แนวทางปฏิบัติ
เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Management: BCM)

สาหรับ
บริษัท ชริง้ เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

อนุมัติโดย : _____________________________
(ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ)
ประธานกรรมการบริษัท

ประกาศใช้ครั้งที่ 00
วันที่ 02/06/63

1/6

แนวทางปฏิบตั ิ
เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Management: BCM)
วัตถุประสงค์
บริษัทฯจัดทำแนวปฏิบัตินีเ้ พื่อเป็ นแนวทำงปฏิบัติ โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำง
ธุรกิจ (BCM) เพื่อกำหนดรำยละเอียดวิธีปฏิบัติอย่ำงชัดเจนให้เหมำะสมกับขนำดและควำมซับซ้อนในกำรดำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และกำหนดแนวทำงปฏิบัติดำ้ นกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจให้ชัดเจนเพื่อให้ทุกหน่วยงำนของบริษัทและ
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องสำมำรถปฏิบตั ิกำรได้อย่ำงถูกต้อง
แนวทางปฏิบตั ิ
1. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board of directors and senior management responsibility)
คณะกรรมกำรบริษั ทต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรกำหนดกลยุทธ์และนโยบำยกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ
(Business continuity management : BCM) ของบริษัท ตลอดจนจัดสรรทรัพยำกรและงบประมำณแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงเพียงพอ นอกจำกนี ้ ต้องจัดให้มีกำรติดตำมกำรปฏิบัติให้เป็ นไปตำมนโยบำยและแผนรองรับกำรดำเนินธุรกิจอย่ำง
ต่ อ เนื่ อ ง (Business continuity plan: BCP) ทั้งนี ้ค ณะกรรมกำรบริษั ท อำจแต่ งตั้งคณะท ำงำนเป็ น ผู้รับ ผิ ด ชอบงำนด้ำ น
ปฏิบตั ิกำรได้แต่จะต้องติดตำมดูแลกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
2. ผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินทีอ่ าจทาให้งานสาคัญหยุดชะงัก (Major operational disruptions)
บริษัทต้องจัดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงและโอกำสที่งำนสำคัญจะหยุดชะงักจำกเหตุฉกุ เฉินที่อำจเกิดขึน้ รวมทัง้
วิเครำะห์ผลกระทบทำงธุรกิจและประเมินควำมเสียหำยจำกกำรหยุดชะงักของกำรดำเนินงำนที่สำคัญ (Major operational
disruptions) เพื่อให้บริษัทสำมำรถกำหนดลำดับควำมสำคัญของงำน และจัดสรรทรัพยำกรในกำรบริหำรกำรดำเนินธุรกิจ
อย่ำงต่อเนื่องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยอย่ำงน้อยบริษัทควรทำกำรประเมินควำมเสี่ยงและวิเครำะห์ผลกระทบทำงธุรกิจ
ดังกล่ำวปี ละครัง้ หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญที่ส่งผลต่อควำมเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึน้ โดยควรปฏิบตั ิ
