แผนการดําเนินธุรกิจอย่ างต่ อเนื่อง
( Business Continuity Plan: BCP )

บริษัท ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จํากัด
WTC COMPUTER CO., LTD.

แผนการดําเนินธุรกิจอย่างต่ อเนื่อง

( Business Continuity Plan: BCP )
1. คํานํา
แผนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่ อง หรื อเรี ยกว่า Business Continuity Plan (“BCP”) ฉบับนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อใช้
ปฏิบตั ิงานในภาวะที่บริ ษทั ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จํากัด ต้องเผชิญกับสภาวะวิกฤติหรื อเหตุการณ์ฉุกเฉิ นร้ายแรง
ต่ า งๆ ไม่ ว่า จะเกิ ดจากภัย ธรรมชาติ อุ บ ัติภัย หรื อการมุ่ ง ร้ า ยต่ อ องค์ก ร เช่ น อัค คี ภัย การก่ อวิ นาศกรรม ไวรั ส
คอมพิวเตอร์ การแพร่ ระบาดของโรคร้ าย ซึ่ งส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ต้องหยุดการดําเนิ นงาน ดังนั้น หากบริ ษทั ฯ ไม่มี
กระบวนการรองรับที่ดี อาจส่ งผลให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยขาดความเชื่อมัน่ และยังให้เกิดความเสี่ ยงต่อการ ดําเนินธุรกิจขอ
องค์กร
ดังนั้นทางบริ ษทั ฯ จึ งดําเนิ นการจัดทําแผนการดําเนิ นธุ รกิจอย่างต่อเนื่ อง เพื่อรองรับสภาวะวิกฤติ หรื อ
เหตุก ารณ์ ฉุ ก เฉิ นร้ า ยแรงดัง กล่า วข้า งต้น จึ งเป็ นสิ่ ง สํา คัญที่ จะช่ วยรั บ มื อกับ เหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ ค าดคิ ด ให้บ ริ ษ ทั ฯ
สามารถกลับมาดําเนิ นการได้ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่ งจะช่วยลดผลกระทบทางการเงิน กฎหมาย ภาพลักษณ์ และ
ผลกระทบอื่ น ๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กับ บริ ษ ัท ฯ ดัง นั้ น บริ ษ ัท ฯ จึ ง จํา เป็ นต้อ งมี ก ารจัด ทํา แผนการดํา เนิ น งาน ที่ มี
ประสิ ทธิภาพ และสามารถนําไปใช้งานได้จริ งเมื่อเกิดภาวะวิกฤติหรื อเหตุการณ์ฉุกเฉิ นร้ายแรงขึ้น

2. ขอบเขต
BCP ฉบับนี้ ถือเป็ น BCP ฉบับหลัก ใช้รองรับกรณีเกิดภาวะวิกฤติหรื อเหตุการณ์ฉุกเฉิน ทําให้ไม่สามารถเข้าออก สถานที่ปฏิบตั ิงานหรื ออาคารสํานักงานได้ และมีผลกระทบต่อทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินงานตามปกติ
ประกอบด้วย 5 เหตุการณ์ดงั นี้
1. กรณีเกิดเหตุการณ์ภยั ธรรมชาติ
2. กรณีเกิดเหตุการณ์อุบตั ิภยั
3. กรณีเกิดการชุมนุมปิ ดล้อมบริ ษทั ฯ
4. กรณีเกิดเหตุการณ์โรคระบาด หรื อ โรคติดต่อร้ายแรง

5. กรณีเกิดเหตุการณ์ถูกโจรกรรมทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
BCP ฉบับนี้ ไม่ได้ออกแบบหรื อมีไว้เพื่อรองรั บการปฏิบตั ิงานในกรณี ที่มีเหตุขดั ข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการ
ดําเนิ นธุ รกิจปกติของบริ ษทั ฯ เนื่ องจากเหตุการณ์ขดั ข้องดังกล่าว ผูบ้ ริ หารของแต่ละหน่ วยงานควรจัดการหรื อ
ปรับปรุ ง แก้ไขให้เหมาะสม รวมถึงจัดให้มีการทบทวนและสอบทานขั้นตอนการปฏิบตั ิงานอย่างสมํ่าเสมอ

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีการเตรี ยมความพร้อมล่วงหน้า ในการรับมือกับเหตุการณ์ความเสี ยหายต่างๆ ที่อาจะเกิดขึ้น
และไม่สามารถคาดการณ์ได้
2. เพื่อควบคุมและบรรเทาความเสี ยหาย รวมไปถึงลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่บริ ษทั ฯ ให้เหลือน้อย
ที่สุด เช่น การสู ญเสี ยบุคลากรและทรัพย์สิน ผลกระทบทางการเงิน กฎหมาย ภาพลักษณ์ และการสู ญเสี ย
ส่วนแบ่งทางการตลาด
3. เพื่อให้มนั ใจว่า ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ร้ายแรงหรื อภาวะวิกฤติที่ทาํ ให้การปฏิบตั ิงานตามปกติตอ้ งหยุดชะงัก
บริ ษทั ฯ จะสามารถฟื้ นฟูได้ในระยเวลาที่กาํ หนด
4. เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่นๆ มีความเชื่อ มันในเสถียรภาพของบริ ษทั ฯ แม้ตอ้ ง
เผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่ทาํ ให้การปฏิบตั ิตามปกติตอ้ งหยุดชะงัก

4. การวิเคราะห์ ทรัพยากรที่สําคัญ
สภาวะวิกฤติหรื อเหตุการณ์ฉุกเฉิ นมีหลากหลายรู ปแบบ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริ หารจัดการการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้มีความต่อเนื่ อง การจัดหาทรัพยากรที่สําคัญจึงเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ น และต้องระบุไว้ในแผน
แผนรองรับ ขณะเกิดสภาวะวิกฤติหรื อเหตุฉุกเฉินร้ายแรง ซึ่งการเตรี ยมทรัพยากรที่สาํ คัญจะพิจารณาจากผลกระทบ
5 ด้าน ดังนี้
1. ผลกระทบด้านอาคารสถานที่ปฏิบตั ิงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่ งผลให้สถานที่ปฏิบตั ิงาน
หลัก ได้รั บ ความเสี ย หาย หรื อ ไม่ ส ามารถใช้ส ถานที่ เ ดิ ม ได้ และส่ ง ผลให้บุ ค ลากรไม่ ส ามารถเข้า ไป
ปฏิบตั ิงานได้ชวั่ คราวหรื อระยะยาว
2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ / การจัดหา จัดส่ งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญหมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่ งผลให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สาํ คัญ รวมทั้งไม่สามารถจัดหาหรื อจัดส่ งอุปกรณ์ที่สาํ คัญได้

