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1.  วตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตของการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ 

1.1 นยิามการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ 

  กำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ คือ แนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำย มำตรฐำน และกระบวนกำร

ท ำงำนขององค์กร เพื่อใหม้ั่นใจว่ำในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ที่ท ำใหก้ำรปฏบิัตกิำรหยุดชะงัก องค์กรยังสำมำรถ

ด ำเนนิกำรใหก้ำรบรกิำรอยำ่งตอ่เนือ่งในเวลำทีเ่หมำะสม 

1.2 วตัถปุระสงคข์องการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ 

  บรษัิท พีทีจี เอ็นเนอย ีจ ำกัด (มหำชน) ต่อไปนี้เรียกว่ำ “บรษัิท” มุ่งมั่นที่จะพัฒนำระบบกำรบรหิำร    

ควำมตอ่เนื่องทีม่ปีระสทิธผิล โดยมเีป้ำหมำยเพือ่ลดผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้จำกเหตุกำรณ์ภัยพบิัตทิีอ่ำจสง่ผลตอ่

กำรหยดุชะงักของกระบวนกำร ผลติภณัฑ ์และกำรใหบ้รกิำรของบรษัิทอนึง่ แผนกำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิ

ไม่เพียงแต่ระบุวธิีกำรกูค้ืนระบบสำรสนเทศเท่ำนั้น แต่ยังคงมุ่งเนน้ใหห้น่วยงำนสำมำรถกูค้ืนธุรกรรมที่ส ำคัญ 

(Critical Business Functions) เพือ่ปฏบิัตงิำนตำมภำระผูกพันของบรษัิท ไดอ้ยำ่งรวดเร็ว ทัง้นี้ วัตถุประสงคข์อง

กำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิสำมำรถสรปุได ้ดังนี ้ 

(1) ลดระยะเวลำในกำรหยดุชะงักในกำรใหบ้รกิำร 

(2) บรษัิทสำมำรถกลับมำด ำเนนิธุรกรรมไดอ้ย่ำงปกตภิำยใตร้ะยะเวลำทีเ่หมำะสมภำยหลัง

จำกเหตกุำรณ์หยดุชะงักในกำรปฏบิตักิำร 

(3) จ ำกัดควำมเสยีหำยต่อผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิท ทีอ่ำจไดรั้บจำกเหตุกำรณ์ภัยพบิัตทิี่

สง่ผลใหบ้รษัิท ตอ้งหยดุด ำเนนิงำน 

(4) ป้องกนักำรเสยีชือ่เสยีง และภำพพจนข์องบรษัิท 

1.3 ขอบเขตของการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ 

  ระบบกำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิทีม่ปีระสทิธผิล ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลักทีส่ ำคัญ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่1 :  

องคป์ระกอบหลักในกำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิ 

 

เพื่อใหก้ำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิประกอบไปดว้ยองค์ประกอบหลักขำ้งตน้ บรษัิทตอ้ง

ด ำเนนิกำรใหม้กีระบวนกำรในกำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิดังนี้ 

1.3.1 กำรประเมนิควำมเสีย่ง (Risk Assessment) ประกอบดว้ย กำรวเิครำะห์ และประเมนิระดับ

ควำมรนุแรงของควำมเสีย่ง และจดุออ่นทีส่ ำคัญ โดยค ำนงึถงึผลกระทบ และควำมน่ำจะเป็นของเหตกุำรณ์ทีอ่ำจจะ

เกดิขึน้ 
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1.3.2 กำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงธุรกจิ (Business Impact Assessment) ประกอบดว้ยกำร

วเิครำะห ์และประเมนิผลกระทบจำกกำรหยดุชะงักทำงธรุกจิทีอ่ำจเกดิขึน้กบัผลติภณัฑต์ำ่งๆ ของบรษัิท 

1.3.3 กำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuity 

Management Strategy Development) ประกอบดว้ย กำรก ำหนดทำงเลอืกของกลยทุธก์ำรกูค้นืกำรด ำเนนิงำนที่

เหมำะสม เพือ่ชว่ยลดควำมเสีย่ง และกอบกูส้ถำนกำรณ์จำกเหตกุำรณ์ภยัพบิตั ิ

1.3.4 กำรจัดท ำแผนกำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ (Business Continuity Management 

Plan Development) เพือ่ใหไ้ดแ้ผนกำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิทีค่รอบคลุมธุรกรรมงำนทีส่ ำคัญ โดยกำร

ก ำหนดขัน้ตอนรำยละเอยีดกำรด ำเนนิกำรทีจ่ ำเป็น เพือ่ชว่ยใหธ้รุกรรมงำนทีส่ ำคัญสำมำรถด ำเนนิไดอ้ยำ่งตอ่เนื่อง 

หรอืกลับมำด ำเนนิกำรไดใ้นเวลำทีเ่หมำะสม 

1.3.5 กำรฝึกอบรมเกี่ยวกับแผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ  (Business Continuity 

Management Plan Training) เพือ่เผยแพร่ควำมรูใ้หแ้ก่เจำ้หนำ้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งทรำบถงึบทบำทหนำ้ที่ และควำม

รับผดิชอบ รวมทัง้ฝึกฝนใหส้ำมำรถปฏบิตัติำมขัน้ตอนของแผนกำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิได ้

1.3.6 กำรทดสอบแผนกำรบรหิำรควำมตอ่เนื่องทำงธรุกจิ (Business Continuity Management 

Plan Testing) เพื่อใหบ้รษัิท มั่นใจว่ำแผนกำรบรหิำรควำมต่อเนื่องสำมำรถน ำมำปฏบิัตใิชไ้ดจ้รงิ และตรงตำม

วัตถปุระสงคท์ีว่ำงไว ้

1.3.7 กำรทบทวนแผนกำรบรหิำรควำมตอ่เนื่องทำงธรุกจิ (Business Continuity Management 

Plan Maintenance)  เพือ่ใหบ้รษัิท มกีำรทบทวนแผนกำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิภำยใตก้ำรเปลีย่นแปลงที่

มนัียส ำคัญขององคก์ร เพือ่ใหม้ั่นใจว่ำแผนกำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิสำมำรถน ำไปใชป้ฏบิัตไิดจ้รงิ และ

ทันสมยัอยูเ่สมอ 

1.3.8 กำรบริหำรโปรแกรมกำรบริหำรควำมต่อ เนื่องทำงธุ รกิจ (Business Continuity 

Management Program Management) เป็นกำรบรหิำรจัดกำร รวมถงึกำรตดิตำมผลกำรปฏบิัตงิำนกระบวนกำร

ตำ่งๆ ของแผนกำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำงธุรกจิทีก่ลำ่วถงึขำ้งตน้ ใหเ้ป็นไปอยำ่งมปีระสทิธผิล และประสทิธภิำพ

อยำ่งตอ่เนือ่ง 

1.3.9 กำรตรวจสอบแผนกำรบริหำรควำมต่อ เนื่ อ งทำงธุ รกิจ  ( Business Continuity 

Management Plan Audit) เป็นกำรสอบทำนอยำ่งอสิระ เพือ่ใหบ้รษัิท เชือ่มัน่วำ่ กระบวนกำรก ำกบัดแูลกำรบรหิำร

ควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิของบรษัิท ไดม้กีำรด ำเนนิกำรอยำ่งมปีระสทิธผิล และประสทิธภิำพอยำ่งเพยีงพอในกำร

ป้องกนัควำมเสยีหำย ทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรหยดุชะงักของกำรด ำเนนิกำรทำงธรุกจิ 

 

 

ภำพตอ่ไปนีแ้สดงกระบวนกำรกำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิ 
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2.  กระบวนการการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ 

2.1  การประเมนิความเสีย่ง 

2.1.1 กำรประเมนิควำมเสีย่งเป็นขัน้ตอนทีม่คีวำมส ำคัญ และมผีลต่อควำมส ำเร็จของกำรบรหิำร

ควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ กำรประเมนิ หรือกำรจ ำลองควำมเสีย่ง (Threat Scenario) ที่ไม่เหมำะสม อำจท ำให ้

แผนกำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งขำดควำมสมบรูณ์ได ้

2.1.2 บริษัท ควรจ ำลองควำมเสี่ยงที่มีแนวโนม้ควำมเป็นไปไดสู้งที่จะท ำใหเ้กิดกำร                    

หยุดชะงักในกระบวนกำรทำงธุรกจิ และส่งผลต่อควำมคำดหวังของลูกคำ้ (ทัง้ลูกคำ้ภำยในบรษัิท และลูกคำ้

