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1. ความหมาย และความสำคัญของ REMOTE OFFICE : RO.
2. สถานที่จัดตัง้ REMOTE OFFICE (RO.) ของ V-Serve Group
3. นโยบายเรื่อง ระยะเวลาในการกูคืนระบบและขอมูล (RTO.)
และจุดที่สามารถกูคืนกลับมาไดลาสุด (RPO.)
4. การจัดตั้งคณะกรรมการสำนักงานปฏิบัติการเพื่อจัดการและรองรับ
เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ (ROC : Remote Office Committee)
5. การจัดตั้งทีมปฏิบัติการเพื่อจัดการและรองรับเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
(DRO. Team / BPS. Team)
6. กระบวนการ / ขั้นตอนรองรับเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัตสิ ำหรับ REMOTE OFFICE
(Flow Chart & Diagram of RO. & DRP./BCP./BCM.)
7. DISASTER RECOVERY PLANNING : DRP.
(แผนการกูคืนระบบและขอมูลจากเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติเพื่อใหธุรกิจ
สามารถดำเนินงานตอไปไดอยางตอเนื่อง สำหรับ Remote Office)
8. BUSINESS CONTINUITY PLANNING : BCP.
(แผนการจัดการกิจกรรมและกระบวนการทางธุรกิจเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ เพื่อใหธุรกิจสามารถดำเนินงานตอไปไดอยางตอเนื่อง)
9. การซอม ทดสอบ ปรับปรุง ทบทวน แผนรองรับเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
สำหรับ Remote Office
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ระบบการจัดการแผนฉุกเฉินและประเมินความเสี่ยง
และ
สำนักงานสำรองรองรับสถานการณฉุกเฉิน
BCM : Emergency Remote Office
1. ความหมายและความสำคัญของ REMOTE OFFICE : RO.

สำนักงานปฏิบัติการเพื่อจัดการและรองรับเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
ในปจจุบัน V-SERVE GROUP ไดมีการขยายตัว และเปนที่รูจักในฐานะผูใหบริการโลจิสติกสครบ
วงจร (Integrated Logistics Service Provider) เปนอันดับตนๆ ของประเทศไทย และมีขนาดธุรกิจที่
ใหญ และซับซอนมากขึ้น ดังนั้นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT.) มาใชเปนตัว
ขับเคลื่อนธุรกิจนั้น จึงเปนสิ่งที่มีความสำคัญเปนอยางมาก แตภายใตการแขงขันที่สูง ความไมแนนอน
ของและการเปลี่ ย นแปลงของสภาวะการณ ต างๆ ที่กอให เกิด ความเสี่ ย ง (RISK) กับ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT.) และกระบวนการทำงาน (Business Process) ตางๆ ของบริษัทฯ อยู
ตลอดเวลา ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ เชน ภัยพิบัต,ิ ภัยธรรมชาติตางๆ (แผนดินไหว, น้ำทวม, พายุ, ระบบ
ไฟฟา, ระบบสื่อสาร ขัดของเปนเวลานาน) เปนตน และที่เกิดจากการกระทำของมนุษย เชน อัคคีภัย,
โจรกรรม, ไวรัส, Hacker, วินาศภัย, จลาจล, การประทวงทางการเมือง เปนตน เหลานี้ลวนมีผลกระทบ
กับการดำเนินกิจกรรมตางๆ ของธุรกิจ (Business Impact) ทั้งทางตรงหรือทางออม ได
ดวยเหตุนี้เองความจำเปนที่จะตองมีการจัดตั้ง RO. หรือ REMOTE OFFICE หรือ “สำนักงาน
ปฏิบัติการ เพื่อจัดการและรองรับเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ” ขึ้น เพื่อใชเปน “สำนักงานสำรอง” (Backup
Office) และ “สำนั กงานสำหรับ กูคืน ระบบและขอมูล ” (Disaster Recovery Site : DR. Site) เพื่อให
ธุ ร กิ จ สามารถดำเนิ น กิ จ กรรมต า งๆ ต อ ไปได อ ย า งต อ เนื่ อ ง (Business Process Continuity) โดย
REMOTE OFFICE นั้น จะประกอบไปดวยกระบวนการ / แผนงาน อยู 2 ดานใหญๆ คือ
1) DISASTER RECOVERY PLANNING : DRP.
แผนการกูคืนระบบ และขอมูล จากเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ เพื่อใหธุรกิจสามารถดำเนินงานตอไป
ไดอยางตอเนื่อง
2) BUSINESS CONTINUITY PLANNING : BCP.
แผนการจัดการกิจกรรมและกระบวนการทางธุรกิจ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ เพื่อใหธุรกิจ
สามารถดำเนินงานตอไปไดอยางตอเนื่อง
2. สถานที่จัดตั้ง REMOTE OFFICE (RO.) ของ V-Serve Group มีดังนี้

1) Main Remote Office # 1 (RO.1 / DR. Hot Site) : สำนักงาน Truck Terminal กิ่งแกว
2) Remote Office # 3 (RO.3) : สำนักงานสาขา Truck Terminal ปาดังซเบซาร
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3. นโยบายเรื่องระยะเวลาในการกูคืนระบบและขอมูล (RTO.) และจุดที่สามารถกูคืนกลับมาไดลาสุด

