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1.  วตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตของการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ 

1.1 นยิามการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ 

  การบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ คือ แนวทางในการก าหนดนโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการ

ท างานขององค์กร เพื่อใหม้ั่นใจว่าในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ท าใหก้ารปฏบิัตกิารหยุดชะงัก องค์กรยังสามารถ

ด าเนนิการใหก้ารบรกิารอยา่งตอ่เนือ่งในเวลาทีเ่หมาะสม 

1.2 วตัถปุระสงคข์องการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ 

  บรษัิท พีทีจี เอ็นเนอย ีจ ากัด (มหาชน) ต่อไปนี้เรียกว่า “บรษัิท” มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการบรหิาร    

ความตอ่เนื่องทีม่ปีระสทิธผิล โดยมเีป้าหมายเพือ่ลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุการณ์ภัยพบิัตทิีอ่าจสง่ผลตอ่

การหยดุชะงักของกระบวนการ ผลติภณัฑ ์และการใหบ้รกิารของบรษัิทอนึง่ แผนการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ

ไม่เพียงแต่ระบุวธิีการกูค้ืนระบบสารสนเทศเท่านั้น แต่ยังคงมุ่งเนน้ใหห้น่วยงานสามารถกูค้ืนธุรกรรมที่ส าคัญ 

(Critical Business Functions) เพือ่ปฏบิัตงิานตามภาระผูกพันของบรษัิท ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทัง้นี้ วัตถุประสงคข์อง

การบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิสามารถสรปุได ้ดังนี ้ 

(1) ลดระยะเวลาในการหยดุชะงักในการใหบ้รกิาร 

(2) บรษัิทสามารถกลับมาด าเนนิธุรกรรมไดอ้ย่างปกตภิายใตร้ะยะเวลาทีเ่หมาะสมภายหลัง

จากเหตกุารณ์หยดุชะงักในการปฏบิตักิาร 

(3) จ ากัดความเสยีหายต่อผลการด าเนนิงานของบรษัิท ทีอ่าจไดรั้บจากเหตุการณ์ภัยพบิัตทิี่

สง่ผลใหบ้รษัิท ตอ้งหยดุด าเนนิงาน 

(4) ป้องกนัการเสยีชือ่เสยีง และภาพพจนข์องบรษัิท 

1.3 ขอบเขตของการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ 

  ระบบการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิทีม่ปีระสทิธผิล ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลักทีส่ าคัญ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่1 :  

องคป์ระกอบหลักในการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ 

 

เพื่อใหก้ารบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิประกอบไปดว้ยองค์ประกอบหลักขา้งตน้ บรษัิทตอ้ง

ด าเนนิการใหม้กีระบวนการในการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิดังนี้ 

1.3.1 การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) ประกอบดว้ย การวเิคราะห ์และประเมนิระดับ

ความรนุแรงของความเสีย่ง และจดุออ่นทีส่ าคัญ โดยค านงึถงึผลกระทบ และความน่าจะเป็นของเหตกุารณ์ทีอ่าจจะ

เกดิขึน้ 
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1.3.2 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกจิ (Business Impact Assessment) ประกอบดว้ยการ

วเิคราะห ์และประเมนิผลกระทบจากการหยดุชะงักทางธรุกจิทีอ่าจเกดิขึน้กบัผลติภณัฑต์า่งๆ ของบรษัิท 

1.3.3 การก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 

Management Strategy Development) ประกอบดว้ย การก าหนดทางเลอืกของกลยทุธก์ารกูค้นืการด าเนนิงานที่

เหมาะสม เพือ่ชว่ยลดความเสีย่ง และกอบกูส้ถานการณ์จากเหตกุารณ์ภยัพบิตั ิ

1.3.4 การจัดท าแผนการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ (Business Continuity Management 

Plan Development) เพือ่ใหไ้ดแ้ผนการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิทีค่รอบคลุมธุรกรรมงานทีส่ าคัญ โดยการ

ก าหนดขัน้ตอนรายละเอยีดการด าเนนิการทีจ่ าเป็น เพือ่ชว่ยใหธ้รุกรรมงานทีส่ าคัญสามารถด าเนนิไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 

หรอืกลับมาด าเนนิการไดใ้นเวลาทีเ่หมาะสม 

1.3.5 การฝึกอบรมเกี่ยวกับแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกจิ  (Business Continuity 

Management Plan Training) เพือ่เผยแพร่ความรูใ้หแ้ก่เจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งทราบถงึบทบาทหนา้ที่ และความ

รับผดิชอบ รวมทัง้ฝึกฝนใหส้ามารถปฏบิตัติามขัน้ตอนของแผนการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิได ้

1.3.6 การทดสอบแผนการบรหิารความตอ่เนื่องทางธรุกจิ (Business Continuity Management 

Plan Testing) เพื่อใหบ้รษัิท มั่นใจว่าแผนการบรหิารความต่อเนื่องสามารถน ามาปฏบิัตใิชไ้ดจ้รงิ และตรงตาม

วัตถปุระสงคท์ีว่างไว ้

1.3.7 การทบทวนแผนการบรหิารความตอ่เนื่องทางธรุกจิ (Business Continuity Management 

Plan Maintenance)  เพือ่ใหบ้รษัิท มกีารทบทวนแผนการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิภายใตก้ารเปลีย่นแปลงที่

มนัียส าคัญขององคก์ร เพือ่ใหม้ั่นใจว่าแผนการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิสามารถน าไปใชป้ฏบิัตไิดจ้รงิ และ

ทันสมยัอยูเ่สมอ 

1.3.8 การบริหารโปรแกรมการบริหารความต่อ เนื่องทางธุ รกิจ (Business Continuity 

Management Program Management) เป็นการบรหิารจัดการ รวมถงึการตดิตามผลการปฏบิัตงิานกระบวนการ

ตา่งๆ ของแผนการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิทีก่ลา่วถงึขา้งตน้ ใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธผิล และประสทิธภิาพ

อยา่งตอ่เนือ่ง 

1.3.9 การตรวจสอบแผนการบริหารความต่อ เนื่ อ งทางธุ รกิจ  ( Business Continuity 

Management Plan Audit) เป็นการสอบทานอยา่งอสิระ เพือ่ใหบ้รษัิท เชือ่มัน่วา่ กระบวนการก ากบัดแูลการบรหิาร

ความต่อเนื่องทางธุรกจิของบรษัิท ไดม้กีารด าเนนิการอยา่งมปีระสทิธผิล และประสทิธภิาพอยา่งเพยีงพอในการ

ป้องกนัความเสยีหาย ทีอ่าจเกดิขึน้จากการหยดุชะงักของการด าเนนิการทางธรุกจิ 

 

 

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงกระบวนการการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ 
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2.  กระบวนการการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ 

2.1  การประเมนิความเสีย่ง 

2.1.1 การประเมนิความเสีย่งเป็นขัน้ตอนทีม่คีวามส าคัญ และมผีลต่อความส าเร็จของการบรหิาร

ความต่อเนื่องทางธุรกจิ การประเมนิ หรือการจ าลองความเสีย่ง (Threat Scenario) ที่ไม่เหมาะสม อาจท าให ้

แผนการบรหิารความตอ่เนือ่งขาดความสมบรูณ์ได ้

2.1.2 บริษัท ควรจ าลองความเสี่ยงที่มีแนวโนม้ความเป็นไปไดสู้งที่จะท าใหเ้กิดการ                    

หยุดชะงักในกระบวนการทางธุรกจิ และส่งผลต่อความคาดหวังของลูกคา้ (ทัง้ลูกคา้ภายในบรษัิท และลูกคา้

ภายนอกบรษัิท) 

