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งัดแผนฉุกเฉินสู้น ้ำ ธุรกิจเข็ดรัฐ-ซ้อมย้ำย "เครื่องจักร" "SCG-ปตท." ตั งวอร์รูม 

ธุรกิจ -ฐุรมวฯมฯุ น้จสนนเรม่ รมวนสจใน่ัา่มวฯรุอ สหม่ัาสนนฉุกเฉินรบุฯืฐวิกฤร เซเวมนฐีเลฟเวมน นุรศจนย์กระจายสินคใาเพิ ฯ -งรุบวุสรุสรม่
รใาน้น่ัาเลเสี ย่ ฐุรมชิ่นสมวนุ่มฯ่บมสรใา่กัาสพ่ง้ฐ่กุน เฐสซีจีเล็่รุ่่ฐฐฟฟิศสัารฐ่ งร่ .-เฐส ซมนุรวฐร์รจฯเกาะริรส์านการผ์น่ัา 
สบ่ก์เ้้าระวุ่ 6 จุ่หวุร หใา่นวา 

 

แจ็กพอตซ ้ำรอยปี"54 
นา่สาววิวลพร ่วีลาภพุน่ฐ่ หุในสมวนสาย่าน่ี งรึกษา่า่ธุรกิจ บริษุ่  วพรใซวฐเรฐร์เฮาส์คจเงฐร์ส เฐเฐฟเฐส จัากุร เงริเนย 

"งระชาชาริธุรกิจ "วมา  บริษุ่ รบุเง็น่ี งรึกษา้หใกุบภาคธุรกิจสละฐุรสาหกรรฯุ่่่ว่ยสละบรษิุ่ขใาฯชาริ หลุ่เหรุการผ์น่ัา่มวฯ 
นจใงระกฐบการ้หใควาฯสัาคุญสละรใฐ่การ้ชใบริการบรษิุ่่ี งรึกษาธุรกิจฯีนจใเขใาฯาวมาจใา่้หใบริษุ่ จุร่ัาสนนรุบฯืฐฉุกเฉิน หรืฐ BCM 
(Business Continuity Management) เพิ ฯขึ่นเงน็เ่มารุวเฯื ฐเ่ียบกบุชมว่กมฐนงี 2554 สาเหรุฯาจากขผะนี่ภาคธุรกิจกุ่วลเรื ฐ่น่ัา่มวฯ
เง็นพิเศษ 



 

ธุรกิจท้ำแผนฉุกเฉินรับมือน ้ำท่วม 
ฯีลจกคใากวมา 100 บริษุ่ ุ่่่ ้นว่ยสละภจฯิภาคเฐเชียเขใาฯา้ชใบริการจุร่ัาสนนฉุกเฉนิ ฐา่ิ  ร่พยาบาล ธนาคาร บริษุ่ งระกุนภุย 
 ร่่านฐุรสาหกรรฯ หรืฐสฯใสรมบริษุ่ ขนารเล็กบา่ราย่ี เง็นธุรกิจสาขาจากรมา่งระเ่ศ จากเริฯวพรใซมเงิรรลาร้หใคัางรึกษาเรื ฐ่บี
ซีเฐ็ฯเฯื ฐ 4-5 งีกมฐน จะฯีสรมบรษิุ่ ขนาร้หญมเ่มานุน่่ี สน้จเรื ฐ่นี่ 

สฯใ้นงระเ่ศว่ยจะฯหีนมวย่านกัากุบรจสล ฐา่ิ ธนาคารสหม่งระเ่ศว่ย หรืฐสัานุก่านฯารรอานนลิรภุผฑ์ฐุรสาหกรรฯ ่ี ฐฐก 
ฯฐก.22301 (BCM) ซึ ่หฯาย์ึ่ระบบการบรหิารควาฯรมฐเนื ฐ่ขฐ่ธุรกิจบุ่คุบ้ชใ สรมยุ่วฯมรื นรุวเ่มาหลุ่เหรุการผ์ฐุ่กภุยงลายงี 
2554 สละการเกิรส์านการผ์ควาฯขุรสยใ่่า่การเฯฐื่เฯื ฐ 2 งีกมฐน 
 
