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สว่นที ่1 ขอ้บงัคบัท ัว่ไป 

บท 1 จดุมุง่หมาย 

นโยบายการบรหิารความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิฉบบันีจ้ัดท าขึน้เพือ่ใหบ้รษัิท อซีี ่บาย จ ากดั 

(มหาชน) (ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ “บรษัิทฯ”) ใชส้ าหรับการบรหิารความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิ โดย 

วัตถปุระสงคข์องนโยบาย มดีังตอ่ไปนี ้

1. เพือ่ประกาศเจตนารมณ์และความมุง่มัน่ของฝ่ายบรหิารในการบรหิารความตอ่เนือ่งใน การด าเนนิธรุกจิ

ของบรษัิทฯ 

2. เพือ่แสดงความมุง่มัน่ในการรักษาความตอ่เนือ่งในการใหบ้รกิารลกูคา้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของ

บรษัิทฯ 

3. เพือ่ก าหนดแนวทางการน าไปปฏบิตัแิละการรักษาระบบบรหิารความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิของ

บรษัิทฯ 

4. เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่แผนความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิจะไดรั้บการพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง มกีารน าไป

ปฏบิตั ิการรักษา และการทดสอบ เพือ่ใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายในการกูค้นืธรุกจิตามทีบ่รษัิทฯ ได ้

ก าหนดไว ้

5. เพือ่ป้องกนัหรอืลดโอกาสการหยดุชะงักของกระบวนการธรุกจิและบรกิารทีส่ าคั  ของบรษัิทฯ โดย

ก าหนดระดับของความสามารคในการป้องกนัและการฟ้ืนฟอูยา่งรอบคอบ 

6. เพือ่จดัเตรยีมขอ้มลู ขึน้ตอนปฏบิตั ิและกระบวนการทีจ่ าเป็น เพือ่ใหบ้รรลกุารกูค้นื กระบวนการธรุกจิที่

ส าค ัภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

บท 2 หลกัการพืน้ฐาน 

1. คณะกรรมการบรษัิทฯ ตลอดจนผูบ้รหิาร เป็นผูรั้บผดิชอบในการบรหิารความตอ่เนือ่งในการด าเนนิ

ธรุกจิ (Business Continuity Management : BCM) ผูบ้รหิารเป็นผูรั้บผดิชอบในการก ากบัดแูลการ

บรหิารความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิ โดยใชน้โยบายและกลยทุธท์ีเ่หมาะสมในการบรหิารความ

ตอ่เนือ่งในกระบวนการธรุกจิทีส่ าค ัขององคก์ร นอกจากนี ้ผูบ้รหิารตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึความตระหนัก

ตอ่ความเสีย่ง มาตรการจัดการ และการเตรยีมความพรอ้มส าหรับการปฏบิตังิานตามแผนทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการบรหิารความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิ เพือ่แสดงความมุง่มัน่ในการรักษาความตอ่เนือ่งในการ

ใหบ้รกิารลกูคา้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษัิทฯ 

2. การบรหิารความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิเป็นกรอบการท างานตามหลักความเสีย่งดา้นปฏบิตังิาน 

โดยการพัฒนานโยบาย กลยทุธ ์และความรับผดิชอบทีช่ดัเจน ส าหรับกระบวนการกูค้นืธรุกจิทีส่ าค ั

ขององคก์ร ดังนัน้ บรษัิทฯ ควรมุง่มัน่ในการปลกูฝังวฒันธรรมองคก์รเกีย่วกบัการบรหิารความตอ่เนือ่ง

ในการด าเนนิธรุกจิใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของการด าเนนิธรุกจิตามปกตแิละการบรหิารความเสีย่งประจ าวัน 

3. บรษัิทฯ ควรทดสอบแผนความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิเป็นประจ าอยา่งสม า่เสมอ โดยเฉพาะหากมี

การเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลย ีกระบวนการธรุกจิ และการเปลีย่นแปลงบทบาทและความรับผดิชอบ

ของพนักงานทีจ่ะมผีลตอ่ความเหมาะสมของแผนการบรหิารความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิ รวมไป

