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บทที่ 1
บททัวไป
่
สืบเนื่องจำกสถิตขิ อ้ มูลในอดีตจนถึงสภำวกำรณ์ ปจั จุบนั มีขอ้ บ่งชี้ว่ำได้เกิดวิกฤตกำรณ์ต่ำงๆ
ทัง้ ที่เป็ นปจั จัยภำยในประเทศ เช่น ปญั หำทำงกำรเมือง เหตุจำกภัยธรรมชำติ ปญั หำโรคระบำด และ
จำกปจั จัยภำยนอก เช่น วิกฤตด้ำนพลังงำน ด้ำนค่ำเงิน ปญั หำภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำ ภัยพิบตั ติ ่ำงๆ ทีม่ ี
แนวโน้มรุนแรงและมำกขึน้ เป็ นลำดับ ซึง่ จะส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำย และเป็ นอุปสรรคต่อ
กำรบรรลุ ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ข องบริษั ท รวมถึ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ผู้ ม ี ส่ ว นได้ เ สี ย ของบริ ษั ท และ
สำธำรณประโยชน์โดยรวม ดังนัน้ เพื่อช่วยให้บริษทั บรรลุเป้ำหมำย สำมำรถกลับมำดำเนินธุรกิจตำม
ปรกติได้อย่ำงรวดเร็ว และได้รบั ควำมเสียหำยน้ อ ยที่สุด บริษัทจึงได้จดั ทำแผนบริหำรจัดกำรภำวะ
วิก ฤต (Crisis Management Plan : CMP) ซึ่ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของแผนกำรบริห ำรควำมเสี่ย ง (Risk
Management Plan : RMP) ภำยใต้ ค วำมรับ ผิด ชอบของสำยงำนบริห ำรควำมเสี่ย ง คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสีย่ งระดับจัดกำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งองค์กร ซึ่งมีหน้ำทีก่ ำหนดนโยบำย
และแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ รวมถึงกำกับและควบคุมให้มกี ำรจัดทำแผนบริหำรควำม
เสีย่ งให้ครอบคลุมและเหมำะสมกับบริบทของบริษทั รวมถึงมีกำรสื่อสำรให้ทุกคนเข้ำใจ และปฏิบตั ติ ำม
แผนบริหำรควำมเสีย่ งทีก่ ำหนดอีกด้วย
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1. คานิ ยาม
(1) การบริ หารความเสี่ยง (Risk Management)
หมำยถึง กระบวนกำรที่ป ฎิบ ัติโดยคณะกรรมกำร ผู้บ ริห ำร และบุ ค ลำกรทุ ก คนใน
องค์กรเพื่อช่วยกันในกำรกำหนดกลยุทธ์ และกำรดำเนินงำน โดยกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ทีไ่ ด้รบั กำรออกแบบไว้ให้สำมำรถบ่งชี้เหตุกำรณ์ท่อี ำจเกิดขึน้ และมีผลกระทบต่อองค์กร และ
สำมำรถจัด กำรควำมเสี่ย งให้ อ ยู่ ใ นระดับ ที่อ งค์ ก รยอมรับ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ร บั ควำมมัน่ ใจอย่ ำ ง
สมเหตุสมผลในกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ทอ่ี งค์กรกำหนดไว้
(2) การจัดการภาวะวิ กฤต (Crisis Management)
หมำยถึง กำรจัดกำร โครงสร้ำง บุค คลำกร และกระบวนกำร ตลอดจนศิล ปะในกำร
วำงแผนและกำรตัดสินใจในกำรยับยัง้ วิกฤตกำรณ์ก่อนจะลุกลำมเสียหำยมำกขึน้
(3) ภาวะวิ กฤต (Crisis)
หมำยถึง เหตุกำรณ์ หรือสถำนกำรณ์ ท่ีจะส่งผลเสียหำยอย่ำงรวดเร็ว และรุนแรง ต่อ
ชีวติ และทรัพย์สนิ ของบุคคล ตลอดจนชื่อเสียง และกำรดำเนินกิจกำรของบริษทั หรือสินค้ำใน
ระยะยำว ซึง่ อำจเกิดจำกภัยธรรมชำติ และ / หรือฝีมอื มนุษย์กไ็ ด้ องค์ประกอบของภำวะวิกฤต คือ
• มีผลคุกคำมต่อบริษทั
• เป็นสิง่ ทีไ่ ม่คำดคิดมำก่อน / สร้ำงควำมประหลำดใจ
• ต้องรีบตัดสินใจในระยะเวลำอันสัน้ / มีเวลำน้อย
จะเห็นได้ว่ำ กำรบริหำรควำมเสีย่ งเกี่ยวข้องกับกำรบ่งชีเ้ หตุกำรณ์ เพื่อหำแนวทำงกำรประเมิน
สิ่ง ที่คุ ก คำม และหำมำตรกำรที่ดีท่ีสุ ด เพื่อ ลดผลกระทบ ทัง้ ควำมรุน แรง และควำมถี่ข อง
เหตุกำรณ์นนั ้ ๆ แต่กำรจัดกำรภำวะวิกฤตเกีย่ วข้องกับกำรจัดกำรทัง้ ก่อน ระหว่ำง และหลังทีส่ ิ่ง
คุ ก คำมเกิดขึ้น มีข้อ บังคับควำมสำคัญ ต่ อ บริบทในกำรจัดกำร ซึ่งประกอบด้ว ยบุค ลำกรที่ม ี
ควำมรู้ ควำมชำนำญ กระบวนกำรและเทคนิคที่จำเป็ น เพื่อที่จะบ่งชี้ ประเมิน พร้อมรับมือกับ
สถำนกำรณ์ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในช่วงแรกเริม่ เกิดขึน้ ไปจนถึงจุดขัน้ ตอนของกำรฟื้นฟู
(4) ภัย (Peril)
หมำยถึง สำเหตุของควำมเสียหำย ทีอ่ ำจเกิดขึน้ ได้จำก
 ภัย ธรรมชำติ เป็ น ภัย ที่เ กิด ขึ้น เองตำมธรรมชำติ ควบคุ ม ได้ ย ำก เช่ น เกิด พำยุ
คลื่นสึนำมิ น้ำท่วม ภัยแล้ง แผ่นดินไหว สภำพภูมอิ ำกำศแปรปรวน
 ภัยจำกกำรกระทำของมนุ ษย์ เช่น อัคคีภย
ั จลำจล ฆำตกรรม ภัยสงครำม ผูอ้ พยพพลัดถิน่
 โรคระบำด
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ภัยที่เกิดขึ้นจำกภำวะเศรษฐกิจ เช่น น้ ำมันขำดแคลนหรือ รำคำสูง วิกฤตตลำด
หลักทรัพย์ อัตรำดอกเบีย้ ผันผวน ภำวะกำรว่ำงงำนสูง วิกฤตสถำบันกำรเงิน
ภัยที่เกิดจำกกำรดำเนินงำน เช่น กำรนัดหยุดงำน กำรจำรกรรมข้อมูล กำรวำงยำ
บ่อนทำลำยบริษทั กำรเปิดเผยควำมลับธุรกิจ กำรครอบงำกิจกำรแบบไม่เป็ นมิตร
ภัยทีเ่ ป็นอุบตั เิ หตุ เช่น อุบตั เิ หตุกำรจรำจร แก๊ส รัว่ หม้อน้ ำระเบิด ไฟไหม้ กำรถล่ม
พังทลำยของอำคำรสิง่ ปลูกสร้ำง

(5) สภาวะที่จะทาให้เกิ ดความเสียหาย (Hazard)
หมำยถึง สภำพและเงื่อนไขบำงอย่ำงที่สร้ำงโอกำส หรืออำจเป็ นสำเหตุท่ที ำให้ควำม
เสียหำยเพิม่ สูงยิง่ ขึน้ โดยสภำวะต่ำงๆนี้แบ่งได้ ดังนี้
5.1 สภำวะทำงด้ำนกำยภำพ (Physical) คือ สภำวะของโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย
เช่น ชนิดและทำเลทีต่ งั ้ ของสิง่ ปลูกสร้ำง อำจเอือ้ ต่อกำรเกิดเพลิงไหม้
5.2 สภำวะทำงด้ำนศีลธรรม (Moral) คือ สภำวะของโอกำสที่จะเกิดขึ้นจำกควำมไม่
ซื่อสัตย์ต่อหน้ำทีก่ ำรงำนของพนักงำน เช่น กำรทุจริตต่อหน้ำทีข่ องพนักงำน
5.3 สภำวะด้ำนจิตส ำนึ กในกำรป้องกันควำมเสี่ยง (Morale) คือ สภำวะที่ไม่ประมำท
และเลินเล่อ หรือกำรไม่เอำใจใส่ในกำรป้องกันควำมเสีย่ ง เช่น กำรทีพ่ นักงำนปล่อย
ให้เครือ่ งจักรทำงำนโดยไม่ควบคุม กำรไม่ปฏิบตั งิ ำนตำมขัน้ ตอนทีก่ ำหนด
2. กรอบการบริ หารความเสี่ยงและภาวะวิ กฤตเพื่อการดาเนิ นธุรกิ จอย่างยังยื
่ น

รูปที่ 1 - กรอบกำรบริหำรควำมเสีย่ งและภำวะวิกฤต
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บทที่ 2
แนวทางการบริหารการจัดการภาวะวิกฤต
1. วัตถุประสงค์ของการบริ หารจัดการภาวะวิ กฤตมี ดังนี้
(1) ป้องกันกำรเกิดภำวะวิกฤตใด ๆ แก่บริษทั โดยจัดทำแผนล่วงหน้ำพร้อมสื่อสำรให้ทุกส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั ทรำบ เข้ำใจ สำมำรถปฏิบตั ไิ ด้จริงเมือ่ เกิดภำวะวิกฤต
(2) เพื่อกำจัดภำวะวิกฤตนัน้ ให้หมดไปโดยเร็วที่สุด และจำกัดขอบเขตควำมเสียหำยให้อยู่ใน
วงจำกัด
(3) เพื่อสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้เกิดขึน้ กับบริษทั อีกครัง้
(4) เพื่อให้บริษทั สำมำรถกลับมำดำเนินธุรกิจปรกติได้อย่ำงรวดเร็ว
กำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัท ดำเนินกำรตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
องค์ ก รของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO
ซึง่ มีกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ทีต่ อ้ งดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่
(1) กำรกำหนดวัตถุประสงค์
(2) กำรบ่งชีเ้ หตุกำรณ์
(3) กำรประเมินควำมเสีย่ ง
(4) กำรตอบสนองควำมเสีย่ ง
(5) กิจกรรมกำรควบคุม
(6) กำรติดตำมผล
ซึง่ กำรบริหำรควำมเสีย่ งองค์กร จะมีควำมสมบูรณ์ครบถ้วนได้ จะต้องมีกำรทบทวน ติดตำมและ
ประเมินผล เพื่อปรับปรุงแก้ไขกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสม ให้มนใจว่
ั ่ ำกำร
บริหำรควำมเสีย่ งมีคุณภำพ ได้นำไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับขององค์กร และผูบ้ ริหำรสูงสุดได้รบั รำยงำน
เรือ่ งกำรบริหำรควำมเสีย่ งอย่ำงสม่ำเสมอ
อย่ำงไรก็ตำมแม้จะมีกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงทีถ่ ู กระบุไว้อย่ำงเรียบร้อยแล้ว องค์กรไม่ควรอยู่
นิ่ง หรือหยุดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง เพรำะควำมจริงแล้ว ควำมเสีย่ งเกิดขึน้ ใหม่อยู่เสมอ ดังนัน้
องค์กรควรมีกิจกรรมในกำรประเมินควำมเสี่ยงใหม่ๆ ที่อำจเกิดขึ้นในองค์กรตลอดเวลำ เพื่อหำทำง
รับมือและจัดกำรกับควำมเสีย่ งได้อย่ำงเหมำะสมและทันท่วงที
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2. มาตรการรับมือกับภัย 5 มาตรการ (5R)
(1) R1 Readiness ควำมเตรียมพร้อม
บริษัท ต้อ งเตรีย มระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ม ีค วำมพร้อ มอยู่เสมอ โดยกำรจัด ท ำ
มำตรกำรกำจัดหรือควบคุมภัยทำงต่ำง ๆ เอำไว้ล่วงหน้ ำ เช่น กำรติดตัง้ Fire Alarm, Smoke
Detector, CCTV เป็นต้น
(2) R2 Response กำรตอบสนองอย่ำงฉับไว
เมื่อเกิดอุบตั ภิ ยั ขึ้นบริษัทจะต้องมีระบบที่มสี มรรถนะที่ดพี อ ในกำรตอบโต้ภยั แต่ละชนิด
อย่ำงได้ผล และทันเวลำ เช่น Active Fire Alarm, Water Sprinkle เป็นต้น
(3) R3 Rescue กำรช่วยเหลือกูภ้ ยั
เป็ นกระบวนกำรปกป้องชีวติ ของพนักงำน และทรัพย์สนิ ของบริษทั ให้ได้ผลและทันเวลำ
เช่น Fire Fighter ไฟฉำยนำทำง ไฟแสงสว่ำงฉุกเฉิน เป็นต้น
(4) R4 Rehabilitation กำรกลับเข้ำไปทำงำน
เมื่ออุบตั ภิ ยั สิน้ สุดลงแล้วต้องกลับเข้ำไปทีเ่ ดิมให้เร็วทีส่ ุดเพื่อกำรซ่อมแซม กำรเปลีย่ นใหม่
หรือกำรสร้ำงขึน้ ใหม่ (Rebuild) เพื่อให้อำคำรสถำนทีพ่ ร้อมทีจ่ ะดำเนินกิจกำรต่อไปได้ อำจรวม
ไปถึงกำรประกันภัยด้วย
(5) R5 Resumption กำรกลับคืนสู่สภำวะปกติ
บริษทั สำมำรถเปิดทำกำร หรือดำเนินธุรกิจต่อไปตำมปกติได้เสมือนว่ำไม่มอี ุบตั ภิ ยั มำก่อน
กำรตอบสนองอย่ำงฉับไวกับกำรช่วยเหลือกู้ภยั อำจจะเหมือนเป็ นเรื่องเดียวกัน แต่ควำมจริง
แล้วแตกต่ำงกัน โดยขอยกตัวอย่ำงกรณีเกิดอัค คีภยั อุปกรณ์ ดบั เพลิงอัตโนมัติ รวมถึง Fire
Alarm คือขัน้ ตอนของ Response แต่ไฟฉุ กเฉินและเครื่องช่วยหำยใจ เพื่อให้พนักงำนสวมเพื่อ
หนีออกจำกอำคำรเป็นขัน้ ตอนของ Rescue
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3. โครงสร้างองค์กรด้านการบริ หารการจัดการภาวะวิ กฤต

