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สว่นที ่1  บทบญัญตัทิ ัว่ไป 

บท 1 จดุมุง่หมาย 

นโยบายการบรหิารความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิฉบับนี้จัดท าขึน้เพือ่ใหบ้รษัิท อซีี ่บาย 
จ ากัด (มหาชน) (ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ “บรษัิทฯ”) ใชส้ าหรับการบรหิารความตอ่เนื่องในการ

ด าเนนิธรุกจิ โดย วตัถปุระสงคข์องนโยบาย มดีังตอ่ไปนี ้
 เพือ่ประกาศเจตนารมณ์และความมุง่มั่นของฝ่ายบรหิารในบรหิารความตอ่เนื่องใน

การด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ 
 เพือ่แสดงความมุง่มั่นในการรักษาความตอ่เนื่องในการใหบ้รกิารลกูคา้และผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีของบรษัิทฯ 
 เพื่อก าหนดแนวทางการน าไปปฏบิัตแิละการรักษาระบบบรหิารความต่อเนื่องใน

การด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ 
 เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่แผนความต่อเนื่องในการด าเนนิธุรกจิจะไดรั้บการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง มีการน าไปปฏบิัต ิ การรักษา และการทดสอบ เพื่อใหส้ามารถบรรลุ
เป้าหมายในการกูค้นืธรุกจิตามทีบ่รษัิทฯ ไดก้ าหนดไว ้

 เพือ่ป้องกันหรอืลดโอกาสการหยดุชะงักของกระบวนการธรุกจิและบรกิารทีส่ าคัญ
ของบรษัิทฯ โดยก าหนดระดับของความสามารถในการป้องกันและการฟ้ืนฟอูยา่ง
รอบคอบ 

 เพือ่จัดเตรยีมขอ้มลู ขัน้ตอนปฏบิัต ิและกระบวนการทีจ่ าเป็น เพือ่ใหบ้รรลกุารกูค้นื
กระบวนการธรุกจิทีส่ าคัญภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

บท 2 หลกัการพืน้ฐาน 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนผูบ้ริหาร เป็นผูรั้บผดิชอบในการบริหารความ
ตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิ (BCM)  ผูบ้รหิารเป็นผูรั้บผดิชอบในการก ากับดแูลการ
บรหิารความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิ โดยใชน้โยบายและกลยทุธท์ีเ่หมาะสมใน
การบริหารความต่อเนื่องในกระบวนการธุรกจิที่ส าคัญขององค์กร  นอกจากนี ้
ผูบ้รหิารตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึความตระหนักต่อความเสีย่ง  มาตรการจัดการ และ
การเตรียมความพรอ้มส าหรับการปฏบิัตงิานตามแผนที่เกี่ยวขอ้งกับการบรหิาร
ความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิ 

2. การบรหิารความต่อเนื่องในการด าเนนิธุรกจิเป็นกรอบการท างานตามหลักความ
เสี่ยงดา้นปฏบิัต ิการ โดยการพัฒนานโยบาย กลยุทธ์ และความรับผดิชอบที่
ชดัเจน ส าหรับกระบวนการกูค้นืธรุกจิทีส่ าคัญขององคก์ร ดังนัน้ บรษัิทฯ ควรมุง่มั่น
ในการปลกูฝังวฒันธรรมองคก์รเกีย่วกับการบรหิารความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิ
ใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของการด าเนนิธรุกจิตามปกตแิละการบรหิารความเสีย่งประจ าวนั 

3. บริษัทฯ ควรทดสอบแผนความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจเป็นประจ าอย่าง
สม ่าเสมอ โดยเฉพาะหากมกีารเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยี กระบวนการธุรกจิ 
และการเปลีย่นแปลงบทบาทและความรับผดิชอบของพนักงานที่จะมผีลตอ่ความ
เหมาะสมของแผนการบรหิารความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิ รวมไปถงึการเตรยีม
ความพรอ้มของความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกจิขององคก์ร ดังนัน้ จงึเป็นเรื่อง
ส าคัญทีจ่ะตอ้งทดสอบการท างานและประสทิธผิลของแผนอยา่งสม ่าเสมอ บรษัิท
ฯ ควรสอบทานความเชือ่มั่นจากการทดสอบใชแ้ผนความต่อเนื่องในการด าเนิน
ธรุกจิ วา่บรษัิทฯ จะสามารถด าเนนิการตอ่ไปไดอ้ยา่งน่าเชือ่ถอืและตอบสนองต่อ
เหตกุารณ์ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพตามทีว่างแผนไว ้

