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Last edit: 28 Jan 2014

บทนา
บริษทั ของคุณพร้อมรับมือกับภัยพิบตั หิ รือไม่
หากไร้ซง่ึ การเตรียมการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆแล้ว
ก็เท่ากับว่าคุณกาลังเตรียมพร้อมรับความล้มเหลวเมื่อบริษทั เผชิญกับภัยพิบตั ิ แผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
(Business Continuity Plan - BCP) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเป็ นวิธกี ารปกป้องธุรกิจของคุณท่ามกลางวิกฤต
คู่มอื เล่มนี้แนะนาวิธกี ารสร้าง BCP ให้บริษทั ของคุณ โดยมีขนั ้ ตอนง่ายๆ 10 ขัน้ ตอน ซึง่ ยึดหลัก ISO22301
มาตรฐานระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

10 ขัน้ ตอนการจัดทา BCP
ขัน้ ตอนที่ 1 กาหนดเป้าหมาย ขอบเขต และทีมงาน
ขัน้ ตอนที่ 2 กิจกรรมหลัก และระยะเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
ขัน้ ตอนที่ 3 อะไรทีจ่ าเป็ นต่อการฟื้นฟูกจิ กรรมหลัก
ขัน้ ตอนที่ 4 การประเมินความเสีย่ ง – เข้าใจสถานการณ์ภยั พิบตั ิ
ขัน้ ตอนที่ 5 ต้องไม่ลมื การป้องกันก่อนเกิดเหตุและการบรรเทาความเสียหาย
ขัน้ ตอนที่ 6 การรับมืออย่างเร่งด่วนกรณีเกิดภัยพิบตั ิ
ขัน้ ตอนที่ 7 กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว
ขัน้ ตอนที่ 8 เตรียมพร้อมด้านการเงิน
ขัน้ ตอนที่ 9 ฝึกซ้อมพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพให้ BCP ของคุณ
ขัน้ ตอนที่ 10 การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ขัน้ ตอนที่ 1 กาหนดเป้ าหมาย ขอบเขต และที มงาน
เมื่อคุณเริม่ วางแผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หรือ BCP (Business Continuity Plan)
คุณจาเป็ นทีจ่ ะต้องปูพน้ื ฐานทีม่ นคงให้
ั่
กบั BCP ของบริษทั โดยคานึงถึงสิง่ ต่อไปนี้
1) เป้าหมาย: ทาไมบริษทั จึงริเริม่ ทา BCP
2) ขอบเขต: บริษทั จะจัดทา BCP ในภาคส่วนใด
3) ผูน้ า: ใครจะเป็ นผูน้ ากิจกรรม BCP
(1) เป้ าหมาย
คุณควรตัง้ เป้าหมายทีช่ ดั เจนว่าทาไมบริษทั จึงต้องจัดทา BCP ทัง้ นี้ BCP
นัน้ มีไว้เพื่อป้องกันการดาเนินธุรกิจจากภัยพิบตั แิ ละอุบตั เิ หตุต่างๆ
เป้าหมายทีช่ ดั เจนจะเป็ นเกณฑ์สาคัญในการจัดลาดับความสาคัญของสินค้าหรือบริการหลักๆของบริษทั
รวมถึงการกาหนดกลยุทธ์การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
เป้าหมายของ BCP คืออะไร? ลาดับแรกคือเพื่อปกป้องชีวติ ทัง้ พนักงานและผูท้ ม่ี าติดต่อกับบริษทั
ลาดับทีส่ องคือเพื่อปกป้องธุรกิจของคุณ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผูใ้ ช้
และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและเอือ้ ประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจท้องถิน่ สิง่ เหล่านี้จะช่วยรับประกันการจ้างงาน
และคุม้ ครองความเป็ นอยู่ของพนักงาน
(2) ขอบเขต
คาถามคือ ส่วนใดของบริษทั ทีค่ ณ
ุ ประสงค์ทจ่ี ะจัดทา BCP คุณสามารถจากัดการจัดทา BCP
แค่เฉพาะแผนกหลักๆของบริษทั เช่น เลือกจัดทา BCP เฉพาะส่วนโรงงานหลักซึง่ ผลิตสินค้าขายดีอนั ดับต้นๆของบริษทั
หรือร้านค้าทีข่ ายดีทส่ี ดุ
ั ยแวดล้อมอื่นๆ ทัง้ นี้
เป็ นต้น คุณสามารถกาหนดขอบเขตของ BCP โดยคานึงถึงความจาเป็ นทางธุรกิจและปจจั
คุณจาเป็ นต้องผนวกแผนกสาคัญอันมีผลต่อความอยู่รอดของบริษทั ไว้ใน BCP ด้วย
(3) ผูน้ า BCP
คุณต้องกาหนดผูน้ า BCP ซึง่ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนินกิจกรรม BCP ของทัง้ บริษทั
โดยมอบหมายอานาจและความรับผิดชอบทีจ่ าเป็ นต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
BCP นัน้ ถือเป็ นกิจกรรมของทัง้ บริษทั เป็ นงานทีแ่ ผนกต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องควรมีสว่ นร่วมและให้ความร่วมมืออย่างแข็งขัน
ผูน้ า BCP จึงควรเป็ นบุคคลทีไ่ ด้รบั การไว้วางใจจากบุคลากรของบริษทั ทัง้ นี้ ในบริษทั ขนาดใหญ่ อาจมีการจัดตัง้ ทีมงาน

