
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ที่ สธ/น/ด/ข.  11 /2551 

เร่ือง  หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องของบริษัทหลักทรัพย 

 
 
  อาศัยอํานาจตามความใน 
 (1)  ขอ 4(2) แหงประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กธ. 42/2543   
เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย ท่ีมิใชตราสาร 
แหงหนี้ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2543  และขอ 25/1 แหงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลัก 
ทรัพย ท่ี กธ. 42/2543  เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปนนายหนาซื้อขายหลกัทรัพยและการคาหลัก 
ทรัพย ท่ีมิใชตราสารแหงหนี้ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2543  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กธ. 23/2549  เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปนนายหนาซื้อขาย 
หลักทรัพยและการคาหลักทรัพย ท่ีมิใชตราสารแหงหนี้ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2549 
 (2)  ขอ 4 แหงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กธ. 43/2543  เรื่อง 
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการคาหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2543 และ 
ขอ 20/1 แหงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กธ. 43/2543  เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข  
และวิธีการในการคาหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ ลงวนัที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2543  ซึง่แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กย. 26/2549  เรือ่ง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการ 
คาหลักทรัพยอนัเปนตราสารแหงหนี้ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2549  
  (3)  ขอ 3 และขอ 4 แหงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กธ. 24/2549  
เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 25 ตุลาคม  
พ.ศ. 2549 
 (4)  ขอ 2(1) และขอ 19 แหงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กน. 
30/2547  เรือ่ง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน ลงวนัที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
  (5)  ขอ 4(3) แหงประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กธ. 5/2539   
เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการใหสินเชื่อเพื่อธุรกจิหลักทรัพย  
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 
  (6)  ขอ 2 และขอ 9 แหงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กข. 42/2547 
เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย และการจัดจําหนาย
หลักทรัพยท่ีเปนหนวยลงทุน ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2547  สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยออกขอกําหนดไวดงัตอไปนี้ 
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ขอ 1   ในประกาศนี้ 
  “บริษัทหลักทรัพย”  หมายความวา  บริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท 
การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย การจดัจําหนายหลักทรัพย การจัดการกองทุนรวม การจัดการ 
กองทุนสวนบุคคล และการใหสินเชื่อเพื่อธรุกิจหลักทรัพย 
  “งานที่สําคัญ”  หมายความวา  งานที่เกี่ยวกับการใหบริการ การทําธุรกรรม หรืองานอื่น ๆ ของ
บริษัทหลักทรัพยซึ่งหากมีการหยุดชะงักอาจสงผลกระทบตอลูกคา การดําเนินงาน ธุรกิจ ช่ือเสียง ฐานะและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญ 
  “ผูใหบริการ”  หมายความวา  ผูใหบริการเปนผูติดตอกับผูลงทุนในนามของบริษัทหลักทรัพย
หรือผูใหบริการดานงานสนับสนุนแกบริษัทหลักทรัพย 
  “สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

  ขอ 2   ประกาศนี้ไมใชบังคับกับสถาบันการเงนิที่มีหนวยงานกํากับดูแลธุรกจิหลักโดยตรงอยูแลวและ
สถาบันการเงินนั้นไดรับใบอนญุาตประกอบธรุกิจหลกัทรัพยในภายหลัง หากหนวยงานกํากบัดูแลดังกลาวมขีอกําหนด
หรอืแนวทางปฏิบัติใหสถาบันการเงินนัน้ปฏิบัติในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดําเนิน
ธุรกิจอยางตอเนื่องของบริษัทหลักทรัพยตามประกาศนี้ 

  ขอ 3   เพื่อใหมั่นใจวางานสําคัญของบริษัทหลักทรัพยจะสามารถดําเนินการไดอยางตอเนือ่งหรือ     
กลับมาดําเนนิการในเวลาที่เหมาะสมเมือ่เกิดเหตุการณท่ีทําใหการปฏิบัติงานตามปกติของบริษัทหลักทรัพยตองหยุด       
ชะงัก บริษัทหลักทรัพยตองจดัใหมีการกําหนดนโยบายการบริหารความตอเนื่องทางธุรกจิ (Business Continuity 
Management) ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  

  ขอ 4   บริษัทหลักทรัพยตองจดัใหมีมาตรการในการควบคุมและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายที่
กําหนดไวในขอ 3 และจัดสรรทรัพยากรเพื่อรองรับการดําเนนิการตามนโยบายดังกลาวอยางเพียงพอ 