3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่ งผลให้ระบบงาน
เทคโนโลยี หรื อระบบสารสนเทศ รวมทั้งข้อมูลที่สาํ คัญไม่สามารถนํามาใช้ปฏิบตั ิงานได้ตามปกติ
4. ผลกระทบด้านบุคลากร หมายถึ ง เหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นส่ ง ผลกระทบให้บุ คคลไม่สามารถปฏิ บ ัติง านได้
ตามปกติ
5. ผลกระทบด้านผูม้ ีส่วนได้เสี ย หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่ งผลกระทบทําให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยไม่สามารถ
ติดต่อ ให้บริ การ หรื อส่งมอบงานได้

5. การประเมินความเสี่ ยงและผลกระทบของสภาวะวิกฤติหรื อเหตุการณ์ ฉุกเฉินร้ ายแรง

ผลกระทบ

กรณีเกิดภัยธรรมชาติ
กรณีเกิดอุบตั ิภยั
กรณีเกิดการชุมนุมปิ ดล้อมบริ ษทั
กรณีเกิดโรคระบาด / โรคติดต่อร้ายแรง
กรณีถูกโจรกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ภาวะวิกฤติ / เหตุการณ์ฉุกเฉิ นร้ายแรง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ด้ า นสถานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
หลก
ด้านวัสดอุปกรณ์ที่สาํ คัญ

การประเมินความเสี่ ยง













ระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
H มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์สูง – เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรื อค่อนข้างแน่นอน
L มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าํ – เหตุการณ์เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง แต่มีความเป็ นไปได้ที่จะเกิดขึ้น

ระดับผลกระทบที่ได้รับ
H มีระยะเวลาการดําเนินการมากกว่า 1วัน หรื อเสี ยหายมากจนต้องปิ ดกิจการ
L มีระยะเวลาดําเนินการไม่เกิน 1วัน หรื อเสี ยหาย แต่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้

6. การประเมินผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
เมื่อเกิดสภาวะวิกฤติหรื อเหตุการณ์ฉุกเฉิ นร้ายแรง หรื อเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับความรุ นแรงของ
เหตุก ารณ์ ดัง กล่า วอย่า งมี นัย สํา คัญ บริ ษ ทั ฯ ต้องทําการวิเคราะห์และประเมิ นผลกระทบต่ อการหยุดชะงัก การ
ดํา เนิ นงานที่ สํา คัญ รวมทั้งวิ เคราะห์ ผ ลกระทบทางธุ รกิ จ และประเมิ นความเสี ย หายจากการหยุดชะงักของการ
ดําเนินงานที่สําคัญ เพื่อให้สามารถกําหนดลําดับความสําคัญของงาน และจัดสรรทรัพยากรในการดําเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งนี้การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ และการระบุงานที่สาํ คัญต่างๆ ต้องดําเนิ นการ
ให้สอดคล้องกับแผนการดําเนิ นธุ รกิจอย่างต่อเนื่ องของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ กรณี เกิดโรคระบาดร้ายแรง ควรมีการ
ติดตามสถานการณ์และแนวทางขององค์การอนามัย หรื อประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประเมินระดับความ
รุ นแรงของสถานการณ์ต่อทุกส่วนงานภายในบริ ษทั ฯ และข้อจํากัดต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง
การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการ หรื อการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ โดยมี
หลักเกณฑ์พิจารณาระดับผลกระทบ ดังนี้
ระดับผลกระทบ
สู งมาก

สู ง

หลักเกณฑ์ การพิจารณาระดับของผลกระทบ
- เกิดความเสี ยหายของบริ ษทั ฯ เป็ นจํานวนเงิน > 10 ล้านบาท
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรื อให้บริ การลดลงมากกว่า 50%
- เกิดการสู ญเสี ยชีวิต หรื อ ภัยคุกคามต่อสาธารณะชน
- ส่ งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมัน่ ต่อบริ ษทั ฯในระดับประเทศและ
นานาชาติ
- เกิดความเสี ยหายของบริ ษทั ฯ เป็ นจํานวนเงิน ≤ 10 ล้านบาท
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรื อให้บริ การลดลง 25-50%
- เกิดการบาดเจ็บต่อพนักงาน / ผูร้ ับบริ การ
- ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมันต่อบริ ษทั ฯในระดับประเทศ

- เกิดความเสี ยหายต่อองค์กรเป็ นจํานวนเงิน ≤ 5 ล้านบาท
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรื อให้บริ การลดลง 10-25%
- ต้องมีการรักษาพยาบาล
- ส่ งผลกระทบต่อชื่อเสี ยงและความเชื่อมันต่อบริ ษทั ฯ ในระดับท้องถิ่น
- เกิดความเสี ยหายต่อองค์กรเป็ นจํานวนเงิน ≤ 1ล้านบาท
ตํ่า
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรื อให้บริ การลดลง 5-10%
- ต้องมีการปฐมพยาบาล
- ส่งผลก - ระทบต่อเชื่อเสี ยงและความมันใจต่อองค์กรในระดับตํ่า
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดําเนินงานหรื อให้บริ การ ลดลงน้อยกว่า5%
ไม่มรสาระสําคัญ
ปานกลาง

7. โครงสร้ างการกํากับดูแลแผนการดําเนินธุรกิจอย่างต่ อเนื่อง
คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ
กรรมการผู้จัดการ