(RPO.)
1. นโยบายเรื่อง ระยะเวลาในการกูคืนระบบและขอมูล (RTO.) และจุดที่สามารถกูคืนกลับมาได
ลาสุด (RPO) RTO. (Recovery Time Objective) คือระยะเวลาที่คาดวาจะใชที่ในการกูคืน
ระบบและขอมูลกลับคืนมาได หลังเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติโดย V-Serve ไดตั้งไวที่ RTO < =
2 ชั่วโมง หลังเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
2. RPO. (Recovery Point Objective) คือ จุ ด สุ ด ทาย / ระยะเวลาล าสุ ด ที่ จ ะย อนกลั บ ไปใช
ขอมูลสำรอง (ยอมใหขอมูลลาสุดหายไดนานแคไหน) หรือ จุด/ระยะเวลาที่สามารถกูคืนกลับมา
ไดลาสุดโดย V-Serve ไดตั้งไวที่ RPO < = 1 ชั่วโมง หลังเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
4. การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการสำนั ก งานปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด การและรองรั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น และภั ย พิ บั ติ

(ROC. : Remote Office Committee)
เพื่อให REMOTE OFFICE: RO. หรือ สำนักงานปฏิบัติการเพื่อจัดการและรองรับเหตุฉุกเฉินและ
ภัยพิบัติ นั้นมีกระบวนการจัดการและการสั่งการที่เปนระบบจึงควรมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการสำนักงาน
ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อจั ด การและรองรั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น และภั ยพิ บั ติ ” หรื อ ROC. : Remote Office
Committee ขึ้ น เพื่ อ ให เ กิ ด ความเป น เอกภาพและลำดั บ ขั้ น ในการจั ด การที่ ชั ด เจน ซึ่ ง รวมถึ ง
กระบวนการประกาศใช และยกเลิก REMOTE OFFICE หลังเกิด เหตุฉุกเฉินหรือภั ยพิบั ติขึ้นด วย โดยมี
โครงสรางการจัดการ และบุคคลที่รับผิดชอบกำหนดไวในประกาศของบริษัทฯ ในแตละปและมีผนังการ
ดำเนินดังนี้
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โดยคณะกรรมการ ROC. นั้น มีภารกิจ ดังนี้
1) รวมวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ จากเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ (BIA. : Business Impact Analysis)
2) ร ว มประเมิ น ความเสี ย หายและความเสี่ ย ง โดยรวมของบริ ษั ท จากเหตุ ฉุ ก เฉิ น และภั ย พิ บั ติ
(Enterprise Risk & Damage Assessment)
3) รวมประเมินความพรอมของ Head Office หลังการฟนฟู เพื่อพิจารณาเขาสูภาวะปกติ
4) ประธาน ROC. มี อ ำนาจประกาศเหตุ ฉุ ก เฉิ น และภั ย พิ บั ติ ร วมถึ งประกาศเป ด / ป ด สำนั ก งาน
Remote Office
5) BPS. Team Lead : หั ว หน า ที ม สนั บ สนุ น กิ จ กรรม และกระบวนการทำงานหลั ก ของธุ ร กิ จ
(Business Process Supporting Team ) สำหรับ Remote Office หลังเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
6) DRO. Team Lead : หัวหนาทีม กูคืน ระบบและขอมูล (Disaster Recovery Operation Team )
สำหรับ Remote Office หลังเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
5. การจัดตั้งทีมปฏิบัติการเพื่อจัดการและรองรับเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ (DRO. Team / BPS. Team)

เป น ที ม ที่ ส ำคั ญ และเป น แกนนำในการปฏิ บั ติ ก ารกู คื น ระบบและข อ มู ล (DRO.) ซึ่ ง เป น
กระบวนการทางดานไอทีเปนหลัก โดยมีทีมสนับสนุนกิจกรรม และกระบวนการทำงานหลักของธุรกิจ
(BPS.) ในการทำหน าที่ประสานงานในกระบวนการทำงาน และกิจกรรมหลักตางๆ เพื่อใหส ำนักงาน
Remote Office สามารถปฏิบัติงานตอไปไดอยางตอเนื่องซึ่งทีมปฏิบัติการ แบง 2 ทีม คือ
1) DRO. Team (Disaster Recovery Operation Team) : ทีมกูคืนระบบและขอมูล ประกอบ
ไปดวย
(1) ICT. Center Manager : หั ว หน า ที ม กู คื น ระบบและข อ มู ล ทั้ ง หมด (DRO. Team
Lead )
(2) ICT. Senior : ทีมกูคืนระบบและขอมูลหลักทั้งหมด (Database, I.ERP., PAPERLESS)
(3) ICT. System Admin : ทีมกูคืน AD. Server และคา Config ระบบทัง้ หมด
(4) ICT. Technician 1 : ทีมกูคืนระบบ Network, Internet, E-Mail, Security.
(5) ICT. Technician 2 : ทีมกูคืนระบบอื่นๆ
โดยทำการกูคืนระบบและขอมูล เรียงตามลำดับความสำคัญของระบบงาน ดังนี้
(1) กูคืนระบบและขอมูล Integrated ERP. / Plan Loading
(2) กูคืนระบบและขอมูล PAPERLESS
(3) กูค ืนระบบและขอมูลการเงิน-บัญชี (ระบบเดิม)
(4) กูคืนระบบและขอมูล Export Dole System (ระบบเดิม)
(5) กูคืนระบบและขอมูลคืนอากร/ชดเชยอากร
(6) กูคืนระบบและขอมูลขายสินคา M&E
(7) กูคืนระบบและขอมูล เอกสารอิเล็กทรอนิกส (E-Document Filing)
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(8) กูคืนระบบ AD. Server, Terminal Service Server
(9) กูค ืนระบบ Network, Internet, E-Mail, Security.
2) BPS. Team (Business Process Supporting Team) :
ทีมสนับสนุนกิจกรรมและกระบวนการทำงานหลักของธุรกิจซึ่งประกอบไปดวย
(1) Operation Culster Director : หัวหนาทีมสนับสนุนฯ ทั้งหมด (BPS. Team Lead )
(2) Transport Director : ทีมสนับสนุนการเคลื่อนยาย ขนสง/จัดสง และจัดเตรียมสถานที่
(3) Operation/DV. Manager : ทีมสนับสนุนเรื่องการจัดกำลังคน
(4) CS. Manager (Import, Export) : ทีมสนับสนุนเรื่องสื่อความ สื่อสารองคกร
(5) Branch Manager (หรือตัวแทน RO.) : ทีมสนับสนุนจัดเตรียมสถานที่ในแตละ RO.
โดยใหการสนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ของธุรกิจ ดังนี้
(1) Communication : ประสานงานและสื่อสาร ใหพนักงาน ลูกคา คูคา และผูที่เกี่ยวของ
ทราบ
(2) Transportation : เคลื่อนยายคน, เอกสาร, อุปกรณ / เครื่องใช ที่จำเปน ไปยัง RO. ที่
กำหนด
(3) Infrastructure : จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ ในแตละ RO. ใหพรอมสำหรับปฏิบัติงาน
(4) Co-Ordination :เปนตัวกลางในการประสานงาน และดำเนินการเรื่องตางๆกับทุกหนวยงาน