BCP ให้ทางานภายใต้การบริหารของผูน้ า BCP
ทีมบริหารควรจัดหาทรัพยากรทีจ่ าเป็ นซึง่ รวมถึงงบประมาณในการดาเนินงาน นอกจากนี้ เจ้าของกิจการ SMEs
(ผูบ้ ริหารระดับสูง) ก็ควรจะทุ่มเทให้กบั กิจกรรม BCP
และควรตระหนักว่าคาสังทางวาจาเพี
่
ยงลาพังไม่สามารถจะนาไปสูผ่ ลสาเร็จได้

ขัน้ ตอนที่ 2 กิจกรรมหลัก และระยะเวลาเป้ าหมายในการฟื้ นคืนสภาพ
ในขัน้ ตอนที่ 2 นี้ คุณจะต้องพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการใดของบริษทั ทีม่ ผี ลต่อความอยู่รอด
สินค้าหรือบริการใดทีค่ วรฟื้ นฟูหรือจัดส่งเป็ นอย่างแรกเมื่อภัยธรรมชาติ (หรืออุบตั เิ หตุ) ทาให้การดาเนินธุรกิจหยุดชะงัก
กิจการใดทีม่ สี นิ ค้าทีม่ ยี อดขายสูงสุด ร้านไหนของบริษทั ทีข่ ายได้มากทีส่ ดุ
กิจกรรมทางธุรกิจทีส่ าคัญเหล่านี้เรียกว่ากิจกรรมหลัก (Prioritized Activities - PA) คุณจะต้องระบุกจิ กรรมหลักของบริษทั
ในขัน้ ตอนที่ 2 นี้ คุณควรจะรูผ้ ลกระทบ(กรอบเวลา) เมื่อกิจกรรมหลักเหล่านี้หยุดชะงักโดยสิน้ เชิง
เมื่อกิจกรรมเหล่านี้หยุดชะงักบริษทั จะทนรับความเสียหายได้นานทีส่ ดุ ท่าไหร่ (ระยะเวลาดังกล่าวเรียกว่า
ระยะเวลาสูงสุดในการทนรับภาวะหยุดชะงัก หรือ Maximum Tolerable Period of Disruption – MTPD)
จะต้องทาอย่างไรเพื่อกอบกูก้ จิ การของบริษทั ให้ได้เร็วทีส่ ดุ ก่อนทีจ่ ะต้องปิ ดกิจการหรือล้มละลาย
ั ยเสีย่ ง
การวิเคราะห์อย่างง่ายๆนีม้ ุ่งไปทีผ่ ลกระทบจากการหยุดชะงักโดยไม่คานึงถึงปจจั
โดยจะช่วยให้คุณเห็นภาพทีช่ ดั เจนขึน้ ว่าต้องใช้เวลามากน้อยเพียงใดบริษทั จึงจะกลับมาดาเนินกิจการได้ทนั ก่อนทีจ่ ะล้มละ
ลาย

ขัน้ ตอนที่ 3 อะไรที่ จาเป็ นต่อการฟื้ นฟูกิจกรรมหลัก
เนื่องจากกิจกรรมหรือกระบวนการหลัก (PA) ต้องพึง่ พาทรัพยากรหลายประการทัง้ จากภายในและภายนอก
การฟื้นฟูกจิ กรรมหลักซึง่ หยุดชะงักจาเป็ นต้องใช้ทรัพยากรเหล่านี้
ในขัน้ ตอนนี้คุณจะต้องระบุและทารายการทรัพยากรทีจ่ าเป็ นลงในฟอร์ม 3-1 จากนัน้
ให้คุณทบทวนถึงความเสีย่ งและจุดอ่อนของทรัพยากรเหล่านี้
แล้วพิจารณาว่าควรใช้มาตรการป้องกันใดเพื่อให้แน่ใจว่าจะหาทรัพยากรเหล่านี้ได้ หรือเตรียมแผนการสารอง
รายการทรัพยากรนีม้ คี วามสาคัญมาก และนับเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการจัดทา BCP
ทรัพยากรประเภทแรกคือทรัพยากรภายในซึง่ บริษทั สามารถมควบคุมได้ ได้แก่ อาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องจักร
เครื่องมือ คลังสินค้า วัตถุดบิ ระบบ IT เอกสาร ภาพร่าง เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั ควรให้ความสาคัญกับทรัพยากรบุคคล
โดยคานึงถึงทักษะพิเศษและความชานาญเฉพาะทางของบุคลากร
ประเภททีส่ องคือสาธารณูปโภคทีจ่ าเป็ น เช่น ไฟฟ้า แก๊ส เชือ้ เพลง ประปา และ น้าทิง้ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ยงั รวมไปถึงเครือข่ายการสือ่ สาร (โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต) และระบบคมนาคมขนส่ง (ถนน ทางรถไฟ และท่าเรือ)
ทรัพยากรเหล่านี้รฐั เป็ นผูจ้ ดั หา ไม่อยูใ่ ต้การควบคุมของบริษทั โดยส่วนมากแล้ว
บริษทั ทัวไปมั
่ กไม่สามารถหาแหล่งสารองหรือทดแทนสาธารณูปโภคทีจ่ าเป็ นเหล่านี้ได้
เพราะทัง้ หายากและมีตน้ ทุนสูงเกินไป ดังนัน้ ทรัพยากรเหล่านี้จงึ เป็ นเงื่อนไขพืน้ ฐานในการกูก้ จิ กรรมหลัก(PA) ของบริษทั
ประเภททีส่ ามคือหุน้ ส่วนทางธุรกิจของบริษทั รวมทัง้ กลุ่มบริษทั แม่ หรือกลุ่มบริษทั ย่อย ทรัพยากรประเภทนี้
(ทัง้ หุน้ ส่วนโดยตรงและโดยอ้อม) นอกจากผูส้ ง่ วัตถุดบิ หรือซัพพลายเออร์แล้ว ยังรวมถึงลูกค้าของบริษทั
ในช่วงภัยธรรมชาติรุนแรง ไม่วา่ จะเป็ นเหตุแผ่นดินไหวทางตะวันออกของญีป่ นุ่ หรืออุทกภัยในประเทศไทยในปี 2554
บริษทั หลายแห่งต้องระงับการผลิตเพราะปญั หาในห่วงโซ่อุปทาน
แม้บางแห่งจะไม่ได้รบั ความเสียหายโดยตรงจากภัยธรรมชาติ

