
 
ประกาศแนวปฏิบติั 
ท่ี นป. 4/2559 

เร่ือง  แนวทางปฏิบติัส าหรับการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ  
(Business Continuity Management) 

_______________________________ 

ตามท่ีประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐานการ 
ประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย  ์
และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2556 (“ประกาศ ท่ี ทธ. 35/2556”) และ
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สธ/น. 45/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์
ในรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้ก าหนดในการจดัใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียงเพื่อการด าเนินธุรกิจอยา่ง
ต่อเน่ืองของผูป้ระกอบธุรกิจ ลงวนัท่ี  21 ตุลาคม พ.ศ. 2559  (“ประกาศ ท่ี สธ/น. 45/2559”)  
ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัระบบงานท่ีสามารถรองรับการประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงตอ้งมี 
ความเหมาะสม น่าเช่ือถือ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถให้บริการเพื่อประโยชน์
ท่ีดีท่ีสุดของลูกคา้ และเพื่อใหบุ้คลากรของผูป้ระกอบธุรกิจสามารถปฏิบติังานไดถู้กตอ้งตรงตามหนา้ท่ีและ
ไม่ก่อใหเ้กิดความเส่ียงท่ีจะท าใหผู้ป้ระกอบธุรกิจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และมาตรฐาน
การประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง นั้น 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดขา้งตน้ของผูป้ระกอบธุรกิจ  ส านกังานโดยอาศยั 
อ านาจตามขอ้ 5(1) ประกอบกบัขอ้ 12(3) แห่งประกาศ ท่ี ทธ. 35/2556  จึงก าหนดแนวทางปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจจดัใหมี้ระบบงานท่ีสามารถรองรับการประกอบธุรกิจ 
ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตามแนวทางปฏิบติัน้ีจนครบถว้น  ส านกังานจะพิจารณาวา่ผูป้ระกอบธุรกิจไดป้ฏิบติัตาม
ประกาศ ท่ี ทธ. 35/2556 ในส่วนท่ีเก่ียวกบัระบบงานในการรองรับการประกอบธุรกิจไดอ้ย่างต่อเน่ือง  
และประกาศ ท่ี สธ/น. 45/2559 แลว้  ทั้งน้ี  หากผูป้ระกอบธุรกิจด าเนินการต่างจากแนวปฏิบติัน้ี   
ผูป้ระกอบธุรกิจมีภาระท่ีจะตอ้งพิสูจน์ใหเ้ห็นไดว้า่การด าเนินการนั้นยงัคงอยูภ่ายใตห้ลกัการและ
ขอ้ก าหนดของประกาศ ท่ี ทธ. 35/2556 ในส่วนท่ีเก่ียวกบัระบบงานในการรองรับการประกอบธุรกิจ 
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และประกาศ ท่ี สธ/น. 45/2559 

ขอ้ 2   แนวทางปฏิบติัตามขอ้ 2 มีรายละเอียดตามท่ีก าหนดในภาคผนวกท่ีแนบทา้ยประกาศ
แนวปฏิบติัน้ี  ทั้งน้ี รายละเอียดดงักล่าวไดแ้ก่เร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1)  ส่วนท่ี 1 วตัถุประสงคข์องแนวทางปฏิบติัเร่ือง  การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
(Business Continuity Management) 
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(2)  ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูง 
(Board of directors and senior management responsibility) 

(3)  ส่วนท่ี 3 ผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินท่ีอาจท าใหง้านส าคญัหยดุชะงกั (Major operational 
disruptions) 

(4)  ส่วนท่ี 4 บริษทัควรก าหนดเป้าหมายในการกูค้ืนการด าเนินงานใหก้ลบัคืนสู่สภาพ 
การด าเนินงานปกติ (Recovery objective) 

(5)  ส่วนท่ี 5 บริษทัตอ้งจดัใหมี้แผนรองรับการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง (Business 
continuity planning) 

(6)  ส่วนท่ี 6 การติดต่อส่ือสารกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง  (Communication) 
(7)  ส่วนท่ี 7 การติดต่อส่ือสารขา้มประเทศ (Cross-border Communication) 
(8)  ส่วนท่ี 8 บริษทัตอ้งทดสอบและประเมิน BCP  (Training, Exercising and Auditing) 
(9)  ส่วนท่ี 9 ตวัอยา่งเหตุฉุกเฉินท่ีอาจท าใหง้านส าคญัหยุดชะงกั (Major operation 

disruption) 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
 
 
 

