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บรษิทัเดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน) 

กำรบรหิำรจดักำรในภำวะวกิฤต  

บทท่ี 1 
บททัว่ไป 

 
สบืเน่ืองจำกสถิตขิอ้มูลในอดตีจนถงึสภำวกำรณ์ปจัจุบนั มขีอ้บ่งชี้ว่ำได้เกดิวกิฤตกำรณ์ต่ำงๆ 

ทัง้ที่เป็นปจัจยัภำยในประเทศ เช่น ปญัหำทำงกำรเมอืง เหตุจำกภยัธรรมชำติ ปญัหำโรคระบำด และ
จำกปจัจยัภำยนอก เช่น วกิฤตดำ้นพลงังำน ดำ้นค่ำเงนิ ปญัหำภำวะเศรษฐกจิตกต ่ำ ภยัพบิตัต่ิำงๆ ทีม่ ี
แนวโน้มรุนแรงและมำกขึน้เป็นล ำดบั ซึง่จะส่งผลกระทบที่ก่อให้เกดิควำมเสยีหำย และเป็นอุปสรรคต่อ
กำรบรรลุ วัต ถุประสงค์ของบริษัท  รวมถึงส่ งผลกระทบ ต่อผู้มี ส่ วนได้ เสียของบริษัท  และ
สำธำรณประโยชน์โดยรวม  ดงันัน้ เพื่อช่วยให้บรษิทับรรลุเป้ำหมำย สำมำรถกลบัมำด ำเนินธุรกจิตำม
ปรกติได้อย่ำงรวดเรว็ และได้รบัควำมเสียหำยน้อยที่สุด  บรษิัทจงึได้จดัท ำแผนบรหิำรจดักำรภำวะ
วิกฤต (Crisis Management Plan : CMP) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ งของแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk 
Management Plan : RMP) ภำยใต้ควำมรบัผิดชอบของสำยงำนบรหิำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสีย่งระดบัจดักำร และคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์ร ซึ่งมหีน้ำทีก่ ำหนดนโยบำย 
และแนวทำงกำรบรหิำรควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ รวมถงึก ำกบัและควบคุมให้มกีำรจดัท ำแผนบรหิำรควำม
เสีย่งใหค้รอบคลุมและเหมำะสมกบับรบิทของบรษิทั รวมถึงมกีำรสื่อสำรใหทุ้กคนเขำ้ใจ และปฏบิตัติำม
แผนบรหิำรควำมเสีย่งทีก่ ำหนดอกีดว้ย 
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บรษิทัเดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน) 

กำรบรหิำรจดักำรในภำวะวกิฤต 

1. ค านิยาม 

(1) การบริหารความเส่ียง  (Risk Management) 

หมำยถึง กระบวนกำรที่ปฎิบัติโดยคณะกรรมกำร ผู้บรหิำร และบุคลำกรทุกคนใน
องคก์รเพื่อช่วยกนัในกำรก ำหนดกลยุทธ ์และกำรด ำเนินงำน โดยกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
ทีไ่ด้รบักำรออกแบบไว้ให้สำมำรถบ่งชี้เหตุกำรณ์ที่อำจเกดิขึน้ และมผีลกระทบต่อองค์กร และ
สำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รบัควำมมัน่ใจอย่ำง
สมเหตุสมผลในกำรบรรลุวตัถุประสงคท์ีอ่งคก์รก ำหนดไว ้ 

(2) การจดัการภาวะวิกฤต (Crisis Management) 

หมำยถึง กำรจดักำร โครงสร้ำง บุคคลำกร และกระบวนกำร ตลอดจนศิลปะในกำร
วำงแผนและกำรตดัสนิใจในกำรยบัยัง้วกิฤตกำรณ์ก่อนจะลุกลำมเสยีหำยมำกขึน้ 

(3) ภาวะวิกฤต (Crisis) 

หมำยถึง เหตุกำรณ์ หรอืสถำนกำรณ์ที่จะส่งผลเสยีหำยอย่ำงรวดเรว็ และรุนแรง ต่อ
ชวีติและทรพัย์สนิของบุคคล ตลอดจนชื่อเสยีง และกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทัหรอืสนิค้ำใน
ระยะยำว ซึง่อำจเกดิจำกภยัธรรมชำต ิและ / หรอืฝีมอืมนุษยก์ไ็ด ้องคป์ระกอบของภำวะวกิฤต คอื 

• มผีลคุกคำมต่อบรษิทั  
• เป็นสิง่ทีไ่มค่ำดคดิมำก่อน / สรำ้งควำมประหลำดใจ  
• ตอ้งรบีตดัสนิใจในระยะเวลำอนัสัน้ / มเีวลำน้อย 

จะเหน็ไดว้่ำ กำรบรหิำรควำมเสีย่งเกี่ยวขอ้งกบักำรบ่งชีเ้หตุกำรณ์ เพื่อหำแนวทำงกำรประเมนิ
สิ่งที่คุกคำม และหำมำตรกำรที่ดีที่สุดเพื่อลดผลกระทบ ทัง้ควำมรุนแรง และควำมถี่ของ
เหตุกำรณ์นัน้ๆ  แต่กำรจดักำรภำวะวกิฤตเกีย่วขอ้งกบักำรจดักำรทัง้ก่อน ระหว่ำง และหลงัทีส่ ิ่ง
คุกคำมเกิดขึ้น มขี้อบงัคบัควำมส ำคญัต่อบรบิทในกำรจดักำร ซึ่งประกอบด้วยบุคลำกรที่มี
ควำมรู ้ควำมช ำนำญ กระบวนกำรและเทคนิคที่จ ำเป็น เพื่อที่จะบ่งชี้ ประเมนิ พรอ้มรบัมอืกบั
สถำนกำรณ์ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในช่วงแรกเริม่เกดิขึน้ไปจนถงึจดุขัน้ตอนของกำรฟ้ืนฟู 

(4) ภยั (Peril)  

หมำยถงึ สำเหตุของควำมเสยีหำย ทีอ่ำจเกดิขึน้ไดจ้ำก  
 ภัยธรรมชำติ เป็นภัยที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ ควบคุมได้ยำก เช่น เกิดพำย ุ

คลื่นสนึำม ิน ้ำท่วม ภยัแลง้ แผ่นดนิไหว สภำพภมูอิำกำศแปรปรวน 
 ภยัจำกกำรกระท ำของมนุษย ์เช่น อคัคภียั จลำจล ฆำตกรรม ภยัสงครำม ผูอ้พยพพลดัถิน่ 
  โรคระบำด  
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บรษิทัเดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน) 

กำรบรหิำรจดักำรในภำวะวกิฤต  

 ภยัที่เกิดขึ้นจำกภำวะเศรษฐกิจ เช่น น ้ำมนัขำดแคลนหรอืรำคำสูง วิกฤตตลำด
หลกัทรพัย ์อตัรำดอกเบีย้ผนัผวน ภำวะกำรว่ำงงำนสงู วกิฤตสถำบนักำรเงนิ 

 ภยัที่เกดิจำกกำรด ำเนินงำน เช่น กำรนัดหยุดงำน กำรจำรกรรมขอ้มูล กำรวำงยำ
บ่อนท ำลำยบรษิทั กำรเปิดเผยควำมลบัธุรกจิ กำรครอบง ำกจิกำรแบบไมเ่ป็นมติร 

 ภยัทีเ่ป็นอุบตัเิหตุ เช่น อุบตัเิหตุกำรจรำจร แก๊สรัว่ หมอ้น ้ำระเบดิ ไฟไหม้ กำรถล่ม 
พงัทลำยของอำคำรสิง่ปลกูสรำ้ง 

(5) สภาวะท่ีจะท าให้เกิดความเสียหาย (Hazard)  

หมำยถงึ สภำพและเงื่อนไขบำงอย่ำงที่สรำ้งโอกำส หรอือำจเป็นสำเหตุที่ท ำให้ควำม
เสยีหำยเพิม่สงูยิง่ขึน้ โดยสภำวะต่ำงๆนี้แบ่งได ้ดงันี้  

5.1 สภำวะทำงด้ำนกำยภำพ (Physical) คอื สภำวะของโอกำสที่จะเกดิควำมเสยีหำย 
เช่น ชนิดและท ำเลทีต่ ัง้ของสิง่ปลกูสรำ้ง อำจเอือ้ต่อกำรเกดิเพลงิไหม ้ 

5.2 สภำวะทำงด้ำนศีลธรรม (Moral) คอื สภำวะของโอกำสที่จะเกิดขึ้นจำกควำมไม่
ซื่อสตัยต่์อหน้ำทีก่ำรงำนของพนกังำน เช่น กำรทุจรติต่อหน้ำทีข่องพนกังำน  

5.3 สภำวะด้ำนจติส ำนึกในกำรป้องกนัควำมเสี่ยง (Morale) คอื สภำวะที่ไม่ประมำท
และเลนิเล่อ หรอืกำรไมเ่อำใจใส่ในกำรป้องกนัควำมเสีย่ง เช่น กำรทีพ่นกังำนปล่อย
ใหเ้ครือ่งจกัรท ำงำนโดยไมค่วบคุม กำรไมป่ฏบิตังิำนตำมขัน้ตอนทีก่ ำหนด 

 
2. กรอบการบริหารความเส่ียงและภาวะวิกฤตเพ่ือการด าเนินธรุกิจอย่างยัง่ยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่1 - กรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและภำวะวกิฤต 
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บรษิทัเดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน) 

กำรบรหิำรจดักำรในภำวะวกิฤต 

บทท่ี 2 
แนวทางการบริหารการจดัการภาวะวิกฤต 

       
1. วตัถุประสงคข์องกำรบรหิำรจดักำรภำวะวกิฤต      9 
2. มำตรกำรรบัมอืกบัภยั 5 มำตรกำร (5R)      10 
3. โครงสรำ้งองคก์รดำ้นกำรบรหิำรกำรจดักำรภำวะวกิฤต     11 
4. กำรประเมนิเหตุกำรณ์วกิฤต (Crisis Assessment)     12 
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บรษิทัเดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน) 

กำรบรหิำรจดักำรในภำวะวกิฤต  

บทท่ี 2 
แนวทางการบริหารการจดัการภาวะวิกฤต 

 
1. วตัถปุระสงคข์องการบริหารจดัการภาวะวิกฤตมี ดงัน้ี 

(1) ป้องกนักำรเกดิภำวะวกิฤตใด ๆ แก่บรษิทั โดยจดัท ำแผนล่วงหน้ำพรอ้มสื่อสำรใหทุ้กส่วน
ทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทรำบ เขำ้ใจ สำมำรถปฏบิตัไิดจ้รงิเมือ่เกดิภำวะวกิฤต   

(2) เพื่อก ำจดัภำวะวกิฤตนัน้ให้หมดไปโดยเรว็ที่สุด และจ ำกดัขอบเขตควำมเสยีหำยให้อยู่ใน
วงจ ำกดั 

(3) เพื่อสรำ้งควำมน่ำเชื่อถอืใหเ้กดิขึน้กบับรษิทัอกีครัง้  
(4) เพื่อใหบ้รษิทัสำมำรถกลบัมำด ำเนินธุรกจิปรกตไิดอ้ยำ่งรวดเรว็  

 กำรบรหิำรควำมเสี่ยงระดบัองค์กรของบรษิัท ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรบรหิำรควำมเสี่ยง
องค์กรของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO 
ซึง่มกีระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ทีต่อ้งด ำเนินงำนอยำ่งต่อเนื่อง  ไดแ้ก่  

(1)  กำรก ำหนดวตัถุประสงค ์ 
(2)  กำรบ่งชีเ้หตุกำรณ์  
(3)  กำรประเมนิควำมเสีย่ง  
(4)  กำรตอบสนองควำมเสีย่ง  
(5)  กจิกรรมกำรควบคุม  
(6)  กำรตดิตำมผล  
ซึง่กำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์ร จะมคีวำมสมบรูณ์ครบถ้วนได ้จะต้องมกีำรทบทวน ตดิตำมและ

ประเมนิผล  เพื่อปรบัปรุงแก้ไขกำรบรหิำรควำมเสี่ยงตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม ให้มัน่ใจว่ำกำร
บรหิำรควำมเสีย่งมคีุณภำพ ไดน้ ำไปประยกุตใ์ชใ้นทุกระดบัขององคก์ร และผูบ้รหิำรสูงสุดไดร้บัรำยงำน
เรือ่งกำรบรหิำรควำมเสีย่งอยำ่งสม ่ำเสมอ  
 อย่ำงไรก็ตำมแมจ้ะมกีำรจดักำรกบัควำมเสี่ยงทีถู่กระบุไวอ้ย่ำงเรยีบรอ้ยแลว้ องค์กรไม่ควรอยู่
นิ่ง หรอืหยุดกจิกรรมกำรจดักำรควำมเสีย่ง เพรำะควำมจรงิแลว้ ควำมเสีย่งเกดิขึน้ใหม่อยู่เสมอ ดงันัน้ 
องค์กรควรมกีิจกรรมในกำรประเมนิควำมเสี่ยงใหม่ๆ ที่อำจเกิดขึ้นในองค์กรตลอดเวลำ เพื่อหำทำง
รบัมอืและจดักำรกบัควำมเสีย่งไดอ้ยำ่งเหมำะสมและทนัท่วงท ี
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บรษิทัเดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน) 

กำรบรหิำรจดักำรในภำวะวกิฤต 

2. มาตรการรบัมือกบัภยั 5 มาตรการ (5R) 
(1) R1 Readiness ควำมเตรยีมพรอ้ม 

บรษิัท ต้องเตรยีมระบบกำรบรหิำรควำมเสี่ยงให้มีควำมพร้อมอยู่เสมอ โดยกำรจดัท ำ
มำตรกำรก ำจดัหรอืควบคุมภยัทำงต่ำง ๆ เอำไว้ล่วงหน้ำ เช่น กำรติดตัง้ Fire Alarm, Smoke 
Detector, CCTV เป็นตน้ 
(2) R2 Response กำรตอบสนองอยำ่งฉบัไว 

เมื่อเกิดอุบตัภิยัขึ้นบรษิัทจะต้องมรีะบบที่มสีมรรถนะที่ดพีอ ในกำรตอบโต้ภยัแต่ละชนิด 
อยำ่งไดผ้ล และทนัเวลำ เช่น Active Fire Alarm, Water Sprinkle เป็นตน้ 
(3) R3 Rescue กำรช่วยเหลอืกูภ้ยั 

เป็นกระบวนกำรปกป้องชวีติของพนักงำน และทรพัยส์นิของบรษิทั ให้ได้ผลและทนัเวลำ 
เช่น Fire Fighter ไฟฉำยน ำทำง ไฟแสงสว่ำงฉุกเฉิน เป็นตน้ 
(4) R4 Rehabilitation กำรกลบัเขำ้ไปท ำงำน 

เมื่ออุบตัภิยัสิน้สุดลงแลว้ต้องกลบัเขำ้ไปทีเ่ดมิใหเ้รว็ทีสุ่ดเพื่อกำรซ่อมแซม กำรเปลีย่นใหม ่
หรอืกำรสรำ้งขึน้ใหม่ (Rebuild) เพื่อใหอ้ำคำรสถำนทีพ่รอ้มทีจ่ะด ำเนินกจิกำรต่อไปได ้อำจรวม
ไปถงึกำรประกนัภยัดว้ย 
(5) R5 Resumption กำรกลบัคนืสู่สภำวะปกต ิ