ทีมจัดการสถานณการณ์ ฉุกเฉิน
ผู้จัดการหน่ วยงาน/หัวหน้ าหน่ วยงาน

8. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแผนการดําเนินธุรกิจอย่ างต่ อเนื่อง
• คณะกรรมการบริษัท
1. ให้ความเห็นชอบอนุมตั ิ นโยบาย กลยุทธ์ และ BCP

2. มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ หารดําเนินการ บริ หารจัดการสภาวะวิกฤติ และอนุมตั ิงบประมาณเพื่อ
นําไปสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสภาวะวิกฤติ
• กรรมการผู้จัดการ
1. กําหนดขอบเขตของ BCP เพื่อให้การดําเนินงานที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
2. ประเมินแนวโน้มและผลกระทบทางธุรกิจของอุบตั ิการณ์ที่เกิดขึ้น และพิจารณากลยุทธ์และการบริ หาร
จัดการต่อสภาวะวิกฤติเพื่อแก้ไขสถานการณ์ รวมถึงตัดสิ นใจประกาศใช้ BCP แล้วแต่กรณี
3. ติดตามดูแลความสมํ่าเสมอให้การดําเนินการตาม BCP บรรลุตามวัตถุประสงค์
• ทีมจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน (ประกอบด้วยฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย)
1. รวบรวมข้อมูลและประเมินสภาวะวิกฤติและเหตุฉุกเฉิ นร้ายแรง
2. สั่งการแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้น และรายงานให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบ
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขอความช่วยเหลือ
• ผู้จัดการหน่ วยงาน/หัวหน้ าหน่ วยงาน
1. พิจารณาและจัดให้การดําเนินงานที่สาํ คัญภายใต้หน่วยงานของตน มี BCP และทบทวนแผนให้เป็ น
ปัจจุบนั อยูเ่ สมอ รวมถึงจัดให้มีการทดสอบ BCP อย่างต่อเนื่อง
2. ฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและพนักงานใหม่ในหน่วยงานให้รับรู ้ข้ นั ตอนการปฏิบตั ิตาม BCP
3. จัดให้มีผปู ้ ระสานงาน BCP ของหน่วยงานทําหน้าที่ประสานงานกับผูป้ ระสานงานของสายงานรวมถึงให้
ความรู ้และข้อมูลต่างๆ กับพนักงานในหน่วยงานนั้นๆ
4. ร่ วมมือ ดูแล ติดตาม ปฏิบตั ิงาน และกูค้ ืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในแต่ละส่วนงานให้สามารถดําเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่อง และกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

9. กลยุทธ์ ความต่ อเนื่องทางธุรกิจ
กลยุทธ์ความต่อเนื่ องทางธุ รกิจ เป็ นแนวทางในการจัดหาและบริ หารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อ
เกิดสภาวะวิกฤติ ซึ่ งการพิจารณาทรัพยากรแบ่งเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ อาคาร/สถานที่ปฏิบตั ิงานสํารอง,วัสดุอุปกรณ์ที่

สําคัญ, เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ , บุคลากรและผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยมีกลยุทธ์ความต่อเนื่องสําหรับแต่
ละทรัพยากร ดังนี้


อาคาร / สถานที่ กรณีเสียหายบางส่ วน
ให้ผปู ้ ระสานงานของกรรมการผูจ้ ดั การ ประสานงานกับ
ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ดา้ นความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม เพื่อดําเนินการ
ตัดกระแสไฟฟ้า
พิ จ ารณาแจ้ง ขอความช่ ว ยเหลื อ จากสถานี ดับ เพลิ ง หรื อ
หน่วยงานภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้ องกันชีวิต ทรัพย์สิน
และสิ่ งแวดล้อม ให้ได้รับความเสี ยหายน้อยที่สุด
หลัง จากเหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ได้ ส งบลง ให้ รี บดํา เนิ น การ
ตรวจสอบ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ชํา รุ ดเสี ย หาย สํ า รวจความ
เหมาะสมของสถานที่ และรายงานความเห็ นเกี่ ย วกับความ
เหมาะสมในการอนุญาตให้ใช้อาคาร/สถานที่

กรณีต้องใช้ สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
จัด ประชุ ม คณะกรรมการบริ หารเพื่ อ หาแนวทางในการ
ประสานงานหาพื้นที่สาํ หรับใช้เป็ นสํานักงานชัว่ คราว
กรณี ที่ เ กิ ด ความเสี ย หายเป็ นวงกว้ า ง หรื อ ไม่ ส ามารถเข้ า 
ทํางานได้
ให้พนักงานทุกคน ปฏิบตั ิงานอยูท่ ี่บา้ น แต่หากเป็ นระยะ
เวลานาน จะดําเนินการสํารวจความเหมาะสมของสถานที่
ปฏิบตั ิงานสํารอง ประสานงาน และการเตรี ยมความพร้อม



 

 

โจรกรรมสารสนเทศ

โรคระบาด

การชุมนุม

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง

อุบตั ิภยั

ทรัพยากร

ภัยธรรมชาติ

วิกฤติ / เหตุการณ์ความเสี ยหาย




กรณีที่วัสดุ อุปกรณ์ ที่สําคัญได้ รับความเสี ยหายไม่ สามารถ
ใช้ งานได้
ให้ประสานงานกับกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อประสานงานกับ
ฝ่ ายจัดซื้อ เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาใช้ก่อน และกําหนดให้
ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวของพนักงานชัว่ คราว
ด้านเทคโนโลยี กรณีมีปัญหาเกีย่ วกับเครื อข่าย (Server) และอุปกรณ์ เครื อข่ าย
สารสนเทศและ (Network)
ข้ อมูลที่สําคัญ ให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสานงานกับบริ ษทั ที่
รับผิดชอบดูแลระบบ Server โดยเร็วที่สุด ภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 24 ชัว่ โมง
บริ ษทั ฯ ประสานงานเพื่อกําหนดให้มีระบบรองรับการ
ทํางานในสภาวะวิกฤติ ดังนี้
• กําหนดให้มีการจัดระบบสํารองข้อมูลบนเครื่ องแม่ข่าย
ในเบื้องต้น
• มีระบบสํารองไฟฟ้าหล่อเลี้ยงอุปกรณ์ในห้องส่ วนกลาง
• กําหนดให้มีการจัดทําระบบสํารองข้อมูลส่วนกลางใน
ระบบฐานข้อมูลหลักของบริ ษทั ฯ
    