 (นายรพี  สุจริตกุล) 
  เลขาธิการ 
  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์



ภาคผนวก 
 
ส่วนท่ี 1 วัตถุประสงค์ของแนวทางปฏิบัติเร่ือง  การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกจิ (Business 
Continuity Management) 

ส านกังานจดัท าแนวปฏิบติัน้ีขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบติั โดยครอบคลุมประเด็นส าคญั 
ในการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM)  ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจแต่ละแห่งควรน าไปปรับใชแ้ละ
ก าหนดรายละเอียดวิธีปฏิบติัอยา่งชดัเจนใหเ้หมาะสมกบัขนาดและความซบัซอ้นในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทั  นอกจากน้ีผูป้ระกอบธุรกิจควรศึกษามาตรฐานและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการบริหาร 
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจจากหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น Business continuity institute (BCI)1, 
International organization of securities commissions (IOSCO)2 เป็นตน้  

ส่วนท่ี 2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง (Board of 
directors and senior management responsibility) 

คณะกรรมการบริษทั (“คณะกรรมการ”) และผูบ้ริหารระดบัสูงของผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บผิดชอบ
ก าหนดกลยทุธ์และนโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business continuity management: BCM) 
และแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง (Business continuity plan : BCP) ของบริษทั ตลอดจน
จดัสรรทรัพยากรและงบประมาณแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอ นอกจากน้ี ตอ้งจดัใหมี้การติดตาม
การปฏิบติัเป็นไปตามนโยบายและแผนดงักล่าว  ทั้งน้ี คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงอาจแต่งตั้ง
คณะท างานเป็นผูรั้บผิดชอบงานดา้นปฏิบติัการไดแ้ต่จะตอ้งติดตามดูแลการด าเนินการดงักล่าว   
 
ส่วนท่ี 3 ผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินท่ีอาจท าให้งานส าคัญหยุดชะงัก (Major operational 
disruptions)  
 บริษทัตอ้งจดัใหมี้การประเมินความเส่ียงและโอกาสท่ีงานส าคญัจะหยดุชะงกัจากเหตุฉุกเฉิน
ท่ีอาจเกิดขึ้น  รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและประเมินความเสียหายจากการหยดุชะงกั 
ของการด าเนินงานท่ีส าคญั (Major operational disruptions) เพื่อใหบ้ริษทัสามารถก าหนดล าดบั
ความส าคญัของงาน และจดัสรรทรัพยากรในการบริหารการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  โดยอยา่งนอ้ยบริษทัควรท าการประเมินความเส่ียงและวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ
ดงักล่าวปีละคร้ังหรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะ
เกิดขึ้นนั้น โดยควรปฏิบติัตามวิธีการดงัน้ี   

