เรื่ อง นโยบายการบริ หารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Management)
วัตถุประสงค์
บริ ษ ทั กรังด์ป รี ซ์ อิ นเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษ ทั ”) จัดทําแนวปฏิ บ ตั ิ น้ ี ข้ ึ นเพื่ อเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิ โดยครอบคลุมประเด็นสําคัญในการบริ หารความต่อเนื่ องทางธุ รกิจ (BCM)
แนวทางปฏิบัติ
1. หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board of directors and senior management
responsibility)
คณะกรรมการบริ ษ ทั ต้องเป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบในการกําหนดกลยุท ธ์ และนโยบายการบริ หารความ
ต่ อ เนื่ อ งทางธุ รกิ จ (Business continuity management: BCM) ของบริ ษ ัท ตลอดจนจัด สรรทรั พ ยากรและ
งบประมาณแก่หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีการติดตามการปฏิ บตั ิให้เป็ นไป
ตามนโยบายและแผนรองรั บ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Business continuity plan : BCP) ทั้ งนี้
คณะกรรมการบริ ษทั อาจแต่งตั้งคณะทํางานเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานด้านปฏิบตั ิการได้แต่จะต้องติดตามดูแลการ
ดําเนินการดังกล่าว
2. ผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินทีอ่ าจทําให้ งานสํ าคัญหยุดชะงัก (Major operational disruptions)
บริ ษทั ต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ ยงและโอกาสที่งานสําคัญจะหยุดชะงักจากเหตุฉุกเฉิ นที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบทางธุ รกิจและประเมินความเสี ยหายจากการหยุดชะงักของการดําเนิ นงาน
ที่สาํ คัญ (Major operational disruptions) เพื่อให้บริ ษทั สามารถกําหนดลําดับความสําคัญของงาน และจัดสรร
ทรัพยากรในการบริ หารการดําเนิ นธุ รกิจอย่างต่อเนื่ องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยอย่างน้อยบริ ษทั ควรทํา
การประเมินความเสี่ ยงและวิเคราะห์ผลกระทบทางธุ รกิจดังกล่าวปี ละครั้งหรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสําคัญที่ส่งผลต่อความเสี่ ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั้น โดยควรปฏิบตั ิตามวิธีการดังนี้
2.1 การระบุงานสําคัญ (Critical business function) บริ ษทั ควรคัดเลื อกงานสําคัญที่พิจารณาว่าหาก
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิ นแล้วงานดังกล่าวหยุดชะงัก จะส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อลูกค้า การดําเนิ นธุ รกิจ
สถานะทางการเงิน หรื อชื่อเสี ยงของบริ ษทั เช่น งานจัดซื้ อจัดจ้าง งานด้านการเบิกจ่าย และระบบไฟฟ้าของ
เครื่ องจักร เป็ นต้น
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2.2 การประเมิ นความเสี่ ยง (Risk Assessment) บริ ษทั ต้องทําการประเมิ นความเสี่ ยงและโอกาสที่
อาจทําให้งานสําคัญหยุดชะงัก โดยควรประเมิ นเหตุการณ์ ฉุกเฉิ นที่ทาํ ให้เกิดการหยุดชะงักและก่อให้เกิ ด
ความเสี ย หายและส่ งผลกระทบทางธุ รกิ จทั้งในระยะสั้ น ระยะปานกลาง และระยะยาว เช่ น อาคารและ
สถานที่ทาํ การหรื อสาขาได้รับความเสี ยหาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้งานไม่ได้ พนักงานไม่สามารถ