4. การก าหนดกลยุทธ์การกูค้ ืนจะช่วยใหบ้ริษัทฯ สามารถปฏบิัต ิตามแผนความ
ตอ่เนื่องในการด าเนนิธุรกจิในวธิทีีเ่ป็นระเบยีบแบบแผนตามทีก่ าหนดไวล้่วงหนา้ 
อกีทัง้ยังชว่ยลดการหยดุชะงักและสญูเสยีทางการเงนิ ดังนัน้ กลยทุธก์ารกูค้นืควร
มพีื้นฐานมาจากการก าหนดระยะเวลาเป้าหมายในการกูค้นื (Recovery Time 
Objective: RTO) ของกระบวนการธรุกจิทีส่ าคัญ 
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บท 3 ขอบเขตของนโยบาย 

นโยบายนี้มผีลบังคับใชก้ับพนักงานทุกคนในบรษัิทฯ สิง่อ านวยความสะดวก และระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนกระบวนการธุรกจิและการบรกิารทีส่ าคัญ  โดยบรษัิทฯ
จะตอ้งเตรียมการรองรับต่อสถานการณ์ต่างๆ รวมถงึการสูญเสยีสนิทรัพย ์ การสูญเสยี
บคุคลากรส าคัญ ผูใ้หบ้รกิารภายนอกไม่สามารถใหบ้รกิารได ้ และเหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่
สามารถเขา้สถานที่ปฏิบัต ิงานได ้ตัวอย่างเช่น ภัยพิบัต ิธรรมชาติ ไฟฟ้าดับ ระบบ
ฮารด์แวร/์ระบบสือ่สารลม้เหลว ความเสยีหายของขอ้มูล อันตรายจากระเบดิและสารเคม ี
สารชวีภาพและนวิเคลยีร ์โดยเหตุการณ์เหลา่นี้อาจจะเกดิขึน้และสง่ผลกระทบในเฉพาะ
พื้นที่ท างานของบรษัิทฯ หรืออาจมีผลกระทบเป็นวงกวา้งที่ท าใหบ้รเิวณพื้นที่นั้นๆไม่
สามารถเขา้ถงึได ้ 

นโยบายนี้ เป็นแนวทางส าหรับการฟ้ืนฟูและกูค้นืกระกวนการธุรกจิที่ส าคัญขององคก์ร
ภายใตก้รอบชว่งเวลาทีก่ าหนดไว ้  

 

บท 4 ความรบัผดิชอบของแตล่ะหนว่ยงาน 

4.1  ผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์ร (Executive Commander) 
ผูบ้รหิารสูงสุดขององคก์ร คือ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (CEO) ซึง่รับผดิชอบในการ
ตัดสนิใจ สงัการ ใหม้กีารปฏบิัตงิานตามแผนความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิ (BCP) 

ในกรณีที่ผูบ้ริหารสูงสุดขององค์กรไม่สามารถปฏิบัต ิงานตามแผนได ้ใหผู้ท้ี่ไดรั้บ
มอบหมายจากประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารปฏบิัตหินา้ทีแ่ทน 

4.2  คณะกรรมการบรหิารความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธุรกจิ (BCM Committee) 
คณะกรรมการบรหิารความตอ่เนื่องในการด าเนนิธุรกจิ ท าหนา้ทีต่ัดสนิใจ และการอนุมัติ
ขัน้สดุทา้ยในการใชก้ลยทุธก์ารกูค้นืและการวางแผนความตอ่เนือ่งของบรษัิทฯ 

สมาชกิคณะกรรมการบรหิารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกจิ เป็นสมาชกิเดียวกันกับ 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตามทีไ่ดอ้า้งองิไวใ้นกฎขอ้บังคับการบรหิารความเสีย่ง 