ขัน้ ตอนที่ 4 การประเมินความเสี่ยง – เข้าใจสถานการณ์ ภยั พิบตั ิ
คุณต้องระบุความเสีย่ งซึง่ เป็ นภัยคุกคามบริษทั ของคุณ (หรืออาจนาไปสูส่ ถานการณ์รา้ ยแรง) ให้ชดั เจน
โดยทารายการประเภทของความเสีย่ งทีบ่ ริษทั อาจต้องเผชิญ วิเคราะห์และประเมินความเสีย่ งเหล่านัน้
จากนัน้ จึงเลือกความเสีย่ งทีบ่ ริษทั จะต้องให้ความสาคัญสูงสุดในการรับมือ
คุณอาจต้องคาดการณ์ว่าจะมีทรัพยากรเสียหายเนื่องจากความเสีย่ งเหล่านัน้ ในปริมาณเท่าไหร่
และต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการฟื้นฟู
เพื่อหลีกเลีย่ งเหตุการณ์รา้ ยแรงคุณจะต้องเปรียบเทียบช่วงเวลาประมาณการณ์ในการฟื้นตัวกับระยะเวลาเป้าหมายในการ
ฟื้นคืนสภาพ (Recovery Time Objective - RTO) ทีบ่ ริษทั ตัง้ ไว้ในขัน้ ตอนที่ 2
จากนัน้ จึงกาหนดว่าทรัพยากรใดบ้างทีส่ าคัญ
ทรัพยากรจาเป็ นนัน้ อาจเป็ นทัง้ ทรัพยากรทีร่ ะยะฟื้นตัวเกิน RTO และทรัพยากรทีร่ ะยะฟื้นตัวไม่เกิน RTO
หากบริการอันเป็ นปจั จัยหลัก เช่น ไฟฟ้า น้า และ โทรศัพท์ ใช้เวลานานในการฟื้นตัวมากกว่า RTO คุณอาจต้องปรับ RTO
ใหม่ โดยยืดระยะเวลาออกไปจนกว่าทรัพยากรและบริการเหล่านี้จะใช้การได้

ขัน้ ตอนที่ 5 ต้องไม่ลืมการป้ องกันก่อนเกิดเหตุ
และการบรรเทาความเสียหาย
ในการฟื้นฟูกจิ การให้ทนั ตามระยะเวลาทีก่ าหนดได้ จาเป็ นต้องควบคุมและจากัดความเสียหายทีเ่ กิดกับทรัพยากรสนับสนุน
เพื่อให้สามารถดาเนินการซ่อมบารุงได้ตงั ้ แต่ในระยะแรก
หากทรัพยากรสาคัญเสียหายรุนแรง บริษทั อาจตกอยู่ในสถานการณ์วกิ ฤต และต้องล้มเลิกการกอบกูก้ จิ การ
หรือปิ ดกิจการเป็ นระยะเวลานาน ซึง่ อาจจะเป็ นจุดจบของบริษทั
ดังนี้แล้วมาตรการเตรียมการก่อนเกิดเหตุและการบรรเทาความเสียหายจึงสาคัญมาก