2.1.3 ความเสีย่ง หรอืเหตุการณ์รา้ยแรง (Threat) สามารถเกดิขึน้ไดห้ลายรูปแบบ ซึง่รวมถงึ

เหตุการณ์ที่เกดิจากการก่อการรา้ย ภัยพบิัตทิางธรรมชาต ิและปัญหาทางดา้นเทคนิคคอมพวิเตอร์ ซ ึง่บรษัิท     

ควรวเิคราะหค์วามเสีย่ง โดยมุ่งเนน้การพจิารณาทีผ่ลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผลติภัณฑ ์และบรกิารของบรษัิท และ

ความน่าจะเป็นของการเกดิขึน้ของเหตกุารณ์ความเสีย่งนัน้ 

2.1.4 การประเมนิความเสีย่งควรรวมถงึสถานที ่และสาธารณูปโภค โดยอาจพจิารณาเหตุการณ์

จ าลองทีร่นุแรงทีส่ดุ อาทเิชน่ เหตกุารณ์ตกึถลม่ หรอืการสญูเสยีพนักงาน 

2.2  การวเิคราะหผ์ลกระทบทางธุรกจิ 

2.2.1 บรษัิทด าเนนิการประเมนิผลกระทบทางธรุกจิ (Business Impact Analysis) ตอ่ผลติภณัฑ ์

และบรกิารของบรษัิท เพือ่ระบธุุรกรรมงานทีส่ าคัญ ความสัมพันธร์ะหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอก กจิกรรม 

หรือกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งที่อาจก่อใหเ้กดิการหยุดชะงักการด าเนินการ (Single Point of Failure) 

ระยะเวลาหยุดด าเนินงานที่ยอมรับได ้(Maximum allowable downtime : MAO) และล าดับความส าคัญ และ

ระยะเวลา (Priority and Timeframes) ทีใ่ชใ้นการฟ้ืนฟธูรุกรรมงานทีส่ าคัญ รวมถงึทรัพยากรตา่งๆ และโครงสรา้ง

พืน้ฐาน (Infrastructure) ทีจ่ าเป็นต่อการใหบ้รกิารไดต้ามปกตขิองบรษัิท ทัง้นี้ “ธุรกรรมงานทีส่ าคัญ” (Mission 

Critical Activities) หมายถึง ธุรกรรมงานที่ส าคัญที่ตอ้งด าเนินการภายใตร้ะยะเวลาที่จ ากัด (Time-Critical 

Activities) โดยหากมกีารหยุดชะงัก จะส่งผลใหเ้กดิความเสยีหาย และผลกระทบต่อบรษัิท อย่างรุนแรงสูงสุด

ในชว่งระหวา่งวันทีเ่กดิเหตกุารณ์ภยัพบิตั ิและวันตอ่มา       

   

2.2.2 การวเิคราะหผ์ลกระทบทางธรุกจิ ควรพจิารณาองคป์ระกอบใหค้รอบคลมุทัง้ 2 มติ ิตอ่ไปนี ้

(1) ผลติภณัฑ ์และบรกิารของบรษัิท 

(2) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของบรษัิท (รวมถงึหน่วยงานทีส่นับสนุนงานทางธรุกจิ) 

2.2.3 หน่วยธุรกจิซึง่เป็นเจา้ของผลติภัณฑข์องบรษัิท ตอ้งด าเนนิการระบุธุรกรรมงานทีส่ าคัญ 

ความสัมพันธร์ะหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอก รวมถงึจุดอ่อนต่างๆ ในห่วงโซผ่ลติภัณฑ ์(Product Value 

Chain) และท าการตกลงร่วมกันกับหน่วยงานทีส่นับสนุนงานทางธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในเรื่องต่างๆ ซึง่ไดแ้ก่ ระดับ

ความเสีย่ง ผลกระทบ และระยะเวลาหยดุด าเนนิงานนานทีส่ดุทีย่อมรับได ้หากบรษัิท จ าเป็นตอ้งหยดุด าเนนิการ 

(Maximum Allowable Outage : MAO) ระยะเวลาในการเรยีกคนืการด าเนนิงาน (Recovery Time Objectives : 

RTO) และขอ้มลูทีธ่รุกจิยอมใหส้ญูเสยีได ้(Recovery Point Objectives : RPO) 

2.2.4 บรษัิท ด าเนนิการวเิคราะหผ์ลกระทบทางธรุกจิส าหรับผลติภัณฑท์ีเ่กดิขึน้ใหม ่โดยใหถ้อื

เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการของการขออนุมตัผิลติภณัฑใ์หม ่(New Product Approval Process) 

2.2.5 ปัจจัยทีต่อ้งพจิารณาในการก าหนด MAO, RTO และ RPO ไดแ้ก ่

(1) ผลกระทบของการหยุดชะงัก-ดา้นการเงนิ ลูกคา้ ชือ่เสยีง และดา้นกฎหมาย และ    

กฎขอ้บงัคับของหน่วยงานก ากบัดแูล 

(2) ศักยภาพของโครงสรา้งพืน้ฐาน และระบบของบรษัิท ณ ปัจจบุนั 

(3) ความเป็นไปไดด้า้นเทคนคิของกลยทุธก์ารกูค้นืการด าเนนิงานทีเ่หมาะสม 

(4) ตน้ทนุของกลยทุธท์ีจ่ะใชใ้นการกูค้นืการด าเนนิงานทีเ่หมาะสม 
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2.2.6 การประเมนิผลกระทบทางธุรกจิตอ้งพจิารณาผลกระทบของการหยุดชะงักต่อผลติภัณฑ์

ของบรษัิท ภายใตม้ติติา่งๆ ดังนี ้

     ดา้นการเงนิ 

(Financial Impact) 

              ดา้นลกูคา้ 

  (Customer Impact) 

             ดา้นชือ่เสยีง 

    (Reputation Impact) 

ดา้นกฎหมาย/ขอ้ก าหนด

ของหนว่ยก ากบัดแูล 

(Legal/Regulatory 

Impact) 

ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

ส่งผลกระทบต่องบก าไร

ขาดทุน หรืองบดุลของ

บรษัิท  

ผลกระทบทีส่ง่ผลตอ่การ

ใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ หรือ 

การท าธรุกรรมของบรษัิท  

 

ผลกระทบที่ส่งผลต่อ

ชื่อเสียงของบริษัท ทั ้ง

ใ น ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ

ต่างประเทศ ทัง้นี้ รวมถงึ

ทัศนคตขิองหน่วยงานที่

ก ากับดูแลธุ รกิจ  หรือ

กจิกรรมของบรษัิท 

บรษัิทไม่สามารถปฏบิัตติาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ 

หรอืกฎเกณฑข์องหน่วยงาน

ที่ก ากับดูแลนโยบาย และ

ระเบยีบวธิปีฏบิตั ิ

 

2.2.7 การจัดล าดับผลกระทบสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 5 ระดับ ซึง่ไดแ้ก ่

   ระดับ 5 =  ผลกระทบอยา่งรา้ยแรงทีส่ดุ (Catastrophic) 

   ระดับ 4 =  ผลกระทบอยา่งรา้ยแรง (Major) 

   ระดับ 3 =  ผลกระทบทีม่สีาระส าคัญอยา่งยิง่ (Significant) 

   ระดับ 2 =  ผลกระทบทีม่สีาระส าคัญ (Important) 

   ระดับ 1 =  ผลกระทบทีม่สีาระส าคัญในระดับต ่า (Low) 

2.2.8 รายละเอียดของกฎเกณฑ์ในการจัดล าดับการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ                

โดยก าหนดให ้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง หรือผูบ้รหิารระดับสูงที่ไดรั้บมอบหมาย สามารถเปลี่ยนแปลง

