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แนวทางปฏิบตั ิ
เร่ือง การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกจิ 

(Business Continuity Management: BCM) 
วัตถุประสงค ์
 บริษัทฯจดัท ำแนวปฏิบัตินีเ้พื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติ  โดยครอบคลมุประเด็นส ำคัญ ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำง
ธุรกิจ (BCM) เพื่อก ำหนดรำยละเอียดวิธีปฏิบัติอย่ำงชัดเจนใหเ้หมำะสมกับขนำดและควำมซบัซอ้นในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ  และก ำหนดแนวทำงปฏิบัติดำ้นกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจให้ชัดเจนเพื่อให้ทุกหน่วยงำนของบริษัทและ
หน่วยงำนอื่นที่เก่ียวขอ้งสำมำรถปฏิบตัิกำรไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง 
 
แนวทางปฏิบตั ิ
1.  หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board of directors and senior management responsibility) 
 คณะกรรมกำรบริษัทตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบในกำรก ำหนดกลยุทธ์และนโยบำยกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 
(Business  continuity  management : BCM) ของบรษิัท ตลอดจนจดัสรรทรพัยำกรและงบประมำณแก่หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง
อย่ำงเพียงพอ  นอกจำกนี ้ตอ้งจัดใหม้ีกำรติดตำมกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนรองรบักำรด ำเนินธุรกิจอย่ำง
ต่อเนื่อง (Business continuity plan: BCP) ทั้งนี ้คณะกรรมกำรบริษัทอำจแต่งตั้งคณะท ำงำนเป็นผู้รับผิดชอบงำนด้ำน
ปฏิบตัิกำรไดแ้ต่จะตอ้งติดตำมดแูลกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 
 
2.  ผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินทีอ่าจท าใหง้านส าคัญหยุดชะงัก (Major operational disruptions) 
 บรษิัทตอ้งจดัใหม้ีกำรประเมินควำมเส่ียงและโอกำสที่งำนส ำคญัจะหยดุชะงกัจำกเหตฉุกุเฉินท่ีอำจเกิดขึน้  รวมทัง้
วิเครำะหผ์ลกระทบทำงธุรกิจและประเมินควำมเสียหำยจำกกำรหยดุชะงกัของกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญั (Major operational 
disruptions) เพื่อใหบ้รษิัทสำมำรถก ำหนดล ำดบัควำมส ำคญัของงำน และจดัสรรทรพัยำกรในกำรบรหิำรกำรด ำเนินธุรกจิ
อย่ำงต่อเนื่องไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  โดยอย่ำงนอ้ยบรษิัทควรท ำกำรประเมินควำมเส่ียงและวเิครำะหผ์ลกระทบทำงธุรกิจ
ดงักล่ำวปีละครัง้หรือเมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัที่ส่งผลต่อควำมเส่ียงและผลกระทบที่จะเกดิขึน้  โดยควรปฏิบตัิ
ตำมวิธีกำรดงันี ้
 2.1 กำรระบุงำนส ำคญั (Critical business function) บริษัทควรคดัเลือกงำนส ำคญัที่พิจำรณำว่ำหำกเกิดเหตกุำรณ์