บรษิทัสำมำรถเปิดท ำกำร หรอืด ำเนินธุรกจิต่อไปตำมปกตไิดเ้สมอืนว่ำไมม่อุีบตัภิยัมำก่อน 
กำรตอบสนองอย่ำงฉับไวกบักำรช่วยเหลอืกู้ภยัอำจจะเหมอืนเป็นเรื่องเดยีวกนั แต่ควำมจรงิ
แล้วแตกต่ำงกัน โดยขอยกตวัอย่ำงกรณีเกิดอคัคภียั อุปกรณ์ดบัเพลงิอตัโนมตัิ รวมถึง Fire 
Alarm คอืขัน้ตอนของ Response แต่ไฟฉุกเฉินและเครื่องช่วยหำยใจ เพื่อให้พนักงำนสวมเพื่อ
หนีออกจำกอำคำรเป็นขัน้ตอนของ Rescue 
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บรษิทัเดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน) 

กำรบรหิำรจดักำรในภำวะวกิฤต  

3. โครงสร้างองคก์รด้านการบริหารการจดัการภาวะวิกฤต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รปูที ่2 – Demco Crisis Management Organization 
 

(1) คณะกรรมกำรเฉพำะกจิบรหิำรภำวะวกิฤต (Crisis Management Steering Committee} 
(2) คณะท ำงำนเหตุกำรณ์วกิฤต (Crisis Working Teams) 
(3) สำยงำนบรหิำรควำมเสีย่ง (Risk Management) 
(4) คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งระดบัจดักำร (Risk Management Committee : RMC) 
(5) คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์ร (Corporate Risk Management Committee : 

CRMC) 
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บรษิทัเดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน) 

กำรบรหิำรจดักำรในภำวะวกิฤต 

4. การประเมินเหตกุารณ์วิกฤต (Crisis Assessment) 
 กำรประเมินโอกำสและผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบทำงลบต่อองค์กร สถำนที ่
ทรพัยำกร และชื่อเสียงภำยในระยะเวลำอนัสัน้ ซึ่งต้องได้รบักำรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน เพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิภำยในองค์กร โดยพจิำรณำจำกโอกำสเกิด (Probability) มำกน้อยเพยีงใด 
โดยอำศยักำรคำดเดำ กบักำรใชค้วำมถี่ในกำรเกดิ และผลกระทบ ( Impact) มคีวำมรุนแรงเพยีงใดโดย
อำจวดัจำกดำ้นกำรเงนิ ดำ้นกำรด ำเนินงำน ดำ้นควำมพงึพอใจ เป็นต้น  รวมถงึกำรประเมนิควำมพรอ้ม
ของบรษิทั ว่ำมคีวำมสำมำรถทีจ่ะรบัมอืกบัเหตุกำรณ์วกิฤตนัน้ ๆ มำกน้อย เพยีงใด 
 
No Crisis Assessment Probability Impact Readiness 

(Control 
Factors) 

1 พนกังานตดิเชือ้ COVID 19 H H Yes 

2 การแพรข่องเชือ้ COVID 19 เขา้สู่ระยะที ่3 เพิม่จ านวน
มากขึน้ ผลกระทบเป็นวงกวา้ง 

 

H 

 

H 

 

No 

3 รฐับาลประกาศใหห้ยดุงาน / ท างานทีบ่า้น H H No 

4 รฐับาลประกาศปิด กทม.และปรมิณฑล M H No 

5 พนกังานจ านวนมากตอ้งถูกกกัตวั 14 วนั เพื่อเฝ้าระวงั
การตดิเชือ้ 

 

M 

 

H 

 

No 

6 งานโครงการก่อสรา้งล่าชา้ เพราะขาดแคลนก าลงัคน 
และวสัดุ อุปกรณ์ 

 

M 

 

H 

 

Yes 

7 บรษิทัขาดสภาพคล่องอยา่งรนุแรง L H Yes 

8 มลูค่าหุน้ของบรษิทัลดลงอย่างมาก M M No 

9 ลกูคา้ขอเลื่อนก าหนดการด าเนินโครงการตามสญัญา M M Yes 
 

ตำรำงที ่1 ตวัอยำ่งภยัคุกคำมจำกโรคระบำดไวรสัโคโรน่ำ (COVID 19 Pandemic) 
 
กรณทีี ่โอกำส สงู และ ผลกระทบ สงู และ ไม่มคีวำมพรอ้ม ถอืเป็น Priority 1 ทีต่อ้งด ำเนินกำรควบคุม 
กรณทีี ่โอกำส ต ่ำ และ ผลกระทบ สงู และ ไม่มคีวำมพรอ้ม ถอืเป็น Priority 2 ทีต่อ้งด ำเนินกำรควบคุม 
กรณทีี ่โอกำส สงู และ ผลกระทบ ต ่ำ และ ไม่มคีวำมพรอ้ม ถอืเป็น Priority 3 ทีต่อ้งด ำเนินกำรควบคุม 
กรณทีี ่โอกำส ต ่ำ และ ผลกระทบ ต ่ำ และ ไม่มคีวำมพรอ้ม ถอืเป็น Priority 4 ทีต่อ้งด ำเนินกำรควบคุม 
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บรษิทัเดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน) 

กำรบรหิำรจดักำรในภำวะวกิฤต  

บทท่ี 3 
การบริหารธรุกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Management : BCM) 

 
1. วตัถุประสงคข์องกำรบรหิำรธุรกจิอย่ำงต่อเนื่อง     15 
(Business Continuity Management : BCM) 

2. นโยบำยกำรบรหิำรธุรกจิอยำ่งต่อเนื่อง       15 
(Business Continuity Policy : BCP)   

3. องคป์ระกอบของกำรบรหิำรธุรกจิอย่ำงต่อเนื่อง      16 
(Business Continuity Management : BCM) 

(1) แผนกำรบรหิำรเหตุกำรณ์ผดิปรกต ิ(Incident Management Plan : IMP) 17 
(2) แผนกำรบรหิำรภำวะวกิฤต (Crisis Management Plan : CMP)   20 
(3) แผนกำรบรหิำรธุรกจิอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)  22 
(4) แผนกำรพลกิฟ้ืนธุรกจิ (Disaster Recovery Plan : DRP)   24 

4. กรณศีกึษำของบรษิทั : Case Coronavirus Pandemic (COVID 19)             27 
(1) แผนกำรบรหิำรธุรกจิอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)  30 
(2) แผนกำรพลกิฟ้ืนธุรกจิ (Disaster Recovery Plan : DRP)   32 
(3) กำรวเิครำะหผ์ลกระทบ (Impact Analysis)     34 
(4) โอกำสเพื่อกำรปรบัปรงุและพฒันำงำน       35 

5. สรปุบทเรยีน (Lesson Learn)       36
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บรษิทัเดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน) 

กำรบรหิำรจดักำรในภำวะวกิฤต 

บทท่ี 3 
การบริหารธรุกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Management : BCM) 

 
 ดว้ยสถำนกำรณ์ปจัจุบนักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัต้องเผชญิกบัควำมเสี่ยงที่ส ำคญัในหลำยๆ 
ด้ำน ถงึแมว้่ำบรษิัทจะมกีำรบรหิำรจดักำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบแล้วก็ตำม แต่ก็มปีจัจยัเสี่ยงบำง
ประกำรที่ไม่สำมำรถป้องกันได้ เช่น ปจัจยัเสี่ยงจำกภัยคุกคำมจำกธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่
เปลีย่นแปลงไป รวมถงึปจัจยัเสีย่งจำกกำรก่อกำรรำ้ย วนิำศกรรม กำรโจมตทีำงไซเบอร ์และกำรเกดิ 
โรคระบำด เป็นต้น ซึง่ปจัจยัเสีย่งดงักล่ำว อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั ชื่อเสยีง และ
ควำมเชื่อมัน่ 
 ดังนั ้น บริษัทจึงได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบรหิำรธุรกิจอย่ำงต่อเนื่ อง (Business 
Continuity Management : BCM) และกำรจดัท ำแผนด ำเนินธุรกจิอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity 
Plan : BCP) เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำระบบกำรบรหิำรธุรกจิอย่ำงต่อเนื่องมปีระสทิธภิำพและมัน่ใจไดว้่ำหำกเกดิ
เหตุกำรณ์วกิฤตต่ำงๆ บรษิทัจะสำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ย่ำงต่อเนื่องหรอืกลบัมำด ำเนินธุรกจิไดใ้นเวลำที่
เหมำะสม 
 กำรบริหำรธุรกิจอย่ำงต่อเนื่ อง (Business Continuity Management : BCM) องค์รวมของ
กระบวนกำรบรหิำรซึ่งบ่งชี้ถงึภยัคุกคำมที่มต่ีอองค์กร และผลกระทบของภยัคุกคำมนัน้ต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจและให้แนวทำงในกำรสร้ำงขดีควำมสำมำรถให้องค์กรมคีวำมยดืหยุ่น เพื่อกำรตอบสนองและ
ปกป้องผลประโยชน์ของผูม้สี่วนไดเ้สยี ชื่อเสยีง ภำพลกัษณ์ และกจิกรรมทีส่รำ้งมลูค่ำทีม่ปีระสทิธผิล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่3 ววิฒันำกำรของกำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ 
 



 

  15 

  

บรษิทัเดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน) 

กำรบรหิำรจดักำรในภำวะวกิฤต  

1. วตัถปุระสงคข์องการบริหารธรุกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Management : BCM) 
(1) เพื่อใหบ้รษิทั สำมำรถกลบัมำด ำเนินธุรกจิไดอ้ยำ่งปรกตโิดยเรว็ทีสุ่ด 
(2) เพื่อให้บรษิัทมีแผนในกำรเผชิญกับเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิด หรอืเหตุกำรณ์ซึ่งเป็นภัย

คุกคำมต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั 
(3) เพื่อลดควำมเสยีหำย หรอืผลกระทบจำกเหตุกำรณ์วกิฤตที่อำจจะเกิดขึ้น ให้ส่งผลต่อ

องคก์รน้อยทีสุ่ด  
(4) เพื่อสรำ้งควำมเชื่อมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท แก่ ลูกค้ำ พนักงำน ผู้ถอืหุ้น คู่ค้ำ

และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม 

2. นโยบายการบริหารธรุกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Policy : BCP) 

 บรษิทัไดจ้ดัท ำนโยบำยกำรบรหิำรธุรกจิอยำ่งต่อเนื่อง และไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะ
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์ร เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรบรหิำรธุรกจิอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้มกีำร
ก ำหนดกลยุทธก์ำรพลกิฟ้ืนธุรกจิใหก้ำรด ำเนินงำนกลบัสู่สภำวะปกต ิ(Recovery Strategy)  โดย
นโยบำยกำรบรหิำรควำมต่อเนื่องธุรกจิม ีดงันี้ 

(1) มุง่เน้นพฒันำระบบกำรบรหิำรธุรกจิอยำ่งต่อเนื่องตำมกรอบมำตรฐำนสำกล ISO 22301 
(2) จดัให้มคีณะกรรมกำรบรหิำรธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Management 

Committee : BCM Committee) ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรบรหิำรธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องใน
ภำพรวม 

(3) สนับสนุนให้บุคคลำกรทุกระดับมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและควำมตระหนักในเรื่องกำร
บรหิำรธุรกจิอยำ่งต่อเนื่อง จนน ำไปสู่กำรปฏบิตัอิยำ่งมปีระสทิธผิล 

(4) ส่งเสรมิให้ทุกหน่วยงำนปฏบิตัติำมระบบกำรบรหิำรธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกำร
ทบทวนปรบัปรงุแผนและกำรฝึกซอ้มแผนอย่ำงต่อเนื่องจนเกดิเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

(5) จดัท ำแผนกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรจดัสรรทรพัยำกรอยำ่งเพยีงพอ ก ำหนด
บุคคลผูร้บัผดิชอบในส่วนต่ำง ๆ และซกัซอ้ม ทบทวนแผนอยูเ่สมอ 

(6) มสี่วนร่วมโดยผูบ้รหิำร พนักงำน และลูกจำ้งทุกคน ที่ท ำใหบ้รษิทับรรลุวตัถุประสงคข์อง
กำรบรหิำรธุรกจิอยำ่งต่อเนื่อง  
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บรษิทัเดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน) 

กำรบรหิำรจดักำรในภำวะวกิฤต 

3. องคป์ระกอบของการบริหารธรุกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Management : BCM) 
 กำรบรหิำรธุรกจิอย่ำงต่อเนื่อง หมำยถงึ องค์รวมของกระบวนกำรบรหิำร ซึง่ระบุภยัคุกคำมต่อ
องคก์ร ผลกระทบของภยัคุกคำมนัน้ต่อกำรด ำเนินธุรกจิ และใหแ้นวทำงในกำรสรำ้งขดีควำมสำมำรถให้
องค์กรมคีวำมยดืหยุ่น เพื่อตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มสี่วนไดเ้สยี ชื่อเสยีง ภำพลกัษณ์
และกจิกรรมทีส่รำ้งมลูค่ำทีม่ปีระสทิธผิล กระบวนกำร BCM นัน้ตอ้งประกอบไปดว้ย 

(1) แผนกำรบรหิำรเหตุกำรณ์ผิดปรกติ (Incident Management Plan : IMP) เป็นแผนหรอื
แนวทำงปฏบิตั ิทีก่ ำหนดไวเ้พื่อใชเ้ตรยีมควำมพรอ้มของระบบป้องกนัและระงบัเหตุฉุกเฉิน 
และผูม้หีน้ำทีร่บัผดิชอบเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน เช่น อคัคภียั ภยัธรรมชำต ิสำรเคมรีัว่ไหล กำร
ก่อวนิำศกรรม ฯลฯ ทีอ่ำจเป็นเหตุใหเ้กดิอนัตรำยต่อชวีติ ทรพัยส์นิและสิง่แวดลอ้ม 

(2) แผนกำรบรหิำรจดักำรภำวะวกิฤต (Crisis Management Plan : CMP)  
(3) แผนกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อท ำให้ธุรกิจ

สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งดูแลในเรื่องของกระบวนกำรทำงธุรกจิและใช้
ทรพัยำกรหลกัอยำ่งเหมำะสม 

(4) แผนกำรพลกิฟ้ืนธุรกจิ (Disaster Recovery Plan : DRP) หรอืแผนกู้คนืธุรกจิหลงัภยัพบิตัิ
ผ่ำนพน้ไป 

 อยำ่งไรกด็ ีในกำรจดัท ำกำรบรหิำรธุรกจิอยำ่งต่อเนื่อง (BCM) มอีงคป์ระกอบ 3 อยำ่งตำมล ำดบั
ควำมส ำคญั ไดแ้ก่  