กฎเกณฑด์ังกลา่วไดต้ามความเหมาะสม 

2.3  การก าหนดกลยทุธด์า้นการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ 

2.3.1   การพัฒนากลยุทธ์ดา้นการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนด

ทางเลือกของกลยุทธ์การกูค้ืนการด าเนินงานที่เหมาะสม เพื่อช่วยลดความเสี่ยง และกอบกูส้ถานการณ์จาก

เหตกุารณ์ภยัพบิตั ิ

2.3.2   หน่วยธุรกจิ และหน่วยงานทีส่นับสนุนงานทางธุรกจิ รับผดิชอบต่อการระบทุางเลอืกของ

กลยทุธก์ารกูค้นืการด าเนนิงานทีเ่หมาะสมจากเหตุการณ์ภัยพบิัต ิส าหรับผลติภัณฑซ์ึง่อยูใ่นความรับผดิชอบของ

หน่วยธรุกจิ 

2.3.3   หน่วยธุรกจิด าเนนิการหาขอ้สรุปของทางเลอืกกลยทุธก์ารกูค้นืส าหรับผลติภณัฑซ์ึง่อยูใ่น

ความรับผดิชอบของหน่วยธรุกจินัน้ๆ ซึง่รวมถงึการพจิารณาเพือ่ท าความเขา้ใจผลของทางเลอืกกลยทุธท์ีจ่ะน ามา

ประยุกต์ใช ้โดยหน่วยงานที่สนับสนุนงานทางธุรกจิที่เกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ใหร้วมถงึการระบุส่วนที่ไม่สอดคลอ้งกับ 

MAO, RTO และ RPO ทีไ่ดเ้ห็นชอบรว่มกนั 

2.3.4   ปัจจัยที่ใชพ้จิารณาในการก าหนดทางเลือกกลยุทธก์ารบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ 

ประกอบดว้ย 

(1) การหยดุชะงักทีส่ง่ผลกระทบในวงกวา้ง (Wide Area Disruption) 

(1.1) แผนการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ ตอ้งครอบคลุมถงึการหยุดชะงัก    

ที่ส่งผลกระทบในวงกวา้ง รวมทัง้พิจารณาความเสี่ยงอันเกดิจากลักษณะงานที่มีความเกี่ยวขอ้งกัน (Inter-

dependency) ระหว่างธุรกรรมงานทีส่ าคัญ (Critical Business Functions) และผูใ้หบ้รกิาร (Service Provider) 

ซึง่อยูภ่ายในอาณาเขต (Zone) เดยีวกนั 

(1.2) ภายใตน้โยบายฉบบันี ้การหยดุชะงักทีส่ง่ผลกระทบในวงกวา้ง (Wide Area 

Disruption) หมายถงึ เหตุการณ์การหยุดชะงักทีเ่กดิขึน้ และส่งผลกระทบภายในรัศม ี30 กโิลเมตร จากสถานที่

ปฏบิตักิารของบรษัิท หรอืของผูใ้หบ้รกิารภายนอก 



   นโยบายการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ 
 

 

 หนา้ : 5/12 

 

(1.3) สถานที่ปฏิบัติการหลัก (Primary Site) และสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

(Alternate Site) ไมค่วรใชร้ะบบสาธารณูปโภคเดยีวกนั เชน่ ระบบไฟฟ้า ระบบสือ่สาร ระบบประปา เป็นตน้ 

(2) ความเสีย่งจากการรวมสถานทีป่ฏบิตังิาน (Concentration Risk) 

(2.1) บริษัทตอ้งพิจารณาก าหนดกลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกจิ   

เพื่อลดความเสีย่งจากการรวมสถานที่ปฏบิัตงิานของธุรกรรมงานที่ส าคัญ (Critical Business Functions) โดย

พจิารณาแนวปฏบิตัดิังตอ่ไปนี้ 

(2.1.1) การจัดตัง้สถานที่ปฏบิัตกิารส ารองแยกจากสถานที่ปฏบิัตงิาน

หลัก (Primary-Alternate Site Separation) บรษัิทอาจพจิารณาก าหนดสถานทีต่ัง้สถานทีป่ฏบิัตกิารหลัก และ

สถานทีป่ฏบิตักิารส ารองของธรุกรรมงานทีส่ าคัญมใิหอ้ยูภ่ายในอาณาเขตเดยีวกนัเพือ่รองรับเหตกุารณ์ฉุกเฉนิ ทัง้นี ้

สถานทีป่ฏบิัตกิารส ารองควรมรีะยะห่างจากสถานทีป่ฏบิัตกิารหลักเพยีงพอ เพือ่ชว่ยลดความเสีย่งจากเหตุการณ์

หยดุชะงัก ซึง่อาจสง่ผลกระทบพืน้ทีใ่นวงกวา้ง 

(2.1.2) การแบ่งแยกสถานที่ปฏิบัตงิานของธุรกรรมงานที่ส าคัญ และ

หน่วยงานที่ปฏบิัตงิานเกี่ยวขอ้งกันออกจากกัน (Critical Business Function Separation and Intra-function 

separation) การแยกสถานทีต่ัง้ของสถานทีป่ฏบิตังิานของธุรกรรมงานทีส่ าคัญใหอ้ยูต่า่งอาณาเขตกัน จะชว่ยลด

ความเสีย่งทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความสญูเสยีจากการทีห่น่วยงานทีส่ าคัญตา่งๆ ไมส่ามารถปฏบิตังิานไดใ้นเวลาเดยีวกัน 

อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ส่งผลใหเ้กดิการหยุดชะงักทางการปฏบิัตงิานภายในอาณาเขตเดยีวกัน (A Single 

Zone Disruption) นอกจากนี ้การเพิม่ความหลากหลายของธรุกรรมงานทีส่ าคญัในแตล่ะสถานทีป่ฏบิตังิาน จะชว่ย

ใหพ้นักงานในหน่วยงานซึง่อยู่ในต่างพื้นที่สามารถที่จะปฏบิัตงิานแทนกันได ้ซึง่จะช่วยลดปัญหาการพึง่พา

พนักงานเพยีงกลุม่เดยีว         

(3) ความเสีย่งจากการใชบ้รกิารจากหน่วยงานภายนอกองคก์ร (Outsourcing Risk) 

(3.1) บรษัิทควรก าหนดใหก้ารบรหิารความตอ่เนื่องของธรุกจิ เป็นสว่นหนึง่ของ

เงื่อนไขในการเจรจาเพื่อท าสัญญาใชบ้ริการจากหน่วยงานภายนอกที่ส าคัญ โดยพิจารณาปัจจัยดังกล่าว          

เพือ่ประกอบการตัดสนิใจเลอืกใชบ้รกิารจากบคุคลภายนอก 

(3.2) บริษัทเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการตามขัน้ตอนต่างๆ ที่สมควร 

เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูใ้หบ้รกิารหลักทีส่ าคญัสามารถใหบ้รกิารแกบ่รษัิทได ้แมใ้นเวลาทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีก่อ่ใหเ้กดิการ

หยดุชะงัก 

(3.3) บริษัทจะด าเนินการอย่างรอบคอบในการว่าจา้งผูใ้หบ้ริการภายนอก 

เพือ่ใหม้ั่นใจว่าบรษัิทไม่ไดรั้บความเสีย่งอันเนื่องจากการหยุดชะงักของธุรกจิ ซึง่อาจมผีลกระทบต่อการด าเนนิ

ธรุกจิตอ่เนือ่งของบรษัิท 

(3.4) บริษัทด าเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อใหม้ั่นใจว่าผูใ้หบ้ริการภายนอก