กําหนดให้สรรหาบุคลากรเพื่อทดแทน หรื อกําหนดให้
บุคลากร
บุ ค ลากรสํา นักงานอื่ นที่ อยู่ในบริ ษ ทั ฯ เดี ย วกัน ร่ วมปฏิ บัติ
หน้าที่ในกรณีที่บุคลากรไม่เพียงพอ
ผู้มีส่วนได้เสีย กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถเข้า ปฏิ บั ติ ง าน ณ สํ า นั ก งานได้ และ     
จําเป็ นต้องติดต่อประสานงาน สามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์
หรื อช่องทางการสื่ อสารอื่นๆ
ด้ านวัสดุ

10. กระบวนการแจ้ งเหตุฉุกเฉินและการติดต่ อสื่ อสาร
การแจ้งเหตุฉุกเฉิ นตามโครงสร้างการกํากับดูแลตาม BCP มีวตั ถุประสงค์เพื่อการบริ หารจัดการขั้นตอนใน
การติดต่อพนักงาน ลูกค้า และผูเ้ กี่ยวข้อง ภายหลังจากมีการประกาศสภาวะวิกฤติหรื อเหตุฉุกเฉินร้ายแรงของบริ ษทั ฯ
จุดเริ่ มต้นของกระบวนการแจ้งสภาวะวิกฤติ จะเริ่ มจากผูพ้ บเห็นเหตุการณ์แจ้งไปยังทีมจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิ นเพื่อ

ประเมินสถานการณ์ และแจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิ นเพื่อพิจารณาประกาศใช้ BCP หลังจากนั้น
ผูบ้ งั คับบัญชาแต่ละสายงาน ติดต่อและแจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาของตน โดยควรทําการประชา
สัมพันธ์ให้ผูเ้ กี่ยวข้องทราบถึงสถานการณ์ฉุกเฉิ น ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น มาตรการดําเนิ นการของบริ ษทั ฯ รวมถึง
ช่องทางการติดต่อสื่ อสารตลอดระยะเวลาที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิ นนอกจากนี้ กรณี เกิดโรคระบาด ควรมีการสื่ อสาร
ให้พนักงานทุกคนทราบเกี่ยวกับสถานการณ์และความคืบหน้าของโรคระบาด พร้ อมกับปฏิบตั ิตามนโยบายและ
มาตรการขององค์กรอย่างเคร่ งครัด รวมทั้งมีมาตรการในการดูแลและป้ องกันสุ ขภาพของพนักงานตลอดระยะเวลาที่
พนักงานมาปฏิบตั ิงาน

11. การจัดทํา BCP
1. แผนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
BCP ต้อ งครอบคลุ ม ทุ ก งานสํา คัญ ขององค์ก ร ตลอดจนระบบงานที่ สํา คัญ ที่ ใ ช้บ ริ ก ารจากผูใ้ ห้บ ริ ก าร
ภายนอก และควรกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมกับลักษณะความซับซ้อนของธุ รกิจฯ
ครอบคลุมการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ โดยมีข้นั ตอนการดําเนินงานตาม BCP ดังนี้
ขั้นตอนการจัดทํา BCP
• จัดทําแผนรองรับขณะเกิดสภาวะวิกฤติหรื อเหตุฉุกเฉิ นร้ายแรง
• ศึกษาทําความเข้าใจภารกิจของบริ ษทั ฯ โดยวิเคราะห์กิจกรรมที่เป็ นภารกิจสําคัญของบริ ษทั ฯ
• ระบุความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นที่ส่งผลต่อกิจกรรม
• วางมาตรการแก้ไขปั ญหาความเสี่ ยง โดยระบุบุคลากรหลัก บุคลากรสํารอง ทรัพยากรที่จาํ เป็ นต้องใช้การ
จัดหาภายในระยะเวลาที่กาํ หนด เพื่อให้การดําเนินงานหรื อการให้บริ การเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติตาม BCP
• มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรตามความเหมาะสม เพื่อดําเนินการในสภาวะวิกฤติของบริ ษทั ฯ
• แจ้ง BCP เพื่อเตรี ยมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ และเพื่อให้บุคลากรในบริ ษทั ฯ รับทราบและถือปฏิบตั ิ โดย
กรรมการผูจ้ ดั การมอบหมายนโยบาย และบริ หารงานให้เป็ นไปตามแผน
• จัดให้ทีมจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิ นและที่ผเู ้ กี่ยวข้อง มีการประชุมและซักซ้อม BCP เพื่อสร้างความเข้าใจใน
การปฏิบตั ิตามแผน และนําไปสู่ การฟื้ นฟูสภาวะวิกฤติได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

การจัดทํา BCP สําหรับกรณี เกิดเหตุการณ์โรคระบาด ควรพิจารณาประเด็น ดังต่อไปนี้
ข้อกําหนดในการจัดทําแผน
การกําหนดระบบงานที่สาํ คัญ

สุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
รู ปแบบการปฏิบตั ิงาน / สถานที่ปฏิบตั ิงานสํารอง
แนวทางการควบคุมการดําเนินงาน
ระบบงานสนับสนุนการปฏิบตั ิงานหลัก
กระบวนการรองรับการให้บริ การลูกค้า
การจัดสรรทรัพยากร

