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นโยบายการบรหิารความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธุรกจิ 

บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั (มหาชน) 
 
สว่นที ่1 ขอ้บงัคบัท ัว่ไป  

บท 1 จดุมุง่หมาย       

นโยบายการบรหิารความต่อเนื่องในการด าเนนิธุรกจิฉบับนี้จัดท าขึน้เพือ่ใหบ้รษัิท อซีี ่บาย จ ากัด 
(มหาชน) (ต่อไปนี้เรียกว่า “บรษัิทฯ”) ใชส้ าหรับการบรหิารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกจิ โดย 
วัตถปุระสงคข์องนโยบาย มดีังตอ่ไปนี ้

1. เพือ่ประกาศเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของฝ่ายบรหิารในการบรหิารความต่อเนื่องใน การด าเนนิ
ธรุกจิของบรษัิทฯ 

2. เพือ่แสดงความมุ่งมั่นในการรักษาความต่อเนื่องในการใหบ้รกิารลูกคา้และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีของ
บรษัิทฯ 

3. เพือ่ก าหนดแนวทางการน าไปปฏบิตัแิละการรักษาระบบบรหิารความตอ่เนื่องในการด าเนนิธรุกจิของ
บรษัิทฯ 

4. เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่แผนความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิจะไดรั้บการพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง มกีารน าไป
ปฏบิัต ิการรักษา และการทดสอบ เพือ่ใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายในการกูค้นืธุรกจิตามทีบ่รษัิทฯ ได ้
ก าหนดไว ้

5. เพือ่ป้องกนัหรอืลดโอกาสการหยดุชะงักของกระบวนการธรุกจิและบรกิารทีส่ าคัญ ของบรษัิทฯ โดย
ก าหนดระดับของความสามารถในการป้องกนัและการฟ้ืนฟอูยา่งรอบคอบ 

6. เพือ่จัดเตรยีมขอ้มลู ขัน้ตอนปฏบิตั ิและกระบวนการทีจ่ าเป็น เพือ่ใหบ้รรลกุารกูค้นื กระบวนการธรุกจิ
ทีส่ าคัญภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

บท 2 หลกัการพืน้ฐาน   

1. คณะกรรมการบรษัิทฯ ตลอดจนผูบ้รหิาร เป็นผูรั้บผดิชอบในการบรหิารความต่อเนื่องในการด าเนนิ
ธุรกจิ (Business Continuity Management : BCM) ผูบ้รหิารเป็นผูรั้บผดิชอบในการก ากับดูแลการ
บรหิารความต่อเนื่องในการด าเนนิธุรกจิ โดยใชน้โยบายและกลยทุธท์ีเ่หมาะสมในการบรหิารความ
ต่อเนื่องในกระบวนการธุรกจิที่ส าคัญขององค์กร นอกจากนี้ ผูบ้รหิารตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึความ
ตระหนักต่อความเสีย่ง มาตรการจัดการ และการเตรยีมความพรอ้มส าหรับการปฏบิัตงิานตามแผนที่
เกีย่วขอ้งกับการบรหิารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกจิ เพือ่แสดงความมุ่งมั่นในการรักษาความ
ตอ่เนือ่งในการใหบ้รกิารลกูคา้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษัิทฯ 

2. การบรหิารความต่อเนื่องในการด าเนนิธุรกจิเป็นกรอบการท างานตามหลักความเสีย่งดา้นปฏบิตังิาน 
โดยการพัฒนานโยบาย กลยทุธ ์และความรับผดิชอบทีช่ดัเจน ส าหรับกระบวนการกูค้นืธรุกจิทีส่ าคญั
ขององค์กร ดังนั้น บรษัิทฯ ควรมุ่งมั่นในการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการบรหิารความ
ต่อเนื่องในการด าเนนิธุรกจิใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของการด าเนนิธุรกจิตามปกตแิละการบรหิารความเสีย่ง
ประจ าวัน 

