
 
 

 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สธ/น. 45/2559 

เร่ือง  หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้ก าหนดในการจดัใหมี้ 

ระบบการบริหารความเส่ียงเพื่อการด าเนินธุรกิจ 

อยา่งต่อเน่ืองของผูป้ระกอบธุรกิจ 

    

  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 5(1) ประกอบกบัขอ้ 12(3) แห่งประกาศคณะกรรมการ 

ก ากบัตลาดทุนท่ี ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 

และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี  

6 กนัยายน พ.ศ. 2556  ส านกังานออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 

   “ผูป้ระกอบธุรกิจ”  หมายความวา่   ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยห์รือผูป้ระกอบธุรกิจ

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ แต่ไม่รวมถึงผูป้ระกอบธุรกิจดงัต่อไปน้ี 

   (1)  ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 

   (2)  ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ระหวา่งผูค้า้หลกัทรัพย  ์

   (3)  ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการเงินร่วมลงทุน 

   (4)  ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทการเป็นท่ีปรึกษาสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ 

   (5)  ผูไ้ดรั้บการจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

   (6)  สถาบนัการเงินท่ีมีหน่วยงานก ากบัดูแลธุรกิจหลกัโดยตรงอยูแ่ลว้และสถาบนัการเงินนั้น

ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยใ์นภายหลงั  หากหน่วยงานก ากบัดูแลดงักล่าวมีขอ้ก าหนด 

หรือแนวทางปฏิบติัให้สถาบนัการเงินนั้นปฏิบติัในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑก์ารบริหารความเส่ียง 

เพื่อการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองของผูป้ระกอบธุรกิจตามประกาศน้ี 

  “งานท่ีส าคญั”  หมายความวา่   งานท่ีเก่ียวกบัการใหบ้ริการ การท าธุรกรรมหรืองานอ่ืน ๆ 
ของผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงหากมีการหยดุชะงกัอาจส่งผลกระทบต่อลูกคา้ การด าเนินงาน ธุรกิจ ช่ือเสียง ฐานะ 
และผลการด าเนินงานของผูป้ระกอบธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั 
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  “ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่   บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของผูป้ระกอบ
ธุรกิจใหเ้ป็นผูดู้แลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงาน 

  ขอ้ 2   เพื่อใหม้ัน่ใจวา่งานท่ีส าคญัของผูป้ระกอบธุรกิจจะสามารถด าเนินการไดอ้ยา่ง

ต่อเน่ืองหรือกลบัมาด าเนินการไดใ้นเวลาท่ีเหมาะสมเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีท าใหก้ารปฏิบติังานตามปกติ 

ของผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งหยุดชะงกั ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

  (1)  จดัใหมี้นโยบายการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ (Business Continuity 

Management: BCM) ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการ 

  (2)  จดัใหมี้แผนการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง (Business Continuity Plan: BCP) ท่ีสอดคลอ้ง

กบันโยบายท่ีก าหนดขึ้นตาม (1) โดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการ  

หรือคณะท างานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคณะกรรมการดงักล่าว 

  ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจมีการปรับปรุงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมนโยบายและแผนดงักล่าว

อยา่งมีนยัส าคญั ให้ผูป้ระกอบธุรกิจด าเนินการตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง (1) หรือ (2) แลว้แตก่รณี 

  เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหน่ึง ค าว่า “ผูบ้ริหารระดับสูง”  หมายความว่า  

ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัต าแหน่งขา้งตน้ท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 

  ขอ้ 3   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัให้มีการระบุงานที่ส าคญั ตลอดจนประเมินความเส่ียง  

ท่ีอาจท าให้งานท่ีส าคญัหยุดชะงกั วิเคราะห์ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและประเมินความเสียหาย

ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการหยดุชะงกัของงานท่ีส าคญั เพื่อใหส้ามารถก าหนดล าดบัความส าคญัของการด าเนินการ

และทรัพยากรท่ีจะใชใ้นการด าเนินการใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสามารถกลบัมาด าเนินงานไดต้ามปกติ (recovery) 

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ขอ้ 4   แผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองตามขอ้ 2(2) ตอ้งครอบคลุมงานท่ีส าคญั 

โดยอยา่งนอ้ยตอ้งระบุรายละเอียดในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

  (1)  ขั้นตอนการด าเนินการเพื่อรองรับหรือเรียกคืนการด าเนินงานใหก้ลบัสู่สภาวะปกติ 

ท่ีมีรายละเอียดเพียงพอที่บุคลากรหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานให้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถ

