รายงานข้อคิดเห็นจากผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียต่อประเด็น
ที่เป็ นสาระสาคัญของ
องค์กร ปี 2561

โดย แผนกความรับผิดชอบต่อสังคม
สานักพัฒนาอย่างยั ่งยืนและสื่อสารองค์กร

บมจ.บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ
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สารบัญ
เนือ้ หา

หน้ า

1.ตารางการเข้าพบผูม้ ีส่วนได้สว่ นเสีย
2.ข้อคิ ดเห็นจากผู ้มีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญขององค์กร ปี 2561
2.1 ข้อคิ ดเห็นจากผูแ้ ทนกลุม่ ผู ้ถือหุน้
2.2 ข้อคิ ดเห็นจากผูแ้ ทนกลุม่ ลู กค้า (สายการบิน)
2.3 ข้อคิ ดเห็นจากผูแ้ ทนกลุม่ ลู กค้า (บริ ษทั น้ามัน)
2.4 ข้อคิ ดเห็นจากผูแ้ ทนกลุม่ พันธมิตรทางธุ รกิจ
2.5 ข้อคิ ดเห็นจากผูแ้ ทนกลุม่ ชุ มชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม (พื้ นที่สุวรรณภูมิ)
2.6 ข้อคิ ดเห็นจากผูแ้ ทนกลุม่ ชุ มชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม (พื้ นที่ดอนเมือง)
2.7 ข้อคิ ดเห็นจากผูแ้ ทนกลุม่ ผู ้กากับดูแล

2
3
4
5
6
7
8
9
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กลุ่ มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย

วันที่

กลุ ่มผู ้ถือหุ ้น

13 พฤศจิ กายน 2561

กลุ ่มลู กค้า (สายการบิน)

14 พฤศจิ กายน 2561

กลุ ่มลู กค้า (บริ ษทั น้ามัน)

23 พฤศจิ กายน 2561

กลุ ่มพันธมิตรทางธุ รกิจ

14 พฤศจิ กายน 2561

กลุ ่มสังคม ชุ มชน สิ่ งแวดล้อม
(พื้ นที่สถานีบริ การจัดเก็บเชื้อเพลิงอากาศยานสุ วรรณภูมิ)

8 พฤศจิ กายน 2561

กลุ ่มสังคม ชุ มชน สิ่ งแวดล้อม
(พื้ นที่สถานีบริ การจัดเก็บเชื้อเพลิงอากาศยานดอนเมือง)

13 พฤศจิ กายน 2561

กลุ ่มผู ้กากับดู แล

4 ธันวาคม 2561

P a g e |3

การดาเนิ นการเพื่อทบทวนประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญขององค์ กร (Materiality Aspect)
กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยหลักขององค์ กร ประจาปี 2561
(ผู้แทนกลุ่มผู้ถือหุ้น ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561)
ผลการทบทวนประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญขององค์กร 8 ประเด็น
มิติเศรษฐกิจ (2 ประเด็น)
มิติสังคม (4 ประเด็น)
มิติสิ่งแวดล้ อม (2 ประเด็น)
1. การกากับดูแลกิจการที่ดีและ
3.การเติบโตทางธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน และความรับผิ ด ชอบ 7. การป้องกันมลพิษทางอากาศ (อากาศ,ของเสี ย,
การต่อต้านคอร์รัปชัน่
ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
น้ าเสี ย) และการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
2.น วั ต กรรม และเทคโน โ ล ยี 4. ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการจัดซื้ อ-จัดจ้าง
8. พลังงานและพลังงานทางเลือก
ใหม่ๆมาปรับปรุ งกระบวนการ
5. การสร้างความผู กพันของบุคลากรต่อองค์กร
6. อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน(SHE)
ผู้แทนกลุ่มผู้ถือหุ้น (กลุ่มนักลงทุนสถาบัน)
คาถาม
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย
1.ประเด็นที่ 1 การกาก ับดูแลก ิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์ รัปชัน่
1.ประเด็นที่เกีย่ วข้องกับผู ม้ ี สว่ นได้สว่ นเสี ย
2.ประเด็นที่ 3 การเติบโตทางธุรกจิ อย่างยัง่ ยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3.ประเด็นที่ 7 การป้ องก ันมลพิษทางอากาศ (อากาศ, ของเสีย, น้ าเสีย) และการลดการปล่อยกา๊ ซเรื อนกระจก
2.ข้อคิ ดเห็ นต่อผลการทบทวนประเด็น ที่ เ ป็ น ประเด็นที่ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียให้ความสาคัญมากที่สุดคือ
สาระสาคั ญ ของ BAFS (โดยพิ จ ารณาตาม ประเด็นที่ 1 การกาก ับดูแลกจิ การที่ดีและการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ และ
ประเด็นที่ 3 การเติบโตทางธุรกจิ อย่างยัง่ ยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ความสอดคล้อ งต่อ ความต้อ งการและความ
เหตุผล: ผู ม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียเพิ่ มเติ มว่า ประเด็ นที่ผู ้ถือ หุ ้น สถาบัน ให้ค วามสาคัญที่ สุดคือเรื่ อ งการกาก บั ดู แ ล
คาดหวังขององค์กรท่าน)
กจิ การของผู บ้ ริ หาร หรื อเจ้าของธุรกจิ โดยดาเนินการไม่ให้เ กดิ การพิพาท หรื อ การกระทานามาซึ่งความเสียหาย
2.1 ประเด็นใดมี ความสาคัญมากสุ ด
ยังบริ ษทั ซึ่งที่ผา่ นมาบริ ษทั กไ็ ด้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของ กลต. มาโดยตลอด จนได้ CGR ในระดับสูง ก ็เป็ น
การยืนยันว่าบริ ษทั ให้ความสาคัญก ับเรื่ องการกาก ับกจิ การเป็ นอย่างดีเ สมอมาทาให้ธุรกจิ เติบโตอย่างยัง่ ยืนเสมอ
มา
ไม่มี
2.2 ประเด็นใดมี ความสาคัญน้อยสุ ด
ไม่มี
2.2 ประเด็นใดที่ไม่ได้กล่าวถึง