 
1BCI Good practice guidelines   http://www.thebci.org/ 
2 High-level principles for business continuity และเอกสาร Market Intermediary Business Continuity and 
Recovery Planning   http://www.iosco.org/ 
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 3.1 การระบุงานส าคญั (Critical business function) บริษทัควรคดัเลือกงานส าคญัท่ีพิจารณา
วา่หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแลว้งานดงักล่าวหยดุชะงกั จะส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อลูกคา้  
การด าเนินธุรกิจ  สถานะทางการเงิน หรือช่ือเสียงของบริษทั เช่น การส่งค าสั่งซ้ือขายหลกัทรัพย ์  
การช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์น  การขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  การค านวณ
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV)  เป็นตน้  
 3.2 การประเมินความเส่ียง (Risk assessment) บริษทัตอ้งท าการประเมินความเส่ียงและ
โอกาสท่ีอาจท าใหง้านส าคญัหยดุชะงกั  โดยควรประเมินเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีท าใหเ้กิดการหยดุชะงกั
และก่อใหเ้กิดความเสียหายและส่งผลกระทบทางธุรกิจทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว  
เช่น  อาคารและสถานท่ีท าการหรือสาขาไดรั้บความเสียหาย  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใชง้าน
ไม่ได ้ พนกังานไม่สามารถเขา้ถึงหรือใชง้านอาคารได ้ พนกังานไม่สามารถมาปฏิบติังานทั้งกรณี
ชัว่คราวหรือถาวร  เป็นตน้ 
 3.3 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business impact analysis) บริษทัตอ้งวิเคราะห์
ผลกระทบทางธุรกิจและประเมินความเสียหายจากการหยดุชะงกัของงานส าคญั  เพื่อใหบ้ริษทั
สามารถก าหนดล าดบัความส าคญัของงาน และจดัสรรทรัพยากรในการบริหารการด าเนินธุรกิจ 
อยา่งต่อเน่ืองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยพิจารณาถึงผลกระทบทั้งในรูปของตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน
ท่ีมีต่อลูกคา้ พนกังาน บริษทัในเครือ  อุปกรณ์ ทรัพยสิ์นและท่ีท าการของบริษทั  สถานะการเงิน  
ความเช่ือมัน่ของลูกคา้และช่ือเสียงของบริษทั รวมถึงการปฏิบติัตามกฎระเบียบของทางการ เป็นตน้ 
นอกจากน้ี ควรพิจารณาถึงผลกระทบในวงกวา้งดว้ย เช่น การลงทุนหรือการก่อภาระผูกพนัของ
กองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคล ตอ้งค านึงถึงกระบวนการช าระเงิน การส่งมอบหลกัทรัพย ์ท่ีอาจ
กระทบต่อระบบตลาดโดยรวมดว้ย หรือการขดัขอ้งของระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการซ้ือขายของ
บริษทัสมาชิกของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หากมีผลใหไ้ม่สามารถบนัทึกการเสนอซ้ือขายเขา้มาในระบบ 
ซ้ือขายพร้อมกนัหลายบริษทัและนานเกินกวา่ท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด อาจเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หยดุการซ้ือขายทั้งหมดเป็นการชัว่คราวได ้เป็นตน้ 
 
ส่วนท่ี 4 บริษัทควรก าหนดเป้าหมายในการกู้คืนการด าเนินงานให้กลบัคืนสู่สภาพการด าเนินงานปกติ 
(Recovery objective)  

4.1 บริษทัควรก าหนดระยะเวลาในการกลบัคืนสู่สภาพการด าเนินงานปกติของแต่ละงาน
ส าคญั (Recovery time objectives) พร้อมทั้งจดัล าดบัการกูค้ืนการด าเนินงานของงานท่ีส าคญั 
ทุกงานใหเ้หมาะสมกบัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

4.2 บริษทัควรพิจารณาก าหนดประเภทของขอ้มูล และชุดขอ้มูลล่าสุดท่ีจะกูค้ืนได ้
(Recovery point objective) เพื่อใหบ้ริษทัสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และไม่ส่งผลกระทบ
อยา่งมีนยัส าคญัต่อลูกคา้ การด าเนินธุรกิจ  และการปฏิบติัตามกฎระเบียบ หากเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น 
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ขอ้มูลทรัพยสิ์นของลูกคา้และกองทุน รายการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือหน่วยลงทุน  ขอ้มูลมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV)  เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลล่าสุดท่ีจะกูค้ืนไดอ้าจเป็นการกูค้ืนขอ้มูล ณ ส้ินวนัก่อน 
หรือ 1 ชัว่โมงก่อนเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแลว้แต่กรณี นอกจากน้ี ควรมีวิธีการในการจดัหาหรือจดัท า
ขอ้มูลทดแทนขอ้มูลส าคญัท่ีสูญหาย  

4.3 หากบริษทัมีการใชบ้ริการจากผูใ้ห้บริการ (service provider)  บริษทัควรร่วมกบัผูใ้ห้
บริการในการก าหนดระยะเวลากลบัคืนสู่สภาพการด าเนินงานปกติและชุดขอ้มูลท่ีจะกูค้ืนล่าสุด 
เพื่อใหไ้ดเ้ป้าหมายท่ีเหมาะสมและสามารถปฏิบติัไดจ้ริง  

ทั้งน้ี การก าหนดระยะเวลากลบัคืนสู่สภาพการด าเนินงานปกติและชุดขอ้มูลท่ีจะกูค้ืนล่าสุด
เป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดทรัพยากรท่ีตอ้งการใชจึ้งควรไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้ริหาร
ระดบัสูงและคณะกรรมการบริษทัหรือคณะท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
 