6. กระบวนการ / ขั้นตอน รองรับเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ สำหรับ REMOTE OFFICE (RO. &

DRP./BCP./BCM.)
ดูรายละเอียดรูปในหนาตอไป แตละขั้นตอนไดตามแผน BCP. ขอ 8.3
(เกี่ยวกับการตอบสนองตอเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ )
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รูปภาพ
กระบวนการ / ขั้นตอน รองรับเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ สำหรับ
REMOTE OFFICE (RO. & DRP./BCP./BCM.)
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7. DISASTER RECOVERY PLANNING : DRP.

(แผนการกูคืนระบบและขอมูลจากเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ เพื่อใหธุรกิจสามารถดำเนินงานตอไปไดอยาง
ตอเนื่องสำหรับ Remote Office) DRP. ประกอบดวย 2 ระบบ คือ
1. ระบบการปองกัน และการเตรียมความพรอม (Preventive & Standby / Backup System) –
ระบบสำรองขอมูล
2. ระบบการแกไข และการกูคืนระบบและขอมูล (Corrective & Recovery System) –
รายละเอียด ตามคูมือการกูคืนฯ
*** หมายเหตุ : รายละเอียดขั้นตอนและกระบวนการกูคืนโปรดดูตามคูมือการจัดการกับเหตุการณไมปกติ เหตุฉุกเฉิน
และภัยพิบัติและกูคืนระบบใหสามารถใชงานตอไปไดอยางตอเนื่อง ***

7.1 การเตรียมความพรอม การติดตั้ง ระบบ Software / Hardware Backup & Data

Replication สำหรับ Head Office / Remote Office
1. Head Office (HO.) Backup & Replication System :
- Main Data Backup System (สำรองขอมูลหลักตาม ISO)
- Server System Recovery Backup (สำรองคา Config ของเซิรฟเวอร).
- Data Replication Online (Send to Remote Office) System
(ระบบสงสำเนาขอมูลสำคัญไปออฟฟศสำรองแบบออนไลน)
- Internet Online Link ---> Lease Line (CS. Loxinfo : ADC)
2. Remote Office (RO. / DR. Site #1) Data Replicated & Backup System :
- Data Replicated Online (Receive from Head Office) System
(ระบบรับสำเนาขอมูลสำคัญจากสำนักงานใหญแบบออนไลน)
- Server System Recovery Backup (สำรองคา Config ของเซิรฟเวอร)
- Secondary Data Backup System สำรองขอมูลไวภายนอก.)
- Internet Online Link ---> ใช True. (ADSL Fixed IP.) ---> ติดตั้งเพิ่ม
7.2 การเตรียมความพรอม การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร ระบบสื่อสาร อุปกรณสำนักงาน และ

