
 

นโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

 

เร่ือง  นโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกจิ  

    (Business Continuity Management) 

 

วตัถุประสงค์ 

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) จดัทาํแนวปฏิบติัน้ีข้ึนเพื่อเป็น

แนวทางปฏิบติั โดยครอบคลุมประเด็นสาํคญัในการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) 

 

แนวทางปฏิบัติ 

1. หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board of directors and senior management 

responsibility) 

 คณะกรรมการบริษทัต้องเป็นผูรั้บผิดชอบในการกาํหนดกลยุทธ์และนโยบายการบริหารความ

ต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business continuity management: BCM) ของบริษัท ตลอดจนจดัสรรทรัพยากรและ

งบประมาณแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอ นอกจากน้ี ตอ้งจดัให้มีการติดตามการปฏิบติัให้เป็นไป

ตามนโยบายและแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business continuity plan : BCP)  ทั้ งน้ี 

คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งคณะทาํงานเป็นผูรั้บผดิชอบงานดา้นปฏิบติัการไดแ้ต่จะตอ้งติดตามดูแลการ

ดาํเนินการดงักล่าว    

 

2.  ผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินทีอ่าจทาํให้งานสําคัญหยุดชะงัก (Major operational disruptions)  

 บริษทัตอ้งจดัให้มีการประเมินความเส่ียงและโอกาสท่ีงานสําคญัจะหยุดชะงกัจากเหตุฉุกเฉินท่ีอาจ

เกิดข้ึน รวมทั้งวเิคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและประเมินความเสียหายจากการหยุดชะงกัของการดาํเนินงาน

ท่ีสาํคญั (Major operational disruptions) เพื่อใหบ้ริษทัสามารถกาํหนดลาํดบัความสาํคญัของงาน และจดัสรร

ทรัพยากรในการบริหารการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยอยา่งน้อยบริษทัควรทาํ

การประเมินความเส่ียงและวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจดงักล่าวปีละคร้ังหรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมี

นยัสาํคญัท่ีส่งผลต่อความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนนั้น โดยควรปฏิบติัตามวธีิการดงัน้ี 

 2.1 การระบุงานสําคญั (Critical business function) บริษทัควรคดัเลือกงานสําคญัท่ีพิจารณาว่าหาก

เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแลว้งานดงักล่าวหยุดชะงกั จะส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัต่อลูกคา้  การดาํเนินธุรกิจ  

สถานะทางการเงิน หรือช่ือเสียงของบริษทั  เช่น งานจดัซ้ือจดัจา้ง งานดา้นการเบิกจ่าย และระบบไฟฟ้าของ

เคร่ืองจกัร เป็นตน้ 
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 2.2 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) บริษทัตอ้งทาํการประเมินความเส่ียงและโอกาสท่ี

อาจทาํให้งานสําคญัหยุดชะงกั โดยควรประเมินเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีทาํให้เกิดการหยุดชะงกัและก่อให้เกิด

ความเสียหายและส่งผลกระทบทางธุรกิจทั้งในระยะสั้ น ระยะปานกลาง และระยะยาว เช่น อาคารและ

สถานท่ีทาํการหรือสาขาไดรั้บความเสียหาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใชง้านไม่ได ้พนกังานไม่สามารถ

เขา้ถึงหรือใชง้านอาคารได ้พนกังานไม่สามารถมาปฏิบติังานทั้งกรณีชัว่คราวหรือถาวร  เป็นตน้ 

 2.3 การวเิคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business impact analysis) บริษทัตอ้งวเิคราะห์ผลกระทบทาง

ธุรกิจและประเมินความเสียหายจากการหยุดชะงักของงานสําคญั เพื่อให้บริษัทสามารถกาํหนดลําดับ

ความสําคัญของงาน และจัดสรรทรัพยากรในการบริหารการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงผลกระทบทั้งในรูปของตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงินท่ีมีต่อลูกคา้ พนกังาน บริษทัใน

เครือ อุปกรณ์ ทรัพยสิ์นและท่ีทาํการของบริษทั สถานะการเงิน ความเช่ือมัน่ของลูกคา้และช่ือเสียงของ

บริษทั รวมถึงการปฏิบติัตามกฎระเบียบของทางการ เป็นตน้ 

 

3. บริษัทควรกาํหนดเป้าหมายในการกู้คืนการดําเนินงานให้กลบัคืนสู่สภาพการดําเนินงานปกติ (Recovery 

objective)  

3.1 บริษทัควรกาํหนดระยะเวลาในการกลบัคืนสู่สภาพการดาํเนินงานปกติของแต่ละงานสําคญั 

(Recovery time objectives) พร้อมทั้งจดัลาํดบัการกูคื้นการดาํเนินงานของงานท่ีสําคญัทุกงานให้เหมาะสม

กบัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

3.2 บริษทัควรพิจารณากาํหนดประเภทของขอ้มูล และชุดขอ้มูลล่าสุดท่ีจะกูคื้นได ้(Recovery point 

objective) เพื่อให้บริษทัสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อลูกคา้ 

การดาํเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หากเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น งานจดัซ้ือจดัจา้ง งานด้านการ

เบิกจ่าย และระบบไฟฟ้าของเคร่ืองจกัร เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลล่าสุดท่ีจะกูคื้นไดอ้าจเป็นการกูคื้นขอ้มูล ณ ส้ิน

วนัก่อน หรือ 1 ชัว่โมงก่อนเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแลว้แต่กรณี นอกจากน้ี ควรมีวธีิการในการจดัหาหรือจดัทาํ

ขอ้มูลทดแทนขอ้มูลสาํคญัท่ีสูญหาย   

3.3 หากบริษทัมีการใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการ (service provider) บริษทัควรร่วมกบัผูใ้ห้บริการใน

การกาํหนดระยะเวลากลบัคืนสู่สภาพการดาํเนินงานปกติและชุดขอ้มูลท่ีจะกูคื้นล่าสุด เพื่อใหไ้ดเ้ป้าหมายท่ี

เหมาะสมและสามารถปฏิบติัไดจ้ริง  

ทั้งน้ี การกาํหนดระยะเวลากลบัคืนสู่สภาพการดาํเนินงานปกติและชุดขอ้มูลท่ีจะกูคื้นล่าสุดเป็น

ปัจจยัสาํคญัในการกาํหนดทรัพยากรท่ีตอ้งการใชจึ้งควรไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัหรือ

คณะทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
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4. บริษัทต้องจัดให้มีแผนรองรับการดําเนินธุรกจิอย่างต่อเน่ือง (Business continuity planning)   

 เพื่อให้งานสําคัญสามารถดําเนินต่อไปได้อย่างต่อเน่ือง บริษัทต้องจัดให้ มี  BCP ท่ีกําหนด 

ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรและไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัหรือคณะทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย โดย

ควรจดัเก็บ BCP ดงักล่าวไวท้ั้งในและนอกสถานท่ีทาํการ    

BCP จะตอ้งครอบคลุมทุกงานสําคญัของบริษทั ตลอดจนระบบงานท่ีสําคญัท่ีบริษทัใช้บริการจากผู ้

ให้บริการ (service provider) นอกจากน้ี บริษทัควรกาํหนดรายละเอียดวิธีปฏิบติัไวใ้น BCP ให้เหมาะสมกบั

ขนาดและความซบัซ้อนของธุรกิจและครอบคลุมการหยุดชะงกัท่ีอาจเกิดข้ึนทุกสถานการณ์ รวมทั้งกรณีเกิด

เหตุฉุกเฉินเป็นเวลานานหรือส่งผลเสียหายครอบคลุมพื้นท่ีในวงกวา้ง เช่น การเกิดโรคระบาด การไฟฟ้าหรือ

การส่ือสารขดัขอ้งในหลายพื้นท่ี  เป็นตน้ โดยให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจดัทาํ BCP เพื่อรองรับงาน

สาํคญัของตนเอง ทั้งน้ี BCP ตอ้งมีรายละเอียดอยา่งนอ้ย ดงัน้ี  

 4.1 ขั้นตอนการปฏิบติังานและผูรั้บผิดชอบ เพื่อให้บริษัทสามารถกลับมาดาํเนินงานสําคญัได้ตาม

ระยะเวลาท่ีกาํหนดหลงัจากเกิดการหยดุชะงกัการดาํเนินงาน บริษทัตอ้งกาํหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ

ผูป้ฏิบัติงานแต่ละรายอย่างชัดเจน และจัดให้มีการส่ือสารและซักซ้อมความเข้าใจถึงหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ  

ตลอดจนกาํหนดรายละเอียดวิธีปฏิบติังานท่ีสามารถเขา้ใจและปฏิบติัตามได้ว่าตอ้งปฏิบติังานอะไร อย่างไร  

เม่ือไร และท่ีไหน 

 4.2 วิธีการและช่องทางติดต่อส่ือสารกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกบริษทั บริษทัตอ้งกาํหนด

วิธีการและช่องทางติดต่อส่ือสาร รายช่ือผู ้เก่ียวข้องทั้ งภายในและภายนอกบริษัท ผู ้รับผิดชอบ การ

ติดต่อส่ือสาร รวมทั้งรายละเอียดขอ้มูลท่ีจะเปิดเผยแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งชดัเจน บริษทัควรจดัทาํผงัการติดต่อ

พนกังาน และจดัทาํรายช่ือลูกคา้ ผูใ้หบ้ริการหลกัและผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ รวมถึงขอ้มูลท่ีสามารถใชใ้นการติดต่อ 

