
 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี สธ/น/ด/ข.  11 /2551 

เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัใหมี้ระบบการบริหาร 
ความเส่ียงเพื่อการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองของบริษทัหลกัทรัพย ์

 
 
  อาศยัอ านาจตามความใน 
 (1)  ขอ้ 4(2) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี กธ. 42/2543  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละ 
การคา้หลกัทรัพย ์ท่ีมิใช่ตราสารแห่งหน้ี ลงวนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2543  และขอ้ 25/1 แห่งประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 42/2543  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการในการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพย ์ท่ีมิใช่ตราสารแห่งหน้ี  
ลงวนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2543  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 23/2549  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเป็นนายหนา้ซ้ือขาย 
หลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพย ์ท่ีมิใช่ตราสารแห่งหน้ี (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2549 
 (2)  ขอ้ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี กธ. 43/2543  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการคา้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี  
ลงวนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2543 และขอ้ 20/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 43/2543  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการคา้หลกัทรัพยอ์นัเป็น 
ตราสารแห่งหน้ี ลงวนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2543  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กย. 26/2549  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการ 
คา้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี (ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2549  
  (3)  ขอ้ 3 และขอ้ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี กธ. 24/2549  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการควบคุมการปฏิบติังานในการจดัจ าหน่าย 
หลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2549 
 (4)  ขอ้ 2(1) และขอ้ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กน. 30/2547  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุน  
ลงวนัท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
  (5)  ขอ้ 4(3) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี กธ. 5/2539  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 
การใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 
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  (6)  ขอ้ 2 และขอ้ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ท่ี กข. 42/2547 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้ 
หลกัทรัพย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2547  
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์อกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
  “บริษทัหลกัทรัพย”์  หมายความวา่  บริษทัท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
หลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ 
การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล และการใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย  ์
  “งานท่ีส าคญั”  หมายความว่า  งานท่ีเก่ียวกบัการใหบ้ริการ การท าธุรกรรม  
หรืองานอ่ืน ๆ ของบริษทัหลกัทรัพยซ่ึ์งหากมีการหยดุชะงกัอาจส่งผลกระทบต่อลูกคา้ การด าเนินงาน  
ธุรกิจ ช่ือเสียง ฐานะและผลการด าเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญั 
  “ผูใ้หบ้ริการ”  หมายความวา่  ผูใ้หบ้ริการเป็นผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนในนามของ 
บริษทัหลกัทรัพยห์รือผูใ้หบ้ริการดา้นงานสนบัสนุนแก่บริษทัหลกัทรัพย ์
  “ส านกังาน”  หมายความวา่  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

  ขอ้ 2   ประกาศน้ีไม่ใชบ้งัคบักบัสถาบนัการเงินท่ีมีหน่วยงานก ากบัดูแลธุรกิจหลกัโดยตรง
อยูแ่ลว้และสถาบนัการเงินนั้นไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยใ์นภายหลงั หากหน่วยงานก ากบัดูแล
ดงักล่าวมีขอ้ก าหนดหรือแนวทางปฏิบติัใหส้ถาบนัการเงินนั้นปฏิบติัในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑก์าร
บริหารความเส่ียงเพื่อการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองของบริษทัหลกัทรัพยต์ามประกาศน้ี 

  ขอ้ 3   เพื่อใหม้ัน่ใจวา่งานส าคญัของบริษทัหลกัทรัพยจ์ะสามารถด าเนินการ 
ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองหรือกลบัมาด าเนินการในเวลาท่ีเหมาะสมเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีท าใหก้ารปฏิบติังาน 
ตามปกติของบริษทัหลกัทรัพยต์อ้งหยดุชะงกั บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหมี้การก าหนดนโยบาย 
การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการบริษทั  

  ขอ้ 4   บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหมี้มาตรการในการควบคุมและติดตามการปฏิบติั 
ตามนโยบายท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 3 และจดัสรรทรัพยากรเพื่อรองรับการด าเนินการตามนโยบายดงักล่าว 
อยา่งเพียงพอ 

ขอ้ 5   บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหมี้การระบุงานท่ีส าคญั ตลอดจนประเมินความเส่ียง 
ท่ีอาจท าใหง้านท่ีส าคญัหยดุชะงกั วิเคราะห์ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและประเมินความเสียหาย 
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการหยดุชะงกัของงานท่ีส าคญั เพื่อใหส้ามารถก าหนดล าดบัความส าคญัของการด าเนินการ
และทรัพยากรท่ีจะใชใ้นการเรียกคืนการด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ขอ้ 6   บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งจดัท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง (Business 
Continuity Plan) ซ่ึงครอบคลุมงานท่ีส าคญัของบริษทัหลกัทรัพยไ์วเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยอยา่งนอ้ย 
ตอ้งระบุถึงรายละเอียดในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1)  ขั้นตอนการด าเนินการเพื่อรองรับหรือเรียกคืนการด าเนินงานใหก้ลบัสู่สภาวะปกติ 
ท่ีมีรายละเอียดเพียงพอท่ีบุคลากรหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานใหแ้ก่บริษทัหลกัทรัพยส์ามารถ
ปฏิบติัได ้