ุ่่่นี ่การ้หใบริการขฐ่วพรใซม ้นเรื ฐ่ บีซีเฐ็ฯ จะเริ ฯรุ่่สรมกระบวนการ่ัากรฐบ เขียนสนน สละฐาจรวฯ์ึ่การซใฐฯสนน  รยสบม่
เกผฑ์การรุบฯืฐเง็น 2 ระรุบ คืฐ ระรุบเหรุการผ์ุ่ ววง (incident) กุบระรุบภุยพิบรุิ (disaster) ซึ ่์ใาเกิรเงน็ภุยพิบุริสลใว จัาเง็นรใฐ่
งระกาศสนนฉุกเฉิน  รย้นสนนฉุกเฉิน (BCM) จะสบม่ฐฐกเง็น 3 ระรุบหรืฐ 3 สี คืฐ เขียว เหลืฐ่ สร่ พรใฐฯฯีคัาสนะนัาวมา้นสรมละ
 คใรสีจะรใฐ่งฏิบรุิการฐยมา่วร สลใวเฯื ฐกลุบสจมภาวะงกริสลใวจะ่ัาฐยมา่วร 

้นสมวนขฐ่การรุบเงน็่ี งรึกษาเกี ยวกุบการจุร่ัาสนนฉุกเฉินรบุฯฐืน่ัา่มวฯนุ่น นจใงระกฐบการ่ี เขใาฯาขฐคัางรึกษาสละวมาจใา่ฯีุ่่่้หใ
จุร่ัาสนนุ่่่ กระบวนการหรืฐบา่สมวน ซึ ่งรึกษาจะเสรจ็ส่ิน่ี การเขียนสนน ขผะเรียวกุนหลายสหม่ก็จะ้หใซใฐฯสนน้หใรใวย 
 

เซเว่นอีเลฟเว่น งัด 4 แผนสู้ 
นายสุวิ่ย์ กิ ่สกใว รฐ่กรรฯการนจใจุรการฐาวุ ส บริษุ่  ซีพี ฐฐลล์ จัากุร (ฯหาชน( นจใบริหารเซเวมนฐเีลฟเวมน เงริเนย์ึ่สนว่า่
รัาเนินการคืฐ 1.ฯุม่้หใควาฯสัาคุญกุบการเพิ ฯศุกยภาพขฐ่ศจนย์กระจายสินคใา (รีซ(ี ุ่่่ระบบ เพื ฐ้หใสาฯาร์จุรสม่สินคใาวรใครฐบคลุฯ
พื่น่ี ฯากขึ่น  รยเฉพาะรีซี้นรมา่จุ่หวุร 2.ฯีสนนจะเงิรศจนย์กระจายสินคใาสหม่้หฯม่ ี ลัาพจนงลายงีนี่ ้ชใ่บมล่่นุ 500 ลใานบา่ 3.ฯี
สนนเพิ ฯรีซีสัารฐ่ ฐยจมระหวมา่รริรมฐ 2 สหม่วรใสกม ชลบุรีสละสฯุ่รสาคร เพื ฐเพิ ฯศุกยภาพ้นการกระจายสินคใาชมว่่ี ฯีวิกฤร 4.้นส่ม
ขฐ่สาขา้หฯม่ ี ฐยจม้นพื่น่ี เสี ย่ 

น่ัา่มวฯก็วรใงรุบวุสรุรกสรม่ รใาน้หใเหฯาะสฯ พรใฐฯจุรเรรียฯฐุงกรผ์ง้ฐ่กุน ฐา่ิ กระสฐบ่ราย เครื ฐ่สจบน่ัา งัจจบุุนฯีศจนย์กระจาย
สินคใาฐยจม่ี บา่บุว่ฐ่ สุวรรผภจฯิ สุราษฎร์ธานี ขฐนสกมน  
 