ตำมวิธีกำรดังนี ้
2.1 กำรระบุงำนสำคัญ (Critical business function) บริษัทควรคัดเลือกงำนสำคัญที่พิจำรณำว่ำหำกเกิดเหตุกำรณ์
ฉุกเฉินแล้วงำนดังกล่ำวหยุดชะงักจะส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อลูกค้ำ กำรดำเนินธุรกิจ สถำนะทำงกำรเงินหรือชื่อเสียง
ของบริษัท เช่น กำรสั่งคำสั่งซือ้ วัตถุดิบ/ทรัพย์สิน กำรชำระรำคำและส่งมอบสินค้ำและบริกำร กำรขำยสิน ค้ำ กำรคำนวณมูลค่ำ
ทรัพย์สิน เป็ นต้น
2.2 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk assessment) บริษัทต้องทำกำรประเมินควำมเสี่ยงและโอกำสที่อำจทำให้งำน
สำคัญหยุดชะงัก โดยควรประเมินเหตุกำรณ์ฉกุ เฉินที่ทำให้เกิดกำรหยุดชะงักและก่อให้เกิดควำมเสียหำยและส่งผลกระทบทำง
ธุรกิจ ทั้งในระยะสั้น ระยะปำนกลำง และระยะยำว เช่น อำคำรและสถำนที่ ท ำกำรหรือสำขำได้รับ ควำมเสี ย หำย ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศใช้งำนไม่ได้ พนักงำนไม่สำมำรถเข้ำถึงหรือใช้งำนอำคำรได้ พนักงำนไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำนทัง้ กรณี
ชั่วครำวหรือถำวร เป็ นต้น
2.3 กำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงธุรกิจ (Business impact analysis) บริษัทต้องวิเครำะห์ผลกระทบทำงธุรกิจและ
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ประเมินควำมเสียหำยจำกกำรหยุดชะงักของงำนสำคัญ เพื่อให้บริษัทสำมำรถกำหนดลำดับควำมสำคัญของงำน และจัดสรร
ทรัพยำกรในกำรบริหำรกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยพิจำรณำถึงผลกระทบทัง้ ในรูปของตัวเงิน
และไม่ใช่ตวั เงินที่มีต่อลูกค้ำ พนักงำน บริษัทในเครือ อุปกรณ์ ทรัพย์สินและที่ทำกำรของบริษัท สถำนะกำรเงินควำมเชื่อมั่น
ของลูกค้ำและชื่อเสียงของบริษัท รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบของทำงกำร เป็ นต้น
3. บริ ษั ท ควรก าหนดเป้ าหมายในการกู้ คื น การด าเนิ น งานให้ ก ลั บ คื น สู่ ส ภาพการด าเนิ น งานปกติ (Recovery
objective)
3.1 บริษัทควรกำหนดระยะเวลำในกำรกลับคืนสู่สภำพกำรดำเนินงำนปกติของแต่ละงำนสำคัญ (Recovery time
objectives) พร้อมทัง้ จัดลำดับกำรกูค้ ืนกำรดำเนินงำนของงำนที่สำคัญทุกงำนให้เหมำะสมกับผลกระทบที่อำจเกิดขึน้
3.2 บริษัทควรพิจำรณำกำหนดประเภทข้อมูล และชุดข้อมูลล่ำสุดที่จะกูค้ ืนได้ (Recovery point objectives) เพื่อให้
บริษัทสำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง และไม่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อลูกค้ำ กำรดำเนินธุรกิจ และกำรปฏิบตั ิตำม
กฎระเบียบ หำกเกิดเหตุฉกุ เฉิน เช่น ข้อมูลทรัพย์สินของลูกค้ำ รำยกำรซือ้ ขำยสินค้ำและบริกำร ข้อมูลสินค้ำคงคลัง ข้อมูลกำร
