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ประสบการณ์ การบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ (โดยสรุป)
บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด มหาชน
ทางานหน้าที่เป็ นนักวิเคราะห์อาวุโส แผนกบริ หารความเสี่ ยง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559
โดยสนับสนุนงานการประเมิน บริ หาร ติดตามและรายงานความเสี่ ยงของกลุ่มงาน
วิศวกรรมและภาพรวมของบริ ษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด มหาชน
นอกจากนี้ยงั รับผิดชอบงานบริ หารความต่อเนื่องทางธุ รกิจ (Business Continuity
Management: BCM) ของทั้งองค์กร โดยเป็ นผูน้ าในการพัฒนาระบบบริ หารความ
ต่อเนื่องทางธุ รกิจ (BCM System) และเตรี ยมการเพื่อขอใบรับรอง ISO 22301 ให้กบั
หน่วยธุ รกิจที่สาคัญและเร่ งด่วนขององค์กร อันได้แก่ หน่วยบริ หารอาคารสานักงาน
ใหญ่ บริ ษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด มหาชน ตึกเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
กรุ งเทพฯ, ฐานและท่าเรื อสนับสนุนการพัฒนาปิ โตรเลียมในอ่าวไทย จ.สงขลา,
หน่วยการผลิตปิ โตรเลียมในทะเลและบนบก ประเทศพม่า, หน่วยการผลิตน้ ามันดิบบน
บก แหล่งน้ ามันสิ ริกิต์ ิ อ.ลานกระบือ จ.กาแพงเพชร, และการพัฒนาแผนบริ หารความ
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ต่อเนื่องทางธุ รกิจ (BCP) สาหรับหน่วยอื่น ๆในบริ ษทั อีก 25-30 หน่วย เป็ นต้น โดยมี
รายละเอียดสาคัญในการได้รับใบรับรอง ISO 22301 (Business Continuity
Management) ดังต่อไปนี้
ได้รับและต่ออายุใบรับรอง ISO 22301 สาหรับฐานสนับสนุนการพัฒนาปิ โตรเลียมในอ่าวไทย จ.สงขลา ใน
เดือน ตุลาคม 2018
ได้รับและต่ออายุใบรับรอง ISO 22301 สาหรับหน่วยบริ หารอาคารสานักงานใหญ่ บริ ษทั ปตท.สผ. ในปี
2016 และ 2019 ตามลาดับ
ได้รับใบรับรอง ISO 22301 สาหรับหน่วยการผลิตปิ โตรเลียมในทะเลและบนบก ประเทศพม่า ซึ่ งเป็ นหน่วย
ผลิตแรกที่ได้ใบรับรองนี้ ในเดือนกันยายน 2018ได้รับใบรับรอง ISO 22301 สาหรับหน่วยหน่วยการผลิต
ปิ โตรเลียม น้ ามันดิบบนบก แหล่งน้ ามันสิ ริกิต์ ิ ในเดือนกรกฎาคม 2020
นอกจากนี้ ได้รับผิดชอบในงานด้านอื่น ๆเพื่อสนับสนุนงานบริ หารความต่อเนื่องทางธุ รกิจขององค์กร ได้แก่
การเป็ นวิทยากรฝึ กอบรมด้านบริ หารความต่อเนื่องทางธุ รกิจทั้งในหลักการ ทฤษฎี การพัฒนาระบบ การ
นาไปใช้และข้อกาหนดใน ISO 22301 การจัดและนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานในคณะกรรมการบริ หาร
ความต่อเนื่องทางธุ รกิจ เป็ นผูน้ าในการทดสอบและซักซ้อมแผนตอบสนองเหตุฉุกเฉินและแผนบริ หารความ
ต่อเนื่องทางธุ รกิจของหน่วยงานต่าง ๆที่สาคัญและเร่ งด่วนในบริ ษทั การพัฒนาแผนบริ หารความต่อเนื่องทาง
ธุ รกิจสาหรับหน่วยอื่น ๆในบริ ษทั การสนับสนุนกิจกรรมงานบริ หารความต่อเนื่องทางธุ รกิจของบริ ษทั ใน
กลุ่ม ปตท. การแบ่งปั นประสบการณ์และวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practices) แก่บริ ษทั และหน่วยงาน
ภายนอก เป็ นต้น