รูปที่ 2 – Demco Crisis Management Organization
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

คณะกรรมกำรเฉพำะกิจบริหำรภำวะวิกฤต (Crisis Management Steering Committee}
คณะทำงำนเหตุกำรณ์วกิ ฤต (Crisis Working Teams)
สำยงำนบริหำรควำมเสีย่ ง (Risk Management)
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งระดับจัดกำร (Risk Management Committee : RMC)
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งองค์กร (Corporate Risk Management Committee :
CRMC)
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4. การประเมิ นเหตุการณ์ วิกฤต (Crisis Assessment)
กำรประเมิน โอกำสและผลกระทบจำกเหตุ ก ำรณ์ ท่ีส่ งผลกระทบทำงลบต่ อ องค์ก ร สถำนที่
ทรัพ ยำกร และชื่อ เสียงภำยในระยะเวลำอันสัน้ ซึ่งต้องได้รบั กำรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน เพื่อ ไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจภำยในองค์กร โดยพิจำรณำจำกโอกำสเกิด (Probability) มำกน้ อยเพียงใด
โดยอำศัยกำรคำดเดำ กับกำรใช้ควำมถี่ในกำรเกิด และผลกระทบ (Impact) มีควำมรุนแรงเพียงใดโดย
อำจวัดจำกด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำรดำเนินงำน ด้ำนควำมพึงพอใจ เป็นต้น รวมถึงกำรประเมินควำมพร้อม
ของบริษทั ว่ำมีควำมสำมำรถทีจ่ ะรับมือกับเหตุกำรณ์วกิ ฤตนัน้ ๆ มำกน้ อย เพียงใด
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Crisis Assessment

พนักงานติดเชือ้ COVID 19
การแพร่ของเชือ้ COVID 19 เข้าสู่ระยะที่ 3 เพิม่ จานวน
มากขึน้ ผลกระทบเป็ นวงกว้าง
รัฐบาลประกาศให้หยุดงาน / ทางานทีบ่ า้ น
รัฐบาลประกาศปิด กทม.และปริมณฑล
พนักงานจานวนมากต้องถูกกักตัว 14 วัน เพื่อเฝ้าระวัง
การติดเชือ้
งานโครงการก่อสร้างล่าช้า เพราะขาดแคลนกาลังคน
และวัสดุ อุปกรณ์
บริษทั ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง
มูลค่าหุน้ ของบริษทั ลดลงอย่างมาก
ลูกค้าขอเลื่อนกาหนดการดาเนินโครงการตามสัญญา

Probability Impact

H

H

Readiness
(Control
Factors)
Yes

H
H
M

H
H
H

No
No
No

M

H

No

M
L
M
M

H
H
M
M

Yes
Yes
No
Yes

ตำรำงที่ 1 ตัวอย่ำงภัยคุกคำมจำกโรคระบำดไวรัสโคโรน่ำ (COVID 19 Pandemic)
กรณีท่ี โอกำส สูง และ ผลกระทบ สูง และ ไม่มคี วำมพร้อม ถือเป็น Priority 1 ทีต่ อ้ งดำเนินกำรควบคุม
กรณีท่ี โอกำส ต่ำ และ ผลกระทบ สูง และ ไม่มคี วำมพร้อม ถือเป็น Priority 2 ทีต่ อ้ งดำเนินกำรควบคุม
กรณีท่ี โอกำส สูง และ ผลกระทบ ต่ำ และ ไม่มคี วำมพร้อม ถือเป็น Priority 3 ทีต่ อ้ งดำเนินกำรควบคุม
กรณีท่ี โอกำส ต่ำ และ ผลกระทบ ต่ำ และ ไม่มคี วำมพร้อม ถือเป็น Priority 4 ทีต่ อ้ งดำเนินกำรควบคุม
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บทที่ 3
การบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่ อง (Business Continuity Management : BCM)
1. วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
(Business Continuity Management : BCM)
2. นโยบำยกำรบริหำรธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
(Business Continuity Policy : BCP)
3. องค์ประกอบของกำรบริหำรธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
(Business Continuity Management : BCM)
(1) แผนกำรบริหำรเหตุกำรณ์ผดิ ปรกติ (Incident Management Plan : IMP)
(2) แผนกำรบริหำรภำวะวิกฤต (Crisis Management Plan : CMP)
(3) แผนกำรบริหำรธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)
(4) แผนกำรพลิกฟื้นธุรกิจ (Disaster Recovery Plan : DRP)
4. กรณีศกึ ษำของบริษทั : Case Coronavirus Pandemic (COVID 19)
(1) แผนกำรบริหำรธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)
(2) แผนกำรพลิกฟื้นธุรกิจ (Disaster Recovery Plan : DRP)
(3) กำรวิเครำะห์ผลกระทบ (Impact Analysis)
(4) โอกำสเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำงำน
5. สรุปบทเรียน (Lesson Learn)

กำรบริหำรจัดกำรในภำวะวิกฤต
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บทที่ 3
การบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่ อง (Business Continuity Management : BCM)
ด้วยสถำนกำรณ์ปจั จุบนั กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ต้องเผชิญกับควำมเสี่ยงที่สำคัญในหลำยๆ
ด้ำน ถึงแม้ว่ำบริษัทจะมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็ นระบบแล้วก็ตำม แต่ ก็มปี จั จัยเสี่ยงบำง
ประกำรที่ไ ม่ ส ำมำรถป้ องกัน ได้ เช่ น ป จั จัย เสี่ย งจำกภัย คุ ก คำมจำกธรรมชำติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ มที่
เปลีย่ นแปลงไป รวมถึงปจั จัยเสีย่ งจำกกำรก่อกำรร้ำย วินำศกรรม กำรโจมตีทำงไซเบอร์ และกำรเกิด
โรคระบำด เป็นต้น ซึง่ ปจั จัยเสีย่ งดังกล่ำว อำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ชื่อเสียง และ
ควำมเชื่อมัน่
ดังนั ้น บริษัท จึง ได้ต ระหนั ก ถึงควำมส ำคัญ ของกำรบริห ำรธุ ร กิจ อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง (Business
Continuity Management : BCM) และกำรจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity
Plan : BCP) เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำระบบกำรบริหำรธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องมีประสิทธิภำพและมันใจได้
่
ว่ำหำกเกิด
เหตุกำรณ์วกิ ฤตต่ำงๆ บริษทั จะสำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่องหรือกลับมำดำเนินธุรกิจได้ในเวลำที่
เหมำะสม
กำรบริห ำรธุ ร กิ จ อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง (Business Continuity Management : BCM) องค์ ร วมของ
กระบวนกำรบริหำรซึ่งบ่งชี้ถงึ ภัยคุกคำมที่มตี ่อองค์กร และผลกระทบของภัยคุกคำมนัน้ ต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจและให้แนวทำงในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถให้อ งค์กรมีค วำมยืดหยุ่น เพื่อ กำรตอบสนองและ
ปกป้องผลประโยชน์ของผูม้ สี ่วนได้เสีย ชื่อเสียง ภำพลักษณ์ และกิจกรรมทีส่ ร้ำงมูลค่ำทีม่ ปี ระสิทธิผล