อุตฯชิ นส่วนยกแผงวงจรหนีน ้ำ  

ขผะ่ี นาย่น่ ล่ีฐิสสระนุกจล กรรฯการนจใจุรการ กลุมฯสิ่ธินล สละกรรฯการนจใจุรการ บริษุ่  สิ่ธินล 1919 จัากุร เงิรเนยวมา วรใุ่มฯ่บม 
700-800 ลใานบา่ เรรียฯรบุน่ัา่มวฯ ุ่่่กมฐกัาสพ่ขึน่้หใฯขีนาร่ี สจ่กวมาระรุบน่ัา่มวฯเริฯฐีกเ่มารุว สรใา่งระรจเงริงริเพื ฐง้ฐ่กุนน่ัา
วฯม้หใเขใาภาย้น ร่่าน รริรุ่่ระบบสจบน่ัารฐ่รุบ  
 
เชมนเรียวกุบ่ี นายกรกฤช จุฬา่กจร กรรฯการนจใจุรการ บริษุ่  ซุฯฯิ่  ฐ ร บฐรี่ กรุ๊ง นจในลิรช่ินสมวนราย้หญม ระบุวมาขผะนี่
นจใงระกฐบการหลายรายวมาจใา่บรษิุ่คฐนซุลร์ฯาคัานวผการยใายช่ินสมวนฐุงกรผ์รมา่ ๆ สรมสัาหรุบบริษุ่  การจะ ยกยใายหรืฐ
เงลี ยนสงล่้ร ๆ ค่รจลจกคใาสัาคญุกมฐน  รยเฉพาะ "ฮฐนรใา" ซึ ่เง็นลจกคใาหลุก เนื ฐ่จากฐุรสาหกรรฯยานยนร์์ืฐเง็นฐุรสาหกรรฯ่ี ฯี



รในุ่น  รยเฉพาะคมาขนสม่  
 
้นสมวนขฐ่บริษุ่ จะนัางระสบการผ์งี่ี นมานฯาฯาชมวย้นการรุรสิน้จ สละกมฐนหนใานี่วรใยใายสฯมพิฯพ์บา่สมวนฐฐกวงยุ่อานนลิรฐื น 
หากงีนี่ส์านการผ์น่ัาเหฯืฐนงีกมฐน ก็จะรใฐ่ยใายสฯมพิฯพ์ุ่่่หฯรฐฐกวงนลิร่ี ฐื นเชมนเรียวกุน 
 
สมวนเครื ฐ่จุกรสละสน่ว่จรวฟฟ้า ระบบสฯฐ่กลรมา่ ๆ วรใงรบุสละยกสจ่ขึ่นจากพื่น์ึ่ 3 เฯรรสลใว หรืฐหากจัาเงน็ก็จะลใฐฯ
เครื ฐ่จุกรง้ฐ่กุน ควบคจมกุบการกระจายซุพพลายเฐฐร์จากเริฯ 1 รายเง็น 2 ราย 
 

เอสโซ่จัดทีมช่วยดีลเลอร์ 
สัาหรุบควาฯเคลื ฐนวหวขฐ่บรษิุ่ น่ัาฯุน นายยฐรพ่ษ์ สุรธรรฯ นจใจุรการรลารขายงลีก การรลาร น่ัาฯุนเช่ืฐเพลิ่ บรษิุ่ เฐส ซม 
(งระเ่ศว่ย( จัากุร (ฯหาชน( กลมาววมา งีนี่บรษิุ่เรรียฯสนนฉุกเฉนิรุบฯืฐน่ัา่มวฯววใพรใฐฯสลใว หากคารวมาน่ัาจะเขใาพ่ืน่ี ส์านีบริการ
น่ัาฯุนจะฯี่ ีฯล่วงรจสล์ุ่น่ัาฯุน้รใริน้หใรีลเลฐร์เง็นฐุนรุบสรก เพื ฐวฯม้หใน่ัาซึฯเขใา์ุ่วรใ สละหากน่ัา่มวฯเขใาพ่ืน่ี ้หใรีลเลฐรง์ิร
บริการุ่น่ ีเพราะคมฐนขใา่จะเสี ย่หากเกิรงัญหาวฟฟ้ารุ วภาย้นส์านีบริการน่ัาฯุนฐาจเกิรงัญหาวฟวหฯใราฯฯาวรใ สละเฯื ฐน่ัาลร
ระรุบสลใวจะสม่่ีฯ่านเขใาวงรรวจสฐบ้หใวมาฯีวฟฟ้ารุ วหรืฐวฯม กมฐน่ี จะฐนุญาร้หใเงิรจัาหนมายงกริ 
 