เข้าถึงหรื อใช้งานอาคารได้ พนักงานไม่สามารถมาปฏิบตั ิงานทั้งกรณี ชว่ั คราวหรื อถาวร เป็ นต้น
2.3 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุ รกิจ (Business impact analysis) บริ ษทั ต้องวิเคราะห์ผลกระทบทาง
ธุ รกิ จและประเมิ น ความเสี ย หายจากการหยุด ชะงัก ของงานสํ าคัญ เพื่ อ ให้ บ ริ ษ ัท สามารถกําหนดลําดับ
ความสํ า คัญ ของงาน และจัด สรรทรั พ ยากรในการบริ ห ารการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยพิจารณาถึงผลกระทบทั้งในรู ปของตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงินที่มีต่อลูกค้า พนักงาน บริ ษทั ใน
เครื อ อุ ป กรณ์ ทรั พ ย์สินและที่ ทาํ การของบริ ษ ทั สถานะการเงิ น ความเชื่ อมัน่ ของลู กค้าและชื่ อเสี ยงของ
บริ ษทั รวมถึงการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของทางการ เป็ นต้น
3. บริษัทควรกําหนดเป้ าหมายในการกู้คืนการดําเนินงานให้ กลับคืนสู่ สภาพการดําเนินงานปกติ (Recovery
objective)
3.1 บริ ษทั ควรกําหนดระยะเวลาในการกลับคื นสู่ ส ภาพการดําเนิ นงานปกติ ของแต่ละงานสําคัญ
(Recovery time objectives) พร้อมทั้งจัดลําดับการกูค้ ืนการดําเนิ นงานของงานที่ สําคัญทุ กงานให้เหมาะสม
กับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
3.2 บริ ษทั ควรพิจารณากําหนดประเภทของข้อมูล และชุดข้อมูลล่าสุ ดที่จะกูค้ ืนได้ (Recovery point
objective) เพื่อให้บริ ษทั สามารถดําเนิ นงานได้อย่างต่อเนื่ อง และไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อลู กค้า
การดําเนิ น ธุ รกิ จ และการปฏิ บ ัติตามกฎระเบี ยบ หากเกิ ดเหตุ ฉุ กเฉิ น เช่ น งานจัดซื้ อจัดจ้าง งานด้านการ
เบิกจ่าย และระบบไฟฟ้ าของเครื่ องจักร เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุ ดที่จะกูค้ ืนได้อาจเป็ นการกูค้ ืนข้อมูล ณ สิ้ น
วันก่อน หรื อ 1 ชัว่ โมงก่อนเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิ นแล้วแต่กรณี นอกจากนี้ ควรมีวธิ ี การในการจัดหาหรื อจัดทํา
ข้อมูลทดแทนข้อมูลสําคัญที่สูญหาย
3.3 หากบริ ษทั มีการใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การ (service provider) บริ ษทั ควรร่ วมกับผูใ้ ห้บริ การใน
การกําหนดระยะเวลากลับคืนสู่ สภาพการดําเนิ นงานปกติและชุดข้อมูลที่จะกูค้ ืนล่าสุ ด เพื่อให้ได้เป้ าหมายที่
เหมาะสมและสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
ทั้งนี้ การกําหนดระยะเวลากลับคืนสู่ สภาพการดําเนินงานปกติและชุดข้อมูลที่จะกูค้ ืนล่าสุ ดเป็ น
ปั จจัยสําคัญในการกําหนดทรัพยากรที่ตอ้ งการใช้จึงควรได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อ
คณะทํางานที่ได้รับมอบหมาย
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4. บริษัทต้ องจัดให้ มีแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่ างต่ อเนื่อง (Business continuity planning)
เพื่ อ ให้ ง านสํ า คัญ สามารถดํา เนิ น ต่ อ ไปได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง บริ ษัท ต้อ งจัด ให้ มี BCP ที่ ก ํา หนด
ไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะทํางานที่ได้รับมอบหมาย โดย
ควรจัดเก็บ BCP ดังกล่าวไว้ท้ งั ในและนอกสถานที่ทาํ การ