Infrastructure ที่จำเปน สำหรับ Remote Office (DR.Site at Main Remote Office # 1
(RO.1) สำนักงาน Truck Terminal กิ่งแกว
1. Application Server / Database Server (Backup) -- All in One
2. Computer PC. For Clients (Installed Application Ready)
3. Network LAN. / Internet Online System
4. Printer System (Laser, Dot Matrix), Fax System, Copier / Xerox System
5. Communication Line System
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รายละเอียด :
วิธีการจัดหา เตรียมพรอม การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร ระบบสื่อสาร อุปกรณสำนักงาน และ
Infrastructure ที่จำเปน สำหรับ Remote Office มีดังนี้
1. APPLICATION SERVER / DATABASE SERVER (Backup) -- All in One
วิ ธี ก ารจั ด หา เตรี ย มพร อ ม การติ ด ตั้ ง ระบบ คื อ จั ด ซื้ อ APPLICATION SERVER /
DATABASE SERVER (Backup) สำรองและติด ตั้งระบบทุกระบบที่เกี่ยวของ (All in One) ใหพรอมใช
งานได ทั น ที เมื่ อ เป ด ใช RO / DR. Site โดยสามารถทำการ Start Service เพื่ อ ให โ ปรแกรม และ
Database ทำงานไดทันที (Data Replicated Block Synchronize Mode : RTO, RPO <= 1 ชั่วโมง)
ทั้งนี้จะมีเจาหนาที่ไอที เขาไปทำการ Update โปแกรม และ Database เปนประจำทุกสัปดาห ใหเปน
ปจจุบันที่สุดเพื่อใหพรอมทำงานไดตลอดเวลา
2. COMPUTER PC. FOR CLIENTS (Installed Application Ready)
วิธีการจัดหา เตรียมพรอม การติดตั้งระบบ คือ จะทำการขึ้นทะเบียนและติดสติกเกอรเครื่อง
ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นไว ว า “Reserved For RO# ..... (Remote Office/Backup)” เพื่ อ ให ท ราบว า เครื่ อ ง
ดังกลาว เมื่อจะเปนเครื่องที่ใชงานประจำ แตหากเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติ เจาหนาที่ที่มอบหมายไว
หรือผูจัดการสาขา ตองสั่งการใหนำเครื่องดังกลาวไปสมทบ ณ. Remote Office (RO.) ที่กำหนด ตามที่
หัวหนาทีม DRO, BPS. ไดประสานไว
ทั้งนี้ จำนวนเครื่องที่จะนำไปสมทบ ณ. RO. ตางๆ นั้น คงไมอาจเพียงพอกับพนักงานทุกคนได
เนื่องจากอยูในสถานการณฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ แตจะจัดเตรียมไวใหเพียงพอสำหรับแตละหนวยงาน ซึ่ง
แตละหนวยงานก็จะตองลำดับความสำคัญของงานกอน-หลัง (ตามแผน BPS.) เพื่อใหงานที่เรงดวน ไดถูก
ดำเนินการกอน
โดยแผนในการขึ้นทะเบียน Computer PC. For Clients สำหรับ Remote Office มีดังนี้
1) แผน A. = เครื่องของแตละ RO. มาสมทบที่ RO. 1. ใหเพียงพอกอน + เครื่องจากแตละสถานที่
2) แผน B. = เอาจาก HO.* (บางสวน) + เครื่องจากแตละสถานที่
(* หมายเหตุ : ถาเอาไดบางสวน เชนในหอง EDC, DCC หรือเครื่องที่ไมไดรับความเสียหาย)
3) แผน C. = เครื่องของแตละ RO. + เชารายวัน + ซื้อเพิ่มเติม ***
(** หมายเหตุ : แผนนี้ไมสามารถรับประกันไดวาจะมีเครื่องหรือไม เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรื
อภัยพิบัติ คงมีผูใชบริการจำนวนมาก ทางผูใหบริการคงไมสามารถใหบริการไดกับทุกราย หรือไม
ก็ผูใหบริการก็ไดรับผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติดวยเชนกัน เชน ภัยธรรมชาติรายแรง
ตางๆ เปนตน)
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3. NETWORK LAN. / INTERNET ONLINE SYSTEM
วิธีการจัดหา เตรียมพรอม การติดตั้งระบบ คือ ในสวนระบบ NETWORK LAN นั้ น ใหทำ
การจัดซื้ออุปกรณสำรองที่จำเปนเอาไว ทั้งอุปกรณเครือขายและ Accessory ตางๆ (ปกติก็จะมีสำรองไว
อยูแลว)
ส ว นระบบ INTERNET ONLINE นั้ น ให ท ำการติ ด ตั้ ง ระบบ Internet แบบ Fixed IP.ไว ที่
RO.1/DR. Hot Site เพื่อใช ทำ Link ระหวาง HO. กับ RO. ในการทำ DATA REPLICATION ONLINE
ซึ่ ง ในภาวะปกติ Internet Link ก็ จ ะทำหน า ที่ เ ป น ช อ งทางสื่ อ สารในการ Synchronizations /
Replicate Data จาก HO. มา RO. (ดวยโปรแกรม CA. XOSoft Replicate) อยูแลว และเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ก็สามารถใช Link นี้ ในเปน Link หลัก แทน Link ที่สำนักงานใหญ (ทุก RO. / ทุก
Branch จะ Link ไปที่ RO.1/DR. Site) ตาม Diagram ขางตน
4. Printer System (Laser, Dot Matrix), Fax System , Copier / Xerox System
วิธีการจัดหา เตรียมพรอม การติดตั้งระบบ คือ หากสามารถเคลื่อนยายจาก HO. ไปไดให
นำไปติดตั้งยัง RO. แตละที่ตามลำดับ แตในเบื้องตนใหใช Printer ณ. RO. ที่นั้นๆ ไปกอน แตหากไม
สามารถเคลื่อนยายจาก HO. ไปได ใหจัดซื้อ Printer / เชารายวัน, เดือน ทดแทน ใน Spec. ที่ใกลเคียง
เพื่อการใชงานเฉพาะหนาไปกอน (หากพิจารณาแลววาอาจตองใช Remote Office หลายวัน)
5. Communication Line System
วิธีการจัดหา เตรียมพรอม การติดตั้งระบบ คือ ระบบโทรศัพท ก็ถือวาเปนหัวใจสำคัญในการ
สื่อความ และสื่อสารองคกร ใหกับทั้งพนักงาน ลูกคา คูคา และผูที่เกี่ยวของทราบ โดยหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
หรือภัยพิบัติ ทีมงาน BPS. จะตองทำการสื่อความ และสื่อสารใหกับผูที่เกี่ยวของทราบ ในชองทางการ
ติดตอกับหนวยงานตางๆ ในแตละ RO. โดยเร็วที่สุด เพื่อใหทั้งบริษัทฯ ลูกคา และ Party ที่เกี่ยวของ
สามารถดำเนินงานไปไดอยางตอเนื่องในสวนของการจัดเตรียมระบบสื่อสารนั้น ในเบื้องตน ใหใชชองทาง
การสื่อสารของแต ละ RO. ผนวกกับ การใช โทรศัพทเคลื่ อนที่ของบริษั ทฯ ที่แต ล ะคนใช อยู ป ระจำอยู
แลวแต ทั้งนี้สิ่ งสำคัญอยู ที่การแจงให ผูที่เกี่ยวของทราบโดยเร็วที่สุด และชัดเจนที่สุด เพื่อป องกันการ
สับสน และไมสามารถติดตามงานได
8. BUSINESS CONTINUITY PLANNING : BCP.