ปฏิบติัได ้

  (2)  ขอ้มูลเก่ียวกบัผูรั้บผิดชอบการปฏิบติังานในกรณีท่ีมีการหยดุชะงกัของงานท่ีส าคญั

รวมทั้งรายละเอียดเก่ียวกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูป้ฏิบติังานดงักล่าว 
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  (3)  การติดต่อส่ือสารกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งก าหนด

วิธีการและช่องทางการติดต่อส่ือสาร และขอ้มูลของผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูรั้บผิดชอบการติดต่อส่ือสาร  

  ขอ้ 5   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหมี้ขอ้มูลเก่ียวกบัผูรั้บผิดชอบการปฏิบติังานตามขอ้ 4(2) 

และขอ้มูลของผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูรั้บผิดชอบการติดต่อส่ือสารตามขอ้ 4(3) โดยตอ้งปรับปรุงขอ้มูลดงักล่าว

ใหเ้ป็นปัจจุบนัดว้ย 

  ขอ้ 6   ในการด าเนินการตามนโยบายการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ  

และแผนการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

  (1)  จดัสรรทรัพยากรและงบประมาณแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการตามนโยบาย 

และแผนดงักล่าวอยา่งเพียงพอ  

  (2)  จดัใหมี้มาตรการในการควบคุมและติดตามการด าเนินการตามนโยบายและแผนดงักล่าว 

  ขอ้ 7   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจใชบ้ริการงานท่ีส าคญัจากผูใ้หบ้ริการ ผูป้ระกอบธุรกิจ

ตอ้งจดัให้แผนการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองครอบคลุมถึงกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ซ่ึงอาจท าใหก้ารปฏิบติังาน

ตามปกติของผูใ้หบ้ริการตอ้งหยดุชะงกั  เวน้แต่ผูป้ระกอบธุรกิจมีการด าเนินการท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูใ้หบ้ริการ

จะสามารถใหบ้ริการงานท่ีส าคญัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเม่ือเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว 

   เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหน่ึง ค าว่า “ผูใ้ห้บริการ”  หมายความว่า   ผูใ้ห้บริการ

ท่ีติดต่อหรือใหบ้ริการกบัผูล้งทุนในนามของผูป้ระกอบธุรกิจ หรือผูใ้หบ้ริการในงานท่ีส าคัญและ 

งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยห์รือธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจ 

  ขอ้ 8   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหมี้การด าเนินการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

  (1)  ทดสอบและทบทวนแผนการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

  (2)  ประเมินผลการทดสอบตาม (1) และจัดท ารายงานผลการประเมินดงักล่าว  

โดยผูท่ี้ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีดงักล่าว ตอ้งมีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระ 

ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

  (3)  รายงานผลการด าเนินการตาม (1) และ (2) ต่อคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

ท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคณะกรรมการดงักล่าว 

  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ร ระบบงานหรือปัจจยัอ่ืน ท่ีมีผลกระทบ  

ต่อการด าเนินงานของผูป้ระกอบธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหมี้การด าเนินการตาม (1) 

โดยเร็ว 
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   ขอ้ 9   ในกรณีท่ีเกิดการหยดุชะงกัของงานท่ีส าคญัของผูป้ระกอบธุรกิจ ใหผู้ป้ระกอบ

ธุรกิจแจง้เหตุท่ีท าใหง้านท่ีส าคญัหยดุชะงกัพร้อมรายละเอียดใหส้ านกังานทราบในโอกาสแรกท่ีท าได้ 

โดยตอ้งไม่เกินวนัท าการถดัจากวนัท่ีเกิดการหยดุชะงกัของงานท่ีส าคญัดงักล่าว และเม่ือการหยดุชะงกั

ของงานท่ีส าคญัส้ินสุดลงแลว้ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจแจง้ให้ส านกังานทราบโดยเร็ว 

  ขอ้ 10   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัเก็บเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการตาม 

ขอ้ 8 และขอ้ 9 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีนับแต่วนัท่ีจดัท าเอกสารหลกัฐานนั้น โดยตอ้งจดัเก็บ

ในลกัษณะท่ีพร้อมใหส้ านกังานสามารถตรวจสอบไดเ้ม่ือไดรั้บการร้องขอ 

  ขอ้ 11   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

 

 

 

 (นายรพี  สุจริตกุล) 

 เลขาธิการ 

 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์