ขัน้ ตอนที่ 6 การรับมืออย่างเร่งด่วนกรณี เกิดภัยพิบตั ิ
ขัน้ ตอนที่ 6 นี้ ให้คุณหาวิธกี ารรับมืออย่างเร่งด่วนเมื่อเกิดอุบตั เิ หตุหรืออุบตั ภิ ยั ขึน้
เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ฉุกเฉินกลายเป็ นสถานการณ์วกิ ฤตทีไ่ ม่อาจควบคุม
โดยอาจเรียกว่าเป็ นการรับมือฉุกเฉินหรือการรับมือขณะเกิดเหตุ
สิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ดุ ในการรับมือฉุกเฉินคือการปกป้องและช่วยชีวติ คน การควบคุมสถานการณ์
ขจัดภัยคุกคามและรักษาความปลอดภัยในอาคารสถานที่ คุม้ ครองชีวติ ของตนเอง พนักงาน และลูกค้า
รวมไปถึงปกป้องทรัพย์สนิ และป้องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้
นอกจากนี้ยงั ต้องพึงระวังถึงความเป็ นไปได้ทจ่ี ะเกิดภัยพิบตั ิปลีกย่อยตามมา
ขัน้ แรก คุณจะต้องเข้าใจภาพรวมการรับมือฉุกเฉิน รูปที่ 6-1
แสดงขัน้ ตอนปฏิบตั ติ ่างๆทีจ่ าเป็ นในการรับมือเหตุฉุกเฉินขัน้ ตอนเหล่านี้ จะต้องปฎิบตั ใิ ห้ตรงตามลาดับเวลาทีก่ าหนด
ไม่ล่าช้า เมื่อเกิดเหตุขน้ึ บุคลากรควรจะเริม่ “(1) อพยพและช่วยชีวติ ” ในทันที อาจจาเป็ นต้องมีศนู ย์ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน
(EOC) เพื่อประสานมาตรการของภาคส่วนต่างๆในบริษทั โดยถ้ามี หน่วยปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินจะรับผิดชอบขัน้ ตอนที่ 3 ถึง 8
ขัน้ ตอนทีจ่ าเป็ นมีดงั นี้ 1) อพยพและช่วยชีวติ 2) ตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน 3) ยืนยันความปลอดภัยของพนักงาน 4)
ควบคุมสถานการณ์และป้องกันความเสียหายปลีกย่อย 5) สารวจความเสียหาย 6) คุม้ ครองทรัพย์สนิ 7)
ยืนยันความปลอดภัยในการเดินทางของพนักงาน 8) รวบรวมและแบ่งปนั ข้อมูลอุบตั ภิ ยั และความเสียหาย
รูป 6-1 การรับมืออย่างเร่งด่วนเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ

ขัน้ ตอนที่ 7 กลยุทธ์ความต่อเนื่ องทางธุรกิจเพื่อการฟื้ นตัว
อย่างรวดเร็ว
ในขัน้ ตอนที่ 7
คุณจะได้พฒ
ั นากลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษทั เพื่อทีจ่ ะฟื้นฟูกจิ กรรมหลักของบริษทั ให้ทนั ตามระยะเวลาเป้าหมา
ยในการฟื้นคืนสภาพ (RTO)
คุณต้องกาหนดและเตรียมทรัพยากรสนับสนุนทัง้ ภายในและภายนอกซึง่ จาเป็ นในการฟื้นฟูกจิ กรรมดังกล่าว
ในการฟื้นฟูกจิ กรรมหลัก(PAs) ให้ทนั ตาม RTOนัน้
มีกรอบหลักๆในการการวางกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจควรคานึงถึงดังนี้
กลยุทธ์ท่ี 1: ดาเนินกิจกรรมหลักอีกครัง้ ณ สถานทีต่ งั ้ เดิมซึง่ ได้รบั ความเสียหาย
กลยุทธ์ท่ี 2: ดาเนินกิจกรรมหลักอีกครัง้ ณ สถานทีอ่ ่นื (อาจเป็นสถานทีข่ องบริษทั เอง หรือของบริษทั หรือบุคคลภายนอก)
กลยุทธ์ท่ี 3: ดาเนินกิจกรรมหลักอีกครัง้ ด้วยวิธกี ารใหม่ (หรือวิธแี ก้ไขสถานการณ์ )
กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจของคุณควรผสานเอากลยุทธ์ทงั ้ สามเข้าไว้ดว้ ยกัน
ในขัน้ ตอนแรกๆในการวางแผนฟื้นฟู คุณจะต้องตัดสินใจว่าบริษทั จะดาเนินกิจกรรมหลักใหม่อกี ครัง้ ทีไ่ หน
ทีส่ ถานทีเ่ ดิมซึง่ ได้รบั ความเสียหาย หรือสถานทีใ่ หม่ ทัง้ สองทางเลือกล้วนสาคัญ
บริษทั ควรเตรียมรับมือกับสถานการณ์เมื่อสถานทีห่ ลัก เช่น อาคารสานักงานใหญ่ หรือโรงงานหลักใช้การไม่ได้
สาหรับกิจการ SMEs ทีม่ ที ุนทรัพย์จากัด การหาสถานทีส่ ารองอาจเป็ นเรื่องยาก
และอาจมีเพียงทางเลือกเดียวคือการเตรียมกลยุทธ์ ฟื้นฟูกจิ การ ณ สถานทีเ่ ดิมซึง่ ได้รบั ความเสียหาย
ควรพึงระวังว่าหากสถานทีป่ ระกอบการหลักเสียหายจนใช้การไม่ได้
บริษทั จะตกอยูใ่ นสภาพทีไ่ ม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ควรเตรียมการรับมือในระยะกลางถึงยาวเอาไว้
กระบวนการนี้ไม่ใช่เพียงการร่างลงบนกระดาษ
แต่เจ้าของกิจการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงจะต้องตัดสินว่าจะกูก้ จิ กรรมหลักจากการหยุดชะงักอย่างไรและทีไ่ หน
กลยุทธ์ท่ี 1: คุณจะต้องฟื้นฟูทรัพยากรทีเ่ สียหาย เช่น อาคารสถานที่ อุปกรณ์หรือเครื่องจักร
โดยอาจต้องใช้บริการบริษทั ก่อสร้างภายนอก หรือผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเครื่องจักร
การฟื้นฟูกจิ การทีห่ ยุดชะงักยังจาเป็ นต้องพึง่ พาสาธารณูปโภคหลัก ซึง่ เป็ นปจั จัยหลักในการฟื้นฟู เช่นไฟฟ้า แก๊ส