(แผนการจัดการกิจกรรมและกระบวนการทางธุรกิจ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ เพื่อใหธุรกิจสามารถ
ดำเนินงานตอไปไดอยางตอเนื่อง)
8.1. การเตรียมความพรอมดานระบบจัดการ กระบวนการทางธุรกิจหลัก (Major Business
Process) ระบบงานสนับสนุน ตางๆ สำหรับ Remote Office เพื่อใหธุรกิจสามารถดำเนินงานตอไปได
อยางตอเนื่อง ไดแก
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1) CRITICAL BUSINESS PROCESS MANAGEMENT / FRONT OFFICE :
(1) ระบบงานฝายบริการลูกคา (Customer Service : CS.) --- > ไป RO.1
(2) ระบบงานแผนกจัดทำใบขนสินคาฯ (EDC.) --- > ไป RO.1
(3) ระบบงานแผนกตรวจสอบเอกสาร (Inspection/QC.) --- > ไป RO.1
(4) ระบบงานฝายปฏิบัติการและจัดสงสินคา (DCC./Shipping/DV) --- > ไป RO.1
(5) ระบบงานแผนกการเงิน (จาย) (Finance Pay) --- > ไป RO.1
(6) ระบบงานจัดสงเอกสาร (Messenger) --- > ไป RO.1
(7) ระบบงานฝายรถขนสงสินคา (Transportation) --- > ไป RO.1
2) SUPPORTING BUSINESS PROCESS MANAGEMENT / BACK OFFICE :
(1) ระบบงานฝายการตลาดและขาย --- > ไป RO.1
(2) ระบบงานแผนกการเงิน / บัญชี (Finance / Account) --- > ไป RO.1
(3) ระบบงานคืนอากรและชดเชยภาษี (Duty Refund) --- > ไป RO.1
(4) ระบบงานสนับสนุนอื่นๆ --- > ไป RO.1
สำคัญมาก : ทุกหนวยงานจะตองจัดทำ Master Profile, Master Data หรือขอมูลสำคัญที่จำเปนตอง
ใชในการปฏิบัติงาน เชน ขอมูลลูกคา, รายงานสำหรับจัดสงลูกคาลาสุด, ขอมูลการปฏิบัติงานลาสุด, KPI. เปน
ตน รวมถึงคูมือการทำงาน ทั้งในภาวะปกติ และในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ และใหจัดทำสำเนาไวเปน 2 ชุด
(ซึ่งจะตองมีการ Update อยางนอยทุกเดือน กรณีที่เปน ขอมูลรายงานสรุปตางๆ Master Profie, Master
Data และอยางนอยทุก 3 เดือน สำหรับ คูมือการทำงาน แตหากขอมูลใดตองการ Update ทุกวัน ตอง
นำเขาไปจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหสามารถ Backup ตามตารางการสำรองขอมูลตามมาตรฐาน
ISO. ได) โดยชุดหนึ่งเก็บไวในตูเซฟ ที่สำนักงานใหญอีกชุดหนึ่งเก็บไวในตูเซฟ ที่ Main Remote Office /
Backup Office (RO.1) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) CRITICAL BUSINESS PROCESS MANAGEMENT / FRONT OFFICE :
(1) ระบบงานฝายบริการลูกคา (Customer Service : CS.) --- > ไป RO.1
 โดยกำหนดใหทางผูจัดการฝายปฏิบัติการนำเขา-สงออก และคืนอากรเคลื่อนยาย
Co-Sale และ CS ไปปฏิบัติงานที่ RO.1 โดยทำการขึ้นทะเบียนรถของพนักงานที่มี
อยูพรอมเบอรโทรศัพท ทั้งที่บานและมือถือ ใหเพียงพอกับปริมาณของ Co-Sale
และ CS ที่มีอยูในปจจุบัน โดยกำหนดรายชื่อพนักงานที่ตองไปกับรถที่ขึ้นทะเบียน
ไวอยางชัดเจน พรอมทั้งทำกระดานแจงใหทราบในทุกๆ หองที่ปฏิบัติงานติดไวให
เห็นเดนชัด
 จัด เตรี ย มอุป กรณ เครื่องใช ส ำนั กงาน โดยการเตรีย มอุกรณ เช น ปากกา ดิ น สอ
ยางลบ ไมบรรทัด แม็ก ลวดเย็บ ที่หนีบกระดาษ สำหรับพนักงานที่ตองเคลื่อนยาย
ไปปฏิบัติงานที่ RO.1 โดยทำตูเก็บอุปกรณแยกไวโดยเฉพาะ หามนำออกมาใชงาน
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ยกเวนขั้นตอนการซอมเตรียมความพรอมในการใชงานเทานั้น และตรวจสอบสภาพ
ของอุปกรณทุกๆ 6 เดือน
ทำการจัดเก็บแฟมขอมูลลูกคาลงในระบบคอมพิวเตอร โดยแยกเปนรายลูกคา และ
แยกดานนำเขา-สงออก และคืนอากร กำหนดใหมีฐานขอมูลใน Yellow file จัด
สแกน และบันทึกขอมูลลงในแผนดิสก และจัดเก็บไวในตูสำรองที่ RO.1 โดยขอมูล
ที่จั ดเก็บ ประกอบไปด วย Working Agreement , หนั งสือจดทะเบี ยนบริษัทฯ ,
ภพ. 20 , Master List และ รายละเอียดของสิน คาตางๆ เชน สเปค , Material
Data Sheet และ Catalog สินคา หรือหนังสืออนุมัติสูตรการผลิต เปนตน
กำหนดรายชื่อเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานสำหรับ CS และคอมพิวเตอรสำหรับใน
การจั ด ทำใบขนสิ น ค า อย างน อ ย 5 เครื่ อ ง ที่ ไปปฏิ บั ติ ห น าที่ ที่ RO.1 เพื่ อ ให
สามารถใชงานไดทันที และเตรียมขอมูลสำหรับงานที่ตองรับผิดชอบใน CS นั้นๆ ไว
ที่เครื่องพรอมใชงานไดทันที (ที่ไมเกี่ยวของกับฐานขอมูล หรือ Master Profile)
ติด ตั้งเครื่องสำหรับ แผนก Inspect อยางนอย 2 เครื่อง เพื่อใชในการตรวจสอบ
ความถูกตองของเอกสาร และใบขนสินคา
ติ ด ตั้ งระบบสายโทรศั พ ท ส ำรองสายตรงอย างน อ ย 2 สาย เพื่ อ ใช ในการรั บ ส ง
เอกสาร