รูปที่ 3 วิวฒ
ั นำกำรของกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ
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1. วัตถุประสงค์ของการบริ หารธุรกิ จอย่างต่อเนื่ อง (Business Continuity Management : BCM)
(1) เพื่อให้บริษทั สำมำรถกลับมำดำเนินธุรกิจได้อย่ำงปรกติโดยเร็วทีส่ ุด
(2) เพื่อ ให้บ ริษัท มีแ ผนในกำรเผชิญ กับ เหตุ กำรณ์ ท่ีไม่ค ำดคิด หรือ เหตุ ก ำรณ์ ซ่ึงเป็ นภัย
คุกคำมต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั
(3) เพื่อลดควำมเสียหำย หรือผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ วกิ ฤตที่อำจจะเกิดขึ้น ให้ส่งผลต่ อ
องค์กรน้อยทีส่ ุด
(4) เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมันในกำรด
่
ำเนินธุรกิจของบริษัท แก่ ลูกค้ำ พนักงำน ผู้ถอื หุ้น คู่ค้ำ
และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2. นโยบายการบริ หารธุรกิ จอย่างต่อเนื่ อง (Business Continuity Policy : BCP)
บริษทั ได้จดั ทำนโยบำยกำรบริหำรธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง และได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ มีกำร
กำหนดกลยุทธ์กำรพลิกฟื้นธุรกิจให้กำรดำเนินงำนกลับสู่สภำวะปกติ (Recovery Strategy) โดย
นโยบำยกำรบริหำรควำมต่อเนื่องธุรกิจมี ดังนี้
(1) มุง่ เน้นพัฒนำระบบกำรบริหำรธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องตำมกรอบมำตรฐำนสำกล ISO 22301
(2) จัดให้มคี ณะกรรมกำรบริห ำรธุ รกิจอย่ำงต่ อ เนื่ อ ง (Business Continuity Management
Committee : BCM Committee) ทำหน้ ำที่ก ำกับ ดูแลกำรบริห ำรธุ รกิจอย่ำงต่ อ เนื่ อ งใน
ภำพรวม
(3) สนั บ สนุ น ให้บุ ค คลำกรทุ ก ระดับ มีค วำมรู้ ควำมเข้ำใจและควำมตระหนัก ในเรื่อ งกำร
บริหำรธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง จนนำไปสู่กำรปฏิบตั อิ ย่ำงมีประสิทธิผล
(4) ส่งเสริมให้ทุกหน่ วยงำนปฏิบตั ติ ำมระบบกำรบริหำรธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกำร
ทบทวนปรับปรุงแผนและกำรฝึกซ้อมแผนอย่ำงต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
(5) จัดทำแผนกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอ กำหนด
บุคคลผูร้ บั ผิดชอบในส่วนต่ำง ๆ และซักซ้อม ทบทวนแผนอยูเ่ สมอ
(6) มีส่วนร่วมโดยผูบ้ ริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงทุกคน ที่ทำให้บริษทั บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
กำรบริหำรธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
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3. องค์ประกอบของการบริ หารธุรกิ จอย่างต่อเนื่ อง (Business Continuity Management : BCM)
กำรบริหำรธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง หมำยถึง องค์รวมของกระบวนกำรบริหำร ซึง่ ระบุภยั คุกคำมต่อ
องค์กร ผลกระทบของภัยคุกคำมนัน้ ต่อกำรดำเนินธุรกิจ และให้แนวทำงในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถให้
องค์กรมีควำมยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มสี ่วนได้เสีย ชื่อเสียง ภำพลักษณ์
และกิจกรรมทีส่ ร้ำงมูลค่ำทีม่ ปี ระสิทธิผล กระบวนกำร BCM นัน้ ต้องประกอบไปด้วย
(1) แผนกำรบริห ำรเหตุ ก ำรณ์ ผ ิดปรกติ (Incident Management Plan : IMP) เป็ น แผนหรือ
แนวทำงปฏิบตั ิ ทีก่ ำหนดไว้เพื่อใช้เตรียมควำมพร้อมของระบบป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
และผูม้ หี น้ำทีร่ บั ผิดชอบเมือ่ เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น อัคคีภยั ภัยธรรมชำติ สำรเคมีรวไหล
ั่
กำร
ก่อวินำศกรรม ฯลฯ ทีอ่ ำจเป็นเหตุให้เกิดอันตรำยต่อชีวติ ทรัพย์สนิ และสิง่ แวดล้อม
(2) แผนกำรบริหำรจัดกำรภำวะวิกฤต (Crisis Management Plan : CMP)
(3) แผนกำรดำเนิน ธุรกิจอย่ำงต่ อ เนื่อ ง (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อ ท ำให้ธุ รกิจ
สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งดูแลในเรื่องของกระบวนกำรทำงธุรกิจและใช้
ทรัพยำกรหลักอย่ำงเหมำะสม
(4) แผนกำรพลิกฟื้นธุรกิจ (Disaster Recovery Plan : DRP) หรือแผนกู้คนื ธุรกิจหลังภัยพิบตั ิ
ผ่ำนพ้นไป
อย่ำงไรก็ดี ในกำรจัดทำกำรบริหำรธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (BCM) มีองค์ประกอบ 3 อย่ำงตำมลำดับ
ควำมสำคัญ ได้แก่
• คน (People) เป็ นองค์ประกอบที่สำคัญ ที่สุด โดยหลักกำรของ BCM นัน้ ต้องมีกำรกำหนด
โครงสร้ำงองค์กร และบทบำทหน้ำทีข่ องบุคลำกร รวมทัง้ สำยบังคับบัญชำให้ชดั เจน เพื่อให้กำร
ใช้อำนำจตัดสินใจและกำรสื่อสำรในช่วงสภำวะวิกฤตเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนัน้
บุคลำกรต้องได้รบั กำรฝึกฝนแผนบริหำรธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ ร่ำงกำยและจิตใจเพื่อให้กำร
ทำงำนเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Teamwork) ในสภำวะวิกฤตให้ได้ รวมถึงองค์กรควรกำหนด
บุคลำกรสำรองเพื่อกำรทำงำนในสภำวะวิกฤตไว้ด้วย เช่น ทีมสนับสนุ นกำรจัดกำรกรณีวกิ ฤต
ทีมกูค้ นื ทำงธุรกิจ และทีมกูค้ นื ทำงด้ำน IT เป็นต้น
• สถำนที่และอุปกรณ์ (Infrastructure) เป็ นองค์ประกอบที่สำคัญในระดับรองลงมำ โดยสถำน
ที่ตงั ้ สำรองในกรณีสภำวะวิกฤตนัน้ ไม่ควรอยู่ ใกล้สถำนที่หลัก เช่น ศูนย์บญ
ั ชำกำรมำกเกินไป
และต้องมีอุปกรณ์กำรสื่อสำรและระบบสำรสนเทศทีด่ ี เพื่อให้กำรเข้ำถึงข้อมูลสะดวกและรวดเร็ว
รวมถึงมีระบบกำรสำรองข้อมูลทีด่ ดี ว้ ยกำรจัดเก็บสำรองข้อมูลนอกสถำนที่
• แผน (Plans) เป็ นองค์ประกอบที่สำคัญ เป็ นลำดับสุดท้ำย โดยกำรจัดทำแผนต้องคำนึงถึง
แผนที่มุ่งเน้นกระบวนกำรที่จำเป็ นต้องปฏิบตั ิ เข้ำใจง่ำย กระชับ กำหนดบทบำทหน้ำที่ชดั เจน
และมีกำรประสำนงำนกับท้องถิน่ ภำครัฐ และหน่วยงำนกำกับดูแล รวมทัง้ ต้องรวมแผนกำร
เคลื่อนย้ำยคนเข้ำเป็ นส่ วนหนึ่งของ BCM ด้ว ย โดยแผนต่ ำงๆเหล่ำนี้ต้อ งมีกำรทดสอบและ
ปรับปรุงอย่ำงสม่ำเสมอ ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้
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(1) แผนการบริ หารเหตุการณ์ ผิดปรกติ (Incident Management Plan : IMP)
เหตุกำรณ์ ผดิ ปรกติ หมำยถึง เหตุกำรณ์ ท่เี กิดขึน้ นอกเหนือจำกมำตรฐำนปรกติท่เี ป็ นอยู่
หรือ เป็ น เหตุ ท่ีเกิด อย่ ำงป จั จุบ ันทัน ด่ ว น ที่ต้อ งรีบ ด ำเนิ นกำรตอบสนองอย่ ำงทัน ที ซึ่งผู้บริห ำรและ
หน่ วยงำนนัน้ จะต้องรับทรำบ และมีวธิ กี ำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ นัน้ ๆ อย่ำงเหมำะสมภำยในเวลำ
อันรวดเร็ว เพรำะหำกไม่ได้ดำเนินกำรใดๆ แล้ว เหตุกำรณ์นนั ้ อำจพัฒนำขึน้ เป็ นเหตุกำรณ์วกิ ฤต ซึง่ จะ
ก่อให้เกิดควำมเสีย่ ง และอำจส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรได้
วัตถุประสงค์ของแผนการบริ หารเหตุการณ์ ผิดปรกติ
1. เพื่อดำเนินกำรควบคุม และจัดกำรกับเหตุกำรณ์ผดิ ปรกติไม่ให้ขยำยขอบเขต
จนก่อให้เกิดควำมเสีย่ ง และมีผลกระทบต่อบริษทั
2. เพื่อกำหนดกระบวนกำรจัดกำรกับเหตุกำรณ์ผดิ ปรกติทเ่ี กิดขึน้ พร้อมกำหนดผูม้ ี
หน้ำทีร่ บั ผิดชอบในส่วนต่ำง ๆ
3. เพื่อควบคุมควำมเสีย่ งทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกเหตุกำรณ์ผดิ ปรกติ ทีค่ ุกคำมกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษทั
องค์ประกอบของแผนการบริ หารเหตุการณ์ ผิดปรกติ
1. กำหนดขัน้ ตอนกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ผดิ ปรกติ (Incident Report) ในกำร
ปฏิบตั งิ ำนประจำวันของทุกหน่วยงำน
1.1 เมื่อ เกิดเหตุกำรณ์ ผ ิดปรกติใด ๆ พนักงำนผู้เผชิญ เหตุ จะต้องรำยงำน
เหตุกำรณ์ต่อหัวหน้ำงำน หรือผูบ้ ริหำรในพืน้ ทีท่ นั ที
1.2 กรณีเป็ นเหตุกำรณ์วกิ ฤต ให้ดำเนินกำรเผชิญเหตุตำมแผนที่ได้กำหนด
ไว้ และรำยงำนให้หวั หน้ำงำน หรือผูบ้ งั คับบัญชำรับทรำบทันที
1.3 กำหนดให้หน่วยงำนทีเ่ กิดเหตุ จัดทำรำยงำนเหตุกำรณ์ผดิ ปรกติท่ี
เกิดขึ้น กำรควบคุมหรือกำรจัดกำรเบื้องต้น ควำมเสียหำยหรือผลลัพธ์ท่ไี ด้
เสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชำตำมสำยงำน และส่งให้สำยงำนบริหำรควำมเสีย่ ง เพื่อ
รวบรวมรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร (CRMC) อย่ำง
น้อยเดือนละครัง้ หรือทุกครัง้ ทีม่ กี ำรประชุม CRMC
1.4 กำหนดให้มกี ำรรำยงำนผลเพื่อติดตำมกำรดำเนินมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อ
ควบคุ มควำมเสี่ยง หรือ จัดกำรกับควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น โดยหน่ วยงำนที่
ได้รบั มอบหมำยจะต้องจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชำ
ตำมสำยงำน และส่งให้สำยงำนบริหำรควำมเสีย่ งเพื่อรวบรวมรำยงำนต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งองค์กร (CRMC) อย่ำงน้อยเดือนละครัง้ หรือ
ทุกครัง้ ทีม่ กี ำรประชุม CRMC
ตัวอย่ำงเหตุกำรณ์ผดิ ปรกติ เช่น
 ทรัพย์สน
ิ ของบริษทั โดนโจรกรรม ถูกขโมย สูญหำย
 พนักงำนทุจริต พนักงำนทะเลำะวิวำท
 เกิดอุบต
ั เิ หตุในสถำนทีท่ ำงำน สถำนทีก่ ่อสร้ำง
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บุคคลภำยนอกเข้ำมำในพืน้ ทีค่ วบคุมโดยไม่ได้รบั อนุญำต
 ไฟฟ้ำดับ ไฟฟ้ำลัดวงจร ระบบกำรสื่อสำรล่ม น้ ำท่วมพืน
้ ที่
ของบริษทั
่ ยผิดปรกติ
 พนักงำนเจ็บปว
 บุคคลภำยนอกเข้ำมำติดตำมทวงหนี้พนักงำน ภำยใน
บริษทั
2. กำรกำหนดผูร้ บั ผิดชอบในกำรประเมินเหตุกำรณ์
2.1 เมือ่ เกิดเหตุกำรณ์ผดิ ปรกติให้ผปู้ ระสบเหตุรำยงำนผูบ้ งั คับบัญชำทีอ่ ยู่
หน้ ำงำน ซึ่งก ำหนดให้เป็ น ผู้เผชิญ เหตุ และรับ ผิด ชอบในเบื้อ งต้น รวมถึง
ประเมินสถำนกำรณ์ เพื่อรำยงำนให้ผู้บงั คับบัญ ชำตำมสำยงำนได้รบั ทรำบ
ต่อไป
2.2 กรณีเป็นเหตุกำรณ์วกิ ฤต ให้ผบู้ งั คับบัญชำทีห่ น้ำงำน เผชิญเหตุกำรณ์
รีบ รำยงำนต่ อ ผู้ บ ัง คับ บัญ ชำตำมสำยงำน จนถึง กรรมกำรผู้จ ัด กำร เพื่อ
ประเมินเหตุกำรณ์และตัดสินใจ สังกำรต่
่
อไป
3. กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์วกิ ฤต จะพิจำรณำถึงโอกำสเกิดกับผลกระทบทีจ่ ะเกิด
ขึน้ กับบริษทั จำกสถำนกำรณ์ทเ่ี ป็ นภัยคุกคำมต่อกำรดำเนินธุรกิจบริษทั ทีเ่ กิดขึน้
นอกเหนือจำกมำตรฐำนทีเ่ ป็นอยู่ กะทันหัน หรือไม่ได้คำดคิดมำก่อน ซึง่ หำกเกิด
ขึน้ แล้ว บริษทั ต้องสูญเสียทรัพยำกรในด้ำนต่ำง ๆ เป็นจำนวนมำก เช่น น้ำท่วม
ไฟไหม้ เกิดโรคระบำด ระบบงำน IT ไม่สำมำรถใช้งำนได้ เป็นต้น
4. ระบุระดับชัน้ ของผลกระทบทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกเหตุกำรณ์ผดิ ปรกติ หรือเหตุกำรณ์
วิกฤต กำรคำดคะเนเกีย่ วกับเหตุกำรณ์ทอ่ี ำจจะเกิดขึน้ ซึง่ เป็นผลกระทบโดยตรง
จำกเหตุกำรณ์วกิ ฤต บริษทั จำเป็นต้องประเมินผลกระทบดังกล่ำวว่ำ มีโอกำส
เกิดขึน้ หรือไม่ และ ถ้ำเกิดแล้วจะส่งผลกระทบทีร่ นุ แรงเพียงใด
4.1 Priority 1 : โอกำสสูง ผลกระทบรุนแรง ต้องรีบจัดกำร
4.2 Priority 2 : โอกำสสูง ผลกระทบต่ำ
4.3 Priority 3 : โอกำสต่ำ ผลกระทบรุนแรง
4.4 Priority 4 : โอกำสต่ำ ผลกระทบต่ำ
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Crisis / Incident
1.ไฟไหม้สานักงาน

2.น้ าท่วมพืน้ ทีโ่ ดยรอบ
บริษทั

Consequences / Impacts

Probability Impact Priority

1.1 เอกสารทางบัญชีเสียหาย

สูง

สูง

1

1.2 สูญเสียสถานทีท่ างาน

สูง

สูง

1

1.3 สูญเสียฐานข้อมูลลูกค้า

สูง

สูง

1

2.1 พนักงานเข้ามาทางานไม่ได้

สูง

สูง

1

2.2 ไม่สามารถขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ได้

สูง

สูง

1

2.3 ทรัพย์สนิ ของบริษทั สูญหาย/เสียหาย

สูง

สูง

1

ตำรำงที่ 2 ตัวอย่ำงกำรระบุผลกระทบ
5. กำหนดขัน้ ตอนและควำมจำเป็นในกำรจัดกำรแต่ละเหตุกำรณ์ ตำมชัน้ ของควำม
วิกฤต กำรดำเนินกำรใด ๆ เพื่อควบคุมหรือลดผลกระทบทีก่ ่อให้เกิดควำมเสียหำย
กับบริษทั เพื่อให้บริษทั สำมำรถดำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก โดยมุ่ง
ควำมส ำคัญ ไปที่ ผ ลกระทบที่ ต ำมมำของเหตุ ก ำรณ์ ว ิก ฤตที่ จ ัด อยู่ ใ นล ำคับ
ควำมสำคัญสูง (Priority 1) และในลำดับควำมสำคัญถัดไป กำรจัดกำรเหล่ำนี้ต้องมี
กำรเตรียมกำรจัดทำแผนไว้ล่วงหน้ ำ กำหนดหน่ วยงำน หรือบุค คลผู้รบั ผิดชอบ
เพีอ่ ให้ทุกคนมีควำมพร้อมสำมำรถปฏิบตั ไิ ด้จริงเมือ่ เกิดสถำนกำรณ์ขน้ึ
Crisis / Incident
1.ไฟไหม้สานักงาน

2. น้าท่วมพืน้ ที่
โดยรอบบริษทั

Consequences / Impact
1.1 เอกสารทางบัญชีเสียหาย
1.2 สูญเสียสถานทีท่ างาน
1.3 สูญเสียฐานข้อมูลลูกค้า