และประปา ดังนัน้ คุณควรประมาณการณ์ว่าหน่วยงานรัฐจะกลับมาให้บริการเหล่านี้ได้เร็วแค่ไหน
คุณอาจจะต้องปรับกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจตามระยะเวลาในการฟื้นฟูสาธารณูปโภคหลัก
กลยุทธ์ถดั ไปว่าด้วยการฟื้นฟูกจิ การ ณ สถานทีอ่ ่นื
ั บนั พอหรือไม่
กลยุทธ์ท่ี 2: คุณควรพิจารณาสถานทีต่ งั ้ ใหม่ว่าไกลจากทีต่ งั ้ ปจจุ
จะได้รบั ผลกระทบหรือได้รบั ความเสียหายจากภัยพิบตั เิ ดียวกันไหม
ควรดูให้แน่ใจว่าสาธารณูปโภคและบริการทีจ่ าเป็ นต่อบริษทั จะใช้การได้และไม่ได้รบั ผลกระทบ
สถานทีน่ ้จี ะต้องมีทรัพยากรทีจ่ าเป็ นทัง้ หมด เช่น อาคาร เครื่องมือ และเครื่องจักร
คุณควรจะหาวิธกี ารเคลื่อนย้ายพนักงานและขนย้ายวัตถุดบิ หรือส่วนประกอบไปยังสถานทีต่ งั ้ ใหม่ดว้ ย
คุณควรให้ความสาคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูส้ ง่ วัตถุดบิ
เพราะอาจจะต้องขอความช่วยเหลือหรือขอความร่วมมือจากหุน้ ส่วนภายนอก
กลยุทธ์ถดั ไป ว่าด้วยการดาเนินกิจกรรมหลักอีกครัง้ ด้วยวิธกี ารใหม่
กลยุทธ์ท่ี 3: กลยุทธ์น้สี ามารถใช้ควบคู่กบั กลยุทธ์ท่ี 1 (ฟื้นฟู ณ สถานทีเ่ ดิม) และกลยุทธ์ท่ี 2(ฟื้นฟู ณ สถานทีอ่ ่นื ) เช่น
การนาเครื่องมือเก่าทีเ่ ก็บสารองไว้มาใช้แทนเครื่องใหม่ทเ่ี สียหาย หรือการใช้แรงงานคนแทนระบบ IT ทีล่ ่ม
บริษทั ควรเลือกวิธกี ารทีเ่ หมาะกับรูปแบบธุรกิจของบริษทั
นอกจากนี้คุณอาจจะต้องพิจารณาว่าจะจาเป็ นต้องขอความช่วยเหลือจากหุน้ ส่วยภายยนอกในด้านใด
หุน้ ส่วนภายนอกทางธุรกิจนัน้ อาจมีอทิ ธิพลอย่างมากต่อการดาเนินกิจการและกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษทั
เมื่อคุณไม่สามารถควบคุมหุน้ ส่วนทางธุรกิจได้ คุณควรจะทาอย่าไรในการดึงหุน้ ส่วนทางธุรกิจมาเป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์
เรื่องนี้ขน้ึ อยู่กบั ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ คุณอาจลดความเสีย่ งได้ดว้ ยวิธกี ารเหล่านี้ ประการแรก
คุณควรตรวจสอบว่าหุน้ ส่วนของคุณมีการรับมือกับภัยพิบตั อิ ยูใ่ นระดับใดและ BCP เป็ นอย่างไร
พวกเขาสนใจเรื่องนี้หรือเปล่า หรือว่าไม่สนใจเลย ถ้าสนใจ
คุณควรจะพูดคุยแลกเปลีย่ นมาตรการการจัดการด้านภัยพิบตั แิ ละ BCP กับหุน้ ส่วนของคุณ
จะดีมากหากสามารถนัดประชุมกันเป็ นระยะ จัดการประชุมร่วม หรือฝึกปฏิบตั ริ ่วมกัน