(2) ระบบงานแผนกจัดทำใบขนสินคาฯ (EDC.) --- > ไป RO.1
จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรอยางนอย 6 เครื่อง และจัดใหมีการลงโปรแกรมสำรอง
ไวเพื่อสามารถใชงานไดทันที โดยกำหนดชื่อพนักงาน EDC ประจำเครื่องเพื่อใหสามารถ
ทำงานไดทันทีที่ไปถึง RO.1 โดยติดตั้งเครื่องสำรองไวที่หองประชุม โดยมอบหมายคุณชิ
นาพร เปนหัวหนางานในการกำกับดูแล
(3) ระบบงานแผนกตรวจสอบเอกสาร (Inspection/QC.) --- > ไป RO.1
จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรที่มีโปรแกรมการดูฐานขอมูล และการ link ขอมูลใบขน
สินคา โดยมอบหมายใหทางคุณอัญชันเปนหัวหนางานในการกำกับดูแลงาน
(4) ระบบงานฝายปฏิบัติการและจัดสงสินคา (DCC./Shipping/DV) --- > ไป RO.1
 จัดติดตั้งคอมพิวเตอร สำหรับการ Link ขอมูลใบขนสินคาอยางนอย 3 เครื่อง
เพื่อใหสามารถนำไปปฏิบัติงานไดสำหรับสวนกลาง สวนสาขาให Link ไปที่สาขา
โดยตรง
 จัดเครื่อง Print เอกสารอยางนอย 2 เครื่องสำหรับใชในการพิมพใบขนสินคา
 จัดหองประชุมของ สถาบันฯ เปนหองทำงานของแผนก DV