BCP จะต้องครอบคลุ มทุกงานสําคัญของบริ ษทั ตลอดจนระบบงานที่สําคัญที่บริ ษทั ใช้บริ การจากผู ้
ให้บริ การ (service provider) นอกจากนี้ บริ ษทั ควรกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิ บตั ิไว้ใน BCP ให้เหมาะสมกับ
ขนาดและความซับซ้อนของธุ รกิจและครอบคลุ มการหยุดชะงักที่อาจเกิ ดขึ้นทุกสถานการณ์ รวมทั้งกรณี เกิด
เหตุฉุกเฉิ นเป็ นเวลานานหรื อส่ งผลเสี ยหายครอบคลุมพื้นที่ในวงกว้าง เช่น การเกิดโรคระบาด การไฟฟ้ าหรื อ
การสื่ อสารขัดข้องในหลายพื้นที่ เป็ นต้น โดยให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่ วมในการจัดทํา BCP เพื่อรองรับงาน
สําคัญของตนเอง ทั้งนี้ BCP ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
4.1 ขั้นตอนการปฏิ บ ตั ิ งานและผูร้ ับ ผิดชอบ เพื่ อให้บริ ษ ัทสามารถกลับมาดําเนิ นงานสําคัญได้ตาม
ระยะเวลาที่กาํ หนดหลังจากเกิดการหยุดชะงักการดําเนิ นงาน บริ ษทั ต้องกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผูป้ ฏิ บ ัติ งานแต่ ล ะรายอย่างชัดเจน และจัดให้ มี ก ารสื่ อสารและซั ก ซ้ อมความเข้าใจถึ งหน้ าที่ ที่ ต้องปฏิ บ ัติ
ตลอดจนกําหนดรายละเอี ยดวิธีปฏิ บ ตั ิงานที่ สามารถเข้าใจและปฏิ บ ตั ิตามได้ว่าต้องปฏิ บ ตั ิงานอะไร อย่างไร
เมื่อไร และที่ไหน
4.2 วิธีการและช่องทางติดต่อสื่ อสารกับผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั บริ ษทั ต้องกําหนด
วิ ธี ก ารและช่ อ งทางติ ด ต่ อ สื่ อ สาร รายชื่ อ ผู ้เกี่ ย วข้อ งทั้ง ภายในและภายนอกบริ ษ ัท ผู ้รั บ ผิ ด ชอบ การ
ติดต่อสื่ อสาร รวมทั้งรายละเอียดข้อมูลที่จะเปิ ดเผยแก่ผเู ้ กี่ยวข้องอย่างชัดเจน บริ ษทั ควรจัดทําผังการติดต่อ
พนักงาน และจัดทํารายชื่อลูกค้า ผูใ้ ห้บริ การหลักและผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงข้อมูลที่สามารถใช้ในการติดต่อ
เช่ น หมายเลขโทรศัพท์สํานักงาน หมายเลขโทรศัพท์บา้ น หมายเลขโทรศัพท์เคลื่ อนที่หรื อ E-mail เป็ นต้น
โดยบริ ษทั ต้องปรับปรุ งรายชื่ อและข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ นอกจากนี้ บริ ษทั ควร
กําหนดช่องทางการสื่ อสารเพิม่ เติม เช่น เว็บไซต์บริ ษทั Intranet หรื อการเผยแพร่ ผา่ นสื่ อต่างๆ เป็ นต้น
4.3 ทรัพยากรที่จาํ เป็ นสําหรับการปฏิ บตั ิงาน บริ ษทั ควรจัดเตรี ยมหรื อจัดหาทรัพยากรที่ จาํ เป็ นต่อ
การปฏิบตั ิงาน เช่น การจัดหาหรื อกําหนดบุคลากรที่จะปฏิบตั ิงานแทนทั้งระดับพนักงานและผูบ้ ริ หาร แหล่ง
เงินทุน อุปกรณ์สาํ นักงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น
4.4 การจัด ตั้ง ศู น ย์ป ฏิ บ ั ติ ง านสํ า รอง (Alternate site) เพื่ อ ป้ อ งกัน ผลกระทบจากเหตุ ฉุ ก เฉิ น
ที่เกิ ดขึ้นเป็ นบริ เวณกว้าง บริ ษทั อาจจัดให้มีศูนย์ปฏิ บตั ิ งานสํารองเพื่อรองรับการดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง
โดยศูนย์ปฏิบตั ิงานดังกล่าวไม่ควรใช้สาธารณู ปโภคแหล่งเดียวกันกับสถานที่ทาํ การหลัก รวมทั้งควรจัดให้
สามารถรองรับปริ มาณงานสําคัญหรื อการเกิดเหตุฉุกเฉิ นเป็ นระยะเวลานานได้นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิ บตั ิงาน