ฉกุเฉินแลว้งำนดงักล่ำวหยดุชะงกัจะส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อลกูคำ้ กำรด ำเนินธุรกิจ สถำนะทำงกำรเงินหรือชื่อเสียง
ของบรษิัท เช่น กำรสั่งค ำสั่งซือ้วตัถดุิบ/ทรพัยสิ์น กำรช ำระรำคำและส่งมอบสินคำ้และบรกิำร กำรขำยสินคำ้ กำรค ำนวณมลูค่ำ
ทรพัยสิ์น เป็นตน้ 
 2.2 กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk assessment) บริษัทตอ้งท ำกำรประเมินควำมเส่ียงและโอกำสที่อำจท ำให้งำน
ส ำคญัหยดุชะงกั โดยควรประเมินเหตกุำรณฉ์กุเฉินท่ีท ำใหเ้กิดกำรหยดุชะงกัและก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยและส่งผลกระทบทำง
ธุรกิจทั้งในระยะสั้น ระยะปำนกลำง และระยะยำว เช่น อำคำรและสถำนที่ท  ำกำรหรือสำขำได้รับควำมเสียหำย ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศใชง้ำนไม่ได ้พนักงำนไม่สำมำรถเขำ้ถึงหรือใชง้ำนอำคำรได ้พนักงำนไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำนทัง้กรณี
ชั่วครำวหรือถำวร เป็นตน้ 

2.3 กำรวิเครำะหผ์ลกระทบทำงธุรกิจ (Business impact analysis) บริษัทตอ้งวิเครำะหผ์ลกระทบทำงธุรกิจและ
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ประเมินควำมเสียหำยจำกกำรหยุดชะงกัของงำนส ำคญั เพื่อใหบ้ริษัทสำมำรถก ำหนดล ำดบัควำมส ำคญัของงำน และจดัสรร
ทรพัยำกรในกำรบริหำรกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยพิจำรณำถึงผลกระทบทัง้ในรูปของตวัเงิน
และไม่ใช่ตวัเงินท่ีมีต่อลกูคำ้  พนกังำน บรษิัทในเครือ อุปกรณ ์ทรพัยสิ์นและที่ท  ำกำรของบรษิัท  สถำนะกำรเงินควำมเชื่อมั่น
ของลกูคำ้และชื่อเสียงของบรษิัท รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบของทำงกำร เป็นตน้ 
 
3. บริษัทควรก าหนดเป้าหมายในการกู้คืนการด าเนินงานให้กลับคืนสู่สภาพการด าเนินงานปกติ (Recovery 
objective) 
 3.1 บรษิัทควรก ำหนดระยะเวลำในกำรกลบัคืนสู่สภำพกำรด ำเนนิงำนปกติของแต่ละงำนส ำคญั (Recovery time 
objectives) พรอ้มทัง้จดัล ำดบักำรกูค้ืนกำรด ำเนินงำนของงำนท่ีส ำคญัทกุงำนใหเ้หมำะสมกบัผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ 
 3.2 บรษิัทควรพิจำรณำก ำหนดประเภทขอ้มลู และชดุขอ้มลูล่ำสดุที่จะกูค้ืนได ้(Recovery point objectives) เพื่อให้
บรษิัทสำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งต่อเนื่อง และไม่ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อลกูคำ้ กำรด ำเนนิธุรกิจ และกำรปฏิบตัิตำม
กฎระเบียบ หำกเกิดเหตฉุกุเฉิน เช่น ขอ้มลูทรพัยสิ์นของลกูคำ้ รำยกำรซือ้ขำยสินคำ้และบรกิำร ขอ้มลูสินคำ้คงคลงั ขอ้มลูกำร
บญัชีและกำรเงิน เป็นตน้ ทัง้นีข้อ้มลูล่ำสดุที่จะกูค้ืนไดอ้ำจเป็นกำรกูค้ืนขอ้มลู  ณ  สิน้วนัก่อนหรือ 1 ชั่วโมงก่อนเกิดเหตกุำรณ์