ภำยนอกบรษัิท) 

2.1.3 ควำมเสีย่ง หรอืเหตุกำรณ์รำ้ยแรง (Threat) สำมำรถเกดิขึน้ไดห้ลำยรูปแบบ ซึง่รวมถงึ

เหตุกำรณ์ที่เกดิจำกกำรก่อกำรรำ้ย ภัยพบิัตทิำงธรรมชำต ิและปัญหำทำงดำ้นเทคนิคคอมพวิเตอร์ ซ ึง่บรษัิท     

ควรวเิครำะหค์วำมเสีย่ง โดยมุ่งเนน้กำรพจิำรณำทีผ่ลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผลติภัณฑ ์และบรกิำรของบรษัิท และ

ควำมน่ำจะเป็นของกำรเกดิขึน้ของเหตกุำรณ์ควำมเสีย่งนัน้ 

2.1.4 กำรประเมนิควำมเสีย่งควรรวมถงึสถำนที ่และสำธำรณูปโภค โดยอำจพจิำรณำเหตุกำรณ์

จ ำลองทีร่นุแรงทีส่ดุ อำทเิชน่ เหตกุำรณ์ตกึถลม่ หรอืกำรสญูเสยีพนักงำน 

2.2  การวเิคราะหผ์ลกระทบทางธุรกจิ 

2.2.1 บรษัิทด ำเนนิกำรประเมนิผลกระทบทำงธรุกจิ (Business Impact Analysis) ตอ่ผลติภณัฑ ์

และบรกิำรของบรษัิท เพือ่ระบธุุรกรรมงำนทีส่ ำคัญ ควำมสัมพันธร์ะหว่ำงหน่วยงำนภำยใน และภำยนอก กจิกรรม 

หรือกระบวนกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่อำจก่อใหเ้กดิกำรหยุดชะงักกำรด ำเนินกำร (Single Point of Failure) 

ระยะเวลำหยุดด ำเนินงำนที่ยอมรับได ้(Maximum allowable downtime : MAO) และล ำดับควำมส ำคัญ และ

ระยะเวลำ (Priority and Timeframes) ทีใ่ชใ้นกำรฟ้ืนฟธูรุกรรมงำนทีส่ ำคัญ รวมถงึทรัพยำกรตำ่งๆ และโครงสรำ้ง

พืน้ฐำน (Infrastructure) ทีจ่ ำเป็นต่อกำรใหบ้รกิำรไดต้ำมปกตขิองบรษัิท ทัง้นี้ “ธุรกรรมงำนทีส่ ำคัญ” (Mission 

Critical Activities) หมำยถึง ธุรกรรมงำนที่ส ำคัญที่ตอ้งด ำเนินกำรภำยใตร้ะยะเวลำที่จ ำกัด (Time-Critical 

Activities) โดยหำกมกีำรหยุดชะงัก จะส่งผลใหเ้กดิควำมเสยีหำย และผลกระทบต่อบรษัิท อย่ำงรุนแรงสูงสุด

ในชว่งระหวำ่งวันทีเ่กดิเหตกุำรณ์ภยัพบิตั ิและวันตอ่มำ       

   

2.2.2 กำรวเิครำะหผ์ลกระทบทำงธรุกจิ ควรพจิำรณำองคป์ระกอบใหค้รอบคลมุทัง้ 2 มติ ิตอ่ไปนี ้

(1) ผลติภณัฑ ์และบรกิำรของบรษัิท 

(2) หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งของบรษัิท (รวมถงึหน่วยงำนทีส่นับสนุนงำนทำงธรุกจิ) 

2.2.3 หน่วยธุรกจิซึง่เป็นเจำ้ของผลติภัณฑข์องบรษัิท ตอ้งด ำเนนิกำรระบุธุรกรรมงำนทีส่ ำคัญ 

ควำมสัมพันธร์ะหว่ำงหน่วยงำนภำยใน และภำยนอก รวมถงึจุดอ่อนต่ำงๆ ในห่วงโซผ่ลติภัณฑ ์(Product Value 

Chain) และท ำกำรตกลงร่วมกันกับหน่วยงำนทีส่นับสนุนงำนทำงธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในเรือ่งต่ำงๆ ซึง่ไดแ้ก่ ระดับ

ควำมเสีย่ง ผลกระทบ และระยะเวลำหยดุด ำเนนิงำนนำนทีส่ดุทีย่อมรับได ้หำกบรษัิท จ ำเป็นตอ้งหยดุด ำเนนิกำร 

(Maximum Allowable Outage : MAO) ระยะเวลำในกำรเรยีกคนืกำรด ำเนนิงำน (Recovery Time Objectives : 

RTO) และขอ้มลูทีธ่รุกจิยอมใหส้ญูเสยีได ้(Recovery Point Objectives : RPO) 

2.2.4 บรษัิท ด ำเนนิกำรวเิครำะหผ์ลกระทบทำงธรุกจิส ำหรับผลติภัณฑท์ีเ่กดิขึน้ใหม ่โดยใหถ้อื

เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนกำรของกำรขออนุมตัผิลติภณัฑใ์หม ่(New Product Approval Process) 

2.2.5 ปัจจัยทีต่อ้งพจิำรณำในกำรก ำหนด MAO, RTO และ RPO ไดแ้ก ่

(1) ผลกระทบของกำรหยุดชะงัก-ดำ้นกำรเงนิ ลูกคำ้ ชือ่เสยีง และดำ้นกฎหมำย และ    

กฎขอ้บงัคับของหน่วยงำนก ำกบัดแูล 

(2) ศักยภำพของโครงสรำ้งพืน้ฐำน และระบบของบรษัิท ณ ปัจจบุนั 

(3) ควำมเป็นไปไดด้ำ้นเทคนคิของกลยทุธก์ำรกูค้นืกำรด ำเนนิงำนทีเ่หมำะสม 

(4) ตน้ทนุของกลยทุธท์ีจ่ะใชใ้นกำรกูค้นืกำรด ำเนนิงำนทีเ่หมำะสม 
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2.2.6 กำรประเมนิผลกระทบทำงธุรกจิตอ้งพจิำรณำผลกระทบของกำรหยุดชะงักต่อผลติภัณฑ์

ของบรษัิท ภำยใตม้ติติำ่งๆ ดังนี ้

     ดา้นการเงนิ 

(Financial Impact) 

              ดา้นลกูคา้ 

  (Customer Impact) 

             ดา้นชือ่เสยีง 

    (Reputation Impact) 

ดา้นกฎหมาย/ขอ้ก าหนด

ของหนว่ยก ากบัดแูล 

(Legal/Regulatory 

Impact) 

ควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ 

ส่งผลกระทบต่องบก ำไร

ขำดทุน หรืองบดุลของ

บรษัิท  

ผลกระทบทีส่ง่ผลตอ่กำร

ใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้ หรือ 

กำรท ำธรุกรรมของบรษัิท  

 

ผลกระทบที่ส่งผลต่อ

ชื่อเสียงของบริษัท ทั ้ง

ใ น ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ

ต่ำงประเทศ ทัง้นี้ รวมถงึ

ทัศนคตขิองหน่วยงำนที่

ก ำกับดูแลธุ รกิจ  หรือ

กจิกรรมของบรษัิท 

บรษัิทไม่สำมำรถปฏบิัตติำม

กฎหมำย ระเบียบ ขอ้บังคับ 

หรอืกฎเกณฑข์องหน่วยงำน

ที่ก ำกับดูแลนโยบำย และ

ระเบยีบวธิปีฏบิตั ิ

 

2.2.7 กำรจัดล ำดับผลกระทบสำมำรถจ ำแนกไดเ้ป็น 5 ระดับ ซึง่ไดแ้ก ่

   ระดับ 5 =  ผลกระทบอยำ่งรำ้ยแรงทีส่ดุ (Catastrophic) 

   ระดับ 4 =  ผลกระทบอยำ่งรำ้ยแรง (Major) 

   ระดับ 3 =  ผลกระทบทีม่สีำระส ำคัญอยำ่งยิง่ (Significant) 

   ระดับ 2 =  ผลกระทบทีม่สีำระส ำคัญ (Important) 

   ระดับ 1 =  ผลกระทบทีม่สีำระส ำคัญในระดับต ่ำ (Low) 