ข้อควรพิจารณา
ระบบงานที่ สําคัญ ยัง ต้องเปิ ดทํางานหรื อ ให้บ ริ ห าร แม้จะมี
สถานการณ์การระบาดเกิดขึ้น เนื่ องจากหากหยุดชะงักแล้ว จะ
ส่ งผลกระทบต่อการให้บริ การ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย การดําเนินธุรกิจ
ภาพลักษณ์ และผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ
รวมถึงพิจารณาความสามารถในการดําเนิ นงานนอกสถานที่
ของระบบงานดังกล่าว
นโยบายด้านสวัสดิภาพและสุขอนามัยของพนักงาน
การเตรี ยมทางเลือกในการปฏิบตั ิงานสําหรับพนักงาน
การควบคุ ม หรื อปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ เมื่ อ กระบวนการ
ปฏิบตั ิงานเปลี่ยนแปลงไป
ความพร้ อ มทางเทคโนโลยี ในกรณี อ นุ ญ าตให้ พ นั ก งาน
ปฎิบตั ิงานจากที่บา้ น หรื อสถานที่ปฏิบตั ิงานสํารอง
การเตรี ยมทางเลื อ ก สํ า หรั บ กระบวนการทํา งานเพื่ อ เป็ น
มาตรการรองรับการเปลี่ยนลักษณะการใช้บริ การของลูกค้า
- การจัดสรรทรัพยากรที่สาํ คัญในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์โรคระบาดขึ้น องค์กรจะ
สามารถจัด สรรทรั พ ยากรไปยัง ระบบงานที่ สํ า คัญ ได้อ ย่า ง
เหมาะสม
- การเตรี ยมแผนบุคลากรทดแทน เนื่องจากอาจมีการลางานของ
พนักงานจํานวนมากในช่วงที่มีการระบาดของโรค

2. การฝึ กอบรมหรื อการซักซ้ อม BCP
การฝึ กอบรม BCP แก่พนักงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงาน เพื่อให้มนั ใจว่า หากเกิดเหตุการณ์
หยุดชะงักการดําเนินงาน พนักงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าใจและรับทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของ
ตน รวมถึ ง การฝึ กอบรมเพื่ อให้ค วามรู ้ ก ารป้ องกันโรคแก่ พ นัก งาน และการเข้า ถึ ง ระบบข้อมูล ข่าวสาร เพื่ อให้
พนักงานทุกคนมีเข้าใจ และรับทราบแนวทางปฏิบตั ิภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคระบาด

3. การทดสอบและทบทวน BCP
BCP ควรได้รับการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมันใจว่า บริ ษทั ฯ สามารถรับมือกับสภาวะวิกฤติ และโรคระบาดได้จริ ง

12. การกําหนดเป้าหมายสํ าหรับการเรียกคืนการดําเนินงานให้ กลับสู่ สภาพการดําเนินงานปกติ
บริ ษ ัท ฯ ควรกํา หนดระยะเวลาประกาศสภาวะวิ ก ฤติ ห รื อ เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ร้ า ยแรง และกลยุท ธ์ ก าร
ดําเนิ นงานให้กลับสู่ สภาวะปกติสําหรับแต่ละระบบงานที่เหมาะสม กรณี ที่มีการแพร่ ระบาดของโรคระบาด ควร
คํา นึ ง ถึ ง แนวทางการป้ องกันการระบาด การลดขั้นตอนการทํา งานที่ ไ ม่ จาํ เป็ น การปรั บ ลดจํา นวนพนัก งานที่
ปฏิบตั ิงาน ณ สํานักงาน การอนุญาตให้พนักงานทํางานจากบ้าน

13. แผนฟื้ นฟูหลังเกิดสภาวะวิกฤติ แบ่ งออกเป็ น 5 ด้ าน ดังนี้
1. การดูแลรักษาความปลอดภัย โดยมีแผนการฟื้ นฟู ดังนี้
• ดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน
• ประสานงานซ่อมแซ่ม ปรับปรุ งอาคารสถานที่ให้กลับมาดําเนินงานได้ตามปกติ
• ดูแลการเข้า-ออก และขออนุญาตการเข้าอาคาร เพื่อกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
2. การฟื้ นฟูอาคารและทรัพยากร โดยมีแผนการฟื้ นฟู ดังนี้
• ตรวจสอบประเมินความเสี ยหายของสถานที่ปฏิบตั ิงาน
• ตรวจสอบประเมินความเสี ยหายของทรัพย์สินและอุปกรณ์
• ปรับปรุ งและซ่อมบํารุ งทรัพย์สินและอุปกรณ์
3. การฟื้ นฟูระบบงานสารสนเทศ โดยมีแผนการฟื้ นฟู ดังนี้
• ตรวจสอบประเมินความเสี ยหายของระบบคอมพิวเตอร์ และ Network
• กูร้ ะบบคอมพิวเตอร์ และ Network
• ปรับปรุ งและซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

4. การฟื้ นฟูทรัพยากรบุคคล
• ตรวจสอบพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บและให้การช่วยเหลือ
• สนับสนุนในการฟื้ นฟูขวัญและกําลังใจแก่พนักงาน
• ดูแลเรื่ องสวัสดิการและผลตอบแทน
5. การสื่ อสารและการประชาสัมพันธ์
• รายงานสถานการณ์และแจ้งความพร้อมให้แก่พนักงานทุกคน รวมถึงคณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้

14. แผนผังแสดงการปฏิบัติงานแผนรองรับขณะเกิดภาวะวิกฤติหรื อเหตุร้ายแรงฉุกเฉิน (Emergency Plan)
บุคคลากรที่เกีย่ วข้ องกับแผนรองรับขณะเกิดภาวะวิกฤติหรื อเหตุร้ายแรงฉุกเฉิน
1. การแจ้ งเหตุประกาศใช้ แผน
ผูพ้ บเห็นเหตุการณ์
พนักงาน

ทีมจัดการ
สถานการณ์
ฉุกเฉิน /
ผูจ้ ดั การ
หน่วยงาน /
หัวหน้า
หน่วยงาน

กรรมการ
ผูจ้ ดั การ

- เข้าระงับเหตุเบื้องต้น
- แจ้งทีมจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน / ผูจ้ ดั การหน่วยงาน / หัวหน้าหน่วยงาน
- แจ้งทีมจัดการสถานการณ์ฉกุ เฉิน / ผูจ้ ดั การหน่วยงาน / หัวหน้าแผนก
ผูจ้ ดั การหน่วยงาน / หัวหน้าหน่วยงาน
- รับแจ้งและประเมินสถานการณ์
- แจ้งทีมจัดการสถานการณ์ฉกุ เฉิน