ขอ 5   บริษัทหลักทรัพยตองจดัใหมีการระบุงานที่สําคัญ ตลอดจนประเมินความเสี่ยงท่ีอาจทําให
งานที่สําคัญหยุดชะงัก วิเคราะหผลกระทบตอการประกอบธุรกิจและประเมินความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
หยุดชะงักของงานที่สําคัญ เพื่อใหสามารถกําหนดลําดับความสําคัญของการดําเนินการและทรัพยากรท่ีจะใชในการ
เรียกคืนการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอ 6   บริษัทหลักทรัพยตองจดัทําแผนรองรบัการดําเนินธุรกิจอยางตอเนือ่ง (Business Continuity 
Plan) ซึ่งครอบคลุมงานที่สําคัญของบริษัทหลักทรัพยไวเปนลายลักษณอักษร โดยอยางนอยตองระบุถึงรายละเอียดใน
เรื่องดงัตอไปนี้ 

(1)  ข้ันตอนการดําเนินการเพือ่รองรับหรือเรยีกคืนการดําเนินงานใหกลับสูสภาวะปกติท่ีมี
รายละเอียดเพียงพอท่ีบุคลากรหรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานใหแกบริษัทหลักทรัพยสามารถปฏิบัติได 

(2)  ขอมูลเกี่ยวกับผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานในกรณีท่ีมีการหยุดชะงักของงานที่สําคัญ รวมท้ัง
รายละเอียดเกี่ยวกับหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานดังกลาว 
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(3)  การติดตอสื่อสารกับผูท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก ซึ่งอยางนอยตองกําหนดวิธกีารและ
ชองทางการติดตอสื่อสาร และขอมูลของผูท่ีเกี่ยวของและผูรบัผิดชอบการติดตอสื่อสาร  

แผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องตามวรรคหนึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัทหรือคณะทํางานที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายการบริหาร
ความตอเนื่องทางธุรกิจ 

ในกรณีท่ีบริษัทหลักทรัพยมีการปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเติมแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยาง
ตอเนื่องอยางมนีัยสําคัญ ใหบริษัทหลักทรัพยดําเนินการตามความในวรรคสองดวย 

ขอ 7   บริษัทหลักทรัพยตองดาํเนินการปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกบัผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานตาม
ขอ 6(2) และขอมูลของผูท่ีเกี่ยวของและผูรับผิดชอบการติดตอสื่อสารตามขอ 6(3) ใหเปนปจจุบัน 

ขอ 8   ในกรณีท่ีบริษัทหลักทรัพยใชบริการงานที่สําคัญจากผูใหบริการ บริษัทหลักทรัพยตองจัด
ใหแผนรองรับการดําเนินธุรกจิอยางตอเนือ่งตามขอ 6 ครอบคลุมถึงกรณีท่ีเกิดเหตุการณซึ่งอาจทําใหการ
ปฏิบัติงานตามปกติของผูใหบริการตองหยุดชะงัก เวนแตบริษัทหลักทรัพยมีการดําเนินการที่ทําใหมั่นใจไดวาผูให
บริการจะสามารถใหบริการงานที่สําคัญไดอยางตอเนื่องเมือ่เกิดเหตุการณดังกลาว   

ขอ 9   บริษัทหลักทรัพยตองจดัใหมีการดําเนินการในเรื่องดงัตอไปนี้ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง  
(1)  การทดสอบและทบทวนแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องตามขอ 6  
(2)  การประเมินผลการทดสอบตาม (1) และการจัดทํารายงานผลการประเมินโดยผูท่ีไดรับ

มอบหมายใหทําหนาท่ีดังกลาว ซึ่งมีความรูความสามารถและมีความเปนอิสระ 
(3)  การรายงานผลการทดสอบ ทบทวน และประเมินตาม (1) และ (2) ตอคณะกรรมการบริษัทหรือ

คณะทํางานที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความ
ตอเนื่องทางธุรกิจ 
  ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร ระบบงานหรือปจจัยอื่น ท่ีมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญ บริษัทหลักทรัพยตองจัดใหมีการดําเนินการตาม (1) โดยเร็ว  

ขอ 10   ในกรณีท่ีเกิดการหยุดชะงักของงานที่สําคัญของบริษัทหลักทรัพย ใหบริษัทหลักทรัพยแจง
เหตุท่ีทําใหงานที่สําคัญหยุดชะงักพรอมรายละเอียดใหสํานักงานทราบในโอกาสแรกที่ทําไดโดยตองไมเกนิวันทําการ
ถัดจากวันที่เกิดการหยุดชะงักของงานที่สําคัญดังกลาว และเมื่อการหยุดชะงักของงานที่สําคัญสิ้นสุดลงแลว ใหบริษัท
หลักทรัพยแจงใหสํานักงานทราบโดยเรว็ 

ขอ 11   บริษัทหลักทรัพยตองจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามขอ 9 และ 
ขอ 10 เปนระยะเวลาไมนอยกวาสองปนับแตวันที่จัดทําเอกสารหลักฐานนั้น โดยตองจัดเก็บในลักษณะที่พรอมให
สํานักงานสามารถตรวจสอบไดโดยเรว็เมื่อไดรับการรองขอ 
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ขอ 12   ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  28 เมษายน พ.ศ. 2551     
 
 
 

                    (นายธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล) 
                       เลขาธิการ 
                    สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 