ด าเนนิการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิมากกว่า หรอืเทยีบเท่าระดับที่บรษัิทยอมรับได ้รวมถงึการด าเนนิการ

ทดสอบแผนการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิอยา่งสม า่เสมอ 

(3.5) บรษัิทควรมกีารป้องกันความเสีย่งอันเกดิจากผูใ้หบ้รกิารแก่ธุรกรรมงาน  

ทีส่ าคัญของบรษัิทยกเลกิการใหบ้รกิาร หรอืเลกิกจิการอยา่งกะทันหัน 

2.4   การจดัท าแผนการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ 

2.4.1 การจัดท าแผนการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ มวีัตถปุระสงคเ์พือ่แสดงรายละเอยีดการ

ด าเนนิงานทีจ่ าเป็น เพือ่เป็นแนวทางใหพ้นักงานในหน่วยธุรกจิ และหน่วยปฏบิัตกิารสามารถด าเนนิการต่างๆ ที่

จ าเป็นเพื่อชว่ยใหธุ้รกรรมงานที่ส าคัญสามารถด าเนินการไดอ้ย่างต่อเนื่อง หรือกลับมาด าเนินการไดใ้นเวลาที่

เหมาะสม 

2.4.2 แผนการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ คือ แผนงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ก าหนด

ขัน้ตอน และกระบวนการท างาน การเรยีกคนืการด าเนนิงานของธรุกรรมงานทีส่ าคัญของผลติภณัฑ ์และบรกิารของ

บรษัิทใหก้ลับสูภ่าวะปกต ิโดยปกตแิผนงานจะครอบคลุมถงึบุคลากร ทรัพยากร และกระบวนการทีจ่ าเป็นต่อการ    

กูค้ืนธุรกรรมงานที่ส าคัญ(Mission Critical Activities) เพื่อที่บริษัทจะสามารถปฏิบัติงานตามภาระผูกพันที่

เกีย่วขอ้งกบับรกิาร และผลติภณัฑไ์ดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 
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2.4.3 แผนการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ ประกอบดว้ย 3 แผนงาน ดังนี ้

(1) แผนการสือ่ความในภาวะวกิฤต ิ(Crisis Communication Plan) 

(2) แผนรองรับการด าเนนิธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่ง (Business continuity Plan) 

(3) แผนการกูร้ะบบจากเหตกุารณ์ฉุกเฉนิ (Disaster Recovery Plan) 

เนือ้หา และรายละเอยีดของแตล่ะแผนงานจะขึน้อยูก่บัลักษณะ ขนาด ความซบัซอ้นของหน่วยงาน

ต่างๆ ภายในบรษัิทขอ้มลูความเสีย่ง ความเสีย่งทีย่อมรับได ้(Appetite) และสภาพแวดลอ้มของบรษัิทโดยความ

เกีย่วขอ้งของทัง้ 3 แผนงาน สามารถแสดงไดด้ังรปูภาพดังตอ่ไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

2.4.4 แผนการสือ่ความในภาวะวกิฤต ิ(Crisis Communication Plan) 

 แผนการสือ่ความในภาวะวกิฤต ิเป็นแผนการที่ก าหนดวธิีการรับมอื และจัดการกับ

ปัญหาที่เกดิขึน้ในภาวะเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท รวมถึงการก าหนด กระบวนการในการ

ตดิต่อสือ่สารเพือ่การตัดสนิใจจากขอ้มูลพืน้ฐานทีเ่พยีงพอ ภายใตเ้งือ่นไขของสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึง่โดยทั่วไป 

คณะผูบ้รหิารวกิฤตกิารณ์ (Crisis Management Team) จะเป็นผูท้ าการตัดสนิใจหากเกดิเหตกุารณ์ภยัพบิตัขิ ึน้ 

 โครงสรา้งของการตดิต่อสือ่สารในภาวะฉุกเฉิน ควรที่จะสะทอ้นถงึโครงสรา้งของ

องคก์รในปัจจบุัน ซึง่รวมไปถงึขัน้ตอนในการรายงาน (Escalation Process) ซึง่จะท าใหเ้กดิความเหมาะสมในการ

ก ากบัดแูลกจิการ การควบคมุ และการตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ในหลายๆ ดา้น 

 

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงโครงสรา้งการตดิตอ่สือ่สารในภาวะฉุกเฉนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่3 : โครงสรา้งการตดิตอ่สือ่สารในภาวะฉุกเฉนิของบรษัิท  

 

แผนบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ 

(ระดับหน่วยงาน) 

แผนการกูร้ะบบจากเหตกุารณ์ฉุกเฉนิ 

(ระดับ IT Application) 

ผู้บริหารระดับฝ่าย 

ระดับกลยุทธ์ 

ผู้จัดการ 

ระดับปฏิบัติงาน 

แผนการสือ่ความในภาวะวกิฤต 

(บรษัิท) 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

ระดับนโยบาย 
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2.4.5 แผนรองรับการด าเนนิธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่ง (Business Continuity Plan) 

แผนรองรับการด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่อง คือ เครื่องมอืที่ช่วยลดความเสีย่งที่บรษัิท

น ามาปฏบิตัใิชเ้พือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจวา่กระบวนการในธรุกรรมงานทีส่ าคญัของบรษัิทจะถกูกูค้นืสูส่ภาวะปกตภิายใต ้

ระยะเวลาทีเ่หมาะสม ในชว่งเหตุการณ์ภัยพบิัต ิและท าใหบ้รษัิทสามารถใหก้ารบรกิาร และผลติภัณฑ ์หรอืภาระ 

ผูกผันต่างๆ ไดอ้ยา่งต่อเนื่อง แผนรองรับการด าเนนิธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่งจะระบเุหตุการณ์ทีท่ าใหเ้กดิการหยดุชะงัก

ของกระบวนการท างาน และระบบงาน รวมทัง้ก าหนดแนวทาง และกระบวนการทีจ่ าเป็นต่อการกูค้นืการปฏบิตังิาน 

สู่สภาวะปกติ (ตัวอย่างของเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ท าใหเ้กดิการหยุดชะงัก ไดแ้ก่ เหตุการณ์ไฟไหม ้ระเบดิ              

การกอ่การรา้ย ระบบเครอืขา่ยลม่ และอืน่ๆ) 

แผนรองรับการด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่อง สามารถครอบคลุมไดใ้นหลายเหตุการณ์      

ซึง่สามารถจ าแนกประเภทไดด้ังตอ่ไปนี ้

 เหตกุารณ์ที ่ 1 : สถานทีป่ฏบิตังิานไมส่ามารถใชง้านได ้(Virtual Destruction) 

 เหตกุารณ์ที ่ 2 : ระบบและเครอืขา่ยเทคโนโลยไีมส่ามารถใชง้านได ้ 

(Virtual Shutdown) 

 เหตกุารณ์ที ่ 3 : พนักงานมจี านวนไมเ่พยีงพอ (Virtual Strike) 

 เหตกุารณ์ที ่ 4 : ผูใ้หบ้รกิารทัง้ภายใน และภายนอกไม่สามารถใหบ้รกิารได ้

(Virtual Isolation) 

2.4.6 แผนการกูร้ะบบจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan) แผนการกูร้ะบบจาก

เหตุการณ์ฉุกเฉนิ ครอบคลุมถงึ ขอ้มลู อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ และโปรแกรม (Hardware and Software) ทีม่คีวาม

จ าเป็นตอ่การด าเนนิงาน และการกอบกูธ้รุกรรมงานทีส่ าคัญของบรษัิทในสถานการณ์ฉุกเฉนิ 

2.4.7 หน่วยธุรกจิ และหน่วยงานทีส่นับสนุนงานทางธุรกจิ รวมทัง้หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งต่างๆ 