- รับแจ้งและประเมินสถานการณ์
- สั่งการแก้ไขสถานการณ์เบือ้ งต้น
- รายงานให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบ

- รับแจ้งและประเมินสถานการณ์
- ประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉิน และ/หรือ ใช้BCP

ควบคุมได้

ทีมจัดการ
สถานการณ์
ฉุกเฉิน /
ผูจ้ ดั การ
หน่วยงาน /
หัวหน้าแผนก

ทีมจัดการสถานการณ์ฉกุ เฉิน

ควบคุมไม่ได้

ผูจ้ ดั การหน่วยงาน / หัวหน้าหน่วยงาน

ผูจ้ ดั การหน่วยงาน / หัวหน้าหน่วยงาน

- สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมิน
ความเสียหายเพื่อฟื ้ นฟู
- หน่วยงานที่ไม่ได้รบั ความเสียหายกลับ
เข้าปฏิบตั งิ านตามปกติ

- สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมิน
ความเสียหายเพื่อฟื ้ นฟู
- หน่วยงานที่ไม่ได้รบั ความเสียหายกลับ
เข้าปฏิบตั งิ านตามปกติ
การอพยพ

2. ตารางรายละเอียดขั้นตอนการแจ้ งและประกาศใช้ แผน
รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

1. พนักงานผูพ้ บเห็นเหตุการณ์เข้าระงับเหตุเบื้องต้น แจ้งทีมจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิ น /ผูจ้ ดั การหน่ วยงาน /
พนักงาน
หัวหน้าหน่วยงาน
2. รับแจ้งและประเมินสถานการณ์
ทีมจัดการสถานการณ์
สัง่ การแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้น
ฉุกเฉิน /ผูจ้ ดั การ
แจ้งกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อประเมินสถานการณ์
หน่วยงาน/ หัวหน้า
หน่วยงาน
กรรมการผูจ้ ดั การ
3.กรรมการผูจ้ ดั การประเมินสถานการณ์และความเสี ยหาย และประกาศแจ้งเหตุฉุกเฉิน ครั้งที่ 1
โดยการส่งข้อความไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื อส่งข้อความผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และแอพลิเคชันไลน์
ตัวอย่าง
ประกาศแจ้งฉุ กเฉิ น ครั้งที่ 1(ประกาศเหตุเมื่อ.................................)“เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดเหตุ...................ที่
บริ เวณ...................... ขอให้พนักงานทุกท่าน อยูใ่ นความสงบและรอฟังประกาศที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป”
4. เมื่อได้ยินประกาศแจ้งเหตุฉุกเฉิน ครั้งที่ 1 ให้ผจู ้ ดั การหน่วยงาน/หัวหน้าแผนก ตรวจเช็ค
ผูจ้ ดั การหน่วยงาน/
จํานวนพนักงานในหน่วยงาน เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการอพยพ และรอฟังประกาศต่อไป
หัวหน้าหน่วยงาน/
พนักงานทุกคน
5. ติ ด ตามและประเมิ น สถานการณ์ ป ระสานความเป็ นไปของสถานการณ์ กับ ผูจ้ ัด การหน่ วยงาน/หัวหน้า กรรมการผูจ้ ดั การ /
หน่วยงาน
ทีมจัดการสถานการณ์
ฉุกเฉิน
6. พิจารณาสถานการณ์
กรรมการผูจ้ ดั การ /
กรณี ควบคุมสถานการณ์ได้
ทีมจัดการสถานการณ์
- สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินความเสี ยหายดําเนินการฟื้ นฟู
ฉุกเฉิน
- การประกาศแจ้งหากสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
ตัวอย่าง
“ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์...........ที่.............ได้แล้ว อาคารได้รับความ
เสี ยหายเพียงเล็กน้อยจึงขอให้พนักงานทุกท่านกลับเข้าทํางานได้ตามปกติ”
กรณี ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้
- ประกาศปฏิบตั ิตาม Emergency Plan โดยให้อพยพออกจากพื้นที่ และแจ้งขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย

3. การอพยพ

กรรมการผูจ้ ดั การ /
ทีมจัดการสถานการณ์
ฉุกเฉิน

ผูจ้ ดั การหน่วยงาน/
หัวหน้าหน่วยงาน /
พนักงาน

- ประกาศอพยพ

- แจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก
- ติดตามสถานการณ์กบั ผูจ้ ดั การหน่วยงาน/หัวหน้าหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

ปฏิบตั ิหน้าที่ของแต่ละส่วนงาน เพื่อรองรับ
สถานการณ์ฉกุ เฉิน และช่วยเหลือการอพยพ

นําพนักงานอพยพออกจากพืน้ ที่ เพื่อไปรวมตัว
กัน
ณ จุดรวมพล

หน่วยงานบรรเทา
สาธารณภัย

หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือ
เช่น เจ้าหน้าดับเพลิง เจ้าหน้าที่กภู้ ยั แพทย์
และพยาบาล และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ตารางรายละเอียดขั้นตอนการอพยพ
รายละเอียด
1. เมื่อกรรมการผูจ้ ดั การ/ทีมจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน ตัดสิ นใจประกาศใช้
Emergency Plan
- ประกาศแจ้ งเหตุฉุกเฉิน ครั้งที่ 2โดยการส่งข้อความไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่
หรื อส่งข้อความผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และแอพลิเคชันไลน์
ตัวอย่าง
“ขณะนี้ได้เกิดเหตุ........ที่...........โดยยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้จึงขอให้
พนักงานทุกท่านอพยพออกจากพื้นที่ โดยปฏิบตั ิตามคําแนะนําของผูจ้ ดั การ
หน่วยงาน/หัวหน้าแผนก อย่างเคร่ งครัด”
- เปิ ดสัญญาณเตือนภัยให้พนักงานอพยพออกจากพื้นที่เสี่ ยง
- ประสานงานกับ ผูจ้ ดั การหน่วยงาน/หัวหน้าแผนก ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามแผน
2. ผูจ้ ดั การหน่วยงาน/หัวหน้าแผนก ตรวจเช็คพื้นที่ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้แน่ใจว่า
ไม่มีพนักงานติดค้างอยูใ่ นพื้นที่
3. หากมีผบู ้ าดเจ็บหรื อผูม้ ีโรคประจําตัว เช่น โรคความดัน โรคหัวใจ หรื อหญิงตั้งครรภ์
ให้พนักงานในหน่วยงานที่ผา่ นการอบรมเป็ นผูด้ ูแล และนําพาการอพยพ