ส่วนท่ี 5 บริษัทต้องจัดให้มีแผนรองรับการด าเนินธุรกจิอย่างต่อเน่ือง (Business continuity 
planning)   
 เพือ่ใหง้านส าคญัสามารถด าเนินต่อไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  บริษทัตอ้งจดัใหมี้ BCP ท่ีก าหนด 
ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรและไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการบริษทัหรือ
คณะท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยควรจดัเก็บ BCP ดงักล่าวไวท้ั้งในและนอกสถานท่ีท าการ    

BCP จะตอ้งครอบคลุมทุกงานส าคญัของบริษทั ตลอดจนระบบงานท่ีส าคญัท่ีบริษทั 
ใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการ (service provider) นอกจากน้ี บริษทัควรก าหนดรายละเอียดวิธีปฏิบติั 
ไวใ้น BCP ใหเ้หมาะสมกบัขนาดและความซบัซอ้นของธุรกิจและครอบคลุมการหยดุชะงกัท่ีอาจ
เกิดขึ้นทุกสถานการณ์  รวมทั้งกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเป็นเวลานานหรือส่งผลเสียหายครอบคลุมพื้นท่ี 
ในวงกวา้ง เช่น การเกิดโรคระบาด การไฟฟ้าหรือการส่ือสารขดัขอ้งในหลายพื้นท่ี  เป็นตน้  โดยให้ 
ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจดัท า BCP เพื่อรองรับงานส าคญัของตนเอง  ทั้งน้ี BCP ตอ้งมี
รายละเอียดอยา่งนอ้ย ดงัน้ี  
 5.1 ขั้นตอนการปฏิบติังานและผูรั้บผิดชอบ เพื่อใหบ้ริษทัสามารถกลบัมาด าเนินงานส าคญั 
ไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนดหลงัจากเกิดการหยดุชะงกัการด าเนินงาน  บริษทัตอ้งก าหนดหนา้ท่ีและ 
ความรับผิดชอบของผูป้ฏิบติังานแต่ละรายอยา่งชดัเจน และจดัใหมี้การส่ือสารและซกัซอ้มความเขา้ใจ
ถึงหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติั  ตลอดจนก าหนดรายละเอียดวิธีปฏิบติังานท่ีสามารถเขา้ใจและปฏิบติัตามไดว้า่
ตอ้งปฏิบติังานอะไร  อยา่งไร  เม่ือไร และท่ีไหน 
 5.2 วิธีการและช่องทางติดต่อส่ือสารกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกบริษทั  บริษทัตอ้ง
ก าหนดวิธีการและช่องทางติดต่อส่ือสาร รายช่ือผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกบริษทั ผูรั้บผิดชอบ  
การติดต่อส่ือสาร  รวมทั้งรายละเอียดขอ้มูลท่ีจะเปิดเผยแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งชดัเจน  บริษทัควรจดัท า 
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ผงัการติดต่อพนกังาน (Call tree3)   และจดัท ารายช่ือลูกคา้ ผูใ้หบ้ริการหลกัและผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  
รวมถึงขอ้มูลท่ีสามารถใชใ้นการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศพัทส์ านกังาน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น 
หมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  หรือ E-mail  เป็นตน้  โดยบริษทัตอ้งปรับปรุงรายช่ือและขอ้มูลท่ีใช้ 
ในการติดต่อให้เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ  นอกจากน้ีบริษทัควรก าหนดช่องทางการส่ือสารเพิ่มเติม เช่น 
เวบ็ไซตบ์ริษทั SMS  Call center  หรือการเผยแพร่ผา่นส่ือต่างๆ  เป็นตน้ 
 5.3 ทรัพยากรท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังาน  บริษทัควรจดัเตรียมหรือจดัหาทรัพยากร 
ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน  เช่น การจดัหาหรือก าหนดบุคลากรท่ีจะปฏิบติังานแทนทั้งระดบัพนกังาน
และผูบ้ริหาร   แหล่งเงินทุน  อุปกรณ์ส านกังาน ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  เป็นตน้ รวมทั้ง 
ควรประเมินการใชเ้งินทุนและการเขา้ถึงเงินทุนในช่วงท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินดว้ย 
 5.4 การจดัตั้งศูนยป์ฏิบติังานส ารอง (Alternate site)  เพื่อป้องกนัผลกระทบจากเหตุฉุกเฉิน 
ท่ีเกิดขึ้นเป็นบริเวณกวา้ง บริษทัอาจจดัใหมี้ศูนยป์ฏิบติังานส ารองเพื่อรองรับการด าเนินการอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยศูนยป์ฏิบติังานดงักล่าวไม่ควรใชส้าธารณูปโภคแหล่งเดียวกนักบัสถานท่ีท าการหลกั 
และควรตั้งอยูห่่างจากสถานท่ีท าการหลกัเพียงพอท่ีจะไม่ไดรั้บผลกระทบเดียวกนั รวมทั้งควรจดัให้
สามารถรองรับปริมาณงานส าคญัหรือการเกิดเหตุฉุกเฉินเป็นระยะเวลานานได ้ นอกจากน้ี  
ศูนยป์ฏิบติังานส ารองควรมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติังานทนัทีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภายในระยะเวลา 
ท่ีก าหนดไว ้(Recovery Time Objectives)  กรณีท่ีบริษทัไม่มีการจดัใหมี้ศูนยป์ฏิบติัการส ารอง  
บริษทัควรมีแนวทางการปฏิบติังานอ่ืนท่ีสามารถรองรับการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองได ้ 
 