ถงึการเตรยีมความพรอ้มของความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิขององคก์ร ดังนัน้ จงึเป็นเรือ่งส าค ัที่

จะตอ้งทดสอบการทางานและประสทิธผิลของแผนอยา่งสม า่เสมอ บรษัิทฯ ควรสอบทานความเชือ่มัน่

จากการทดสอบใชแ้ผนความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิ วา่บรษัิทฯ จะสามารถดาเนนิการตอ่ไปได ้

อยา่งน่าเชือ่ถอืและตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพตามทีว่างแผนไวเ้พือ่ป้องกนัหรอื

ลดโอกาสการหยดุชะงักของกระบวนการธรุกจิและบรกิารทีส่ าค ั ของบรษัิทฯ โดยก าหนดระดับของ

ความสามารคในการป้องกนัและการฟ้ืนฟอูยา่งรอบคอบ 

4. การก าหนดกลยทุธก์ารกูค้นืจะชว่ยใหบ้รษัิทฯ สามารถปฏบิตัติามแผนความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิ

ในวธิทีีเ่ป็นระเบยีบแบบแผนตามทีก่ าหนดไวล้ว่งหนา้ อกีทัง้ยงัชว่ยลดการหยดุชะงักและส ูเสยี

ทางการเงนิ ดังนัน้ กลยทุธก์ารกูค้นืควรมพีืน้ฐานมาจากการก าหนดระยะเวลาเป้าหมายในการกูค้นื 

(Recovery Time Objective : RTO) ของกระบวนการธรุกจิทีส่ าค ั 
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บท 3 ขอบเขตของนโยบาย 

นโยบายนีม้ผีลบงัคับใชก้บัพนักงานทกุคนในบรษัิทฯ สิง่อ านวยความสะดวก และระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตลอดจนกระบวนการธรุกจิและการบรกิารทีส่ าค ั โดยบรษัิทฯจะตอ้งเตรยีมการรองรับตอ่

สถานการณ์ตา่งๆ รวมถงึการส ูเสยีสนิทรัพย ์การส ูเสยีบคุลากรส าค ั ผูใ้หบ้รกิารภายนอกไมส่ามารถ

ใหบ้รกิารได ้และเหตกุารณ์ทีท่าใหไ้มส่ามารถเขา้สถานทีป่ฏบิตังิานได ้ตัวอยา่งเชน่ ภยัพบิตัธิรรมชาต ิ

ไฟฟ้าดบั ระบบฮารด์แวร/์ระบบสือ่สารลม้เหลว ความเสยีหายของขอ้มลู อนัตรายจากระเบดิและสารเคม ี

สารชวีภาพและนวิเคลยีร ์และโรคระบาด โดยเหตกุารณ์เหลา่นีอ้าจจะเกดิขึน้และสง่ผลกระทบในเฉพาะ

พืน้ทีท่ างานของบรษัิท 

นโยบายนี ้เป็นแนวทางส าหรับการกูค้นื และฟ้ืนฟกูระกวนการธรุกจิทีส่ าค ัขององคก์รภายใตก้รอบ

ชว่งเวลาทีก่ าหนดไว ้

บท 4 ความรบัผดิชอบของแตล่ะหนว่ยงาน 

1. ผูบ้ญัชาการสงูสดุ (Executive Commander) 

ผูบ้ ัชาการสงูสดุ คอื ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร(Chief Executive Officer : CEO) ซึง่รับผดิชอบใน

การตดัสนิใจ สงัการ ใหม้กีารปฏบิตังิานตามแผนความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิ (Business 

Continuity plan : BCP) 

ในกรณีทีผู่บ้รหิารสงูสดุขององคก์รผูบ้ ัชาการสงูสดุไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ใหผู้ท้ีไ่ดรั้บ

มอบหมายจากผูบ้ ัชาการสงูสดุปฏบิตัหินา้ทีแ่ทน หรอืจากการกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุท าการเลอืก

กรรมการหนึง่ทา่น ท าหนา้ทีเ่ป็นผูบ้ ัชาการสงูสดุ 

2. คณะกรรมการบรหิารความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธุรกจิ (Business Continuity 