2.2.8 รำยละเอียดของกฎเกณฑ์ในกำรจัดล ำดับกำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงธุรกิจ                

โดยก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง หรือผูบ้รหิำรระดับสูงที่ไดรั้บมอบหมำย สำมำรถเปลี่ยนแปลง

กฎเกณฑด์ังกลำ่วไดต้ำมควำมเหมำะสม 

2.3  การก าหนดกลยทุธด์า้นการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ 

2.3.1   กำรพัฒนำกลยุทธ์ดำ้นกำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ มีวัตถุประสงค์เพื่อก ำหนด

ทำงเลือกของกลยุทธ์กำรกูค้ืนกำรด ำเนินงำนที่เหมำะสม เพื่อช่วยลดควำมเสี่ยง และกอบกูส้ถำนกำรณ์จำก

เหตกุำรณ์ภยัพบิตั ิ

2.3.2   หน่วยธุรกจิ และหน่วยงำนทีส่นับสนุนงำนทำงธุรกจิ รับผดิชอบต่อกำรระบทุำงเลอืกของ

กลยทุธก์ำรกูค้นืกำรด ำเนนิงำนทีเ่หมำะสมจำกเหตุกำรณ์ภัยพบิัต ิส ำหรับผลติภัณฑซ์ึง่อยูใ่นควำมรับผดิชอบของ

หน่วยธรุกจิ 

2.3.3   หน่วยธุรกจิด ำเนนิกำรหำขอ้สรุปของทำงเลอืกกลยทุธก์ำรกูค้นืส ำหรับผลติภณัฑซ์ึง่อยูใ่น

ควำมรับผดิชอบของหน่วยธรุกจินัน้ๆ ซึง่รวมถงึกำรพจิำรณำเพือ่ท ำควำมเขำ้ใจผลของทำงเลอืกกลยทุธท์ีจ่ะน ำมำ

ประยุกต์ใช ้โดยหน่วยงำนที่สนับสนุนงำนทำงธุรกจิที่เกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ใหร้วมถงึกำรระบุส่วนที่ไม่สอดคลอ้งกับ 

MAO, RTO และ RPO ทีไ่ดเ้ห็นชอบรว่มกนั 

2.3.4   ปัจจัยที่ใชพ้จิำรณำในกำรก ำหนดทำงเลือกกลยุทธก์ำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ 

ประกอบดว้ย 

(1) กำรหยดุชะงักทีส่ง่ผลกระทบในวงกวำ้ง (Wide Area Disruption) 

(1.1) แผนกำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ ตอ้งครอบคลุมถงึกำรหยุดชะงัก    

ที่ส่งผลกระทบในวงกวำ้ง รวมทัง้พิจำรณำควำมเสี่ยงอันเกดิจำกลักษณะงำนที่มีควำมเกี่ยวขอ้งกัน (Inter-

dependency) ระหว่ำงธุรกรรมงำนทีส่ ำคัญ (Critical Business Functions) และผูใ้หบ้รกิำร (Service Provider) 

ซึง่อยูภ่ำยในอำณำเขต (Zone) เดยีวกนั 

(1.2) ภำยใตน้โยบำยฉบบันี ้กำรหยดุชะงักทีส่ง่ผลกระทบในวงกวำ้ง (Wide Area 

Disruption) หมำยถงึ เหตุกำรณ์กำรหยุดชะงักทีเ่กดิขึน้ และส่งผลกระทบภำยในรัศม ี30 กโิลเมตร จำกสถำนที่

ปฏบิตักิำรของบรษัิท หรอืของผูใ้หบ้รกิำรภำยนอก 
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(1.3) สถำนที่ปฏิบัติกำรหลัก (Primary Site) และสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง 

(Alternate Site) ไมค่วรใชร้ะบบสำธำรณูปโภคเดยีวกนั เชน่ ระบบไฟฟ้ำ ระบบสือ่สำร ระบบประปำ เป็นตน้ 

(2) ควำมเสีย่งจำกกำรรวมสถำนทีป่ฏบิตังิำน (Concentration Risk) 

(2.1) บริษัทตอ้งพิจำรณำก ำหนดกลยุทธ์กำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ   

เพื่อลดควำมเสีย่งจำกกำรรวมสถำนที่ปฏบิัตงิำนของธุรกรรมงำนที่ส ำคัญ (Critical Business Functions) โดย

พจิำรณำแนวปฏบิตัดิังตอ่ไปนี้ 

(2.1.1) กำรจัดตัง้สถำนที่ปฏบิัตกิำรส ำรองแยกจำกสถำนที่ปฏบิัตงิำน

หลัก (Primary-Alternate Site Separation) บรษัิทอำจพจิำรณำก ำหนดสถำนทีต่ัง้สถำนทีป่ฏบิัตกิำรหลัก และ

สถำนทีป่ฏบิตักิำรส ำรองของธรุกรรมงำนทีส่ ำคัญมใิหอ้ยูภ่ำยในอำณำเขตเดยีวกนัเพือ่รองรับเหตกุำรณ์ฉุกเฉนิ ทัง้นี ้

สถำนทีป่ฏบิัตกิำรส ำรองควรมรีะยะห่ำงจำกสถำนทีป่ฏบิัตกิำรหลักเพยีงพอ เพือ่ชว่ยลดควำมเสีย่งจำกเหตุกำรณ์

หยดุชะงัก ซึง่อำจสง่ผลกระทบพืน้ทีใ่นวงกวำ้ง 

(2.1.2) กำรแบ่งแยกสถำนที่ปฏิบัตงิำนของธุรกรรมงำนที่ส ำคัญ และ

หน่วยงำนที่ปฏบิัตงิำนเกี่ยวขอ้งกันออกจำกกัน (Critical Business Function Separation and Intra-function 

separation) กำรแยกสถำนทีต่ัง้ของสถำนทีป่ฏบิตังิำนของธุรกรรมงำนทีส่ ำคัญใหอ้ยูต่ำ่งอำณำเขตกัน จะชว่ยลด

ควำมเสีย่งทีอ่ำจกอ่ใหเ้กดิควำมสญูเสยีจำกกำรทีห่น่วยงำนทีส่ ำคัญตำ่งๆ ไมส่ำมำรถปฏบิตังิำนไดใ้นเวลำเดยีวกัน 

อันเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ที่ส่งผลใหเ้กดิกำรหยุดชะงักทำงกำรปฏบิัตงิำนภำยในอำณำเขตเดยีวกัน (A Single 

Zone Disruption) นอกจำกนี ้กำรเพิม่ควำมหลำกหลำยของธรุกรรมงำนทีส่ ำคญัในแตล่ะสถำนทีป่ฏบิตังิำน จะชว่ย

ใหพ้นักงำนในหน่วยงำนซึง่อยู่ในต่ำงพื้นที่สำมำรถที่จะปฏบิัตงิำนแทนกันได ้ซึง่จะช่วยลดปัญหำกำรพึง่พำ

พนักงำนเพยีงกลุม่เดยีว         

(3) ควำมเสีย่งจำกกำรใชบ้รกิำรจำกหน่วยงำนภำยนอกองคก์ร (Outsourcing Risk) 

(3.1) บรษัิทควรก ำหนดใหก้ำรบรหิำรควำมตอ่เนื่องของธรุกจิ เป็นสว่นหนึง่ของ

เงื่อนไขในกำรเจรจำเพื่อท ำสัญญำใชบ้ริกำรจำกหน่วยงำนภำยนอกที่ส ำคัญ โดยพิจำรณำปัจจัยดังกล่ำว          

เพือ่ประกอบกำรตัดสนิใจเลอืกใชบ้รกิำรจำกบคุคลภำยนอก 

(3.2) บริษัทเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนต่ำงๆ ที่สมควร 

เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ผูใ้หบ้รกิำรหลักทีส่ ำคญัสำมำรถใหบ้รกิำรแกบ่รษัิทได ้แมใ้นเวลำทีเ่กดิเหตกุำรณ์ทีก่อ่ใหเ้กดิกำร

หยดุชะงัก 

(3.3) บริษัทจะด ำเนินกำรอย่ำงรอบคอบในกำรว่ำจำ้งผูใ้หบ้ริกำรภำยนอก 

เพือ่ใหม้ั่นใจว่ำบรษัิทไม่ไดรั้บควำมเสีย่งอันเนื่องจำกกำรหยุดชะงักของธุรกจิ ซึง่อำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนนิ

ธรุกจิตอ่เนือ่งของบรษัิท 

(3.4) บริษัทด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม เพื่อใหม้ั่นใจว่ำผูใ้หบ้ริกำรภำยนอก

ด ำเนนิกำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิมำกกว่ำ หรอืเทยีบเท่ำระดับที่บรษัิทยอมรับได ้รวมถงึกำรด ำเนนิกำร

ทดสอบแผนกำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิอยำ่งสม ำ่เสมอ 

(3.5) บรษัิทควรมกีำรป้องกันควำมเสีย่งอันเกดิจำกผูใ้หบ้รกิำรแก่ธุรกรรมงำน  

ทีส่ ำคัญของบรษัิทยกเลกิกำรใหบ้รกิำร หรอืเลกิกจิกำรอยำ่งกะทันหัน 

2.4   การจดัท าแผนการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ 

2.4.1 กำรจัดท ำแผนกำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิ มวีัตถปุระสงคเ์พือ่แสดงรำยละเอยีดกำร

ด ำเนนิงำนทีจ่ ำเป็น เพือ่เป็นแนวทำงใหพ้นักงำนในหน่วยธุรกจิ และหน่วยปฏบิัตกิำรสำมำรถด ำเนนิกำรต่ำงๆ ที่

จ ำเป็นเพื่อชว่ยใหธุ้รกรรมงำนที่ส ำคัญสำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง หรือกลับมำด ำเนินกำรไดใ้นเวลำที่

เหมำะสม 

2.4.2 แผนกำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ คือ แผนงำนที่เป็นลำยลักษณ์อักษรที่ก ำหนด

ขัน้ตอน และกระบวนกำรท ำงำน กำรเรยีกคนืกำรด ำเนนิงำนของธรุกรรมงำนทีส่ ำคัญของผลติภณัฑ ์และบรกิำรของ

บรษัิทใหก้ลับสูภ่ำวะปกต ิโดยปกตแิผนงำนจะครอบคลุมถงึบุคลำกร ทรัพยำกร และกระบวนกำรทีจ่ ำเป็นต่อกำร    

กูค้ืนธุรกรรมงำนที่ส ำคัญ(Mission Critical Activities) เพื่อที่บริษัทจะสำมำรถปฏิบัติงำนตำมภำระผูกพันที่

เกีย่วขอ้งกบับรกิำร และผลติภณัฑไ์ดอ้ยำ่งตอ่เนือ่ง 
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2.4.3 แผนกำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิ ประกอบดว้ย 3 แผนงำน ดังนี ้

(1) แผนกำรสือ่ควำมในภำวะวกิฤต ิ(Crisis Communication Plan) 

(2) แผนรองรับกำรด ำเนนิธรุกจิอยำ่งตอ่เนือ่ง (Business continuity Plan) 

(3) แผนกำรกูร้ะบบจำกเหตกุำรณ์ฉุกเฉนิ (Disaster Recovery Plan) 

เนือ้หำ และรำยละเอยีดของแตล่ะแผนงำนจะขึน้อยูก่บัลักษณะ ขนำด ควำมซบัซอ้นของหน่วยงำน

ต่ำงๆ ภำยในบรษัิทขอ้มลูควำมเสีย่ง ควำมเสีย่งทีย่อมรับได ้(Appetite) และสภำพแวดลอ้มของบรษัิทโดยควำม

เกีย่วขอ้งของทัง้ 3 แผนงำน สำมำรถแสดงไดด้ังรปูภำพดังตอ่ไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

2.4.4 แผนกำรสือ่ควำมในภำวะวกิฤต ิ(Crisis Communication Plan) 

 แผนกำรสือ่ควำมในภำวะวกิฤต ิเป็นแผนกำรที่ก ำหนดวธิีกำรรับมอื และจัดกำรกับ

ปัญหำที่เกดิขึน้ในภำวะเหตุกำรณ์ภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท รวมถึงกำรก ำหนด กระบวนกำรในกำร

ตดิต่อสือ่สำรเพือ่กำรตัดสนิใจจำกขอ้มูลพืน้ฐำนทีเ่พยีงพอ ภำยใตเ้งือ่นไขของสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ซึง่โดยทั่วไป 

คณะผูบ้รหิำรวกิฤตกิำรณ์ (Crisis Management Team) จะเป็นผูท้ ำกำรตัดสนิใจหำกเกดิเหตกุำรณ์ภยัพบิตัขิ ึน้ 

 โครงสรำ้งของกำรตดิต่อสือ่สำรในภำวะฉุกเฉิน ควรที่จะสะทอ้นถงึโครงสรำ้งของ

องคก์รในปัจจบุัน ซึง่รวมไปถงึขัน้ตอนในกำรรำยงำน (Escalation Process) ซึง่จะท ำใหเ้กดิควำมเหมำะสมในกำร

ก ำกบัดแูลกจิกำร กำรควบคมุ และกำรตอบสนองตอ่เหตกุำรณ์ในหลำยๆ ดำ้น 

 

ภำพตอ่ไปนีแ้สดงโครงสรำ้งกำรตดิตอ่สือ่สำรในภำวะฉุกเฉนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่3 : โครงสรำ้งกำรตดิตอ่สือ่สำรในภำวะฉุกเฉนิของบรษัิท  

 

แผนบรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิ 

(ระดับหน่วยงำน) 

แผนกำรกูร้ะบบจำกเหตกุำรณ์ฉุกเฉนิ 

(ระดับ IT Application) 

ผู้บริหารระดับฝ่าย 

ระดับกลยุทธ์ 

ผู้จัดการ 

ระดับปฏิบัติงาน 

แผนกำรสือ่ควำมในภำวะวกิฤต 

(บรษัิท) 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

ระดับนโยบาย 
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2.4.5 แผนรองรับกำรด ำเนนิธรุกจิอยำ่งตอ่เนือ่ง (Business Continuity Plan) 

แผนรองรับกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงต่อเนื่อง คือ เครื่องมอืที่ช่วยลดควำมเสีย่งที่บรษัิท

น ำมำปฏบิตัใิชเ้พือ่ใหเ้กดิควำมมัน่ใจวำ่กระบวนกำรในธรุกรรมงำนทีส่ ำคญัของบรษัิทจะถกูกูค้นืสูส่ภำวะปกตภิำยใต ้

ระยะเวลำทีเ่หมำะสม ในชว่งเหตุกำรณ์ภัยพบิัต ิและท ำใหบ้รษัิทสำมำรถใหก้ำรบรกิำร และผลติภัณฑ ์หรอืภำระ 

ผูกผันต่ำงๆ ไดอ้ยำ่งต่อเนื่อง แผนรองรับกำรด ำเนนิธรุกจิอยำ่งตอ่เนือ่งจะระบเุหตุกำรณ์ทีท่ ำใหเ้กดิกำรหยดุชะงัก

ของกระบวนกำรท ำงำน และระบบงำน รวมทัง้ก ำหนดแนวทำง และกระบวนกำรทีจ่ ำเป็นต่อกำรกูค้นืกำรปฏบิตังิำน 

สู่สภำวะปกติ (ตัวอย่ำงของเหตุกำรณ์ภัยพิบัติที่ท ำใหเ้กดิกำรหยุดชะงัก ไดแ้ก่ เหตุกำรณ์ไฟไหม ้ระเบดิ              

กำรกอ่กำรรำ้ย ระบบเครอืขำ่ยลม่ และอืน่ๆ) 

แผนรองรับกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถครอบคลุมไดใ้นหลำยเหตุกำรณ์      

ซึง่สำมำรถจ ำแนกประเภทไดด้ังตอ่ไปนี ้

 เหตกุำรณ์ที ่ 1 : ส ถ ำ นที่ ป ฏิบั ติ ง ำ น ไ ม่ ส ำ ม ำ ร ถ ใ ช ้ง ำ น ไ ด ้ ( Virtual 

Destruction) 

 เหตกุำรณ์ที ่ 2 : ระบบและเครอืขำ่ยเทคโนโลยไีมส่ำมำรถใชง้ำนได ้ 

(Virtual Shutdown) 

 เหตกุำรณ์ที ่ 3 : พนักงำนมจี ำนวนไมเ่พยีงพอ (Virtual Strike) 

 เหตกุำรณ์ที ่ 4 : ผูใ้หบ้รกิำรทัง้ภำยใน และภำยนอกไม่สำมำรถใหบ้รกิำรได ้

(Virtual Isolation) 

2.4.6 แผนกำรกูร้ะบบจำกเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan) แผนกำรกูร้ะบบจำก

