
แนวทางปฏิบตั ิ
เร่ือง  การบริหารความตอเนือ่งทางธุรกิจ  

(Business Continuity Management) 
 
วัตถุประสงค 

สํานักงานจดัทําแนวปฏิบัตนิี้ขึ้นเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ โดยครอบคลุมประเด็นสําคญัในการบริหาร
ความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCM)  ซ่ึงผูประกอบธุรกิจแตละแหงควรนําไปปรับใชและกําหนดรายละเอียดวิธี
ปฏิบัติอยางชัดเจนใหเหมาะสมกับขนาดและความซับซอนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  นอกจากนี้ผู
ประกอบธุรกจิควรศึกษามาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกีย่วกับการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจจากหนวยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวของ เชน Business continuity institute (BCI)1, International organization of securities commissions 
(IOSCO)2 เปนตน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1BCI Good practice guidelines   http://www.thebci.org/ 
2 High-level principles for business continuity   http://www.iosco.org/ 
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แนวทางปฏิบตั ิ
1. หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board of directors and senior management 
responsibility) 
 คณะกรรมการบริษัทตองเปนผูรับผิดชอบในการกําหนดกลยุทธและนโยบายการบรหิารความตอเนื่อง
ทางธุรกิจ (Business continuity management: BCM) ของบริษัท ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณแก
หนวยงานทีเ่กีย่วของอยางเพยีงพอ นอกจากนี้ ตองจัดใหมีการติดตามการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายและแผน
รองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business continuity plan : BCP)  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้ง
คณะทํางานเปนผูรับผิดชอบงานดานปฏิบตัิการไดแตจะตองติดตามดแูลการดําเนินการดังกลาว    
 
2.  ผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินท่ีอาจทําใหงานสําคัญหยุดชะงัก (Major operational disruptions)  
 บริษัทตองจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่งานสําคัญจะหยุดชะงกัจากเหตุฉุกเฉินที่อาจ 
เกิดขึ้น  รวมทัง้วิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจและประเมนิความเสียหายจากการหยุดชะงักของการดําเนินงาน     
ที่สําคัญ (Major operational disruptions) เพื่อใหบริษัทสามารถกําหนดลําดับความสําคัญของงาน และจัดสรร
ทรัพยากรในการบริหารการดําเนินธุรกจิอยางตอเนื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยอยางนอยบริษัทควรทําการ
ประเมินความเสี่ยงและวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจดังกลาวปละครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัย 
สําคัญที่สงผลตอความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั้น โดยควรปฏิบัติตามวิธีการดังนี ้
 2.1 การระบุงานสําคัญ (Critical business function) บริษทัควรคัดเลือกงานสําคัญที่พิจารณาวาหากเกิด
เหตุการณฉุกเฉินแลวงานดังกลาวหยุดชะงกั จะสงผลกระทบอยางมีนยัสําคัญตอลูกคา  การดําเนนิธุรกิจ  สถานะ 
ทางการเงิน หรือช่ือเสียงของบริษัท  เชน การสงคําสั่งซื้อขายหลักทรพัย  การชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย 
และทรัพยสิน  การขายและรบัซื้อคืนหนวยลงทุน  การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV)  เปนตน 
 2.2 การประเมนิความเสี่ยง (Risk assessment) บริษัทตองทําการประเมนิความเสี่ยงและโอกาสที่อาจ 
ทําใหงานสําคญัหยุดชะงัก  โดยควรประเมินเหตกุารณฉุกเฉินที่ทําใหเกิดการหยดุชะงักและกอใหเกิดความ 
เสียหายและสงผลกระทบทางธุรกิจทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว  เชน  อาคารและสถานที่ทําการ 
หรือสาขาไดรับความเสียหาย  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใชงานไมได  พนักงานไมสามารถเขาถึงหรือใชงาน 
อาคารได  พนกังานไมสามารถมาปฏิบัติงานทั้งกรณีช่ัวคราวหรือถาวร  เปนตน 
 2.3 การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ (Business impact analysis) บริษทัตองวิเคราะหผลกระทบทาง  
ธุรกิจและประเมินความเสยีหายจากการหยุดชะงกัของงานสําคัญ  เพื่อใหบริษัทสามารถกําหนดลําดับความ    
สําคัญของงาน และจัดสรรทรัพยากรในการบริหารการดําเนินธุรกิจ  อยางตอเนื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย 
พิจารณาถึงผลกระทบทั้งในรูปของตัวเงินและไมใชตัวเงินที่มีตอลูกคา พนักงาน บริษัทในเครือ  อุปกรณ  
ทรัพยสินและที่ทําการของบริษัท  สถานะการเงิน  ความเชื่อมั่นของลูกคาและชื่อเสียงของบริษัท รวมถึงการ   
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ เปนตน 
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3. บริษัทควรกําหนดเปาหมายในการกูคืนการดําเนินงานใหกลับคืนสูสภาพการดําเนนิงานปกติ (Recovery 
objective)  