Action Plan
1.1 จัดทาสารองเอกสารในรูป Soft File
1.2 สารองสถานทีท่ างานในพืน้ ที่
ใกล้เคียง
1.3.ทาสาเนาข้อมูลลูกค้า จัดเก็บไว้
ต่างสานักงาน
2.1 พนักงานเข้ามาทางานไม่ได้
2.1 สารองสถานทีท่ างานในพืน้ ที่
2.2 ไม่สามารถขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ ใกล้เคียง
ได้
2.2 สารองสถานทีจ่ ดั เก็บวัสดุ
2.3.ทรัพย์สนิ ของบริษทั สูญหาย / อุปกรณ์
เสียหาย
2.3 จัดพนักงาน รปภ.เพิม่ ขึน้ ในพืน้ ที่
ตำรำงที่ 3 ตัวอย่ำงกำรกำหนดขัน้ ตอนกำรจัดกำร
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6. ดำเนินกำร หรือจัดกำรกับเหตุกำรณ์ ตำมแผนทีก่ ำหนดไว้เป็นภำรกิจของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำยให้ดำเนินกำร หรือเตรียมกำรในเรือ่ งต่ำง ๆ
ตำมแผนทีไ่ ด้กำหนดไว้ โดยสำยงำนบริหำรควำมเสีย่ งทำหน้ำทีต่ ดิ ตำมผล และ
รำยงำนผลให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งระดับจัดกำร (RMC) และ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งองค์กร (CRMC) ได้รบั ทรำบ
7. รำยงำนผลกำรจัดกำร และผลกระทบต่ำง ๆคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งระดับ
จัดกำร (RMC) รับทรำบรำยงำนผลกำรจัดกำรตำมแผน และประเมินผลกระทบอื่น ๆ
ทีอ่ ำจเกิดขึน้ หรือเป็นควำมเสีย่ งทีย่ งั คงอยู่ (Residual Risk) เพื่อพิจำรณำหำ
แนวทำงในกำรควบคุมควำมเสีย่ งด้วยวิธอี ่นื ๆ ต่อไป
(2) แผนการบริ หารภาวะวิ กฤต (Crisis Management Plan : CMP)
เป็ นกำรวำงแผนเพื่อเผชิญกับสถำนกำรณ์วกิ ฤต ทีก่ ่อให้เกิดผลกระทบกับบริษทั ในวงกว้ำง
ซึ่งจำเป็ นต้องกำหนดมำตรกำรด้ำนต่ำง ๆ เพื่อลดผลกระทบและควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น รวมถึง
เพื่อให้สำมำรถจัดกำรกับสำเหตุ หรือต้นตอของปญั หำ และนำพำบริษทั กลับเข้ำสู่ภำวะปรกติโดยเร็ว สิง่
ทีต่ อ้ งดำเนินกำร ได้แก่
1. กำรแต่ งตัง้ คณะกรรมกำรเฉพำะกิจ บริห ำรภำวะวิก ฤต (Crisis Management
Steering Committee)
คณะกรรมกำรเฉพำะกิจบริห ำรภำวะวิกฤต มีกรรมกำรผู้จดั กำรเป็ นประธำน
และกรรมกำรอื่น ๆ ในคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (RMC) ร่วมเป็ นกรรมกำร
โดยผูจ้ ดั กำรสำยงำนบริหำรควำมเสี่ยง ทำหน้ำทีเ่ ลขำนุ กำร โดยคณะกรรมกำรชุดนี้
มีบทบำท หน้ำทีด่ งั นี้
1.1 มีอำนำจหน้ำทีใ่ นกำรควบคุม บังคับบัญชำ ตัดสินใจและสังกำรในเรื
่
่องต่ำง ๆ ใน
กำรบริหำรภำวะวิกฤต และแผนกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
1.2 พิจำรณำข้อ มูล ประเมิน สถำนกำรณ์ กำหนดมำตรกำรต่ ำง ๆ ที่จำเป็ น
เพื่อจำกัดผลกระทบและควำมเสียหำย
1.3 ติ ด ตำมผลกำรปฏิ บ ั ติ ง ำน ประเมิ น ผลงำน จัด ท ำรำยงำนน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งองค์กร และคณะกรรมกำรบริษทั ได้รบั ทรำบ
1.4 พิจำรณำแต่งตัง้ คณะทำงำนเหตุกำรณ์วกิ ฤต เพื่อปฏิบตั หิ น้ำทีง่ ำนเร่งด่วน
ในกำรจัดกำรกับเหตุกำรณ์วกิ ฤตตำมทีเ่ ห็นเหมำะสม
2. กำรแต่งตัง้ คณะทำงำนเหตุกำรณ์วกิ ฤต (Crisis Working Teams)
คณะทำงำนภำวะวิกฤตเป็ นกำรระดมบุคลำกรจำกหน่ วยงำนต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เป็ นกำรเฉพำะกิจ เพื่อปฏิบตั ิงำนพิเศษเพิ่มเติมจำกภำรกิจปรกติท่ที ำอยู่ เพื่อทำ
หน้ำทีต่ ำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรเฉพำะกิจบริหำรภำวะวิกฤต ในกำร
ปฏิบตั งิ ำนเร่งด่วน ตำมแผนกำรบริหำรภำวะวิกฤต และแผนกำรดำเนินธุรกิจอย่ำง
ต่อเนื่อง
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3. กำรจัดตัง้ War Room Operation
War Room ในทีน่ ้ี หมำยถึงศูนย์บญ
ั ชำกำร เพื่อกำรบริหำรในภำวะวิกฤต เพื่อ
เป็ นศูนย์กำรประชุม แลกเปลีย่ นข้อมูล วิเครำะห์และประเมินสถำนกำรณ์ ควบคุมสัง่
กำร ในเรือ่ งต่ำง ๆ โดยพิจำรณำจัดตัง้ ดังนี้
3.1 จัดเตรียมสถำนที่ อำจเป็นห้องประชุมทีส่ ำมำรถรองรับคณะกรรมกำร
เฉพำะกิจบริหำรภำวะวิกฤต และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องได้พอเพียง
3.2 จัดหำอุปกรณ์ทจ่ี ำเป็นสำหรับกำรประชุม กำรนำเสนองำน เครือ่ งถ่ำย
เอกสำร และกำรสื่อสำร ทีส่ ำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.3 กำกับควบคุมให้ศูนย์บญ
ั ชำกำรนี้ สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ อนุญำตเฉพำะบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง กำรรักษำควำมลับ กำรควบคุม
เอกสำรปกปิด กำรเปิดเผย และไม่เปิ ดเผยข้อมูล เป็นต้น
4. กำรบริหำรข้อมูล และกำรสื่อสำร
กำรบริหำรในภำวะวิกฤต เรื่องของข้อมูล และกำรสื่อสำร เป็ นประเด็นที่สำคัญ
ทีส่ ุดในภำวะทีม่ คี วำมตึงเครียดสูง จะมีขอ้ มูลจำนวนมำกทัง้ ข้อมูลจริง และข้อมูลทีไ่ ม่
ถูกต้อง ควำมคิดเห็น ข่ำวสำร ข่ำวลือต่ำง ๆ มำกมำย ซึ่งสร้ำงควำมสับสน ควำม
เข้ำใจผิด กำรสื่อสำรอย่ำงไม่ถูกต้อง และอำจก่อควำมเสียหำยขยำยเป็ นวงกว้ำงมำก
ขึน้ จนไม่อำจควบคุมได้ ดังนัน้ ในภำวะวิกฤตข้อมูล ข้อเท็จจริงจึงมีควำมสำคัญอย่ำง
มำก (At a time of crisis, facts matter most)
โดยคณะกรรมกำรเฉพำะกิจบริหำรภำวะวิกฤต จะต้องพิจำรณำ ดังนี้
4.1 กำรกลันกรองข้
่
อมูล ข้อเท็จจริงทีท่ นั สมัย ทันเหตุกำรณ์
4.2 กำรร่วมพิจำรณำให้ควำมคิดเห็น โดยผูร้ ู้ ผูเ้ ชีย่ วชำญในเรือ่ งนัน้ ๆ
4.3 กำรจัดทำสรุปรำยงำนประจำวัน
4.4 กำรแต่งตัง้ ผูท้ ำหน้ำทีแ่ ถลงข่ำว (Spokesperson)
4.5 กำรจัดทำ Press Release
4.6 กำรสื่อสำรภำยในบริษทั ให้พนักงำนได้รบั ทรำบ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ
5. กำรรำยงำนผล กำรตัดสินใจ และกำรตอบสนอง
ในภำวะวิก ฤต เวลำเป็ นสิง่ ส ำคัญ ยิง่ ควำมเร่งด่วนมักจะมำพร้อมกับควำมเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
ดังนัน้ ควำมเข้มข้นของกำรดำเนินงำนในเรื่องต่ำง ๆ จะมีสูงกว่ำในภำวะปรกติ พนักงำนที่มสี ่วนร่วม
จะต้องตื่นตัวอย่ำงมำก รวมถึงกำรทำงำนแข่งกับเวลำ เพื่อให้สำมำรถจัดกำรกับเหตุกำรณ์วกิ ฤต หรือ
ขจัดปญั หำต่ำง ๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว ลดควำมเสียหำยและผลกระทบต่ำง ๆ
5.1 กำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำรใด ๆ จะต้องเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ทันกำร
เพื่อกำรกำหนดกลยุทธ์ และกำรจัดกำรในขัน้ ต่อไป
5.2 ในบำงครัง้ ข้อ มู ล จะยัง ขำดควำมสมบู ร ณ์ หรือ คลุ ม เครือ จ ำเป็ น ต้ อ ง
คำดคะเนจำกประสบกำรณ์ บ้ ำ ง หรือ ขอควำมเห็น ผู้ เ ชี่ย วชำญ เพื่อ จะได้
ตัดสินใจ และสังกำรได้
่
อย่ำงมีเหตุผล
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5.3 กำรตัดสินใจ และกำรตอบสนองต่อข้อมูล และควำมผันแปรเปลี่ยนแปลง
ต่ำง ๆ ที่เป็ นผลมำจำกกำรเกิดเหตุกำรณ์ วกิ ฤต จะต้อ งเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว
ทันเวลำ
กำรบริหำรภำวะวิกฤต สิง่ ที่สำคัญที่สุดคือ กำรดำเนินกำรให้บริษัทสำมำรถทำธุรกิจไปได้
อย่ำงต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก ดังนัน้ คณะกรรมกำรเฉพำะกิจบริหำรภำวะวิกฤต จำเป็ นต้องประสำนกำร
ดำเนินงำนและจัดกำรภำวะวิกฤตร่วมกับแผนกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่ อเนื่องด้วย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ
พันธะควำมรับผิดชอบทีพ่ ง่ึ มีต่อลูกค้ำ คู่สญ
ั ญำ คู่คำ้ สถำบันกำรเงิน และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม
(3) แผนการบริ หารธุรกิ จอย่างต่อเนื่ อง (Business Continuity Plan : BCP)
หมำยถึง กำรจัดทำแผนกำร หรือ Roadmap ในกำรบริหำรธุรกิจให้ยงั คงดำเนินไปได้อย่ำง
ต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก ในภำวะทีธ่ ุรกิจต้องประสบกับสถำนกำรณ์ไม่ปกติ ไม่ว่ำจะป็ นภัยคุกคำมจำก
ภำยในหรือภำยนอก อันจะเป็ นปญั หำและอุปสรรคต่อกำรดำเนินธุรกิจ
กำรวำงแผนบริห ำรธุ รกิจอย่ำงต่ อ เนื่ อ ง เป็ น กำรพัฒ นำควำมสำมำรถขององค์ก รในกำร
กลับมำดำเนินธุรกิจเมื่อประสบภำวะวิกฤตหรือภัยพิบตั ิ รวมทัง้ รับมือกำรควบคุมควำมเสี่ยงต่ำงๆ ได้
อย่ ำ งมีป ระสิท ธิภ ำพ ซึ่ง กำรจัด ท ำแผนบริห ำรธุ ร กิจ อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งจะต้ อ งด ำเนิ น กำรโดยก ำหนด
วัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยทีช่ ดั เจนในกำรป้องกันกำรดำเนินธุรกิจจำกภัยพิบตั แิ ละอุบตั เิ หตุต่ำงๆ เป็ น
เกณฑ์ จัดลำดับควำมสำคัญ ของกระบวนกำรทำงำนหลักๆ ขององค์กร รวมถึงกลยุทธ์กำรวำงแผน
บริหำรธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ นี้ จะต้องกำหนดขอบเขตในกำรจัดทำแผนบริหำรธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องโดย
คำนึงถึงควำมจำเป็ นทำงธรุกิจ และปจั จัยแวดล้อมอื่นๆ รวมทัง้ ก ำหนดผู้รบั ผิด ชอบดำเนิ นกิจกรรม
ต้องมีกำรระบุควำมเสีย่ งทีเ่ ป็ นภัยคุกคำม โดยเลือกควำมเสีย่ งทีม่ คี วำมสำคัญสูงสุด โดยทำกำรประเมิน
ระดับควำมเสียหำยและช่วงเวลำที่จำเป็ นสำหรับกำรฟื้ นฟู กบั ระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟื้ นคืนสภำพ
โดยบริษทั ต้องดำเนินกำรได้ดงั ต่อไปนี้
1. กำรก ำหนดนโยบำยกำรบริห ำรธุ ร กิจ อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง (BCM) โครงสร้ำ งกำร
บริห ำรงำน และบุ ค ลำกรที่เ กี่ ย วข้ อ ง นโยบำยกำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง
โครงสร้ำ งกำรบริห ำรงำน และบุ ค ลำกรที่จ ะต้ อ งรับ ผิด ชอบ จะถู ก ก ำหนดโดย
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งองค์กร โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริษทั
2. กำรระบุควำมเสี่ยง และกำรประเมินควำมเสี่ยง โอกำส และผลกระทบเป็ นกำร
ระบุควำมเสีย่ งในแง่มมุ ต่ำง ๆ พิจำรณำประเมินควำมเสีย่ งนัน้ ๆ ถึงโอกำสและ
3. ผลกระทบที่เป็ น ผลมำจำกเหตุ ก ำรณ์ ว ิก ฤต ที่อ ำจเป็ น สำเหตุ ท ำให้บ ริษัท ไม่
สำมำรถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
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Crisis