4.3 คณะบรหิารจดัการภาวะวกิฤต ิ(Crisis Management Team) 
คณะบรหิารจัดการภาวะวกิฤติ (CMT) ประกอบดว้ยผูบ้รหิารส าคัญ ผูส้นับสนุนในงาน
ส าคัญ และหัวหนา้หน่วยธุรกิจที่ส าคัญ โดยสมาชิกแต่ละคนจะมีหนา้ที่และความ
รับผดิชอบในการด าเนนิการตามแผนความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เกีย่วกับการพัฒนา และการบ ารงุรักษาแผนความตอ่เนื่องในการด าเนนิ
ธรุกจิและโครงสรา้งการบรหิารจัดการในภาวะวกิฤต เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ 

(1) หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบมคีวามชัดเจนตามโครงสรา้งการตัดสนิใจและสามารถ
น าไปปฏบิัตไิดใ้นกรณีทีเ่กดิภาวะวกิฤต ิ และมกีารแบ่งความรับผดิชอบและการ
มอบหมายหนา้ทีอ่ยา่งชดัเจน 

(2) การสือ่สารกับพนักงาน สือ่สารมวลชน หน่วยงานอืน่ และบคุคลอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง มี
การบรหิารจัดการและเป็นไปอยา่งเหมาะสม   

(3) มกีระบวนการตอบสนองต่อการหยดุชะงัก มกีารด าเนนิความต่อเนื่องระหวา่งกาล
ไปจนถงึการกูค้นืกระบวนการธรุกจิและงานทีส่ าคัญ โดยกอ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ
กับบรษัิทฯ    

(4) กลยุทธ์ในการส ารองขอ้มูลส าหรับการฟ้ืนฟูระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
สามารถสนับสนุนการปฏบิัตงิานในกระบวนการธุรกจิที่ส าคัญ โดยคลอบคลุม
เหตกุารณ์การหยดุชะงักทีอ่าจเกดิขึน้ 

คณะบรหิารจัดการภาวะวกิฤต ิยังมหีนา้ทีส่ั่งการและควบคมุกจิกรรมการกูค้นืเพือ่ใหม้ั่นใจ
วา่การปฏบิัตงิานประสบความส าเร็จตามแผนความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิ 
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4.4 หวัหนา้คณะบรหิารจดัการภาวะวกิฤต ิ(BCM Manager) 
หัวหนา้คณะบรหิารจัดการภาวะวกิฤต ิรับผดิชอบในการอ านวยความสะดวกในการพัฒนา
และบ ารุงรักษาแผนการบรหิารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกจิ และการเตรียมการที่
เกีย่วขอ้งใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการบรหิารความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ 
รวมถงึการล าดับความส าคัญ วธิกีาร และแนวทางปฏบิัตโิดยภาพรวม  
4.5 ทมีกูก้ระบวนการธุรกจิ (Recovery Team) 
ทมีกูก้ระบวนการธุรกจิรับผดิชอบในการปฏบิัตติามขัน้ตอนปฏบิัตกิารกูค้นืใหเ้ป็นไปตาม
แผนบรหิารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกจิ เพื่อใหก้ระบวนการธุรกจิที่ส าคัญสามารถ
กลับมาด าเนนิการไดต้ามปกต ิ

4.6 ทมีสนบัสนนุ (Support Team) 
ทีมสนับสนุน รับผดิชอบในการใหก้ารสนับสนุนต่อกับทีมกูก้ระบวนการธุรกจิ และคณะ
บรหิารจัดการภาวะวกิฤต ิ(CMT)  ในกรณีทีท่มีกระบวนการธรุกจิก าลังด าเนนิการหรอืกู ้
กระบวนการธุรกจิอยู่ที่สถานที่ปฏบิัตงิานส ารอง ทีมสนับสนุนอาจตอ้งเขา้ด าเนินการ
ประเมนิความเสยีหาย การป้องกันความเสยีหาย และท าการฟ้ืนฟสูถานทีป่ฏบิัตงิานหลัก 