2.3 ประเด็ น ทั้ งหม ดครอบคลุ ม ต่อ ความ ประเด็นที่เกยี่ วข้อง ครอบคลุมความต้องการ ความคาดหวัง และความก ังวลของผู ม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียกลุม่ ผู ถ้ ือหุน้
ต้อ งการและความคาดหวัง ขององค์ กรท่าน
หรื อไม่
2.4 ท่า นเห็ น ว่าควรมี ประเด็ นอื่ นๆที่ อ งค์กร ประเด็นเรื่ องเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทาให้หลายๆ บริ ษทั เติบโตไม่ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
บริ ษทั ควรมีกลยุทธ์หรื อมาตรการสาคัญในการลดความเสี่ยงเรื่ องนี้ และจากประเด็นเรื่ องนวัตกรรมและ
ของท่านให้ความสาคัญ
เทคโนโลยีใหม่ๆของบริ ษทั ที่อยูใ่ นประเด็นที่ 2 นั้น สามารถครอบคลุมถึงความเสี่ยงเรื่ องนี้ ทาให้ผูถ้ ือหุน้
สถาบันวางใจในการดาเนินกจิ การของบริ ษทั ก ับการลงทุนระยะยาวอย่างมัน่ คง ยัง่ ยืน

P a g e |4

การดาเนิ นการเพื่อทบทวนประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญขององค์ กร (Materiality Aspect)
กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยหลักขององค์ กร ประจาปี 2561
(ผู้แทนกลุ่มลูกค้า (บริษัทสายการบิน) ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561)
ผลการทบทวนประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญขององค์กร 8 ประเด็น
มิติเศรษฐกิจ (2 ประเด็น)
มิติสังคม (4 ประเด็น)
มิติสิ่งแวดล้ อม (2 ประเด็น)
1. การกากับดูแลกิจการที่ดีและการ
3.การเติ บโตทางธุ ร กิจ อย่า งยั่ง ยื น และควา ม 7. การป้องกันมลพิษทางอากาศ (อากาศ,ของเสี ย,
ต่อต้านคอร์รัปชัน่
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ ง แวดล้อม
น้ าเสี ย) และการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
2.นวัต กรรมและเทคโนโลยี ใ หม่ๆมา 4. ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการจัดซื้ อ-จัดจ้าง
8. พลังงานและพลังงานทางเลือก
ปรับปรุ งกระบวนการ
5. การสร้างความผู กพันของบุคลากรต่อองค์กร
6. อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
(SHE)
ผู้แทนกลุ่มลูกค้า (บริษัทสายการบิน)
คาถาม
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย
1.ประเด็ น ที่ เ กี่ย วข้อ งกับผู ้มี ส่ ว น ไ ด้ 1.ประเด็นที่ 1 การกาก ับดูแลก ิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์ รัปชัน่
2.ประเด็นที่ 2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับปรุ งกระบวนการ
ส่วนเสี ย