เป็นผูรั้บผดิชอบในการจัดท าแผนการบรหิารความตอ่เนื่องทางธรุกจิ เพือ่ฟ้ืนฟธูรุกรรมงานทีส่ าคัญ อันเกดิจากเหตุ

ภยัพบิตัติา่งๆ ในสว่นทีแ่ตล่ะหน่วยงานตอ้งรับผดิชอบ 

2.4.8 การจัดท าแผนการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ จะจัดท าอยู่ในรูปแบบทีเ่ป็นมาตรฐาน

เดยีวกนัทัง้บรษัิทเพือ่สะดวกในการใชง้าน และง่ายตอ่การท าความเขา้ใจ รูปแบบมาตรฐานของแผนความตอ่เนือ่ง

ทางธรุกจิของบรษัิท 

2.5 การฝึกอบรมการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ 

2.5.1 บรษัิทควรจัดใหม้กีารฝึกอบรมเกีย่วกับการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิใหก้ับบคุลากร

ของบรษัิทเพือ่ใหท้กุคนรับทราบถงึบทบาท และหนา้ทีใ่นสว่นทีเ่กีย่วขอ้งในโปรแกรมการบรหิารความตอ่เนือ่งทาง

ธรุกจิ ตลอดจนการฟ้ืนฟจูากเหตกุารณ์ภยัพบิตั ิ

2.5.2 การฝึกอบรมเกีย่วกบัการบรหิารความตอ่เนื่องทางธรุกจิ แบง่ออกเป็น 2 ระดับ ไดแ้ก ่

(1) การฝึกอบรมเพือ่ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับหลักการ และการประยุกตใ์ชก้าร

บรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทที่เกี่ยวขอ้งเพื่อใหเ้ขา้ใจบทบาทหนา้ที่ และความ

รับผดิชอบในการจัดท า ทดสอบ และปรับปรุงแกไ้ขแผนการบรหิารความตอ่เนื่องทางธุรกจิใหม้คีวามทันสมัย และ

เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบรษัิทซึง่หนา้ที่ในการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นความรับผดิชอบของ

หน่วยงานทีด่แูลการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ 

2.5.3 การฝึกอบรมเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกจิใหก้ับ

บุคลากรของแต่ละหน่วยงาน เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจว่าสถานการณ์ใดทีจ่ะตอ้งน าส่วนใดของแผนการบรหิารความ

ต่อเนื่องทางธุรกจิ (ทัง้หมด หรอืบางส่วน) มาใชใ้นการปฏบิัตงิาน หรอืแนวทางในการด าเนนิการหากบคุลากรที่

รับผดิชอบดังกลา่วไมส่ามารถปฏบิตังิานไดใ้นกรณีทีเ่กดิเหตภุัยพบิตั ิการฝึกอบรมดังกลา่วถอืเป็นความรับผดิชอบ

ของหน่วยงาน บรษัิทด าเนินการจัดการฝึกอบรมใหก้ับพนักงานอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้แจง้ใหพ้นักงานทราบ      

เมือ่มกีารเปลีย่นแปลง แกไ้ขแผนการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ 

 

 



   นโยบายการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ 
 

 

 หนา้ : 8/12 

 

2.6   การทดสอบแผนการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ  

2.6.1 ทุกๆ หน่วยงานในบริษัทควรท าการทดสอบแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกจิ     

อยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ เวน้แตจ่ะระบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ในแผนการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ ทัง้นี ้วธิกีารทดสอบ

อาจจะเป็นแบบ Paper-Based Table Top Exercise หรอืเป็นการทดสอบแบบจ าลองเหตกุารณ์เสมอืนจรงิ (Simulation)  

2.6.2 การทดสอบแผนการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ ที่ครอบคลุมทัง้บรษัิท (Company-

wide BCM Testing Exercise) อาจมีการจ าลองสถานการณ์ที่เป็นเหตุภัยพบิัติ ซ ึง่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการ

ปฏบิตังิานในหลายๆสว่นบรษัิทพรอ้มกนั 

2.6.3 โดยปกต ิการทดสอบแผนการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ ทีค่รอบคลุมทัง้บรษัิทจะใช ้

วธิกีารทดสอบแบบ Paper-Based Table Top Exercise เวน้แตจ่ะเห็นสมควรด าเนนิการทดสอบเป็นอยา่งอืน่ 

2.7 การทบทวนแผนการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ  

2.7.1 หน่วยงานทางธุรกจิ และหน่วยงานที่สนับสนุนงานทางธุรกจิเป็นผูรั้บผิดชอบในการ

ปรับปรงุแผนการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ ใหเ้ป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ โดยควรปรับปรงุเมือ่เกดิกรณีดังตอ่ไปนี ้ 

(1) การแนะน าผลติภณัฑใ์หม ่(Introduction of New Products) 

(2) การเปลีย่นแปลงบคุลากร (Change of Personnel) 

(3) การใชร้ะบบงาน หรือเทคโนโลยีใหม่ (Implementation of New Systems and 

Technologies) 

(4) การเปลีย่นแปลงสถานทีต่ัง้ (Change in location) 

(5) การเปลีย่นแปลง หรอืการแตง่ตัง้ผูใ้หบ้รกิารภายนอกรายใหม ่(Change/Appointment 

of New External Service Providers) 

(6) การเปลีย่นแปลงขัน้ตอน/กระบวนการการปฏบิตังิาน (Changes in Processes) 

(7) การควบ หรอืรวมกจิการ (Merger and Acquisition) 

2.7.2 เนื่องจากระบบการปฏบิัตงิานของบรษัิทส่วนใหญ่จะด าเนินการโดยใชร้ะบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นหลัก ดังนัน้ เรือ่งทีบ่รษัิทควรใหค้วามสนใจเป็นกรณีพเิศษ ไดแ้ก ่

(1) กระบวนการพัฒนาระบบ และการบรหิารโครงการ (System Development Lifecycle 

& Project Management) ในการพัฒนา หรอืจัดหาระบบงานใหม ่อยา่งนอ้ยควรระบถุงึประเด็นดังตอ่ไปนี้ 

(1.1) ความตอ้งการของหน่วยธุรกจิเกีย่วกับการกอบกู ้และฟ้ืนฟเูหตุการณ์ภัย

พบิตัเิพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานไดต้ามปกต ิ

(1.2) ขอ้มลูส ารอง และสถานทีใ่นการจัดเก็บขอ้มลู  

(1.3) อปุกรณ์คอมพวิเตอร ์และโปรแกรมตา่งๆ ทีจ่ าเป็นในทีต่ัง้ส ารอง 

(1.4) การปรับปรุง และดูแลรักษาการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และ

เอกสารตา่งๆ (BCM and Documentation Maintenance) 

(1.5) การทดสอบแผนการกูร้ะบบจากเหตกุารณ์ฉุกเฉนิ (Disaster Recovery Testing) 

(1.6) บคุลากร และสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ (Staffing and Facilities) 

(2) การควบคมุการเปลีย่นแปลง (Change Control) 

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ควรค านึงถึงกระบวนการการควบคุม การ

เปลี่ยนแปลง (Change Control Process) ตลอดจนขัน้ตอนของการตดิตัง้ระบบเพื่อการใชง้าน (Implementation 

Phase) กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงระบบงาน (Application) ระบบปฏบิตักิาร (Operating system) หรอืสว่นประกอบ

ทีช่ว่ยในการปฏบิัตงิานส าหรับระบบงานทีใ่ชง้านอยูจ่รงิ (Utility that Resides in the Production Environment) 

บรษัิทควรมีแนวปฏบิัตเิพื่อใหม้ั่นใจว่าชุดส ารองของระบบดังกล่าว (Back-up Copies) ไดรั้บการปรับปรุงให ้