4. ให้พนักงานทั้งหมดที่อพยพออกจากพื้นที่ ไปรวมกันที่จุดรวมพลเพื่อ
ตรวจสอบจํานวน

ผู้รับผิดชอบ
กรรมการผู ้จั ด การ /
ทีมจัดการสถานการณ์
ฉุกเฉิน

ผูจ้ ดั การหน่วยงาน/
หัวหน้าหน่วยงาน
ผูจ้ ดั การหน่วยงาน/
หัวหน้าหน่วยงาน/
พนักงานที่ผา่ นการ
อบรมเป็ นผูด้ ูแล
พนักงานทุกคน

5. การดําเนินการ ณ จุดรวมพล
ผูจ้ ดั การหน่วยงาน/
หัวหน้าหน่วยงาน/
พนักงาน

ทีมจัดการ
สถานการณ์ฉุกเฉิน

จุดรวม
พล

- เช็คยอดพนักงานในหน่วยงาน
- ติดต่อพนักงานที่ยงั ไม่พบตัว
- แจ้งยอดกับทีมจัดการสถานการณ์ฉกุ เฉิน
- รอฟั งคําสั่ง

- จัดตัง้ กองอํานวยการ
- ปฐมพยาบาลผูบ้ าดเจ็บ
- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อควบคุมสถานการณ์
- ติดตามค้นหาพนักงานที่ยงั ติดค้างในพืน้ ที่
- รายงานความเป็ นไปของสถานการณ์ให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบ

ติดตามและประเมินสถานการณ์
กรรมการผูจ้ ดั การ

สถานการณ์ไม่รุนแรง

แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเมินความเสียหายเพื่อฟื ้ นฟู

ผูจ้ ดั การหน่วยงาน/
หัวหน้าแผนก/
พนักงาน

หน่วยงานที่ไม่ได้รบั ความเสียหาย
กลับเข้าปฏิบตั ิงานตามปกติ

สถานการณ์รุนแรงมาก

ประกาศใช้BCP ต่อไปอีก

พนักงานที่ทาํ หน้าที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมที่สาํ คัญ/เร่งด่วน เดินทางไป
ปฏิบตั ิงาน ณ ศูนย์ปฏิบตั ิงานสํารอง

6. ตารางรายละเอียดขั้นตอนการอพยพรวมกัน ณ จุดรวมพล
รายละเอียด
เมื่ออพยพมารวมกัน ณ จุดรวมพล
1) ผูจ้ ดั การหน่วยงาน/หัวหน้าแผนก ตรวจเช็คจํานวนพนักงานอีกครั้งว่าครบตาม
จํานวนและไม่มีผูใ้ ดติ ดค้างอยู่ภายในพื้นที่ ดาํ เนิ นการส่ งจํานวนพนัก งานพร้ อม
รายชื่ อให้ทีม จัดการสถานการณ์ฉุก เฉิ นทราบหากไม่ครบต้องรี บแจ้งทีมจัดการ
สถานการณ์ฉุกเฉินให้ทราบโดยทันที เพื่อทําการค้นหาและช่วยเหลือ
2) จัดตั้งกองอํานวยการเพื่อเป็ นศูนย์กลางในการช่วยเหลืออพยพ
- ตรวจสอบยอดรวมและแจ้งหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือผูต้ ิดค้าง
- ปฐมพยาบาลผูไ้ ด้รับบาดเจ็บและประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อขอรถพยาบาล
- รายงานความเป็ นไปของสถานการณ์ให้คณะกรรมการบริ หารทราบ
3) กรรมการผูจ้ ดั การติดตามและประเมินสถานการณ์
- หากความเสี ยหายไม่รุนแรงหรื อเสี ยหายบางส่วน ไม่กระทบโครงสร้างอาคาร/
พื้นที่ปฏิบตั ิงาน สัง่ การให้ควบคุมสถานการณ์ให้กลับสู่ ภาวะปกติโดยเร็ ว
- หากความเสี ยหายรุ นแรงมาก หรื อทําให้ไม่สามารถเข้าออกพื้นที่ปฏิบตั ิงานได้
พิจารณาประกาศใช้ BCP ต่อไปอีก
4) ปฏิบตั ิตาม BCPโดยพนักงานที่ทาํ หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมงานที่สาํ คัญ/
เร่ งด่วน เดินทางไปปฏิบตั ิงาน ณ ศูนย์ปฏิบตั ิงานสํารอง พนักงานส่วนที่เหลือให้
รวมกันที่จุดรวมพล เพื่อรอสั่งการจากทีมจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิ น หรื อผูจ้ ดั การ
หน่วยงาน หรื อหัวหน้าหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ
ผูจ้ ดั การหน่วยงาน /หัวหน้า
หน่วยงาน /พนักงานทุกคน

ทีมจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน

กรรมการผูจ้ ดั การ

ทีมจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน
/ ผูจ้ ดั กาหน่วยงาน /หัวหน้า
หน่วยงาน /พนักงานทุกคน

7. การสื่ อสารและประชาสัมพันธ์ ในภาวะวิกฤติ
1. เมื่อกรรมการผูจ้ ดั การประกาศใช้ BCP
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลฯ ประชาสัมพันธ์เตรี ยมพร้อมตามหน้าที่ของตนเอง

2. ประสานงานกับกรรมการ
ผูจ้ ดั การและทีมงานต่าง ๆ เพื่อ
ทราบและรายงานความคืบหน้า

3. ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ไป
ยังหน่วยงานภายในและภายนอก
บริ ษทั

4. บันทึกภาพและเก็บข้อมูล
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ไปยัง
หน่วยงานภายในและภายนอกบริ ษทั