ประสบการณ์ บริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ (รายละเอียด)
จากปี
มีนาคม 2559

ถึงปี
ปัจจุบนั

บริ ษทั
ปตท.สผ. จากัด มหาชน

ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์อาวุโสการบริ หารความเสี่ ยง (Risk
Management) และความต่อเนื่ องทางธุรกิจ (Business
Continuity Management)



รับผิดชอบการระบุ ประเมิน และบริ หารความเสี่ ยงในระดับบริ ษทั (Corporate Risk Profile) และระดับ
กลุ่มงาน (Functional Group Risk Profile) พร้อมทั้งกาหนดมาตรการในการลดความเสี่ ยง (Mitigation
plans) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร



วิเคราะห์และจัดทาการซักซ้อมแผนบริ หารความต่อเนื่องทางธุ รกิจ (BCP exercise) เพื่อให้มนั่ ใจว่า
องค์กรมีความพร้อมในการตอบสนองต่อวิกฤติการณ์ต่าง ๆ
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ทาการสร้างระบบการบริ หารความต่อเนื่ องทางธุ รกิจ (BCM System) เพื่อขอใบรับรอง ISO 22301
สาหรับหน่วยการทางานที่สาคัญและเร่ งด่วนของบริ ษทั อันได้แก่ ฝ่ ายบริ หารอาคารสานักงานใหญ่
ฐานและท่าเรื อสนับสนุนการผลิตปิ โตรเลียมในอ่าวไทย หน่วยการผลิตบนบกและในทะเลประเทศ
พม่า และหน่วยการผลิตน้ ามันดิบบนบก แหล่งน้ ามันสิ ริกิต์ ิรวมทั้งหน่วยอื่น ๆที่สาคัญของบริ ษทั



ได้รับใบรับรอง ISO 22301 ของหน่วยบริ หารอาคารสานักงานใหญ่ ปตท.สผ. (PTTEP Headquarters
Office & Facility Management) อย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2016 พร้อมทั้งมีการรักษา
ใบรับรองตลอดจนขอต่อใบรับรองดังกล่าวในปี 2019



ทาการรักษาใบรับรองของฐานและท่าเรื อสนับสนุนการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย (Petroleum
Support Base in Songkhla)ในเดือนตุลาคม 2016 และสามารถต่อใบอนุญาตใบรับรองดังกล่าวได้
สาเร็ จในเดือนตุลาคม 2018



ได้รับใบรับรอง ISO 22301 ของหน่วยการผลิตก๊าซธรรมชาติในทะเลและบนบกประเทศพม่า ซึ่งเป็ น
หน่วยการผลิตแรกของบริ ษทั ที่ได้รับใบรับรองนี้ในเดือนกันยายน 2018



ได้รับใบรับรอง ISO 22301 สาหรับหน่วยการผลิตปิ โตรเลียมน้ ามันดิบบนบก แหล่งน้ ามันสิ ริกิต์ ิใน
เดือนกรกฎาคม 2020