Risk Area

1.ไฟไหม้สานักงาน

2.พนักงานนัดหยุดงาน

Probability Seriousness Risk

1.1 ไม่มสี ถานทีใ่ ห้พนักงานทางาน

H

H

H

1.2 ส่งสินค้าไม่ได้

L

M

M

1.3 สูญเสียข้อมูลทางธุรกิจ

M

H

H

1.4 ระบบงาน ERP เสียหาย ใช้การ
ไม่ได้

H

H

H

2.1 ผลิตสินค้าไม่ได้

H

H

H

2.2 โครงการไม่แล้วเสร็จ โดนเบีย้ ปรับ

M

H

H

2.3 เสียชื่อเสียง ความน่ าเชื่อถือ

M

M

M

ตำรำงที่ 4 ตัวอย่ำงกำรระบุควำมเสีย่ ง และ กำรประเมินควำมเสีย่ ง โอกำส
4. กำรประเมินควำมเสียหำย และผลกระทบทีอ่ ำจเกิดขึน้ กับธุรกิจ เป็ นกำรประเมิน
ควำมเสียหำยเบื้อ งต้น จำกผลกระทบต่ ำง ๆ ที่ม ีต่ อ ธุ รกิจ เพื่อ ให้บ ริษัท สำมำรถ
กำหนดมำตรกำรรับมืออย่ำงเหมำะสม ป้องกันกำรหยุดชะงักของธุรกิจ เช่น กำรตัง้
เงินสำรองส่วนหนึ่ง เพื่อใช้จำ่ ยในภำวะวิกฤต เป็นต้น
5. กำรก ำหนดกลยุท ธ์ของควำมต่ อ เนื่ อ งในกำรด ำเนิ น งำน Business Continuity
Strategies กลยุ ท ธ์ส ำคัญ เมื่อ ต้ อ งเผชิญ กับ ภำวะวิก ฤต และต้ อ งกำรให้ บ ริษั ท
สำมำรถด ำเนิ น ธุ ร กิจ ได้ อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ได้ แ ก่ ก ำรเตรีย มควำมพร้อ มเกี่ ย วกับ
ทรัพยำกรทำงกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำง ๆ ประกอบด้วย บุคลำกร สถำนที่ เครื่องมือ
เครือ่ งใช้ เงิน ระบบงำน คู่คำ้ Business Infrastructure เป็ นต้น โดยกำรประสำนงำน
เตรียมตัวล่วงหน้ ำ เช่น กำรทำงำนที่บ้ำน (Work from Home) กำรประชุมทำงไกล
ระบ บ ก ำรป ระชุ ม On line ก ำรใช้ Application ช่ ว ย ท ำงำน ก ำรใช้ Cloud
Computing เก็บข้อมูลสำรอง เป็นต้น
6. กำรพัฒ นำและเตรียมกำรเพื่อตอบสนองต่ อ เหตุ กำรณ์ ว ิกฤต เป็ นกำรกำหนด
หน่ ว ยงำนและบุ ค คลที่จ ะต้ อ งรับ ผิด ชอบในกำรปฏิบ ัติภ ำรกิจ ต่ ำ ง ๆ เมื่อ เกิ ด
เหตุกำรณ์วกิ ฤต โดยกำรประสำนแผนกำรบริหำรจัดกำรภำวะวิกฤตมำใช้
7. ทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผน มีกำรกำหนดผู้รบั ผิดชอบรำยบุ ค คล กำร
ติด ต่ อ สื่อ สำร เลขหมำยโทรศัพ ท์ใ นกำรติด ต่ อ ตำมล ำดับ ชัน้ (Call Tree) มีก ำร
ทดสอบควำมพร้อม (Tabletop Testing) กำรจำลองสถำนกำรณ์ (Simulation) กำร
กำรบริหำรจัดกำรในภำวะวิกฤต
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ประเมิน ควำมพร้อ ม BCP Exercise และกำรประเมิน ตนเองของหน่ ว ยงำนที่
เกี่ยวข้อ ง (BCP Self - Assessment) ข้อ มูล และกำรเรียนรู้ท่ไี ด้ จะถู กนำมำใช้ใน
กำรปรับปรุงแผน BCP ให้มคี วำมเหมำะสม มีประสิทธิภำพดียงิ่ ขึน้
8. กำรสื่อสำรปลูกฝงั ค่ำนิยมที่ถูกต้อง ของ BCP เป็ นกำรสื่อสำร ถ่ำยทอดควำมรู้
และให้กำรฝึ กอบรมแก่พนักงำน เพื่อปลูกฝงั ค่ำนิยมและวัฒนธรรมด้ำนควำมเสี่ยง
กำรตระหนักรู้ กำรตื่นตัว และมีควำมเข้ำใจในแผน BCP สำมำรถตอบสนองได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
(4) แผนการพลิ กฟื้ นธุรกิ จ (Disaster Recovery Plan : DRP)
เมื่ อ เหตุ ก ำรณ์ วิ ก ฤตผ่ ำ นพ้ น ไป หรือ สำมำร ถจั ด กำรกั บ ป ัญ หำต่ ำ ง ๆ ได้ ส ำเร็ จ
คณะกรรมกำรเฉพำะกิจบริหำรภำวะวิกฤต จะต้องประสำนแผนกำรพลิกฟื้นธุรกิจ (Disaster Recovery
Plan : DRP) เพื่อให้ก ำรผ่ำนพ้นจำกภำวะวิกฤตเป็ นไปอย่ำงมีเสถียรภำพ นอกจำกนี้คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสีย่ งระดับจัดกำรจะต้องสรุปบทเรียน (Lesson Learn) ประเด็นควำมเสี่ยง กำรควบคุม และ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อกำรบริห ำรควำมเสี่ยงที่มปี ระสิทธิภำพยิง่ ขึ้น นำเสนอต่ อคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ งองค์กร (CRMC) เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั (BOD) ได้พจิ ำรณำ ต่อไป
แผนกำรพลิกฟื้นธุรกิจ (Disaster Recovery Plan : DRP) เป็นขัน้ ตอนสุดท้ำยของแผนกำร
ดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อทำให้บริษทั กลับเข้ำสู่ภำวะของกำรดำเนินธุรกิจปรกติภำยหลังจำกทีไ่ ด้
เผชิญกับสถำนกำรณ์วกิ ฤตต่ำง ๆ ด้วยกำรจัดกำรกับสิง่ คุกคำม และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ฟื้นฟูควำม
เสียหำยสร้ำงควำมเชื่อมันแก่
่ ลูกค้ำ พนักงำน สังคม และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม
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1. กำรก่อร่ำงแผน (Assemble Plan) โดยกำรกำหนดนโยบำย DRP
1.1 กำรประเมินควำมพร้อมทำงด้ำนโครงสร้ำงพืน้ ฐำนของบริษทั มีควำมสำคัญอย่ำงยิง่ ต่อ
แผน DRP
1.2 กำรบริหำรควำมเสีย่ งในทุกด้ำน จะต้องพิจำรณำในเรื่องของแผน DRP อยูด่ ว้ ยเสมอ
1.3 แผน DRP จะต้องได้รบั กำรทดสอบ และทบทวนเป็ นประจำ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมันที
่ ม่ ี
ต่อแผน
1.4 จะต้องมีกำรสื่อสำรแผน DRP ให้พนักงำนได้เรียนรู้ รับทรำบ และตื่นตัวอยูเ่ สมอ
วัตถุประสงค์
 เพื่อจัดทำเอกสำรแผนกำรพลิกฟื้ นธุรกิจ สำหรับ ผูบ
้ ริหำรหน่ วยงำนและพนักงำน
ใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบตั งิ ำน
 เพื่ อ ให้ ก ระบวนกำรพลิก ฟื้ น ธุ ร กิจ จำกเหตุ ก ำรณ์ ว ิก ฤต เป็ น กระบวนกำรที่ด ี
มีประสิทธิภำพ
 เพื่อ ให้ ม ีก ระบวนกำรตอบสนองสถำนกำรณ์ ว ิก ฤตอย่ ำ งเป็ น ระบบ สำมำรถ
ควบคุมเหตุกำรณ์ได้อย่ำงรวดเร็ว ส่งผลกระทบในวงจำกัด และพลิกฟื้ นสู่ภำวะ
ปรกติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 เพื่อให้พนักงำนและบุคคลทีเ่ กีย
่ วข้อง มีควำมเข้ำใจตรงกันในกำรดำเนินกำรพลิก
ฟื้นธุรกิจด้ำนต่ำง ๆ เพื่อประสิทธิภำพของกำรสื่อสำร
2. กำรระบุขอบเขต (Identify Scope)
กำรกำหนดขอบเขตของกำรดำเนินกำรฟื้นฟูธุรกิจ ภำยหลังเหตุกำรณ์วกิ ฤตนัน้ จะเป็นไปตำม
แผนกำรบริหำรธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (BCP) ทีไ่ ด้ประเมินเหตุกำรณ์วกิ ฤตทีอ่ ำจเกิดขึน้ ควำมเสีย่ งหรือ
ผลกระทบทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ ซึง่ จะเกีย่ วข้องกับควำมเสียหำยต่ำง ๆ หลังวิกฤต เช่น
Crisis
1.ไฟไหม้
สานักงาน

Disaster / Possible Loss
1.1 อาคารสานักงาน
เสียหายทัง้ หมด
1.2.อุปกรณ์เครือ่ งมือ
เครือ่ งใช้เสียหาย
1.3 เอกสารทางบัญชี
การเงิน เสียหาย
1.4 เอกสารแบบไฟฟ้า และ
ก่อสร้างเสียหาย

Scope of Recovery
1.1 การสารวจความเสียหายและการ Claim
ประกัน
1.2 การจัดหาสานักงานชัวคราว
่
1.3 การจัดสรรงบประมาณเพื่อฟื้นฟู
1.4การจัดทาสาเนาเอกสารจากระบบสารอง
1.5การจัดหาแบบสารองจากหน่วยงานอื่น ๆ
1.6 การจัดหาสานักงานถาวร (ใหม่)

Priority
1
1
1
2
2
2

ตำรำงที่ 5 ตัวอย่ำงกำรระบุขอบเขต
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3. กำหนดหมำยเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Appoint Emergency Contacts)
เป็ นเลขหมำยโทรศัพ ท์ในด้ำนต่ ำง ๆ เพื่อ ใช้ในกำรติดต่อ ประสำนงำนที่สำคัญ ในแต่ล ะด้ำน
ภำยหลังเหตุกำรณ์วกิ ฤต เพื่อให้กำรพลิกฟื้นกำรดำเนินงำนเป็ นไปอย่ำงมีระบบ เป็ นเอกภำพ ไม่สบั สน
โดยทัวไปมั
่ กจะเป็ นเลขหมำยโทรศัพท์ของทีมงำนเฉพำะกิจ หรือ หน่ วยงำนสนับสนุ นด้ำนต่ำง ๆ เช่น
กำรพนักงำน บัญชี / กำรเงิน อำนวยกำรกลำง IT เป็นต้น
4. กำรกำหนดทีมงำนฟื้นฟูกำรดำเนินธุรกิจ (Designate Disaster Recovery Team)
โดยคณะกรรมกำรเฉพำะกิจ บริห ำรภำวะวิก ฤต เป็ น ผู้ก ำหนดบุ ค คล ซึ่ง เป็ น ตัว แทนของ
หน่ วยงำนต่ำง ๆ ทำหน้ ำที่ในคณะทำงำนเฉพำะกิจ เพื่อกำรฟื้ นฟูกำรดำเนินธุรกิจ ให้กลับเข้ำสู่ภำวะ
ปรกติ คณะทำงำนชุดนี้จะทำงำนตำมทีค่ ณะกรรมกำรเฉพำะกิจบริหำรภำวะวิกฤตมอบหมำย โดยทัวไป
่
จะเป็ นงำนพิเศษ นอกเหนือจำกงำนประจำ และจะอยู่ใน Urgent / Emergency Mode ที่ต้องกำรกำร
สนับสนุนจำกทุกหน่วยงำน
5. กำรกำหนดบทบำท หน้ำทีข่ องทีม (Assign Roles and Responsibilities)
คณะทำงำน DRT มีหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบดังนี้
 อ ำนวยกำร และจัด หำทรัพ ยำกรที่จ ำเป็ น เพื่อ ให้ ห น่ ว ยงำนต่ ำ ง ๆ สำมำรถเพิ่ม ขีด
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั งิ ำนได้ในระดับปรกติ
 ประสำนงำนกับ คณะทำงำนเหตุ ก ำรณ์ ว ก
ิ ฤต (Crisis Working Team – CWT) ในกำร
ประเมินควำมเสียหำยและเสนอแนวทำงกำรฟื้นฟู
 ตรวจสอบ กำกับ กำรดำเนินงำน และติดตัง้ ระบบงำนเพิม
่ เติมให้มคี วำมสมบูรณ์ เพื่อให้
สำมำรถบริกำรลูกค้ำ และผูป้ ฏิบตั งิ ำนได้เช่นเดิม
 ให้ควำมช่วยเหลือหน่ วยงำนต่ำง ๆ ในกำรเพิม
่ ขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั งิ ำน ให้ได้
ในระดับปรกติ
6. ข้อมูลและสถำนทีส่ ำรอง (Data and Back-up Location)
ในที่น้ี หมำยถึง ฐำนข้อมูลทำงธุรกิจประเภทต่ำง ๆ สถำนทีใ่ ช้เก็บสำรองข้อมูล สถำนที่สำรอง
เพื่อ รองรับกำรปฏิบตั ิงำน สถำนที่ส ำรองเพื่อ จัดเก็บ สินค้ำ เครื่อ งมือ เครื่อ งจักรกล เป็ นต้น เพื่อ ให้
สำมำรถนำมำใช้ได้ทนั ทีภำยหลังวิกฤต รวมถึงพัฒนำ ปรับปรุง เพิม่ ขีดควำมสำมำรถในด้ำนต่ำง ๆ ให้
ได้เทียบเท่ำระดับกำรปฏิบตั งิ ำนปรกติ
7. กำรติดตัง้ ระบบงำน และกำรเริม่ ทำงำนใหม่ (Restore Technology and Functionality)
เมื่อมีควำมพร้อมทำงด้ำนสถำนที่ ข้อมูล เครื่องมือเครื่องใช้ บุคลำกร และทรัพยำกรอื่น ๆ ที่
จำเป็ น แล้ว กำรติดตัง้ ระบบงำน Applications และโปรแกรมกำรปฏิบ ัติงำน เพื่อ เริม่ ปฏิบ ัติงำนจริง
หลังจำกต้องหยุดชะงักจำกเหตุกำรณ์วกิ ฤต DRT และหน่วยงำนแต่ละส่วนร่วมกันดำเนินกำร
8. กำรทดสอบและรักษำสถำนภำพ (Testing and Maintenance)
เป็ นกำรทดสอบกระบวนกำรปฏิบตั งิ ำน และ ระบบงำนว่ำสำมำรถ ปฏิบตั งิ ำนได้อย่ำงสม่ำเสมอ
ถู ก ต้อ ง และต่ อ เนื่อ งเช่นเดิมหรือ ไม่ มีส่ ว นใดบกพร่อ งต้องปรับปรุ ง มีกระบวนกำรปฏิบ ัติงำนใด ๆ
(Business Processes Redesign) ทีจ่ ำเป็นต้องเปลีย่ นแปลง แตกต่ำงไปจำกเดิม หรือไม่ จะต้องจัดทำ
กำรบริหำรจัดกำรในภำวะวิกฤต
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คู่มอื กำรปฏิบตั งิ ำนใด ๆ เพิม่ เติมอีกบ้ำง กำรรักษำมำตรฐำน และ ควำมสม่ำเสมอในกำรปฏิบตั งิ ำน และ
พัฒนำปรับปรุงให้มปี ระสิทธิภำพดียงิ่ ขึน้
เมือ่ สำมำรถพลิกฟื้นธุรกิจทีไ่ ด้รบั ควำมเสียหำยจำกภำวะวิกฤตจนสำมำรถกลับมำดำเนินธุรกิจได้
ในระดับปรกติ หรืออย่ำงน้อยธุรกิจสำมำรถดำเนินต่อไปได้ ไม่หยุดชะงัก คณะกรรมกำรเฉพำะกิจบริหำร
ภำวะวิกฤต คณะทำงำนภำวะวิกฤต (RWT) และคณะทำงำนพลิกฟื้ นธุรกิจ (DRT) จะต้องส่งมอบกำร
ดำเนินงำนปรกติให้กบั ผูบ้ ริหำรของแต่ละสำยงำนได้รบั ผิดชอบงำนในส่วนต่ำง ๆ โดยพิจำรณำถึง
 ทุกหน่ วยงำนทีเ่ กีย
่ วข้อง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้ำทีภ่ ำยใต้สภำพแวดล้อมที่
เปลีย่ นไปได้อย่ำงไม่มปี ญั หำ
 ผูบ
้ ริหำรในสำยงำน หรือกระบวนกำรปฏิบตั งิ ำน จะต้องเข้ำมำมีส่วนร่วมตัง้ แต่เริม่ ต้น
กระบวนกำรฟื้นฟูกำรดำเนินงำนหลังจำกวิกฤต
 อำจกำหนดให้ม ี Help Desk ในช่วงของกำรเปลีย
่ นผ่ำนกำรดำเนินงำน เพื่อสนับสนุ นกำร
ปฏิบตั งิ ำนภำยหลังกำรฟื้นฟู
นอกจำกนี้คณะกรรมกำรเฉพำะกิจบริหำรภำวะวิกฤต (CMC) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับจัดกำร (RMC) และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งองค์กร (CRMC) จะต้องร่วมกันจัดทำรำยงำน
ผลกำรดำเนินกำรด้ำนต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง สรุปเป็นบทเรียน ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ เพื่อกำรทบทวน
และปรับปรุงแผนกำรบริหำรควำมเสีย่ งนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั (BoD) เพื่อพิจำรณำ
4. กรณี ศึกษาของบริ ษทั : Case Coronavirus Pandemic (COVID – 19)
กำรระบำดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่ำ หรือ COVID – 19 เริม่ ขึน้ ทีม่ ณฑลอู่ฮนั ่ ประเทศจีน ในรำวเดือน
พฤศจิกำยน ปี คศ. 2019 และได้แพร่ระบำดออกไปทัวโลก
่
เพียงวันที่ 20 เมษำยน 2020 มีผตู้ ดิ เชือ้ ทัว่
โลกมำกกว่ำ 2.4 ล้ำนคน เสีย ชีว ิต มำกกว่ำ 1.6 แสนคน และยังคงมีแ นวโน้ ม เพิ่ม มำกยิ่งขึ้น อย่ำง
ต่อเนื่อง กำรระบำดของ COVID – 19 ในครัง้ นี้ ได้ก่อผลกระทบอย่ำงมำกมำยเป็นวงกว้ำงไปทัวโลก
่
ทัง้
เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กำรดำรงชีวติ ของประชำชน กำรสำธำรณสุข กำรค้ำ กำรขนส่ง กำรท่องเทีย่ ว
เป็ น ต้ น และเชื่อ ว่ ำ ระบบเศรษฐกิจ โลก ก ำลัง เข้ำ สู่ ช่ ว งของกำรถดถอย (Great Recession) อย่ ำ ง
หลีกเลีย่ งไม่ได้
จำกกำรระบำดดังกล่ำว รัฐบำลของประเทศต่ำง ๆ ทัวโลกรวมทั
่
ง้ ประเทศไทย ได้ดำเนินมำตรกำร
ต่ำง ๆ ที่จำเป็ น เพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำด และจำกัดโอกำสที่เชื้อโรคจะแพร่ระบำดเป็ นวงกว้ำง ซึ่ง
มำตรกำรจำนวนมำก ส่ งผลกระทบต่ อ กำรด ำเนิ น ชีว ิต ปรกติข องประชำชน และ กำรด ำเนิ น ธุ รกิจ
โดยทัวไป
่ เช่น
(1) มำตรกำร Lockdown ประเทศ ห้ำมกำรเดินทำง เข้ำ ออก ประเทศ
(2) มำตรกำรกักตัว (Quarantine) สำหรับผูเ้ ดินทำงมำจำกต่ำงประเทศ
(3) มำตรกำร ให้ประชำชนอยู่กบั บ้ำน และ ห้ำมออกนอกเคหะสถำน Curfew
(4) มำตรกำรส่งเสริมให้พนักงำนทำงำนทีบ
่ ำ้ น (Work from Home – WFH)
(5) มำตรกำรปิดสถำนประกอบกำรจำนวนมำก เช่น สถำนบันเทิง โรงภำพยนตร์
ห้ำงสรรพสินค้ำ สนำมมวย สนำมกีฬำ โรงเรียน และ สถำบันกำรศึกษำ เป็ นต้น
กำรบริหำรจัดกำรในภำวะวิกฤต
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(6) งดเลิกกิจกรรมทีเ่ ป็ นกำรชุมนุ มคนเป็ นจำนวนมำก เช่น กำรประชุม สัมมนำ กิจกรรมทำง
กำรเมือง กำรแสดงดนตรี กำรแข่งขันกีฬำ เป็นต้น
(7) มำตรกำร Social Distancing กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม ในทุกสถำนที่
(8) กำรไม่อนุญำตให้นงทำนอำหำรในร้
ั่
ำนอำหำรทุกแห่ง
(9) ส่งเสริมให้ประชำชน ใส่หน้ำกำกอนำมัย หมันล้
่ ำงมือ และใช้อุปกรณ์วดั อุณหภูม ิ อย่ำงสม่ำเสมอ
(10) และมำตรกำรอื่นๆ อีกหลำยด้ำน
ผลกระทบทีม่ ตี ่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั อำจจำแนกได้ดงั นี้
(1) ด้ำนพนักงำนและกำลังแรงงำน
(2) ด้ำนผูร้ บั เหมำช่วง (Sub Contactor)
(3) ด้ำน Supplier and Supply Chain
(4) ด้ำนลูกค้ำ
(5) ด้ำนกำรดำเนินงำนภำยใน
(6) ด้ำนกำรเงิน
ประเด็นความเสีย่ ง (Risk Areas)
1.ด้านพนักงานและกาลังแรงงาน
1.1 พนักงานเสีย่ งติดเชือ้ COVID - 19
1.2 กาลังแรงงานไม่เพียงพอ จากมาตรการกักตัว 14 วัน
(พนักงานกลุ่มเสีย่ งถูกกักตัว)
2.ด้านผูร้ บั เหมาช่วง
2.1 Subcontractorไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ตามแผน
3.ด้าน Supplier and Supply Chain
3.1 Supplier ไม่สามารถส่งวัสดุ อุปกรณ์ ให้ได้ตามแผนที่
กาหนด
4.ด้านลูกค้า
4.1 ลูกค้าเลื่อนการดาเนินโครงการลงทุนด้านต่าง ๆ