3.1 บริษัทควรกําหนดระยะเวลาในการกลับคืนสูสภาพการดําเนินงานปกติของแตละงานสําคัญ 
(Recovery time objectives) พรอมทั้งจัดลําดับการกูคืนการดําเนินงานของงานที่สําคัญทุกงานใหเหมาะสมกับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 

3.2 บริษัทควรพิจารณากําหนดประเภทของขอมูล และชุดขอมูลลาสุดที่จะกูคนืได (Recovery point 
objective) เพื่อใหบริษัทสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง และไมสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอลูกคา     
การดําเนนิธุรกิจ  และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หากเกดิเหตุฉุกเฉิน เชน ขอมูลทรัพยสินของลูกคาและกองทุน 
รายการซื้อขายหลักทรัพยหรือหนวยลงทุน  ขอมูลมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV)  เปนตน ทั้งนี้ ขอมลูลาสุดที่จะ   
กูคืนไดอาจเปนการกูคืนขอมูล ณ ส้ินวันกอน หรือ 1 ช่ัวโมงกอนเกิดเหตุการณฉกุเฉินแลวแตกรณี นอกจากนี้ 
ควรมีวิธีการในการจัดหาหรอืจัดทําขอมูลทดแทนขอมูลสําคัญที่สูญหาย   

3.3 หากบริษัทมีการใชบริการจากผูใหบริการ (service provider)  บริษัทควรรวมกับผูใหบริการใน
การกําหนดระยะเวลากลับคนืสูสภาพการดําเนินงานปกติและชุดขอมลูที่จะกูคืนลาสุด เพื่อใหไดเปาหมายที่
เหมาะสมและสามารถปฏิบัติไดจริง  

ทั้งนี้ การกําหนดระยะเวลากลับคืนสูสภาพการดําเนนิงานปกติและชดุขอมูลที่จะกูคืนลาสุดเปนปจจัย
สําคัญในการกาํหนดทรัพยากรที่ตองการใชจึงควรไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทหรือ
คณะทํางานทีไ่ดรับมอบหมาย  
 
4. บริษัทตองจัดใหมีแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business continuity planning)   
 เพื่อใหงานสําคัญสามารถดําเนินตอไปไดอยางตอเนื่อง  บริษัทตองจัดใหม ีBCP ที่กาํหนดไวเปนลาย
ลักษณอักษรและไดรับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะทํางานที่ไดรับมอบหมาย โดยควรจดัเก็บ BCP 
ดังกลาวไวทั้งในและนอกสถานที่ทําการ    