ส่วนท่ี 6 การติดต่อส่ือสารกบัผู้เกีย่วข้อง  (Communication) 
 6.1 เพื่อป้องกนัและลดความตระหนกของผูเ้ก่ียวขอ้งและสาธารณชน  รวมทั้งสามารถแจง้
เหตุแก่หน่วยงานก ากบัดูแลไดท้นัท่วงที  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งวางแผนการติดต่อส่ือสารกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทั้งภายในและภายนอกบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัผลกระทบท่ีเกิด  หากผลกระทบท่ีกล่าวส่งผลอยา่งมี
นยัส าคญัต่อลูกคา้หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น การปิดหรือเล่ือนการเปิดท าการของส านกังานแห่งใดแห่งหน่ึง  
การขดัขอ้งของระบบซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือระบบปฏิบติัการหลกัทรัพย ์ การขดัขอ้งของการรับ 
ค าสั่งซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน  การค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV)  เป็นตน้  บริษทัตอ้งแจง้
หรือประชาสัมพนัธ์ใหลู้กคา้หรือผูเ้ก่ียวขอ้งทราบถึงเหตุฉุกเฉิน  ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ช่องทางท่ีลูกคา้
หรือผูเ้ก่ียวขอ้งจะสามารถติดต่อขอใชบ้ริการหรือส่ือสารกบับริษทัไดต้ลอดระยะเวลาท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ช่องทางท่ีลูกคา้จะสามารถเขา้ถึงทรัพยสิ์นของตนเองในช่วงท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อตรวจสอบยอด

 
3 รายช่ือของผูท่ี้ตอ้งติดต่อ  ซ่ึงประกอบดว้ยรายช่ือพนกังาน หมายเลขโทรศพัท ์และผงัการติดต่อ  โดยพนกังาน 
แต่ละคนตอ้งติดต่อพนกังานตามท่ีผงัก าหนดไปเป็นทอดๆ 
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ทรัพยสิ์นหรือท ารายการได ้ และมาตรการด าเนินการของบริษทัใหท้ัว่ถึงกนัโดยเร็ว  รวมทั้งตอ้ง
ส่ือสารเป็นระยะใหเ้ห็นถึงความคืบหนา้ของการด าเนินการหากเกิดเหตุฉุกเฉินเป็นเวลานาน 
 6.2 กรณีท่ีมีการหยดุการใหบ้ริการของงานส าคญัหรือเกิดเหตุฉุกเฉินซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ลูกคา้ของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั  บริษทัตอ้งแจง้ต่อส านกังานโดยเร็วและไม่เกินวนัท าการถดัไป   
พร้อมทั้งรายงานรายละเอียดของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น  ขั้นตอนการด าเนินการและระยะเวลาท่ีใช ้
หรือคาดวา่จะใชใ้นการแกไ้ขปัญหา  โดยใหบ้ริษทัแจง้ต่อเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลรับผิดชอบบริษทั และ 
เม่ืองานส าคญัท่ีกล่าวสามารถกลบัมาด าเนินการไดต้ามปกติ  ใหบ้ริษทัแจง้ส านกังานรับทราบดว้ย 
 