Management Committee: BCM Committee) 
คณะกรรมการบรหิารความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิ ท าหนา้ทีต่ัดสนิใจ และการอนุมตัขิัน้สดุทา้ยใน

การใชก้ลยทุธก์ารกูค้นืและการวางแผนความตอ่เนือ่งของบรษัิทฯ 

สมาชกิคณะกรรมการบรหิารความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิ เป็นสมาชกิเดยีวกนักบั คณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง ตามทีไ่ดอ้า้งองิไวใ้นขอ้บงัคบัการบรหิารความเสีย่งทั่วทัง้องคก์ร 

3. คณะบรหิารจดัการภาวะวกิฤต ิ(Crisis Management Team : CMT) 

คณะบรหิารจดัการภาวะวกิฤต ิ(CMT) ประกอบดว้ยผูบ้รหิารส าค ั ผูส้นับสนุนในงานส าค ั และ

หัวหนา้หน่วยธรุกจิทีส่ าคั  โดยสมาชกิแตล่ะคนจะมหีนา้ทีแ่ละความรับผดิในการด าเนนิการแผนความ

ความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เกีย่วกบัการพัฒนา และการบ ารงุรักษาแผนความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิและ

โครงสรา้งการบรหิารจัดการในภาวะวกิฤต เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ 

(1) หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบมคีวามชดัเจนตามโครงสรา้งการตดัสนิใจและสามารถน าไปปฏบิตัไิด ้

ในกรณีทีเ่กดิภาวะวกิฤต ิและมกีารแบง่ความรับผดิชอบและการมอบหมายหนา้ทีอ่ยา่งชดัเจน 

(2) การสือ่สารกบัพนักงาน สือ่สารมวลชน หน่วยงานอืน่ และบคุคลอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง มกีารบรหิาร

จัดการและเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

(3) มกีระบวนการตอบสนองตอ่การหยดุชะงัก มกีารด าเนนิความตอ่เนือ่งระหวา่งกาลไปจนถงึการกูค้นื

กระบวนการธรุกจิและงานทีส่ าค ั โดยกอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุกบับรษัิทฯ 

(4) กลยทุธใ์นการส ารองขอ้มลูส าหรับการฟ้ืนฟรูะบบสารสนเทศและการสือ่สารสามารถสนับสนุนการ

ปฏบิตังิานในกระบวนการธรุกจิทีส่ าค ั โดยคลอบคลมุเหตกุารณ์การหยดุชะงักทีอ่าจเกดิขึน้ 

4. หวัหนา้คณะบรหิารจดัการภาวะวกิฤต ิ(Business Continuity Management Managers : 

BCM Managers) 

หัวหนา้คณะบรหิารจัดการภาวะวกิฤต ิรับผดิชอบในการอ านวยความสะดวกในการพฒันาและ

บ ารงุรักษาแผนการบรหิารความตอ่เนือ่งในการดาเนนิธรุกจิ และการเตรยีมการทีเ่กีย่วขอ้งให ้
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สอดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ รวมถงึการล าดับ

ความส าค ั วธิกีาร และแนวทางปฏบิตัโิดยภาพรวม 

5. ทมีกูก้ระบวนการธุรกจิ (Recovery Team) 

ทมีกูก้ระบวนการธรุกจิ รับผดิชอบในการปฏบิตัติามขัน้ตอนปฏบิตักิารกูค้นืใหเ้ป็นไปตามแผนบรหิาร

ความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิเพือ่ใหก้ระบวนการธรุกจิทีส่ าค ัสามารถกลับมาด าเนนิการได ้

ตามปกต ิ

6. ทมีสนบัสนนุ (Support Team) 

ทีมสนับสนุน รับผดิชอบในการใหก้ารสนับสนุนกบัทมีกูก้ระบวนการธรุกจิ และคณะบรหิารจัดการภาวะ
วกิฤต ิ(CMT) ในกรณีทีท่มีกูก้ระบวนการธรุกจิก าลังด าเนนิการหรอืกูก้ระบวนการธรุกจิอยูท่ีส่ถานที