เหตุกำรณ์ฉุกเฉนิ ครอบคลุมถงึ ขอ้มลู อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ และโปรแกรม (Hardware and Software) ทีม่คีวำม

จ ำเป็นตอ่กำรด ำเนนิงำน และกำรกอบกูธ้รุกรรมงำนทีส่ ำคัญของบรษัิทในสถำนกำรณ์ฉุกเฉนิ 

2.4.7 หน่วยธุรกจิ และหน่วยงำนทีส่นับสนุนงำนทำงธุรกจิ รวมทัง้หน่วยงำนที่เกีย่วขอ้งต่ำงๆ 

เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจัดท ำแผนกำรบรหิำรควำมตอ่เนื่องทำงธรุกจิ เพือ่ฟ้ืนฟธูรุกรรมงำนทีส่ ำคัญ อันเกดิจำกเหตุ

ภยัพบิตัติำ่งๆ ในสว่นทีแ่ตล่ะหน่วยงำนตอ้งรับผดิชอบ 

2.4.8 กำรจัดท ำแผนกำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ  จะจัดท ำอยูใ่นรูปแบบทีเ่ป็นมำตรฐำน

เดยีวกนัทัง้บรษัิทเพือ่สะดวกในกำรใชง้ำน และงำ่ยตอ่กำรท ำควำมเขำ้ใจ  รปูแบบมำตรฐำนของแผนควำมตอ่เนือ่ง

ทำงธรุกจิของบรษัิท 

2.5 การฝึกอบรมการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ 

2.5.1 บรษัิทควรจัดใหม้กีำรฝึกอบรมเกีย่วกับกำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิใหก้ับบคุลำกร

ของบรษัิทเพือ่ใหท้กุคนรับทรำบถงึบทบำท และหนำ้ทีใ่นสว่นทีเ่กีย่วขอ้งในโปรแกรมกำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำง

ธรุกจิ ตลอดจนกำรฟ้ืนฟจูำกเหตกุำรณ์ภยัพบิตั ิ

2.5.2 กำรฝึกอบรมเกีย่วกบักำรบรหิำรควำมตอ่เนื่องทำงธรุกจิ แบง่ออกเป็น 2 ระดับ ไดแ้ก ่

(1) กำรฝึกอบรมเพือ่ใหค้วำมรู ้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกับหลักกำร และกำรประยุกตใ์ชก้ำร

บรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิใหแ้ก่เจำ้หนำ้ที่ของบรษัิทที่เกี่ยวขอ้งเพื่อใหเ้ขำ้ใจบทบำทหนำ้ที่ และควำม

รับผดิชอบในกำรจัดท ำ ทดสอบ และปรับปรุงแกไ้ขแผนกำรบรหิำรควำมตอ่เนื่องทำงธุรกจิใหม้คีวำมทันสมัย และ

เหมำะสมกับวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของบรษัิทซึง่หนำ้ที่ในกำรฝึกอบรมดังกล่ำวเป็นควำมรับผดิชอบของ

หน่วยงำนทีด่แูลกำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิ 

2.5.3 กำรฝึกอบรมเกี่ยวกับเนื้อหำสำระของแผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิใหก้ับ

บุคลำกรของแต่ละหน่วยงำน เพือ่ใหม้คีวำมเขำ้ใจว่ำสถำนกำรณ์ใดทีจ่ะตอ้งน ำส่วนใดของแผนกำรบรหิำรควำม

ต่อเนื่องทำงธุรกจิ (ทัง้หมด หรอืบำงส่วน) มำใชใ้นกำรปฏบิัตงิำน หรอืแนวทำงในกำรด ำเนนิกำรหำกบคุลำกรที่

รับผดิชอบดังกลำ่วไมส่ำมำรถปฏบิตังิำนไดใ้นกรณีทีเ่กดิเหตภุัยพบิตั ิกำรฝึกอบรมดังกลำ่วถอืเป็นควำมรับผดิชอบ

ของหน่วยงำน บรษัิทด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมใหก้ับพนักงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้แจง้ใหพ้นักงำนทรำบ      

เมือ่มกีำรเปลีย่นแปลง แกไ้ขแผนกำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิ 
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2.6   การทดสอบแผนการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ  

2.6.1 ทุกๆ หน่วยงำนในบริษัทควรท ำกำรทดสอบแผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ     

อยำ่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ เวน้แตจ่ะระบไุวเ้ป็นอยำ่งอืน่ในแผนกำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิ ทัง้นี ้วธิกีำรทดสอบ

อำจจะเป็นแบบ Paper-Based Table Top Exercise หรือเป็นกำรทดสอบแบบจ ำลองเหตุกำรณ์เสมือนจริง 

(Simulation)  

2.6.2 กำรทดสอบแผนกำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ ที่ครอบคลุมทัง้บรษัิท (Company-

wide BCM Testing Exercise) อำจมีกำรจ ำลองสถำนกำรณ์ที่เป็นเหตุภัยพบิัติ ซ ึง่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกำร

ปฏบิตังิำนในหลำยๆสว่นบรษัิทพรอ้มกนั 

2.6.3 โดยปกต ิกำรทดสอบแผนกำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ ทีค่รอบคลุมทัง้บรษัิทจะใช ้

วธิกีำรทดสอบแบบ Paper-Based Table Top Exercise เวน้แตจ่ะเห็นสมควรด ำเนนิกำรทดสอบเป็นอยำ่งอืน่ 

2.7 การทบทวนแผนการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ  

2.7.1 หน่วยงำนทำงธุรกจิ และหน่วยงำนที่สนับสนุนงำนทำงธุรกจิเป็นผูรั้บผิดชอบในกำร

ปรับปรงุแผนกำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิ ใหเ้ป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ โดยควรปรับปรงุเมือ่เกดิกรณีดังตอ่ไปนี ้ 

(1) กำรแนะน ำผลติภณัฑใ์หม ่(Introduction of New Products) 

(2) กำรเปลีย่นแปลงบคุลำกร (Change of Personnel) 

(3) กำรใชร้ะบบงำน หรือเทคโนโลยีใหม่ (Implementation of New Systems and 

Technologies) 

(4) กำรเปลีย่นแปลงสถำนทีต่ัง้ (Change in location) 

(5) ก ำ ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  ห รื อ ก ำ ร แ ต่ ง ตั ้ ง ผู ้ใ ห ้บ ริ ก ำ ร ภ ำ ย น อ ก ร ำ ย ใ ห ม่  

(Change/Appointment of New External Service Providers) 

(6) กำรเปลีย่นแปลงขัน้ตอน/กระบวนกำรกำรปฏบิตังิำน (Changes in Processes) 

(7) กำรควบ หรอืรวมกจิกำร (Merger and Acquisition) 

2.7.2 เนื่องจำกระบบกำรปฏบิัตงิำนของบรษัิทส่วนใหญ่จะด ำเนินกำรโดยใชร้ะบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศเป็นหลัก ดังนัน้ เรือ่งทีบ่รษัิทควรใหค้วำมสนใจเป็นกรณีพเิศษ ไดแ้ก ่

(1) กระบวนกำรพัฒนำระบบ และกำรบรหิำรโครงกำร (System Development Lifecycle 

& Project Management) ในกำรพัฒนำ หรอืจัดหำระบบงำนใหม ่อยำ่งนอ้ยควรระบถุงึประเด็นดังตอ่ไปนี้ 

(1.1) ควำมตอ้งกำรของหน่วยธุรกจิเกีย่วกับกำรกอบกู ้และฟ้ืนฟเูหตุกำรณ์ภัย

พบิตัเิพือ่ใหส้ำมำรถปฏบิตังิำนไดต้ำมปกต ิ

(1.2) ขอ้มลูส ำรอง และสถำนทีใ่นกำรจัดเก็บขอ้มลู  

(1.3) อปุกรณ์คอมพวิเตอร ์และโปรแกรมตำ่งๆ ทีจ่ ำเป็นในทีต่ัง้ส ำรอง 

(1.4) กำรปรับปรุง และดูแลรักษำกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ และ

เอกสำรตำ่งๆ (BCM and Documentation Maintenance) 

(1.5) กำรทดสอบแผนกำรกูร้ะบบจำกเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน (Disaster Recovery 

Testing) 

(1.6) บคุลำกร และสิง่อ ำนวยควำมสะดวกตำ่งๆ (Staffing and Facilities) 