ขัน้ ตอนที่ 8 เตรียมพร้อมด้านการเงิน
ในทางการเงินแล้ว คุณจะอยู่รอดหรือไม่ถา้ กิจกรรมต้องหยุดชะงักไปหนึ่งหรือสองเดือน
ขัน้ ตอนนี้มุ่งให้คุณตระหนักถึงสภาพด้านการเงินของบริษทั ในกรณีฉุกเฉิน
และเตรียมมาตรการทีเ่ หมาะสมไว้ล่วงหน้าเพื่อหลีกเลีย่ งการล้มละลายแม้ขาดรายได้ไปชัวคราว
่
หากไม่สามารถดาเนินกิจการได้ บริษทั ย่อมสูญเสียรายรับแต่ยงั ต้องรับภาระรายจ่ายประจา เช่น เงินเดือน หรือ ค่าเช่า
หากสถานประกอบการเสียหาย อาจจะจะต้องเสียค่าซ่อมแซม
ในขัน้ ตอนนี้ให้คุณประมาณการณ์ว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่หากบริษทั ได้รบั ความเสียหายจากภัยพิบตั ิ
และกาหนดมาตรการทีจ่ ะมาเติมเต็มความขาดแคลนนัน้ องค์ประกอบหลักๆในการวิเคราะห์ดา้ นการเงินของบริษทั มีดงั นี้
- ทราบว่ารายรับจะลดลงเท่าไหร่หากกิจการหยุดชะงัก
- ประมาณการณ์ว่าจะต้องใช้เงินฟื้นฟูเท่าไหร่เพื่อให้สามารถกลับมาดาเนินกิจการได้
- ทราบว่ามีรายจ่ายประจาเท่าไหร่ในช่วงทีก่ จิ การหยุดชะงัก
- คานวณปริมาณเงินทุนทดแทนในส่วนทีข่ าด (ส่วนที่ 4) หมายเหตุ
บริษทั ควรจะมีเงินสดและเงินฝากสารองเท่ากับรายรับหนึ่งเดือนของบริษทั

ขัน้ ตอนที่ 9 ฝึ กซ้ อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ BCP ของคุณ
ในขัน้ ตอนก่อนหน้า บริษทั ของคุณได้จดั ทาแผนกลยุทธ์ BCP ขึน้ มามากมาย
ด้านล่างเป็ นคาถามทีเ่ กีย่ วข้องกับแผนการเหล่านัน้ คุณมันใจแค่
่
ไหนทีจ่ ะตอบว่า “ใช่”
-

พนักงานทุกคน(รวมถึงลูกค้า)
สามารถอพยพอย่างรวดเร็วและปลอดภัยตรงตามแผนการอพยพของบริษทั ได้หรือไม่
พนักงานทุกคนสามารถโทรเข้ามาทีเ่ บอร์ฉุกเฉินเพื่อยืนยันความปลอดภัยของตนได้หรือไม่
สมาชิกทีมศูนย์ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินสามารถมารวมตัวกันอย่างรวดเร็วพร้อมเพรียง ณ
จุดนัดพบและรับผิดชอบหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายได้หรือไม่

การวางแผนกับการปฏิบตั จิ ริงนัน้ เป็ นคนละเรื่องกัน BCP
ของบริษทั คุณควรจะใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีฉุกเฉินตามแผนทีว่ างไว้
การฝึกซ้อมนัน้ จะช่วยให้แน่ใจว่าแผนของบริษทั จะใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุจุดประสงค์ทว่ี างไว้
การฝึกซ้อมไม่เพียงแต่ทดสอบประสิทธิภาพ
แต่ยงั ช่วยเพิม่ สมรรถภาพให้กบั พนักงานผ่านการฝึกอบรมให้มคี วามรูแ้ ละความเชีย่ วชาญ
ตัวอย่างของการฝึกซ้อมมีดงั นี้
-

การซ้อมอพยพ: ทดสอบและฝึกอพยพไปยังสถานทีท่ ก่ี าหนดอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
การฝึกซ้อมยืนยันความปลอดภัย: ทดสอบและฝึกให้พนักงานโทรเพื่อยืนยันความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน
การฝึกซ้อมรวมพลทีมศูนย์ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน:
ทดสอบและฝึกให้ทมี ศูนย์ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินรวมตัวและปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมอบหมาย
การฝึกซ้อมกูค้ นื ข้อมูลสารอง: ทดสอบและฝึกซ้อมการกูค้ นื โดยการสารองข้อมูล
การฝึกซ้อมการเริม่ ดาเนินกิจการใหม่อกี ครัง้ :
ทดสอบและฝึกซ้อมการเริม่ ดาเนินกิจการใหม่อกี ครัง้ หลักการหยุดชะงัก
การฝึกซ้อมการปฏิบตั กิ าร ณ ทีต่ งั ้ ใหม่: ทดสอบและฝึกซ้อมการเริม่ ดาเนินกิจการอีกครัง้ ณ ทีต่ งั ้ ใหม่

ขัน้ ตอนที่ 10 การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
PDCA: การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องนัน้ ว่าด้วยความพยายามในระดับบริษทั เพื่อทีจ่ ะเพิม่ ขีดความสามารถของบริษทั ในการฟื้
นฟูกจิ กรรมหลัก (PA) หลังจากการหยุดชะงักอันเนื่องมาจากภัยพิบตั ิ การพัฒนาขีดความสามารถในระยะเวลาสัน้ ๆ
นัน้ ไม่ง่าย แต่การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็ยงั เป็ นเรื่องจาเป็ น เราสนับสนุนให้คุณใช้วงจร PDCA (Plan, Do,
Check, Act) เพื่อพัฒนา BCP ของบริษทั อย่างต่อเนื่อง