ปฏบิตังิานส ารอง ทมีสนับสนุนอาจตอ้งเขา้ด าเนนิการประเมนิความเสยีหาย การป้องกนัความเสยีหาย 

และท าการฟ้ืนฟสูถานทีป่ฏบิตังิานหลกั 

7. ทมีสือ่สารโนภาวะวกิฤต ิ(Crisis Communication Team) (PR&IR) 

ทมีสือ่สารในภาวะวกิฤต ิรับผดิชอบในการจัดเตรยีมขอ้ความสือ่สารไปยงัหน่วยงานภายใน และ

หน่วยงานภายนอก รวมถงึชมุชนไดอ้ยา่งทันททีว่งทแีละมปิระสทิธภิาพ 

8. พนกังาน (Staff) 

พนักงานและผูม้สิว่นเกีย่วขอ้งทัง้หมด รับผดิชอบในการใหค้วามรว่มมอืตามแบบแผนการบรหิารความ

ตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิดว้ยแนวทางทีเ่หมาะสม รวมทัง้ใหค้วามสนับสนุน ในการตอบสนองและ

การกูค้นืในภาวะวกิฤต ิเหตฉุุกเฉนิ หรอิภยัพบิตั ิ

บท 5  ค านยิาม 

นโยบายฉบบันีไ้ดแ้สดงความหมายของค า ดังตอ่ไปนี ้

ตาราง 1 ความหมายของค า 

ค า ความหมาย 

1. การบรหิารความตอ่เนือ่ง ในการ

ด าเนนิธรุกจิ (Business 

Continuity Management 

:BCM) 

องคร์วมของกระบวนการบรหิาร ซึง่ชีบ้ง่ภยัคกุคามตอ่องคก์ร 

และผลกระทบของภยัคกุคามนัน้ตอ่การด าเนนิธรุกจิของ 

องคก์ร และใหแ้นวทางในการสรา้งขดีความสามารถให ้

องคก์ร มคีวามยดืหยุน่ เพือ่การตอบสนองและปกป้อง

ผลประโยชน ์ของผูม้สิว่นไดเ้สยีหลัก ชือ่เสยีง ภาพลักษณ์ 

และกจิกรรมที ่สรา้งมลูคา่ทีม่ปิระสทิธผิล 

2. แผนบรหิารความตอ่เนือ่งในการ

ด าเนนิธรุกจิ (BCP)  

 

เอกสารทีร่วบรวม แผน ขัน้ตอนและขอ้มลู ซึง่มกีารจัดท า 

รวบรวม และบ ารงุรักษาใหอ้งคก์รพรอ้มทีจ่ะน าไปใชเ้มือ่เกดิ

อบุตักิารณ์ เพือ่ใหส้ามารถด าเนนิการในกจิกรรมทีส่รา้ง

มลูคา่หรอืกระบวนการหลักในระดับทีก่ าหนดไว ้ 

 

3. การวเิคราะหผ์ลกระทบทางธรุกจิ 

และการประเมนิความเสีย่ง

(Business Impact Analysis 

and Risk Assessment) 

กระบวนการการวเิคราะหถ์งึผลกระทบหรอืความเสยีหาย 

(เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ) ทีม่สีาเหตทุ าใหเ้กดิจากการ 

หยดุชะงักของกจิกรรมทางธรุกจิของบรษัิทฯ การวเิคราะห ์

ผลกระทบตอ่ธรุกจิมปีระโยชนใ์นการระบลุ าดับความส าคั  

การกูค้นื ความตอ้งการทรัพยากรทีใ่ชกู้ค้นื กลยทุธก์ารกูค้นื 

และพนักงานทีม่คีวามส าค ั 

4. กลยทุธค์วามตอ่เนือ่งในการ

ด าเนนิธรุกจิ 

แนวทางทีอ่งคก์รเลอืกใชเ้พือ่กูค้นืกระบวนการและสรา้ง

ความตอ่เนือ่งของธรุกจิ โดยผา่นการอนุมตัจิากประธาน

เจา้หนา้ทีบ่รหิาร (CEO) และ ผา่นการทดสอบในการ

ตอบสนองตอการหยดุชะงักในการด าเนนิงาน 
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สว่นที ่2 นโยบาย 