BCP จะตองครอบคลุมทุกงานสําคัญของบริษัท ตลอดจนระบบงานทีสํ่าคัญที่บริษัทใชบริการจากผู 
ใหบริการ (service provider) นอกจากนี้ บริษัทควรกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติไวใน BCP ใหเหมาะสมกับ
ขนาดและความซับซอนของธุรกิจและครอบคลุมการหยดุชะงักที่อาจเกิดขึ้นทุกสถานการณ  รวมทั้งกรณีเกดิ
เหตุฉุกเฉินเปนเวลานานหรอืสงผลเสียหายครอบคลุมพื้นที่ในวงกวาง เชน การเกดิโรคระบาด การไฟฟาหรือ
การสื่อสารขัดของในหลายพืน้ที่  เปนตน  โดยใหทุกหนวยงานมีสวนรวมในการจัดทาํ BCP เพื่อรองรับงาน
สําคัญของตนเอง  ทั้งนี้ BCP ตองมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้  
 4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานและผูรับผิดชอบ เพื่อใหบริษทัสามารถกลับมาดําเนินงานสําคัญไดตาม
ระยะเวลาที่กําหนดหลังจากเกิดการหยุดชะงักการดําเนินงาน  บริษัทตองกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ
ของผูปฏิบัติงานแตละรายอยางชัดเจน และจัดใหมีการสื่อสารและซักซอมความเขาใจถึงหนาที่ที่ตองปฏิบัติ  
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ตลอดจนกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติงานที่สามารถเขาใจและปฏิบัติตามไดวาตองปฏิบัติงานอะไร  อยางไร  
เมื่อไร และที่ไหน 
 4.2 วิธีการและชองทางติดตอส่ือสารกับผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกบริษัท  บริษัทตองกําหนด
วิธีการและชองทางติดตอส่ือสาร รายช่ือผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกบริษัท ผูรับผิดชอบ  การติดตอส่ือสาร  
รวมทั้งรายละเอียดขอมูลที่จะเปดเผยแกผูเกี่ยวของอยางชัดเจน  บริษัทควรจัดทําผังการติดตอพนักงาน (Call 
tree3)   และจัดทํารายชื่อลูกคา ผูใหบริการหลักและผูเกี่ยวของอื่นๆ  รวมถึงขอมูลที่สามารถใชในการติดตอ  
เชน หมายเลขโทรศัพทสํานักงาน หมายเลขโทรศัพทบาน หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่  หรือ E-mail  เปนตน  
โดยบริษัทตองปรับปรุงรายชื่อและขอมูลที่ใชในการติดตอใหเปนปจจบุันอยูเสมอ  นอกจากนี้บริษัทควร 
กําหนดชองทางการสื่อสารเพิ่มเติม เชน เวบ็ไซตบริษัท SMS  Call center  หรือการเผยแพรผานสื่อตางๆ   
เปนตน 
 4.3 ทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน  บริษัทควรจัดเตรียมหรือจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน  เชน การจัดหาหรือกําหนดบุคลากรที่จะปฏิบัติงานแทนทัง้ระดับพนกังานและผูบริหารแหลงเงินทุน  
อุปกรณสํานักงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนตน 
 4.4 การจัดตั้งศูนยปฏิบัติงานสํารอง (Alternate site)  เพือ่ปองกันผลกระทบจากเหตฉุุกเฉินที่เกดิขึน้เปน
บริเวณกวาง บริษัทอาจจัดใหมีศูนยปฏิบัติงานสํารองเพื่อรองรับการดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยศูนยปฏิบัติงาน
ดังกลาวไมควรใชสาธารณูปโภคแหลงเดยีวกันกับสถานที่ทําการหลัก รวมทั้งควรจัดใหสามารถรองรับปริมาณ
งานสําคัญหรือการเกิดเหตฉุุกเฉินเปนระยะเวลานานไดนอกจากนี้ ศนูยปฏิบัติงานสํารองควรมีความพรอมที่จะ
ปฏิบัติงานทันทีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือภายในระยะเวลาที่กําหนดไว (Recovery Time Objectives)  กรณีที่บริษัท
ไมมีการจัดใหมีศูนยปฏิบัติการสํารอง บริษัทควรมีแนวทางการปฏิบัติงานอื่นที่สามารถรองรับการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องได  
 