3. บรษัิทฯ ควรทดสอบแผนความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิเป็นประจ าอยา่งสม า่เสมอ โดยเฉพาะหาก
มีการเปลี่ยนแปลงดา้นเทคโนโลยี กระบวนการธุรกจิ และการเปลี่ยนแปลงบทบาทและความ
รับผดิชอบของพนักงานทีจ่ะมผีลต่อความเหมาะสมของแผนการบรหิารความต่อเนื่องในการด าเนนิ
ธรุกจิ รวมไปถงึการเตรยีมความพรอ้มของความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิขององคก์ร ดังนัน้ จงึเป็น
เรือ่งส าคัญทีจ่ะตอ้งทดสอบการท างานและประสทิธผิลของแผนอย่างสม ่าเสมอ บรษัิทฯ ควรสอบ
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ทานความเชือ่มั่นจากการทดสอบใชแ้ผนความต่อเนื่องในการด าเนนิธุรกจิ ว่าบรษัิทฯ จะสามารถ
ด าเนนิการตอ่ไปไดอ้ยา่งน่าเชือ่ถอืและตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพตามทีว่างแผน
ไวเ้พือ่ป้องกันหรอืลดโอกาสการหยุดชะงักของกระบวนการธุรกจิและบรกิารทีส่ าคัญ ของบรษัิทฯ 
โดยก าหนดระดับของความสามารถในการป้องกนัและการฟ้ืนฟอูยา่งรอบคอบ 

4. การก าหนดกลยุทธก์ารกูค้นืจะชว่ยใหบ้รษัิทฯ สามารถปฏบิัตติามแผนความต่อเนื่องในการด าเนนิ
ธุรกจิในวธิีที่เป็นระเบียบแบบแผนตามที่ก าหนดไวล้่วงหนา้ อีกทัง้ยังช่วยลดการหยุดชะงักและ
สญูเสยีทางการเงนิ ดังนัน้ กลยทุธก์ารกูค้นืควรมพีืน้ฐานมาจากการก าหนดระยะเวลาเป้าหมายในการ
กูค้นื (Recovery Time Objective : RTO) ของกระบวนการธรุกจิทีส่ าคัญ 
 

บท 3 ขอบเขตของนโยบาย      

นโยบายนี้มผีลบังคับใชก้ับพนักงานทุกคนในบรษัิทฯ สิง่อ านวยความสะดวก และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนกระบวนการธุรกจิและการบรกิารทีส่ าคัญ โดยบรษัิทฯจะตอ้งเตรยีมการรองรับต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ รวมถงึการสูญเสียสนิทรัพย์ การสูญเสียบุคลากรส าคัญ ผูใ้หบ้รกิารภายนอกไม่
สามารถใหบ้รกิารได ้และเหตุการณ์ที่ท าใหไ้ม่สามารถเขา้สถานทีป่ฏบิัตงิานได ้ตัวอย่างเชน่ ภัยพบิัติ
ธรรมชาต ิไฟฟ้าดับ ระบบฮารด์แวร/์ระบบสือ่สารลม้เหลว ความเสยีหายของขอ้มลู อันตรายจากระเบดิ
และสารเคม ีสารชวีภาพและนวิเคลียร์ และโรคระบาด โดยเหตุการณ์เหล่านี้อาจจะเกดิขึน้และส่งผล
กระทบเฉพาะพืน้ทีท่ างานของบรษัิท 

นโยบายนี้ เป็นแนวทางส าหรับการกูค้นื และฟ้ืนฟกูระกวนการธุรกจิทีส่ าคัญขององคก์รภายใตก้รอบ
ชว่งเวลาทีก่ าหนดไว ้

บท 4 ความรบัผดิชอบของแตล่ะหนว่ยงาน 

1. ผูบ้ญัชาการสงูสดุ (Executive Commander)  
ผูบ้ญัชาการสงูสดุ คอื ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร (Chief Executive Officer : CEO) ซึง่รับผดิชอบใน

การตดัสนิใจสัง่การใหม้กีารปฏบิตังิานตามแผนความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิ(Business Continuity 
plan : BCP)  

ในกรณีทีผู่บ้รหิารสงูสดุขององคก์รผูบ้ญัชาการสงูสดุไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ดใ้หผู้ท้ีไ่ดรั้บ
มอบหมายจากผูบ้ญัชาการสงูสดุปฏบิตัหินา้ทีแ่ทนหรอืจากการกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุท าการเลอืก
กรรมการหนึง่ทา่น ท าหนา้ทีเ่ป็นผูบ้ญัชาการสงูสดุ  

2. คณะกรรมการบริหารความต่อ เนื่องในการด า เนินธุ รกิจ  (Business Continuity 
Management Committee: BCM Committee)  