บท 6 นโยบาย 

เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่กระบวนการธรุกจิทีส่ าค ัและบรกิารหลกัจะสามารถด าเนนิการไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง เมือ่เกดิ

เหตกุารณ์วกิฤต ิเพือ่ใหเ้กดิความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิ บรษัิทฯ จะตอ้ง 

1. ปกป้องบคุลากรและทรัพยข์องบรษัิทฯ 

2. ระบคุวามเสีย่ง และจัดท าแผนจัดการความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้กบักระบวนการธรุกจิ และบรกิารที่

ส าค ัใหอ้ยูใ่นระดับทีอ่งคก์รยอมรับได ้

3. บรหิารจัดการเหตกุารณ์ทที าใหเ้กดิการหยดุชะงัก ทีเ่กดิขึน้เพือ่ลดผลกระทบโดยการสรา้งแผน

ความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิและระบบการบรหิารความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิอยา่งมี

ประสทิธผิล 

หลกัส าค ัในการปฏบิตั ิ

1. ตอ้งมกีารน าโครงสรา้งการบรหิารความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิ (บท 7) ไปใชเ้พือ่บรหิารความ

ตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิเป็นพืน้ฐาน 

2. แตล่ะหน่วยงานตอ้งแตง่ตัง้ตัวแทนบคุลากรระดับอาวโุสเป็นหัวหนา้ในการบรหิารความตอ่เนือ่งใน
การด าเนนิธรุกจิ โดยรับผดิชอบบรหิารความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิในหน่วยงานของตนเอง  

3. บคุลากรทีม่คีวามเหมาะสมของหน่วยงานตา่งๆ จะไดรั้บการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นสมาชกิของทมีกู ้
กระบวนการธรุกจิและทมีสนับสนุนตามความจ าเป็น  

4. การประเมนิความเสีย่ง (RA) เป็นสว่นหนึง่ของการบรหิารความตอ่เนือ่ง โดยตอ้งระบคุวามเสีย่ง
และประเมนิถงึความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิความเสีย่งนัน้ เพือ่หามาตรการจัดการความเสีย่งใหล้ดลง
อยูใ่นระดับทีอ่งคก์รยอมรับได ้โดยระดับความเสีย่งทีย่อมรับไดจ้ะตอ้งไดรั้บการอนุมตัโิดยคณะ
กรรมการบรหิารความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิ  

5. ทกุหน่วยงานตอ้งวเิคราะหผ์ลกระทบทางธรุกจิ (BIA) เพือ่น าไปใชว้างแผนความตอ่เนือ่งในการ
ด าเนนิธรุกจิ รวมทัง้ก าหนดชว่งระยะเวลาในการกูค้นื ภายหลังจากการหยดุชะงักของกระบวนการ
ธรุกจิ นอกจากนี ้การวเิคราะหผ์ลกระทบทางธรุกจิ ยงัใชเ้ป็นขอ้มลูดา้นตน้ทนุ/ผลกระทบทีจ่ าเป็น 
เพือ่สนับสนุนใหม้กีารน ากลยทุธค์วามตอ่เนือ่งตา่งๆ ไปปฏบิตั ิ 

6. ตอ้งมกีารพัฒนากลยทุธค์วามตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการทีร่ะบุ
ไวใ้นการวเิคราะหผ์ลกระทบทางธรุกจิ (BIA) ตอ้งมกีารทบทวนกลยทุธต์ามอยา่งสม า่เสมอหรอื
เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงทีส่ าค ั เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่กลยทุธนั์น้มปีระสทิธผิลเพยีงพอ  

7. ตอ้งมกีารจัดท าแผนการบรหิารความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิ เป็นลายลักษณ์อกัษร จัดท าเป็น
เอกสาร และก าหนดวธิกีารเก็บรักษา เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่กลยทุธค์วามตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิ
สามารถน าไปใชป้ฏบิตัไิดท้นัท ีและสามารถท าใหก้ารกูค้นืกระบวนการธรุกจิทีส่ าค ักลับมา
ด าเนนิการตามปกตภิายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้ 