3.1วิธีการประชาสัมพันธ์ภายใน

3.2วิธีการประชาสัมพันธ์ภายนอก

- ส่งข้อความไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่หรื อ

- ส่งหนังสื อแจ้งสถานการณ์ผา่ นตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์
- ชี้แจงผ่านสื่ อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อง

- ส่งข้อความผ่านจดหมายลิเล็กทรอนิกส์ และ
แอพลิเคชันไลน์

1. เมื่อกรรมการผูจ้ ดั การประกาศใช้ BCPฝ่ ายเลขานุ การบริ ษทั ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลฯ ฝ่ ายสื่ อสารการตลาด
เตรี ยมพร้อมตามหน้าที่ของตนเอง โดยประสานกับกองอํานวยการทําหน้าที่เป็ นศูนย์รวบรวมข้อมูลต่างๆ
2. ประสานงานกับกรรมการผูจ้ ดั การและทีมงานต่าง ๆ เพื่อรวบรวมความเป็ นไปของสถานการณ์
3. ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ท้ งั ภายในภายนอกบริ ษทั ฯ โดยข้อมูลที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์ ทีม
ประชาสัมพันธ์จะต้องนําเสนอเพื่อขอความเห็นจากกรรมการผูจ้ ดั การก่อน และควรมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้พนักงาน และบุคลากรภายนอกเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและสามารถตอบข้อซักถามได้อย่าง
เหมาะสม
4. บันทึกภาพและข้อมูลระหว่างเกิดเหตุวิกฤติอย่างต่อเนื่อง และรายงานให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบ

1) การสื่ อสารประชาสัมพันธ์ กบั หน่ วยงานภายในบริษัทฯ
• จัดทํารายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของทีมจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิ น ผูจ้ ดั การหน่วยงานและหัวหน้า
หน่วยงานและแจกจ่ายให้ทุกคนในทีมเพื่อสามารถติดต่อกันได้
• เมื่อเกิดเหตุวิกฤติ แจ้งข่าวสารไปยังผูป้ ระสานงานประจําหน่วยงาน เพื่อช่วยกระจายต่อให้พนักงานใน
หน่วยงาน โดยการโทรศัพท์หรื อประชุมพนักงานในหน่วยงาน
• ประกาศแจ้งพนักงานไม่ให้ตื่นตระหนก รวมทั้งแจ้งวิธีปฏิบตั ิที่ถูกต้อง
• แจ้งข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แอพลิเคชันไลน์ อย่างต่อเนื่อง
2) การสื่ อสารประชาสัมพันธ์ กบั หน่ วยงานภายนอกบริษัทฯ
• รายงานสถานการณ์ผา่ นช่องทางการเผยแพร่ สารสนเทศของตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย
• เผยแพร่ ข่าวและข้อเท็จจริ งผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
• ทําข่าวเผยแพร่ ผา่ นสื่ อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

8. กรณีเกิดเหตุนอกเวลาทําการ

ผูพ้ บเห็นเหตุการณ์
พนักงาน

ทีมจัดการ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
/ผูจ้ ดั การหน่วยงาน
/หัวหน้าหน่วยงาน

กรรมการผูจ้ ดั การ

- เข้าระงับเหตุเบือ้ งต้น
- แจ้งทีมจัดการสถานการณ์ฉกุ เฉิน / ผูจ้ ดั การหน่วยงาน / หัวหน้าหน่วยงาน

- รับแจ้งและประเมินสถานการณ์
- รายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ

- รับแจ้งและประเมินสถานการณ์
- ประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉิน
ควบคุมได้

ทีมจัดการ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
/ผูจ้ ดั การหน่วยงาน
/หัวหน้าหน่วยงาน

ผูจ้ ดั การหน่วยงาน / หัวหน้าหน่วยงาน

- สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเมินความเสียหายเพื่อฟื ้ นฟู
- หน่วยงานที่ไม่ได้รบั ความเสียหาย
กลับเข้าปฏิบตั ิงานตามปกติ

ควบคุมไม่ได้
ทีมจัดการสถานการณ์ฉกุ เฉิน

- ประกาศใช้ BCP
- ข อ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ จาก
หน่วยงานภายนอก

9. รายชื่ อบุคลากรและบทบาทที่เกีย่ วข้ องกับแผนการดําเนินธุรกิจอย่ างต่ อเนื่อง นี้
บุคลากรหลัก
ชื่อ/หน่วยงาน
เบอร์โทรติดต่อ
กรรมการบริ หาร/
02-612-1188 ต่อ
กรรมการผูจ้ ดั การ 101

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป

02-612-1188 ต่อ
140

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคล

02-612-1188 ต่อ
118

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

02-612-1188 ต่อ
111

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
02-612-1188 ต่อ
คลังสิ นค้าและจัดส่ง 138

ผูจ้ ดั การ IT

02-612-1188 ต่อ
112

บทบาท
หัวหน้าทีมงาน
บริ หารความ
ต่อเนื่อง/จัดการ
สถานณการณ์
ฉุกเฉิน
ทีมงานบริ หารความ
ต่อเนื่อง/จัดการ
สถานณการณ์
ฉุกเฉิน
ทีมงานบริ หารความ
ต่อเนื่อง/จัดการ
สถานณการณ์
ฉุกเฉิน
ทีมงานบริ หารความ
ต่อเนื่อง/จัดการ
สถานณการณ์
ฉุกเฉิน
ทีมงานบริ หารความ
ต่อเนื่อง/จัดการ
สถานณการณ์
ฉุกเฉิน
ทีมงานบริ หารความ
ต่อเนื่อง/จัดการ
สถานณการณ์
ฉุกเฉิน

บุคลากรสํารอง
ชื่อ/หน่วยงาน
เบอร์โทรติดต่อ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
02-612-1188 ต่อ
140

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคล

02-612-1188 ต่อ
118

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

02-612-1188 ต่อ
111

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
02-612-1188 ต่อ
คลังสิ นค้าและจัดส่ง 138

ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้อ

02-612-1188 ต่อ
137

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ การ

02-612-1188 ต่อ
123