12/20

(5) ระบบงานการเงิน (จาย) (Finance Pay) --- > ไป RO.1
 จัดติดตัง้ คอมพิวเตอร สำหรับการ Link ขอมูลระบบ ERP. อยางนอย 3 เครื่อง เพื่อ
ใชในการควบคุมการเบิก-จาย คาใชจายในการดำเนินงาน ประจำวัน
 จัดเตรียมเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของทางการเงินใหพรอมสำหรับการเบิก-จาย รายวัน
(6) ระบบงานรับ-สงเอกสาร (Messenger) --- > ไป RO.1
ทำการขึ้นทะเบียนมือถือของพนักงานรับ-สง เอกสาร ทุกคน และให Messenger ทุก
คนไปพรอมกัน ณ. RO. 1 เพื่อเตรียมรับคำสั่งในการรับ-สงเอกสาร
(7) ระบบงานฝายรถขนสงสินคา (Transportation) --- > ไป RO.1
 จัดเตรียมรถโดยการขึ้นทะเบียนพนักงานที่มีรถ และพนักงานที่ตองทำการซอมโดย
การกำหนดรถพนักงานที่ใชงานประจำ เมื่อเกิดเหตุการณสามารถเคลื่อนกำลังทันที
ที่กำหนดไวหากไมมีใหใชรถแท็กซี่
 จัดเตรียมรถสำหรับขนยายอุปกรณที่จำเปนและเรงดวน เพื่อใหสามารถขนยาย
อุปกรณทเี่ ปนไดอยางเพียงพอ โดยใชรถกระบะอยางนอย 2 คัน
2) SUPPORTING BUSINESS PROCESS MANAGEMENT / BACK OFFICE :
(1) ระบบงานฝายการตลาดและขาย --- > ไป RO.1
 จัดเตรียมสำรองขอมูลลูกคาดานราคา ขอตกลงตางๆ ไวในระบบคอมพิวเตอร
 จัดระบบการตลาดและการประชาสัมพันธกับทางลูกคา โดยมีแบงกลุมลูกคา และ
เจาหนาที่ฝายการตลาดที่รับผิดชอบในการชี้แจง และทำความเขาใจในระบบ และ
ปญหาที่เกิดขึ้นจะไมมีผลกระทบกับการใหบริการ
(2) ระบบงานแผนกการเงิน / บัญชี (Finance/Account) --- > ไป RO.1
จัดเตรียมรายชื่อและใบเสนอราคาโดยมีระบบ Master list ราคาของลูกคาแตละรายใน
การดำเนินการวางบิลใหครบถวนและจัดระบบไวไนคอมพิวเตอรที่สามารถเรียกใชงาน
ได โดยทางคุณอิสราพร เปนหัวหนางานในการกำกับดูแลงาน
(3) ระบบงานคืนอากรและชดเชยภาษี --- > ไป RO.1
 ให หั ว หน า หน ว ยงานประสานงานกั บ คณะกรรมการ ROC. เพื่ อ ควบคุ ม การ
เคลื่อนยายทรัพยากรของหน วยงานสนับสนุ นอื่นๆ ที่ไมใชเป น Critical Process
โดยจะตองแจงพนักงานในสังกัด และเคลื่อนยายไปที่ RO. 1 ใหแลวเสร็จภายใน
วันที่ประกาศเหตุฉุกเฉิน
 ใหจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร พรอมเครื่องพิมพอยางนอย 1 ชุด เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติได
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 ใหผูจัดการฝายฯ รวบรวมขอมูลสำคัญจัดเก็บไวในระบบ SCAN เพื่อที่จะไดสามารถ
กูคืนไดหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
 ใหจัดทำทะเบียนลูกคา และขอมูลที่เกี่ยวของกับการขอคืนภาษี, ชดเชยอากร โดย
ใหจัดทำสำเนาไว 2 ชุด (ชุดหนึ่งไวที่สำนักงานใหญ อีกชุดหนึ่งไวที่ RO.1)
(4) ระบบงานสนับสนุนอื่นๆ --- > ไป RO.1
ใหหัวหนาหนวยงาน ประสานงานกับคณะกรรมการ ROC. เพื่อควบคุมการเคลื่อนยาย
ทรัพยากรของหนวยงานสนับสนุนอื่นๆ ที่ไมใชเปน Critical Process โดยจะตองแจง
พนั กงานในสั งกัด และเคลื่ อนย ายไปที่ RO. 1 ให แล ว เสร็จ ภายในวัน ที่ ป ระกาศเหตุ
ฉุกเฉิน
8.2. การสื่อสารองคกร ฝกอบรม และการประชาสัมพันธ
1) การสื่อสารในองคกรดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธระบบ Remote Office โดยกำหนด
ระยะเวลาในการซอมอยางนอยปละ 3 ครั้งในเดือนตุลา
2) จัดใหทางฝายการตลาดประชาสัมพันธระบบสำรอง และการ Remote Office ของบริษัทฯ
3) จัดใหลูกคามาเยี่ยมชมระบบ สำรองหรือ Remote Office โดยจัดเปนตารางการเชิญลูกคา
เขามาเยี่ยมชมตามกลุมลูกคา (ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาที่ทางฝายการตลาดเชิญมา
สังเกตการณ)
4) จั ด ป า ยแสดงระบบการใช ร ะบบ Remote Office โดยการขึ้ น ทะเบี ย นรายชื่ อ การ
ดำเนินการตางๆ เมื่อถึงเวลาฉุกเฉินพนักงานสามารถเคลื่อนยายไดตามจุดเปาหมายที่ตนเอง
รับผิดชอบ และจัดทำใหทันสมัยโดยตรวจสอบความทันสมัยของทะเบียนตางๆ ทุก 3 เดือน
คือมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกป โดยผูมีหนาที่ควบคุมเปนผูเซ็นรับรอง
โดยเปนหนาที่ของฝาย WMC
8.3. การตอบสนอง (Response) ตอเหตุฉุกเฉิน และภัยพิบัติ เพื่อใหธุรกิจสามารถดำเนินงานตอไป
ไดอยางตอเนื่อง (กรุณาดู Diagram ในขอ 6 ประกอบ)
1) รับแจงเหตุจากผูพบเห็น / รปภ.
2) แจง ประธาน ROC. / Enterprise Risk Manager : ERM. / Mr. Safety เพื่อประเมิน
สถานการณ
3) คณะกรรมการ ROC. วิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ จากเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ (BIA. :
Business Impact Analysis)
4) คณะกรรมการ ROC. ประเมินความเสียหาย และความเสี่ยง โดยรวมของบริษัท (Enterprise
Risk & Damage Assessment)
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5) ประธาน ROC / ERM. ประกาศเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ใหพนักงาน ลูกคา คูคา และผูที่
เกี่ยวของทราบ
6) ประธาน ROC / ERM. สั่งการใหเปดใช REMOTE OFFICE (RO.) แตละที่
7) หัวหนาทีม DRO/BPS. ประสานงานการขอใช และสั่งการ Setup REMOTE OFFICE (RO.) แต
ละที่
8) ทีมกูคืนระบบและขอมูล (Disaster Recovery Operation : DRO. Team) ดำเนินการดังนี้
 กูคืนระบบและขอมูลในฝง HO. (Head Office) (ถาทำได) ตามลำดับความสำคัญ และ
ตามประเภทสถานการณ ระดับความรุนแรง รวมถึงระดับผลกระทบตอธุรกิจ
 Restore / Recovery ระบบและขอมูลในฝง RO. (Remote Office) ขึ้นมาใช หากไม
สามารถกูคืนที่ HO. ได เพื่อจัดทำ Data Center (Backup)
 เป ด การใช ร ะบบสำรองหลั ก (Starting Service) ในฝ ง Remote Office#1 (RO.1/
DR.Site)
 Setup / Starting up Server ทั้งหมด ในทุก Remote Office ใหพรอมใชงาน
 ติ ด ตั้ งระบบคอมพิ ว เตอร ระบบสื่ อ สาร อุ ป กรณ ส ำนั ก งาน และ Infrastructure ที่
จำเปน ในทุก Remote Office ใหพรอมใชงาน
 เป ด การเชื่ อมตอระบบเครือขาย ไปยัง Remote Office#1 (RO.1/ DR.Site) ซึ่งเป น
Data
 Center สำรอง ผานระบบ VPN แบบ Gateway-2-Gateway
*** หมายเหตุ : รายละเอียดขั้นตอนและกระบวนการกูคืน โปรดดูตามคูมือการจัดการกับ
เหตุการณไมปกติ เหตุฉุกเฉิน และภัยพิบตั ิ และกูคืนระบบใหสามารถใชงานตอไปได ***
9) ทีมสนับสนุนกิจกรรม และกระบวนการทำงานหลักของธุรกิจ (Business Process
Supporting : BPS.Team) แตละทีมยอย ดำเนินการ ดังตอไปนี้ เพื่อใหธุรกิจสามารถทำงาน
ตอไปไดอยางตอเนื่อง
 ประสานงาน และสื่อสารองคกร ใหพนักงาน ลูกคา คูคา และผูที่เกี่ยวของทราบ
 เคลื่อนยายคน, เอกสาร, อุปกรณ / เครื่องใช ที่จำเปน ไปยัง RO. ที่กำหนด
 จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ ในแตละ Remote Office ใหพรอมสำหรับการ
ดำเนินงาน
10) พนักงานแตละหนวยงาน เขาทำงานตาม Remote Office ที่กำหนด และหากติดขัดจุดใด ให
ประสานมาที่หัวหนาที่ DRO./BPS. หรือประธาน ROC./ERM./MR.Safety ไดตลอดเวลา
11) หัวหนาทีม DRO./BPS. เฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ ดูแล ความเรียบรอย การทำงานในทุก
ระบบของ Remote Office และรายงานใหกับประธาน ROC./ERM. ทราบทุกวัน.
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8.4. การดำเนินการ เขาฟนฟู และแกไขปญหาที่ Head Office (หลังการเขาใช Remote Office)
1) หัว หนาทีม DRO./BPS. จัด ทีมตรวจสอบความเรียบรอย การแกไขป ญ หา ฟน ฟู ในส วนของ
Head Office พรอมประเมินสถานการณ แตละวันวาพรอมกลับไปใชงานหรือไม
2) คณะกรรมการ ROC. รวมประเมิน สถานการณ ในฝง Head Office วาพรอมยกเลิก Remote
Office และกลับมาปฏิบัติงาน ณ. Head Office ไดหรือไม เมื่อไร อยางไร
3) หากสถานการณในฝงของ Head Office เขาสูภาวะปกติ พรอมปฏิบัติงาน ประธาน ROC. สั่ง
การให หนาทีม DRO. / BPS. กลับเขาไปแกไข / ปรับปรุง / ซอมแซม / ปองกัน ระบบงานทุก
ระบบ (ทั้งระบบคอมพิวเตอร และกระบวนการทำงาน) ใหเรียบรอย และทดสอบความถูกตอง
ครบถวน พรอมใชงาน แลวรายงานตอประธาน ROC.
4) คณะกรรมการ ROC. รวมตรวจสอบความพรอมของทุกระบบที่ Head Office แลวเห็นชอบให
ยกเลิก Remote Office และกลับมาปฏิบัติงาน ณ. Head Office ได ในวันและเวลา ที่กำหนด
5) ประธาน ROC. ประกาศยกเลิก เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ , ประกาศยกเลิกสำนักงาน ROC. และ
ประกาศการเขาสูภาวะปกติ เพื่อใหทุกหนวยงานกลับเขามาทำงาน ณ. Head Office ได ในวัน
และเวลา ที่กำหนด
6) พนักงานแตละหนวยงาน กลับเขางาน ณ. Head Office ไดตามปกติ หากติดขัดประการใดขอให
แจงศูนย ICT. หรือ ERM/MR. Safety ไดตลอดเวลา
8.5. การดำเนินการ การเฝาระวัง ระบบ ณ. Head Office หลังการกลับคืนสูภาวะการทำงานปกติ
1) ศูนย ICT./ERM./สำนักงานความเสี่ยงฯ เฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ ดูแล ความเรียบรอย การ
ทำงานในทุกระบบของ Head Office เพื่อปองกันเหตุเกิดซ้ำซอน และรายงานความเรียบรอยให
ERM/MR.SAFTY ทราบทุกวัน ในชวง 1 เดือนหลังกลับเขาสูภาวะปกติ
2) จัดใหมีการประชุมสรุปปญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ พรอมหา
แนวทางปฏิบัติ พัฒนากระบวนการใหรวดเร็ว รัดกุม เพื่อใหสามารถตอบสนองกับเหตุการณได
อย า งอย า งทั น ที ทั น ใด และมี ขี ด สามารถในการให บ ริ ก ารได อ ย า งต อ เนื่ อ งในระดั บ High
Availability (HA.) มากยิ่งขึ้น
9. การซอม ทดสอบ ปรับปรุง ทบทวนแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ สำหรับ Remote Office