8. มกีารใหค้วามรู ้และการฝึกอบรมใหพ้นักงานทกุคน เพือ่รองรับการหยดุชะงักของธรุกจิทีไ่ม่
สามารถคาดการณ์ไว ้โดยควรจัดใหค้วามรูก้บัพนักงานอยา่งสม า่เสมอ เพือ่ใหพ้นักงานทัง้หมดได ้
ตระหนักถงึสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้และสิง่ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้เมือ่เกดิภยัพบิตัหิรอืภาวะวกิฤต ินอกจากนี ้
พนักงานใหมท่ัง้หมดควรจะไดรั้บการอบรมโดยถอืเป็นสว่นหนึง่ในการปฐมนเิทศ  

9. ตอ้งด าเนนิการทดสอบขดีความสามารถของความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่ง (เป็น
ประจ า) เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่การใชง้านของแผนสอดคลอ้งกบัเป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไวใ้น BIA 
รวมถงึบง่ชีข้อ้บกพรอ่งและประเด็นส าค ัทีต่อ้งนาไปปรับปรงุแผน ขัน้ตอนการปฏบิตั ิและเอกสาร
ตา่งๆ  

10. ตอ้งมกีารรักษาความสามารถในการกูค้นืกระบวนการและความพรอ้มในดา้นตา่งๆ เพือ่ใหม้ัน่ใจถงึ
วธิกีารทีเ่ป็นไปไดท้ีท่ีท่ีส่ดุ ทีใ่ชใ้นการกูค้นืกระบวนการธรุกจิจากอบุตักิารณ์ส าคั  หรอื ภยัพบิตั ิ
ทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่ธรุกจิ  
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เป็นความรับผดิชอบของบคุลากรทัง้หมดในระดับผูบ้รหิาร ทีต่อ้งทาใหม้ัน่ใจวา่มทีรัพยากรทีเ่หมาะสมเพือ่

สนับสนุนการปฏบิตัติามนโยบายฉบบันี ้และทาใหม้ัน่ใจวา่มกีารสือ่สารและการทาความเขา้ใจกบัพนักงาน

ทกุคนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

บท 7 โครงสรา้งการบรหิารความตอ่เนือ่งในการด าเนนิธุรกจิของบรษิทั อซีี ่บาย  
 จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

การแกไ้ขและการยกเลกินโยบายฉบบันี ้

การแกไ้ขหรอืการยกเลกิทีม่นัียส าค ัใดๆ ในนโยบายฉบบันี ้จะตอ้งถกูน าเสนอโดยฝ่ายแผนงานและ

ประสานงานองคก์ร เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาอนุมตั ิ

รอบการทบทวนนโยบายฉบบันี ้

นโยบายฉบบันีก้ าหนดใหม้กีารทบทวนเป็นประจ าทกุปีนับจากวันทีม่ผีลบงัคบัใช ้อยา่งไรก็ตามอาจมี

การทบทวนตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม หากมกีารแกไ้ข หรอืยกเลกิเนือ้หาทมีนัียส าคั  

นโยบายฉบบันีไ้ดรั้บการทบทวนครัง้ลา่สดุ โดยไมม่กีารแกไ้ขเนือ้หาทีม่นัียส าค ั และรับทราบโดย

คณะกรรมการบรษัิทฯ เมือ่วนัที ่25 มถินุายน 2563 

วนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้

นโยบายมผีลบงัคับใชต้ัง้แตว่ันที ่1 กรกฎาคม 2557 

ผูบ้ ัชาการสงูสดุ 

คณะกรรมการบรหิารความ

ตอ่เนือ่งในการด าเนนิธรุกจิ 

คณะบรหิารจดัการภาวะวกิฤต 

ทมีสือ่สารในภาวะวกิฤต ิ(PR&IR) 

หัวหนา้คณะบรหิารจัดการภาวะวกิฤต 

ทมีกูก้ระบวนการธรุกจิ ทมีสนับสนุน 