สอดคลอ้งกับระบบงานใหม ่นอกจากนี้ ในกรณีทีม่กีารตดิตัง้ระบบงานใหม่ หรอืน าระบบงานทีเ่ปลีย่นแปลงแกไ้ข

ออกใช ้ซึง่ส่งผลใหต้อ้งมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ (New Hardware) การปรับเปลี่ยนความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน (Capacity Requirement) หรือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Technology Changes) บริษัทควร

ด าเนินการตดิตามดูแลใหม้กีารปรับปรุงแกไ้ขแผนการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ รวมทัง้ศูนยส์ ารอง หรือ

สถานที่ปฏบิัตกิารฉุกเฉิน (Recovery Site) เพื่อใหส้ามารถรองรับระบบปฏบิัตงิานที่น ามาใชง้านจรงิในสภาวะ

แวดลอ้มใหม ่(New Production Environment) 



   นโยบายการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ 
 

 

 หนา้ : 9/12 

 

2.8    การบรหิารโปรแกรมการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ  

2.8.1 ผูท้ี่มหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการด าเนนิการตามแนวทางการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ

ของบรษัิทอยา่งตอ่เนือ่ง ประกอบดว้ย  

(1) หน่วยงานทีด่แูลการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ (BCM Function) 

(2) ผูป้ระสานงานดา้นการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิของหน่วยงาน (Department 

BCM Coordinators) 

2.8.2 หน่วยงานทีด่แูลการบรหิารความตอ่เนื่องทางธรุกจิ (BCM Function) จะปฏบิัตงิานรว่มกบั

ผู ป้ ระสานงานดา้นการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของหน่วยงาน (Business and Shared Services 

Department  BCM Coordinator) ในเรือ่งตา่งๆ ดังตอ่ไปนี ้  

(1) ตดิตามเพื่อใหม้ั่นใจว่าผูท้ี่เกีย่วขอ้งทัง้หลายที่อยู่ในหน่วยธุรกจิ และหน่วยงาน     

ทีส่นับสนุนงานทางธุรกจิ ตลอดจนหน่วยงาน และหน่วยงานภายใตก้ารก ากับดูแลของกลุ่มนัน้ๆ ด าเนนิการในการ

เตรยีมการวางแผน และด าเนนิการกจิกรรมทีจ่ าเป็นตอ่การปฏบิตัใิชแ้ผนการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ 

(2) จัดใหม้ีการอบรม และการถ่ายทอดองค์ความรูใ้หแ้ก่ผูท้ี่มีส่วนเกีย่วขอ้งเพื่อให ้

สามารถด าเนนิกจิกรรมเกีย่วกบัการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ 

(3) รายงานผลความคบืหนา้ตลอดจนประเด็นทีพ่บจากกจิกรรมตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

บรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งรับทราบ 

(4) ประเมนิความเสีย่งอันอาจเกดิจากการหยุดชะงักของธุรกจิ รวมทัง้การประเมนิการ

ควบคมุความเสีย่งดังกลา่วทกุปี พรอ้มทัง้รายงานผลใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งรับทราบ  

2.9   การตรวจสอบแผนการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ  

  ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหีนา้ทีต่รวจสอบการด าเนนิการทีเ่กีย่วกับการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ 

พรอ้มทัง้รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบรษัิทรับทราบเป็นประจ าทุกปี โดยจะเนน้

เรือ่งตา่งๆ ดังนี ้

2.9.1 ผลการประเมนิสถานะ ณ ปัจจบุนัของแผนการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ และศักยภาพ

ในการด าเนนิการของแตล่ะฝ่าย 

2.9.2 หลักฐานแสดงว่าหน่วยงานไดด้ าเนินการในการพัฒนาแผนการบรหิารความต่อเนื่อง    

ทางธรุกจิ ทดสอบ และการบ ารงุรักษากจิกรรม/ธรุกรรมอยา่งเพยีงพอ เพือ่ยนืยนัวา่เนือ้หาสาระของแผนการบรหิาร

ความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ นัน้เหมาะสมกบัวัตถปุระสงคท์ีต่ัง้เป้าหมายไว ้

2.9.3 หลักฐานทีแ่สดงว่าไดม้กีารจัดการฝึกอบรม และใหข้อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการบรหิารความ

ต่อเนื่องทางธุรกจิอย่างเพียงพอ เพื่อใหม้ั่นใจว่าพนักงานไดรั้บทราบบทบาทของแต่ละคน รวมทัง้การฝึกฝน    

อยา่งเพยีงพอในการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วกบัการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ 

2.9.4 แผนการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิทัง้หมด ควรไดรั้บการตรวจสอบอยา่งสม า่เสมอ 

 

3.  บทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบเกีย่วกบัการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ  

  บรษัิทมนีโยบายทีต่อ้งมโีครงสรา้งองคก์รทีเ่หมาะสมเอือ้ต่อการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ มกีารก าหนด

หนา้ทีช่ดัเจนของแตล่ะหน่วยงาน รวมทัง้มกีารแบง่แยกหนา้ทีค่วามรับผดิชอบอยา่งชดัเจน สอดคลอ้งกบัหลักการ

ควบคุมภายในทีด่ ีโครงสรา้งองค์กรส าหรับการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษัิท     

ใชห้นา้ทีต่ามทีร่ะบไุวใ้นขอ้บังคับคณะกรรมการบรษัิทและใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมหีนา้ทีต่ามทีไ่ดรั้บมอบหมาย

ตามขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้ง โดยหน่วยงานหลักมหีนา้ทีส่ าคัญในส่วนทีเ่กีย่วกับการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ

ดังตอ่ไปนี ้
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3.1 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3.1.1 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง พจิารณาก าหนดหลักการ และแนวทางของการบรหิารความ

ตอ่เนือ่งทางธรุกจิ รวมทัง้นโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการส าหรับการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิของบรษัิท 

เพือ่ใหบ้รษัิทสามารถด าเนนิธรุกจิไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

3.1.2 ทบทวน และปรับปรุงระบบการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิของบรษัิทใหม้ปีระสทิธภิาพ 

และประสทิธผิลอยา่งตอ่เนือ่ง ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแนวทางทีก่ าหนดไวอ้ยา่งสม า่เสมอ 

3.1.3 ก ากับดูแล และสนับสนุนใหม้กีารด าเนินงานดา้นการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ รับ

รายงานความคบืหนา้ตลอดจนประเด็นทีพ่บจากกจิกรรมตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิจาก

คณะท างานบรหิารความเสีย่ง 

3.2 คณะท างานบรหิารความเสีย่ง 

3.2.1 คณะท างานบรหิารความเสีย่ง พจิารณากลั่นกรองแนวทางของการบรหิารความตอ่เนือ่งทาง

ธุรกจิ รวมทัง้นโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการส าหรับการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิของบรษัิท เพือ่ให ้

บรษัิทสามารถด าเนนิธรุกจิไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง กอ่นน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเพือ่พจิารณาเห็นชอบ 

และอนุมตั ิ

3.2.2 ในชว่งระหวา่งการประกาศภาวะฉุกเฉนิ คณะท างานบรหิารความเสีย่ง หรอืผูบ้รหิารระดับสงู

ที่ไดรั้บมอบหมาย จะท าหนา้ทีเ่ป็นคณะผูบ้รหิารวกิฤตกิารณ์ (Crisis Management Team) ซึง่ท าหนา้ทีใ่นการ

ตัดสนิใจในสถานการณ์ฉุกเฉนิ 

3.2.3 คณะท างานบรหิารความเสีย่ง พจิารณาใหค้วามเห็นชอบผลการประเมนิผลกระทบทางธุรกจิ 