• คน (People) เป็นองค์ประกอบที่ส ำคญัที่สุด โดยหลกักำรของ BCM นัน้ต้องมกีำรก ำหนด 
โครงสรำ้งองคก์ร และบทบำทหน้ำทีข่องบุคลำกร รวมทัง้สำยบงัคบับญัชำใหช้ดัเจน เพื่อใหก้ำร
ใช้อ ำนำจตดัสนิใจและกำรสื่อสำรในช่วงสภำวะวกิฤตเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ นอกจำกนัน้ 
บุคลำกรต้องไดร้บักำรฝึกฝนแผนบรหิำรธุรกจิอยำ่งต่อเนื่อง รวมทัง้ร่ำงกำยและจติใจเพื่อใหก้ำร
ท ำงำนเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั (Teamwork) ในสภำวะวกิฤตให้ได้ รวมถึงองค์กรควรก ำหนด
บุคลำกรส ำรองเพื่อกำรท ำงำนในสภำวะวกิฤตไว้ด้วย เช่น ทมีสนับสนุนกำรจดักำรกรณีวกิฤต 
ทมีกูค้นืทำงธุรกจิ และทมีกูค้นืทำงดำ้น IT เป็นตน้  
• สถำนที่และอุปกรณ์ (Infrastructure) เป็นองคป์ระกอบที่ส ำคญัในระดบัรองลงมำ โดยสถำน
ที่ตัง้ส ำรองในกรณีสภำวะวกิฤตนัน้ไม่ควรอยู่ใกล้สถำนที่หลกั เช่น ศูนยบ์ญัชำกำรมำกเกนิไป 
และตอ้งมอุีปกรณ์กำรสื่อสำรและระบบสำรสนเทศทีด่ ีเพื่อใหก้ำรเขำ้ถงึขอ้มลูสะดวกและรวดเรว็ 
รวมถงึมรีะบบกำรส ำรองขอ้มลูทีด่ดีว้ยกำรจดัเกบ็ส ำรองขอ้มลูนอกสถำนที ่ 
• แผน (Plans) เป็นองค์ประกอบที่ส ำคญัเป็นล ำดบัสุดท้ำย โดยกำรจดัท ำแผนต้องค ำนึงถึง
แผนที่มุ่งเน้นกระบวนกำรที่จ ำเป็นต้องปฏบิตั ิเขำ้ใจง่ำย กระชบั ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ชดัเจน 
และมกีำรประสำนงำนกบัทอ้งถิน่ ภำครฐั และหน่วยงำนก ำกบัดแูล รวมทัง้ตอ้งรวมแผนกำร 
เคลื่อนย้ำยคนเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของ BCM ด้วย โดยแผนต่ำงๆเหล่ำนี้ต้องมกีำรทดสอบและ
ปรบัปรงุอยำ่งสม ่ำเสมอ ดงัมรีำยละเอยีดต่อไปนี้  
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บรษิทัเดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน) 

กำรบรหิำรจดักำรในภำวะวกิฤต  

(1) แผนการบริหารเหตกุารณ์ผิดปรกติ (Incident Management Plan : IMP) 
 เหตุกำรณ์ผดิปรกติ หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึน้ นอกเหนือจำกมำตรฐำนปรกติที่เป็นอยู ่
หรอืเป็นเหตุที่เกิดอย่ำงปจัจุบันทันด่วน ที่ต้องรบีด ำเนินกำรตอบสนองอย่ำงทนัที ซึ่งผู้บรหิำรและ
หน่วยงำนนัน้จะต้องรบัทรำบ และมวีธิกีำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์นัน้ ๆ อย่ำงเหมำะสมภำยในเวลำ
อนัรวดเรว็ เพรำะหำกไม่ไดด้ ำเนินกำรใดๆ แลว้ เหตุกำรณ์นัน้อำจพฒันำขึน้เป็นเหตุกำรณ์วกิฤต ซึง่จะ
ก่อใหเ้กดิควำมเสีย่ง และอำจส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รได้ 
 วตัถปุระสงคข์องแผนการบริหารเหตกุารณ์ผิดปรกติ 

1. เพื่อด ำเนินกำรควบคุม และจดักำรกบัเหตุกำรณ์ผดิปรกตไิมใ่หข้ยำยขอบเขต  
จนก่อใหเ้กดิควำมเสีย่ง และมผีลกระทบต่อบรษิทั 

2. เพื่อก ำหนดกระบวนกำรจดักำรกบัเหตุกำรณ์ผดิปรกตทิีเ่กดิขึน้ พรอ้มก ำหนดผูม้ ี
 หน้ำทีร่บัผดิชอบในส่วนต่ำง ๆ 
3. เพื่อควบคุมควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ จำกเหตุกำรณ์ผดิปรกต ิทีคุ่กคำมกำรด ำเนิน 
 ธุรกจิของบรษิทั 

 องคป์ระกอบของแผนการบริหารเหตุการณ์ผิดปรกติ 
1. ก ำหนดขัน้ตอนกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ผดิปรกต ิ(Incident Report) ในกำร 
    ปฏบิตังิำนประจ ำวนัของทุกหน่วยงำน  

1.1 เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ผิดปรกติใด ๆ พนักงำนผู้เผชิญเหตุจะต้องรำยงำน
        เหตุกำรณ์ต่อหวัหน้ำงำน หรอืผูบ้รหิำรในพืน้ทีท่นัท ี

1.2 กรณีเป็นเหตุกำรณ์วกิฤต ให้ด ำเนินกำรเผชญิเหตุตำมแผนที่ไดก้ ำหนด
ไว ้และรำยงำนใหห้วัหน้ำงำน หรอืผูบ้งัคบับญัชำรบัทรำบทนัท ี
1.3 ก ำหนดใหห้น่วยงำนทีเ่กดิเหตุ จดัท ำรำยงำนเหตุกำรณ์ผดิปรกตทิี่  
เกิดขึ้น กำรควบคุมหรอืกำรจดักำรเบื้องต้น ควำมเสยีหำยหรอืผลลพัธ์ที่ได ้
เสนอต่อผูบ้งัคบับญัชำตำมสำยงำน และส่งใหส้ำยงำนบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อ
รวบรวมรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร (CRMC) อย่ำง
น้อยเดอืนละครัง้ หรอืทุกครัง้ทีม่กีำรประชุม CRMC 
1.4 ก ำหนดใหม้กีำรรำยงำนผลเพื่อตดิตำมกำรด ำเนินมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อ 
ควบคุมควำมเสี่ยง หรอืจดักำรกับควำมเสยีหำยที่เกิดขึ้น โดยหน่วยงำนที่
ไดร้บัมอบหมำยจะต้องจดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชำ
ตำมสำยงำน และส่งใหส้ำยงำนบรหิำรควำมเสีย่งเพื่อรวบรวมรำยงำนต่อคณะ 
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์ร (CRMC) อยำ่งน้อยเดอืนละครัง้ หรอื  
ทุกครัง้ทีม่กีำรประชุม CRMC 

ตวัอยำ่งเหตุกำรณ์ผดิปรกต ิเช่น 
 ทรพัยส์นิของบรษิทั โดนโจรกรรม ถูกขโมย สญูหำย 
 พนกังำนทุจรติ พนกังำนทะเลำะววิำท 
 เกดิอุบตัเิหตุในสถำนทีท่ ำงำน สถำนทีก่่อสรำ้ง  
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บรษิทัเดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน) 

กำรบรหิำรจดักำรในภำวะวกิฤต 

 บุคคลภำยนอกเขำ้มำในพืน้ทีค่วบคุมโดยไมไ่ดร้บัอนุญำต 
 ไฟฟ้ำดบั ไฟฟ้ำลดัวงจร ระบบกำรสื่อสำรล่ม น ้ำท่วมพืน้ที่ 
 ของบรษิทั 
 พนกังำนเจบ็ปว่ยผดิปรกต ิ
 บุคคลภำยนอกเขำ้มำตดิตำมทวงหนี้พนกังำน ภำยใน 
 บรษิทั 

2. กำรก ำหนดผูร้บัผดิชอบในกำรประเมนิเหตุกำรณ์  
2.1 เมือ่เกดิเหตุกำรณ์ผดิปรกตใิหผู้ป้ระสบเหตุรำยงำนผูบ้งัคบับญัชำทีอ่ยู่  
หน้ำงำน ซึ่งก ำหนดให้เป็นผู้เผชิญเหตุและรบัผิดชอบในเบื้องต้น รวมถึง
ประเมนิสถำนกำรณ์ เพื่อรำยงำนให้ผู้บงัคบับญัชำตำมสำยงำนได้รบัทรำบ
ต่อไป 
2.2 กรณเีป็นเหตุกำรณ์วกิฤต ใหผู้บ้งัคบับญัชำทีห่น้ำงำน เผชญิเหตุกำรณ์  
รบีรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำน จนถึงกรรมกำรผู้จ ัดกำร เพื่อ
ประเมนิเหตุกำรณ์และตดัสนิใจ สัง่กำรต่อไป 

3. กำรวเิครำะหส์ถำนกำรณ์วกิฤต จะพจิำรณำถงึโอกำสเกดิกบัผลกระทบทีจ่ะเกดิ  
  ขึน้กบับรษิทั จำกสถำนกำรณ์ทีเ่ป็นภยัคุกคำมต่อกำรด ำเนินธุรกจิบรษิทัทีเ่กดิขึน้  
 นอกเหนือจำกมำตรฐำนทีเ่ป็นอยู ่กะทนัหนั หรอืไมไ่ดค้ำดคดิมำก่อน ซึง่หำกเกดิ 
 ขึน้แลว้ บรษิทัตอ้งสญูเสยีทรพัยำกรในดำ้นต่ำง ๆ เป็นจ ำนวนมำก เช่น น ้ำท่วม  
 ไฟไหม ้เกดิโรคระบำด ระบบงำน IT ไมส่ำมำรถใชง้ำนได ้เป็นตน้  

4. ระบุระดบัชัน้ของผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้ จำกเหตุกำรณ์ผดิปรกต ิหรอืเหตุกำรณ์ 
 วกิฤต กำรคำดคะเนเกีย่วกบัเหตุกำรณ์ทีอ่ำจจะเกดิขึน้ ซึง่เป็นผลกระทบโดยตรง 
 จำกเหตุกำรณ์วกิฤต บรษิทัจ ำเป็นตอ้งประเมนิผลกระทบดงักล่ำวว่ำ มโีอกำส 
 เกดิขึน้หรอืไม ่และ ถำ้เกดิแลว้จะส่งผลกระทบทีร่นุแรงเพยีงใด 

4.1 Priority 1 : โอกำสสงู ผลกระทบรุนแรง ตอ้งรบีจดักำร 
4.2 Priority 2 : โอกำสสงู ผลกระทบต ่ำ 
4.3 Priority 3 : โอกำสต ่ำ ผลกระทบรุนแรง 
4.4 Priority 4 : โอกำสต ่ำ ผลกระทบต ่ำ 
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Crisis / Incident Consequences / Impacts Probability Impact Priority 

1.ไฟไหมส้ านกังาน 1.1 เอกสารทางบญัชเีสยีหาย 

1.2 สญูเสยีสถานทีท่ างาน 

1.3 สญูเสยีฐานขอ้มลูลกูคา้ 

สงู 

สงู 

สงู 

สงู 

สงู 

สงู 

1 

1 

1 

2.น ้าท่วมพืน้ทีโ่ดยรอบ
บรษิทั 

2.1 พนกังานเขา้มาท างานไมไ่ด้ 

2.2 ไมส่ามารถขนส่งวสัดุ อุปกรณ์ได้ 

2.3 ทรพัยส์นิของบรษิทั สูญหาย/เสยีหาย 

สงู 

สงู 

สงู 

สงู 

สงู 

สงู 

1 

1 

1 
 

ตำรำงที ่2 ตวัอยำ่งกำรระบุผลกระทบ 
 

5. ก ำหนดขัน้ตอนและควำมจ ำเป็นในกำรจดักำรแต่ละเหตุกำรณ์ ตำมชัน้ของควำม 
 วกิฤต กำรด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อควบคุมหรอืลดผลกระทบทีก่่อใหเ้กดิควำมเสยีหำย 
กบับรษิทั เพื่อใหบ้รษิทัสำมำรถด ำเนินธุรกจิไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงกั โดยมุ่ง
ควำมส ำคัญไปที่ผลกระทบที่ตำมมำของเหตุกำรณ์วิกฤตที่จ ัดอยู่ในล ำคับ
ควำมส ำคญัสงู (Priority 1) และในล ำดบัควำมส ำคญัถดัไป กำรจดักำรเหล่ำนี้ต้องมี
กำรเตรยีมกำรจดัท ำแผนไว้ล่วงหน้ำ ก ำหนดหน่วยงำน หรอืบุคคลผู้รบัผิดชอบ 
เพีอ่ใหทุ้กคนมคีวำมพรอ้มสำมำรถปฏบิตัไิดจ้รงิเมือ่เกดิสถำนกำรณ์ขึน้ 

 
Crisis / Incident Consequences / Impact Action Plan 

1.ไฟไหมส้ านกังาน 1.1 เอกสารทางบญัชเีสยีหาย 
1.2 สญูเสยีสถานทีท่ างาน 
1.3 สญูเสยีฐานขอ้มลูลกูคา้ 

1.1 จดัท าส ารองเอกสารในรปู Soft File 
1.2 ส ารองสถานทีท่ างานในพืน้ที่
ใกลเ้คยีง 
1.3.ท าส าเนาขอ้มลูลกูคา้ จดัเกบ็ไว้
ต่างส านกังาน 

2. น ้าท่วมพืน้ที่
โดยรอบบรษิทั 

2.1 พนกังานเขา้มาท างานไมไ่ด้ 
2.2 ไมส่ามารถขนส่งวสัดุ อุปกรณ์
ได ้
2.3.ทรพัยส์นิของบรษิทั สญูหาย /
เสยีหาย 

2.1 ส ารองสถานทีท่ างานในพืน้ที่
ใกลเ้คยีง 
2.2 ส ารองสถานทีจ่ดัเกบ็วสัดุ 
อุปกรณ์ 
2.3 จดัพนกังาน รปภ.เพิม่ขึน้ในพืน้ที่ 

 

ตำรำงที ่3 ตวัอยำ่งกำรก ำหนดขัน้ตอนกำรจดักำร 
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6. ด ำเนินกำร หรอืจดักำรกบัเหตุกำรณ์ ตำมแผนทีก่ ำหนดไวเ้ป็นภำรกจิของ  
 หน่วยงำนต่ำง ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมำยใหด้ ำเนินกำร หรอืเตรยีมกำรในเรือ่งต่ำง ๆ  
 ตำมแผนทีไ่ดก้ ำหนดไว ้โดยสำยงำนบรหิำรควำมเสีย่งท ำหน้ำทีต่ดิตำมผล และ 
 รำยงำนผลใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งระดบัจดักำร (RMC) และ 
 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์ร (CRMC) ไดร้บัทรำบ 

7. รำยงำนผลกำรจดักำร และผลกระทบต่ำง ๆคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งระดบั  
 จดักำร (RMC) รบัทรำบรำยงำนผลกำรจดักำรตำมแผน และประเมนิผลกระทบอื่น  ๆ
 ทีอ่ำจเกดิขึน้ หรอืเป็นควำมเสีย่งทีย่งัคงอยู ่(Residual Risk) เพื่อพจิำรณำหำ 
 แนวทำงในกำรควบคุมควำมเสีย่งดว้ยวธิอีื่น ๆ ต่อไป 
 

 (2)  แผนการบริหารภาวะวิกฤต (Crisis Management Plan : CMP) 
 เป็นกำรวำงแผนเพื่อเผชญิกบัสถำนกำรณ์วกิฤต ทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบกบับรษิทัในวงกวำ้ง 
ซึ่งจ ำเป็นต้องก ำหนดมำตรกำรด้ำนต่ำง ๆ เพื่อลดผลกระทบและควำมเสยีหำยที่อำจเกิดขึ้น รวมถึง
เพื่อใหส้ำมำรถจดักำรกบัสำเหตุ หรอืตน้ตอของปญัหำ และน ำพำบรษิทักลบัเขำ้สู่ภำวะปรกตโิดยเรว็ สิง่
ทีต่อ้งด ำเนินกำร ไดแ้ก่ 

1. กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรเฉพำะกิจบรหิำรภำวะวิกฤต (Crisis Management 
Steering Committee)  
 คณะกรรมกำรเฉพำะกิจบรหิำรภำวะวกิฤต  มกีรรมกำรผู้จดักำรเป็นประธำน 
และกรรมกำรอื่น ๆ ในคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง (RMC) ร่วมเป็นกรรมกำร 
โดยผูจ้ดักำรสำยงำนบรหิำรควำมเสี่ยง ท ำหน้ำทีเ่ลขำนุกำร โดยคณะกรรมกำรชุดนี้ 
มบีทบำท หน้ำทีด่งันี้ 

1.1 มอี ำนำจหน้ำทีใ่นกำรควบคุม บงัคบับญัชำ ตดัสนิใจและสัง่กำรในเรื่องต่ำง ๆ  ใน
กำรบรหิำรภำวะวกิฤต และแผนกำรด ำเนินธุรกจิอยำ่งต่อเนื่อง 
1.2 พิจำรณำข้อมูล ประเมนิสถำนกำรณ์ ก ำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ ที่จ ำเป็น 
เพื่อจ ำกดัผลกระทบและควำมเสยีหำย  
1.3 ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน ประเมินผลงำน จัดท ำรำยงำนน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์ร และคณะกรรมกำรบรษิทัไดร้บัทรำบ 
1.4 พจิำรณำแต่งตัง้คณะท ำงำนเหตุกำรณ์วกิฤต เพื่อปฏบิตัหิน้ำทีง่ำนเรง่ด่วน 
ในกำรจดักำรกบัเหตุกำรณ์วกิฤตตำมทีเ่หน็เหมำะสม   

2. กำรแต่งตัง้คณะท ำงำนเหตุกำรณ์วกิฤต (Crisis Working Teams)  
 คณะท ำงำนภำวะวกิฤตเป็นกำรระดมบุคลำกรจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
เป็นกำรเฉพำะกิจ เพื่อปฏิบตัิงำนพิเศษเพิ่มเติมจำกภำรกิจปรกติที่ท ำอยู่ เพื่อท ำ
หน้ำทีต่ำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรเฉพำะกจิบรหิำรภำวะวกิฤต ในกำร 
ปฏบิตังิำนเร่งด่วน ตำมแผนกำรบรหิำรภำวะวกิฤต และแผนกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำง
ต่อเนื่อง 
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3. กำรจดัตัง้ War Room Operation  
  War Room ในทีน่ี้ หมำยถงึศูนยบ์ญัชำกำร เพื่อกำรบรหิำรในภำวะวกิฤต เพื่อ
เป็นศูนยก์ำรประชุม แลกเปลีย่นขอ้มลู วเิครำะหแ์ละประเมนิสถำนกำรณ์ ควบคุมสัง่
กำร ในเรือ่งต่ำง ๆ โดยพจิำรณำจดัตัง้ ดงันี้ 

3.1 จดัเตรยีมสถำนที ่อำจเป็นหอ้งประชุมทีส่ำมำรถรองรบัคณะกรรมกำร
เฉพำะกจิบรหิำรภำวะวกิฤต และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งไดพ้อเพยีง 
3.2 จดัหำอุปกรณ์ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรประชุม กำรน ำเสนองำน เครือ่งถ่ำย
เอกสำร และกำรสื่อสำร ทีส่ำมำรถใชง้ำนไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ 
3.3 ก ำกบัควบคุมใหศู้นยบ์ญัชำกำรนี้ สำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ยำ่งมี
ประสทิธภิำพ อนุญำตเฉพำะบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง กำรรกัษำควำมลบั กำรควบคุม
เอกสำรปกปิด กำรเปิดเผย และไมเ่ปิดเผยขอ้มลู เป็นต้น 

4. กำรบรหิำรขอ้มลู และกำรสื่อสำร  
 กำรบรหิำรในภำวะวกิฤต เรื่องของขอ้มลู และกำรสื่อสำร เป็นประเดน็ที่ส ำคญั
ทีสุ่ดในภำวะทีม่คีวำมตงึเครยีดสงู จะมขีอ้มลูจ ำนวนมำกทัง้ขอ้มลูจรงิ และขอ้มลูทีไ่ม่
ถูกต้อง ควำมคดิเห็น ข่ำวสำร ข่ำวลอืต่ำง ๆ มำกมำย ซึ่งสรำ้งควำมสบัสน ควำม
เขำ้ใจผดิ กำรสื่อสำรอยำ่งไมถู่กต้อง และอำจก่อควำมเสยีหำยขยำยเป็นวงกวำ้งมำก
ขึน้จนไม่อำจควบคุมได ้ดงันัน้ ในภำวะวกิฤตขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิจงึมคีวำมส ำคญัอยำ่ง
มำก (At a time of crisis, facts matter most)  
โดยคณะกรรมกำรเฉพำะกจิบรหิำรภำวะวกิฤต จะตอ้งพจิำรณำ ดงันี้ 

4.1 กำรกลัน่กรองขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิทีท่นัสมยั ทนัเหตุกำรณ์ 
4.2 กำรรว่มพจิำรณำใหค้วำมคดิเหน็ โดยผูรู้ ้ผูเ้ชีย่วชำญในเรือ่งนัน้ ๆ 
4.3 กำรจดัท ำสรปุรำยงำนประจ ำวนั 
4.4 กำรแต่งตัง้ผูท้ ำหน้ำทีแ่ถลงขำ่ว (Spokesperson) 
4.5 กำรจดัท ำ Press Release 
4.6 กำรสื่อสำรภำยในบรษิทั ใหพ้นกังำนไดร้บัทรำบ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 

5. กำรรำยงำนผล กำรตดัสนิใจ และกำรตอบสนอง 
 ในภำวะวกิฤต เวลำเป็นสิง่ส ำคญัยิง่ ควำมเร่งด่วนมกัจะมำพร้อมกับควำมเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น 
ดงันัน้ควำมเขม้ข้นของกำรด ำเนินงำนในเรื่องต่ำง ๆ จะมสีูงกว่ำในภำวะปรกติ พนักงำนที่มสี่วนร่วม
จะต้องตื่นตวัอย่ำงมำก รวมถงึกำรท ำงำนแข่งกบัเวลำ เพื่อให้สำมำรถจดักำรกบัเหตุกำรณ์วกิฤต หรอื
ขจดัปญัหำต่ำง ๆ ไดอ้ยำ่งรวดเรว็  ลดควำมเสยีหำยและผลกระทบต่ำง ๆ 

5.1 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรใด ๆ จะตอ้งเป็นไปอยำ่งรวดเรว็ ทนักำร 
เพื่อกำรก ำหนดกลยทุธ ์และกำรจดักำรในขัน้ต่อไป 
5.2 ในบำงครัง้ข้อมูลจะยังขำดควำมสมบูรณ์ หรือคลุมเครือ จ ำเป็นต้อง
คำดคะเนจำกประสบกำรณ์บ้ำง หรือขอควำมเห็นผู้เชี่ยวชำญ เพื่อจะได้
ตดัสนิใจ และสัง่กำรไดอ้ยำ่งมเีหตุผล 
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5.3 กำรตดัสนิใจ และกำรตอบสนองต่อขอ้มูล และควำมผนัแปรเปลี่ยนแปลง
ต่ำง ๆ ที่เป็นผลมำจำกกำรเกิดเหตุกำรณ์วกิฤต จะต้องเกิดขึ้นอย่ำงรวดเรว็ 
ทนัเวลำ 

 กำรบรหิำรภำวะวกิฤต สิง่ที่ส ำคญัที่สุดคอื กำรด ำเนินกำรให้บรษิัทสำมำรถท ำธุรกิจไปได้
อย่ำงต่อเนื่องไม่หยุดชะงกั ดงันัน้คณะกรรมกำรเฉพำะกจิบรหิำรภำวะวกิฤต จ ำเป็นต้องประสำนกำร
ด ำเนินงำนและจดักำรภำวะวิกฤตร่วมกับแผนกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องด้วย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ
พนัธะควำมรบัผดิชอบทีพ่ึง่มต่ีอลกูคำ้ คู่สญัญำ คู่คำ้ สถำบนักำรเงนิ และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม  
 

 (3) แผนการบริหารธรุกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP) 
 หมำยถงึ กำรจดัท ำแผนกำร หรอื Roadmap ในกำรบรหิำรธุรกจิให้ยงัคงด ำเนินไปได้อย่ำง
ต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงกั ในภำวะทีธุ่รกจิต้องประสบกบัสถำนกำรณ์ไม่ปกต ิไม่ว่ำจะป็นภยัคุกคำมจำก
ภำยในหรอืภำยนอก อนัจะเป็นปญัหำและอุปสรรคต่อกำรด ำเนินธุรกจิ  
 กำรวำงแผนบรหิำรธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง เป็นกำรพัฒนำควำมสำมำรถขององค์กรในกำร
กลบัมำด ำเนินธุรกจิเมื่อประสบภำวะวกิฤตหรอืภยัพบิตั ิรวมทัง้รบัมอืกำรควบคุมควำมเสี่ยงต่ำงๆ ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งกำรจัดท ำแผนบริหำรธุรกิจอย่ำงต่อเนื่ องจะต้องด ำเนินกำรโดยก ำหนด
วตัถุประสงค์หรอืเป้ำหมำยทีช่ดัเจนในกำรป้องกนักำรด ำเนินธุรกจิจำกภยัพบิตัแิละอุบตัเิหตุต่ำงๆ เป็น
เกณฑ์ จดัล ำดบัควำมส ำคญัของกระบวนกำรท ำงำนหลกัๆ ขององค์กร  รวมถึงกลยุทธ์กำรวำงแผน
บรหิำรธุรกจิอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี้ จะต้องก ำหนดขอบเขตในกำรจดัท ำแผนบรหิำรธุรกจิอย่ำงต่อเนื่องโดย
ค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นทำงธรุกิจ และปจัจยัแวดล้อมอื่นๆ รวมทัง้ก ำหนดผู้รบัผิดชอบด ำเนินกิจกรรม   
ตอ้งมกีำรระบุควำมเสีย่งทีเ่ป็นภยัคุกคำม โดยเลอืกควำมเสีย่งทีม่คีวำมส ำคญัสูงสุด โดยท ำกำรประเมนิ
ระดบัควำมเสยีหำยและช่วงเวลำที่จ ำเป็นส ำหรบักำรฟ้ืนฟูกบัระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟ้ืนคนืสภำพ 
โดยบรษิทัตอ้งด ำเนินกำรไดด้งัต่อไปนี้ 

1. กำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรธุรกิจอย่ำงต่อเนื่ อง (BCM) โครงสร้ำงกำร
บริหำรงำน และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง นโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่ อง 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน และบุคลำกรที่จะต้องรบัผิดชอบ จะถูกก ำหนดโดย 
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์ร โดยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั  
2. กำรระบุควำมเสี่ยง และกำรประเมนิควำมเสี่ยง โอกำส และผลกระทบเป็นกำร
ระบุควำมเสีย่งในแงม่มุต่ำง ๆ พจิำรณำประเมนิควำมเสีย่งนัน้ ๆ ถงึโอกำสและ 
3. ผลกระทบที่เป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์วิกฤต ที่อำจเป็นสำเหตุท ำให้บรษิัทไม่
สำมำรถด ำเนินธุรกจิต่อไปได ้
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Crisis Risk Area Probability Seriousness Risk 

1.ไฟไหมส้ านกังาน 1.1 ไมม่สีถานทีใ่หพ้นกังานท างาน 

1.2 ส่งสนิคา้ไมไ่ด้ 

1.3 สญูเสยีขอ้มลูทางธุรกจิ 

1.4 ระบบงาน ERP เสยีหาย ใชก้าร
ไมไ่ด ้

H 

L 

M 

H 

H 

M 

H 

H 

H 

M 

H 

H 

2.พนกังานนดัหยุดงาน 2.1 ผลติสนิคา้ไมไ่ด ้

2.2 โครงการไมแ่ลว้เสรจ็ โดนเบีย้ปรบั 

2.3 เสยีชื่อเสยีง ความน่าเชื่อถอื 

H 

M 

M 

H 

H 

M 

H 

H 

M 

 
                  ตำรำงที ่4 ตวัอยำ่งกำรระบุควำมเสีย่ง และ กำรประเมนิควำมเสีย่ง โอกำส 

 
4. กำรประเมนิควำมเสยีหำย และผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้กบัธุรกจิ เป็นกำรประเมนิ
ควำมเสียหำยเบื้องต้นจำกผลกระทบต่ำง ๆ ที่มีต่อธุรกิจ เพื่อให้บรษิัทสำมำรถ
ก ำหนดมำตรกำรรบัมอือย่ำงเหมำะสม ป้องกนักำรหยุดชะงกัของธุรกจิ เช่น กำรตัง้
เงนิส ำรองส่วนหน่ึง เพื่อใชจ้ำ่ยในภำวะวกิฤต เป็นตน้ 
5. กำรก ำหนดกลยุทธ์ของควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำน Business Continuity 
Strategies  กลยุทธ์ส ำคัญเมื่อต้องเผชิญกับภำวะวิกฤต และต้องกำรให้บริษัท
สำมำรถด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่ อง ได้แก่กำรเตรียมควำมพร้อมเกี่ยวกับ
ทรพัยำกรทำงกำรบรหิำรงำนด้ำนต่ำง ๆ ประกอบด้วย บุคลำกร สถำนที่ เครื่องมอื
เครือ่งใช ้เงนิ ระบบงำน คู่คำ้ Business Infrastructure เป็นตน้ โดยกำรประสำนงำน 
เตรยีมตวัล่วงหน้ำ เช่น กำรท ำงำนที่บ้ำน (Work from Home) กำรประชุมทำงไกล 
ระบบ กำรป ระชุ ม  On line กำรใช้  Application ช่ วยท ำงำน  ก ำรใช้  Cloud 
Computing เกบ็ขอ้มลูส ำรอง เป็นตน้ 
6. กำรพัฒนำและเตรยีมกำรเพื่อตอบสนองต่อเหตุกำรณ์วิกฤต เป็นกำรก ำหนด
หน่วยงำนและบุคคลที่จะต้องรบัผิดชอบในกำรปฏิบัติภำรกิจต่ำง ๆ เมื่อเกิด
เหตุกำรณ์วกิฤต โดยกำรประสำนแผนกำรบรหิำรจดักำรภำวะวกิฤตมำใช ้
7. ทดสอบ ปรบัปรุง และทบทวนแผน มกีำรก ำหนดผู้รบัผิดชอบรำยบุคคล กำร
ติดต่อสื่อสำร เลขหมำยโทรศัพท์ในกำรติดต่อตำมล ำดับชัน้ (Call Tree) มีกำร
ทดสอบควำมพรอ้ม (Tabletop Testing) กำรจ ำลองสถำนกำรณ์ (Simulation) กำร 
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ประเมินควำมพร้อม BCP Exercise และกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง (BCP Self - Assessment) ข้อมูล และกำรเรยีนรู้ที่ได้ จะถูกน ำมำใช้ใน
กำรปรบัปรงุแผน BCP ใหม้คีวำมเหมำะสม มปีระสทิธภิำพดยีิง่ขึน้ 
8. กำรสื่อสำรปลูกฝงัค่ำนิยมที่ถูกต้อง ของ BCP เป็นกำรสื่อสำร ถ่ำยทอดควำมรู ้
และให้กำรฝึกอบรมแก่พนักงำน เพื่อปลูกฝงัค่ำนิยมและวฒันธรรมด้ำนควำมเสี่ยง 
กำรตระหนักรู ้กำรตื่นตวั และมคีวำมเขำ้ใจในแผน BCP สำมำรถตอบสนองไดอ้ย่ำง
มปีระสทิธภิำพ 
 