5. การติดตอสื่อสารกับผูเก่ียวของ  (Communication) 
 5.1 เพื่อปองกนัและลดความตระหนกของผูเกี่ยวของและสาธารณชน  รวมทั้งสามารถแจงเหตแุก
หนวยงานกํากบัดูแลไดทนัทวงที  ผูประกอบธุรกิจตองวางแผนการติดตอส่ือสารกับผูเกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกบริษทัใหสอดคลองกับผลกระทบที่เกิด  หากผลกระทบที่กลาวสงผลอยางมีนัยสําคัญตอลูกคาหรือ
ผูเกี่ยวของ เชน การปดหรือเล่ือนการเปดทําการของสํานักงานแหงใดแหงหนึ่ง  การขัดของของระบบซื้อขาย
หลักทรัพยหรือระบบปฏิบัติการหลักทรัพย  การขัดของของการรับซื้อและขายคืนหนวยลงทนุ  การคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV)  เปนตน  บริษทัตองแจงหรือประชาสัมพันธใหลูกคาหรือผูเกี่ยวของทราบถึงเหตุ

                                                        
3 รายช่ือของผูที่ตองติดตอ  ซึ่งประกอบดวยรายช่ือพนักงาน หมายเลขโทรศัพท และผังการติดตอ  โดยพนักงานแตละคน
ตองติดตอพนักงานตามที่ผังกําหนดไปเปนทอดๆ 
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ฉุกเฉิน  ผลกระทบที่เกดิขึ้น ชองทางที่ลูกคาหรือผูเกี่ยวของจะสามารถติดตอขอใชบริการหรือส่ือสารกับบริษัท
ไดตลอดระยะเวลาที่เกดิเหตฉุุกเฉิน  และมาตรการดําเนินการของบริษัทใหทัว่ถึงกันโดยเรว็  รวมทั้งตอง 
ส่ือสารเปนระยะใหเห็นถึงความคืบหนาของการดําเนินการหากเกิดเหตุฉุกเฉินเปนเวลานาน 
 5.2 กรณีที่มีการหยุดการใหบริการของงานสําคัญหรือเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งสงผลกระทบตอลูกคาของ
บริษัทอยางมนีัยสําคัญ  บริษัทตองแจงตอสํานักงานโดยเร็วและไมเกนิวันทําการถัดไป   พรอมทั้งรายงาน
รายละเอียดของเหตุการณที่เกิดขึ้น  ขั้นตอนการดําเนินการและระยะเวลาที่ใชหรือคาดวาจะใชในการแกไข
ปญหา  โดยใหบริษัทแจงตอเจาหนาที่ผูดแูลรับผิดชอบบริษัท และเมือ่งานสําคัญที่กลาวสามารถกลับมา
ดําเนินการไดตามปกติ  ใหบริษัทแจงสํานักงานรับทราบดวย 
 
6. บริษัทตองทดสอบและประเมิน BCP  (Training, Exercising and Auditing) 

6.1 บริษัทควรจัดใหมีการอบรมและประชาสัมพันธเกี่ยวกบั BCP แกผูเกีย่วของทั้งภายในและภายนอก
อยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งตองทดสอบ BCP ใหสอดคลองกับสถานการณจริงในปจจบุัน โดยเจาหนาที่ผูรับ 
ผิดชอบทุกระดับตองมีสวนรวมในการทดสอบ และจัดใหมีการทดสอบ BCP ของงานที่สําคัญอยางนอยปละ  
1 คร้ัง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนยัสําคัญ4 โดยบริษัทควรกําหนดขอบเขตการทดสอบใหเพียงพอ  
เพื่อใหมัน่ใจวาบริษัทสามารถดําเนินงานตาม BCP ไดอยางถูกตอง และไดผลตามที่คาดหวังไว  

6.2 ในการทดสอบและประเมิน BCP  บริษัทควรกําหนดสถานการณจําลองซึ่งอาจแตกตางกันในการ
ทดสอบแตละครั้ง  เชน สถานการณการเกดิน้ําทวม  แผนดินไหว การลอบวางระเบดิ  การเดินขบวนประทวง  
ไขหวดันกระบาด  เปนตน  เพื่อทดสอบความสามารถของ BCP ในการรองรับการดําเนินการอยางตอเนื่อง      
ในการเกิดเหตกุารณตางๆ  โดยบริษัทอาจพิจารณาจากสถานการณในปจจุบัน  ผลการทดสอบที่ผานมา  หรือ
ผลกระทบที่อาจเกิด เปนตน โดยการทดสอบและการประเมินตองครอบคลุมอยางนอยในเรื่องดังตอไปนี ้