3.ประเด็นที่ 6 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน (SHE)
2.ข้อคิ ดเห็ นต่อผลการทบทวนประเด็ น ประเด็นที่ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียให้ความสาคัญมากที่สุดคือ
ที่ เ ป็ น สา ระสา คั ญ ของ BAFS (โดย ประเด็นที่ 2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับปรุ งกระบวนการ
เหตุผล: ผู ม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียให้ความสาคัญที่ สุดคือเรื่ องนวัตกรรมและเทคโนโลยีใ หม่ๆ มาปรับปรุ งกระบวนการและ
พิ จ ารณาตามความสอดคล้อ งต่อความ
คุณภาพการให้บริ การ ซึ่งผู ม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียให้ความเห็ นว่า ปั จจุบนั บาฟส์ให้บริ การน้ ามันอาศยาน ใน Level ที่ 1 อยู ่
ต้องการและความคาดหวัง ขององค์ ก ร ซึ่งหากจะยกระดับ กระบวนการดาเนิน งานให้ดีขึ น ควรเริ มพัฒนาให้เ ป็ น Level ที่ 2 และนาเรื่ องเทคโนโลยี และ
้
่
ท่าน)
กระบวนการใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ เช่น เรื่ องการออกเอกสารให้เ ป็ นอิเ ล็ก ทรอนิก รวมไปถึงการจัดการข้อ มูล ที่ เ ป็ น
ระบบตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Data Management) และการพัฒนาทักษะของพนักงานเติมน้ ามันอากาศยาน
ในภาษาอังกฤษ (English Skill) และที่สาคัญการดาเนินการเรื่ องการทาวิจยั Research and Development (R&D) ต้องทา
2.1 ประเด็นใดมี ความสาคัญมากสุ ด
ให้เ ป็ นรู ปธรรม และมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในธุรกจิ มากขึ้น
2.2 ประเด็ น ใดที่ มี ค วามส า คั ญ ปา น ประเด็นที่ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียให้ความสาคัญปานกลางคือ
ประเด็นที่ 6 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน (SHE)
กลาง
เหตุผล: ผู ม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียให้ความสาคัญ เนื่องจากว่าผู ม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียคาดหวังต่อการบริ การที่ มีความปลอดภัย มี
คุณภาพ และบาฟส์กส็ ามารถดาเนินกจิ การตามมาตรฐานได้เ ป็ นอย่างดีมาตลอด
ไม่มี
2.2 ประเด็นใดมี ความสาคัญน้อยสุ ด
ไม่มี
2.2 ประเด็นใดที่ไม่ได้กล่าวถึง

2.3 ประเด็นทั้งหมดครอบคลุมต่อ ความ ประเด็นที่เกยี่ วข้อง ครอบคลุมความต้องการ ความคาดหวัง และความก ังวลของผู ม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
ต้องการและความคาดหวัง ขององค์ ก ร
ท่านหรื อไม่
2.4 ท่า นเห็ น ว่า ควรมี ประเด็ น อื่ น ๆที่ -ประเด็นที่ผูแ้ ทนจากกลุ ่มลูกค้า ผู ถ้ ือหุน้ ผู ก้ าก ับดูแล เพิ่มเติมคือ ในฐานะผู ม้ ีสว่ นได้ส่ว นเสียที่ สาคัญ ได้ให้ค วาม
คิดเห็นว่าควรเริ่ มนานวัตกรรมในการจัดการข้อมูล มาปรับใช้ในองค์กรให้มากขึ้ น และนามาปรับให้ระบบการรับ ส่ง
องค์กรของท่านให้ความสาคัญ
ข้อมูลระหว่างองค์กรเป็ นระบบมากขึ้น เพื่อให้เ กดิ ความแม่นยา และโปร่งใสของข้อมูล
-ได้เ สนอเรื่ องการจัดทารายงานความยัง่ ยืน ให้ลดการใช้กระดาษ หรื อพิมพ์แบบรู ปเล่มให้นอ้ ยลง
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การดาเนิ นการเพื่อทบทวนประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญขององค์ กร (Materiality Aspect)
กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยหลักขององค์ กร ประจาปี 2561
(ผู้แทนกลุ่มลูกค้า (บริษัทน้ามัน) ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561)
ผลการทบทวนประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญขององค์กร 8 ประเด็น
มิติเศรษฐกิจ (2 ประเด็น)
มิติสังคม (4 ประเด็น)
มิติสิ่งแวดล้ อม (2 ประเด็น)
1. การกากับดูแลกิจการที่ดีและการ
3.กา รเติ บ โตทา งธุ ร กิ จ อย่า งยั่ ง ยื น และความ 7. การป้องกันมลพิษทางอากาศ (อากาศ,ของเสี ย,
ต่อต้านคอร์รัปชัน่
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ ง แวดล้อม
น้ าเสี ย) และการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
2.นวัตกรรมและเทคโนโลยี ใหม่ๆ มา 4. ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการจัดซื้ อ-จัดจ้าง
8. พลังงานและพลังงานทางเลือก
ปรับปรุ งกระบวนการ
5. การสร้างความผู กพันของบุคลากรต่อองค์กร
6. อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
(SHE)
ผู้แทนกลุ่มลูกค้า (บริษัทน้ามัน)
คาถาม
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย
1.ประเด็ น ที่ เ กี่ย วข้อ งกับผู ้มี ส ่วนได้ ประเด็นที่ 3 การเติบโตทางธุรกจิ อย่างยัง่ ยืน และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ส่วนเสี ย
2 .ข้ อ คิ ดเห็ น ต่อ ผลกา รท บ ท ว น ประเด็นที่ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียให้ความสาคัญมากที่สุดคือ
ประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญ ของ BAFS ประเด็นที่ 1 การกาก ับดูแลกจิ การที่ดีและการต่อต้านคอร์ รัปชัน่
เหตุผล: บริ ษทั ดาเนินกจิ การด้วยดีมาโดยตลอด โดยยึดหลักการกาก ับก ิจการที่ดีต้งั แต่ระดับกรรมการบริ ษทั ลงมา ทาให้
(โดยพิจารณาตามความสอดคล้ อ งต่อ
ลูกค้าไว้วางใจในบริ ษทั เป็ นอย่างดี
ความต้องการและความคาดหวั ง ของ ประเด็นที่ 3 การเติบโตทางธุรกจิ อย่างยัง่ ยืน และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
องค์กรท่าน)
เหตุผล: ลูกค้าคาดหวังว่าการที่บริ ษ ัทดาเนิ น ธุรก จิ อย่า งยั่งยืน จะสามารถสร้างกาไรอย่า งต่อเนื่อ งต่อผู ้ถือหุ ้น และการ
2.1 ประเด็นใดมี ความสาคัญมากสุ ด บริ การที่มีคณุ ภาพจะส่งผลให้ลูกค้าพึงพอใจต่อองค์กรยิ่งขึ้นไป
2.2 ประเด็ น ใดที่ มี ค วามส าคั ญ ปาน ประเด็นที่ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียให้ความสาคัญปานกลางคือ
ประเด็นที่ 2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับปรุ งกระบวนการ
กลาง
2.2 ประเด็นใดมี ความสาคัญน้อยสุ ด
2.2 ประเด็นใดที่ไม่ได้กล่าวถึง
2.3 ประเด็ น ทั้ง หมดครอบคลุ ม ต่อ
ความต้องการและความคาดหวั ง ของ
องค์กรท่านหรื อไม่
2.4 ท่า นเห็ น ว่าควรมี ประเด็ นอื่นๆที่
องค์กรของท่านให้ความสาคัญ