คณะกรรมการบรหิารความต่อเนื่องในการด าเนนิธุรกจิ ท าหนา้ทีต่ัดสนิใจ และการอนุมัตขิัน้สดุทา้ย
ในการใชก้ลยทุธก์ารกูค้นืและการวางแผนความตอ่เนือ่งของบรษัิทฯ 

สมาชกิคณะกรรมการบรหิารความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิ เป็นสมาชกิเดยีวกนักบั คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง ตามทีไ่ดอ้า้งองิไวใ้นขอ้บงัคบัการบรหิารความเสีย่งทั่วทัง้องคก์ร 

3. คณะบรหิารจดัการภาวะวกิฤต ิ(Crisis Management Team : CMT) 

คณะบรหิารจดัการภาวะวกิฤต ิ (CMT) ประกอบดว้ยผูบ้รหิารส าคญั ผูส้นับสนุนในงานส าคัญ และ
หัวหนา้หน่วยธรุกจิทีส่ าคัญ โดยสมาชกิแตล่ะคนจะมหีนา้ทีแ่ละความรับผดิในการด าเนนิการแผนความ
ความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เกีย่วกบัการพัฒนา และการบ ารุงรักษาแผนความตอ่เนื่องในการด าเนนิธรุกจิและ
โครงสรา้งการบรหิารจัดการในภาวะวกิฤต เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่  

(1) หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบมคีวามชดัเจนตามโครงสรา้งการตัดสนิใจและสามารถน าไปปฏบิตัไิด ้
ในกรณีทีเ่กดิภาวะวกิฤต ิและมกีารแบง่ความรับผดิชอบและการมอบหมายหนา้ทีอ่ยา่งชดัเจน  

(2) การสือ่สารกับพนักงาน สือ่สารมวลชน หน่วยงานอืน่ และบุคคลอืน่ๆที่เกีย่วขอ้ง มกีารบรหิาร
จัดการและเป็นไปอยา่งเหมาะสม  
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(3) มกีระบวนการตอบสนองต่อการหยดุชะงัก มกีารด าเนนิความต่อเนื่องระหว่างกาลไปจนถงึการกู ้
คนืกระบวนการธรุกจิและงานทีส่ าคัญ โดยกอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุกบับรษัิทฯ  

(4) กลยุทธใ์นการส ารองขอ้มูลส าหรับการฟ้ืนฟรูะบบสารสนเทศและการสือ่สารสามารถสนับสนุน
การปฏบิตังิานในกระบวนการธรุกจิทีส่ าคัญ โดยคลอบคลมุเหตกุารณ์การหยดุชะงักทีอ่าจเกดิขึน้  

4. หวัหนา้ทมีบรหิารความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธุรกจิ (Business Continuity Management 
Managers : BCM Managers) 

หัวหนา้ทีมบรหิารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกจิ รับผดิชอบในการอ านวยความสะดวกในการ
พัฒนาและบ ารุงรักษาแผนการบรหิารความตอ่เนื่องในการด าเนนิธรุกจิ และการเตรยีมการทีเ่กีย่วขอ้งให ้
สอดคลอ้งกับนโยบายการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกจิของบริษัทฯ รวมถึงการล าดับ
ความส าคัญ วธิกีาร และแนวทางปฏบิตัโิดยภาพรวม 

5. ทมีกูก้ระบวนการธุรกจิ (Recovery Team) 

ทมีกูก้ระบวนการธรุกจิ รับผดิชอบในการปฏบิตัติามขัน้ตอนปฏบิตักิารกูค้นืใหเ้ป็นไปตามแผนบรหิาร
ความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิเพือ่ใหก้ระบวนการธรุกจิทีส่ าคญัสามารถกลับมาด าเนนิการไดต้ามปกต ิ

6. ทมีสนบัสนนุ (Support Team) 

ทีมสนับสนุน รับผดิชอบในการใหก้ารสนับสนุนกับทีมกูก้ระบวนการธุรกจิ และคณะบรหิารจัดการ
ภาวะวกิฤต ิ(CMT) ในกรณีทีท่มีกูก้ระบวนการธรุกจิก าลังด าเนนิการหรอืกูก้ระบวนการธุรกจิอยูท่ี่สถานที่
ปฏบิัตงิานส ารอง ทมีสนับสนุนอาจตอ้งเขา้ด าเนนิการประเมนิความเสยีหาย การป้องกันความเสยีหาย 
และท าการฟ้ืนฟสูถานทีป่ฏบิตังิานหลัก 