บัญชีและกำรเงิน เป็ นต้น ทัง้ นีข้ อ้ มูลล่ำสุดที่จะกูค้ ืนได้อำจเป็ นกำรกูค้ ืนข้อมูล ณ สิน้ วันก่อนหรือ 1 ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุกำรณ์
ฉุกเฉินแล้วแต่กรณี นอกจำกนี ้ ควรมีวิธีกำรในกำรจัดหำหรือจัดทำข้อมูลทดแทนข้อมูลสำคัญที่สญ
ู หำย
3.3 หำกบริษัทมีกำรใช้บริกำรจำกผูใ้ ห้บริกำร (Service provider) บริษัทควรร่วมกับผูใ้ ห้บริกำรในกำรกำหนด
ระยะเวลำกลับคืนสู่สภำพกำรดำเนินงำนปกติและชุดข้อมูลที่จะกูค้ ืนล่ำสุดเพื่อให้ได้เป้ำหมำยที่เหมำะสมและสำมำรถปฏิบตั ิ
ได้จริง
ทัง้ นี ้ กำรกำหนดระยะเวลำกลับคืนสู่สภำพกำรดำเนินงำนปกติและชุดข้อมูลที่จะกูค้ ืนล่ำสุดเป็ นปัจจัยสำคัญในกำร
กำหนดทรัพยำกรที่ตอ้ งกำรใช้จึงควรได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือคณะทำงำนที่ได้รบั มอบหมำย
4. บริษัทต้องจัดให้มีแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)
เพื่อให้งำนสำคัญสำมำรถดำเนินต่อไปได้อย่ำงต่อเนื่อง บริษัทต้องจัดให้มี BCP ที่กำหนดไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
และได้รบั อนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือคณะทำงำนที่ได้รบั มอบหมำยโดยควรจัดเก็บ BCP ดังกล่ำวไว้ทงั้ ในและนอก
สถำนที่ทำกำร
BCP จะต้องครอบคลุมทุกงำนสำคัญของบริษัท ตลอดจนระบบงำนที่สำคัญที่บริษัทใช้บริกำรจำกผูใ้ ห้บริกำร
(Service provider) นอกจำกนี ้ บริษัทควรกำหนดรำยละเอียดวิธีปฏิบตั ิไว้ใน BCP ให้เหมำะสมกับขนำดและควำมซับซ้อนของ
ธุรกิจและครอบคลุมกำรหยุดชะงักที่อำจเกิดขึน้ ทุกสถำนกำรณ์ รวมทัง้ กรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินเป็ นเวลำนำนหรือส่งผลเสียหำย
ครอบคลุมพืน้ ที่ในวงกว้ำง เช่น กำรเกิดโรคระบำด กำรไฟฟ้ำหรือกำรสื่อสำรขัดข้องในหลำยพืน้ ที่ เป็ นต้น โดยให้ทกุ หน่วยงำน
มีส่วนร่วมในกำรจัดทำ BCP เพื่อรองรับงำนสำคัญของตนเอง ทัง้ นี ้ BCP ต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี ้
4.1 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและผู้รบั ผิ ดชอบ เพื่อให้บริษัท สำมำรถกลับมำด ำเนิน งำนสำคัญ ได้ตำมระยะเวลำที่
กำหนดหลังจำกเกิดกำรหยุดชะงักกำรดำเนินงำน บริษัทต้องกำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผูป้ ฏิบัติงำนแต่ละรำย
อย่ำงชัดเจน และจัดให้มีกำรสื่อสำรและซักซ้อมควำมเข้ำใจถึงหน้ำที่ท่ตี อ้ งปฏิบตั ิ ตลอดจนกำหนดรำยละเอียดวิธีปฏิบตั ิงำนที่
สำมำรถเข้ำใจและปฏิบตั ิตำมได้ว่ำต้องปฏิบตั ิงำนอะไร อย่ำงไร เมื่อไร และที่ไหน
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4.2 วิธีกำรและช่องทำงติดต่อสื่อสำรกับผู้เกี่ ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกบริษั ท บริษัทต้องกำหนดวิธีกำรแ ละ