ฉกุเฉินแลว้แต่กรณี นอกจำกนี ้ควรมีวิธีกำรในกำรจดัหำหรือจดัท ำขอ้มลูทดแทนขอ้มลูส ำคญัที่สญูหำย 
 3.3 หำกบรษิัทมีกำรใชบ้รกิำรจำกผูใ้หบ้รกิำร (Service provider) บรษิัทควรรว่มกบัผูใ้หบ้รกิำรในกำรก ำหนด
ระยะเวลำกลบัคืนสู่สภำพกำรด ำเนินงำนปกติและชดุขอ้มลูที่จะกูค้ืนล่ำสดุเพื่อใหไ้ดเ้ปำ้หมำยที่เหมำะสมและสำมำรถปฏิบตัิ
ไดจ้รงิ 
 ทัง้นี ้กำรก ำหนดระยะเวลำกลบัคืนสู่สภำพกำรด ำเนินงำนปกติและชดุขอ้มลูที่จะกูค้ืนล่ำสดุเป็นปัจจยัส ำคญัในกำร
ก ำหนดทรพัยำกรที่ตอ้งกำรใชจ้ึงควรไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิัทหรือคณะท ำงำนท่ีไดร้บัมอบหมำย 
 
4.  บริษัทตอ้งจัดให้มีแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Plan) 
 เพื่อใหง้ำนส ำคญัสำมำรถด ำเนินต่อไปไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง บรษิัทตอ้งจดัใหม้ี BCP ที่ก ำหนดไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษร
และไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัทหรือคณะท ำงำนท่ีไดร้บัมอบหมำยโดยควรจดัเก็บ BCP ดงักล่ำวไวท้ัง้ในและนอก
สถำนท่ีท ำกำร 
 BCP จะตอ้งครอบคลมุทกุงำนส ำคญัของบรษิัท ตลอดจนระบบงำนท่ีส ำคญัที่บรษิัทใชบ้รกิำรจำกผูใ้หบ้รกิำร 
(Service provider) นอกจำกนี ้บรษิัทควรก ำหนดรำยละเอยีดวิธีปฏิบตัิไวใ้น BCP ใหเ้หมำะสมกบัขนำดและควำมซบัซอ้นของ
ธุรกิจและครอบคลมุกำรหยดุชะงกัที่อำจเกิดขึน้ทกุสถำนกำรณ ์รวมทัง้กรณีเกิดเหตฉุกุเฉินเป็นเวลำนำนหรือส่งผลเสียหำย
ครอบคลมุพืน้ท่ีในวงกวำ้ง  เช่น กำรเกิดโรคระบำด กำรไฟฟ้ำหรอืกำรส่ือสำรขดัขอ้งในหลำยพืน้ที่ เป็นตน้ โดยใหท้กุหนว่ยงำน
มีส่วนรว่มในกำรจดัท ำ BCP เพื่อรองรบังำนส ำคญัของตนเอง  ทัง้นี ้BCP ตอ้งมีรำยละเอียดอย่ำงนอ้ย ดงันี ้
 4.1 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและผู้รบัผิดชอบ เพื่อให้บริษัทสำมำรถกลับมำด ำเนินงำนส ำคัญได้ตำมระยะเวลำที่
ก ำหนดหลังจำกเกิดกำรหยุดชะงกักำรด ำเนินงำน บริษัทตอ้งก ำหนดหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของผูป้ฏิบัติงำนแต่ละรำย
อย่ำงชดัเจน และจดัใหม้ีกำรส่ือสำรและซกัซอ้มควำมเขำ้ใจถึงหนำ้ที่ที่ตอ้งปฏิบตัิ ตลอดจนก ำหนดรำยละเอียดวิธีปฏิบตัิงำนที่
สำมำรถเขำ้ใจและปฏิบตัิตำมไดว้่ำตอ้งปฏิบตัิงำนอะไร อย่ำงไร เมื่อไร และที่ไหน 
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 4.2 วิธีกำรและช่องทำงติดต่อส่ือสำรกับผู้เก่ียวข้องทั้งภำยในและภำยนอกบริษัท บริษัทตอ้งก ำหนดวิธีกำรแ ละ
ช่องทำงติดต่อสื่อสำร รำยชื่อผูเ้ก่ียวขอ้งทัง้ภำยในและภำยนอกบรษิัท ผูร้บัผิดชอบกำรติดต่อส่ือสำร รวมทัง้รำยละเอียดขอ้มลู