7. ทมีสือ่สารในภาวะวกิฤต ิ(Crisis Communication Team)  

ทีมสือ่สารในภาวะวกิฤต ิรับผดิชอบในการจัดเตรียมขอ้ความสือ่สารไปยังหน่วยงานภายใน และ
หน่วยงานภายนอก รวมถงึชมุชนไดอ้ยา่งทันททีว่งทแีละมปิระสทิธภิาพ 

8. ทมีรบัผดิชอบในการบรหิารความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธุรกจิ (BCM in Charge) 
ทีมรับผิดชอบในการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกจิ รับผิดชอบในการสนับสนุนการ

ด าเนนิงานของคณะบรหิารจัดการภาวะวกิฤต ิ(CMT) และหัวหนา้ทมีบรหิารความต่อเนื่องในการด าเนนิ
ธรุกจิ (BCM Manager) โดยปฏบิตัติามค าสัง่และรายงานตอ่คณะบรหิารจัดการภาวะวกิฤต ิ(CMT) 

9. พนกังาน (Staff) 
พนักงานและผูม้สิ่วนเกีย่วขอ้งทัง้หมด รับผดิชอบในการใหค้วามร่วมมอืตามแบบแผนการบรหิาร

ความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิดว้ยแนวทางทีเ่หมาะสม รวมทัง้ใหค้วามสนับสนุน ในการตอบสนองและ
การกูค้นืในภาวะวกิฤต ิเหตฉุุกเฉนิ หรอิภยัพบิตั ิ
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บท 5 ค านยิาม 

นโยบายฉบบันีไ้ดแ้สดงความหมายของค า ดังตอ่ไปนี ้

ตาราง 1 ความหมายของค า 

 

ค า ความหมาย 

1.การบรหิารความต่อเนื่อง ในการ
ด าเนินธุรกจิ (Business Continuity 
Management :BCM) 

องค์รวมของกระบวนการบริหาร ซึง่ชี้บ่งภัยคุกคามต่อ
องค์กร และผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการด าเนิน
ธุรกิจของ องค์กร และใหแ้นวทางในการสรา้งขีด
ความสามารถใหอ้งคก์ร มคีวามยดืหยุน่ เพือ่การตอบสนอง
และปกป้องผลประโยชน์ ของผูม้สิว่นไดเ้สยีหลัก ชือ่เสยีง 
ภาพลักษณ์ และกจิกรรมที ่สรา้งมลูคา่ทีม่ปิระสทิธผิล 

2.แผนบรหิารความต่อเนื่องในการ
ด าเนนิธรุกจิ (BCP)  

 

เอกสารทีร่วบรวม แผน ขัน้ตอนและขอ้มูล ซึง่มกีารจัดท า 
รวบรวม และบ ารุงรักษาใหอ้งคก์รพรอ้มทีจ่ะน าไปใชเ้มือ่
เกดิอุบัตกิารณ์ เพื่อใหส้ามารถด าเนินการในกจิกรรมที่
สรา้งมลูคา่หรอืกระบวนการหลักในระดับทีก่ าหนดไว ้ 

3.การวเิคราะหผ์ลกระทบทางธุรกจิ 
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ สี่ ย ง
( Business Impact Analysis and 
Risk Assessment) 

กระบวนการการวเิคราะหถ์งึผลกระทบหรอืความเสยีหาย 
(เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ) ที่มีสาเหตุท าใหเ้กดิการ 
หยดุชะงักของกจิกรรมทางธรุกจิของบรษัิทฯ การวเิคราะห ์
ผลกระทบตอ่ธรุกจิมปีระโยชนใ์นการระบลุ าดับความส าคัญ 
การกูค้นื ความตอ้งการทรัพยากรทีใ่ชกู้ค้นื กลยุทธก์ารกู ้
คนื และพนักงานทีม่คีวามส าคัญ 

4.กลยุทธ์ความต่อเนื่องในการ
ด าเนนิธรุกจิ 

แนวทางที่องคก์รเลือกใชเ้พือ่กูค้ืนกระบวนการและสรา้ง
ความต่อเนื่องของธุรกจิ โดยผ่านการอนุมัตจิากประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร (CEO) และ ผ่านการทดสอบในการ
ตอบสนองตอ่การหยดุชะงักในการด าเนนิงาน 