 (4) แผนการพลิกฟ้ืนธรุกิจ (Disaster Recovery Plan : DRP) 
 เมื่ อ เห ตุกำรณ์ วิกฤตผ่ ำนพ้นไป หรือสำมำรถจัดกำรกับป ัญหำต่ำง ๆ  ได้ส ำเร็จ 
คณะกรรมกำรเฉพำะกจิบรหิำรภำวะวกิฤต จะต้องประสำนแผนกำรพลกิฟ้ืนธุรกจิ (Disaster Recovery 
Plan : DRP) เพื่อให้กำรผ่ำนพ้นจำกภำวะวกิฤตเป็นไปอย่ำงมเีสถียรภำพ นอกจำกนี้คณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสีย่งระดบัจดักำรจะต้องสรุปบทเรยีน (Lesson Learn) ประเดน็ควำมเสี่ยง กำรควบคุม และ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  เพื่อกำรบรหิำรควำมเสี่ยงที่มปีระสทิธภิำพยิง่ขึ้น น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งองคก์ร (CRMC) เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั (BOD) ไดพ้จิำรณำ ต่อไป 
 แผนกำรพลกิฟ้ืนธุรกจิ (Disaster Recovery Plan : DRP) เป็นขัน้ตอนสุดทำ้ยของแผนกำร
ด ำเนินธุรกจิอยำ่งต่อเนื่อง เพื่อท ำใหบ้รษิทักลบัเขำ้สู่ภำวะของกำรด ำเนินธุรกจิปรกตภิำยหลงัจำกทีไ่ด้
เผชญิกบัสถำนกำรณ์วกิฤตต่ำง ๆ ดว้ยกำรจดักำรกบัสิง่คุกคำม และผลกระทบทีเ่กดิขึน้ ฟ้ืนฟูควำม
เสยีหำยสรำ้งควำมเชื่อมัน่แก่ ลกูคำ้ พนกังำน สงัคม และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม 
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1. กำรก่อร่ำงแผน (Assemble Plan) โดยกำรก ำหนดนโยบำย DRP 
1.1  กำรประเมนิควำมพรอ้มทำงดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำนของบรษิทั มคีวำมส ำคญัอย่ำงยิง่ต่อ
แผน DRP 
1.2  กำรบรหิำรควำมเสีย่งในทุกดำ้น จะตอ้งพจิำรณำในเรื่องของแผน DRP อยูด่ว้ยเสมอ 
1.3  แผน DRP จะตอ้งไดร้บักำรทดสอบ และทบทวนเป็นประจ ำ เพื่อสรำ้งควำมเชื่อมัน่ทีม่ ี
ต่อแผน 
1.4  จะตอ้งมกีำรสื่อสำรแผน DRP ใหพ้นกังำนไดเ้รยีนรู ้รบัทรำบ และตื่นตวัอยูเ่สมอ 

 วตัถุประสงค ์
 เพื่อจดัท ำเอกสำรแผนกำรพลกิฟ้ืนธุรกจิ ส ำหรบัผูบ้รหิำรหน่วยงำนและพนักงำน

ใชเ้ป็นแนวทำงกำรปฏบิตังิำน 
 เพื่อให้กระบวนกำรพลิกฟ้ืนธุรกิจจำกเหตุกำรณ์วิกฤต เป็นกระบวนกำรที่ดี                 

มปีระสทิธภิำพ 
 เพื่อให้มีกระบวนกำรตอบสนองสถำนกำรณ์วิกฤตอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถ

ควบคุมเหตุกำรณ์ได้อย่ำงรวดเรว็ ส่งผลกระทบในวงจ ำกดั และพลกิฟ้ืนสู่ภำวะ
ปรกตไิดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

 เพื่อใหพ้นักงำนและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง มคีวำมเขำ้ใจตรงกนัในกำรด ำเนินกำรพลกิ
ฟ้ืนธุรกจิดำ้นต่ำง ๆ เพื่อประสทิธภิำพของกำรสื่อสำร 

2. กำรระบุขอบเขต (Identify Scope) 
 กำรก ำหนดขอบเขตของกำรด ำเนินกำรฟ้ืนฟูธุรกจิ ภำยหลงัเหตุกำรณ์วกิฤตนัน้ จะเป็นไปตำม
แผนกำรบรหิำรธุรกจิอย่ำงต่อเนื่อง (BCP) ทีไ่ดป้ระเมนิเหตุกำรณ์วกิฤตทีอ่ำจเกดิขึน้ ควำมเสีย่งหรอื
ผลกระทบทีอ่ำจจะเกดิขึน้ ซึง่จะเกีย่วขอ้งกบัควำมเสยีหำยต่ำง ๆ หลงัวกิฤต เช่น 
 

Crisis Disaster / Possible Loss Scope of Recovery Priority 
1.ไฟไหม้
ส านกังาน 

1.1 อาคารส านกังาน
เสยีหายทัง้หมด 
1.2.อุปกรณ์เครือ่งมอื
เครือ่งใชเ้สยีหาย 
1.3 เอกสารทางบญัช ี
การเงนิ เสยีหาย 
1.4 เอกสารแบบไฟฟ้า และ
ก่อสรา้งเสยีหาย 

1.1 การส ารวจความเสยีหายและการ Claim 
ประกนั 
1.2 การจดัหาส านกังานชัว่คราว 
1.3 การจดัสรรงบประมาณเพื่อฟ้ืนฟู 
1.4การจดัท าส าเนาเอกสารจากระบบส ารอง 
1.5การจดัหาแบบส ารองจากหน่วยงานอื่น ๆ  
1.6 การจดัหาส านกังานถาวร (ใหม)่ 

1 
 
1 
1 
2 
2 
2 

 

ตำรำงที ่5 ตวัอยำ่งกำรระบุขอบเขต 
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3. ก ำหนดหมำยเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน (Appoint Emergency Contacts) 
 เป็นเลขหมำยโทรศัพท์ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อใช้ในกำรติดต่อ ประสำนงำนที่ส ำคญัในแต่ละด้ำน 
ภำยหลงัเหตุกำรณ์วกิฤต เพื่อใหก้ำรพลกิฟ้ืนกำรด ำเนินงำนเป็นไปอยำ่งมรีะบบ เป็นเอกภำพ ไม่สบัสน 
โดยทัว่ไปมกัจะเป็นเลขหมำยโทรศพัท์ของทมีงำนเฉพำะกจิ หรอื หน่วยงำนสนับสนุนด้ำนต่ำง ๆ เช่น 
กำรพนกังำน บญัช ี/ กำรเงนิ อ ำนวยกำรกลำง IT เป็นตน้ 

4. กำรก ำหนดทมีงำนฟ้ืนฟูกำรด ำเนินธุรกจิ (Designate Disaster Recovery Team) 
 โดยคณะกรรมกำรเฉพำะกิจบริหำรภำวะวิกฤต เป็นผู้ก ำหนดบุคคล ซึ่งเป็นตัวแทนของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ท ำหน้ำที่ในคณะท ำงำนเฉพำะกจิ เพื่อกำรฟ้ืนฟูกำรด ำเนินธุรกิจ ให้กลบัเขำ้สู่ภำวะ
ปรกต ิคณะท ำงำนชุดนี้จะท ำงำนตำมทีค่ณะกรรมกำรเฉพำะกจิบรหิำรภำวะวกิฤตมอบหมำย โดยทัว่ไป
จะเป็นงำนพิเศษ นอกเหนือจำกงำนประจ ำ และจะอยู่ใน Urgent / Emergency Mode ที่ต้องกำรกำร
สนบัสนุนจำกทุกหน่วยงำน 

5. กำรก ำหนดบทบำท หน้ำทีข่องทมี (Assign Roles and Responsibilities) 
 คณะท ำงำน DRT มหีน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบดงันี้ 

 อ ำนวยกำร และจดัหำทรพัยำกรที่จ ำเป็น เพื่อให้หน่วยงำนต่ำง ๆ สำมำรถเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรปฏบิตังิำนไดใ้นระดบัปรกต ิ

 ประสำนงำนกบัคณะท ำงำนเหตุกำรณ์วกิฤต (Crisis Working Team – CWT) ในกำร
ประเมนิควำมเสยีหำยและเสนอแนวทำงกำรฟ้ืนฟู 

 ตรวจสอบ ก ำกบั กำรด ำเนินงำน และตดิตัง้ระบบงำนเพิม่เตมิใหม้คีวำมสมบรูณ์ เพื่อให้
สำมำรถบรกิำรลกูคำ้ และผูป้ฏบิตังิำนไดเ้ช่นเดมิ 

 ใหค้วำมช่วยเหลอืหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรปฏบิตังิำน ใหไ้ด้
ในระดบัปรกต ิ

6. ขอ้มลูและสถำนทีส่ ำรอง (Data and Back-up Location) 
 ในที่นี้ หมำยถงึ ฐำนขอ้มูลทำงธุรกจิประเภทต่ำง ๆ สถำนทีใ่ช้เกบ็ส ำรองขอ้มูล สถำนที่ส ำรอง
เพื่อรองรบักำรปฏิบตัิงำน สถำนที่ส ำรองเพื่อจดัเก็บสินค้ำ เครื่องมอื เครื่องจกัรกล เป็นต้น เพื่อให้
สำมำรถน ำมำใชไ้ดท้นัทภีำยหลงัวกิฤต รวมถงึพฒันำ ปรบัปรงุ เพิม่ขดีควำมสำมำรถในดำ้นต่ำง ๆ ให้
ไดเ้ทยีบเท่ำระดบักำรปฏบิตังิำนปรกต ิ

7. กำรตดิตัง้ระบบงำน และกำรเริม่ท ำงำนใหม ่(Restore Technology and Functionality) 
 เมื่อมคีวำมพรอ้มทำงด้ำนสถำนที่ ขอ้มูล เครื่องมอืเครื่องใช้ บุคลำกร และทรพัยำกรอื่น ๆ ที่
จ ำเป็นแล้ว กำรติดตัง้ระบบงำน Applications และโปรแกรมกำรปฏิบัติงำน เพื่อเริม่ปฏิบัติงำนจรงิ 
หลงัจำกตอ้งหยดุชะงกัจำกเหตุกำรณ์วกิฤต DRT และหน่วยงำนแต่ละส่วนรว่มกนัด ำเนินกำร 

8. กำรทดสอบและรกัษำสถำนภำพ (Testing and Maintenance) 
 เป็นกำรทดสอบกระบวนกำรปฏบิตังิำน และ ระบบงำนว่ำสำมำรถ ปฏบิตังิำนไดอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ 
ถูกต้อง และต่อเนื่องเช่นเดิมหรอืไม่ มสี่วนใดบกพร่องต้องปรบัปรุง มีกระบวนกำรปฏิบัติงำนใด ๆ 
(Business Processes Redesign) ทีจ่ ำเป็นตอ้งเปลีย่นแปลง แตกต่ำงไปจำกเดมิ หรอืไม ่จะตอ้งจดัท ำ 
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คู่มอืกำรปฏบิตังิำนใด ๆ เพิม่เตมิอกีบำ้ง กำรรกัษำมำตรฐำน และ ควำมสม ่ำเสมอในกำรปฏบิตังิำน และ
พฒันำปรบัปรงุใหม้ปีระสทิธภิำพดยีิง่ขึน้ 
 เมือ่สำมำรถพลกิฟ้ืนธุรกจิทีไ่ดร้บัควำมเสยีหำยจำกภำวะวกิฤตจนสำมำรถกลบัมำด ำเนินธุรกจิได้
ในระดบัปรกต ิหรอือย่ำงน้อยธุรกจิสำมำรถด ำเนินต่อไปได ้ไม่หยุดชะงกั คณะกรรมกำรเฉพำะกจิบรหิำร
ภำวะวกิฤต คณะท ำงำนภำวะวกิฤต (RWT) และคณะท ำงำนพลกิฟ้ืนธุรกิจ (DRT) จะต้องส่งมอบกำร
ด ำเนินงำนปรกตใิหก้บัผูบ้รหิำรของแต่ละสำยงำนไดร้บัผดิชอบงำนในส่วนต่ำง ๆ โดยพจิำรณำถงึ 

 ทุกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง มคีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำทีภ่ำยใตส้ภำพแวดลอ้มที่
เปลีย่นไปไดอ้ยำ่งไมม่ปีญัหำ 

 ผูบ้รหิำรในสำยงำน หรอืกระบวนกำรปฏบิตังิำน จะตอ้งเขำ้มำมสี่วนรว่มตัง้แต่เริม่ต้น
กระบวนกำรฟ้ืนฟูกำรด ำเนินงำนหลงัจำกวกิฤต 

 อำจก ำหนดใหม้ ีHelp Desk ในช่วงของกำรเปลีย่นผ่ำนกำรด ำเนินงำน เพื่อสนบัสนุนกำร
ปฏบิตังิำนภำยหลงักำรฟ้ืนฟู 

 นอกจำกนี้คณะกรรมกำรเฉพำะกิจบรหิำรภำวะวกิฤต (CMC) คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง
ระดบัจดักำร (RMC) และคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์ร (CRMC) จะต้องร่วมกนัจดัท ำรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำรดำ้นต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง สรปุเป็นบทเรยีน ขอ้สงัเกต และขอ้เสนอแนะ เพื่อกำรทบทวน 
และปรบัปรงุแผนกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั (BoD) เพื่อพจิำรณำ 
4. กรณีศึกษาของบริษทั : Case Coronavirus Pandemic (COVID – 19) 

 กำรระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ หรอื COVID – 19 เริม่ขึน้ทีม่ณฑลอู่ฮัน่ ประเทศจนี ในรำวเดอืน
พฤศจกิำยน ปี คศ. 2019 และไดแ้พร่ระบำดออกไปทัว่โลก เพยีงวนัที่ 20 เมษำยน 2020 มผีูต้ดิเชือ้ทัว่
โลกมำกกว่ำ 2.4 ล้ำนคน เสียชีวิต มำกกว่ำ 1.6 แสนคน และยงัคงมีแนวโน้มเพิ่มมำกยิ่งขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง กำรระบำดของ COVID – 19 ในครัง้นี้ ไดก่้อผลกระทบอย่ำงมำกมำยเป็นวงกวำ้งไปทัว่โลก ทัง้
เศรษฐกจิ สงัคม กำรเมอืง กำรด ำรงชวีติของประชำชน กำรสำธำรณสุข กำรคำ้ กำรขนส่ง กำรท่องเทีย่ว 
เป็นต้น และเชื่อว่ำระบบเศรษฐกิจโลก ก ำลังเข้ำสู่ช่วงของกำรถดถอย (Great Recession) อย่ำง
หลกีเลีย่งไมไ่ด ้