ที่จะเปิดเผยแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งอย่ำงชดัเจน บรษิัทควรจดัท ำผงักำรติดต่อพนกังำน 
(Call tree 3) และจัดท ำรำยชื่อลูกค้ำ ผู้ให้บริกำรหลักและผู้เก่ียวข้องอื่น  ๆ รวมถึงข้อมูลที่สำมำรถใช้ในกำรติดต่อ เช่น 
หมำยเลขโทรศพัทส์ ำนกังำน หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น หมำยเลขโทรศพัทเ์คล่ือนที่ หรือ E-Mail เป็นตน้ โดยบริษัทตอ้งปรบัปรุง
รำยชื่อและขอ้มลุที่ใชใ้นกำรติดต่อใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ นอกจำกนีบ้ริษัทควรก ำหนดช่องทำงกำรส่ือสำรเพิ่มเติม เช่น เว็บ
ไซคบ์รษิัท SMS Call center กำรติดต่อผ่ำนโทรศพัทม์ือถือ หรือกำรเผยแพรผ่่ำนส่ือต่ำง ๆ เป็นตน้ 
 4.3 ทรพัยำกรที่จ  ำเป็นส ำหรบักำรปฏิบตัิงำน บริษัทควรจดัเตรียมหรือจดัหำทรพัยำกรที่จ  ำเป็นต่อกำรปฏิบตัิงำน เช่น 
กำรจัดหำหรือก ำหนดบุคลำกรที่จะปฏิบัติงำนแทนทั้งระดับพนักงำนและผู้บริหำร แหล่งเงินทุน อุปกรณ์ส ำนักงำน ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นตน้ รำยชื่อของผูท้ี่ตอ้งติดต่อ ซึ่งประกอบดว้ยรำยชื่อพนกังำน หมำยเเลขโทรศพัท ์และผงักำรติดต่อ 
โดยพนกังำนแต่ละคนตอ้งติดต่อพนกังำนตำมที่ผงัก ำหนดไปเป็นทอดๆ 
 4.4 กำรจดัตัง้ศนูยป์ฏิบตัิงำนส ำรอง (Alternate site)  เพื่อป้องกนัผลกระทบจำกเหตฉุกุเฉินท่ีเกิดขึน้เป็นบรเิวณกวำ้ง 
บริษัทอำจจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติงำนส ำรองเพื่อรองรับกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยศูนย์ปฏิบัติงำนดังกล่ำวไม่ ควรใช้
สำธำรณูปโภคแหล่งเดียวกนักับสถำนท่ีท ำกำรหลกัรวมทัง้ควรจดัใหส้ำมำรถรองรบัปรมิำณงำนส ำคญัหรือกำรเกิดเหตฉุกุเฉิน
เป็นระยะเวลำนำนไดน้อกจำกนี ้ศูนยป์ฏิบัติงำนส ำรองควรมีควำมพรอ้มที่จะปฏิบัติงำนทันทีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดไว ้(Recovery Time Objectives) กรณีที่บริษัทไม่มีกำรจัดใหม้ีศูนยป์ฏิบัติกำรส ำรอง บริษัทควรมีแนว
ทำงกำรปฏิบตัิงำนอื่นที่สำมำรถรองรบักำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องได ้
 
5. การติดต่อสื่อสารกบัผู้เกี่ยวข้อง (Communication) 
 5.1 เพื่อป้องกนัและลดควำมตระหนกของผูเ้ก่ียวขอ้งและสำธำรณชน รวมทัง้สำมำรถแจง้เหตแุก่หน่วยงำนก ำกบัดแูล
ได้ทันท่วงที  ผู้ประกอบธุรกิจต้องวำงแผนกำรติดต่อส่ือสำรกับผู้เก่ียวข้องทั้งภำยในและภำยนอกบริษัทให้สอดคลอ้งกับ
ผลกระทบที่เกิด  หำกผลกระทบที่กล่ำวส่งผลอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อลกูคำ้หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง  เช่น กำรปิดหรือเล่ือนกำร เปิดท ำกำร
ของส ำนกังำนแห่งใดแห่งหนึ่ง กำรขดัขอ้งของระบบซือ้ขำยสินคำ้และบรกิำร  กำรขดัขอ้งของกำรส่งสินคำ้ กำรขดัขอ้งของกำร