ช่องทำงติดต่อสื่อสำร รำยชื่อผูเ้ กี่ยวข้องทัง้ ภำยในและภำยนอกบริษัท ผูร้ บั ผิดชอบกำรติดต่อสื่อสำร รวมทัง้ รำยละเอียดข้อมูล
ที่จะเปิ ดเผยแก่ผเู้ กี่ยวข้องอย่ำงชัดเจน บริษัทควรจัดทำผังกำรติดต่อพนักงำน
(Call tree 3) และจัด ท ำรำยชื่ อ ลูก ค้ำ ผู้ให้บ ริก ำรหลัก และผู้เกี่ ย วข้อ งอื่ น ๆ รวมถึ ง ข้อ มูลที่ สำมำรถใช้ในกำรติ ด ต่ อ เช่ น
หมำยเลขโทรศัพท์สำนักงำน หมำยเลขโทรศัพท์บำ้ น หมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ E-Mail เป็ นต้น โดยบริษัทต้องปรับปรุง
รำยชื่อและข้อมุลที่ใช้ในกำรติดต่อให้เป็ นปั จ จุบนั อยู่เสมอ นอกจำกนีบ้ ริษัทควรกำหนดช่องทำงกำรสื่อสำรเพิ่มเติ ม เช่น เว็บ
ไซค์บริษัท SMS Call center กำรติดต่อผ่ำนโทรศัพท์มือถือ หรือกำรเผยแพร่ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ เป็ นต้น
4.3 ทรัพยำกรที่จำเป็ นสำหรับกำรปฏิบตั ิงำน บริษัทควรจัดเตรียมหรือจัดหำทรัพยำกรที่จำเป็ นต่อกำรปฏิบตั ิงำน เช่น
กำรจัดหำหรือกำหนดบุคลำกรที่จะปฏิบัติงำนแทนทั้งระดับพนักงำนและผู้บริหำร แหล่งเงินทุน อุปกรณ์สำนักงำน ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็ นต้น รำยชื่อของผูท้ ่ตี อ้ งติดต่อ ซึ่งประกอบด้วยรำยชื่อพนักงำน หมำยเเลขโทรศัพท์ และผังกำรติดต่อ
โดยพนักงำนแต่ละคนต้องติดต่อพนักงำนตำมที่ผงั กำหนดไปเป็ นทอดๆ
4.4 กำรจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั ิงำนสำรอง (Alternate site) เพื่อป้องกันผลกระทบจำกเหตุฉกุ เฉินที่เกิดขึน้ เป็ นบริเวณกว้ำง
บริษั ท อำจจัด ให้มี ศูน ย์ป ฏิ บัติ งำนสำรองเพื่ อ รองรับ กำรด ำเนิ น กำรอย่ ำงต่ อเนื่ อ ง โดยศูน ย์ป ฏิ บัติ งำนดังกล่ ำวไม่ ควรใช้
สำธำรณูปโภคแหล่งเดียวกันกับสถำนที่ทำกำรหลักรวมทัง้ ควรจัดให้สำมำรถรองรับปริมำณงำนสำคัญหรือกำรเกิดเหตุฉกุ เฉิน
เป็ นระยะเวลำนำนได้นอกจำกนี ้ ศูนย์ปฏิบัติงำนสำรองควรมีควำมพร้อมที่จะปฏิบัติงำนทันทีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนดไว้ (Recovery Time Objectives) กรณี ท่ีบริษัทไม่มีกำรจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติกำรสำรอง บริษัทควรมีแนว
ทำงกำรปฏิบตั ิงำนอื่นที่สำมำรถรองรับกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องได้
5. การติดต่อสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง (Communication)
5.1 เพื่อป้องกันและลดควำมตระหนกของผูเ้ กี่ยวข้องและสำธำรณชน รวมทัง้ สำมำรถแจ้งเหตุแก่หน่วยงำนกำกับดูแล
ได้ทันท่วงที ผู้ประกอบธุรกิจต้องวำงแผนกำรติดต่อสื่อสำรกับ ผู้เกี่ ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกบริษั ทให้สอดคล้องกับ