คุณได้ผ่านสองขัน้ ตอนแรก (Plan และ Do) จากสีข่ นั ้ ตอนแล้ว ตอนนี้คุณจะต้องทาให้อกี สองขัน้ ตอนทีเ่ หลืออันได้แก่
Check- การตรวจสอบและทบทวน และ Act-การรักษาไว้และพัฒนา ให้สมบูรณ์

(1) ตรวจสอบและทบทวน BCP ของคุณ
เพื่อให้ BCP ของบริษทั มีประสิทธิภาพสูงสุด คุณควรตรวจสอบและทบทวนกิจกรรมด้าน BCP ของบริษทั ทัง้ ก่อน
ขณะและหลังเกิดเหตุ ในขัน้ ตอนนี้ ให้คุณใช้ฟอร์ม 10-1 เพื่อทบทวนทัง้ 10 ขัน้ ตอนใน Guidebook
คุณควรถามคาถามต่อไปนี้ในขณะทีท่ บทวนแต่ละขัน้ ตอน
- กิจกรรม BCP (ทีก่ าหนดและวางแผนแล้ว) มีประสิทธิผลหรือไม่

-

ั
มีเรื่องหรือปญหาที
ต่ อ้ งแก้ไขปรับปรุงหรือไม่
มีความเปลีย่ นแปลงภายในหรือภายนอกอะไรทีต่ อ้ งนามาพิจารณานาหรือไม่
มีเรื่องหรือกิจกรรมใดทีไ่ ม่ได้อยูใ่ น BCP แต่ควรอยู่หรือไม่