 จำกกำรระบำดดงักล่ำว รฐับำลของประเทศต่ำง ๆ ทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทย ไดด้ ำเนินมำตรกำร
ต่ำง ๆ ที่จ ำเป็น เพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำด และจ ำกดัโอกำสที่เชื้อโรคจะแพร่ระบำดเป็นวงกว้ำง ซึ่ง
มำตรกำรจ ำนวนมำก ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินชีวิตปรกติของประชำชน และ กำรด ำเนินธุรกิจ
โดยทัว่ไป เช่น 

(1)  มำตรกำร Lockdown ประเทศ หำ้มกำรเดนิทำง เขำ้ ออก ประเทศ 
(2)  มำตรกำรกกัตวั (Quarantine) ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงมำจำกต่ำงประเทศ 
(3)  มำตรกำร ใหป้ระชำชนอยู่กบับำ้น และ หำ้มออกนอกเคหะสถำน Curfew  
(4)  มำตรกำรส่งเสรมิใหพ้นกังำนท ำงำนทีบ่ำ้น (Work from Home – WFH) 
(5)  มำตรกำรปิดสถำนประกอบกำรจ ำนวนมำก เช่น สถำนบนัเทงิ โรงภำพยนตร ์  

 หำ้งสรรพสนิคำ้ สนำมมวย สนำมกฬีำ โรงเรยีน และ สถำบนักำรศกึษำ เป็นตน้ 
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(6)  งดเลกิกจิกรรมทีเ่ป็นกำรชุมนุมคนเป็นจ ำนวนมำก เช่น กำรประชุม สมัมนำ กจิกรรมทำง  
 กำรเมอืง กำรแสดงดนตร ีกำรแขง่ขนักฬีำ เป็นตน้ 

(7)  มำตรกำร Social Distancing กำรเวน้ระยะห่ำงทำงสงัคม ในทุกสถำนที ่ 
(8)  กำรไมอ่นุญำตใหน้ัง่ทำนอำหำรในรำ้นอำหำรทุกแห่ง 
(9)  ส่งเสรมิใหป้ระชำชน ใส่หน้ำกำกอนำมยั หมัน่ลำ้งมอื และใชอุ้ปกรณ์วดัอุณหภมู ิอย่ำงสม ่ำเสมอ  
(10) และมำตรกำรอื่นๆ อกีหลำยดำ้น 

 

ผลกระทบทีม่ต่ีอกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั อำจจ ำแนกไดด้งันี้ 
(1) ดำ้นพนกังำนและก ำลงัแรงงำน 
(2) ดำ้นผูร้บัเหมำช่วง (Sub Contactor) 
(3) ดำ้น Supplier and Supply Chain 
(4) ดำ้นลกูคำ้ 
(5) ดำ้นกำรด ำเนินงำนภำยใน 
(6) ดำ้นกำรเงนิ 
 

ประเดน็ความเสีย่ง (Risk Areas) โอกาส ผลกระทบ ความเสีย่ง 

1.ดา้นพนกังานและก าลงัแรงงาน    
1.1 พนกังานเสีย่งตดิเชือ้ COVID - 19 สงู สงู สงู 
1.2 ก าลงัแรงงานไมเ่พยีงพอ จากมาตรการกกัตวั 14 วนั   
     (พนกังานกลุ่มเสีย่งถกูกกัตวั) 

ต ่า ปานกลาง ปานกลาง 

2.ดา้นผูร้บัเหมาชว่ง    
2.1 Subcontractorไมส่ามารถปฏบิตังิานไดต้ามแผน สงู สงู สงู 

3.ดา้น Supplier and Supply Chain    
3.1 Supplier ไมส่ามารถสง่วสัดุ อปุกรณ์ ใหไ้ดต้ามแผนที ่
     ก าหนด 

ปานกลาง สงู ปานกลาง 

4.ดา้นลกูคา้    
4.1 ลกูคา้เลื่อนการด าเนินโครงการลงทนุดา้นต่าง ๆ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

5.ดา้นการด าเนินงานภายใน    
5.1 ไมส่ามารถประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 สงู ปานกลาง ปานกลาง 

5.2 ไมส่ามารถประชมุ สมัมนา ฝึกอบรมพนกังาน สงู ปานกลาง ปานกลาง 

6.ดา้นการเงนิ    
6.1 บรษิทัขาดสภาพคล่องทางการเงนิ ต ่า สงู ปานกลาง 

 

ตำรำงที ่6 ตำรำงกำรประเมนิและวเิครำะหค์วำมเสีย่ง 



 

  29 

  

บรษิทัเดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน) 

กำรบรหิำรจดักำรในภำวะวกิฤต  

มาตรการป้องกนั (Preventive Action) มาตรการรบัมอื (Corrective Action) 
1. พนกังานเสีย่งตดิเชือ้ COVID - 19 
1.1 ใหค้วามรูแ้ก่พนกังานในการป้องกนัตนเอง 
1.2 จดัหาเครือ่งมอื อุปกรณ์ ตรวจคดักรองบุคคล

ทีเ่ขา้มาในบรษิทั 
1.3 จดัสถานทีท่ างานหอ้งอาหารตามหลกั Social 

Distancing 
1.4 ก าหนดใหพ้นกังานบางส่วนท างานทีบ่า้น 

(Work from home) 
1.5 ไมอ่นุญาตใหพ้นกังานเดนิทางไปต่างประเทศ 
1.6 งดกจิกรรมทีต่อ้งชุมนุมบุคคลจ านวนมาก 
1.7 ท าประกนัสุขภาพกลุ่มรวมโรค COVID - 19 ดว้ย 

 
1.1 อนุญาตใหพ้นกังานหยุดพกัรกัษาตวัไดโ้ดย

ไดร้บัค่าจา้งปรกต ิ
1.2 ใหพ้นกังานสามารถเบกิค่ารกัษาพยาบาลไดต้าม

สทิธิ ์
1.3 มอบหมายงานใหพ้นกังานท่านอื่น ๆ ปฏบิตัิ

หน้าทีแ่ทน 
 

2. ก าลงัแรงงานไม่เพยีงพอ พนกังานถูกกกัตวั14 วนั 
2.1 ส่งเสรมิใหค้วามรูแ้ก่พนกังานในการป้องกนั

ตนเอง 
2.2 ไมอ่นุญาตใหพ้นกังานเดนิทางไปต่างประเทศ 
2.3 ไมอ่นุญาตใหบุ้คคลกลุ่มเสีย่งเขา้มาในพืน้ที่

บรษิทั  

 
2.1 เตรยีมการเพื่อจา้งงานแบบชัว่คราวหรอื Out 

Sourcing 
2.2 ใหพ้นกังานท างานทีบ่า้น ในระหว่างทีถู่กกกัตวั 
2.3 มอบหมายงานใหพ้นกังานท่านอื่นๆ ปฏบิตัิ

หน้าทีแ่ทน 
3. Supplier ไมส่ามารถส่งวสัดุ อุปกรณ์ใหไ้ดต้ามแผน 
3.1 ท าสญัญาใหส้ามารถเจรจากบั Supplier ราย

อื่นได ้
3.2 กระจายค าสัง่ซือ้กบั Supplier หลายราย 

 
3.1 ซือ้จาก Supplier รายอื่น  ๆ(ราคาอาจสงูกว่ามาก) 
3.2 คดิเบีย้ปรบัผดิสญัญา 
3.3 เจรจากบัลกูคา้ ขอเลื่อนเวลาการส่งมอบงาน 

4. ลกูคา้ เลื่อนการด าเนินโครงการต่าง ๆ 
4.1 สื่อสารใหค้วามมัน่ใจกบัลกูคา้อยา่งใกลช้ดิ 

ถงึขดีความสามารถของบรษิทั ในการท า
โครงการใหส้ าเรจ็ไดต้ามแผน 

 
4.1 แสวงหาลกูคา้รายอื่น ๆ เพิม่เตมิ หรอืทดแทน 
4.2 จดัสรรทรพัยากรสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ให้

แลว้เสรจ็เรว็ขึน้ 
5. Subcontractor ไมส่ามารถปฏบิตังิานไดต้ามแผน 
5.1 ก ากบัควบคุมการปฏบิตังิานของ

Subcontractor อยา่งใกลช้ดิ 
5.2 ก าหนดเบีย้ปรบักรณปีฏบิตังิานล่าชา้ ไม่

เป็นไปตามแผน 
 
 
 
 

 
5.1 มอบหมายใหผู้ร้บัเหมาส ารองรายอื่น เขา้ท างาน

แทน 
5.2 คดิเบีย้ปรบั ปฏบิตังิานล่าชา้ 
5.3 เจรจากบัลกูคา้ ขอเลื่อนการส่งมอบงาน 
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มาตรการป้องกนั (Preventive Action) มาตรการรบัมอื (Corrective Action) 
6. ไมส่ามารถประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
    ไดต้ามก าหนด 
6.1 สื่อสารแจง้วาระการประชุมและขอ้มลูที่  
    เกีย่วขอ้งใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบล่วงหน้า 

      จดัเตรยีมสถานทีใ่หม้คีวามพรอ้มใน  
      มาตรการป้องกนั COVID - 19 

 
 
6.1  ขอความเหน็ชอบจากหน่วยราชการที ่ 
      เกีย่วขอ้งเพือ่ปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง ตามระเบยีบ  
      วาระการประชุม โดยไมส่ามารถประชุมจรงิได้ 
6.2  จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ทนัท ีในโอกาส  
      แรกทีส่ามารถกระท าได ้

7. ไมส่ามารถประชุม สมัมนา ฝึกอบรมพนกังาน 
7.1 จดัเตรยีมสถานทีป่ระชุม สมัมนา ฝึกอบรม  
     ใหม้คีวามพรอ้มดว้ยมาตรการป้องกนั   
     COVID - 19 

 
7.1 จดัการประชุม สื่อสาร หรอื ฝึกอบรม ใน  
     รปูแบบ สื่อสารทางไกลแทน (On-line) 

8. บรษิทัขาดสภาพคล่องทางการเงนิ 
8.1 จดัการบรหิารสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิอย่าง  
    ระมดัระวงั 

8.2 ตดิต่อสถาบนัการเงนิหลายแห่งขึน้ เพื่อขอ 
     วงเงนิสนิเชื่อส ารอง 

 
8.1 เจรจากบัเจา้หนี้ ในการขอเลื่อนก าหนดช าระหนี้ 
 
8.2เจรจากบัสถาบนัการเงนิ ขอลดดอกเบีย้ หรอื   
ขอปรบัโครงสรา้งหนี้ และ ขอเลื่อนก าหนดการ
ช าระหน้ี 

 

ตำรำงที ่7 ตำรำงกำรควบคุมควำมเสีย่ง 
 
 ผลกระทบจำกโรคระบำด COVID – 19 ท ำใหบ้รษิทัตอ้งใหค้วำมส ำคญั เพื่อไมใ่หก้ระทบ
หรอืเป็นกำรลดผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรของบรษิทั 2 เรือ่งคอื  แผนกำรบรหิำรธุรกจิอยำ่งต่อเนื่อง 
(Business Continuity Plan : BCP) และแผนกำรพลกิฟ้ืนธุรกจิ (Disaster Recovery Plan : DRP) ดงัมี
รำยละเอยีด ดงันี้ 

 (1) แผนการบริหารธรุกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP)  

 เพื่อให้บริษัท สำมำรถด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่ อง ถึงแม้ว่ำจะเกิดวิกฤตกำรณ์       
โรคระบำด COVID – 19 ซึง่รฐับำลไดป้ระกำศภำวะฉุกเฉิน และมมีำตรกำรต่ำง ๆ มำกมำย 
ซึง่ลว้นเป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัทัง้สิ้น บรษิทัไดเ้ตรยีมควำมพรอ้มเผชญิ
กบัเหตุกำรณ์วกิฤตดิงักล่ำว ประกอบดว้ย 
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1. ดำ้นทรพัยำกรบุคคล 
1.1 พนักงำน และผู้บรหิำรทุกคนจะต้องเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของตน ตำม
แผนกำรบรหิำรธุรกิจอย่ำงต่อเนื่ อง ที่ได้ก ำหนดไว้ มีกำรซักซ้อม ทบทวน      
ท ำควำมเขำ้ใจอยำ่งต่อเนื่อง 
1.2 ก ำหนดผู้มอี ำนำจตดัสนิใจ สัง่กำรแทนในระดบัต่ำง ๆ ในกรณีผู้มอี ำนำจ
จรงิไมส่ำมำรถปฏบิตังิำนได ้
1.3 ก ำหนดต ำแหน่งงำนที่มีควำมจ ำเป็นต้องปฏิบัติงำนที่หน่วยงำน  / 
ส ำนักงำน และ ต ำแหน่งงำนที่สำมำรถกำรท ำงำนทีบ่ำ้นได ้(Work from Home 
: WFH)  
1.4 พิจำรณำ ทบทวนระเบียบด้ำนกำรพนักงำน เกี่ยวกับกำรลำป่วย กำร
รกัษำพยำบำล กำรประกันสุขภำพ และประกันชีวิตของพนักงำนให้มคีวำม
เหมำะสมทนัสมยั 
1.5 สื่อสำรกับพนักงำน ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรดูแลป้องกัน
ตนเอง และป้องกนับุคคลอื่น เช่น กำรใส่หน้ำกำกอนำมยั กำรล้ำงมอื กำรเว้น
ระยะห่ำงทำงสงัคม กำรท ำควำมสะอำดสถำนทีท่ ำงำน เป็นตน้ 
1.6 ประกำศหำ้มพนักงำนเดนิทำงไปต่ำงประเทศ สื่อสำรกบัพนักงำนใหเ้ขำ้ใจ
เกีย่วกบั ขอ้ก ำหนด ขอ้หำ้มต่ำง ๆ ตำมประกำศของทำงกำร 

2. ดำ้นกระบวนกำรปฏบิตังิำน 
2.1 ระบุกระบวนกำรปฏบิตังิำนส ำคญั ทีห่ยุดชtงกัไม่ได ้จ ำเป็นต้องด ำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่อง โดยให้มพีนักงำนที่สำมำรถปฏบิตังิำนในกระบวนกำรดงักล่ำวนี้ 
ได ้2 ทมี เพื่อทดแทนกนัไดท้นัท ีถำ้พนกังำนกลุ่มใดไมอ่ำจปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด้ 
2.2 จดักำรฝึกอบรมพนักงำน ใหส้ำมำรถปฏบิตังิำนทดแทนกนัได ้หรอืท ำงำนขำ้มสำย
งำนได ้
2.3 ก ำหนดระเบียบกำร และขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน กำรปฏบิตัิตวั เช่น กำร
รบัส่งเอกสำรและพัสดุจำกภำยนอก กำรเข้ำออกส ำนักงำน กำรใส่หน้ำกำก
อนำมยั กำรเวน้ระยะห่ำงทำงสงัคม เป็นตน้ 
2.4 กำรปฏบิตัเิกี่ยวกบักำรตรวจอุณหภูม ิกำรใชเ้จลแอลกอฮอลล์ำ้งมอื ในกำร
ตรวจคดักรองพนักงำน Visitor และ บุคคลภำยนอก ที่เขำ้มำในส ำนักงำน หรอื
พืน้ทีโ่ครงกำร 
2.5 ก ำหนดมำตรกำรท ำควำมสะอำดสถำนที่ เครื่องมอื และอุปกรณ์ ต่ำง ๆ 
อยำ่งสม ่ำเสมอ 
2.6 ก ำหนดข้อปฏิบตัิ กรณีพบพนักงำนป่วยในสถำนที่ท ำงำน กำรสอบสวน
เบือ้งตน้ กำรเตรยีมสถำนทีพ่กัคอย และกำรแจง้หน่วยงำนสำธำรณสุข 
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3. ดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน 
3.1 เตรียมควำมพร้อมด้ำนเครื่องมือ  อุปกรณ์  ระบบงำน กำรสื่ อสำร
โทรคมนำคม WIFI Internet VPN room กำรประชุม On Line ให้สำมำรถ
รองรบักำรท ำงำนทีบ่ำ้น WFH ได ้
3.2 จดัเตรยีมสถำนที่ท ำงำน ห้องประชุม ห้องอำหำร ห้องน ้ำ พื้นที่ส่วนกลำง 
ใหม้รีะยะห่ำงทำงสงัคมทีเ่หมำะสม 
3.3 เตรยีมควำมพรอ้มของห้อง War Room เพื่อประชุมปฏบิตัิกำรเผชญิกับ
ภำวะวกิฤตให้มเีครื่องมอื อุปกรณ์ ระบบงำนกำรสื่อสำรที่ทนัสมยั สำมำรถใช้
งำนไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