ผลกระทบที่เกิด หำกผลกระทบที่กล่ำวส่งผลอย่ำงมีนยั สำคัญต่อลูกค้ำหรือผูเ้ กี่ยวข้อง เช่น กำรปิ ดหรือเลื่อนกำรเปิ ดทำกำร
ของสำนักงำนแห่งใดแห่งหนึ่ง กำรขัดข้องของระบบซือ้ ขำยสินค้ำและบริกำร กำรขัดข้องของกำรส่งสินค้ำ กำรขัดข้องของกำร
ก่อสร้ำงตำมแผน เป็ นต้น บริษัทต้องแจ้งหรือประชำสัมพันธ์ให้ลกู ค้ำหรือผูเ้ กี่ยวข้องทรำบถึงเหตุฉุกเฉิน ผลกระทบที่เกิดขึน้
ช่องทำงที่ลกู ค้ำหรือผูเ้ กี่ยวข้องจะสำมำรถติดต่อขอใช้บริกำรหรือสื่อสำรกับบริษัทได้ตลอดเวลำที่เกิดเหตุฉกุ เฉิน และมำตรกำร
ดำเนินกำรของบริษัทให้ท่ วั ถึงกันโดยเร็ว รวมทัง้ ต้องสื่อสำรเป็ นระยะให้เห็นถึงควำมคืบหน้ำของกำรดำเนินกำรหำกเกิดเหตุ
ฉุกเฉินเป็ นเวลำนำน
5.2 กรณีท่มี ีกำรหยุดกำรให้บริกำรของงำนสำคัญหรือเหตุฉกุ เฉินซึ่งส่งผลกระทบต่อลูกค้ำของบริษัทอย่ำงมีนยั สำคัญ
บริษัทต้องแจ้งต่อสำนักงำนกลำงโดยเร็วและไม่เกินวันทำกำรถัดไปพร้อมทั้งรำยงำนรำยละเอียดของเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึน้
ขัน้ ตอนกำรดำเนินกำรและระยะเวลำที่ใช้หรือคำดว่ำจะใช้ในกำรแก้ไขปั ญ หำ โดยให้บริษัทแจ้งต่อเจ้ำหน้ำที่ผดู้ แู ลรับผิดชอบ
บริษัท และเมื่องำนสำคัญที่กล่ำวสำมำรถกลับมำดำเนินกำรได้ตำมปกติ ให้บริษัทแจ้งสำนักงำนกลำงรับทรำบด้วย
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6. บริษัทต้องทดสอบและประเมิน BCP (Training, Exercising and Auditing)
6.1 บริษั ท ควรจัด ให้มี ก ำรอบรมและประชำสัม พัน ธ์เกี่ ย วกับ BCP แก่ ผู้เกี่ ย วข้อ งทั้งภำยในและภำยนอกอย่ ำ ง
สม่ำเสมอ พร้อมทัง้ ต้องทดสอบ BCP ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์จริงในปั จจุบนั โดยเจ้ำหน้ำที่ผรู้ บั ผิดชอบทุกระดับต้องมีส่วน
ร่วมในกำรทดสอบ และจัดให้มีกำรทดสอบ BCP ของงำนที่สำคัญอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมี
นัยสำคัญ โดยบริษัทควรกำหนดขอบเขตกำรทดสอบให้เพียงพอ เพื่อให้ม่นั ใจว่ำบริษัทสำมำรถดำเนินงำนตำม BCP ได้อย่ำง
ถูกต้องและได้ผลตำมที่คำดหวังไว้
6.2 ในกำรทดสอบและประเมิน BCP บริษัทควรกำหนดสถำนกำรณ์จำลองซึ่งอำจแตกต่ำงกันในกำรทดสอบแต่ละ
ครัง้ เช่น สถำนกำรณ์กำรเกิดนำ้ ท่วม แผ่นดินไหว กำรลอบวำงระเบิด กำรเดินขบวนประท้วง ไข้หวัดนกระบำด เป็ นต้น เพื่อ
ทดสอบควำมสำมำรถของ BCP ในกำรรองรับกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ โดยบริษัทอำจพิจำรณำ
จำกสถำนกำรณ์ในปั จจุบัน ผลกำรทดสอบที่ผ่ำนมำ หรือผลกระทบที่อำจเกิด เป็ นต้น โดยกำรทดสอบและกำรประเมินต้อง
ครอบคลุมอย่ำงน้อยในเรื่องดังต่อไปนี ้
6.2.1 ขัน้ ตอนกำรติดต่อสื่อสำรกับผูเ้ กี่ยวข้อง
ควำมถูกต้องและทันสมัยของรำยชื่อและข้อมูลที่ใช้ในกำรติดต่อ
6.2.2 ขัน้ ตอนกำรอพยพพนักงำนหรือกำรเคลื่อนย้ำยพนักงำนไปยังสถำนที่ ที่กำหนดไว้