4.7 ทมีสือ่สารในภาวะวกิฤต ิ(Crisis Communication Team) (PR&IR) 
ทมีสือ่สารในภาวะวกิฤต ิรับผดิชอบในการจัดเตรยีมขอ้ความสือ่สารไปยังหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอก รวมถงึชมุชนไดอ้ยา่งทันทว่งทแีละมปีระสทิธภิาพ 

4.8  พนกังาน (Staff) 
พนักงานและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทัง้หมด รับผดิชอบในการใหค้วามร่วมมอืตามแบบแผนการ
บรหิารความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิดว้ยแนวทางทีเ่หมาะสม  รวมทัง้ใหค้วามสนับสนุน
ในการตอบสนองและการกูค้นืในภาวะวกิฤต ิเหตฉุุกเฉนิ หรอืภัยพบิัต ิ

 

ขอ้ 5 ความหมายของถอ้ยค า 

นโยบายฉบับนีไ้ดแ้สดงความหมายของ ถอ้ยค าดังตอ่ไปนี ้

ตาราง 1 ความหมายของถอ้ยค า 

ถอ้ยค า ความหมาย 

การบรหิารความตอ่เนือ่ง
ในการด าเนนิธรุกจิ 
(BCM) 
 

องคร์วมของกระบวนการบรหิาร ซึง่ชีบ้ง่ภัยคกุคามตอ่องคก์ร
และผลกระทบของภัยคกุคามนัน้ตอ่การด าเนนิธรุกจิของ
องคก์ร และใหแ้นวทางในการสรา้งขดีความสามารถใหอ้งคก์ร
มคีวามยดืหยุน่ เพือ่การตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์
ของผูม้สีว่นไดเ้สยีหลัก ชือ่เสยีง ภาพลักษณ์ และกจิกรรมที่
สรา้งมลูคา่ทีม่ปีระสทิธผิล 

แผนบรหิารความตอ่เนือ่ง
ในการด าเนนิธรุกจิ (BCP) 

เอกสารทีร่วบรวม แผน ขัน้ตอนและขอ้มลู ซึง่มกีารจัดท า 
รวบรวม และบ ารงุรักษาใหอ้งคก์รพรอ้มทีจ่ะน าไปใชเ้มือ่เกดิ
อบุัตกิารณ์ เพือ่ใหส้ามารถด าเนนิการในกจิกรรมทีส่รา้งมลูคา่
หรอืกระบวนการหลกัในระดับทีก่ าหนดไว ้

การวเิคราะหผ์ลกระทบ
ทางธรุกจิ (BIA) 

กระบวนการการวเิคราะหถ์งึผลกระทบหรอืความเสยีหาย (เชงิ
ปรมิาณและเชงิคภุาพ) ทีม่สีาเหตทุ าใหเ้กดิจากการ
หยดุชะงักของกจิกรรมทางธรุกจิของบรษัิทฯ การวเิคราะห์
ผลกระทบตอ่ธรุกจิมปีระโยชนใ์นการระบลุ าดับความส าคัญ
การกูค้นื ความตอ้งการทรัพยากรทีใ่ชกู้ค้นื กลยทุธก์ารกูค้นื 
และพนักงานทีม่คีวามส าคัญ 

กลยทุธค์วามตอ่เนือ่งใน
การด าเนนิธรุกจิ 
 

แนวทางทีอ่งคก์รเลอืกใชเ้พือ่กูค้นืกระบวนการและสรา้งความ
ตอ่เนือ่งของธรุกจิ โดยผา่นการอนุมัตจิากฝ่ายบรหิาร และ
ผา่นการทดสอบในการตอบสนองตอ่การหยดุชะงกัในการ
ด าเนนิงาน 
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สว่นที ่2 นโยบาย  

บท 6 นโยบาย 

เพื่อใหม้ั่นใจวา่กระบวนการธุรกจิทีส่ าคัญและบรกิารหลักจะสามารถด าเนนิการไดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง เมือ่เกดิเหตุการณ์วกิฤต ิ เพือ่ใหเ้กดิความต่อเนื่องในการด าเนนิธุรกจิ บรษัิทฯ
จะตอ้ง 