(2) กำรควบคมุกำรเปลีย่นแปลง (Change Control) 

กำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ ควรค ำนึงถึงกระบวนกำรกำรควบคุม 

กำร เปลี่ยนแปลง (Change Control Process)  ตลอดจนขั ้นตอนของกำรติดตั ้ง ร ะบบเพื่อกำรใช ง้ำน 

(Implementation Phase) กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงระบบงำน (Application) ระบบปฏิบัติกำร (Operating 

system) หรอืส่วนประกอบทีช่ว่ยในกำรปฏบิัตงิำนส ำหรับระบบงำนทีใ่ชง้ำนอยู่จรงิ (Utility that Resides in the 

Production Environment) บรษัิทควรมแีนวปฏบิตัเิพือ่ใหม้ั่นใจวำ่ชดุส ำรองของระบบดังกลำ่ว (Back-up Copies) 

ไดรั้บกำรปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัระบบงำนใหม ่นอกจำกนี้ ในกรณีทีม่กีำรตดิตัง้ระบบงำนใหม่ หรอืน ำระบบงำนที่

เปลี่ยนแปลงแกไ้ขออกใช ้ซึง่ส่งผลใหต้อ้งมีกำรเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ (New Hardware) กำรปรับเปลี่ยน

ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน (Capacity Requirement) หรือกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Technology 

Changes) บรษัิทควรด ำเนนิกำรตดิตำมดแูลใหม้กีำรปรับปรุงแกไ้ขแผนกำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธรุกจิ รวมทัง้
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ศูนยส์ ำรอง หรอืสถำนทีป่ฏบิัตกิำรฉุกเฉนิ (Recovery Site) เพือ่ใหส้ำมำรถรองรับระบบปฏบิัตงิำนทีน่ ำมำใชง้ำน

จรงิในสภำวะแวดลอ้มใหม ่(New Production Environment) 

2.8    การบรหิารโปรแกรมการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ  

2.8.1 ผูท้ี่มหีนำ้ทีรั่บผดิชอบในกำรด ำเนนิกำรตำมแนวทำงกำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ

ของบรษัิทอยำ่งตอ่เนือ่ง ประกอบดว้ย  

(1) หน่วยงำนทีด่แูลกำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิ (BCM Function) 

(2) ผูป้ระสำนงำนดำ้นกำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิของหน่วยงำน (Department 

BCM Coordinators) 

2.8.2 หน่วยงำนทีด่แูลกำรบรหิำรควำมตอ่เนื่องทำงธรุกจิ (BCM Function) จะปฏบิัตงิำนรว่มกบั

ผู ป้ ระสำนงำนดำ้นกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจของหน่วยงำน (Business and Shared Services 

Department  BCM Coordinator) ในเรือ่งตำ่งๆ ดังตอ่ไปนี ้  

(1) ตดิตำมเพื่อใหม้ั่นใจว่ำผูท้ี่เกีย่วขอ้งทัง้หลำยที่อยู่ในหน่วยธุรกจิ และหน่วยงำน     

ทีส่นับสนุนงำนทำงธุรกจิ ตลอดจนหน่วยงำน และหน่วยงำนภำยใตก้ำรก ำกับดูแลของกลุ่มนัน้ๆ ด ำเนนิกำรในกำร

เตรยีมกำรวำงแผน และด ำเนนิกำรกจิกรรมทีจ่ ำเป็นตอ่กำรปฏบิตัใิชแ้ผนกำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิ 

(2) จัดใหม้ีกำรอบรม และกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูใ้หแ้ก่ผูท้ี่มีส่วนเกีย่วขอ้งเพื่อให ้

สำมำรถด ำเนนิกจิกรรมเกีย่วกบักำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิ 

(3) รำยงำนผลควำมคบืหนำ้ตลอดจนประเด็นทีพ่บจำกกจิกรรมตำ่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร

บรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิ เพือ่ใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งรับทรำบ 

(4) ประเมนิควำมเสีย่งอันอำจเกดิจำกกำรหยุดชะงักของธุรกจิ รวมทัง้กำรประเมนิกำร

ควบคมุควำมเสีย่งดังกลำ่วทกุปี พรอ้มทัง้รำยงำนผลใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งรับทรำบ  

2.9   การตรวจสอบแผนการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ  

  ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน มหีนำ้ทีต่รวจสอบกำรด ำเนนิกำรทีเ่กีย่วกับกำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ 

พรอ้มทัง้รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) ของบรษัิทรับทรำบเป็นประจ ำทุกปี โดยจะเนน้

เรือ่งตำ่งๆ ดังนี ้

2.9.1 ผลกำรประเมนิสถำนะ ณ ปัจจบุนัของแผนกำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิ และศักยภำพ

ในกำรด ำเนนิกำรของแตล่ะฝ่ำย 

2.9.2 หลักฐำนแสดงว่ำหน่วยงำนไดด้ ำเนินกำรในกำรพัฒนำแผนกำรบรหิำรควำมต่อเนื่อง    

ทำงธรุกจิ ทดสอบ และกำรบ ำรงุรักษำกจิกรรม/ธรุกรรมอยำ่งเพยีงพอ เพือ่ยนืยนัวำ่เนือ้หำสำระของแผนกำรบรหิำร

ควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิ นัน้เหมำะสมกบัวัตถปุระสงคท์ีต่ัง้เป้ำหมำยไว ้

2.9.3 หลักฐำนทีแ่สดงวำ่ไดม้กีำรจัดกำรฝึกอบรม และใหข้อ้มลูขำ่วสำรเกีย่วกบักำรบรหิำรควำม

ต่อเนื่องทำงธุรกจิอย่ำงเพียงพอ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำพนักงำนไดรั้บทรำบบทบำทของแต่ละคน รวมทัง้กำรฝึกฝน    

อยำ่งเพยีงพอในกำรปฏบิตังิำนทีเ่กีย่วกบักำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิ 

2.9.4 แผนกำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิทัง้หมด ควรไดรั้บกำรตรวจสอบอยำ่งสม ำ่เสมอ 

 

3.  บทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบเกีย่วกบัการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ  

  บรษัิทมนีโยบำยทีต่อ้งมโีครงสรำ้งองคก์รทีเ่หมำะสมเอือ้ต่อกำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ มกีำรก ำหนด

หนำ้ทีช่ดัเจนของแตล่ะหน่วยงำน รวมทัง้มกีำรแบง่แยกหนำ้ทีค่วำมรับผดิชอบอยำ่งชดัเจน สอดคลอ้งกบัหลักกำร

ควบคุมภำยในทีด่ ีโครงสรำ้งองค์กรส ำหรับกำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบรษัิท     

ใชห้นำ้ทีต่ำมทีร่ะบไุวใ้นขอ้บังคับคณะกรรมกำรบรษัิทและใหห้น่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งมหีนำ้ทีต่ำมทีไ่ดรั้บมอบหมำย

ตำมขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้ง โดยหน่วยงำนหลักมหีนำ้ทีส่ ำคัญในส่วนทีเ่กีย่วกับกำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ

ดังตอ่ไปนี ้

 



   นโยบายการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ 
 

 

101-013-002-SD-003 Rev.06 นโยบำยกำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำงธุรกจิ หนำ้ : 10/12 

 

3.1 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3.1.1 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง พจิำรณำก ำหนดหลักกำร และแนวทำงของกำรบรหิำร  

ควำมต่อเนื่องทำงธรุกจิ รวมทัง้นโยบำย มำตรฐำน และกระบวนกำรส ำหรับกำรบรหิำรควำมตอ่เนื่องทำงธุรกจิของ

บรษัิท เพือ่ใหบ้รษัิทสำมำรถด ำเนนิธรุกจิไดอ้ยำ่งตอ่เนือ่ง 

3.1.2 ในช่วงระหว่ำงกำรประกำศภำวะฉุกเฉิน คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง หรือผูบ้รหิำร

ระดับสงูทีไ่ดรั้บมอบหมำย จะท ำหนำ้ทีเ่ป็นคณะผูบ้รหิำรวกิฤตกิำรณ์ (Crisis Management Team) ซึง่ท ำหนำ้ทีใ่น

กำรตัดสนิใจในสถำนกำรณ์ฉุกเฉนิ 

3.1.3 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง พจิำรณำใหค้วำมเห็นชอบผลกำรประเมนิผลกระทบทำงธรุกจิ 