ก่อสรำ้งตำมแผน  เป็นตน้  บริษัทตอ้งแจง้หรือประชำสมัพนัธใ์หล้กูคำ้หรือผูเ้ก่ียวขอ้งทรำบถึงเหตุฉุกเฉิน ผลกระทบที่เกิดขึน้ 
ช่องทำงที่ลกูคำ้หรือผูเ้ก่ียวขอ้งจะสำมำรถติดต่อขอใชบ้รกิำรหรือส่ือสำรกบับรษิัทไดต้ลอดเวลำที่เกิดเหตฉุกุเฉิน และมำตรกำร
ด ำเนินกำรของบริษัทใหท้ั่วถึงกันโดยเรว็  รวมทัง้ตอ้งส่ือสำรเป็นระยะใหเ้ห็นถึงควำมคืบหนำ้ของกำรด ำเนินกำรหำกเกิดเหตุ
ฉกุเฉินเป็นเวลำนำน 
 5.2 กรณีที่มีกำรหยดุกำรใหบ้รกิำรของงำนส ำคญัหรือเหตฉุกุเฉินซึ่งส่งผลกระทบต่อลกูคำ้ของบรษิัทอย่ำงมีนยัส ำคญั 
บริษัทตอ้งแจง้ต่อส ำนักงำนกลำงโดยเร็วและไม่เกินวันท ำกำรถัดไปพรอ้มทั้งรำยงำนรำยละเอียดของเหตุกำรณ์ที่เกิดขึน้ 
ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรและระยะเวลำที่ใชห้รือคำดว่ำจะใชใ้นกำรแกไ้ขปัญหำ โดยใหบ้รษิัทแจง้ต่อเจำ้หนำ้ที่ผูด้แูลรบัผิดชอบ
บรษิัท และเมื่องำนส ำคญัที่กล่ำวสำมำรถกลบัมำด ำเนินกำรไดต้ำมปกติ ใหบ้รษิัทแจง้ส ำนกังำนกลำงรบัทรำบดว้ย 
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6.  บริษัทต้องทดสอบและประเมิน BCP (Training, Exercising and Auditing) 
 6.1 บริษัทควรจัดให้มีกำรอบรมและประชำสัมพันธ์เก่ียวกับ BCP แก่ผู้เก่ียวข้องทั้งภำยในและภำยนอกอย่ำง
สม ่ำเสมอ พรอ้มทัง้ตอ้งทดสอบ BCP ใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณจ์รงิในปัจจบุนัโดยเจำ้หนำ้ที่ผูร้บัผิดชอบทกุระดบัตอ้งมีส่วน
ร่วมในกำรทดสอบ และจัดใหม้ีกำรทดสอบ BCP ของงำนที่ส  ำคญัอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ หรือเมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมี
นยัส ำคญั โดยบรษิัทควรก ำหนดขอบเขตกำรทดสอบใหเ้พียงพอ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำบรษิัทสำมำรถด ำเนินงำนตำม BCP ไดอ้ย่ำง
ถกูตอ้งและไดผ้ลตำมที่คำดหวงัไว ้
 6.2 ในกำรทดสอบและประเมิน BCP บริษัทควรก ำหนดสถำนกำรณจ์ ำลองซึ่งอำจแตกต่ำงกันในกำรทดสอบแต่ละ
ครัง้ เช่น สถำนกำรณก์ำรเกิดน ำ้ท่วม แผ่นดินไหว กำรลอบวำงระเบิด   กำรเดินขบวนประทว้ง ไขห้วดันกระบำด เป็นตน้ เพื่อ
ทดสอบควำมสำมำรถของ BCP ในกำรรองรบักำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องในกำรเกิดเหตกุำรณต์่ำง ๆ โดยบรษิัทอำจพิจำรณำ
จำกสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน ผลกำรทดสอบที่ผ่ำนมำ หรือผลกระทบที่อำจเกิด เป็นตน้ โดยกำรทดสอบและกำรประเมินตอ้ง
ครอบคลมุอย่ำงนอ้ยในเรื่องดงัต่อไปนี ้
  6.2.1 ขัน้ตอนกำรติดต่อส่ือสำรกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ควำมถกูตอ้งและทนัสมยัของรำยชื่อและขอ้มลูที่ใชใ้นกำรติดต่อ 
   6.2.2 ขัน้ตอนกำรอพยพพนกังำนหรือกำรเคลื่อนยำ้ยพนกังำนไปยงัสถำนท่ี ท่ีก ำหนดไว ้
