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กอง บก. ขอกลาวสวัสดีทานผูอาน “จดหมายขาว

เพื่อการเตือนภัยดานมาตรฐาน” สําหรบบทความ

ที่น  าสนใจประจํา เดือนมีนาคม  2556 ทีมงาน 

Intelligence Unit ไดสรุปบทความ ความคิดเห็น

ของผูบริโภคอเมรกินัตอการซือ้ผลติภณัฑสเีขียวและ 

บทวิเคราะหดานกฎหมายสารเคมี Part I รวมถึง 

Standard Warning เกี่ยวกับ ISO 9001 : 2015 

and Beyond และ UK : Business Continuity 

Management  (BCM) Survey 2013

สดุทายน้ี ขอขอบคุณสาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

ทีใ่หการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการโครงการสราง

ระบบขอมูลและองคความรู ดานมาตรฐานระบบการ

จัดการ และการเตือนภัย หรือ Intelligence Unit

กอง บก.

ความคิดเห็นของ
ผูบริโภคอเมริกัน

ตอการซื้อ
ผลิตภัณฑสีเขียว

จากการสํารวจของ Cone Communica-
tions พบวา ผูบรโิภคชาวอเมริกนั 71% คาํนึงถงึ
สิ่งแวดลอมกอนซื้อสินคา ซึ่งมีสัดสวนสูงขึ้นจาก
ป 2008 ที่มีสัดสวน 66% 

ผลการสํารวจมาจากการตอบคําถามของผู
บรโิภค 3 กลุม โดยผูบรโิภคทีค่าํนงึถงึสิง่แวดลอม
กอนซ้ือสนิคาทกุคร้ัง มสีดัสวน 7% สวนผูบรโิภค
ที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอมกอนซ้ือสินคาโดยท่ัวๆ ไป 
(Regularly) มีสัดสวน 20% และผูบริโภคท่ี
คํานึงถึงสิ่งแวดลอมกอนซื้อสินคาเปนบางคร้ัง มี
สัดสวน 44%

 ในชวง 6 เดอืนทีผ่านมา ผูบริโภคใชผลติภณัฑ
เพือ่ใหไดประโยชนทางสิง่แวดลอมตามท่ีตัง้ใจไว มี
สัดสวน 75% ผูบริโภคอานและทําตามคูมือการ
ใชงานผลิตภัณฑอยางถูกตองตามการกลาวอาง
สทิธิด์านสิง่แวดลอม (Environmental Claim) 
มีสัดสวน 71% และผูบริโภคอานและทําตามคูมือ
การกําจดัผลติภณัฑตามการกลาวอางสทิธิด์านสิง่
แวดลอม มีสัดสวน 66%

แมวาสัดสวนของผูบริโภคชาวอเมริกันที่
คํานึงถึงสิ่งแวดลอมกอนการซ้ือสินคาจะเพ่ิมขึ้น
ในแงของจิตสํานึก แตยังคงตองพยายามในดาน

บทบาทในการจัดการตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ
กับผลประโยชนทางสิ่งแวดลอม ซึ่ง 9 ใน 10 ของ
ผูตอบแบบสํารวจ ระบุวา พวกเขามีความเช่ือใน
เรือ่งของความรบัผดิชอบตอการใชผลติภัณฑอยาง
ถกูตองและกาํจดัผลติภณัฑเหลานัน้ แตอยางไรก็
ดี การปฏิบัตินั้นไมสอดคลองกับความตั้งใจ โดย
สาเหตเุกดิจากการไมมทีรพัยากร/อปุกรณ หรอื
พืน้ทีใ่นชุมชนสําหรับการกําจดั การไมรูวธิกีาํจดัที่
ถกูตอง การมคีวามเหน็วาเปนสิง่ทีไ่มสาํคญัพอที่
จะทํา และไมมีเวลาที่จะทํา 

