
  
 

 

14 October 2021 

Subject : Business Continuity Plan for Flood Disaster 2021 

Attn : Our Valued Customers and Partners  

Regarding to the flooding situation which affect wide areas of Thailand recently, we keep monitoring 
this news closely and well aware of the importance of our service continuity to your business 
operations and we are committed to preparing preventive measures including managing risks from 
various disasters that may be inevitable. To ensure our service continuity, we have provided our 
plans in order of severity of events for flood disasters as follows: 

1. Surveillance and Risk Assessment 

The company has always monitored the situation and the tendency to be a threat to the company 
and the services providing to the customers. There is a risk assessment in case of a disaster as an 
important aspect of the Company's risk management plan, including making plans to support 
business continuity as part of the ISO 27001 standard, which are the international standard for the 
management of information security and the company's services. 

2. Preventive Plan  

For various disasters including the flood, the company currently has measures using to manage all 
locations and equipment that affect customer service as follows: 

2.1  Our service operation center that provides customer service 24x7, including Disaster Recovery 

      Operation Center, are able to provide continuous service even in the event of a disaster to  

      ensure that all circuits and services will continue to be monitored as normal events. 

2.2  Major Sites and Telecom Sites, the company has established standards of sites preparation and 
installation as follows: 

• Equipment installation area must be on the 2nd floor or higher to prevent flooding. 
• For Major Sites, Gateway and POI, generators are installed to supply power in urgent cases. 
• For Telecom Sites, there must be an area for urgent installation of generator equipment in 

case of power failure. 

However, the company has been monitoring the situation all the time, if the event of a disaster 
tends to be intensified, the company considers additional preventive measures as follows: 

• Build a water barrier according to the physical characteristics of the sites  
• Block sewer pipes, or other channels that water can come 
• Preparation of water pumps in areas with severe flooding disasters 
• Preparing a vehicle for traveling in the event that it affects the sites and Customer services 

such as pickup trucks, lift trucks, boats, etc. 
 
 



  
 

 

3. Avoidance Plan  

Network path rerouting, this can be done by evaluating the circuits that will be affected if the 
situation becomes severe or there is a risk that some sites cannot be operated. Any circuits where 
the last mile access is not affected, routes can be modified within 3 days. 

4. Continuity Plan  

In the event that the sites is flooded, water pump, redundant power supply, both battery and 
generator must be installed and ready to use within 24 hours. 

5. Evacuation Plan  

In the event that the situation becomes so severe that the service is unable to continue, ex. the 
whole building is flooded or the communication route is cut off or damaged to the extent that it 
cannot be accessed, the company will notify the customer and turn off the network equipment and 
system to prevent significant damage 

6. Restoration Plan  

When the situation begins to return to normal, the company will immediately conduct a damage 
assessment, then fix and open the system to be able to use within 48 hours 

We will surely keep monitoring situation closely and will take necessary actions as measure above, 
as our commitment in your business continuity with Excellent Experience.  

If you have more enquiries or any advices, please contact Khun Chitrapa Theeropas, Head of 
Marketing Communications Department at 084 700 5522 and Email : chitrapa.t@symphony.net.th  

 

Sincerely Yours, 

 

Alex Loh 

Chief Operating Officer 
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         14 ตลุาคม 2564 
 
เร่ือง  แผนรองรับการดาํเนินธุรกิจและให้บริการลูกค้าอย่างต่อเน่ือง กรณีภัยพิบตัินํ้าทว่ม 2564  

เรียน  ลูกค้าทุกท่านและคู่ค้าทางธุรกิจ  

สืบเน่ืองจากสถานการณน์ํา้ท่วมท่ีส่งผลกระทบในหลายพืน้ท่ีของประเทศไทย ทางบรษิัท ซิมโฟน่ี คอมมนิูเคชั่น 

จาํกดั (มหาชน) ไดต้ิดตามสถานการณอ์ยา่งใกลช้ดิ และบรษิัทฯ ตระหนกัดีถงึความสาํคญัของบรกิารท่ีมีต่อการดาํเนิน

ธุรกิจของท่าน เรามีความมุ่งมั่นในการเตรียมมาตรการป้องกนัรวมถึงการบรหิารความเส่ียงจากภยัพิบตัิตา่ง ๆ ท่ีอาจจะ

หลีกเล่ียงไม่ได ้เพ่ือท่ีจะใหบ้รกิารของเราดาํเนินไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้บรษิัทฯ ขอเรียนชีแ้จงแผนการรองรบัการดาํเนิน

ธุรกิจและใหบ้รกิารลกูคา้อยา่งตอ่เน่ืองตามลาํดบัความรุนแรงของเหตกุารณส์าํหรบักรณีภยัพิบตันิํา้ท่วม ดงันี ้ 

1. การเฝ้าระวังและการประเมินความเสี่ยง  

บรษิัทฯ มีการติดตามสถานการณแ์ละแนวโนม้ท่ีจะเป็นภยัคกุคามของบรษิัทฯ อยู่อย่างสมํ่าเสมอ มีการประเมินความ

เส่ียงในกรณีเกิดภยัพิบตัิไวเ้ป็นสาํคญัในแผนบรหิารความเส่ียงของบรษิัทฯ รวมทัง้จดัทาํแผนการรองรบัการดาํเนินธุรกิจ

อย่างต่อเน่ืองซึง่เป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐาน ISO 27001 อนัเป็นมาตรฐานสากลสาํหรบัการจดัการความปลอดภยัของ

