สารบัญ
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บทสรุปข้อมูลการจัดการภาวะวิกฤต COVID-19
กลุ่มอุตสาหกรรม:

บริการ

13 AAV

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

17 AKP

บริษัท อัคคีปราการ จ�ำกัด (มหาชน)

21 AOT

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)

26 BDMS

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)
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31 BEM

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

37 BJC

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

41 BTS

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)

45 BWG

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ�ำกัด (มหาชน)

49 CENTEL

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน)
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56 CPALL

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

61 HMPRO

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

67 JWD

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)

73 MAJOR

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ�ำกัด (มหาชน)

76 M-CHAI

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จ�ำกัด (มหาชน)
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79 NYT

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)

82 OTO

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จ�ำกัด (มหาชน)

86 PHOL

บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหาชน)

91 SPI

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

94 TBSP

บริษัท ทีบีเอสพี จ�ำกัด (มหาชน)
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97 TVD

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จ�ำกัด (มหาชน)

100 AHC

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จ�ำกัด (มหาชน)

105 COM7

บริษัท คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหาชน)

109 FVC

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

113 MEGA

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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116 PLANB

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ�ำกัด (มหาชน)

119 PR9

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ำกัด (มหาชน)

122 PSL

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

125 RS

บริษัท อาร์เอส จ�ำกัด (มหาชน)

128 TNDT

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จ�ำกัด (มหาชน)
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131 VGI

บริษัท วีจีไอ จ�ำกัด (มหาชน)

135 VL

บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (มหาชน)

บทสรุปข้อมูลการจัดการภาวะวิกฤต COVID-19

กลุ่มอุตสาหกรรม:

บริการ

ผลกระทบ COVID-19
ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ
กลุ่มธุรกิจบริการเป็นอีกหนึ่งกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-19 จากรายงานผลการด�าเนินงาน บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรอบครึง่ แรก
ของปี 2563 ระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรก กลุ่มอุตสาหกรรม
บริการมีขาดทุนสุทธิถงึ 117.7% โดยกลุม่ ธุรกิจท่องเทีย่ ว
และสันทนาการเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง
จากมาตรการ Lockdown ทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งมาตรการห้ามเครื่องบินขนส่งผู้โดยสาร
เข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ส่งผลท�าให้จ�านวน
เที่ยวบินลดลงกว่า 50% และจ�านวนผู้โดยสารลดลง
เกือบ 70% ขณะที่ธุรกิจโรงพยาบาลมีผู้มาใช้บริการ
ลดลงเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างในกลุ่มผู้ใช้บริการชาว
ต่างชาติ ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ได้รับผลกระทบเชิงลบ
จากรายได้โฆษณาและสปอนเซอร์การจัดกิจกรรมที่ลดลง
อย่างไรก็ตาม ยังมีธรุ กิจบางประเภท ในกลุม่ บริการทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบเชิงบวกจากสถานการณ์ อาทิ ธุรกิจขนส่งและ
โลจิสติกส์ รวมถึงธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็นและคลัง

สินค้า มีรายได้เพิ่มขึ้นจากค�าสั่งซื้ออาหารปรุงส�าเร็จและ
เครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้นเพราะผู้คนใช้เวลาอยู่กับบ้านในช่วง
COVID-19

การด�าเนินการเพื่อตอบสนองอย่างทันท่วงที
ต่อสถานการณ์ COVID-19
ในช่วงต้นของเหตุการณ์ บริษัทในอุตสาหกรรม
บริการส่วนใหญ่มีแนวทางการด�าเนินการที่ใกล้เคียงกัน
คือ มีการจัดท�าหรือปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ให้รองรับ
สถานการณ์โรคระบาด ติดตามสถานการณ์และประกาศ
ส�าคัญจากหน่วยงานรัฐ เพือ่ น�ามาใช้วางแผนการด�าเนินงาน
และสื่ อ สารกั บ พนั ก งาน บริ ษั ท ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ ป ระกาศ
มาตรการป้องการการระบาดของเชือ้ COVID-19 ทีม่ งุ่ เน้น
การดูแลความปลอดภัยและใส่ใจความเป็นอยูข่ องพนักงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานในส่วนที่ต้องสัมผัสหรือให้
บริการลูกค้า ขณะเดียวกัน บริษทั อนุญาตให้พนักงาน Work
From Home โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ�าเป็นและระบบ IT
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในรูปแบบดังกล่าว
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การบริหารจัดการ
ในภาวะวิกฤต COVID-19

การบรรเทาผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างรอบด้านในสถานการณ์ COVID-19

จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความส�าคัญกับ
สุขอนามัยมากขึ้นและการบังคับใช้มาตรการรักษาระยะ
ห่าง (Social Distancing) อย่างแพร่หลาย ท�าให้ธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมบริการต้องมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับ
วิกฤต COVID-19 โดยเพิม่ ความใส่ใจลูกค้า (Customer
Focus) ในโรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล ฯลฯ สถานที่
ทีย่ งั เปิดให้บริการในช่วงทีย่ งั มีสถานการณ์การแพร่ระบาด
ธุ ร กิ จ ได้ ด� าเนิ น มาตรการ Social Distancing อย่ า ง
เข้มงวด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ
ขณะเดียวกันมีการปรับรูปแบบการให้บริการ (Service
Reform) โดยเพิ่มช่องทางการให้บริการผ่านออนไลน์
เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายและรวดเร็ว
ในช่วงที่มีข้อจ�ากัดในการให้บริการจากการระบาด มีการ
พัฒนา Online Service Platform ทีถ่ อื เป็นปรากฎการณ์ใหม่
ที่ไม่พึ่งพาหน้าร้านอย่างเดียว รวมทั้งริเริ่มบริการใหม่ ๆ
ผ่านออนไลน์ เช่น Telemedicine, Online Cinema, Virtual
Shopping Mall เป็นต้น