 ปกป้องบคุลากรและทรัพยข์องบรษัิทฯ 
 ระบคุวามเสีย่งและจัดท าแผนจัดการความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้กับกระบวนการธรุกจิ

และบรกิารทีส่ าคัญ ใหอ้ยูใ่นระดับทีอ่งคก์รยอมรับได ้
 บรหิารจัดการเหตกุารณ์ทีท่ าใหเ้กดิการหยดุชะงัก ทีเ่กดิขึน้เพือ่ลดผลกระทบโดย

การสรา้งแผนความตอ่เนื่องในการด าเนนิธรุกจิและระบบการบรหิารความต่อเนื่อง
ในการด าเนนิธรุกจิอยา่งมปีระสทิธผิล 

 หลักส าคัญในการปฏบิัต ิ
 ตอ้งมกีารน าโครงสรา้งการบรหิารความตอ่เนื่องในการด าเนนิธรุกจิ (บท 7) ไปใช ้

เพื่อบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจอย่างสม ่าเสมอ  โครงสรา้งนี้
ประกอบดว้ยผูบ้รหิารระดับอาวโุส รับผดิชอบในฐานะคณะกรรมการบรหิารความ
ตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิ หัวหนา้คณะบรหิารจัดการภาวะวกิฤต ิและคณะบรหิาร
จัดการภาวะวกิฤต ิ

 แตล่ะหน่วยงานตอ้งแตง่ตัง้ตัวแทนบคุลากรระดับอาวโุสเป็นหัวหนา้ในการบรหิาร
ความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิ โดยรับผดิชอบบรหิารความตอ่เนือ่งในการด าเนนิ
ธรุกจิในหน่วยงานของตนเอง  รวมถงึเป็นตัวแทนของหน่วยงานเขา้ร่วมเป็นคณะ
บรหิารจัดการภาวะวกิฤต ิ

 บคุลากรทีม่คีวามเหมาะสมของหน่วยงานตา่งๆ จะไดรั้บการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นสมาชกิ
ของทมีกูก้ระบวนการธรุกจิและทมีสนับสนุนตามความจ าเป็น 

 การระบุความเสีย่งเป็นสว่นหนึง่ของการบรหิารความต่อเนื่อง โดยตอ้งประเมนิถงึ
ความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิความเสีย่งนัน้ เพือ่หามาตรการจัดการความเสีย่งใหล้ดลง
อยู่ในระดับทีอ่งคก์รยอมรับได ้โดยระดับความเสีย่งทีย่อมรับไดจ้ะตอ้งไดรั้บการ
อนุมัตโิดยคณะกรรมการบรหิารความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิ 

 ทุกหน่วยงานตอ้งวเิคราะหผ์ลกระทบทางธรุกจิ (BIA) เพือ่น าไปใชว้างแผนความ
ตอ่เนื่องในการด าเนนิธุรกจิ รวมทัง้ก าหนดชว่งระยะเวลาในการกูค้นืภายหลังจาก
การหยดุชะงักของกระบวนการธรุกจิ  นอกจากนี้ การวเิคราะหผ์ลกระทบทางธรุกจิ 
ยังใชเ้ป็นขอ้มูลดา้นตน้ทุน/ผลกระทบทีจ่ าเป็น เพื่อสนับสนุนใหม้กีารน ากลยุทธ์
ความตอ่เนือ่งตา่งๆ ไปปฏบิัต ิ

 ตอ้งมีการพัฒนากลยุทธค์วามต่อเนื่องในการด าเนินธุรกจิเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
ความตอ้งการที่ระบุไวใ้นการวเิคราะห์ผลกระทบทางธุรกจิ (BIA)  ตอ้งมีการ
ทบทวนกลยุทธต์ามอย่างสม ่าเสมอหรือเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงที่ส าคัญ เพื่อให ้
มั่นใจวา่กลยทุธนั์น้มปีระสทิธผิลเพยีงพอ   