(BIA) และทางเลอืกกลยทุธก์ารบรหิารความตอ่เนื่องทางธรุกจิ (Strategic Options) เพือ่ลดความเสีย่งทีส่ าคัญที่

กอ่ใหเ้กดิการหยดุชะงักจากการด าเนนิงาน 

3.3 หนว่ยธุรกจิ (Business Unit) 

3.3.1 หน่วยงานต่างๆ ในหน่วยธุรกจิ เป็นเจา้ของความเสีย่งทีก่่อใหเ้กดิการหยุดชะงักจากการ

ด าเนินงานที่ส าคัญของธุรกจิทัง้ในหน่วยงาน และหน่วยงานของตนเอง ตลอดจนการด าเนินงานที่ส าคัญของ

หน่วยงานที่สนับสนุนงานทางธุรกจิ โดยรับผดิชอบ และมหีนา้ที่ในการตดิตาม และดูแลใหม้ั่นใจว่าการบรหิาร   

ความต่อเนื่องทางธุรกจิมปีระสทิธผิล และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนมคีวามเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของ

ธรุกจิ 

3.3.2 หน่วยงานตา่งๆ ในหน่วยธรุกจิ มหีนา้ทีใ่นการผลักดันใหบ้รษัิทสามารถน ากลยทุธก์ารบรหิาร

ความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ แผนการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิและแนวทางการแกปั้ญหาทีเ่กีย่วขอ้งตอ่การบรหิาร

ความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุในการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ 

3.3.3 ผูบ้ริหารระดับฝ่าย (Head of Department) เป็นผูรั้บผิดชอบสูงสุดต่อการบริหารความ

ต่อเนื่องทางธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ธุรกรรมงานทีส่ าคัญ หรอืการใหบ้รกิาร/ผลติภัณฑแ์กล่กูคา้  และพจิารณาแตง่ตัง้ 

ผูป้ระสานการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิของหน่วยงาน ตลอดจนด าเนนิการน าแผนการบรหิารความต่อเนื่อง

ทางธุรกจิมาปฏบิัตใิชใ้นชว่งภาวะวกิฤตอิย่างเหมาะสม เพือ่ใหส้ามารถกลับมาด าเนนิการไดใ้นเวลาทีเ่หมาะสม

ในชว่งภาวะวกิฤต ิ 

3.3.4 ผูป้ระสานงานการบรหิารความต่อเนื่องของหน่วยงานธุรกจิ (Business Department BCM 

Coordinator) รับผดิชอบต่อการประสานงานกจิกรรมเกีย่วกับการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิในหน่วยงาน 

รวมทัง้การใหก้ารฝึกอบรมเกีย่วกับแผนการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิใหก้ับผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเพยีงพอ และ

ในช่วงภาวะวกิฤตทิ าหนา้ที่เป็นผูป้ระสานงานกับผูท้ี่เกีย่วขอ้ง เพื่อสนับสนุนการกูค้ืนธุรกรรมงานที่ส าคัญของ

หน่วยงาน พรอ้มทัง้รายงานขอ้มลูขา่วสารตา่งๆ ใหแ้กผู่บ้รหิารระดับฝ่าย 

3.4 หนว่ยงานสนบัสนนุงานทางธุรกจิ (Support Unit) 

3.4.1 หน่วยงานต่างๆ  ในหน่วยงานสนับสนุนงานทางธุ รกิจ  เ ป็นเจ า้ของความเสี่ยง 

ทีก่่อใหเ้กดิการหยุดชะงักจากการด าเนนิงานทีส่ าคัญทีอ่ยู่ภายใตค้วามรับผดิชอบของหน่วยงาน และหน่วยงาน
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ตนเอง โดยรับผิดชอบ และมีหนา้ที่ในการตดิตาม และดูแลใหม้ั่นใจว่าการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิมี

ประสทิธผิล และเป็นปัจจบุนั ตลอดจนมคีวามเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของธรุกจิ 

3.4.2 หน่วยงานต่างๆ ในหน่วยงานสนับสนุนงานทางธุรกจิ มีหนา้ที่ในการผลักดันใหบ้รษัิท

สามารถน ากลยุทธก์ารบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ แผนการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ และแนวทางการ

แกปั้ญหาทีเ่กีย่วขอ้งตอ่การบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุในการบรหิารความตอ่เนื่อง

ทางธรุกจิ 

3.4.3 ผูบ้ริหารระดับฝ่ายที่สนับสนุนงานทางธุรกิจ (Head of Shared Service Department)   

เป็นผูรั้บผดิชอบสงูสดุต่อการบรหิารความตอ่เนื่องทางธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ธรุกรรมงานทีส่ าคัญ หรอืการใหบ้รกิาร/

ผลติภัณฑแ์ก่ลูกคา้  และพจิารณาแต่งตัง้ผูป้ระสานการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิของหน่วยงาน ตลอดจน

ด าเนนิการน าแผนการบรหิารความตอ่เนื่องทางธุรกจิมาปฏบิัตใิชใ้นชว่งภาวะวกิฤตอิยา่งเหมาะสม เพือ่ใหส้ามารถ

กลับมาด าเนนิการไดใ้นเวลาทีเ่หมาะสมในชว่งภาวะวกิฤต ิ

3.4.4 ผูป้ระสานงานการบรหิารความตอ่เนือ่งของหน่วยงานทีส่นับสนุนทางธรุกจิ (Shared Service 

Department BCM Coordinator) รับผดิชอบตอ่การประสานงานกจิกรรมเกีย่วกบัการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ

ในหน่วยงาน รวมทัง้การใหก้ารฝึกอบรมเกีย่วกับแผนการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิใหก้ับผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอยา่ง

เพยีงพอ และในชว่งภาวะวกิฤต ิท าหนา้ทีเ่ป็นผูป้ระสานงานกับผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สนับสนุนการกูค้นืธุรกรรมงานที่

ส าคัญของหน่วยงาน พรอ้มทัง้รายงานขอ้มลู ขา่วสารตา่งๆ ใหแ้กผู่บ้รหิารหน่วยงาน 

3.5 ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.5.1 รับผิดชอบต่อกิจกรรม และกระบวนการดา้น IT ทั ้งภายใน และภายนอกที่เกี่ยวขอ้ง        

เพือ่สนับสนุนการบรหิารความตอ่เนื่องทางธรุกจิ รวมถงึการตดิตอ่ประสานงานกับหน่วยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดย

ใหส้อดคลอ้งกับนโยบาย และกลยุทธก์ารบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ และนโยบายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ให ้

มัน่ใจวา่ธรุกรรมงานทีส่ าคัญของบรกิาร และผลติภณัฑจ์ะสามารถด าเนนิไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง หรอืกลับมาด าเนนิการได ้

ในเวลาที่เหมาะสม และสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของ ส านักงานคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย์และ     

ตลาดหลักทรัพย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.5.2 ด าเนนิการออกแบบ และพัฒนาแผนการกูร้ะบบจากเหตุการณ์ฉุกเฉนิ (Disaster Recovery 

Plan)   ใหค้รอบคลุมธุรกรรมงานทีส่ าคัญของบรษัิทรวมทัง้ตดิตาม และดูแลเพือ่ใหเ้กดิความเชือ่มั่นว่าแผนการ    

กูร้ะบบจากเหตกุารณ์ฉุกเฉนิ มคีวามสอดคลอ้ง เหมาะสมกบักลยทุธ ์และแผนรองรับการด าเนนิธรุกจิอยา่งตอ่เนื่อง 

