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ประกาศบริ ษทั บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ที่ 5/2565
เรื่ อง นโยบายการบริ หารความต่อเนื่องทางธุ รกิจและวัตถุประสงค์ดา้ นการบริ หารความต่อเนื่องทาง
ธุ รกิจ
ตามที่ ประชุมการทบทวนระบบการจัดการของฝ่ ายบริ หาร(ด้านระบบบริ หารความต่อเนื่ องทางธุ รกิจ)
ครั้งที่ 1/2565 มีมติให้ปรับนโยบายการบริ หารความต่อเนื่ องทางธุ รกิ จ และวัตถุประสงค์ดา้ นการบริ หารความ
ต่อเนื่องทางธุ รกิจ ให้สอดคล้องกับ วิสยั ทัศน์ของกลุ่มบริ ษทั นั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับมติดงั กล่าว จึงขอยกเลิก ประกาศนโยบายการบริ หารความต่อเนื่ องทางธุ รกิจ ฉบับ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 และยกเลิกประกาศบริ ษทั ที่ 4/2562 เรื่ อง วัตถุประสงค์การบริ หารความต่อเนื่ องทาง
ธุ รกิจ และกาหนดโยบายและวัตถุประสงค์ดา้ นการบริ หารความต่อเนื่องทางธุ รกิจ ใหม่ ดังนี้
นโยบายการบริหารความต่ อเนื่ องทางธุรกิจ
บริ ษทั บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ดาเนิ นธุ รกิจหลักในการให้บริ การน้ ามันอากาศ
ยานตามมาตรฐานสากลโดยมุ่งเน้นการส่ งมอบคุณค่าให้แก่ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ชื่ อเสี ยงและภาพลักษณ์ของ
บริ ษทั เพือ่ เติมเต็มโลกด้วยธุ รกิจที่ยง่ั ยืน โดยการส่ งมอบคุณค่าด้วยคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
ฝ่ ายบริ หารจึ ง ก าหนดนโยบายการบริ หารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ เพื่ อ เป็ นแนวทางการสร้ า งขี ด
ความสามารถด้า นการบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ พร้ อ มทั้ง ป้ อ งกัน การเกิ ด ภัย คุ ก คามที่ ส่ ง ผลต่ อการ
หยุดชะงักเกินกว่าระดับที่ยอมรั บได้ตลอดจนสามารถฟื้ นคืนกิจกรรมสาคัญให้ได้ภายในกรอบเวลาที่กาหนด
และสอดคล้องตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีนโยบายดังนี้
1.

บริ ษทั จะพัฒนาระบบการบริ หารความต่อเนื่ องทางธุ รกิจตามมาตรฐานการบริ หารความต่อเนื่ องทาง
ธุ รกิ จเพื่อให้การบริ หารจัดการความต่ อเนื่ องทางธุ รกิ จของบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผล และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2.

ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานของ BAFS มี ห น้าที่ พฒ
ั นาระบบการบริ ห ารความต่ อเนื่ องทางธุ ร กิ จตาม
บทบาทหน้าที่และขอบข่ายที่รับผิดชอบตามที่กาหนดในระบบการบริ หารความต่อเนื่องทางธุ รกิจ

3.

ผู ้บ ริ หารทุ ก คน มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการผลัก ดัน และสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานด้า นต่ า งๆ
ตามกระบวนการบริ หารความต่อเนื่ องทางธุ รกิจ รวมทั้งเสริ มสร้างและพัฒนาความรู ้ ความสามารถ
ของบุคลากรเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบุคลากรสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล

4.

ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่ วมที่จะทาให้บริ ษทั บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
การบริ หารความต่อเนื่องทางธุ รกิจ
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เพื่อให้บรรลุถึงนโยบายการบริ หารความต่อเนื่ องทางธุ รกิ จ ดังกล่าว บริ ษทั ได้กาหนดวัตถุประสงค์ดา้ น
การบริ หารความต่อเนื่องทางธุ รกิจ ดังนี้
วัตถุประสงค์ด้านการบริหารความต่ อเนื่ องทางธุรกิจ
บริ ษทั บริ การเชื้ อเพลิงการบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) มี ความมุ่ งมัน่ ในการดาเนิ นธุ รกิ จหลักในการ
ให้บริ การน้ ามันอากาศยาน ตามมาตรฐานสากลโดยคานึ งถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อมที่มุ่งเน้น
การส่ งมอบคุณค่า แก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยตลอดห่ วงโซ่ อุปทานอย่างสมดุลครอบคลุมในมิติดา้ นเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ งแวดล้อม เพื่อเติมเต็มโลกด้วยธุ รกิ จที่ยงั่ ยืน ซึ่ งหมายรวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถให้บริ ษทั สามารถ
ตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์และกิจกรรมที่สร้างคุณค่าของ
บริ ษทั ตามระบบการบริ หารความต่อเนื่องทางธุ รกิจ เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ 2 ประการดังนี้
1. ป้ องกันการเกิ ดภัยคุ กคามที่ส่งผลต่ อการหยุดชะงักเกิ นกว่าระดับที่ ยอมรั บได้ โดยสามารถทาการ
ฝึ กซ้อมแผน ฉุ กเฉิ นไม่นอ้ ยกว่า 12 ครั้งต่อปี ต่อพื้นที่ และฝึ กซ้อม Full Scale หรื อ ฝึ กซ้อมแผน BCP
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
2. ฟื้ นคืนกิจกรรมสาคัญเพือ่ ให้สามารถให้บริ การเติมน้ ามันอากาศยาน ตามขีดความสามารถที่ยอมรับได้
ขั้นต่า(Minimum Acceptable Capacity: MAC) ในเวลาและเป้าหมาย(Recovery Time Objective :RTO)
ที่กาหนด ดังนี้
การให้บริ การ ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ สามารถให้บริ การเติมน้ ามันอากาศยาน ร้ อยละ 70 ของ
ศักยภาพการให้บริ การสู งสุ ดต่อวันของ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ภายในระยะเวลา 1 ชัว่ โมง
การให้บริ การ ณ ท่ าอากาศยานดอนเมื อง สามารถให้บริ การเติ มน้ ามันอากาศยาน ร้ อยละ 60 ของ
ศักยภาพ การให้บริ การสู งสุ ดต่อวันของท่าอากาศยานดอนเมือง ภายในระยะเวลา 2 ชัว่ โมง
จึงประกาศมาเพือ่ ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(ม.ล.ณัฐสิ ทธิ์ ดิศกุล)
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
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