ผลจากการสํารวจ แสดงใหเห็นวาผูบริโภค
สวนใหญมีความตระหนักตอการซื้อ การใช และ
การกาํจดั ผลติภณัฑเพ่ือสิง่แวดลอม ซึง่ผูประกอบ
การทีต่องการกาวเขาสูตลาดในระดบัโลกจะตองปรบั
ตวัทัง้ในดานการพฒันาผลติภณัฑ การสรางความ
มัน่ใจใหกบัผูบริโภค เชน การไดรบัการรบัรองตาม
มาตรฐานซึง่เปนทีย่อมรบั หรอืการรบัรองตนเอง 
(Self declare) รวมถงึการใหความรูแกผูบรโิภค
ดวย เพื่อใหเกิดการผลิต การใช และการจัดการ
ผลิตภัณฑอยางยั่งยืนตอไป
ที่มา: 

www.conecomm.com
www.environmentalleader.com
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Management System Certification Institute (Thailand): MASCI
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สารเคมีเปนวัตถุดิบของสินคาทุกประเภท
ตั้งแตอุตสาหกรรมพ้ืนฐานจนถึงอุตสาหกรรมท่ี
ใชเทคโนโลยีสูง จึงเปรียบไดวา อุตสาหกรรมเคมี
เปนอุตสาหกรรมตนน้ําของอตุสาหกรรมอ่ืนๆ ดงั
นัน้ หากกฎหมายวาดวยสารเคมีมกีารเปล่ียนแปลง
กอ็าจเกดิผลกระทบตอตุสาหกรรมอ่ืนๆ ไมวาทาง
ตรงหรือทางออม เชน หากสารเคมีตัวหนึ่งไดรับ
การจดัใหเปนสารเคมีอนัตราย สารเคมีนัน้ก็อาจไม
สามารถใชในอตุสากรรมตางๆ ได ดงันัน้ผูประกอบ
การควรติดตามความเคล่ือนไหวการเปล่ียนแปลง
ของกฎหมายวาดวยสารเคมีอยูเสมอ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกับประเทศคูคาสําคัญ

การคาขายสารเคมขีองโลก สวนใหญอยูใน 
ยุโรป เอเซีย และอเมริกาเหนือ หากพิจารณา
ประเทศคูคาของไทยในสินคาสารเคมี  จะพบวา 
ในป พ.ศ. 2554  ประเทศไทยนําเขาสารเคมีจาก 
ประเทศจีน มากท่ีสุด รองลงมาคือ อาเซียน 
ประเทศญ่ีปุน และสหภาพยุโรป ตามลําดับ ดัง
แสดงในรปูท่ี 1 สาํหรับการสงออกนัน้ ประเทศไทย
สงออกไปยังประเทศจีน เปนลําดับท่ี 1 รองลงมา 
คือ อาเซียน ประเทศอินเดีย ประเทศญี่ปุน และ
สหภาพยุโรป ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 2  

ในชวงรอบปทีผ่านมาน้ัน ประเทศคูคาสาํคัญ
ของไทยทีม่คีวามเคลือ่นไหวของกฎหมายสารเคมี 
ไดแก สหภาพยุโรป และประเทศมาเลเซีย สหภาพ
ยุโรปนั้นแมจะเปนประเทศคูคาอันดับ 5 ในการสง
ออก แตถือเปนกลุมประเทศท่ีสําคัญเนื่องจาก
เปนกลุมประเทศตนแบบ ทีเ่มือ่สหภาพยโุรปออก
มาตรการใหมๆ   ประเทศตางๆ ก็มักนําไปปรับใช
กบัประเทศของตน สวนประเทศมาเลเซียน้ันกเ็ปน
ประเทศคูคาสําคัญในอาเซียน

รูปที่ 2  มูลคาการสงออกสารเคมีของประเทศไทยในป 2554 (ลานบาท) 

รูปที่ 1 มูลคาการนําเขาสารเคมีของประเทศไทยในป 2554 (ลานบาท) 

สหภาพยุโรปประกาศใชกฎหมายวาดวย
สารเคมฉีบบัใหม (กฎหมาย REACH) เมือ่ป พ.ศ. 
2550 และกําหนดใหมีการทบทวนเมื่อบังคับใชไป 
5 ป ดังนั้น เมื่อ ป พ.ศ. 2555 จึงมีโครงการ
ทบทวนขึ้น และเมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2556 
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปไดออกรายงาน
การทบทวน สรุปสาระไดดังน้ี 

- ควรปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎหมาย 
REACH รวมถึงปรับปรุงคุณภาพของรายงาน
การจดทะเบียนสารเคมี (Registration dossier) 
กระตุนใหผูประกอบการใชเอกสารขอมูลความ
ปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS) 
เปนเคร่ืองมือในการจัดการความเส่ียงของสาร
เคมี และควรเพ่ิมความโปรงใสของราคาขอมูลใน 
Substance Information Exchange Forum 
(SIEF) 

- ควรลดภาระคาใชจายของผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
- ขอกําหนดของกฎหมาย REACH ไมซอนทับกับ
กฎหมายอื่นๆ ของสหภาพยุโรป อยางมีนัย
สําคัญ

- ควรพัฒนาวิธีทดสอบความเปนอันตราย
ของสารเคมี พัฒนาทางเลือกนอกเหนือจากการ
ทดสอบในสัตวทดลอง

- ตองปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช
กฎหมาย REACH รัฐสมาชิกตองเขมงวดการ
บังคับใชและตองมีความรวมมือกัน

- รายงานของคณะกรรมาธิการสหภาพ
ยุโรปไดระบุถึงขอควรปรับปรุงของกฎหมาย 
REACH แตเพื่อความราบรื่นในการบังคับใช
กฎหมายและเสถียรภาพของเศรษฐกิจของ
สหภาพยุโรป จึงไมมีการแกไขประเด็นหลักของ
กฎหมาย ณ ขณะนี้

การดําเนินงานเพื่อปรับปรุงกฎหมาย 
REACH ตามขอสังเกตที่พบ ได แก  คณะ
กรรมาธิการสหภาพยุโรป จะเสนอขอเสนอการ
ปรับปรุงกฎหมาย บนพื้นฐานของขอมูลที่ได
ศึกษา รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในชวงเสนตายตอไป
ของการจดทะเบียน (พฤษภาคม พ.ศ. 2556) 

นอกจากนี้คณะกรรมาธิการฯ จะศึกษาผล
กระทบและความปลอดภัยของการใชวัสดุนาโน 
(Nanomaterial) พรอมประกาศรางแผนงาน
เพื่อการควบคุมวัสดุนาโน ในภาคผนวกของ
กฎหมาย REACH ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2556 รวมถงึ คณะกรรมาธกิารฯ จะรวมมอืกบัรฐั
สมาชิกและ ECHA เพื่อพัฒนาแผนการประเมิน 
Substance of Very High Concerned 
(SVHC) โดยมีเปาหมายท่ีจะประเมิน ระบุ และ
ประกาศสารเคมีทุกตัวที่เขาขายวาเปน SVHC ใน 
Candidate List ภายในป พ.ศ. 2563

สําหรับประเทศมาเลเซีย ไดออกขอกําหนด
โดยสมัครใจใหผูประกอบการแจงขอมูลสารเคมี
เพือ่จัดทาํบญัชรีายการสารเคมี โดยโครงการจด
แจงสารเคมีอันตรายตอสิ่งแวดลอม (Environ-
mental Hazardous Substance Notifica-
tion and Registration Scheme) โดยมีระยะ
เวลาการดําเนินงานของโครงการดังน้ี  

พ.ศ. 2552 – 2556 สงเสริมใหภาค
อุตสาหกรรม (ผูผลิต ผูนําเขา) ลงทะเบียนใน
โครงการและจดแจงขอมูลโดยสมัครใจผานระบบ
ออนไลน 

พ.ศ. 2556 - 2558 Department of 

ก ฎ ห ม า ย
ส า ร เ ค มี 

P A R T  I

Environment เร่ิมการประเมินความเส่ียงของ
สารเคมี และกําหนดบัญชีรายการสารเคมีที่นา
กังวล (Prioritize list) 

พ.ศ. 2558 - 2560 มีมาตรการประเมิน
ความเสี่ยงสําหรับสารเคมีที่มีผลกระทบตอสิ่ง
แวดลอม และเริ่มออกมาตรการการควบคุม

พ.ศ. 2560 เปนตนไป ควบคุมการใชสาร
เคมีที่มีความเสี่ยง/ สารเคมีที่นากังวล
การดาํเนนิงานและรายละเอยีดของการจดแจง