สํารองควรมีความพร้อมที่จะปฏิบตั ิงานทันทีที่เกิดเหตุฉุกเฉิ นหรื อภายในระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ (Recovery
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Time Objectives) กรณี ที่บริ ษทั ไม่มีการจัดให้มีศูนย์ปฏิบตั ิการสํารอง บริ ษทั ควรมีแนวทางการปฏิบตั ิงานอื่น
ที่สามารถรองรับการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องได้
5. การติดต่ อสื่ อสารกับผู้เกีย่ วข้ อง (Communication)
5.1 เพื่อป้ องกันและลดความตระหนกของผูเ้ กี่ ยวข้องและสาธารณชน รวมทั้งสามารถแจ้งเหตุแก่
หน่วยงานกํากับดูแลได้ทนั ท่วงที บริ ษทั ต้องวางแผนการติดต่อสื่ อสารกับผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
บริ ษทั ให้สอดคล้องกับผลกระทบที่เกิด หากผลกระทบที่กล่าวส่ งผลอย่างมีนยั สําคัญต่อลูกค้าหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง
เช่ น งานจัดซื้ อจัดจ้าง งานด้านการเบิ ก จ่าย และระบบไฟฟ้ าของเครื่ องจัก ร เป็ นต้น บริ ษ ทั ต้องแจ้งหรื อ
ประชาสั ม พัน ธ์ ให้ ลู ก ค้าหรื อ ผูเ้ กี่ ย วข้อ งทราบถึ ง เหตุ ฉุ ก เฉิ น ผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ น ช่ อ งทางที่ ลู ก ค้า หรื อ
ผูเ้ กี่ ยวข้องจะสามารถติ ดต่อขอใช้บ ริ การหรื อสื่ อสารกับ บริ ษทั ได้ตลอดระยะเวลาที่ เกิ ดเหตุ ฉุก เฉิ น และ
มาตรการดําเนิ นการของบริ ษทั ให้ทว่ั ถึงกันโดยเร็ ว รวมทั้งต้องสื่ อสารเป็ นระยะให้เห็นถึงความคืบหน้าของ
การดําเนินการหากเกิดเหตุฉุกเฉิ นเป็ นเวลานาน
5.2 กรณี ที่มีการหยุดการให้บริ การของงานสําคัญหรื อเกิดเหตุฉุกเฉิ นซึ่ งส่ งผลกระทบต่อลูกค้าของ
บริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ บริ ษทั ต้องแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็ วและไม่เกินวันทําการถัดไป พร้อมทั้ง
รายงานรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขั้นตอนการดําเนิ นการและระยะเวลาที่ใช้หรื อคาดว่าจะใช้ในการ
แก้ไขปั ญหา โดยให้บริ ษทั แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผดู ้ ูแลรับผิดชอบของบริ ษทั
6. บริษัทต้ องทดสอบและประเมิน BCP (Training, Exercising and Auditing)
6.1 บริ ษ ัท ควรจัดให้ มี ก ารอบรมและประชาสัม พัน ธ์ เกี่ ยวกับ BCP แก่ ผูเ้ กี่ ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกอย่า งสมํ่า เสมอ พร้ อ มทั้ง ต้อ งทดสอบ BCP ให้ ส อดคล้องกับ สถานการณ์ จริ ง ในปั จจุ บ ัน โดย
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบทุกระดับต้องมีส่วนร่ วมในการทดสอบ และจัดให้มีการทดสอบ BCP ของงานที่สําคัญ
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ โดยบริ ษทั ควรกําหนดขอบเขตการทดสอบ
ให้เพียงพอ เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั สามารถดําเนินงานตาม BCP ได้อย่างถูกต้อง และได้ผลตามที่คาดหวังไว้
6.2 ในการทดสอบและประเมิน BCP บริ ษทั ควรกําหนดสถานการณ์ จาํ ลองซึ่ งอาจแตกต่างกันใน
การทดสอบแต่ล ะครั้ ง เช่ น สถานการณ์ ก ารเกิ ดนํ้าท่ วม แผ่นดิ นไหว การลอบวางระเบิ ด การเดิ นขบวน
ประท้วง ไข้หวัดนกระบาด เป็ นต้น เพื่อทดสอบความสามารถของ BCP ในการรองรับการดําเนินการอย่าง