ประเด็นที่ 6 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน (SHE)
ประเด็นที่ 8 พลังงานและพลังงานทางเลือก
ไม่มี
ไม่มี

ประเด็นที่เ กยี่ วข้อง ครอบคลุมความต้องการ ความคาดหวัง และความก ังวลของผู ม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย

1.การใช้น้ ามันไบโอดีเ ซล เพื่อใช้ลดการใช้พลังงานหรื อการใช้พลังงานไฟฟ้ าทดแทนในการใช้พลังงานทางเลือกในการ
ลดต้นทุนในการให้บริ การการเติมน้ ามัน
2. การเปลี่ยนแปลงใน 30 ปี ข้างหน้า บริ ษทั มีแผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
3.อยากทราบแผนสารองในเรื่ องการจ่ายผลตอบแทนให้ตอ่ เนื่องในอนาคต ในโครงการขยายท่อสายเหนือ
4.เพิ่มจุดบริ การการเติมน้ ามันในท่าอากาศยานอื่นๆ
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การดาเนิ นการเพื่อทบทวนประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญขององค์ กร (Materiality Aspect)
กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยหลักขององค์ กร ประจาปี 2561
(ผู้แทนกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561)
ผลการทบทวนประเด็นที่เป็ นสาระส าคัญขององค์ กร 8 ประเด็น
มิตเิ ศรษฐกิจ (2 ประเด็น)
มิตสิ ั งคม (4 ประเด็น)
มิตสิ ิ่ งแวดล้ อม (2 ประเด็น)
1. การกาก ับดูแลก ิจการที่ดีและการต่อต้าน
3.การเติบโตทางธุรกจิ อย่างยัง่ ยืน และความรับผิดชอบต่อ 7. การป้ องก ันมลพิษทางอากาศ (อากาศ,ของเสีย, น้ า
คอร์ รัปชัน่
สังคมและสิ่งแวดล้อม
เสีย) และการลดการปล่อยกา๊ ซเรื อนกระจก
2.นวัต กรรมและเทคโนโลยี ใหม่ๆมาปรับปรุ ง 4. ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง
8. พลังงานและพลังงานทางเลือก
กระบวนการ
5. การสร้างความผู กพันของบุคลากรต่อองค์กร
6. อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน (SHE)
ผู้แทนกลุ่ มพันธมิตรทางธุรกิจ
คาถาม
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย
1.ประเด็นที่เ กยวข้
ี่ องก ับผู ้มีสว่ นได้ ส่ ว น 1.ประเด็นที่ 6 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
เสีย
2.ประเด็นที่ 5 การสร้างความผู กพันของบุคลากรต่อองค์กร
3.ประเด็นที่ 3 การเติบโตทางธุรกจิ อย่างยัง่ ยืน และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2.ข้อคิดเห็นต่อผลการทบทวนประเด็ น ที่ ประเด็นที่ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียให้ความสาคัญมากที่สุดคือ
เป็ นสาระสาคัญของ BAFS (โดยพิจารณา ประเด็นที่ 6 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน การกาก ับดูแลก ิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ประเด็นที่ 5 การสร้าง
ตามความสอดคล้องต่อความต้องการและ ความผู กพันของบุคลากรต่อองค์กร
ความคาดหวังขององค์กรท่าน)
เหตุผล: ผู ม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียให้ความสาคัญที่สุดคือเรื่ องความปลอดภัย และคุณภาพการให้บริ การ รองลงมาคือเรื่ องของการ
2.1 ประเด็นใดมีความสาคัญมากสุด
สร้างความผู กพันในองค์กร โดยมีการทางานเป็ นทีมร่วมก ัน เพื่อให้ผลงานออกมาดี เป็ นที่พึงพอใจของลูกค้า