(2)  ขอ้มูลเก่ียวกบัผูรั้บผิดชอบการปฏิบติังานในกรณีท่ีมีการหยดุชะงกัของงานท่ีส าคญั 
รวมทั้งรายละเอียดเก่ียวกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูป้ฏิบติังานดงักล่าว 

(3)  การติดต่อส่ือสารกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งก าหนด
วิธีการและช่องทางการติดต่อส่ือสาร และขอ้มูลของผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูรั้บผิดชอบการติดต่อส่ือสาร  

แผนรองรับการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองตามวรรคหน่ึงตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการบริษทัหรือคณะท างานท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหรั้บผิดชอบ 
ในการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยมี์การปรับปรุงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมแผนรองรับการด าเนินธุรกิจ
อยา่งต่อเน่ืองอยา่งมีนยัส าคญั ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยด์ าเนินการตามความในวรรคสองดว้ย 

ขอ้ 7   บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการปรับปรุงขอ้มูลเก่ียวกบัผูรั้บผิดชอบการปฏิบติังาน
ตามขอ้ 6(2) และขอ้มูลของผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูรั้บผิดชอบการติดต่อส่ือสารตามขอ้ 6(3) ใหเ้ป็นปัจจุบนั 

ขอ้ 8   ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยใ์ชบ้ริการงานท่ีส าคญัจากผูใ้หบ้ริการ บริษทัหลกัทรัพย ์
ตอ้งจดัใหแ้ผนรองรับการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองตามขอ้ 6 ครอบคลุมถึงกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ซ่ึงอาจท าให้
การปฏิบติังานตามปกติของผูใ้หบ้ริการตอ้งหยดุชะงกั เวน้แต่บริษทัหลกัทรัพยมี์การด าเนินการท่ีท าให้
มัน่ใจไดว้า่ผูใ้หบ้ริการจะสามารถใหบ้ริการงานท่ีส าคญัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเม่ือเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว   

ขอ้ 9   บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหมี้การด าเนินการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี อยา่งนอ้ย 
ปีละหน่ึงคร้ัง  

(1)  การทดสอบและทบทวนแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองตามขอ้ 6  
(2)  การประเมินผลการทดสอบตาม (1) และการจดัท ารายงานผลการประเมิน 

โดยผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีดงักล่าว ซ่ึงมีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระ 
(3)  การรายงานผลการทดสอบ ทบทวน และประเมินตาม (1) และ (2) ต่อคณะกรรมการ 

บริษทัหรือคณะท างานท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้รับผิดชอบในการปฏิบติัตามนโยบาย 
การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
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  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ร ระบบงานหรือปัจจยัอ่ืน ท่ีมีผลกระทบ 
ต่อการด าเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญั บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหมี้การด าเนินการ 
ตาม (1) โดยเร็ว  

ขอ้ 10   ในกรณีท่ีเกิดการหยดุชะงกัของงานท่ีส าคญัของบริษทัหลกัทรัพย ์ใหบ้ริษทั
หลกัทรัพยแ์จง้เหตท่ีุท าใหง้านท่ีส าคญัหยดุชะงกัพร้อมรายละเอียดใหส้ านกังานทราบในโอกาสแรก 
ท่ีท าไดโ้ดยตอ้งไม่เกินวนัท าการถดัจากวนัท่ีเกิดการหยดุชะงกัของงานท่ีส าคญัดงักล่าว และเม่ือ 
การหยดุชะงกัของงานท่ีส าคญัส้ินสุดลงแลว้ ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยแ์จง้ใหส้ านกังานทราบโดยเร็ว 

ขอ้ 11   บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งจดัเก็บเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการ 
ตามขอ้ 9 และขอ้ 10 เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่สองปีนบัแต่วนัท่ีจดัท าเอกสารหลกัฐานนั้น โดยตอ้ง 
จดัเก็บในลกัษณะท่ีพร้อมให้ส านกังานสามารถตรวจสอบไดโ้ดยเร็วเม่ือไดรั้บการร้องขอ 

ขอ้ 12   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  28 เมษายน พ.ศ. 2551     
 
 
 

                    (นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
                       เลขาธิการ 
                    ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์