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ต่อเนื่ องในการเกิ ดเหตุ ก ารณ์ ต่างๆ โดยบริ ษ ทั อาจพิ จารณาจากสถานการณ์ ในปั จจุบ นั ผลการทดสอบที่
ผ่านมา หรื อผลกระทบที่อาจเกิด เป็ นต้น โดยการทดสอบและการประเมินต้องครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่ อง
ดังต่อไปนี้
6.2.1 ขั้นตอนการติดต่อสื่ อสารกับผูเ้ กี่ยวข้อง ความถูกต้องและทันสมัยของรายชื่ อและข้อมูล
ที่ใช้ในการติดต่อ
6.2.2 ขั้นตอนการอพยพพนักงานหรื อการเคลื่อนย้ายพนักงานไปยังสถานที่ที่กาํ หนดไว้
6.2.3 ขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานตามปกติต้ งั แต่เริ่ มต้นจนจบกระบวนการของงานสําคัญ เช่ น
งานจัดซื้ อจัดจ้าง งานด้านการเบิกจ่าย และระบบการใช้งานและการดูแลของเครื่ องจักร เป็ นต้น
6.2.4 ความพร้อมของระบบคอมพิวเตอร์ เครื อข่าย อุปกรณ์ต่างๆ และการสํารองและกูค้ ืน
ข้อมูลสําคัญ โดยสามารถกูค้ ืนข้อมูลล่าสุ ดตามที่กาํ หนดไว้จากอุปกรณ์หรื อสถานที่จดั เก็บได้
6.2.5 ความพร้อมของศูนย์ปฏิ บตั ิงานสํารอง (ถ้ามี ) ศูนย์ปฏิ บตั ิงานสํารองสามารถรองรับ
การเข้าไปปฏิบตั ิงานได้ทนั ทีหรื อภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
นอกจากนี้ บริ ษทั ควรทดสอบ BCP ร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ ายจัดซื้ อจัดจ้าง ฝ่ าย
บัญชีและการเงิน และฝ่ ายผลิตสื่ อ เป็ นต้น
6.3 เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องสามารถปฏิบตั ิตาม BCP ได้จริ งและครบถ้วนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ น บริ ษทั ต้องจัดให้
มีผูป้ ระเมินที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็ นผูป้ ระเมินประสิ ทธิ ภาพของแผนการตรวจสอบ และผลการ
ทดสอบ BCP ว่าการทดสอบดังกล่าวบรรลุเป้ าหมายตามที่บริ ษทั กําหนดทั้งในด้านระยะเวลาที่ใช้และข้อมูลที่
สามารถกู้คื นได้ รวมทั้งผูเ้ กี่ ยวข้องปฏิ บ ตั ิ ตามแผนได้อย่างครบถ้วนถู กต้อง และรายงานผลการประเมิ นต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะทํางานที่ ได้รับมอบหมายตามงวดเวลาที่ เหมาะสมด้วย โดยผูป้ ระเมิ นอาจเป็ น
บุคคลภายในหรื อภายนอกบริ ษทั
6.4 เพื่อปรับปรุ ง BCP ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั บริ ษทั ต้องทบทวน BCP
ทั้งในระดับหน่ วยงานและองค์กรตามผลการประเมิน และเมื่อมีการเปลี่ ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ เช่ น ฝ่ าย
จัดซื้ อจัดจ้าง ฝ่ ายบัญชีและการเงิน และฝ่ ายผลิตสื่ อ เป็ นต้น
6.5 บริ ษทั ต้องจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ ให้ครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั ดังนี้
(1) แผนที่ใช้ในการทดสอบ
(2) สรุ ปผลการทดสอบ
(3) สรุ ปการทบทวนแผน
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6.6 บริ ษทั ควรติดตามและประเมินผล BCP ของผูใ้ ห้บริ การหลัก โดยบริ ษทั อาจเข้าร่ วมทดสอบ
ร่ วมสังเกตการณ์ หรื อให้ผบู ้ ริ การหลักแจ้งผลการทดสอบ BCP มายังบริ ษทั ก็ได้

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 8 สิ งหาคม 2562 เป็ นต้นไป

___________________________________
(นายยุทธ วรฉัตรธาร)
ประธานกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
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