6.2.1 ขั้นตอนการติดตอส่ือสารกับผูเกี่ยวของ  ความถูกตองและทันสมัยของรายชื่อและขอมูล 
ที่ใชในการติดตอ 

6.2.2 ขั้นตอนการอพยพพนกังานหรือการเคลื่อนยายพนกังานไปยังสถานที่ที่กําหนดไว  
6.2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามปกติตั้งแตเร่ิมตนจนจบกระบวนการของงานสําคัญ  เชน    

การสงคําสั่งซื้อขายหลักทรพัย  การชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยและทรัพยสิน  การบันทึกบญัชีทรัพยสิน
ของลูกคาและกองทุน  การรบัซื้อและขายคนืหนวยลงทุน  การคํานวณมลูคาทรัพยสินสุทธิ (NAV)  การจัดการ
ลงทุน   เปนตน 

6.2.4 ความพรอมของระบบคอมพิวเตอร  เครือขาย  อุปกรณตางๆ และการสํารองและกูคืน
ขอมูลสําคัญ  โดยสามารถกูคืนขอมูลลาสุดตามที่กําหนดไวจากอุปกรณหรือสถานทีจ่ัดเก็บได 

                                                        
4 การเปลีย่นแปลงอยางมีนัยสําคัญ เชน การไดรับใบอนุญาตการประกอบธรุกิจเพิ่ม  การควบรวมกิจการ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีท่ีใช  เปนตน 
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6.2.5 ความพรอมของศูนยปฏิบัติงานสํารอง (ถามี)  ศูนยปฏิบัติงานสํารองสามารถรองรับ
การเขาไปปฏิบัติงานไดทนัทีหรือภายในระยะเวลาทีก่ําหนด  

นอกจากนี้  บริษัทควรทดสอบ BCP รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  เชน ตลาดหลักทรัพย  
สถาบันการเงิน  ผูใหบริการหลัก ตัวแทนรบัซื้อขายคืนหนวยลงทนุ เปนตน 

6.3 เพื่อใหผูเกีย่วของสามารถปฏิบัติตาม BCP ไดจริงและครบถวนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉนิ  บริษัทตองจัด 
ใหมีผูประเมนิที่สามารถใหความเหน็ไดอยางอิสระเปนผูประเมินประสทิธิภาพของแผนการตรวจสอบ และ   
ผลการทดสอบ BCP วาการทดสอบดังกลาวบรรลุเปาหมายตามที่บริษทักําหนดทั้งในดานระยะเวลาที่ใชและ
ขอมูลที่สามารถกูคืนได รวมทั้งผูเกี่ยวของปฏิบัติตามแผนไดอยางครบถวนถูกตอง และรายงานผลการประเมิน
ตอคณะกรรมการบริษัทหรือคณะทํางานที่ไดรับมอบหมายตามงวดเวลาที่เหมาะสมดวย โดยผูประเมินอาจเปน
บุคคลภายในหรือภายนอกบริษัท 

6.4 เพื่อปรับปรุง BCP ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  บริษัทตองทบทวน BCP   
ทั้งในระดับหนวยงานและองคกรตามผลการประเมิน  และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ  เชน การ
ไดรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเพิ่ม  การควบรวมกิจการ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ใช  เปนตน 

6.5 บริษัทตองจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของกับการทดสอบ ใหครบถวนและเปนปจจุบัน ดังนี ้
(1) แผนทีใ่ชในการทดสอบ 
(2) สรุปผลการทดสอบ 
(3) สรุปการทบทวนแผน   

6.6 บริษัทควรติดตามและประเมินผล BCP ของผูใหบริการหลัก  โดยบรษิัทอาจเขารวมทดสอบ   
รวมสังเกตการณ หรือใหผูบริการหลักแจงผลการทดสอบ BCP มายังบริษัทก็ได 
 

 
 