ส่วนท่ี 7 การติดต่อส่ือสารข้ามประเทศ (Cross-border Communication) 
 ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจมีการท าธุรกรรมหรือใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการต่างประเทศ  
ผูป้ระกอบธุรกิจควรมีแผนรองรับการติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานก ากบัดูแลในต่างประเทศ หน่วยงาน
อ่ืนของต่างประเทศ และผูใ้ห้บริการต่างประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน
อนัส่งผลกระทบขา้มประเทศดว้ย โดยในการติดต่อกบัหน่วยงานก ากบัดูแลในต่างประเทศ  
ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถติดต่อผา่นคู่คา้ในต่างประเทศหรือส านกังานได ้
 
ส่วนท่ี 8 บริษัทต้องทดสอบและประเมิน BCP  (Training, Exercising and Auditing) 

8.1 บริษทัควรจดัใหมี้การอบรมและประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั BCP แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายใน
และภายนอกอยา่งสม ่าเสมอ พร้อมทั้งตอ้งทดสอบ BCP ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์จริงในปัจจุบนั 
โดยเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบทุกระดบัตอ้งมีส่วนร่วมในการทดสอบ และจดัใหมี้การทดสอบ BCP ของ
งานท่ีส าคญัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั4 โดยบริษทัควรก าหนด
ขอบเขตการทดสอบใหเ้พียงพอ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บริษทัสามารถด าเนินงานตาม BCP ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
และไดผ้ลตามท่ีคาดหวงัไว ้ 

8.2 ในการทดสอบและประเมิน BCP  บริษทัควรก าหนดสถานการณ์จ าลองซ่ึงอาจ 
แตกต่างกนัในการทดสอบแต่ละคร้ัง  เช่น สถานการณ์การเกิดน ้าท่วม  แผ่นดินไหว การลอบวาง
ระเบิด  การเดินขบวนประทว้ง  ไขห้วดันกระบาด  การถูกโจมตีทางไซเบอร์ (cyber attack)5 เป็นตน้  
เพื่อทดสอบความสามารถของ BCP ในการรองรับการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองในการเกิดเหตุการณ์
ต่างๆ  โดยบริษทัอาจพิจารณาจากสถานการณ์ในปัจจุบนั   ผลการทดสอบท่ีผา่นมา  หรือผลกระทบ 
ท่ีอาจเกิด เป็นตน้ โดยการทดสอบและการประเมินตอ้งครอบคลุมอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 
4
 การเปลี่ยนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั เช่น การไดร้ับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเพิ่ม  การควบรวมกิจการ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีท่ีใช ้ เป็นตน้ 

5
 โดยเนน้การรักษาขอ้มูลและความเป็นส่วนตวัของลูกคา้1 ในมุมมอง BCP ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยัดา้นไซเบอร์ 
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8.2.1 ขั้นตอนการติดต่อส่ือสารกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง  ความถูกตอ้งและทนัสมยัของรายช่ือ
และขอ้มูลท่ีใชใ้นการติดต่อ 

8.2.2 ขั้นตอนการอพยพพนกังานหรือการเคล่ือนยา้ยพนกังานไปยงัสถานท่ี 
ท่ีก าหนดไว ้ 

8.2.3 ขั้นตอนการปฏิบติังานตามปกติตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบกระบวนการของงานส าคญั  
เช่น  การส่งค าสั่งซ้ือขายหลกัทรัพย ์ การช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์น  การบนัทึก
บญัชีทรัพยสิ์นของลูกคา้และกองทุน  การรับซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน  การค านวณมูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิ (NAV)  การจดัการลงทุน   เป็นตน้ 

8.2.4 ความพร้อมของระบบคอมพิวเตอร์  เครือข่าย  อุปกรณ์ต่างๆ และการส ารอง
และกูค้ืนขอ้มูลส าคญั  โดยสามารถกูค้ืนขอ้มูลล่าสุดตามท่ีก าหนดไวจ้ากอุปกรณ์หรือสถานท่ีจดัเก็บได้ 

8.2.5 ความพร้อมของศูนยป์ฏิบติังานส ารอง (ถา้มี)  ศูนยป์ฏิบติังานส ารองสามารถ
รองรับการเขา้ไปปฏิบติังานไดท้นัทีหรือภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  