2.2 ประเด็นใดที่มีความสาคัญปานกลาง ประเด็นที่ 3 การเติบโตทางธุรกจิ อย่างยัง่ ยืน และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นที่ 1 การกาก ับดูแลกจิ การที่ดีและการต่อต้านคอร์ รัปชัน่
ประเด็นที่ 7 การป้ องก ันมลพิษทางอากาศ (อากาศ,ของเสีย, น้ าเสีย) และการลดการปล่อยกา๊ ซเรื อนกระจก
เหตุผล: ทั้ง 3 ประเด็น ที่สนับสนุนให้องค์กรพัฒนา และเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน
2.2 ประเด็นใดมีความสาคัญน้อยสุด
ไม่มี
2.2 ประเด็นใดที่ไม่ได้กล่าวถึง
ไม่มี
2.3 ประเด็ น ทั้ง หมดครอบคลุม ต่อความ ประเด็นที่เ กยี่ วข้อง ครอบคลุมความต้องการ ความคาดหวัง และความก ังวลของผู ม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียกลุม่ พันธมิตรทางธุรก ิจ
ต้อ งการและความคาดหวัง ขององค์กร ซึ่งทั้ง 3 มิติ เศรษฐก ิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างคุณค่ากลับไปยังผู ม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียของทุกกลุม่ ได้ท้งั
ท่านหรื อไม่
ผลตอบแทนของผู ถ้ ือหุน้ คุณค่าที่สง่ มอบให้สงั คมสิ่งแวดล้อม และสามารถขยายธุรกจิ ให้ยงั่ ยืนได้ในกลุม่ บริ ษทั
2.4 ท่านเห็นว่าควรมีประเด็นอื่นๆที่องค์กรของท่านให้ความสาคัญ
ประเด็น เพิ่มเติมคือ บริ ษทั รับนโยบายของบริ ษทั บาฟส์มาดาเนินการในเรื่ องความยัง่ ยืน ซึ่งเป็ นเรื่ องที่กลุม่ บริ ษทั ต้องให้ความสาคัญ และการที่จะสามารถดาเนินก ิจการ
ให้เ กดิ ความยัง่ ยืนทั้งกลุม่ บริ ษทั นั้น ควรจะสื่อสาร ทาความเข้าใจก ับความยัง่ ยืน ยกตัวอย่างดังนี้
1. การสื่อสารเรื่ องของความยัง่ ยืน ให้เ กดิ ความเข้าใจร่วมก ันทั้งกลุม่ บริ ษทั
2. การสร้างให้เ ก ิดความรู ้ ความเข้าใจ ในฝ่ ายบริ หารเพื่อสามารถนามาปรับปรุ งแผนงาน แผนกลยุทธ์ของแต่ละบริ ษทั ให้สอดคล้องก ัน
3. การสร้างกลยุทธ์กลุม่ บริ ษทั เพื่อดาเนินการสูค่ วามยัง่ ยืนร่วมก ัน เป็ นแผนแม่บทของกลุม่ บริ ษทั หรื อแนวปฏิบตั ิเ พื่อให้เ กดิ การสร้างกลยุทธ์องคกรให้ไปในทิศทาง
เดียวก ัน
4. ด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ภายในกลุม่ บริ ษทั ควรมีเ ป้ าหมายร่วมก ัน เช่น การไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอุบตั ิเ หตุตอ้ งเป็ นศู นย์
5. กาหนดเป้ าหมายด้านบุคคลากรร่วมก ัน เพื่อยกระดับความสามารถของบุคคลากร ให้พฒั นาทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างต่อเนื่อง
6. และต้องร่วมก ันส่งมอบคุณค่าสูส่ งั คม สิ่งแวดล้อมและกลุม่ ผู ม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียร่วมก ันในกลุม่ บริ ษทั
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การดาเนิ นการเพื่อทบทวนประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญขององค์ กร (Materiality Aspect)
กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยหลักขององค์ กร ประจาปี 2561
(ผู้แทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย กลุ่มชุมชน สั งคมและสิ่ งแวดล้ อม พื้นที่สุวรรณภูมิ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561)
มิติเศรษฐกิจ (2 ประเด็น)

ผลการทบทวนประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญขององค์กร 8 ประเด็น
มิติสังคม (4 ประเด็น)
มิติสิ่งแวดล้ อม (2 ประเด็น)

1. การกาก ับดูแลก ิจการที่ดีและการต่อต้าน
คอร์ รัปชัน่
2.นวัต กรรมและเทคโนโลยี ใหม่ๆมาปรับปรุ ง
กระบวนการ

คาถาม

3.การเติบโตทางธุรกจิ อย่างยัง่ ยืน และความรับผิดชอบต่อ 7. การป้ องก ันมลพิษทางอากาศ (อากาศ, ของเสีย, น้ า
สังคมและสิ่งแวดล้อม
เสีย) และการลดการปล่อยกา๊ ซเรื อนกระจก
4. ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง
8. พลังงานและพลังงานทางเลือก
5. การสร้างความผู กพันของบุคลากรต่อองค์กร
6. อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน (SHE)

ผู้แทนกลุ่ มผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย ชุมชน สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม พื้ นที่สุวรรณภูมิ
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย

1.ประเด็นที่เ กยวข้
ี่ องก ับผู ม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
2.ข้อ คิ ด เห็ น ต่อ ผลการทบทวนประเด็ น ที่เ ป็ น
สาระสาคัญของ BAFS (โดยพิจารณาตามความ
สอดคล้องต่อความต้อ งการและความคา ดหวั ง
ขององค์กรท่าน)
2.1 ประเด็นใดมีความสาคัญมากสุด

2.2 ประเด็นใดมีความสาคัญน้อยสุด

2.2 ประเด็นใดที่ไม่ได้กล่าวถึง
2.3 ประเด็นทั้งหมดครอบคลุมต่อความต้อ งการ
และความคาดหวังขององค์กรท่านหรื อไม่
2.4 ท่านเห็นว่าควรมีประเด็นอื่นๆที่องค์ก รของ
ท่านให้ความสาคัญ