6.2.3 ขัน้ ตอนกำรปฏิบัติงำนตำมปกติตงั้ แต่เริ่มต้นจนจบกระบวนกำรของงำนสำคัญ เช่น กำรส่งคำสั่งซือ้
ขำยสินค้ำและบริกำร กำรรับชำระค่ำสินค้ำ กำรจ่ำยชำระค่ำสินค้ำ กำรบันทึกบัญชีและกำรเงิน กำรจัดทำและจ่ำยเงินเดือน
พนักงำน เป็ นต้น
6.2.4 ควำมพร้อมของระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ำย อุปกรณ์ต่ำง ๆ และกำรสำรองและกูค้ ืนข้อมูลสำคัญ โดย
สำมำรถกูค้ ืนข้อมูลล่ำสุดตำมที่กำหนดไว้จำกอุปกรณ์หรือสถำนที่จดั เก็บได้
6.2.5 ควำมพร้อ มของศูน ย์ป ฏิ บัติ งำนสำรอง (ถ้ำมี ) ศูน ย์ป ฏิ บัติ งำนสำรองสำมำรถรองรับ กำรเข้ำไป
ปฏิบตั ิงำนได้ทนั ทีหรือภำยในระยะเวลำที่กำหนด
นอกจำกนี ้ บริษัทควรทดสอบ BCP ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลำดหลักทรัพย์ สถำบันกำรเงิน ผูใ้ ห้บริกำร
หลัก เช่น ไฟฟ้ำ นำ้ ปะปำ Internet เป็ นต้น
6.3 เพื่อให้ผเู้ กี่ยวข้องสำมำรถปฏิบตั ิตำม BCP ได้จริงและครบถ้วนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบริษัทต้องจัดให้มีผปู้ ระเมินที่
สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระเป็ นผูป้ ระเมินประสิทธิภำพของแผนกำรตรวจสอบ และผลกำรทดสอบ BCP ว่ำกำรทดสอบ
ดังกล่ำวบรรลุเป้ำหมำยตำมที่บริษัทกำหนดทัง้ ในด้ำนระยะเวลำที่ใช้และข้อมูลที่สำมำรถกูค้ ืนได้ รวมทัง้ ผูเ้ กี่ยวข้องปฏิบตั ิ ตำม
แผนได้อย่ำงครบถ้วนถูกต้อง และรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริษัทหรือคณะทำงำนที่ได้รบั มอบหมำยตำมงวด
เวลำที่เหมำะสมด้วย โดยผูป้ ระเมินอำจเป็ นบุคคลภำยในหรือภำยนอกบริษัท
กำรเปลี่ ย นแปลงอย่ ำงมี นัย สำคัญ เช่น กำรได้รับ ใบอนุ ญ ำตกำรประกอบธุ รกิจ เพิ่ ม กำรควบรวมกิ จกำร กำร
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีท่ใี ช้ เป็ นต้น
6.4 เพื่อปรับ ปรุ ง BCP ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน บริษั ท ต้องทบทวน BCP ทั้งในระดับ
หน่วยงำนและองค์กรตำมผลกำรประเมิน และเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญ เช่น กำรได้รบั ใบอนุญำตกำรประกอบ
ธุรกิจเพิ่ม กำรควบรวมกิจกำร กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีท่ใี ช้ เป็ นต้น
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6.5 บริษัทต้องจัดเก็บเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรทดสอบให้ครบถ้วน และเป็ นปั จจุบนั ดังนี ้
(1) แผนที่ใช้ในกำรทดสอบ
(2) สรุปผลกำรทดสอบ
(3) สรุปกำรทบทวนแผน
6.6 บริษัทควรติดตำมและประเมินผล BCP ของผูใ้ ห้บริกำรหลัก โดยบริษัทอำจเข้ำร่วมทดสอบ ร่วมสังเกตกำรณ์
หรือให้ผบู้ ริกำรหลักแจ้งผลกำรทดสอบ BCP มำยังบริษัทก็ได้
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