งานสนับสนุนการบริ หารความต่อเนื่องทางธุ รกิจอื่น ๆได้แก่






จัดประชุม นาเสนอ และรายงานผลการดาเนินการด้านการบริ หารความต่อเนื่ องทางธุ รกิจและ
แผนงานในแต่ละปี ให้กบั คณะกรรมการบริ หารความต่อเนื่ องทางธุ รกิจ (PTTEP BCM
Committee) ของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2016 จนถึง 2018 โดยได้รับความเห็นชอบในแผนงานต่าง ๆ
เป็ นวิทยากรในการให้ความรู ้และฝึ กอบรมด้านการบริ หารความต่อเนื่ องทางธุ รกิจ (BCM
training) ให้แก่ผปู ้ ระสานงานในแต่ละหน่วยงานเพื่อทาให้บุคลากรมีความรู ้ความสามารถ
(BCM understanding) และการตระหนักถึงความสาคัญ (BCM awareness) ของการบริ หารความ
ต่อเนื่องทางธุ รกิจและช่วยสนับสนุนในการพัฒนาแผนดังกล่าวในองค์กรของตนเอง รวมถึงให้
ความรู ้และแบ่งปั นประสบการณ์การพัฒนาแผนการบริ หารความต่อเนื่องทางธุ รกิจ (BCM
practices sharing) ให้กบั บริ ษทั อื่น ๆ และองค์กรภายนอก
จัดทาการทดสอบและซักซ้อมแผนบริ หารเหตุฉุกเฉิ นและแผนบริ หารความต่อเนื่ องทางธุ รกิจ
ในหน่วยการผลิตสาคัญของบริ ษทั ได้แก่ฐานสนับสนุ นการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย การ
ให้ความช่วยเหลือจากฝ่ ายขนส่ งเฮลิคอปเตอร์ (Heliport and Hangar) หน่วยสนับสนุนการผลิต
ในประเทศพม่า หน่วยผลิตน้ ามันดิบบนบกแหล่งน้ ามันสิ ริกิต์ ิ เป็ นต้น เพื่อให้บุคลากรมีความ
มัน่ ใจในและสามารถตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิ นรวมทั้งการนาแผนบริ หารความต่อเนื่ องทาง
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ธุ รกิจมาใช้เพื่อฟื้ นฟูกระบวนการที่สาคัญและเร่ งด่วนได้
ให้การสนับสนุนทีมงานบริ หารความต่อเนื่องทางธุ รกิจในการทบทวนการวิเคราะห์ผลกระทบ
ของธุ รกิจ (BIA: Business Impact Analysis) การพัฒนาแผนบริ หารความต่อเนื่องทางธุ รกิจ
(BCP: Business Continuity Plan) และจัดทาการซักซ้อมเหตุฉุกเฉินต่าง ๆเพื่อนามาปรับปรุ ง
แผนดังกล่าว นอกจากนี้แผนบริ หารความต่อเนื่ องทางธุ รกิจได้รับการทบทวนแก้ไขเพิ่มเติมจาก
สถานการณ์การติดเชื้อของไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งการตอบสนองต่อ
มาตรการของรัฐในการปิ ดพื้นที่ (Government Lockdown)
ทาการทบทวนและแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความต่อเนื่ องทางธุ รกิจในระดับ
บริ ษทั เช่น นโยบาย (BCM Policy) มาตรฐาน (BCM Standard) ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ (Corporate
BCM Procedure) คาแนะนา (Guideline) เพื่อให้เป็ นไปตามรอบของการทบทวนเอกสารและ
สอดคล้องกับการการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญที่เกิดขึ้นในบริ ษทั
ให้การสนับสนุนงานด้านการปฎิบตั ิตามระเบียบบริ ษทั และความโปร่ งใสต่าง ๆ (GRC:
Corporate Governance, Risk Management, Compliance) ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการบริ หาร
ความต่อเนื่ องทางธุ รกิจและการบริ หารความเสี่ ยง
จัดทาการวิเคราะห์จุดที่ตอ้ งปรับปรุ งหรื อ Gaps analysis ของหน่วยผลิตปิ โตรเลียมในประเทศ
มาเลเซีย เพื่อเตรี ยมการในการสร้างระบบการบริ หารความต่อเนื่องทางธุ รกิจในอนาคตในปี
2021-2022
เป็ นที่ปรึ กษาให้บุคลากร (Coach and Consultant) ในบริ ษทั ในการพัฒนาและนาแผนบริ หาร
ความต่อเนื่ องทางธุ รกิจไปใช้ในองค์กร การขอใบรับรอง ISO 22301 การจัดทาแผนซักซ้อม
เหตุฉุกเฉิ น การแก้ไขประเด็นปั ญหาต่าง ๆที่เกี่ยวข้องในองค์กรในช่วงที่มีการจัดทาระบบและ
ทบทวนแผนบริ หารความต่อเนื่องทางธุ รกิจซึ่ งจัดขึ้นเป็ นประจาทุกปี