สารเคมีมีรายละเอียดโดยสรุป ดังน้ี 
- หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ กรมส่ิง

แวดลอม (Department of Environment) 
- สารเคมทีีต่องจดแจง (Notification) คอื 

สารเคมีที่ เป นอันตรายตามระบบ Globally 
Harmonized System (GHS) ของประเทศ
มาเลเซีย หรอืสารเคมีทีพ่จิารณาแลววาอันตราย
แมไมเขาขาย GHS ก็ตาม และไมเขาขายตองจด
แจงตามกฎหมายอืน่ๆ เชน กฎหมายควบคมุสาร
ปราบศัตรูพืช  สารพิษ หรือ อาวุธเคมี เปนตน

- มกีารจัดทาํบญัชีรายช่ือสารเคมีอนัตราย 
(Environmentally Hazardous Substance 
List และ CMR Reference List) เพื่อเปนฐาน
ขอมูลของประเทศ

- สารเคมีที่มี ในบัญชีรายช่ือสารเคมี
อนัตรายใหแจงขอมูลพืน้ฐาน (Basic Informa-
tion)  เชน ชือ่ผูผลิต หรอื ผูนาํเขา ปริมาณการนํา
เขา ขอมูลทั่วไป เชน CAS no. การใชประโยชน
ของสารเคมี ปริมาณความเขมขนในผลิตภัณฑ

- หากสารเคมไีมอยูในบญัชีรายชือ่สารเคมี
อันตรายจําแนกประเภทความเปนอันตรายตาม 
GHS พรอมสงขอมูลทีใ่ชจาํแนก หรอือาจใชขอมลู
จากเอกสารข อมูลความปลอดภัยสารเคมี 
(Safety Data Sheet) ก็ได หากจําแนกแลวเปน
สารเคมีอันตราย ใหแจงขอมูลเพ่ิมจากขอมูลพื้น
ฐาน (Detail Information) เชน โครงสรางของ
สารเคมี ขอมูลทางกายภาพและเคมี ขอมูลความ
เปนอันตรายทางกายภาพและส่ิงแวดลอม เปนตน

- การจดแจงตองดําเนินการโดยผูประกอบ
การในประเมศมาเลเซีย เวนแตขอมูลที่ใชจดแจง
เปนความลบัทางการคา ผูประกอบการในประเทศ
มาเลเซียสามารถรองขอใหผูจัดหาสินคา (Sup-
plier) ในตางประเทศยื่นจดแจงแทนได โดยผู
ประกอบการในประเทศจะตองลงทะเบียนในระบบ
ใหกอน ผูจัดหาสินคาจึงจดแจงขอมูลได (Exter-
nal Notification) 

- หากสารเคมีไมถูกจัดประเภทความเปน
อันตรายตาม GHS ใหเก็บขอมูลการทดสอบไว
อยางนอย 5 ป และพรอมใหกรมส่ิงแวดลอมตรวจ
สอบไดเสมอ หากไมสามารถดําเนินการจําแนก
ความเปนอันตรายได ใหแจงเหตุผลวาเหตุใดถึง
ไมสามารถจําแนกได พรอมสงขอมูลดังกลาวแก
กรมสิ่งแวดลอม

- ปริมาณข้ันต่ําของสารเคมีที่ตองจดแจง
คือ 1 เมตริกตันตอป 

- ระยะเวลาการจดแจงเร่ิมจากปริมาณการ
ผลิตและนําเขามาก กอน ดังน้ี ปริมาณมากกวา 
100 เมตริกตันตอป ตองจดแจงในป พ.ศ. 2556 
– 2557 ปริมาณ 10 – 100 เมตริกตันตอป ตอง
จดแจงในป พ.ศ. 2558 – 2559 ปริมาณ 1 – 10 
เมตริกตันตอป ตองจดแจงในป พ.ศ. 2560 – 
2561
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ภาพท่ี 1 Proposed high-level timing for development of ISO 9001:2015