ขัน้ ตอนการตรวจสอบและทบทวนนี้จะต้องทาเป็ นระยะๆ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
หากมีความเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจในบริษทั เช่น เปลีย่ นบริษทั หุน้ ส่วน (ผูส้ ง่ วัตถุดบิ หรือผูจ้ าหน่าย) เปลีย่ นธุรกิจหลักๆ
(สินค้าหรือบริการ) เปลีย่ นระบบ IT เกิดการควบรวมกิจการ เปลีย่ นสถานทีต่ งั ้ เป็ นต้น
คุณควรใส่ใจผลของความเปลีย่ นแปลงเหล่านี้ คุณอาจไม่ได้คานึงถึงปจั จัยเหล่านี้หรือไม่ได้นามาทบทวนขณะทีจ่ ดั ทา BCP
ดังนัน้ คุณอาจจะต้องทบทวนและเปลีย่ นแปลงกิจกรรม BCP ตามความเหมาะสม คุณจาเป็ นจะต้องทบทวน BCP
เป็ นระยะเพื่ออัพเดต BCP การทบทวนภายในมักจะเป็ นหน้าทีข่ องทีมผูน้ า BCP แผนกหลัก และแผนกตรวจสอบภายใน
(2) การทบทวนการจัดการ
นอกเหนือจากขัน้ ตอนการทบทวนและตรวจสอบข้างต้นแล้ว ผูบ้ ริหารระดับสูงจะต้องริเริม่ ผลักดันให้มกี ารทบทวน BCP
ของบริษทั อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ เพื่อให้แน่ใจว่า BCP ของบริษทั นัน้ มีการจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเป็ นไปตามวงจร
PDCA ฟอร์ม 10-2 เป็ นฟอร์มสาหรับการทบทวนการจัดการ ซึง่ ถือเป็ นตัวกระตุน้ วงจร PDCA ทีด่ ี
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คาถาม
มีการแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การด้าน BCP และมีการจัดสรรงบประมาณให้กจิ กรรม BCP
เป้าประสงค์ ขอบเขต และผูน้ า BCP เป็ นทีท่ ราบโดยทัวกั
่ นในบริษทั
ผูบ้ ริหารระดับสูงแสดงความเป็นผูน้ าและแสดงความทุม่ เทในกิจกรรมด้าน BCP
ให้เป็ นทีป่ ระจักษ์แก่พนักงาน
บริษทั ทราบว่าจะเกิดผลอย่างไรหากกิจการต้องหยุดชะงักไปหนึ่งสัปดาห์ หรือหนึ่งเดือน
บริษทั ทราบว่าจะต้องกลับมาดาเนินกิจการให้ได้ชา้ เร็วเพียงใดหลังการหยุดชะงักเพื่อหลีกเ
หลีย่ งผลกระทบร้ายแรงต่อความอยู่รอดของบริษทั
บริษทั ได้กาหนดธุรกิจหลักทีจ่ ะต้องฟื้นฟูสภาพเป็ นลาดับต้นๆ
บริษทั ได้กาหนดทรัพยากร หรือสาธารณูปโภคภายนอกทีส่ าคัญ
ทีอ่ าจเป็ นอุปสรรคต่อความพยายามในการฟื้นฟูกจิ การแล้ว
บริษทั ได้ระบุวตั ุดบิ หรือชิน้ ส่วนประกอบจาเป็ นทีม่ าจากผูส้ ง่ วัตถุดบิ รายเดียว
บริษทั ได้คน้ คว้าเกีย่ วกับประวัตกิ ารเกิดภัยพิบตั แิ ละข้อมูลด้านความเสีย่ ง
(เช่นแผนทีภ่ ยั พิบตั )ิ ซึง่ รัฐบาลท้องถิน่ หรือหน่วยงานราชการตีพมิ พ์เผยแพร่
บริษทั สามารถรับความเสียหาย (ในระดับสูง)
จากภัยพิบตั ทิ ม่ี คี วามเป็ นไปได้สงู ทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้
บริษทั ได้ระบุทรัพยากรจาเป็ นทีอ่ าจจะได้รบั ความเสียหายรุนแรงหากเกิดภัยพิบตั ขิ า้ งต้น(
ข้อ 10)แล้ว เนื่องความเสียหายของทรัพยากรหลักอาจเป็ นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูกจิ การ
บริษทั มีแผนป้องกันและบรรเทาภัยพิบตั เิ พื่อดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงา
นจากภัยพิบตั ทิ ค่ี าดว่าจะเกิดขึน้
บริษทั มีแผนป้องกันและมาตรการบรรเทาภัยพื่อปกป้องทรัพย์สนิ จากภัยพิบตั ิ
(แผ่นดินไหว อุทกภัย ไต้ฝนุ่ ) และอุบตั เิ หตุ
บริษทั มีการเตรียมรายการติดต่อในยามฉุกเฉินให้พนักงาน
บริษทั จัดทากรอบการทางานของศูนย์ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินแล้ว เช่น จุดรวมพล สมาชิก
เกณฑ์การเรียกรวมพล
บริษทั มีขอ้ มูลติดต่อของลูกค้า หุน้ ส่วนธุรกิจ และเจ้าหน้าทีร่ ฐั
บริษทั ทาการสารองข้อมูลเป็ นระยะ
บริษทั มีสถานทีท่ างานสารองกรณีสานักงานใหญ่หรือทีต่ งั ้ กิจการหลักไม่สามารถใช้การได้
บริษทั ได้เตรียมอุปการณ์สารอง(และทรัพยากรอื่นๆ) กรณีทอ่ี ุปกรณ์หลักใช้การไม่ได้
บริษทั ทราบสถานะการบริหารจัดการด้านภัยพิบตั แิ ละแผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องข
องผูจ้ ดั ส่งวัตถุทจ่ี ดั ส่งวัตุดบิ หลักแล้วชิน้ ส่วนสาคัญ
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บริษทั ทราบว่ายังขาดเงินทุนอีกเท่าไหร่ในกรณีทก่ี จิ การต้องหยุดชะงักไปหนึ่งเดือน
บริษทั ได้สารวจแล้วว่ารัฐบาลท้องถิน่ และหน่วยงานรัฐอื่นๆมีโปรแกรมช่วยเหลือด้านภัยพิ
บัตใิ ดบ้าง
บริษทั ได้สารองเงินสดไว้ในกรณีภยั พิบตั เิ ป็ นจานวนเท่ากับรายรับหนึ่งเดือน
บริษทั มีการซ้อมอพยพเป็ นระยะ
บริษทั มีการฝึกซ้อมเพื่อทดสอบว่าสามารถกูข้ อ้ มูลจากแหล่งสารองข้อมูลได้
บริษทั มีการฝึกซ้อมรวมพลศูนย์ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน
บริษทั ทบทวนแผนการจัดการภัยพิบตั แิ ละ BCP และปรับปรุงมาตรการต่างๆเป็ นระยะ
ฝา่ ยบริหารระดับสูงมีสว่ นร่วมอย่างเต็มทีใ่ นการวิเคราะห์ทบทวนกิจกรรมด้าน BCP
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ระดับ BCP ของคุณ
บริษทั ของคุณไม่สามารถรับมือกับภัยพิบตั แิ ละอุบตั เิ หตุต่างๆได้ หากเกิดภัยพิบตั ิ
เป็ นไปได้สงู ว่าบริษทั จะเสียหายรุนแรงและธุรกิจอาจหยุดชะงักเป็ นระยะเวลานาน
บริษทั ควรทราบว่ามีภยั คุกคามอะไรบ้างและควรดาเนินการอย่างไรเพื่อลดความเสียหายจากภัยนัน้ ให้เหลือน้
อยทีส่ ดุ
บริษทั ของคุณทราบถึงความเสีย่ งทีอ่ าจเผชิญและได้ดาเนินมาตรการรับมือไปบ้างแล้ว
แต่อาจไม่มปี ระสิทธิผลมากนัก บริษทั ยังมีโอกาสเสียหายรุนแรงเนื่องจากความบกพร่องของกิจกรรม BCP
ควรให้ความสาคัญกับ BCP เป็ นลาดับต้นๆ เพื่อให้ BCP มีประสิทธิภาพมากขึน้
บริษทั ของคุณมี BCP ทีเ่ กือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว
และมีมาตรการทีน่ ่าจะมีประสิทธิภาพหากต้องเผชิญกับความเสีย่ งในระดับทีค่ าดการณ์ไว้
ให้คุณดาเนินการตามวงจร PDCA ต่อไปเพื่อพัฒนาการเตรียมการเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ
และเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถรับมือกับเหตุการณ์หรือภัยพิบตั ทิ ไ่ี ม่ได้คาดคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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