ผลงานและความสาเร็จสาคัญ การบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ
1) ได้รับประกาศนียบัตรการบริ หารความต่อเนื่องทางธุ รกิจจากสถาบัน
CBCI (Certificate of Business Continuity Institute)
2) เป็ นผูน้ าโครงการในการขอใบรับรอง ISO 22301 ให้กบั หน่วยการผลิตก๊าซธรรมชาติ
ในทะเลและบนบกประเทศพม่า กิจกรรมที่สาคัญได้แก่การพัฒนาเอกสารการบริ หารความต่อเนื่องทาง
ธุ รกิจ เช่น Context Analysis, BIA, BCP การซักซ้อมแผน การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การ
ทบทวนโดยผูบ้ ริ หาร (Management Review) เป็ นต้น ซึ่ งใบรับรองไอเอสโอดังกล่าวได้รับจากผูต้ รวจ
สถาบัน BSI (British Standard Institutions) ในเดือนกันยายน 2018 และได้รักษาใบรับรองต่อเนื่องในปี
2019 และ 2020
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3) เป็ นผูน้ าในโครงการขอใบรับรอง ISO 22301 ของหน่วยบริ หารอาคารสานักงานใหญ่บริ ษทั ปตท.สผ. จากัด
มหาชน ในการสร้างระบบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น Context Analysis, BIA, การบริ หารความเสี่ ยง, Risk
Assessment, BCP, การทดสอบแผนฉุกเฉิน การตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก โดยสถาบัน BSI
ในเดือนธันวาคม 2016 และรักษาใบรับรองตลอดจนต่ออายุใบรับรองในปี 2017 2018 และ 2019 ตามลาดับ

4) เป็ นผูน้ าในการพัฒนาระบบบริ หารความต่อเนื่ องทางธุ รกิจเพื่อขอใบรับรอง ISO 22301 ให้แก่ฐานและ
ท่าเรื อสนับสนุนการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยหรื อ PSB (Petroleum Support Base in Songkhla) โดย
ได้รับใบรับรองตั้งแต่ปี 2016 และต่ออายุใบรับรองในเดือนตุลาคม 2018

5) สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริ หารความต่อเนื่ องทางธุ รกิจเพื่อขอใบรับรอง ISO 22301 ให้กบั หน่วย
ผลิตน้ ามันดิบบนบก แหล่งน้ ามันสิ ริกิต์ ิ อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่ งได้รับใบรับรองนี้จาก
สถาบัน BSI ในปี 2020 โดยหน่วยผลิตนี้ จดั เป็ นหน่วยผลิตน้ ามันดิบบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
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6) เป็ นวิทยากรและผูเ้ ชี่ยวชาญในการจัดฝึ กอบรมการบริ หารความต่อเนื่ องทางธุ รกิจให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง
ในบริ ษทั ปตท.สผ.ในหลายหน่วยงานเช่น ในส่ วนการผลิตประเทศพม่า ส่ วนการผลิตโครงการแหล่งน้ ามัน
สิ ริกิต์ ิ หน่วยงานสนับสนุ นที่สานักงานใหญ่ เช่นฝ่ ายการเงิน ฝ่ ายบริ หารอาคาร หรื อหน่วยการสนับสนุน
การผลิตเช่น ท่าเรื อสนับสนุ นการผลิตในอ่าวไทย (PSB: Petroleum Support Base) เป็ นต้น

7) ฝึ กการซักซ้อมแผนบริ หารความต่อเนื่องทางธุ รกิจและแผนตอบสนองเหตุฉุกเฉิ นให้กบั หน่วยงานสาคัญ
ต่าง ๆ

8) เป็ นวิทยากรและให้ความรู ้แก่บริ ษทั ภายนอกรวมถึงองค์กรภายนอกต่าง ๆเช่น Biz In Thai บริ ษทั ในกลุ่ม
ปตท. UNISDR บริ ษทั Origins Property นักเรี ยนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช เป็ นต้น
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CBCI BCM Practitioner Certificate

UNISDR Certificate of Participation for
BCM/BCP Knowledge Sharing

PTTEP Certificate of Implementing BCM Initiatives

PTTEP Certificate of BCM Training to Sirikit Oilfield Asset Team

2019 PTT Group The Best Expert Award: Business Continuity Six Sigma MAIC Black Belt Certified: Dow Chemical Company
Management (BCM) Contribution
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