โอกาส

ผลกระทบ ความเสีย่ ง

สูง
ต่า

สูง
ปานกลาง

สูง
ปานกลาง

สูง

สูง

สูง

ปานกลาง

สูง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

5.ด้านการดาเนินงานภายใน
5.1 ไม่สามารถประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563

สูง

ปานกลาง

ปานกลาง

5.2 ไม่สามารถประชุม สัมมนา ฝึกอบรมพนักงาน

สูง

ปานกลาง

ปานกลาง

ต่า

สูง

ปานกลาง

6.ด้านการเงิน

6.1 บริษทั ขาดสภาพคล่องทางการเงิน

ตำรำงที่ 6 ตำรำงกำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเสีย่ ง
กำรบริหำรจัดกำรในภำวะวิกฤต
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มาตรการป้องกัน (Preventive Action)
1. พนักงานเสีย่ งติดเชือ้ COVID - 19
1.1 ให้ความรูแ้ ก่พนักงานในการป้องกันตนเอง
1.2 จัดหาเครือ่ งมือ อุปกรณ์ ตรวจคัดกรองบุคคล
ทีเ่ ข้ามาในบริษทั
1.3 จัดสถานทีท่ างานห้องอาหารตามหลัก Social
Distancing
1.4 กาหนดให้พนักงานบางส่วนทางานทีบ่ า้ น
(Work from home)
1.5 ไม่อนุญาตให้พนักงานเดินทางไปต่างประเทศ
1.6 งดกิจกรรมทีต่ อ้ งชุมนุมบุคคลจานวนมาก
1.7 ทาประกันสุขภาพกลุ่มรวมโรค COVID - 19 ด้วย
2. กาลังแรงงานไม่เพียงพอ พนักงานถูกกักตัว14 วัน
2.1 ส่งเสริมให้ความรูแ้ ก่พนักงานในการป้องกัน
ตนเอง
2.2 ไม่อนุญาตให้พนักงานเดินทางไปต่างประเทศ
2.3 ไม่อนุญาตให้บุคคลกลุ่มเสีย่ งเข้ามาในพืน้ ที่
บริษทั
3. Supplier ไม่สามารถส่งวัสดุ อุปกรณ์ให้ได้ตามแผน
3.1 ทาสัญญาให้สามารถเจรจากับ Supplier ราย
อื่นได้
3.2 กระจายคาสังซื
่ อ้ กับ Supplier หลายราย
4. ลูกค้า เลื่อนการดาเนินโครงการต่าง ๆ
4.1 สื่อสารให้ความมันใจกั
่ บลูกค้าอย่างใกล้ชดิ
ถึงขีดความสามารถของบริษทั ในการทา
โครงการให้สาเร็จได้ตามแผน
5. Subcontractor ไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ตามแผน
5.1 กากับควบคุมการปฏิบตั งิ านของ
Subcontractor อย่างใกล้ชดิ
5.2 กาหนดเบีย้ ปรับกรณีปฏิบตั งิ านล่าช้า ไม่
เป็นไปตามแผน
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มาตรการรับมือ (Corrective Action)
1.1 อนุญาตให้พนักงานหยุดพักรักษาตัวได้โดย
ได้รบั ค่าจ้างปรกติ
1.2 ให้พนักงานสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตาม
สิทธิ ์
1.3 มอบหมายงานให้พนักงานท่านอื่น ๆ ปฏิบตั ิ
หน้าทีแ่ ทน

2.1 เตรียมการเพื่อจ้างงานแบบชัวคราวหรื
่
อ Out
Sourcing
2.2 ให้พนักงานทางานทีบ่ า้ น ในระหว่างทีถ่ ูกกักตัว
2.3 มอบหมายงานให้พนักงานท่านอื่นๆ ปฏิบตั ิ
หน้าทีแ่ ทน
3.1 ซือ้ จาก Supplier รายอื่นๆ (ราคาอาจสูงกว่ามาก)
3.2 คิดเบีย้ ปรับผิดสัญญา
3.3 เจรจากับลูกค้า ขอเลื่อนเวลาการส่งมอบงาน
4.1 แสวงหาลูกค้ารายอื่น ๆ เพิม่ เติม หรือทดแทน
4.2 จัดสรรทรัพยากรสนับสนุ นโครงการอื่น ๆ ให้
แล้วเสร็จเร็วขึน้
5.1 มอบหมายให้ผรู้ บั เหมาสารองรายอื่น เข้าทางาน
แทน
5.2 คิดเบีย้ ปรับ ปฏิบตั งิ านล่าช้า
5.3 เจรจากับลูกค้า ขอเลื่อนการส่งมอบงาน
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มาตรการป้องกัน (Preventive Action)
6. ไม่สามารถประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
ได้ตามกาหนด
6.1 สื่อสารแจ้งวาระการประชุมและข้อมูลที่
เกีย่ วข้องให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบล่วงหน้า
จัดเตรียมสถานทีใ่ ห้มคี วามพร้อมใน
มาตรการป้องกัน COVID - 19
7. ไม่สามารถประชุม สัมมนา ฝึกอบรมพนักงาน
7.1 จัดเตรียมสถานทีป่ ระชุม สัมมนา ฝึกอบรม
ให้มคี วามพร้อมด้วยมาตรการป้องกัน
COVID - 19
8. บริษทั ขาดสภาพคล่องทางการเงิน
8.1 จัดการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ อย่าง
ระมัดระวัง
8.2 ติดต่อสถาบันการเงินหลายแห่งขึน้ เพื่อขอ
วงเงินสินเชื่อสารอง

มาตรการรับมือ (Corrective Action)

6.1 ขอความเห็นชอบจากหน่วยราชการที่
เกีย่ วข้องเพือ่ ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง ตามระเบียบ
วาระการประชุม โดยไม่สามารถประชุมจริงได้
6.2 จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ทันที ในโอกาส
แรกทีส่ ามารถกระทาได้
7.1 จัดการประชุม สื่อสาร หรือ ฝึกอบรม ใน
รูปแบบ สื่อสารทางไกลแทน (On-line)

8.1 เจรจากับเจ้าหนี้ ในการขอเลื่อนกาหนดชาระหนี้
8.2เจรจากับสถาบันการเงิน ขอลดดอกเบีย้ หรือ
ขอปรับโครงสร้างหนี้ และ ขอเลื่อนกาหนดการ
ชาระหนี้