เช่น หมายเลขโทรศพัท์สํานกังาน หมายเลขโทรศพัท์บา้น หมายเลขโทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรือ E-mail เป็นตน้ 

โดยบริษทัตอ้งปรับปรุงรายช่ือและขอ้มูลท่ีใช้ในการติดต่อให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ นอกจากน้ี บริษทัควร

กาํหนดช่องทางการส่ือสารเพิ่มเติม เช่น เวบ็ไซตบ์ริษทั Intranet หรือการเผยแพร่ผา่นส่ือต่างๆ เป็นตน้ 

 4.3 ทรัพยากรท่ีจาํเป็นสําหรับการปฏิบติังาน บริษทัควรจดัเตรียมหรือจดัหาทรัพยากรท่ีจาํเป็นต่อ

การปฏิบติังาน เช่น การจดัหาหรือกาํหนดบุคลากรท่ีจะปฏิบติังานแทนทั้งระดบัพนกังานและผูบ้ริหาร แหล่ง

เงินทุน อุปกรณ์สาํนกังาน ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ 

 4.4 การจัดตั้ งศูนย์ปฏิบัติงานสํารอง (Alternate site) เพื่อป้องกันผลกระทบจากเหตุฉุกเฉิน 

ท่ีเกิดข้ึนเป็นบริเวณกวา้ง บริษทัอาจจดัให้มีศูนยป์ฏิบติังานสํารองเพื่อรองรับการดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง 

โดยศูนยป์ฏิบติังานดงักล่าวไม่ควรใชส้าธารณูปโภคแหล่งเดียวกนักบัสถานท่ีทาํการหลกั รวมทั้งควรจดัให้

สามารถรองรับปริมาณงานสําคญัหรือการเกิดเหตุฉุกเฉินเป็นระยะเวลานานไดน้อกจากน้ี ศูนยป์ฏิบติังาน

สาํรองควรมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติังานทนัทีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้(Recovery  
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Time Objectives) กรณีท่ีบริษทัไม่มีการจดัให้มีศูนยป์ฏิบติัการสาํรอง บริษทัควรมีแนวทางการปฏิบติังานอ่ืน

ท่ีสามารถรองรับการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองได ้  

 

5. การติดต่อส่ือสารกบัผู้เกีย่วข้อง (Communication) 

 5.1 เพื่อป้องกนัและลดความตระหนกของผูเ้ก่ียวขอ้งและสาธารณชน รวมทั้งสามารถแจง้เหตุแก่

หน่วยงานกาํกบัดูแลไดท้นัท่วงที บริษทัตอ้งวางแผนการติดต่อส่ือสารกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก

บริษทัให้สอดคลอ้งกบัผลกระทบท่ีเกิด หากผลกระทบท่ีกล่าวส่งผลอยา่งมีนยัสําคญัต่อลูกคา้หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง 

เช่น งานจดัซ้ือจดัจา้ง งานด้านการเบิกจ่าย และระบบไฟฟ้าของเคร่ืองจกัร เป็นต้น บริษทัต้องแจ้งหรือ

ประชาสัมพนัธ์ให้ลูกค้าหรือผูเ้ก่ียวข้องทราบถึงเหตุฉุกเฉิน ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ช่องทางท่ีลูกค้าหรือ

ผูเ้ก่ียวข้องจะสามารถติดต่อขอใช้บริการหรือส่ือสารกบับริษทัได้ตลอดระยะเวลาท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน และ

มาตรการดาํเนินการของบริษทัให้ทัว่ถึงกนัโดยเร็ว รวมทั้งตอ้งส่ือสารเป็นระยะให้เห็นถึงความคืบหน้าของ

การดาํเนินการหากเกิดเหตุฉุกเฉินเป็นเวลานาน 

 5.2 กรณีท่ีมีการหยุดการให้บริการของงานสําคญัหรือเกิดเหตุฉุกเฉินซ่ึงส่งผลกระทบต่อลูกคา้ของ

บริษทัอยา่งมีนยัสําคญั บริษทัตอ้งแจง้ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยเร็วและไม่เกินวนัทาํการถดัไป พร้อมทั้ง

รายงานรายละเอียดของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ขั้นตอนการดาํเนินการและระยะเวลาท่ีใชห้รือคาดวา่จะใชใ้นการ

แกไ้ขปัญหา โดยใหบ้ริษทัแจง้ต่อเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลรับผดิชอบของบริษทั  

 

6. บริษัทต้องทดสอบและประเมิน BCP (Training, Exercising and Auditing) 

6.1 บริษัทควรจดัให้มีการอบรมและประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับ BCP แก่ผูเ้ก่ียวข้องทั้ งภายในและ

ภายนอกอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมทั้ งต้องทดสอบ BCP ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน โดย

เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบทุกระดบัตอ้งมีส่วนร่วมในการทดสอบ และจดัใหมี้การทดสอบ BCP ของงานท่ีสําคญั

อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั โดยบริษทัควรกาํหนดขอบเขตการทดสอบ

ใหเ้พียงพอ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บริษทัสามารถดาํเนินงานตาม BCP ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และไดผ้ลตามท่ีคาดหวงัไว ้ 

6.2 ในการทดสอบและประเมิน BCP  บริษทัควรกาํหนดสถานการณ์จาํลองซ่ึงอาจแตกต่างกนัใน

การทดสอบแต่ละคร้ัง เช่น สถานการณ์การเกิดนํ้ าท่วม แผ่นดินไหว การลอบวางระเบิด การเดินขบวน

ประทว้ง ไขห้วดันกระบาด เป็นตน้ เพื่อทดสอบความสามารถของ BCP ในการรองรับการดาํเนินการอยา่ง 
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ต่อเน่ืองในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ โดยบริษทัอาจพิจารณาจากสถานการณ์ในปัจจุบนั ผลการทดสอบท่ี     

ผา่นมา หรือผลกระทบท่ีอาจเกิด เป็นตน้ โดยการทดสอบและการประเมินตอ้งครอบคลุมอย่างนอ้ยในเร่ือง

ดงัต่อไปน้ี 

6.2.1 ขั้นตอนการติดต่อส่ือสารกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง ความถูกตอ้งและทนัสมยัของรายช่ือและขอ้มูล

ท่ีใชใ้นการติดต่อ 

6.2.2 ขั้นตอนการอพยพพนกังานหรือการเคล่ือนยา้ยพนกังานไปยงัสถานท่ีท่ีกาํหนดไว ้ 

6.2.3 ขั้นตอนการปฏิบติังานตามปกติตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบกระบวนการของงานสําคญั เช่น  

งานจดัซ้ือจดัจา้ง งานดา้นการเบิกจ่าย และระบบการใชง้านและการดูแลของเคร่ืองจกัร เป็นตน้ 

6.2.4 ความพร้อมของระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย อุปกรณ์ต่างๆ และการสํารองและกูคื้น

ขอ้มูลสาํคญั โดยสามารถกูคื้นขอ้มูลล่าสุดตามท่ีกาํหนดไวจ้ากอุปกรณ์หรือสถานท่ีจดัเก็บได ้

6.2.5 ความพร้อมของศูนยป์ฏิบติังานสํารอง (ถา้มี) ศูนยป์ฏิบติังานสํารองสามารถรองรับ

การเขา้ไปปฏิบติังานไดท้นัทีหรือภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด  

นอกจากน้ี บริษทัควรทดสอบ BCP ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ฝ่ายจดัซ้ือจดัจา้ง ฝ่าย

บญัชีและการเงิน และฝ่ายผลิตส่ือ เป็นตน้ 

6.3 เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งสามารถปฏิบติัตาม BCP ไดจ้ริงและครบถว้นเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน บริษทัตอ้งจดัให้

มีผูป้ระเมินท่ีสามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งอิสระเป็นผูป้ระเมินประสิทธิภาพของแผนการตรวจสอบ และผลการ

ทดสอบ BCP ว่าการทดสอบดงักล่าวบรรลุเป้าหมายตามท่ีบริษทักาํหนดทั้งในดา้นระยะเวลาท่ีใชแ้ละขอ้มูลท่ี

สามารถกู้คืนได้ รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งปฏิบติัตามแผนได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และรายงานผลการประเมินต่อ

คณะกรรมการบริษทัหรือคณะทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามงวดเวลาท่ีเหมาะสมด้วย โดยผูป้ระเมินอาจเป็น

บุคคลภายในหรือภายนอกบริษทั 

6.4 เพื่อปรับปรุง BCP ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั บริษทัตอ้งทบทวน BCP 

ทั้งในระดบัหน่วยงานและองคก์รตามผลการประเมิน และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสําคญั เช่น ฝ่าย

จดัซ้ือจดัจา้ง ฝ่ายบญัชีและการเงิน และฝ่ายผลิตส่ือ เป็นตน้ 

6.5 บริษทัตอ้งจดัเก็บเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดสอบ ใหค้รบถว้นและเป็นปัจจุบนั ดงัน้ี 

(1) แผนท่ีใชใ้นการทดสอบ 

(2) สรุปผลการทดสอบ 

(3) สรุปการทบทวนแผน   
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6.6 บริษทัควรติดตามและประเมินผล BCP ของผูใ้หบ้ริการหลกั โดยบริษทัอาจเขา้ร่วมทดสอบ  

ร่วมสังเกตการณ์ หรือใหผู้บ้ริการหลกัแจง้ผลการทดสอบ BCP มายงับริษทัก็ได ้

 

 
 

ทั้งน้ี ใหมี้ผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 เป็นตน้ไป  
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