นอกจากน้ี  บริษทัควรทดสอบ BCP ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  
ตลาดหลกัทรัพย ์ สถาบนัการเงิน  ผูใ้หบ้ริการหลกั ตวัแทนรับซ้ือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้ 

8.3 เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งสามารถปฏิบติัตาม BCP ไดจ้ริงและครบถว้นเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน  
บริษทัตอ้งจดัใหมี้ผูป้ระเมินท่ีสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระเป็นผูป้ระเมินประสิทธิภาพของ
แผนการตรวจสอบ และผลการทดสอบ BCP วา่การทดสอบดงักล่าวบรรลุเป้าหมายตามท่ีบริษทั
ก าหนดทั้งในดา้นระยะเวลาท่ีใชแ้ละขอ้มูลท่ีสามารถกูค้ืนได ้รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งปฏิบติัตามแผนได้
อยา่งครบถว้นถูกตอ้ง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทัหรือคณะท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายตามงวดเวลาท่ีเหมาะสมดว้ย โดยผูป้ระเมินอาจเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกบริษทั 

8.4 เพื่อปรับปรุง BCP ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  บริษทัตอ้ง
ทบทวน BCP ทั้งในระดบัหน่วยงานและองคก์รตามผลการประเมิน  และเม่ือมีการเปล่ียนแปลง 
อยา่งมีนยัส าคญั  เช่น การไดรั้บใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเพิ่ม  การควบรวมกิจการ  
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีท่ีใช ้ เป็นตน้ 

8.5 บริษทัตอ้งจดัเก็บเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดสอบ ใหค้รบถว้นและเป็นปัจจุบนั ดงัน้ี 
(1) แผนท่ีใชใ้นการทดสอบ 
(2) สรุปผลการทดสอบ 
(3) สรุปการทบทวนแผน   

8.6 บริษทัควรติดตามและประเมินผล BCP ของผูใ้หบ้ริการหลกั  โดยบริษทัอาจเขา้ร่วม
ทดสอบ  ร่วมสังเกตการณ์ หรือใหผู้บ้ริการหลกัแจง้ผลการทดสอบ BCP มายงับริษทัก็ได ้
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ส่วนท่ี 9 ตัวอย่างเหตุฉุกเฉินท่ีอาจท าให้งานส าคัญหยุดชะงัก (Major operation disruption) 
ตวัอยา่งเหตุฉุกเฉินซ่ึงแบ่งกลุ่มเพื่อความชดัเจน และเป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสามารถ

วิเคราะห์ผลท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากภยัดา้นต่าง ๆ เพื่อจะไดก้ าหนดมาตรการไดค้รอบคลุมมากขึ้น  
โดยผูป้ระกอบธุรกิจจะตอ้งประเมินความเส่ียงและผลกระทบของภยัดา้นต่าง ๆ และจดัเตรียม
มาตรการเพื่อรองรับภยัท่ีอาจเกิดขึ้นตามสมควร โดยแบ่งเป็นภยั 5 ดา้น ไดแ้ก่  

9.1 ดา้นเศรษฐกิจ/กายภาค เช่น การประทว้งของแรงงาน การไม่สามารถเขา้ถึงอาคารสถานท่ี 
หรือส่ิงอ านวยความสะดวกในเขตพื้นท่ี เป็นตน้ 

9.2 ดา้นทรัพยากรมนุษย ์เช่น การสูญเสียผูบ้ริหารและบุคลากรหลกัท่ีส าคญั พนกังานขาดงาน
จ านวนมาก เป็นตน้ 

9.3 ดา้นช่ือเสียง เช่น การถูกฟ้องร้องด าเนินคดีท่ีร้ายแรง ข่าวลือต่าง ๆ ในทางเส่ือมเสียแก่
องคก์ร เป็นตน้ 

9.4 ดา้นภยัธรรมชาติ เช่น อุทกภยั อคัคีภยั วาตภยั สึนามิ โรคระบาดร้ายแรง เป็นตน้ 
9.5 ดา้นภยัจากมนุษย ์เช่น การก่อการร้าย การถูกจบัเป็นตวัประกนั การถูกโจมตีทางไซเบอร์ 

(cyber attack) เป็นตน้ 
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