ตำรำงที่ 7 ตำรำงกำรควบคุมควำมเสีย่ ง
ผลกระทบจำกโรคระบำด COVID – 19 ทำให้บริษทั ต้องให้ควำมสำคัญ เพื่อไม่ให้กระทบ
หรือเป็ นกำรลดผลกระทบต่อกำรดำเนินกำรของบริษทั 2 เรือ่ งคือ แผนกำรบริหำรธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
(Business Continuity Plan : BCP) และแผนกำรพลิกฟื้นธุรกิจ (Disaster Recovery Plan : DRP) ดังมี
รำยละเอียด ดังนี้
(1) แผนการบริ หารธุรกิ จอย่างต่อเนื่ อง (Business Continuity Plan : BCP)
เพื่อ ให้ บ ริษัท สำมำรถด ำเนิ น ธุ ร กิจ ได้อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ถึง แม้ว่ ำ จะเกิด วิก ฤตกำรณ์
โรคระบำด COVID – 19 ซึง่ รัฐบำลได้ประกำศภำวะฉุ กเฉิน และมีมำตรกำรต่ำง ๆ มำกมำย
ซึง่ ล้วนเป็ นอุปสรรคต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ทัง้ สิ้น บริษทั ได้เตรียมควำมพร้อมเผชิญ
กับเหตุกำรณ์วกิ ฤติดงั กล่ำว ประกอบด้วย
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1. ด้ำนทรัพยำกรบุคคล
1.1 พนักงำน และผู้บริหำรทุกคนจะต้องเข้ำใจในบทบำทหน้ ำที่ของตน ตำม
แผนกำรบริห ำรธุ รกิจ อย่ำงต่ อ เนื่ อ ง ที่ได้ก ำหนดไว้ มีก ำรซัก ซ้อ ม ทบทวน
ทำควำมเข้ำใจอย่ำงต่อเนื่อง
1.2 กำหนดผู้มอี ำนำจตัดสินใจ สังกำรแทนในระดั
่
บต่ำง ๆ ในกรณีผู้มอี ำนำจ
จริงไม่สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้
1.3 ก ำหนดต ำแหน่ งงำนที่ ม ี ค วำมจ ำเป็ นต้ อ งปฏิ บ ั ติ ง ำนที่ ห น่ ว ยงำน /
สำนักงำน และ ตำแหน่ งงำนที่สำมำรถกำรทำงำนทีบ่ ำ้ นได้ (Work from Home
: WFH)
1.4 พิจำรณำ ทบทวนระเบีย บด้ำนกำรพนั ก งำน เกี่ย วกับ กำรลำป่ ว ย กำร
รัก ษำพยำบำล กำรประกัน สุ ขภำพ และประกันชีว ิต ของพนักงำนให้มคี วำม
เหมำะสมทันสมัย
1.5 สื่อ สำรกับ พนั ก งำน ให้ ม ีค วำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ย วกับ กำรดู แ ลป้ องกัน
ตนเอง และป้องกันบุคคลอื่น เช่น กำรใส่หน้ ำกำกอนำมัย กำรล้ำงมือ กำรเว้น
ระยะห่ำงทำงสังคม กำรทำควำมสะอำดสถำนทีท่ ำงำน เป็นต้น
1.6 ประกำศห้ำมพนักงำนเดินทำงไปต่ำงประเทศ สื่อสำรกับพนักงำนให้เข้ำใจ
เกีย่ วกับ ข้อกำหนด ข้อห้ำมต่ำง ๆ ตำมประกำศของทำงกำร
2. ด้ำนกระบวนกำรปฏิบตั งิ ำน
2.1 ระบุกระบวนกำรปฏิบตั งิ ำนสำคัญ ทีห่ ยุดชtงักไม่ได้ จำเป็ นต้องดำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่อง โดยให้มพี นักงำนที่สำมำรถปฏิบตั งิ ำนในกระบวนกำรดังกล่ำวนี้
ได้ 2 ทีม เพื่อทดแทนกันได้ทนั ที ถ้ำพนักงำนกลุ่มใดไม่อำจปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้
2.2 จัดกำรฝึกอบรมพนักงำน ให้สำมำรถปฏิบตั งิ ำนทดแทนกันได้ หรือทำงำนข้ำมสำย
งำนได้
2.3 กำหนดระเบียบกำร และขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิงำน กำรปฏิบตั ิตวั เช่น กำร
รับส่ งเอกสำรและพัส ดุจำกภำยนอก กำรเข้ำออกสำนักงำน กำรใส่ หน้ ำกำก
อนำมัย กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม เป็นต้น
2.4 กำรปฏิบตั เิ กี่ยวกับกำรตรวจอุณหภูม ิ กำรใช้เจลแอลกอฮอล์ลำ้ งมือ ในกำร
ตรวจคัดกรองพนักงำน Visitor และ บุคคลภำยนอก ที่เข้ำมำในสำนักงำน หรือ
พืน้ ทีโ่ ครงกำร
2.5 กำหนดมำตรกำรทำควำมสะอำดสถำนที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ต่ ำง ๆ
อย่ำงสม่ำเสมอ
2.6 กำหนดข้อปฏิบตั ิ กรณีพ บพนักงำนป่วยในสถำนที่ทำงำน กำรสอบสวน
เบือ้ งต้น กำรเตรียมสถำนทีพ่ กั คอย และกำรแจ้งหน่วยงำนสำธำรณสุข
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3. ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
3.1 เตรีย มควำมพร้ อ มด้ ำ นเครื่อ งมื อ อุ ป กรณ์ ระบบงำน กำรสื่ อ สำร
โทรคมนำคม WIFI Internet VPN room กำรประชุ ม On Line ให้ ส ำมำรถ
รองรับกำรทำงำนทีบ่ ำ้ น WFH ได้
3.2 จัดเตรียมสถำนที่ทำงำน ห้องประชุม ห้องอำหำร ห้องน้ ำ พื้นที่ส่วนกลำง
ให้มรี ะยะห่ำงทำงสังคมทีเ่ หมำะสม
3.3 เตรียมควำมพร้อมของห้อง War Room เพื่อประชุมปฏิบตั ิกำรเผชิญ กับ
ภำวะวิกฤตให้มเี ครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบงำนกำรสื่อสำรที่ทนั สมัย สำมำรถใช้
งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. ด้ำนลูกค้ำและ Supplier
4.1 สื่อ สำรให้ Supplier ได้ ม ีค วำมเข้ำ ใจในควำมต้ อ งกำรของบริษั ท ตำม
แผนกำรด ำเนิ น ธุ รกิจอย่ำงต่ อเนื่ อง รับทรำบข้อจำกัดด้ำนต่ ำง ๆ และปรับแผนกำร
ดำเนินงำนให้สอดคล้องกัน
4.2 สื่อสำรทำควำมเข้ำใจกับลูกค้ำ และรับทรำบควำมต้องกำรของลูกค้ำ เพื่อ
ปรับ ปรุง แผนด ำเนิ น งำนให้ส ำมำรถสนองควำมต้อ งกำรของลูก ค้ำได้อ ย่ำ ง
เหมำะสม
5. ด้ำนกำรสื่อสำร
5.1 กำรสื่อสำรภำยใน จะต้องมันใจว่
่ ำพนักงำนทุกคนมีควำมเข้ำใจในบทบำท
หน้ ำที่ของตน ในช่ ว งของวิก ฤตกำรณ์ ไวรัส นี้ มีก ำรให้ข้อ มูล ข่ำวสำรอย่ำง
ต่ อ เนื่ อ ง สม่ ำเสมอ มีก ำรสื่อ สำรตอกย้ำมำตรกำรต่ ำง ๆ ที่พ นักงำนจะต้อ ง
ปฏิบตั อิ ย่ำงต่อเนื่อง
5.2 กำรสื่ อ สำรภำยนอก ก ำหนดให้ ม ี ก ำรสื่ อ สำรอย่ ำ งเป็ นทำง กำรกั บ
บุคคลภำยนอก โดยผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยเท่ำนัน้ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจทีถ่ ูกต้อง
ไม่สบั สน ได้แก่ ลูกค้ำ Supplier สื่อมวลชน ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเครำะห์ เป็นต้น
(2) แผนการพลิ กฟื้ นธุรกิ จ (Disaster Recovery Plan : DRP)
กรณี ว ิบ ัติ ภ ัย จำกโรคระบำด COVID - 19 ส่ ง ผลกระทบอย่ ำ งมำกแก่ บ ริษั ท เป็ น
ระยะเวลำยำวนำน สิง่ ทีบ่ ริษทั จะต้องเตรียมกำร คือ เมื่อวิบตั ภิ ยั นี้ได้ผ่ำนพ้นไปแล้ว จะต้อง
ดำเนินกำรพลิกฟื้ นธุรกิจให้กลับเข้ำสู่ภำวะปรกติให้ได้อย่ำงรวดเร็ว ซึ่งบริษทั ได้เตรียมกำรใน
เรือ่ งต่ำง ๆ ไว้ดงั นี้
1. คณะท ำงำนด ำเนิ นกำรแผนพลิก ฟื้ นธุ รกิจ ประกอบด้ว ยผู้บ ริห ำร ตัว แทนจำก
หน่ วยงำนต่ำง ๆ ได้แก่ ทรัพยำกรบุคคล เทคโนโลยีสำรสนเทศ อำนวยกำรกลำง
บัญชีและกำรเงิน สนับสนุนโครงกำร พัฒนำธุรกิจ กำกับและควบคุม เป็นต้น
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คณะท ำงำนชุ ด นี้ จะท ำงำนร่ว มกับ คณะท ำงำนตำมแผนด ำเนิ น ธุ ร กิจ อย่ ำ ง
ต่อเนื่อง และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
2. กำหนดจุดมุง่ หมำยทีส่ ำคัญ คือ
2.1 ให้กำรกำรสนับสนุนด้ำนทรัพยำกรทีจ่ ำเป็นให้พนักงำนสำมำรถทำงำนได้
ในระดับเดียวกัน หรือเทียบเท่ำก่อนเกิดวิกฤต
2.2 จัดหำ ปรับปรุง สนับสนุ นระบบงำน และทรัพยำกรทีจ่ ำเป็ น แก่หน่วยงำน
ต่ำง ๆ ให้สำมำรถทำงำนได้ในระดับปรกติโดยเร็ว
2.3 ดำเนินกำรทบทวน และปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบตั งิ ำนด้ำนต่ำง ๆ ให้ม ี
ประสิทธิภำพดียงิ่ ขึน้
2.4 มีกำรสื่อสำรทัง้ ภำยใน และภำยนอกบริษทั อย่ำงทัวถึ
่ ง และเข้มข้น
2.5 มีกำรติดต่อ ประสำนงำนกับลูกค้ำ พันธมิตร และคู่คำ้ อย่ำงใกล้ชดิ
2.6 มีกำรทบทวนเป้ำหมำย แผนงำน และกลยุทธ์ทำงธุรกิจด้ำนต่ำง ๆ เพื่อให้
สำมำรถ มีผลประกอบกำรได้ในระดับปรกติ
3. กำรดำเนินกำร
3.1 จัดเตรียมควำมพร้อมด้ำน อำคำร สถำนที่ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ และระบบงำน
ให้รองรับกำรทำงำนของพนักงำนนอกสถำนที่ และกำรทำงำนทีบ่ ำ้ น
3.2 จัดหำอำคำรสถำนทีจ่ ดั เก็บเอกสำร และข้อมูลสำรองนอกสถำนทีป่ จั จุบนั
3.3 พัฒนำใช้ระบบกำรประชุม On-line ในกลุ่มคณะกรรมกำร และผูบ้ ริหำร
3.4 เพิม่ ประสิทธิภำพกำรสื่อสำรด้วยระบบงำนต่ำง ๆ ในโทรศัพท์มอื ถือ
3.5 มีกำรติดต่ออย่ำงใกล้ชดิ กับลูกค้ำ และSupplier เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมันอย่
่ ำง
ต่อเนื่อง ต่อกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรต่ำง ๆ ของบริษทั
3.6 กำหนดระเบียบปฏิบตั เิ พิม่ เติมในด้ำนต่ำง ๆ (New Normal) ในสถำนที่
ทำงำน ได้แก่
• กำรตรวจวัดอุณหภูม ิ ใช้เจลแอลกอฮอร์ลำ้ งมือก่อนเข้ำพืน้ ที่
ทำงำน
• กำรใส่หน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำทีอ่ ยูใ่ นสถำนทีท่ ำงำน และ
พืน้ ทีส่ ่วนกลำง
• กำรจัดสถำนทีท่ ำงำนโดยพิจำรณำเรือ่ งระยะห่ำงทำงสังคม
(Social Distancing)
• กำรทำควำมสะอำดสถำนที่ ดูแลรักษำเรือ่ งของอนำมัยส่วน
บุคคล
3.7 ผูบ้ ริหำรระดับสูงออกเยีย่ มเยียนลูกค้ำ เยีย่ มเยียนโครงกำร และเยีย่ มเยียน
สื่อสำรกับพนักงำน สร้ำงควำมเชื่อมันแก่
่ ลกู ค้ำ เสริมขวัญ กำลังใจให้กบั
พนักงำน
กำรบริหำรจัดกำรในภำวะวิกฤต
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(3) การวิ เคราะห์ผลกระทบ (Impact Analysis)
เป็นกำรวิเครำะห์ และประเมินควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ รวมถึงกำรระบุโอกำสเพื่อกำร
ปรับปรุง
Crisis Events
Damage & Opportunities
1. พนักงานจานวน ...... คน 1.1 จานวนทัง้ สิน้ ..............Man-Hours
ต้องทางานทีบ่ า้ น
1.2 Estimated Efficiency Loss ……..%
1.3 Create New Working Environment and Infrastructure
1.4 Business Processes Redesign Opportunity
1.5 โอกาสปรับปรุงเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ การสื่อสาร IT
2. สภาพแวดล้อมในการ
2.1 Estimated Productivity Loss………%
ทางาน มีความเครียดสูง
2.2 ได้เรียนรูก้ ารทางานภายใต้ความกดดันและภาวะวิกฤติ
3. โครงการล่าช้ากว่าสัญญา 3.1 Total Delay …….Days
จานวน ..... โครงการ
3.2 Estimated Cost of Delay ……………Bht.
3.3 Reputation Impact ……..(H,M,L)
4. โครงการลงทุน CLMV
4.1 Estimated Opportunity Loss =……………Bht.
Project หยุดชงัก
4.2 More Time to Review the Projects.
5. กระแสเงินสดตรึงตัวมาก 5.1 New Investment Opportunity Loss
5.2 โอกาสเจรจาขอลดดอกเบีย้ และ ปรับโครงสร้างหนี้
6. ลูกค้าเลื่อนโครงการ
6.1 ไม่ได้รบั สัญญางานใหม่เข้ามา / Backlog Shortage
ก่อสร้างใหม่ ๆ ออกไป
6.2 มีทรัพยากรส่วนเกิน เสียโอกาสสร้างผลผลิต
ตำรำงที่ 8 ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสียหำย
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(4) โอกาสเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน
เพื่อเสริมควำมเข้มแข็งในกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ปิดจุดอ่อน หรือข้อจำกัดต่ำง ๆ
ทีพ่ บจำกวิกฤตกำรณ์ทเ่ี กิดขึน้ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั
Opportunities
1. การทบทวนปรับปรุง
กระบวนการปฏิบตั งิ าน

Initiatives
1.1 กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง และLogistic
1.2 กระบวนการประมูลงาน
1.3 อานาจอนุ มตั ิ และกระบวนการขออนุ มตั ิ
1.4 การควบคุมงาน และการติดตามผลงาน

2. การปรับปรุงเครือ่ งมือ
เครือ่ งใช้ สื่อสาร IT

2.1 จัดหาเครือ่ งมือ อุปกรณ์ทท่ี นั สมัย (ซือ้ หรือ
เช่า)
2.2 Up grade IT Equipment and Applications
3. ตลาดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ และ ธุรกิจใหม่

Responsible by
จัดซือ้ ฯ
การตลาด
ทรัพยากรบุคคล
สนับสนุ น
โครงการ
บริการกลาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
พัฒนาธุรกิจ

4. ขอเพิม่ วงเงิน ขอลดดอกเบีย้ ขอปรับโครงสร้าง

CFO

5.1 พิจารณาโครงสร้างอัตรากาลังใหม่ทงั ้ หมด
5.2 ปรับเกลีย่ อัตรากาลังพนักงานตามความต้องการจริง
6.1 ทบทวน สรรหา จาแนก Subcontractors กลุ่มต่าง ๆ
6.2 ทบทวน จัดหมวดหมู่ แบ่งประเภท Suppliers

ทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคล
สนับสนุ นโครงการ
จัดซือ้ ฯ

3. ทบทวนกลยุทธ์ดา้ น
การตลาด และ การลงทุน
4. การเจรจากับสถาบัน
การเงิน
5. การทบทวนโครงสร้าง
อัตรากาลัง
6. การทบทวนการบริหาร
ห่วงโซ่อุปทาน