ทั้งนี้ มาตรฐาน ISO 9001 มีการเปลี่ยนแปลงเวอรชั่น ดังแสดงในภาพท่ี 2

ภาพที่ 2 Versions of ISO 9001

จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 

สถานะ ณ ปจจุบัน คือ อยูระหวางการทบทวน

ตามชวงระยะเวลาที่กําหนด (International 

Standard under periodical review) ภาย
ใตการดําเนินการของคณะกรรมการวิชาการท่ี 
176 คณะอนุกรรมการวิชาการท่ี 2 หรือ TC 176/
SC 2 โดยตามแผนการดําเนินการของ ISO ดัง
แสดงในภาพที่ 1 



roles, responsibilities and authorities
6.Planning: (6.1) Actions to address risks and opportunities (6.2) Quality objectives 

and planning to achieve them (6.3) Planning and control of changes
7.Support: (7.1) Resources (7.2) Competence (7.3) Awareness (7.4) Communica-

tion (7.5) Documented information
8.Operation: (8.1) Operational planning and control (8.2) Interactions with customers 

and other interested parties (8.3) Operational preparedness (8.4) Control of external 
processes or product (8.5) Design and development (8.6) Execution/Implementation

9.Performance evaluation: (9.1) Monitoring, measurement, analysis and evalu-
ation (9.2) Internal audit (9.3) Management review

10.Improvement: (10.1) Non-conformity and  corrective action (10.2) Continual 
improvement 
ทั้งนี้ จากแผนการดําเนินการของ ISO ไดกําหนดชวงเวลาของการประกาศใชมาตรฐานฉบับใหมราว
เดือนกันยายน 2015 ซึ่งทีมงาน IU จะติดตามความคืบหนามานําเสนอตอไป

ที่มา:

(1) ISO, http://www.iso.org/iso/
home/news_index/news_archive/
news.htm?refid=Ref1633, http://www.
iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/
catalogue_tc_browse.htm?commid=
53896&development=on 

(2) http://www.qualitygurus.net/ISO
+9001%3A2008+vs+ISO+9001%3A2015

(3) http://cotton.tisi.go.th/iso/iso-
comm.php?language=Th

จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน
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ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสําคัญของ ISO 9001: เปนการนําแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน หรือ 
Sustainable development (ภาพท่ี 3) มาผนวกไวในรายละเอยีดของขอกาํหนด เนือ่งจากบทบาท
หนาทีข่องระบบการบริหารคุณภาพน้ัน เปนองคประกอบพ้ืนฐานหน่ึงท่ีสาํคญัของการเติบโตทางดาน
เศรษฐกิจและการเงินขององคกร รวมถึง การท่ีองคกรจะประสบความสําเร็จไดนัน้ องคกรก็จาํเปนตอง
ดูแลดานสิ่งแวดลอมและชุมชนควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจดวย

ภาพที่ 3 Three aspects of sustainable development

และนับจากการท่ี ISO ไดประกาศใชมาตรฐาน ISO 9001 ฉบับลาสุดเมื่อป ค.ศ. 2008 แลวนั้น ทาง 
ISO ไดทาํการวจิยัอยางตอเนือ่งเพือ่ปรบัปรงุขอกาํหนดมาตรฐานใหมคีวามเหมาะสมตอสถานการณ
ปจจุบันมากย่ิงขึ้น โดยจากการติดตาม (ราง) มาตรฐานฉบับ ISO/WD 9001 พบวา รายละเอียดจะ
ประกอบดวย 10 หัวขอหลัก ไดแก

1.Scope
2.Normative references: เพิ่มรายละเอียดความเฉพาะเจาะจงของมาตรฐาน
3.Terms and definition: มกีารเปลีย่นแปลงโดยอางองิคาํศัพทและนยิามตามทีก่าํหนดไวใน Annex 

SL ตัวอยางคําศัพทที่จะมีการกําหนด ไดแก Organization, Interested party, Requirement, 
Management system, Top management, Objective, Risk, Document information เปนตน

สําหรับขอกําหนดที่องคกรตองนําไปปฏิบัติ จะเปนขอกําหนดขอที่ 4 – 10 ทั้งหมด ซึ่งประกอบ
ดวยขอกําหนด: 

4.Context of the organization: (4.1) Understanding the organization and its context 
(4.2) Understanding the needs and expectations of interested parties (4.3) Determin-
ing the scope of the quality management system (4.4) Quality management system