1.ประเด็นที่ 3 การเติบโตทางธุรกจิ อย่างยัง่ ยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2.ประเด็นที่ 7 การป้ องก ันมลพิษทางอากาศ (อากาศ, ของเสีย, น้ าเสีย) และการลดการปล่อยกา๊ ซเรื อนกระจก
ประเด็นที่ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียให้ความสาคัญมากที่สุดคือ
ประเด็นที่ 3 การเติบโตทางธุรกจิ อย่างยัง่ ยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ
ประเด็นที่ 7 การป้ องก ันมลพิษ ทางอากาศ (อากาศ, ของเสีย, น้ าเสีย) และการลดการปล่อยกา๊ ซเรื อ นกระจก ให้
ความสาคัญรองลงมา
เหตุผล: ทัง้ 2 ประเด็น มีความสอดคล้อง กล่าวคือการเติบโตของธุรกจิ ควรคานึงถึงผลกระทบทัง้ ทางบวกและลบต่อ
ชุมชนเป็ นสาคัญ รวมถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การดาเนินก ิจการไม่สง่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน ซึ่งที่
ผ่านมาบริ ษทั ดาเนินการโดยกรอบความยัง่ ยืนมาโดยตลอด ทั้งการมีสว่ นร่วมก ับชุมชน สนับสนุนชุมชน และพัฒนา
ศักยภาพชุมชน รวมถึงการดาเนินกจิ การที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน เช่น การบาบัดน้ าเสีย การดาเนิน
กจิ การด้วยระบบปิ ด เป็ นต้น
ประเด็นที่ 4 ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุผล: ชุมชนให้ความสนใจในประเด็นการจ้างงานคนในพื้นที่ สิทธิมนุษยชนคนในพื้นที่
ประเด็นที่ 6 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
เหตุผล: ชุมชนให้ความสาคัญต่อการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ประเด็นที่ 2 นวัตกรรม เหตุผล: ชุมชนเสนอเรื่ องการจัดการมลพิษทางอากาศของบริ ษทั โดยการทาม่านน้ าก ันกลิน่
และซึ่งสามารถพัฒนาเป็ นนวัตกรรมได้
ประเด็นที่ 8 พลังงานและพลังงานทางเลือก
เหตุผล: ปั จจุบนั ชุมชนให้ความสนใจก ับพลังงานทางเลือกมากขึ้น โดยอนาคตอาจมีโครงการที่เ กยี่ วก ับการนาเซลล์
แสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ในชุมชน ซึ่งบริ ษทั มีองค์ความรู ้ อาจช่วยสนับสนุนองค์ความรู ้ในชุมชนได้
ประเด็นที่ 1 การกาก ับดูแลก ิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์ รัปชัน่
ประเด็นที่ 5 การสร้างความผู กพันของบุคลากรต่อองค์กร
ประเด็นที่เ กยี่ วข้อง ครอบคลุมความต้องการ ความคาดหวัง และความก ังวลของผู ม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียกลุม่ ชุมชน สังคม
สิ่งแวดล้อม
-ประเด็นเรื่ องการเปิ ดโอกาสให้กลุม่ ชุมชนผู ท้ ี่ได้รับผลกระทบได้เ ข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ เพื่อลดความขัดแย้งและ
เพิม่ ความน่าเชื่อถือมากขึ้น
-ประเด็นเรื่ องการสื่อสารเพื่อให้ชมุ ชนเข้าร่วมในเหตุการณ์ ซอ้ มแผนฉุกเฉินของบริ ษทั
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การดาเนิ นการเพื่อทบทวนประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญขององค์ กร (Materiality Aspect)
กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยหลักขององค์ กร ประจาปี 2561
(ผู้แทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย ชุมชน สั งคมและสิ่ งแวดล้ อม พื้นที่ดอนเมื อง ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561)
ผลการทบทวนประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญขององค์กร 8 ประเด็น
มิติเศรษฐกิจ (2 ประเด็น)
มิติสังคม (4 ประเด็น)
มิติสิ่งแวดล้ อม (2 ประเด็น)
1. การกากับดูแลกิจการที่ดีและการ
3.การเติ บโตทางธุ ร กิจ อย่า งยั่ง ยื น และความ 7. การป้องกันมลพิษทางอากาศ (อากาศ,ของเสี ย,
ต่อต้านคอร์รัปชัน่
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ ง แวดล้อม
น้ าเสี ย) และการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
2.นวัต กรรมและเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ม า 4. ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการจัดซื้ อ-จัดจ้าง 8. พลังงานและพลังงานทางเลือก
ปรับปรุ งกระบวนการ
5. การสร้างความผู กพันของบุคลากรต่อองค์กร
6. อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน (SHE)
ผู้แทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย ชุมชน สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม พื้นที่ดอนเมื อง
คาถาม
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย
1.ประเด็ น ที่ เ กี่ย วข้อ งกับผู ้มี ส ่วนได้ 1.ประเด็นที่ 7 การป้ องก ันมลพิษทางอากาศ (อากาศ, ของเสีย, น้ าเสีย) และการลดการปล่อยกา๊ ซเรื อนกระจก
2.ประเด็นที่ 6 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน (SHE)
ส่วนเสี ย
2 .ข้ อ คิ ดเห็ น ต่อ ผลกา รท บ ท ว น ประเด็นที่ 7 การป้ องก ันมลพิษทางอากาศ (อากาศ,ของเสีย, น้ าเสีย) และการลดการปล่อยกา๊ ซเรื อนกระจก
ประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญ ของ BAFS ประเด็นที่ 6 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน (SHE)
เหตุผล: ชุมชนได้รับการอบรมดับเพลิ งจากบริ ษทั ทาให้ได้ความรู ้เ กยี่ วก ับความสาคัญของการดับ เพลิง ที่ถูก วิ ธีแ ละ
(โดยพิจารณาตามความสอดคล้ อ งต่อ
สามารถนาข้อมูลไปถ่ายทอดความรู ้ตอ่ ให้ก ับผู อ้ ื่นได้
ความต้องการและความคาดหวั ง ของ
องค์กรท่าน)
2.1 ประเด็นใดมี ความสาคัญมากสุ ด
2.2 ประเด็นใดมี ความสาคัญน้อยสุ ด ไม่มี
ประเด็นที่ 1 การกาก ับดูแลกจิ การที่ดีและการต่อต้านคอร์ รัปชัน่
2.2 ประเด็นใดที่ไม่ได้กล่าวถึง
ประเด็นที่ 2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับปรุ งกระบวนการ
ประเด็นที่ 4 ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประเด็นที่ 5 การสร้างความผู กพันของบุคลากรต่อองค์กร และประเด็นที่ 8 พลังงาน พลังงานทางเลือก
2.3 ประเด็ น ทั้ง หมดครอบคลุ ม ต่อ ประเด็นที่เกยี่ วข้อง ครอบคลุมความต้องการ ความคาดหวัง และความก ังวลของผู ม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียกลุม่ ชุมชน สังคม
ความต้องการและความคาดหวั ง ของ และสิ่งแวดล้อม