(BIA) และทำงเลอืกกลยทุธก์ำรบรหิำรควำมตอ่เนื่องทำงธรุกจิ (Strategic Options) เพือ่ลดควำมเสีย่งทีส่ ำคัญที่

กอ่ใหเ้กดิกำรหยดุชะงักจำกกำรด ำเนนิงำน 

3.2 หนว่ยธุรกจิ (Business Unit) 

3.2.1 หน่วยงำนต่ำงๆ ในหน่วยธุรกจิ เป็นเจำ้ของควำมเสีย่งทีก่่อใหเ้กดิกำรหยุดชะงักจำกกำร

ด ำเนินงำนที่ส ำคัญของธุรกจิทัง้ในหน่วยงำน และหน่วยงำนของตนเอง ตลอดจนกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญของ

หน่วยงำนที่สนับสนุนงำนทำงธุรกจิ โดยรับผดิชอบ และมหีนำ้ที่ในกำรตดิตำม และดูแลใหม้ั่นใจว่ำกำรบรหิำร   

ควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิมปีระสทิธผิล และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนมคีวำมเหมำะสม และสอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยของ

ธรุกจิ 

3.2.2 หน่วยงำนตำ่งๆ ในหน่วยธรุกจิ มหีนำ้ทีใ่นกำรผลักดันใหบ้รษัิทสำมำรถน ำกลยทุธก์ำรบรหิำร

ควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิ แผนกำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิและแนวทำงกำรแกปั้ญหำทีเ่กีย่วขอ้งตอ่กำรบรหิำร

ควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิ ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุในกำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิ 

3.2.3 ผูบ้ริหำรระดับฝ่ำย (Head of Department) เป็นผูรั้บผิดชอบสูงสุดต่อกำรบริหำรควำม

ต่อเนื่องทำงธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ธุรกรรมงำนทีส่ ำคัญ หรอืกำรใหบ้รกิำร/ผลติภัณฑแ์กล่กูคำ้  และพจิำรณำแตง่ตัง้ 

ผูป้ระสำนกำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิของหน่วยงำน ตลอดจนด ำเนนิกำรน ำแผนกำรบรหิำรควำมต่อเนื่อง

ทำงธุรกจิมำปฏบิัตใิชใ้นชว่งภำวะวกิฤตอิย่ำงเหมำะสม เพือ่ใหส้ำมำรถกลับมำด ำเนนิกำรไดใ้นเวลำทีเ่หมำะสม

ในชว่งภำวะวกิฤต ิ 

3.2.4 ผูป้ระสำนงำนกำรบรหิำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำนธุรกจิ (Business Department BCM 

Coordinator) รับผดิชอบต่อกำรประสำนงำนกจิกรรมเกีย่วกับกำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิในหน่วยงำน 

รวมทัง้กำรใหก้ำรฝึกอบรมเกีย่วกับแผนกำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิใหก้ับผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอยำ่งเพยีงพอ และ

ในช่วงภำวะวกิฤตทิ ำหนำ้ที่เป็นผูป้ระสำนงำนกับผูท้ี่เกีย่วขอ้ง เพื่อสนับสนุนกำรกูค้ืนธุรกรรมงำนที่ส ำคัญของ

หน่วยงำน พรอ้มทัง้รำยงำนขอ้มลูขำ่วสำรตำ่งๆ ใหแ้กผู่บ้รหิำรระดับฝ่ำย 

3.3 หนว่ยงานสนบัสนนุงานทางธุรกจิ (Support Unit) 

3.3.1 หน่วยงำนต่ำงๆ  ในหน่วยงำนสนับสนุนงำนทำงธุ รกิจ  เ ป็นเจ ำ้ของควำมเสี่ยง 

ทีก่่อใหเ้กดิกำรหยุดชะงักจำกกำรด ำเนนิงำนทีส่ ำคัญทีอ่ยู่ภำยใตค้วำมรับผดิชอบของหน่วยงำน และหน่วยงำน

ตนเอง โดยรับผิดชอบ และมีหนำ้ที่ในกำรตดิตำม และดูแลใหม้ั่นใจว่ำกำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิมี

ประสทิธผิล และเป็นปัจจบุนั ตลอดจนมคีวำมเหมำะสม และสอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยของธรุกจิ 

3.3.2 หน่วยงำนต่ำงๆ ในหน่วยงำนสนับสนุนงำนทำงธุรกจิ มีหนำ้ที่ในกำรผลักดันใหบ้รษัิท

สำมำรถน ำกลยุทธก์ำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ แผนกำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ และแนวทำงกำร

แกปั้ญหำทีเ่กีย่วขอ้งตอ่กำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิ ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุในกำรบรหิำรควำมตอ่เนื่อง

ทำงธรุกจิ 

3.3.3 ผูบ้ริหำรระดับฝ่ำยที่สนับสนุนงำนทำงธุรกิจ (Head of Shared Service Department)   

เป็นผูรั้บผดิชอบสงูสดุต่อกำรบรหิำรควำมตอ่เนื่องทำงธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ธรุกรรมงำนทีส่ ำคัญ หรอืกำรใหบ้รกิำร/

ผลติภัณฑแ์ก่ลูกคำ้  และพจิำรณำแต่งตัง้ผูป้ระสำนกำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิของหน่วยงำน ตลอดจน

ด ำเนนิกำรน ำแผนกำรบรหิำรควำมตอ่เนื่องทำงธุรกจิมำปฏบิัตใิชใ้นชว่งภำวะวกิฤตอิยำ่งเหมำะสม เพือ่ใหส้ำมำรถ

กลับมำด ำเนนิกำรไดใ้นเวลำทีเ่หมำะสมในชว่งภำวะวกิฤต ิ
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3.3.4 ผูป้ระสำนงำนกำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งของหน่วยงำนทีส่นับสนุนทำงธรุกจิ (Shared Service 

Department BCM Coordinator) รับผดิชอบตอ่กำรประสำนงำนกจิกรรมเกีย่วกบักำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิ

ในหน่วยงำน รวมทัง้กำรใหก้ำรฝึกอบรมเกีย่วกับแผนกำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิใหก้ับผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอยำ่ง

เพยีงพอ และในชว่งภำวะวกิฤต ิท ำหนำ้ทีเ่ป็นผูป้ระสำนงำนกับผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สนับสนุนกำรกูค้นืธุรกรรมงำนที่

ส ำคัญของหน่วยงำน พรอ้มทัง้รำยงำนขอ้มลู ขำ่วสำรตำ่งๆ ใหแ้กผู่บ้รหิำรหน่วยงำน 

3.4 ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.4.1 รับผิดชอบต่อกิจกรรม และกระบวนกำรดำ้น IT ทั ้งภำยใน และภำยนอกที่เกี่ยวขอ้ง        

เพือ่สนับสนุนกำรบรหิำรควำมตอ่เนื่องทำงธรุกจิ รวมถงึกำรตดิตอ่ประสำนงำนกับหน่วยงำนตำ่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดย

ใหส้อดคลอ้งกับนโยบำย และกลยุทธก์ำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ และนโยบำยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ให ้

มัน่ใจวำ่ธรุกรรมงำนทีส่ ำคัญของบรกิำร และผลติภณัฑจ์ะสำมำรถด ำเนนิไดอ้ยำ่งตอ่เนือ่ง หรอืกลับมำด ำเนนิกำรได ้

ในเวลำที่เหมำะสม และสอดคลอ้งตำมขอ้ก ำหนดของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับตลำดหลักทรัพย์และ     

ตลำดหลักทรัพย ์และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.4.2 ด ำเนนิกำรออกแบบ และพัฒนำแผนกำรกูร้ะบบจำกเหตุกำรณ์ฉุกเฉนิ (Disaster Recovery 

Plan)   ใหค้รอบคลุมธุรกรรมงำนทีส่ ำคัญของบรษัิทรวมทัง้ตดิตำม และดูแลเพือ่ใหเ้กดิควำมเชือ่มั่นว่ำแผนกำร    

กูร้ะบบจำกเหตกุำรณ์ฉุกเฉนิ มคีวำมสอดคลอ้ง เหมำะสมกบักลยทุธ ์และแผนรองรับกำรด ำเนนิธรุกจิอยำ่งต่อเนื่อง 