5.Leadership: (5.1) Leadership and commitment (5.2) Policy (5.3) Organizational 
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รายอยางรุนแรง (Severe weather conditions) 
ตลอดชวงระยะเวลา 4 ปติดตอกันของ UK

ผลกระทบของวกิฤตหมิะ หรอื 2013 Snow: 
ผูจดัการของหนวยงานตางๆ ทีต่อบแบบสาํรวจน้ี 
อธบิายใหฟงวาผลกระทบจากวิกฤตหิมะท่ีรนุแรง
ในชวงท่ีผานมาสงผลกระทบสําคัญตอการดําเนนิ
ธรุกิจอยางตอเนือ่ง โดยเฉพาะผลกระทบดานการ
เงนิ ทัง้นี ้พบวาคาเฉล่ียของวกิฤตดานการเงนิคดิ
เปนจํานวน 52,770 ปอนด/หนวยงาน หรอืราว 2.3 
ลานบาท ซึง่มสีาเหตมุาจากปญหาการเดนิทางของ
พนกังาน ทีพ่นกังานไมสามารถเดนิทางมาปฏบิตัิ
งานได และปญหาผลกระทบจากการปดโรงเรียน
หรอืสถานรับเลีย้งเด็กของบุตรธิดาของพนักงาน 
แตอยางไรกต็าม องคกรธรุกจิประมาณรอยละ 23 
ไมไดรับผลกระทบจากวิกฤตหิมะดังกลาว

การเตรียมความพรอมรบัวกิฤตหิมะ: จาํนวน
รอยละ 56 ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา องคกร
ของตนเองมีการจัดทําแผนรองรับสําหรับการ
เผชิญวิกฤต มีองคกรเพียงรอยละ 10 ที่ยังไมมี
แผนรองรบั และรอยละ 63 ขององคกรทีม่กีารจดั
ทาํแผนรองรับไดมกีารนํา BCM เขาไปประยุกตใช
ในการบริหารจัดการ ซึง่เพ่ิมขึน้จากผลการสํารวจ
ขอมูลของปกอนหนา (ผลสํารวจป 2012 พบวา
องคกรมีการนํา BCM ไปใชรอยละ 61) 

ประโยชนทีอ่งคกรไดรบัจาก BCM: องคกร
จํานวนรอยละ 87 เชื่อวา BCM สามารถชวยให
องคกรฟนฟูธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 
รอยละ 74 เชื่อวา BCM สามารถปกปองชื่อเสียง
ขององคกรได และรอยละ 72 เชื่อวา BCM ชวย
ใหสามารถบรรลุขอตกลงและความตองการของ
ลูกคาได นอกจากน้ี องคกรที่ประสบวิกฤตหิมะ
อยางรุนแรงจํานวนรอยละ 8.5 คิดวา BCM ชวย
ใหองคกรฟนฟู (Recovery) กิจการไดอยาง
รวดเรว็ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัอดตีทีผ่านมาทีอ่งคกร
ยังไมมีแผนงาน BCM มารองรับ ทั้งนี้ ปจจัยการ
ขบัเคล่ือนท่ีสาํคัญทีส่ดุท่ีทาํใหองคกรประสบความ
สําเร็จในการนํา BCM มาใช คือ การกํากับดูแล
กจิการ (Corporate governance) คดิเปนรอย
ละ 58 และรองลงมา คือ ประสบการณโดยตรงใน
อดีตที่องคกรเคยประสบ (รอยละ 42) และความ
ตองการของลูกคา (รอยละ 38)
ที่มา:

(1) BSI Standards, The latest Risk 
and BCM News from BSI - May 2013

(2) CMI, Weathering the storm: The 
2013 Business Continuity Management 
Survey, March 2013

จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน

Chartered Management Institute รวม
กบั Business Continuity Institute และ British 
Standards Institute เผยขอมูลผลการสํารวจ
การนํามาตรฐาน BCM ไปประยุกตใชขององคกร
และหนวยงานตางๆ ในสหราชอาณาจักร (UK)

ผลการสํารวจพบวา ปจจยัสาํคัญทีส่งผลให
เกดิการนาํ BCM ไปใชอยางแพรหลาย เนือ่งมาจาก
ปญหาการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูอิากาศท่ีเลว