เพื่อใหแผน และกระบวนการทำงานสามารถปฏิบัติงานไดจริง และปรับปรุงใหเขากับยุคสมัย จึง
ไดวางกำหนดการในการซอม ทดสอบ ปรับปรุง ทบทวน แผนรองรับเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ สำหรับ
Remote Office ในทุ ก วั น เสาร ใ นการกำหนดแผนการซ อ ม Remote Office โดยก อ นหน า นั้ น
คณะกรรมการ Remote Office ตองมีการประชุมเพื่อเตรียมความพรอม และซักซอม ทำความเขาใจกับ
ทุกฝายที่เกี่ยวของ ใหแลวเสร็จกอนมีการซอมทุกครั้ง
หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะของสภาวะการณของธุรกิจและปจจัยภายนอกอื่นๆ ในปนั้นๆ)
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ภาคผนวก
ภาพกิจกรรมการซอมหนีไฟและสำนักงานสำรองรับสถานการณฉุกเฉิน
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ภาพกิจกรรม
การซอม Remote Office ณ ศูนยขนสงกิ่งแกว ซอย 37
วันที่ 29 มิถุนายน 2562

18/20

ศูนยขนสงกิ่งแกว ซอยกิ่งแกว 37

สรุปประเด็นหารือที่ไดการจากซอมรีโมท

พนักงานบริการลูกคาขาออก

พนักงานบริการลูกคาขาเขา

แผนกวางบิล-บิลลิ่ง

แผนกปฏิบัติการขาเขา-ขาออก (ชิปปง)

แผนกจัดทำใบกำกับขนยายสินคา DDC

แผนกตรวจสอบเอกสาร Inspector
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ภาคผนวก
สรุปโครงการทดสอบระบบรีโมทออฟฟศประจำป 2562 (ครั้งที่ 2)
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