 
 
สว่นที ่2 นโยบาย 

บท 6 นโยบาย 

เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่กระบวนการธุรกจิทีส่ าคัญและบรกิารหลักจะสามารถด าเนนิการไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง เมือ่
เกดิเหตกุารณ์วกิฤต ิเพือ่ใหเ้กดิความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิ บรษัิทฯ จะตอ้ง 

1. ปกป้องบคุลากรและทรัพยข์องบรษัิทฯ 

2. ระบคุวามเสีย่ง และจัดท าแผนจัดการความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้กับกระบวนการธรุกจิ และบรกิารที่
ส าคัญใหอ้ยูใ่นระดับทีอ่งคก์รยอมรับได ้

3. บรหิารจัดการเหตกุารณ์ทีท่ าใหเ้กดิการหยดุชะงัก ทีเ่กดิขึน้เพือ่ลดผลกระทบโดยการสรา้งแผน
ความต่อเนื่องในการด าเนนิธุรกจิและระบบการบรหิารความต่อเนื่องในการด าเนนิธุรกจิอย่างมี
ประสทิธผิล 

หลักส าคัญในการปฏบิตั ิ

1. ตอ้งมกีารน าโครงสรา้งการบรหิารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกจิ (บท 7) ไปใชเ้พื่อบรหิาร
ความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิเป็นพืน้ฐาน 

2. แต่ละหน่วยงานตอ้งแต่งตัง้ตัวแทนบคุลากรระดับอาวุโสเป็นหัวหนา้ในการบรหิารความตอ่เนือ่ง
ในการด าเนินธุรกจิ โดยรับผดิชอบบรหิารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกจิในหน่วยงานของ
ตนเอง   
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3. บุคลากรที่มีความเหมาะสมของหน่วยงานต่างๆ จะไดรั้บการแต่งตัง้ใหเ้ป็นสมาชกิของทีมกู ้
กระบวนการธรุกจิและทมีสนับสนุนตามความจ าเป็น  

4. การระบุความเสีย่งเป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารความต่อเนื่อง(RA) โดยตอ้งประเมนิถงึความ
เป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิความเสีย่งนัน้ เพือ่หามาตรการจัดการความเสีย่งใหล้ดลงอยูใ่นระดับทีอ่งคก์ร
ยอมรับได ้โดยระดับความเสีย่งทีย่อมรับไดจ้ะตอ้งไดรั้บการอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรหิารความ
ตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิ  

5. ทกุหน่วยงานตอ้งวเิคราะหผ์ลกระทบทางธรุกจิ (BIA) เพือ่น าไปใชว้างแผนความตอ่เนือ่งในการ
ด าเนนิธุรกจิ รวมทัง้ก าหนดชว่งระยะเวลาในการกูค้นื (RTO) ภายหลังจากการหยุดชะงักของ
กระบวนการธุรกจิ นอกจากนี้ การวเิคราะห์ผลกระทบทางธุรกจิ ยังใชเ้ป็นขอ้มูลดา้นตน้ทุน/
ผลกระทบทีจ่ าเป็น เพือ่สนับสนุนใหม้กีารน ากลยทุธค์วามตอ่เนือ่งตา่งๆ ไปปฏบิตั ิ 

6. ตอ้งมกีารพัฒนากลยุทธค์วามต่อเนื่องในการด าเนนิธุรกจิเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการที่
ระบไุวใ้นการวเิคราะหผ์ลกระทบทางธุรกจิ (BIA) ตอ้งมกีารทบทวนกลยทุธต์ามอยา่งสม ่าเสมอ
หรอืเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่กลยทุธนั์น้มปีระสทิธผิลเพยีงพอ  

7. ตอ้งมกีารจัดท าแผนการบรหิารความต่อเนื่องในการด าเนนิธุรกจิ เป็นลายลักษณ์อักษร จัดท า
เป็นเอกสาร และก าหนดวธิกีารเก็บรักษา เพื่อใหม้ั่นใจว่ากลยุทธค์วามต่อเนื่องในการด าเนนิ
ธุรกจิสามารถน าไปใชป้ฏบิัตไิดท้ันท ีและสามารถท าใหก้ารกูค้ืนกระบวนการธุรกจิที่ส าคัญ
กลับมาด าเนนิการตามปกตภิายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้ 