4. ดำ้นลกูคำ้และ Supplier 
4.1 สื่อสำรให้ Supplier ได้มีควำมเข้ำใจในควำมต้องกำรของบริษัท ตำม
แผนกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง รบัทรำบข้อจ ำกัดด้ำนต่ำง ๆ  และปรบัแผนกำร
ด ำเนินงำนใหส้อดคลอ้งกนั 
4.2 สื่อสำรท ำควำมเขำ้ใจกบัลูกคำ้ และรบัทรำบควำมต้องกำรของลูกคำ้ เพื่อ
ปรบัปรุงแผนด ำเนินงำนให้สำมำรถสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำง
เหมำะสม 

5. ดำ้นกำรสื่อสำร 
5.1 กำรสื่อสำรภำยใน จะต้องมัน่ใจว่ำพนักงำนทุกคนมคีวำมเขำ้ใจในบทบำท
หน้ำที่ของตน ในช่วงของวิกฤตกำรณ์ไวรสันี้  มีกำรให้ข้อมูล ข่ำวสำรอย่ำง
ต่อเนื่อง สม ่ำเสมอ มีกำรสื่อสำรตอกย ้ำมำตรกำรต่ำง ๆ ที่พนักงำนจะต้อง
ปฏบิตัอิยำ่งต่อเนื่อง 
5.2 กำรสื่อสำรภำยนอก ก ำหนดให้มีกำรสื่อสำรอย่ำงเป็นทำงกำรกับ
บุคคลภำยนอก โดยผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยเท่ำนัน้ เพื่อใหเ้กดิควำมเขำ้ใจทีถู่กต้อง 
ไมส่บัสน ไดแ้ก่ ลกูคำ้ Supplier สื่อมวลชน ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน นกัวเิครำะห ์เป็นตน้ 

                 (2) แผนการพลิกฟ้ืนธรุกิจ (Disaster Recovery Plan : DRP) 
 กรณีวิบัติภัยจำกโรคระบำด COVID - 19 ส่งผลกระทบอย่ำงมำกแก่บริษัท เป็น

ระยะเวลำยำวนำน สิง่ทีบ่รษิทัจะต้องเตรยีมกำร คอื เมื่อวบิตัภิยันี้ไดผ้่ำนพน้ไปแลว้ จะต้อง
ด ำเนินกำรพลกิฟ้ืนธุรกจิให้กลบัเขำ้สู่ภำวะปรกตใิห้ได้อย่ำงรวดเรว็ ซึ่งบรษิทัได้เตรยีมกำรใน
เรือ่งต่ำง  ๆไวด้งันี้ 

1. คณะท ำงำนด ำเนินกำรแผนพลิกฟ้ืนธุรกิจ ประกอบด้วยผู้บรหิำร ตัวแทนจำก
หน่วยงำนต่ำง ๆ ไดแ้ก่ ทรพัยำกรบุคคล เทคโนโลยสีำรสนเทศ อ ำนวยกำรกลำง 
บญัชแีละกำรเงนิ สนบัสนุนโครงกำร พฒันำธุรกจิ ก ำกบัและควบคุม เป็นตน้  
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คณะท ำงำนชุดนี้  จะท ำงำนร่วมกับคณะท ำงำนตำมแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำง
ต่อเนื่อง และคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

2. ก ำหนดจดุมุง่หมำยทีส่ ำคญั คอื 
2.1 ใหก้ำรกำรสนบัสนุนดำ้นทรพัยำกรทีจ่ ำเป็นใหพ้นกังำนสำมำรถท ำงำนได้ 
     ในระดบัเดยีวกนั หรอืเทยีบเท่ำก่อนเกดิวกิฤต 
2.2 จดัหำ ปรบัปรงุ สนบัสนุนระบบงำน และทรพัยำกรทีจ่ ำเป็น แก่หน่วยงำน  
     ต่ำง ๆ ใหส้ำมำรถท ำงำนไดใ้นระดบัปรกตโิดยเรว็ 
2.3 ด ำเนินกำรทบทวน และปรบัปรงุกระบวนกำรปฏบิตังิำนดำ้นต่ำง ๆ ใหม้ ี 
     ประสทิธภิำพดยีิง่ขึน้ 

2.4 มกีำรสื่อสำรทัง้ภำยใน และภำยนอกบรษิทัอยำ่งทัว่ถงึ และเขม้ขน้ 
2.5 มกีำรตดิต่อ ประสำนงำนกบัลกูคำ้ พนัธมติร และคู่คำ้อยำ่งใกลช้ดิ  
2.6 มกีำรทบทวนเป้ำหมำย แผนงำน และกลยุทธท์ำงธุรกจิดำ้นต่ำง ๆ เพื่อให้

สำมำรถ มผีลประกอบกำรไดใ้นระดบัปรกต ิ
  3. กำรด ำเนินกำร 
 3.1 จดัเตรยีมควำมพรอ้มดำ้น อำคำร สถำนที ่เครือ่งมอืเครือ่งใช ้และระบบงำน

ใหร้องรบักำรท ำงำนของพนกังำนนอกสถำนที ่และกำรท ำงำนทีบ่ำ้น 
3.2 จดัหำอำคำรสถำนทีจ่ดัเกบ็เอกสำร และขอ้มลูส ำรองนอกสถำนทีป่จัจบุนั 
3.3 พฒันำใชร้ะบบกำรประชุม On-line ในกลุ่มคณะกรรมกำร และผูบ้รหิำร 
3.4 เพิม่ประสทิธภิำพกำรสื่อสำรดว้ยระบบงำนต่ำง ๆ ในโทรศพัทม์อืถอื  

 3.5 มกีำรตดิต่ออยำ่งใกลช้ดิกบัลกูคำ้ และSupplier เพื่อสรำ้งควำมเชื่อมัน่อยำ่ง
ต่อเนื่อง ต่อกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรต่ำง ๆ ของบรษิทั 

3.6 ก ำหนดระเบยีบปฏบิตัเิพิม่เตมิในดำ้นต่ำง ๆ (New Normal) ในสถำนที่
ท ำงำน ไดแ้ก่ 

  •   กำรตรวจวดัอุณหภูม ิใชเ้จลแอลกอฮอรล์ำ้งมอืก่อนเขำ้พืน้ที่   
                                                ท ำงำน 

• กำรใส่หน้ำกำกอนำมยัตลอดเวลำทีอ่ยูใ่นสถำนทีท่ ำงำน และ 
    พืน้ทีส่่วนกลำง 
• กำรจดัสถำนทีท่ ำงำนโดยพจิำรณำเรือ่งระยะห่ำงทำงสงัคม  
    (Social Distancing) 
• กำรท ำควำมสะอำดสถำนที ่ดแูลรกัษำเรือ่งของอนำมยัส่วน 
    บุคคล 

3.7 ผูบ้รหิำรระดบัสงูออกเยีย่มเยยีนลกูคำ้ เยีย่มเยยีนโครงกำร และเยีย่มเยยีน
สื่อสำรกบัพนกังำน สรำ้งควำมเชื่อมัน่แก่ลกูคำ้ เสรมิขวญั ก ำลงัใจใหก้บั
พนกังำน 
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(3) การวิเคราะหผ์ลกระทบ (Impact Analysis) 

 เป็นกำรวเิครำะห ์และประเมนิควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ รวมถงึกำรระบุโอกำสเพื่อกำร
ปรบัปรงุ 

Crisis Events Damage & Opportunities 
1. พนกังานจ านวน ...... คน 
ตอ้งท างานทีบ่า้น 

1.1 จ านวนทัง้สิน้ ..............Man-Hours 
1.2 Estimated Efficiency Loss ……..% 
1.3 Create New Working Environment and Infrastructure 
1.4 Business Processes Redesign Opportunity 
1.5 โอกาสปรบัปรงุเครือ่งมอืเครือ่งใช ้การสื่อสาร IT  

2. สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน มคีวามเครยีดสงู 

2.1 Estimated Productivity Loss………% 
2.2 ไดเ้รยีนรูก้ารท างานภายใตค้วามกดดนัและภาวะวกิฤต ิ

3. โครงการล่าชา้กว่าสญัญา 
จ านวน ..... โครงการ 

3.1 Total Delay …….Days 
3.2 Estimated Cost of Delay ……………Bht. 
3.3 Reputation Impact ……..(H,M,L) 

4. โครงการลงทุน CLMV 
Project หยดุชงกั 

4.1 Estimated Opportunity Loss =……………Bht. 
4.2 More Time to Review the Projects. 

5. กระแสเงนิสดตรงึตวัมาก 5.1 New Investment Opportunity Loss 
5.2 โอกาสเจรจาขอลดดอกเบีย้ และ ปรบัโครงสรา้งหนี้ 

6. ลกูคา้เลื่อนโครงการ
ก่อสรา้งใหม ่ๆ ออกไป 

6.1 ไมไ่ดร้บัสญัญางานใหม่เขา้มา / Backlog Shortage  
6.2 มทีรพัยากรส่วนเกนิ เสยีโอกาสสรา้งผลผลติ 

 
ตำรำงที ่8 ตวัอยำ่งกำรวเิครำะหแ์ละประเมนิควำมเสยีหำย 
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(4) โอกาสเพ่ือการปรบัปรงุและพฒันางาน 
เพื่อเสรมิควำมเขม้แขง็ในกำรด ำเนินงำนดำ้นต่ำง ๆ ปิดจดุอ่อน หรอืขอ้จ ำกดัต่ำง ๆ 

ทีพ่บจำกวกิฤตกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั 
 

Opportunities Initiatives Responsible by 
1. การทบทวนปรบัปรงุ
กระบวนการปฏบิตังิาน 

1.1 กระบวนการจดัซือ้ จดัจา้ง และLogistic 
1.2 กระบวนการประมลูงาน 
1.3 อ านาจอนุมตั ิและกระบวนการขออนุมตั ิ
1.4 การควบคุมงาน และการตดิตามผลงาน 

จดัซือ้ ฯ 
การตลาด 
ทรพัยากรบุคคล 
สนบัสนุน
โครงการ 

2. การปรบัปรงุเครือ่งมอื 
เครือ่งใช ้สื่อสาร IT 

2.1 จดัหาเครือ่งมอื อุปกรณ์ทีท่นัสมยั (ซือ้ หรอื 
เช่า) 

2.2 Up grade IT Equipment and Applications 

บรกิารกลาง 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3. ทบทวนกลยทุธด์า้น
การตลาด และ การลงทุน 

3. ตลาดใหม ่ผลติภณัฑใ์หม ่และ ธุรกจิใหม่ พฒันาธุรกจิ 

4. การเจรจากบัสถาบนั
การเงนิ 

4. ขอเพิม่วงเงนิ ขอลดดอกเบีย้ ขอปรบัโครงสรา้ง CFO 

5. การทบทวนโครงสรา้ง
อตัราก าลงั 

5.1 พจิารณาโครงสรา้งอตัราก าลงัใหมท่ัง้หมด 
5.2 ปรบัเกลีย่อตัราก าลงัพนักงานตามความตอ้งการจรงิ 

ทรพัยากรบุคคล 
ทรพัยากรบุคคล 

6. การทบทวนการบรหิาร 
ห่วงโซ่อุปทาน 

6.1 ทบทวน สรรหา จ าแนก Subcontractors กลุ่มต่าง ๆ  
6.2 ทบทวน จดัหมวดหมู ่แบ่งประเภท Suppliers 

สนับสนุนโครงการ 
จดัซือ้ ฯ 

 
ตำรำงที ่9 ตวัอยำ่งกำรประเมนิโอกำสเพื่อกำรปรบัปรงุ 
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5. สรปุบทเรียน (Lesson Learn) 
(1) เกีย่วกบัห่วงโซ่อุปทำน (Supply Chain) 

 1.1 กำรระบำดของ COVID - 19 ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทำนของวตัถุดบิ เครือ่งมอื อุปกรณ์ต่ำง ๆ  
ส่งผลกระทบต่อโครงกำรทีก่ ำลงัก่อสรำ้ง ท ำใหล้่ำชำ้ออกไป 

 1.2 โครงกำรใหม ่ๆ ถูกเลื่อนกำรด ำเนินกำรออกไป ส่งผลกระทบต่อ Subcontractor ของ
บรษิทั ทีอ่ำจสญูเสยีงำนอย่ำงต่อเนื่อง มกีำรเคลื่อนยำ้ยของแรงงำนไปสู่อำชพีอื่น ซึง่อำจจะ
ท ำใหข้ำดแรงงำนได ้เมือ่สถำนกำรณ์กลบัสู่ภำวะปรกต ิ

 1.3 กำรใช ้Supplier น้อยรำย ท ำใหบ้รษิทัตอ้งพึง่พำสงู กรณทีี ่Supplier ไมส่ำมำรถจดัหำ
วตัถุดบิ หรอืเครือ่งมอื อุปกรณ์ ใหก้บัโครงกำรไดต้ำมก ำหนด ท ำใหโ้ครงกำรล่ำชำ้ ไม่
เป็นไปตำมสญัญำ 

(2) เกีย่วกบัทรพัยำกร (Resources) 
 2.1 บรษิทัมทีรพัยำกรส่วนเกนิจ ำนวนมำก ทัง้ก ำลงัแรงงำน และเครือ่งจกัร อุปกรณ์ จำกกำร
ทีโ่ครงกำรต่ำง ๆ ถูกเลื่อนออกไป 
 2.2 บรษิทัสำมำรถจ ำแนกลกัษณะงำนบำงประเภท ทีส่ำมำรถมอบหมำยใหพ้นกังำนท ำงำน
ทีบ่ำ้นได ้(Work from Home)  
 2.3 บรษิทัไดพ้ฒันำระบบงำนรองรบักำรท ำงำนของพนักงำนจำกนอกสถำนที ่และทีบ่ำ้น 
 2.4 เป็นโอกำสของบรษิทั ทีจ่ะไดท้บทวนโครงสรำ้งอตัรำก ำลงัพนกังำน กำรจ ำแนกต ำแหน่ง
งำนทีส่ ำคญั และกำรพจิำรณำ Out Sourcing ส ำหรบังำนบำงอย่ำงทีไ่มใ่ช่งำนหลกั หรอืเป็น
งำนสนบัสนุน 