องค์กรท่านหรื อไม่
2.4 ท่านเห็ นว่าควรมี ประเด็ น อื่ น ๆที่ ประเด็นที่ชมุ ชนให้ความสนใจ คือ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้ชมุ ชนได้ทราบ กรณี ที่บริ ษทั มีการดาเนินงานใดๆ ที่
อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน
องค์กรของท่านให้ความสาคัญ

และอีกประเด็น คือการรวมกลุม่ ในชุมชน ทาให้ชมุ ชนอยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืน โดยการปลูกผักปลอดสารพิษ เช่น ผักสลัด เห็ด
เป็ นต้น
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การดาเนิ นการเพื่อทบทวนประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญขององค์ กร (Materiality Aspect)
กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยหลักขององค์ กร ประจาปี 2561
(ผู้แทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย กลุ่มผู้กากับดูแล ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561)
ผลการทบทวนประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญขององค์กร 8 ประเด็น
มิติเศรษฐกิจ (2 ประเด็น)
มิติสังคม (4 ประเด็น)
มิติสิ่งแวดล้ อม (2 ประเด็น)
1. การกากับดูแลกิจการที่ดีและการ
3.การเติ บโตทางธุ ร กิจ อย่า งยั่ง ยื น และความ 7. การป้องกันมลพิษทางอากาศ (อากาศ,ของเสี ย,
ต่อต้านคอร์รัปชัน่
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ ง แวดล้อม
น้ าเสี ย) และการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
2.นวัต กรรมและเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ม า 4. ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการจัดซื้ อ-จัดจ้าง 8. พลังงานและพลังงานทางเลือก
ปรับปรุ งกระบวนการ
5. การสร้างความผู กพันของบุคลากรต่อองค์กร
6. อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน (SHE)
ผู้แทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย กลุ่มผู้กากับดูแล
คาถาม
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย
1.ประเด็นที่ 1 การกาก ับดูแลกจิ การที่ดีและการต่อต้านคอร์ รัปชัน่
1.ประเด็นที่เกีย่ วข้องกับผู ม้ ี สว่ นได้สว่ นเสี ย
2.ประเด็นที่ 3 การเติบโตทางธุรกจิ อย่างยัง่ ยืน และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
3.ประเด็นที่ 7 การป้ องก ันมลพิษทางอากาศ (อากาศ,ของเสีย, น้ าเสีย) และการลดการปล่อยก ๊าซเรื อนกระจก
2.ข้อ คิ ด เห็ น ต่อ ผลการทบทวนประเด็ น ที่ เ ป็ น ประเด็นที่ 1 การกาก ับดูแลก ิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน่
สาระสาคั ญ ของ BAFS (โดยพิ จ ารณาตามความ เหตุผล: บริ ษทั ดาเนินการเรื่ องการกาก ับดูแลกจิ การที่ดีมาโดยตลอด เป็ นการยืนยันว่าบริ ษทั ให้ความสาคัญ
สอดคล้อ งต่อ ความต้อ งการและความคาดหวัง ต่อการดาเนินธุรกจิ ที่ยงั่ ยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ประเด็นที่ 7 การป้ องก ันมลพิษทางอากาศ (อากาศ,ของเสีย, น้ าเสีย) และการลดการปล่อยกา๊ ซเรื อนกระจก

ขององค์กรท่าน)
2.1 ประเด็นใดมี ความสาคัญมากสุ ด
2.2 ประเด็นใดมี ความสาคัญน้อยสุ ด
2.2 ประเด็นใดที่ไม่ได้กล่าวถึง

ไม่มี

ประเด็นที่ 4 ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประเด็นที่ 5 การสร้างความผู กพันของบุคลากรต่อองค์กร
2.3 ประเด็นทั้งหมดครอบคลุม ต่อความต้อ งการ ประเด็นที่เกยี่ วข้อง ครอบคลุมความต้องการ ความคาดหวัง และความก ังวลของผู ม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียกลุม่ ผู ้
กาก ับดูแล
และความคาดหวังขององค์กรท่านหรื อไม่
2.4 ท่านเห็ นว่าควรมี ประเด็นอื่น ๆที่อ งค์ ก รของ ประเด็นที่ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียให้ความสาคัญ คือ เรื่ องการบริ หารจัดการภายในกระบวนการเพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, การประเมินความคุม้ ค่าของโครงการขยายสนามบิน ในการสร้าง Hydrant ใน
ท่านให้ความสาคัญ
สนามบิน ในระยะถัดไป, การทา EIA และระบุ Boundaries Pipeline ของบริ ษทั