ตลอดจนโครงสรา้งพืน้ฐาน และระบบตา่งๆ ของบรษัิทภายใตก้ารบรหิารทรัพยากรอยา่งเหมาะสม 

3.5.3 ด าเนินการทดสอบแผนการกูร้ะบบจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan)      

โดยก าหนดใหข้อบเขตของการทดสอบครอบคลมุธรุกรรมงานทีส่ าคัญของบรษัิทและใหส้อดคลอ้งตอ่กลยทุธ ์และ

แผนรองรับการด าเนนิธุรกจิอยา่งต่อเนื่อง ทัง้นี้ ใหร้วมถงึการตดิตาม และดูแลเพือ่ใหเ้กดิความเชือ่มั่นว่าผลของ

การทดสอบแผนการกูร้ะบบจากเหตกุารณ์ฉุกเฉนิครบถว้น สมบรูณ์ และสามารถน าไปปฏบิตัใิชไ้ดจ้รงิ 

3.5.4 รับผดิชอบร่วมกับผูใ้หบ้รกิารทางดา้นเทคโนโลยภีายนอกทีส่ าคัญ เพื่อใหบ้รกิารทีไ่ดรั้บ

สอดคลอ้งกบัแผนการบรหิารความตอ่เนื่องทางธรุกจิ 

3.5.5 รับผดิชอบตอ่การจัดเตรยีมระบบพืน้ฐานทางดา้นเทคโนโลยสี าหรับสถานทีต่ัง้ส ารอง 

 

3.6 สว่นบรหิารความเสีย่ง 

3.6.1 จัดท า และน าเสนอ นโยบาย ระบบ ขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได ้(Risk Appetite) 

ขอบเขตความเสีย่งทีก่ าหนด (Risk Limit) กระบวนการในการบรหิารความเสีย่งประเภทตา่งๆ ทีส่ าคัญ และใหม้กีาร

น าไปปฏบิตัภิายในกลุม่ธรุกจิ 

3.6.2 ตดิตาม ควบคุม และรวบรวมฐานะความเสีย่งในภาพรวมของกลุ่มธุรกจิใหอ้ยู่ภายใตร้ะดับ

ความเสีย่งทีย่อมรับได ้

3.6.3 ตดิตาม ควบคมุ และประเมนิระดับความมปีระสทิธผิลของการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ

ในภาพรวม  และเชือ่มโยงสูก่ารควบคมุฐานะความเสีย่งดา้นปฏบิตักิารของกลุม่ธุรกจิ ใหอ้ยูภ่ายใตร้ะดับความเสีย่ง

ทีย่อมรับได ้



   นโยบายการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ 
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3.7 สว่นโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์

รับผดิชอบตอ่กจิกรรมและกระบวนการตดิตอ่สือ่สาร และการประชาสัมพันธก์ารบรหิารความตอ่เนือ่ง

ทางธุรกจิแกผู่เ้กีย่วขอ้งทัง้ภายใน และภายนอก ไดแ้ก ่พนักงาน ลูกคา้ ประชาชน นักลงทุน และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 

ทัง้ในภาวะปกต ิและเมือ่เกดิเหตุการณ์หยดุชะงัก เพือ่ใหส้ามารถใหข้อ้มลูไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และทันท่วงท ีป้องกนั  

มใิหเ้กดิความตืน่ตระหนกต่อสาธารณชน และเพื่อสรา้งความเชือ่มั่นว่าบรษัิท ยังคงสามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่าง

ตอ่เนือ่ง ตลอดจนการรักษาภาพลักษณ์ และชือ่เสยีงของบรษัิท 

3.8 แผนกธุรการ 

รับผิดชอบต่อกิจกรรม และกระบวนการดา้นการสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก การดูแล

สาธารณูปโภค อปุกรณ์ และสถานที ่รวมทัง้ตดิตอ่ประสานงานดา้นดังกลา่วกบัหน่วยงานทัง้ภายใน และภายนอกที่

เกีย่วขอ้งเพื่อสนับสนุนต่อการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ เพื่อใหม้ั่นใจว่าธุรกรรมงานทีส่ าคัญของบรษัิทจะ

สามารถด าเนนิไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง หรอืกลับมาด าเนนิการไดใ้นเวลาทีเ่หมาะสม 

3.9 หนว่ยงานบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ 

3.9.1 รับผิดชอบต่อการน าเสนอนโยบาย มาตรฐาน แนวทาง และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อให  ้

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งพจิารณา 

3.9.2 ท าหน ้าที่บ ริหา รโปรแกรมการบริหารความต่อ เนื่ องทางธุ รกิจ  ( BCM Program 

Management) โดยตดิตามดูแลความคบืหนา้ในการพัฒนาแผนการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ ตลอดจนการ

น ามาประยุกตใ์ช ้การทดสอบ และการทบทวนแผน รวมถงึการตดิตามใหม้กีารประสานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การ

จัดท าแผนฯ 

3.9.3 ถ่ายทอดความรูต้ลอดจนฝึกอบรมใหก้ับหน่วยงานต่างๆ  เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทหนา้ที่ และ

ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงอันเกดิจากการที่ธุรกจิหยุดชะงัก รวมทั ้งการเสริมสรา้งศักยภาพ             

ในหน่วยงานทีส่ าคัญเพือ่สามารถด าเนนิการไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

3.9.4 ด าเนินการเพื่อประเมิน และแจกแจงความเสี่ยงอันเกิดจากการหยุดชะงักทางธุรกจิ         

เป็นประจ า    ทุกปี เพื่อใหท้ราบถงึความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถก าจัด หรือควบคุมไดท้ี่ยังเหลืออยู่ (Residual 

Business Interruption Risk) ของบรษัิท 

3.9.5 ติดตามดูแลศักยภาพ และความพรอ้มของบริษัท ณ ปัจจุบันเพื่อรองรับการบริหาร        

ความต่อเนื่องทางธุรกจิ รวมทัง้การวเิคราะหห์าความแตกต่างระหว่างศักยภาพ และความพรอ้มของบรษัิททีม่อียู่

โดยเปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีด่ ี(Industry Best Practices) 

3.9.6 รายงานผลการทดสอบใหก้ับคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและผูบ้รหิารระดับสูงทราบ

อยา่งสม า่เสมอ 

3.9.7 หากมกีารปฏบิตัทิีไ่มส่อดคลอ้ง หรอืเป็นไปตามแนวทาง หรอืมาตรฐานทีก่ าหนดในนโยบาย

ตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และผูบ้รหิารระดับสงูทราบ 

3.10 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายตรวจสอบภายในดูแลใหเ้กดิความเชือ่มั่นในความเพียงพอของการควบคุมภายในของทุก

หน่วยงานตา่งๆ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย กระบวนการ และระเบยีบปฏบิตัใินการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ 

พรอ้มทัง้รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบรษัิทรับทราบเป็นประจ าทุกปี โดยจะเนน้

เรือ่งตา่งๆ ดังนี ้

3.10.1 ตรวจสอบการด าเนินการพัฒนากระบวนการการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ

หน่วยงานตา่งๆ ในบรษัิทใหเ้กดิความเพยีงพอ และสอดคลอ้งตามนโยบายการบรหิารความตอ่เนื่องทางธรุกจิของ

บรษัิทขอ้ก าหนดของ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.10.2 ตรวจสอบผลทีไ่ดจ้ากการด าเนนิการพัฒนากระบวนการการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ

ของหน่วยงานต่างๆ ในบรษัิทใหเ้กดิความเชือ่มั่นว่า บรษัิทสามารถน ามาปฏบิัตใิชง้านไดจ้ริง ในเหตุการณ์

หยดุชะงัก 