ตลอดจนโครงสรำ้งพืน้ฐำน และระบบตำ่งๆ ของบรษัิทภำยใตก้ำรบรหิำรทรัพยำกรอยำ่งเหมำะสม 

3.4.3 ด ำเนินกำรทดสอบแผนกำรกูร้ะบบจำกเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan)      

โดยก ำหนดใหข้อบเขตของกำรทดสอบครอบคลมุธรุกรรมงำนทีส่ ำคัญของบรษัิทและใหส้อดคลอ้งตอ่กลยทุธ ์และ

แผนรองรับกำรด ำเนนิธุรกจิอยำ่งต่อเนื่อง ทัง้นี้ ใหร้วมถงึกำรตดิตำม และดูแลเพือ่ใหเ้กดิควำมเชือ่มั่นว่ำผลของ

กำรทดสอบแผนกำรกูร้ะบบจำกเหตกุำรณ์ฉุกเฉนิครบถว้น สมบรูณ์ และสำมำรถน ำไปปฏบิตัใิชไ้ดจ้รงิ 

3.4.4 รับผดิชอบร่วมกับผูใ้หบ้รกิำรทำงดำ้นเทคโนโลยภีำยนอกทีส่ ำคัญ เพื่อใหบ้รกิำรทีไ่ดรั้บ

สอดคลอ้งกบัแผนกำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิ 

3.4.5 รับผดิชอบตอ่กำรจัดเตรยีมระบบพืน้ฐำนทำงดำ้นเทคโนโลยสี ำหรับสถำนทีต่ัง้ส ำรอง 

 

3.5 สว่นบรหิารความเสีย่ง 

3.5.1 จัดท ำ และน ำเสนอ นโยบำย ระบบ ขอบเขตควำมเสี่ยงที่ยอมรับได ้(Risk Appetite) 

ขอบเขตควำมเสีย่งทีก่ ำหนด (Risk Limit) กระบวนกำรในกำรบรหิำรควำมเสีย่งประเภทตำ่งๆ ทีส่ ำคัญ และใหม้กีำร

น ำไปปฏบิตัภิำยในกลุม่ธรุกจิ 

3.5.2 ตดิตำม ควบคุม และรวบรวมฐำนะควำมเสีย่งในภำพรวมของกลุ่มธุรกจิใหอ้ยู่ภำยใตร้ะดับ

ควำมเสีย่งทีย่อมรับได ้

3.5.3 ตดิตำม ควบคมุ และประเมนิระดับควำมมปีระสทิธผิลของกำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำงธุรกจิ

ในภำพรวม  และเชือ่มโยงสูก่ำรควบคมุฐำนะควำมเสีย่งดำ้นปฏบิตักิำรของกลุม่ธุรกจิ ใหอ้ยูภ่ำยใตร้ะดับควำมเสีย่ง

ทีย่อมรับได ้

3.6 สว่นโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์

รับผดิชอบตอ่กจิกรรมและกระบวนกำรตดิตอ่สือ่สำร และกำรประชำสัมพันธก์ำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่ง

ทำงธุรกจิแกผู่เ้กีย่วขอ้งทัง้ภำยใน และภำยนอก ไดแ้ก ่พนักงำน ลูกคำ้ ประชำชน นักลงทุน และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 

ทัง้ในภำวะปกต ิและเมือ่เกดิเหตุกำรณ์หยดุชะงัก เพือ่ใหส้ำมำรถใหข้อ้มลูไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง และทันท่วงท ีป้องกนั  

มใิหเ้กดิควำมตืน่ตระหนกต่อสำธำรณชน และเพื่อสรำ้งควำมเชือ่มั่นว่ำบรษัิท ยังคงสำมำรถใหบ้รกิำรไดอ้ย่ำง

ตอ่เนือ่ง ตลอดจนกำรรักษำภำพลักษณ์ และชือ่เสยีงของบรษัิท 

3.7 แผนกธุรการ 

รับผิดชอบต่อกิจกรรม และกระบวนกำรดำ้นกำรสนับสนุนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก กำรดูแล

สำธำรณูปโภค อปุกรณ์ และสถำนที ่รวมทัง้ตดิตอ่ประสำนงำนดำ้นดังกลำ่วกบัหน่วยงำนทัง้ภำยใน และภำยนอกที่
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เกีย่วขอ้งเพื่อสนับสนุนต่อกำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำธุรกรรมงำนทีส่ ำคัญของบรษัิทจะ

สำมำรถด ำเนนิไดอ้ยำ่งตอ่เนือ่ง หรอืกลับมำด ำเนนิกำรไดใ้นเวลำทีเ่หมำะสม 

3.8 หนว่ยงานบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ 

3.8.1 รับผิดชอบต่อกำรน ำเสนอนโยบำย มำตรฐำน แนวทำง และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อให ้

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งพจิำรณำ 

3.8.2 ท ำหน ้ำที่บ ริหำ รโปรแกรมกำรบริหำรควำมต่อ เนื่ องทำงธุ รกิจ  ( BCM Program 

Management) โดยตดิตำมดูแลควำมคบืหนำ้ในกำรพัฒนำแผนกำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ ตลอดจนกำร

น ำมำประยุกตใ์ช ้กำรทดสอบ และกำรทบทวนแผน รวมถงึกำรตดิตำมใหม้กีำรประสำนต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่กำร

จัดท ำแผนฯ 

3.8.3 ถ่ำยทอดควำมรูต้ลอดจนฝึกอบรมใหก้ับหน่วยงำนต่ำงๆ  เพือ่ใหเ้ขำ้ใจบทบำทหนำ้ที่ และ

ควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรควำมเสี่ยงอันเกดิจำกกำรที่ธุรกจิหยุดชะงัก รวมทั ้งกำรเสริมสรำ้งศักยภำพ             

ในหน่วยงำนทีส่ ำคัญเพือ่สำมำรถด ำเนนิกำรไดอ้ยำ่งตอ่เนือ่ง 

3.8.4 ด ำเนินกำรเพื่อประเมิน และแจกแจงควำมเสี่ยงอันเกิดจำกกำรหยุดชะงักทำงธุรกจิ         

เป็นประจ ำ    ทุกปี เพื่อใหท้รำบถงึควำมเสี่ยงที่ยังไม่สำมำรถก ำจัด หรือควบคุมไดท้ี่ยังเหลืออยู่ (Residual 

Business Interruption Risk) ของบรษัิท 

3.8.5 ติดตำมดูแลศักยภำพ และควำมพรอ้มของบริษัท ณ ปัจจุบันเพื่อรองรับกำรบริหำร        

ควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ รวมทัง้กำรวเิครำะหห์ำควำมแตกต่ำงระหว่ำงศักยภำพ และควำมพรอ้มของบรษัิททีม่อียู่

โดยเปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีด่ ี(Industry Best Practices) 

3.8.6 รำยงำนผลกำรทดสอบใหก้ับคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และผูบ้รหิำรระดับสูงทรำบ

อยำ่งสม ำ่เสมอ 

3.8.7 หำกมกีำรปฏบิตัทิีไ่มส่อดคลอ้ง หรอืเป็นไปตำมแนวทำง หรอืมำตรฐำนทีก่ ำหนดในนโยบำย

ตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และผูบ้รหิำรระดับสงูทรำบ 

3.9 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยในดูแลใหเ้กดิควำมเชือ่มั่นในควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยในของทุก

หน่วยงำนตำ่งๆ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำย กระบวนกำร และระเบยีบปฏบิตัใินกำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำงธุรกจิ 

พรอ้มทัง้รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) ของบรษัิทรับทรำบเป็นประจ ำทุกปี โดยจะเนน้

เรือ่งตำ่งๆ ดังนี ้

3.9.1 ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรพัฒนำกระบวนกำรกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจของ

หน่วยงำนตำ่งๆ ในบรษัิทใหเ้กดิควำมเพยีงพอ และสอดคลอ้งตำมนโยบำยกำรบรหิำรควำมตอ่เนื่องทำงธรุกจิของ

บรษัิทขอ้ก ำหนดของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.9.2 ตรวจสอบผลทีไ่ดจ้ำกกำรด ำเนนิกำรพัฒนำกระบวนกำรกำรบรหิำรควำมตอ่เนือ่งทำงธุรกจิ

ของหน่วยงำนต่ำงๆ ในบรษัิทใหเ้กดิควำมเชือ่มั่นว่ำ บรษัิทสำมำรถน ำมำปฏบิัตใิชง้ำนไดจ้ริง ในเหตุกำรณ์

หยดุชะงัก 