ขอ้มลูและการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ  

2. การป้องกัน  

สาํหรบักรณีภยัพิบตัิตา่งๆ รวมถงึนํา้ท่วม ปัจจบุนับรษิัทฯ มีการมาตรการท่ีใชจ้ดัการสถานท่ี และอปุกรณต์่างๆ ท่ีมีผลกบั

การใหบ้รกิารลกูคา้ดงัต่อไปนี ้ 

2.1 ศนูยป์ฎิบตัิการเครือขา่ยท่ีใหบ้รกิารลกูคา้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วนั รวมถงึศนูยป์ฏิบตักิารเครือข่ายสาํรองสามารถ

ใหบ้รกิารไดอ้ยา่งต่อเน่ืองแมจ้ะเกิดเหตภุยัพิบตัิ ยืนยนัไดว้่าวงจรทกุวงจรจะยงัคงไดร้บัการดแูลเฝา้ระวงัเทียบเท่า

เหตกุารณป์กติ  

2.2 ชมุสายเชื่อมโครงขา่ยหลกัและโครงข่ายย่อย (Major Sites and Telecom Sites) บรษิัทฯ ไดม้ีการสรา้งมาตรฐานของ

การติดตัง้ในศนูยว์างอปุกรณด์งันี ้ 

• พืน้ท่ีติดตัง้อปุกรณจ์ะตอ้งเป็นชัน้ 2 ขึน้ไปเพ่ือป้องกนัเหตนุํา้ท่วมถึง  

• สาํหรบั Major Sites ไดแ้ก่ Gateway  หรือ POI มีการติดตัง้ Generator เพ่ือจ่ายไฟกรณีเรง่ด่วน  

• สาํหรบั Telecom Sites มีการเตรียมพืน้ท่ีสาํหรบัการนาํเอาอปุกรณ ์Generator ไปติดตัง้เรง่ด่วน กรณีไฟดบั  

อย่างไรกต็าม บรษิัทฯ มีการติดตามสถานการณ ์อยูต่ลอดเวลา หากกรณีเหตภุยัพิบตัมิีแนวโนม้จะทวีความ

รุนแรงขึน้ บรษิทัฯ พิจารณาแนวทางป้องกนัเพ่ิมเตมิมากขึน้ ไดแ้ก่  

• สรา้งแนวกัน้นํา้ตามลกัษณะทางกายภาพของชมุสาย  

• ปิดกัน้ อดุท่อนํา้ทิง้หรือช่องทางอ่ืนท่ีอาจมีนํา้ซมึขึน้มา 

• การจดัเตรียมเคร่ืองสบูนํา้ในบรเิวณท่ีมีภยัพิบตัินํา้ท่วมรุนแรง  



  
 

 

 

• การจดัเตรียมยานพาหนะสาํหรบัเดินทางเขา้แกไ้ขหากเกิดเหตกุระทบกบัชมุสายและบรกิารของลกูคา้ เช่น รถ

กระบะ รถบรรทกุยกสงู เรือ เป็นตน้  

 

3. การเลี่ยงภัย  

การปรบัเปล่ียนเสน้ทางโครงข่าย สามารถทาํไดโ้ดยการประเมินวงจรท่ีจะไดร้บัผลกระทบ หากสถานการณท์วีความรุนแรง 

หรือมีความเส่ียงท่ีบางชมุสายไมส่ามารถใชง้านได ้ โดยคาํนึงถึง Capacity ของสายเคเบิลท่ีมีอยู่เป็นหลกั โดยวงจรส่วน 

Last Mile ไม่ไดร้บัผลกระทบ สามารถปรบัเปล่ียนเสน้ทางไดภ้ายใน 3 วนั  

4. การกู้คนืระบบ  

ในกรณีท่ีชมุสายมีนํา้ท่วมถงึ เคร่ืองสบูนํา้ อปุกรณจ์า่ยไฟ ทัง้แบตเตอร่ีและ Generator จะตอ้งถกูติดตัง้พรอ้มใชง้าน

ภายใน 24 ชั่วโมง  

5. การหนีภัย  

ในกรณีท่ีสถานการณท์วีความรุนแรงจนไม่สามารถใหบ้รกิารต่อไปได ้เช่น นํา้ท่วมมิดตวัอาคารหรือเสน้ทางคมนาคมถกู

ตดัขาดหรือเสียหายจนไม่สามารถเดินทางเขา้ถงึได ้บรษิัทฯ จะแจง้ใหล้กูคา้ทราบและทาํการปิดระบบเพ่ือป้องกนัความ

เสียหายรา้ยแรงท่ีจะเกิดขึน้  

6. การฟ้ืนฟู  

เมื่อสถานการณเ์ริ่มกลบัเขา้สู่ภาวะปกติ สามารถเขา้ปฏิบตัิงานได ้บรษิัทฯ จะดาํเนินการประเมินความเสียหาย แกไ้ขและ

เปิดระบบใหส้ามารถใชง้านไดภ้ายใน 48 ชั่วโมง  

บรษิัทฯ  จะติดตามสถานการณอ์ย่างใกลช้ดิ และดาํเนินการตามมาตรการท่ีเหมาะสมทนักบัสถานการณ ์ดว้ย

ความมุง่มั่นท่ีจะส่งมอบบรกิารท่ีเป็นเลิศเพ่ือธุรกจิท่ีต่อเน่ืองของท่าน หากท่านตอ้งการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมี

ข้อเสนอแนะ กรุณาตดิตอ่ คณุจิตราภา ธีโรภาส หวัหน้าแผนกสื่อสารการตลาด หมายเลข 084 700 5522 และ 

Email chitrapa.t@symphony.net.th  

 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                                    
                       อเล็กซ ์โลท ์

            ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารฝ่ายปฏิบตัิการ  
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