 ตอ้งมกีารจัดท าแผนการบรหิารความต่อเนื่องในการด าเนนิธุรกจิ เป็นลายลักษณ์
อักษร จัดท าเป็นเอกสาร และก าหนดวธิีการเก็บรักษา เพื่อใหม้ั่นใจว่ากลยุทธ์
ความต่อเนื่องในการด าเนนิธุรกจิสามารถน าไปใชป้ฏบิัตไิดทั้นท ีและสามารถท า
ใหก้ารกูค้นืกระบวนการธรุกจิทีส่ าคัญกลับมาด าเนนิการตามปกตภิายในระยะเวลา
ทีก่ าหนดไว ้ 

 มกีารใหค้วามรู ้และการฝึกอบรมใหพ้นักงานทุกคน เพือ่รองรับการหยดุชะงักของ
ธรุกจิทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ไว ้ โดยควรจัดใหค้วามรูก้ับพนักงานอยา่งสม ่าเสมอ 
เพือ่ใหพ้นักงานทัง้หมดไดต้ระหนักถงึสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้และสิง่ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้เมือ่
เกดิภัยพบิัตหิรอืภาวะวกิฤต ินอกจากนี ้พนักงานใหมทั่ง้หมดควรจะไดรั้บการอบรม
โดยถอืเป็นสว่นหนึง่ในการปฐมนเิทศ 

 ตอ้งด าเนนิการทดสอบขดีความสามารถของความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิอยา่ง
ต่อเนื่อง (เป็นประจ า) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าการใชง้านของแผนสอดคลอ้งกับ
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เป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไวใ้น BIA รวมถงึบง่ชีข้อ้บกพร่องและประเด็นส าคัญทีต่อ้ง
น าไปปรับปรงุแผน ขัน้ตอนการปฏบิัต ิและเอกสารตา่งๆ  

 ตอ้งมกีารรักษาความสามารถในการกูค้นืกระบวนการและความพรอ้มในดา้นต่างๆ 
เพือ่ใหม้ั่นใจถงึวธิกีารทีเ่ป็นไปไดท้ีท่ีท่ีส่ดุ ทีใ่ชใ้นการกูค้นืกระบวนการธุรกจิจาก
อบุัตกิารณ์ส าคัญ หรอื ภัยพบิัต ิทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่ธรุกจิ 

 

เป็นความรับผดิชอบของบคุลากรทัง้หมดในระดับผูบ้รหิาร ทีต่อ้งท าใหม้ั่นใจวา่มทีรัพยากร
ทีเ่หมาะสมเพือ่สนับสนุนการปฏบิัตติามนโยบายฉบับนี ้และท าใหม้ั่นใจวา่มกีารสือ่สารและ
การท าความเขา้ใจกับพนักงานทกุคนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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บท 7 โครงสรา้งการบรหิารความต่อเนือ่งในการด าเนนิธุรกจิของบรษิทั อซีี ่บาย 
จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์ร 
 

คณะกรรมการบรหิารความตอ่เนือ่ง
ในการด าเนนิธรุกจิ 

คณะบรหิารจัดการภาวะวกิฤต ิ
 
 

หวัหนา้คณะบรหิารจัดการภาวะ
วกิฤต ิ

ทมีกูก้ระบวนการธรุกจิ 

ทมีสือ่สารในภาวะวกิฤต ิ(PR&IR) 

ทมีสนับสนุน 
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ภาคผนวก 
 
การแกไ้ขและการยกเลกินโยบาย 
การแกไ้ข หรอืการยกเลกิใดๆ ในนโยบายฉบับนี้จะตอ้งน าเสนอโดยหัวหนา้ฝ่ายแผนงาน
และประสานงานองคก์ร และด าเนนิการผา่นการอนุมัตติามทีร่ะบใุน กฎอ านาจการอนุมัต ิ
(Authorization Rules) 

 

การสอบทานนโยบาย 
นโยบายฉบับนี้ก าหนดใหม้ีการสอบทานทุก 3 ปีนับจากวันที่บังคับใช ้ตามหลักการ 
อย่างไรก็ตามอาจมกีารสอบทานตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม   หากมกีารเปลีย่นแปลงหรอื
ยกเลกิทีม่สีาระส าคัญ 
 

วนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้
นโยบายมผีลบังคับใชต้ัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม  2557 
 