  6.2.3 ขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำนตำมปกติตัง้แต่เริ่มตน้จนจบกระบวนกำรของงำนส ำคญั เช่น กำรส่งค ำสั่งซือ้
ขำยสินคำ้และบริกำร กำรรบัช ำระค่ำสินคำ้ กำรจ่ำยช ำระค่ำสินคำ้ กำรบนัทึกบญัชีและกำรเงิน กำรจดัท ำและจ่ำยเงินเดือน
พนกังำน เป็นตน้ 
  6.2.4 ควำมพรอ้มของระบบคอมพิวเตอรเ์ครือข่ำย อปุกรณต์่ำง ๆ และกำรส ำรองและกูค้ืนขอ้มลูส ำคญั โดย
สำมำรถกูค้ืนขอ้มลูล่ำสดุตำมที่ก ำหนดไวจ้ำกอปุกรณห์รือสถำนท่ีจดัเก็บได ้
  6.2.5 ควำมพรอ้มของศูนย์ปฏิบัติงำนส ำรอง (ถ้ำมี) ศูนย์ปฏิบัติงำนส ำรองสำมำรถรองรับกำรเข้ำไป
ปฏิบตัิงำนไดท้นัทีหรือภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
 นอกจำกนี ้บริษัทควรทดสอบ BCP ร่วมกับหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง เช่น ตลำดหลกัทรพัย ์สถำบนักำรเงิน ผูใ้หบ้ริกำร
หลกั  เช่น ไฟฟ้ำ  น ำ้ปะปำ Internet เป็นตน้ 
 6.3 เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งสำมำรถปฏิบตัิตำม BCP ไดจ้รงิและครบถว้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบริษัทตอ้งจดัใหม้ีผูป้ระเมินที่
สำมำรถใหค้วำมเห็นไดอ้ย่ำงอิสระเป็นผูป้ระเมินประสิทธิภำพของแผนกำรตรวจสอบ และผลกำรทดสอบ BCP ว่ำกำรทดสอบ
ดงักล่ำวบรรลเุป้ำหมำยตำมที่บรษิัทก ำหนดทัง้ในดำ้นระยะเวลำที่ใชแ้ละขอ้มลูที่สำมำรถกูค้ืนได ้รวมทัง้ผูเ้ก่ียวขอ้งปฏิบตัิตำม
แผนไดอ้ย่ำงครบถว้นถูกตอ้ง และรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบรษิัทหรือคณะท ำงำนท่ีไดร้บัมอบหมำยตำมงวด
เวลำที่เหมำะสมดว้ย  โดยผูป้ระเมินอำจเป็นบคุคลภำยในหรือภำยนอกบรษิัท 
 กำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ  เช่น กำรได้รับใบอนุญำตกำรประกอบธุรกิจเพิ่ม กำรควบรวมกิ จกำร กำร
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีที่ใช ้ เป็นตน้ 
 6.4 เพื่อปรบัปรุง BCP ให้เหมำะสมและสอดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน บริษัทตอ้งทบทวน BCP ทั้งในระดับ
หน่วยงำนและองคก์รตำมผลกำรประเมิน และเมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญั เช่น กำรไดร้บัใบอนญุำตกำรประกอบ
ธุรกิจเพิ่ม กำรควบรวมกิจกำร กำรเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีที่ใช ้เป็นตน้ 
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 6.5 บรษิัทตอ้งจดัเก็บเอกสำรที่เก่ียวขอ้งกบักำรทดสอบใหค้รบถว้น และเป็นปัจจบุนั ดงันี ้
  (1) แผนท่ีใชใ้นกำรทดสอบ 
  (2) สรุปผลกำรทดสอบ 
  (3) สรุปกำรทบทวนแผน 
 6.6 บริษัทควรติดตำมและประเมินผล BCP ของผูใ้หบ้ริกำรหลัก โดยบริษัทอำจเขำ้ร่วมทดสอบ ร่วมสังเกตกำรณ ์
หรือใหผู้บ้รกิำรหลกัแจง้ผลกำรทดสอบ BCP มำยงับรษิัทก็ได ้
 