(3) ทำงดำ้นกลยุทธ ์(Strategies) 
3.1 กำรรบังำนก่อสรำ้งจำกหลำกหลำยกลุ่ม ทัง้ภำครฐั และเอกชนช่วยกระจำยควำมเสีย่ง
เรือ่งกระแสเงนิสดจำกแหล่งรำยได ้และกำรเรยีกเกบ็หนี้ 
 3.2 กำรใช ้Supplier น้อยรำย แต่อยูใ่นห่วงโซ่อุปทำนหลำยช่วงมำกจนเกนิไป มคีวำมเสีย่ง
สงู ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั 
 3.3 กำรเน้นรบังำนก่อสรำ้งของภำครฐั จะไม่มปีระเดน็เรือ่งกำรช ำระหนี้ เมือ่เทยีบกบังำน
ของภำคเอกชน 

(4) ดำ้นกำรเงนิและกำรจดักำร (Financial and Management) 
4.1 กำรเจรจำกบัสถำบนักำรเงนิ เพื่อขอวงเงนิสนิเชื่อเพิม่เตมิ เสรมิสภำพคล่อง กำรเจรจำ
ขอลดดอกเบีย้ และกำรเจรจำขอปรบัโครงสรำ้งหนี้เป็นโอกำสทีด่ใีนกำรด ำเนินกำร 
 4.2 กำรส ำรองงบประมำณไวส้ ำหรบักรณมีคี่ำใชจ้่ำยพเิศษเกดิขึน้จำกเหตุกำรณ์วกิฤต ช่วย
ใหก้ำรบรหิำรทำงกำรเงนิของบรษิทัเป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 
4.3 กำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลกระทบจำก COVID - 19 เพื่อขอรบัควำม
ช่วยเหลอืจำกโครงกำรต่ำง ๆ ของรฐับำล หรอืกำรขอผ่อนผนัเรือ่งภำษี 
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4.4 กำรสื่อสำรกบัสำธำรณะอยำ่งสม ่ำเสมอ ถงึแนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิอยำ่งต่อเนื่อง กำร
จดักำรกบัปญัหำต่ำง ๆ ทีเ่กดิขึน้ ช่วยสรำ้งควำมน่ำเชื่อถอื ชื่อเสยีง และภำพลกัษณ์ของ
องคก์ร 
 4.5 กำรสื่อสำรกบัพนกังำน โดยใหค้วำมรูพ้นกังำนเกี่ยวกบักำรดแูล ป้องกนัตนเองจำก 
COVID - 19 วธิกีำรปฏบิตังิำนทีถู่กตอ้งภำยใตป้ระกำศภำวะฉุกเฉินของรฐับำล กำรด ำเนิน
ธุรกจิของบรษิทั เพื่อสรำ้งควำมเชื่อมัน่ กำรรว่มมอื ทุ่มเทใหเ้กดิขึน้กบัพนกังำน 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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บทท่ี 4 
แผนการส่ือสารในภาวะวิกฤตของบมจ.เดม็โก้  

 (Crisis Communication Management) 
 

1. ค ำน ำ             39     
2. ค ำนิยำม (Definition)           40 
3. แผนกำรด ำเนินงำน 

ส่วนที ่1 กำรจดัโครงสรำ้งคณะท ำงำนสื่อสำรในภำวะวกิฤต      40 
ส่วนที ่2 กำรก ำหนดบุคลำกรทีป่ฏบิตัหิน้ำทีใ่นคณะท ำงำนสื่อสำรในภำวะวกิฤต   41 
ส่วนที ่3 กำรประชุมชีแ้จงเพื่อสรำ้งควำมเขำ้ใจคู่มอืกำรจดักำร         42 

และกำรสื่อสำรในภำวะวกิฤต 
ส่วนที ่4 กำรฝึกปฏบิตัแิละปรบัปรงุคู่มอืกำรบรหิำรจดักำรในภำวะวกิฤต             43 

(Crisis Management) ใหม้คีวำมเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป  
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1. ค าน า 
 

 ภำวะวกิฤต หมำยถงึ เหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ ที่เกดิขึ้นและจะส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิด
ควำมเสยีหำยอย่ำงรวดเรว็และรุนแรง ทัง้ต่อชวีติ ทรพัยสนิ ตลอดจนชื่อเสยีงและกำรด ำเนินชวีติ หรอื
กำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองบุคคล ผูป้ระกอบกำร หำ้งรำ้น รวมถงึภำครฐั ซึง่เหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์
ดงักล่ำว อำจเกดิจำกธรรมชำต ิเช่น น ้ำท่วม ภยัแลง้ แผนดนิไหว และ / หรอืฝีมอืมนุษย ์เหตุก่อกำรรำ้ย 
จลำจล ถ้ำหำกเกิดขึน้แล้ว ไม่ได้มกีำรด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงทนัท่วงท ีอำจก่อให้เกิดควำมเสยีหำยที่
รนุแรงมำกขึน้อนัจะส่งผลกระทบต่อภำพลกัษณ์ ควำมเชื่อมัน่ และศรทัธำอกีดว้ย   
 สถำนกำรณ์วกิฤตไม่ไดเ้ป็นเพยีงเหตุกำรณ์ที่เกดิขึน้ และสำมำรถแก้ไขไดภ้ำยในระยะเวลำ
อนัสัน้ หำกผู้มสี่วนรบัผดิชอบ หรอืผู้ที่ได้รบัผลกระทบไม่ได้รบัทรำบถึงหน้ำที่ ควำมรบัผิดชอบของ
ตนเอง ที่จะต้องด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรที่จะแก้ไขปญัหำอย่ำงเป็นระบบ ดงันัน้ กำรบรหิำรจดักำร
ภำวะวกิฤตโดยเฉพำะในเรื่องของกำรสื่อสำรกระบวนกำร จงึต้องเข้ำใจกลุ่มเป้ำหมำยว่ำมองอย่ำงไร 
ต้องกำรสิ่งใด เพื่อวำงกลยุทธ์ในกำรบรหิำรวกิฤตนัน้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถเพิ่มโอกำสของ
ควำมส ำเรจ็ และลดโอกำสของควำมลม้เหลว 
 บรษิทัเดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน) เป็นบรษิทัทีอ่ยูใ่นตลำดหลกัทรพัย ์มพีนกังำนในกลุ่มบรษิทั
กว่ำ  700 คน มโีรงงำนของบรษิทัเดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั อยูท่ีล่พบุร ีมไีซตง์ำนอยู่ตำมจงัหวดัต่ำงๆ  
ทัว่ภมูภิำคของประเทศ จงึมคีวำมจ ำเป็นที่จะตอ้งมแีผนกำรจดักำร และกำรสื่อสำรในภำวะวกิฤต เพื่อจดั
โครงสรำ้งกำรด ำเนินงำนทีเ่หมำะสม ผูบ้รหิำรและพนกังำนเขำ้ใจถงึสภำวะวกิฤตทีเ่กดิขึน้ และสำมำรถ
สื่อสำรใหทุ้กฝำ่ยทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทรำบอยำ่งทนัท่วงท ีอยำ่งมปีระสทิธภิำพ อนัจะเป็นกำรสรำ้งชื่อเสยีง 
ภำพลกัษณ์ และควำมเชื่อมัน่ใหก้บัผูม้สี่วนไดเ้สยีทีข่อ้งทุกภำคส่วน 
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บรษิทัเดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน) 

กำรบรหิำรจดักำรในภำวะวกิฤต 

2. ค านิยาม (Definition) 
 

ล ำดับ 
(No.) 

ค ำศัพท์ 
(Term) 

ค ำจ ำกดัควำม 
(Description) 

1 วกิฤตการณ์ หรือ Crisis เหตุการณ์ท่ีสามารถส่งผลกระทบทางลบต่อองค์กร 
สถานท่ี ทรัพยากร และช่ือเสียงภายในระยะเวลาอนั
สั้ น ซ่ึงต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจภายในองคก์ร 

2 การจดัการภาวะวกิฤต หรือ Crisis 
Management  

การจดัการ โครงสร้าง บุคคลากร และกระบวนการ 
ตลอดจนศิลปะในการวางแผนและการตดัสินใจใน
การยบัย ั้ง วกิฤตการณ์ก่อนจะลุกลามเสียหายมากข้ึน  

3 Crisis Management Team (CMT) ผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจในการจดัสินใจสูงสุดขององค์กร 
ต่อกระบวนการจดัการและการส่ือสารในภาวะวกิฤต 

4 Crisis Communication Team (CCT) บุลคากรท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์สถานการณ์ วางแผนการส่ือสาร และการ
ด าเนินการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ในภาวะวกิฤต 

5 Crisis Manager  บุคคลท่ีท าหน้าท่ีเป็น “ผูป้ระสานงานหลกั” ในการ
จดัการและการส่ือสารในภาวะวกิฤต 

 
3. แผนการด าเนินงาน 

 ส่วนท่ี  1 จดัโครงสร้างคณะท างานส่ือสารในภาวะวิกฤต  
 เพื่อให้กำรปฏบิตังิำนด้ำนกำรสื่อสำรในภำวะวกิฤตเป็นไปอย่ำงรวมเรว็และมปีระสทิธภิำพ 
จงึได้จดัโครงสรำ้งของคณะท ำงำนให้สอดล้องกบัขนำดขององค์กร โดยแบ่งกำรสื่อสำรในภำวะวกิฤต
เป็น 2 ระดบัชัน้ ประกอบดว้ย 
 ระดบัองคก์ร ประกอบดว้ย กรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ผูช้่วยกรรมกำร
ผูจ้ดักำร และผูจ้ดักำรงำนบรหิำรทรพัยำกรบุคคล 
 ระดบัหน้ำไซตง์ำน ประกอบดว้ย PM ตวัแทนเจำ้ของงำน หวัหน้ำผูร้บัเหมำ 
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บรษิทัเดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน) 

กำรบรหิำรจดักำรในภำวะวกิฤต  

ส่วนที ่2 กำรก ำหนดบุคลำกรทีป่ฏิบัติหน้ำทีใ่นคณะท ำงำนส่ือสำรในภำวะวกิฤต 

ต ำแหน่งงำน ต ำแหน่งใน Crisis Management Plan หน้ำที ่ควำมรับผดิชอบ 

กรรมการผูจ้ดัการ หวัหนา้คณะท างานส่ือสารในภาวะ
วกิฤต 

มีอ านาจตดัสินใจสูงสุดในการจดัการ
และการส่ือสารในภาวะวกิฤต 

รองกรรมการ
ผูจ้ดัการสายงาน
สนบัสนุนธุรกิจ 

โฆษก เป็นตวัแทนของบริษทั มีหนา้ท่ีในการ
ใหข้่าว ช้ีแจงขอ้เทจ็จริง อ านวยความ
สะดวกในการใหข้อ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ผูอ้  านวยการงาน
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

Crisis Manager ระดบัองคก์ร 1. รับแจง้เหตุวกิฤต 
2. ตรวจสอบขอ้มูล 
3. ประเมินสถานการณ์ในเบ้ืองตน้ 
4. รายงานเหตุวกิฤตต่อหวัหนา้งาน
ทราบ 
5. รายงานเหตุวกิฤตต่อกรรมการ
ผูจ้ดัการ และตดัสินใจวา่จะ
ประสานงานกบั CCT ระดบัองคก์ร 
หรือ ระดบัหนา้ไซตง์านเพื่อก าหนด
แนวทางร่วมกนั 
6. น าเสนอแนวทางการส่ือสารแก่
ผูบ้ริหาร 
7. จดัเตรียมขอ้มูลและซกัซอ้มกบั
โฆษกก่อน 
8. ตดัสินใจด าเนินการส่ือสารตาม
อ านาจตดัสินใจในแต่ละชั้น  
 

Project Manager Crisis Manager ระดบัหนา้ไซตง์าน 
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บรษิทัเดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน) 

กำรบรหิำรจดักำรในภำวะวกิฤต 

ต ำแหน่งงำน ต ำแหน่งใน Crisis Management Plan หน้ำที ่ควำมรับผดิชอบ 
พนกังำนฝำ่ย 
Operation/ 
Support 

ผูป้ฏบิตังิำนบรกิำรลกูคำ้ 1. ประเมนิสถำนกำรณ์ ตรวจสอบ
ขอ้มลูกบัหน่วยงำนทีเ่กดิเหตุ ดวู่ำ
กลุ่มเป้ำหมำยกงัวลเรือ่งอะไร ท ำ
อยำ่งไรถงึจะคลีค่ลำยควำมกงัวลนัน้
ได ้ 
2. ก ำหนดทศิทำงกำรสื่อสำร 
ก ำหนดขอ้ควำมหลกัในกำรสื่อสำร 
(Key message) วำงกลยทุธใ์นกำร
สื่อสำรใหต้รงกลุ่มเป้ำหมำย  
3. ก ำหนด / รำ่งขอ้มลูทีใ่ชใ้นกำร
สื่อสำรแบบต่ำงๆ จดัท ำเนื้อหำ เช่น 
ขำ่วแจก ประกำศตรวจสอบควำม
ถูกตอ้งของขอ้มลูก่อนน ำเสอน
ผูบ้รหิำร โฆษก และผูเ้กีย่วขอ้ง 
4. บรหิำรจดักำรช่องทำงกำรสื่อสำร
ทัง้หมด  
5. รปูและประเมนิผลกำรสื่อสำร 
พรอ้มทัง้ปรบัแผนประชำสมัพนัธใ์ห้
สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ที่
เปลีย่นแปลงไป 

 
ส่วนท่ี 3 การประชุมช้ีแจงเพ่ือสร้างความเข้าใจคู่มือการจดัการและการส่ือสารใน

ภาวะวิกฤต 
 ก ำหนดใหม้กีำรจดัประชุมชีแ้จงคู่มอื และขัน้ตอนปฏบิตัเิมือ่เกดิเหตุวกิฤต ดงันี้ 

1. กำรบรรยำยคู่มอืและขัน้ตอนปฏบิตัเิมือ่เกดิเหตุวกิฤตในกำรประชุม Manager Forum 
ส ำหรบัผูบ้รหิำรและพนกังำน จดัทีส่ ำนกังำนใหญ่  

2. กำรบรรยำยคู่มอื และขัน้ตอนปฏบิตัเิมือ่เกดิเหตุวกิฤตในกำรประชุม ส ำหรบั PM ทีอ่ยู่
ประจ ำหน้ำไซตง์ำน จดัที ่ส ำนกังำนใหญ่ 
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บรษิทัเดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน) 

กำรบรหิำรจดักำรในภำวะวกิฤต  

ส่วนท่ี 4 การฝึกปฏิบติั และปรบัปรงุคู่มือฯ ให้มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป 
 ก ำหนดให้มกีำรฝึกปฏบิตัิเป็นประจ ำ โดยให้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงระดบัจดักำร 
ทบทวน และปรบัรำยชื่อคณะท ำงำนสื่อสำรประชำสมัพนัธใ์นภำวะวกิฤตใหเ้ป็นปจัจุบนัทุกปี เพื่อใหคู้่มอื
และขัน้ตอนปฏบิตัดิำ้นกำรสื่อสำรประชำสมัพนัธม์คีวำมเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 