8. มกีารใหค้วามรู ้และการฝึกอบรมใหพ้นักงานทุกคน เพื่อรองรับการหยุดชะงักของธุรกจิที่ไม่
สามารถคาดการณ์ไว ้โดยควรจัดใหค้วามรูก้ับพนักงานอยา่งสม ่าเสมอ เพือ่ใหพ้นักงานทัง้หมด
ไดต้ระหนักถงึสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้และสิง่ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้เมือ่เกดิภยัพบิตัหิรอืภาวะวกิฤต ินอกจากนี ้
พนักงานใหมท่ัง้หมดควรจะไดรั้บการอบรมโดยถอืเป็นสว่นหนึง่ในการปฐมนเิทศ  

9. ตอ้งด าเนนิการทดสอบขดีความสามารถของความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่ง (เป็น
ประจ า) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าการใชง้านของแผนสอดคลอ้งกับเป้าหมายที่ไดก้ าหนดไวใ้น BIA 
รวมถงึบ่งชีข้อ้บกพร่องและประเด็นส าคัญที่ตอ้งน าไปปรับปรุงแผน ขัน้ตอนการปฏบิัต  ิและ
เอกสารตา่งๆ  

10. ตอ้งมกีารรักษาความสามารถในการกูค้นืกระบวนการและความพรอ้มในดา้นตา่งๆ เพือ่ใหม้ัน่ใจ
ถงึวธิกีารทีเ่ป็นไปไดท้ีส่ดุ ทีใ่ชใ้นการกูค้นืกระบวนการธรุกจิจากอบุตักิารณ์ส าคัญ หรอื ภยัพบิตั ิ
ทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่ธรุกจิ  

เป็นความรับผิดชอบของบุคลากรทัง้หมดในระดับผูบ้ริหาร  ที่ตอ้งทาใหม้ั่นใจว่ามีทรัพยากรที่
เหมาะสมเพือ่สนับสนุนการปฏบิัตติามนโยบายฉบับนี้ และท าใหม้ั่นใจว่ามกีารสือ่สารและการทาความ
เขา้ใจกบัพนักงานทกุคนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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บท 7 โครงสรา้งการบรหิารความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธุรกจิของบรษิทั อซีี ่บาย  

จ ากดั (มหาชน) 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูบ้ญัชาการสงูสดุ 

คณะกรรมการบรหิารความ

ตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิ 

หัวหนา้ทมีบรหิารความตอ่เนือ่ง 

ในการด าเนนิธรุกจิ 

ทมีสือ่สารในภาวะวกิฤต ิ 

คณะบรหิารจดัการภาวะวกิฤต 

ทมีกูก้ระบวนการธรุกจิ ทมีสนับสนุน 
ทมีกูค้นืระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ทมีรับผดิชอบในการ

บรหิารความตอ่เนือ่งใน

การด าเนนิธรุกจิ 

รายงานโดยตรงถงึ CIO 

แจง้ใหท้ราบ 
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ภาคผนวก  

การแกไ้ขและการยกเลกินโยบายฉบบันี ้

การแกไ้ขหรอืการยกเลกิทีม่นัียส าคญัใด ๆ ในนโยบายฉบบันี ้จะตอ้งถกูน าเสนอโดยฝ่ายแผนงานและ
ประสานงานองคก์ร เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาอนุมตั ิ

รอบการทบทวนนโยบายฉบบันี ้

นโยบายฉบับนี้ ก าหนดใหม้ทีบทวนเป็นประจ าทุกปีนับจากวันทีม่ผีลบังคับใชอ้ย่างไรก็ตาม อาจมี
การทบทวนตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม หากมกีารแกไ้ขหรอืยกเลกิเนือ้หาทีม่นัียส าคัญ 

นโยบายฉบับนี้ไดรั้บการทบทวนครัง้ลา่สดุ โดยไมม่กีารแกไ้ขเนื้อหาทีม่นัียส าคัญ และรับทราบโดย
คณะกรรมการบรษัิทฯ เมือ่วันที ่23 มถินุายน 2565 

วนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้

นโยบายฉบบันี ้ไดรั้บการพจิารณาและอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษัิทฯ วันที ่26 มถินุายน 2557 

นโยบายมผีลบงัคับใชต้ัง้แตว่ันที ่1 กรกฎาคม 2557 
 