ปตท.ตั งวอร์รูมเช็กข่ำวน ้ำ 

รใานนายสรุญ รุ่คสิริ รฐ่กรรฯการนจใจุรการ้หญม หนมวยธุรกิจน่ัาฯนุ บริษุ่  งร่. จัากุร (ฯหาชน( กลมาววมา จากงระสบการผ์น่ัา่มวฯงี
่ี สลใว ่ัา้หใ งร่.รใฐ่เรรียฯรุบฯืฐววใ 3 ระรุบคืฐ 1) เรรียฯควาฯพรใฐฯ 2) งิร้หใบริการ สละ 3) ราัเนินการราฯสนนระหวมา่สละหลุ่
น่ัา่มวฯ ซึ ่สนนุ่่่หฯรฯีการซุกซใฐฯฐยมา่รมฐเนื ฐ่ฐยจมสลใว จะเห็นวรใจากเฯื ฐรในงี่ี นมานฯา บริษุ่  งร่.รวฯ์ึ่้นพื่น่ี ส์านีบริการ
น่ัาฯุนสาฯาร์งกง้ฐ่่รุพย์สินวรใฐยมา่ร ีฯีควาฯเสียหายเกิรขึ่นนใฐยฯาก  
 
"เราฯี่ีฯเพื ฐเรรียฯรบุฯืฐฐยจมสลใว ฯีวฐร์รจฯงระเฯินส์านการผ์น่ัา ริรราฯขมาวสาร้กลใชิร สละนัาระบบวฐ่เีขใาฯาเชื ฐฯ ย่ขใฐฯจลรใวย 
เห็นวรใวมาระบบขนสม่น่ัาฯุนเพื ฐวงยุ่ภาคฐีสาน วฯมฯีงัญหาจากการวา่สนนรุบฯืฐ่ี รขีฐ่ งร่. สรมงีนี่งัญหาน่ัาค่วฯมรุนสร่เฯื ฐเ่ียบ
กุบงี่ี สลใว" 
 

ห้ำงในท้ำเลเสี่ยงงัดแผนป้องกัน 

ขผะเรียวกุนจากการสัารวจพบวมาฯีฐีกหลายธุรกิจ่ี เรรียฯควาฯพรใฐฯววใรุบฯืฐน่ัา่มวฯเพื ฐควาฯวฯมงระฯา่ ฐยมา่หใา่สรรพสินคใาฟิว
เจฐร์ พาร์ค ซึ ่ฐยจม้นพืน่่ี น่ัา่มวฯงี 2554 สละวรใรุบนลกระ่บรนุสร่ งีนี่วรใ่ ุมฯ่บม 100 ลใานบา่ ่าักัาสพ่กุ่นน่ัา์าวร้นบริเวผ
พื่น่ี  รยรฐบหใา่ ุ่่่ สนว์นนพหล ยธิน สละรุ่สิร-นครนายก พรใฐฯเสริฯพนุ่ระบายน่ัา ซึ ่จะกมฐสรใา่สลใวเสร็จงระฯาผเรืฐน
กุนยายนุ่น 
 
รุบฯืฐฤรจน่ัาหลากงลายงีนี่พฐร ีเชมนเรียวกุบหใา่สรรพสินคใาเซ็น่รุล งิ่นเกลใา ่ี กมฐกัาสพ่กุ่นน่ัา้นจุร่ี เสี ย่ เนื ฐ่จากฐยจม้น่ัาเล่ี ์จก
น่ัา่มวฯหนุกงลายงี่ี นมานฯา 

ุ่รสนนฉุกเฉินสจใน่ัา ธุรกิจเข็รรุอ-ซใฐฯยใาย"เครื ฐ่จุกร" "SCG-งร่."รุ่่วฐร์รจฯ | งระชาชาริธุรกิจฐฐนวลน์ 
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