ตำรำงที่ 9 ตัวอย่ำงกำรประเมินโอกำสเพื่อกำรปรับปรุง
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5. สรุปบทเรียน (Lesson Learn)
(1) เกีย่ วกับห่วงโซ่อุปทำน (Supply Chain)
1.1 กำรระบำดของ COVID - 19 ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทำนของวัตถุดบิ เครือ่ งมือ อุปกรณ์ต่ำง ๆ
ส่งผลกระทบต่อโครงกำรทีก่ ำลังก่อสร้ำง ทำให้ล่ำช้ำออกไป
1.2 โครงกำรใหม่ ๆ ถูกเลื่อนกำรดำเนินกำรออกไป ส่งผลกระทบต่อ Subcontractor ของ
บริษทั ทีอ่ ำจสูญเสียงำนอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรเคลื่อนย้ำยของแรงงำนไปสู่อำชีพอื่น ซึง่ อำจจะ
ทำให้ขำดแรงงำนได้ เมือ่ สถำนกำรณ์กลับสู่ภำวะปรกติ
1.3 กำรใช้ Supplier น้อยรำย ทำให้บริษทั ต้องพึง่ พำสูง กรณีท่ี Supplier ไม่สำมำรถจัดหำ
วัตถุดบิ หรือเครือ่ งมือ อุปกรณ์ ให้กบั โครงกำรได้ตำมกำหนด ทำให้โครงกำรล่ำช้ำ ไม่
เป็นไปตำมสัญญำ
(2) เกีย่ วกับทรัพยำกร (Resources)
2.1 บริษทั มีทรัพยำกรส่วนเกินจำนวนมำก ทัง้ กำลังแรงงำน และเครือ่ งจักร อุปกรณ์ จำกกำร
ทีโ่ ครงกำรต่ำง ๆ ถูกเลื่อนออกไป
2.2 บริษทั สำมำรถจำแนกลักษณะงำนบำงประเภท ทีส่ ำมำรถมอบหมำยให้พนักงำนทำงำน
ทีบ่ ำ้ นได้ (Work from Home)
2.3 บริษทั ได้พฒ
ั นำระบบงำนรองรับกำรทำงำนของพนักงำนจำกนอกสถำนที่ และทีบ่ ำ้ น
2.4 เป็นโอกำสของบริษทั ทีจ่ ะได้ทบทวนโครงสร้ำงอัตรำกำลังพนักงำน กำรจำแนกตำแหน่ง
งำนทีส่ ำคัญ และกำรพิจำรณำ Out Sourcing สำหรับงำนบำงอย่ำงทีไ่ ม่ใช่งำนหลัก หรือเป็น
งำนสนับสนุ น
(3) ทำงด้ำนกลยุทธ์ (Strategies)
3.1 กำรรับงำนก่อสร้ำงจำกหลำกหลำยกลุ่ม ทัง้ ภำครัฐ และเอกชนช่วยกระจำยควำมเสีย่ ง
เรือ่ งกระแสเงินสดจำกแหล่งรำยได้ และกำรเรียกเก็บหนี้
3.2 กำรใช้ Supplier น้อยรำย แต่อยูใ่ นห่วงโซ่อุปทำนหลำยช่วงมำกจนเกินไป มีควำมเสีย่ ง
สูง ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั
3.3 กำรเน้นรับงำนก่อสร้ำงของภำครัฐ จะไม่มปี ระเด็นเรือ่ งกำรชำระหนี้ เมือ่ เทียบกับงำน
ของภำคเอกชน
(4) ด้ำนกำรเงินและกำรจัดกำร (Financial and Management)
4.1 กำรเจรจำกับสถำบันกำรเงิน เพื่อขอวงเงินสินเชื่อเพิม่ เติม เสริมสภำพคล่อง กำรเจรจำ
ขอลดดอกเบีย้ และกำรเจรจำขอปรับโครงสร้ำงหนี้เป็ นโอกำสทีด่ ใี นกำรดำเนินกำร
4.2 กำรสำรองงบประมำณไว้สำหรับกรณีมคี ่ำใช้จ่ำยพิเศษเกิดขึน้ จำกเหตุกำรณ์วกิ ฤต ช่วย
ให้กำรบริหำรทำงกำรเงินของบริษทั เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
4.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับผลกระทบจำก COVID - 19 เพื่อขอรับควำม
ช่วยเหลือจำกโครงกำรต่ำง ๆ ของรัฐบำล หรือกำรขอผ่อนผันเรือ่ งภำษี
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4.4 กำรสื่อสำรกับสำธำรณะอย่ำงสม่ำเสมอ ถึงแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง กำร
จัดกำรกับปญั หำต่ำง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ช่วยสร้ำงควำมน่ ำเชื่อถือ ชื่อเสียง และภำพลักษณ์ของ
องค์กร
4.5 กำรสื่อสำรกับพนักงำน โดยให้ควำมรูพ้ นักงำนเกี่ยวกับกำรดูแล ป้องกันตนเองจำก
COVID - 19 วิธกี ำรปฏิบตั งิ ำนทีถ่ ูกต้องภำยใต้ประกำศภำวะฉุกเฉินของรัฐบำล กำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษทั เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมัน่ กำรร่วมมือ ทุ่มเทให้เกิดขึน้ กับพนักงำน

ภาคผนวก
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บทที่ 4
แผนการสื่อสารในภาวะวิกฤตของบมจ.เด็มโก้
(Crisis Communication Management)
1. คำนำ
2. คำนิยำม (Definition)
3. แผนกำรดำเนินงำน
ส่วนที่ 1 กำรจัดโครงสร้ำงคณะทำงำนสื่อสำรในภำวะวิกฤต
ส่วนที่ 2 กำรกำหนดบุคลำกรทีป่ ฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นคณะทำงำนสื่อสำรในภำวะวิกฤต
ส่วนที่ 3 กำรประชุมชีแ้ จงเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจคู่มอื กำรจัดกำร
และกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤต
ส่วนที่ 4 กำรฝึกปฏิบตั แิ ละปรับปรุงคู่มอื กำรบริหำรจัดกำรในภำวะวิกฤต
(Crisis Management) ให้มคี วำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป
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1. คานา
ภำวะวิกฤต หมำยถึง เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ ที่เกิดขึ้นและจะส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยอย่ำงรวดเร็วและรุนแรง ทัง้ ต่อชีวติ ทรัพยสิน ตลอดจนชื่อเสีย งและกำรดำเนินชีวติ หรือ
กำรดำเนินงำนตำมปกติของบุคคล ผูป้ ระกอบกำร ห้ำงร้ำน รวมถึงภำครัฐ ซึง่ เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์
ดังกล่ำว อำจเกิดจำกธรรมชำติ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง แผนดินไหว และ / หรือฝีมอื มนุ ษย์ เหตุก่อกำรร้ำย
จลำจล ถ้ำหำกเกิดขึน้ แล้ว ไม่ได้มกี ำรดำเนินกำรแก้ไขอย่ำงทันท่วงที อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยที่
รุนแรงมำกขึน้ อันจะส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์ ควำมเชื่อมัน่ และศรัทธำอีกด้วย
สถำนกำรณ์วกิ ฤตไม่ได้เป็ นเพียงเหตุกำรณ์ท่เี กิดขึน้ และสำมำรถแก้ไขได้ภำยในระยะเวลำ
อันสัน้ หำกผู้มสี ่วนรับผิดชอบ หรือ ผู้ท่ไี ด้รบั ผลกระทบไม่ได้รบั ทรำบถึงหน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบของ
ตนเอง ที่จะต้องดำเนินกำรตำมกระบวนกำรที่จะแก้ไขปญั หำอย่ำงเป็ นระบบ ดังนัน้ กำรบริหำรจัดกำร
ภำวะวิกฤตโดยเฉพำะในเรื่องของกำรสื่อสำรกระบวนกำร จึงต้องเข้ำใจกลุ่มเป้ำหมำยว่ำมองอย่ำงไร
ต้อ งกำรสิ่งใด เพื่อ วำงกลยุท ธ์ในกำรบริหำรวิก ฤตนัน้ อย่ำงมีประสิท ธิภำพ สำมำรถเพิ่มโอกำสขอ ง
ควำมสำเร็จ และลดโอกำสของควำมล้มเหลว
บริษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน) เป็นบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นตลำดหลักทรัพย์ มีพนักงำนในกลุ่มบริษทั
กว่ำ 700 คน มีโรงงำนของบริษทั เด็มโก้ เพำเวอร์ จำกัด อยูท่ ล่ี พบุร ี มีไซต์งำนอยู่ตำมจังหวัดต่ำงๆ
ทัวภู
่ มภิ ำคของประเทศ จึงมีควำมจำเป็ นที่จะต้องมีแผนกำรจัดกำร และกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤต เพื่อจัด
โครงสร้ำงกำรดำเนินงำนทีเ่ หมำะสม ผูบ้ ริหำรและพนักงำนเข้ำใจถึงสภำวะวิกฤตทีเ่ กิดขึน้ และสำมำรถ
สื่อสำรให้ทุกฝำ่ ยทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั ทรำบอย่ำงทันท่วงที อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะเป็ นกำรสร้ำงชื่อเสียง
ภำพลักษณ์ และควำมเชื่อมันให้
่ กบั ผูม้ สี ่วนได้เสียทีข่ อ้ งทุกภำคส่วน
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2. คานิ ยาม (Definition)
ลำดับ
คำศัพท์
(No.)
(Term)
1 วิกฤตการณ์ หรื อ Crisis

2

การจัดการภาวะวิกฤต หรื อ Crisis
Management

3

Crisis Management Team (CMT)

4

Crisis Communication Team (CCT)

5

Crisis Manager

คำจำกัดควำม
(Description)
เหตุ ก ารณ์ ที่ ส ามารถส่ งผลกระทบทางลบต่อองค์ก ร
สถานที่ ทรัพยากร และชื่ อเสี ยงภายในระยะเวลาอัน
สั้ น ซึ่ งต้องได้รับ การแก้ไ ขอย่า งเร่ ง ด่ วน เพื่ อไม่ ใ ห้
ส่ งผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจภายในองค์กร
การจัดการ โครงสร้ าง บุ คคลากร และกระบวนการ
ตลอดจนศิ ล ปะในการวางแผนและการตัดสิ น ใจใน
การยับยั้ง วิกฤตการณ์ก่อนจะลุกลามเสี ยหายมากขึ้น
ผูบ้ ริ หารที่มีอานาจในการจัดสิ นใจสู งสุ ดขององค์กร
ต่อกระบวนการจัดการและการสื่ อสารในภาวะวิกฤต
บุ ล คากรที่ เข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการรวบรวมข้อ มู ล
วิเคราะห์ ส ถานการณ์ วางแผนการสื่ อสาร และการ
ดาเนินการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต
บุคคลที่ ทาหน้าที่ เป็ น “ผูป้ ระสานงานหลัก ” ในการ
จัดการและการสื่ อสารในภาวะวิกฤต

3. แผนการดาเนิ นงาน
ส่วนที่ 1 จัดโครงสร้างคณะทางานสื่อสารในภาวะวิ กฤต
เพื่อให้กำรปฏิบตั งิ ำนด้ำนกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤตเป็ นไปอย่ำงรวมเร็วและมีประสิทธิภำพ
จึงได้จดั โครงสร้ำงของคณะทำงำนให้สอดล้องกับขนำดขององค์กร โดยแบ่งกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤต
เป็น 2 ระดับชัน้ ประกอบด้วย
ระดับองค์กร ประกอบด้วย กรรมกำรผูจ้ ดั กำร รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ผูช้ ่วยกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร และผูจ้ ดั กำรงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ระดับหน้ำไซต์งำน ประกอบด้วย PM ตัวแทนเจ้ำของงำน หัวหน้ำผูร้ บั เหมำ

กำรบริหำรจัดกำรในภำวะวิกฤต

40

บริษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 2 กำรกำหนดบุคลำกรทีป่ ฏิบัติหน้ ำทีใ่ นคณะทำงำนสื่ อสำรในภำวะวิกฤต
ตำแหน่ งงำน

ตำแหน่ งใน Crisis Management Plan

หน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบ

กรรมการผูจ้ ดั การ

หัวหน้าคณะทางานสื่ อสารในภาวะ
วิกฤต

มีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดในการจัดการ
และการสื่ อสารในภาวะวิกฤต

รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การสายงาน
สนับสนุนธุ รกิจ

โฆษก

เป็ นตัวแทนของบริ ษทั มีหน้าที่ในการ
ให้ข่าว ชี้แจงข้อเท็จจริ ง อานวยความ
สะดวกในการให้ขอ้ มูลกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย

ผูอ้ านวยการงาน
บริ หารทรัพยากร
บุคคล

Crisis Manager ระดับองค์กร

Project Manager

Crisis Manager ระดับหน้าไซต์งาน

1. รับแจ้งเหตุวกิ ฤต
2. ตรวจสอบข้อมูล
3. ประเมินสถานการณ์ในเบื้องต้น
4. รายงานเหตุวกิ ฤตต่อหัวหน้างาน
ทราบ
5. รายงานเหตุวกิ ฤตต่อกรรมการ
ผูจ้ ดั การ และตัดสิ นใจว่าจะ
ประสานงานกับ CCT ระดับองค์กร
หรื อ ระดับหน้าไซต์งานเพื่อกาหนด
แนวทางร่ วมกัน
6. นาเสนอแนวทางการสื่ อสารแก่
ผูบ้ ริ หาร
7. จัดเตรี ยมข้อมูลและซักซ้อมกับ
โฆษกก่อน
8. ตัดสิ นใจดาเนินการสื่ อสารตาม
อานาจตัดสิ นใจในแต่ละชั้น
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ตำแหน่ งงำน
พนักงำนฝำ่ ย
Operation/
Support

ตำแหน่ งใน Crisis Management Plan
หน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบ
ผูป้ ฏิบตั งิ ำนบริกำรลูกค้ำ
1. ประเมินสถำนกำรณ์ ตรวจสอบ
ข้อมูลกับหน่วยงำนทีเ่ กิดเหตุ ดูว่ำ
กลุ่มเป้ำหมำยกังวลเรือ่ งอะไร ทำ
อย่ำงไรถึงจะคลีค่ ลำยควำมกังวลนัน้
ได้
2. กำหนดทิศทำงกำรสื่อสำร
กำหนดข้อควำมหลักในกำรสื่อสำร
(Key message) วำงกลยุทธ์ในกำร
สื่อสำรให้ตรงกลุ่มเป้ำหมำย
3. กำหนด / ร่ำงข้อมูลทีใ่ ช้ในกำร
สื่อสำรแบบต่ำงๆ จัดทำเนื้อหำ เช่น
ข่ำวแจก ประกำศตรวจสอบควำม
ถูกต้องของข้อมูลก่อนนำเสอน
ผูบ้ ริหำร โฆษก และผูเ้ กีย่ วข้อง
4. บริหำรจัดกำรช่องทำงกำรสื่อสำร
ทัง้ หมด
5. รูปและประเมินผลกำรสื่อสำร
พร้อมทัง้ ปรับแผนประชำสัมพันธ์ให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ท่ี
เปลีย่ นแปลงไป

ส่วนที่ 3 การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจคู่มือการจัดการและการสื่อสารใน
ภาวะวิ กฤต
กำหนดให้มกี ำรจัดประชุมชีแ้ จงคู่มอื และขัน้ ตอนปฏิบตั เิ มือ่ เกิดเหตุวกิ ฤต ดังนี้
1. กำรบรรยำยคู่มอื และขัน้ ตอนปฏิบตั เิ มือ่ เกิดเหตุวกิ ฤตในกำรประชุม Manager Forum
สำหรับผูบ้ ริหำรและพนักงำน จัดทีส่ ำนักงำนใหญ่
2. กำรบรรยำยคู่มอื และขัน้ ตอนปฏิบตั เิ มือ่ เกิดเหตุวกิ ฤตในกำรประชุม สำหรับ PM ทีอ่ ยู่
ประจำหน้ำไซต์งำน จัดที่ สำนักงำนใหญ่
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ส่วนที่ 4 การฝึ กปฏิ บตั ิ และปรับปรุงคู่มือฯ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป
กำหนดให้มกี ำรฝึ กปฏิบตั ิเป็ นประจำ โดยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับจัดกำร
ทบทวน และปรับรำยชื่อคณะทำงำนสื่อสำรประชำสัมพันธ์ในภำวะวิกฤตให้เป็ นปจั จุบนั ทุกปี เพื่อให้ค่มู อื
และขัน้ ตอนปฏิบตั ดิ ำ้ นกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์มคี วำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป
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