กลุ่มธุรกิจบริการมีการดูแลห่วงใยผู้คนที่เกี่ยวข้อง
ในห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรและให้ความช่วยเหลือผู้มีส่วน
ได้เสียในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพนักงาน บริษัทส่วนใหญ่มีการ
ติดตามความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงานอย่างใกล้ชิด
เพื่อดูแลให้พนักงานมีความปลอดภัยในการท�างานและ
ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19 มีการจัดท�า
ประกันภัยกลุม่ คุม้ ครองการติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 ให้แก่
พนักงานลูกจ้าง ตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ เช่น มีโครงการเงินกูใ้ นภาวะวิกฤต
การพักช�าระหนี้เงินต้น เป็นต้น

บริษทั ในกลุม่ อุตสาหกรรมบริการยังได้รบั แรงกดดัน
จากการไม่สามารถด�าเนินธุรกิจได้ตามปกติ ซึ่งส่งผล
โดยตรงต่ อ ผลประกอบการท� า ให้ บ ริ ษั ท ส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความส�าคัญกับการรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอต่อ
การด� า เนิ น งาน มี ก ารควบคุ ม ค่ า ใช้ จ ่ า ย พั ก ช� า ระหนี้
ชะลอโครงการทีไ่ ม่จา� เป็นหรือไม่เร่งด่วน รวมทัง้ ขอสินเชือ่
ดอกเบี้ยต�่า (Soft Loan) และขอวงเงินกู้ระยะสั้นส�ารอง
ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

หลายบริษัทในธุรกิจบริการมีความพยายามที่จะ
ไม่ เ ลิ ก จ้ า งพนั ก งานหรื อ เลิ ก จ้ า งในจ� า นวนน้ อ ยที่ สุ ด
โดยให้ความส�าคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนและเคลื่อนย้ายพนักงาน
สาขาทีเ่ กินความต้องการไปทีห่ น่วยงานอืน่ เช่น Call Center
หรือ Online Service เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าจาก
ช่องทางใหม่ ๆ ในขณะเดียวกัน ท�าให้พนักงานมีรายได้
และผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน
ส�าหรับในกลุ่มลูกค้า นอกเหนือจากการเพิ่มความ
เข้มงวดเด้านมาตรการรักษาสุขอนามัยแล้ว บริษัทยังให้
ความส�าคัญกับการรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer
Engagement) ผ่านมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น การลด
ค่าธรรมเนียม การจัดโปรโมชั่นส่วนลดให้แก่ลูกค้า หรือ
การถ่ายทอดความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลสุขภาพในช่วงทีม่ กี าร
แพร่ระบาดของ COVID-19 ให้แก่ลูกค้า เป็นต้น
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• ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ บริษทั บางแห่งหันมา
ลงทุนเปิดธุรกิจขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมดิ ว่ น
(Cold Chain Express) รองรับธุรกิจเดลิเวอรี่
ที่ก�าลังมาแรง

การวางแผนฟื้นฟูธุรกิจ
ภายหลังสถานการณ์ COVID-19
จากวิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีผ่ า่ นมา
ธุรกิจบริการได้มีการปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในหลากหลายรูปแบบ ทั้งใน
ส่วนของการขยายกลุ่มเป้าหมายและขยายรูปแบบการให้
บริการ เช่น ธุรกิจการแพทย์ ขยายกลุ่มเป้าหมายจาก
ลูกค้าทัว่ ไป มาเป็นกลุม่ ลูกค้าประกันและกลุม่ ลูกค้าองค์กร
ในส่วนธุรกิจบริการเฉพาะกิจ เน้นสร้างแบรนด์เพือ่ สร้าง
ความเชือ่ มัน่ และสร้างความไว้วางใจ ขยายกลุม่ ลูกค้าใหม่ๆ
สู่กิจการขนาดเล็กที่มีก�าลังซื้อต�่า โดยปรับกลยุทธ์ธุรกิจ
หันมาบริหารจัดการต้นทุนเพื่อรองรับความต้องการของ
ธุรกิจขนาดเล็ก ด้านธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ มีการพัฒนา
ธุรกิจสู่สังคมไร้เงินสดมากขึ้น เน้นช�าระเงินผ่านออนไลน์
ท�ารายการต่าง ๆ เป็นต้น
นอกจากนี้ หลายบริษทั ได้มกี ารสร้างโมเดลธุรกิจ
ใหม่จากพฤติกรรมและวิถชี วี ติ ทีเ่ ปลีย่ นไปของผูบ้ ริโภค
ภายหลังสถานการณ์การระบาด โดยขยายธุรกิจและ
บริการใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลง เช่น

• ธุรกิจบริการประเภทโรงพยาบาล ธุรกิจการ
แพทย์เตรียมพร้อมองค์กรสู่การเป็นศูนย์บริการ
ทางการแพทย์ (Medical Hub) โดยพัฒนา
รูปแบบการให้บริการ โดยให้ผู้รับบริการหรือ
ผู ้ ป ่ ว ยใช้ เ วลาในโรงพยาบาลน้ อ ยที่ สุ ด หรื อ
ไม่ต้องเดินทางมาด้วยตนเองทุกครั้ง รวมถึง
การขยายการลงทุนทางด้าน Telemedicine
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ต่าง ๆ หรืออุปกรณ์มัลติมีเดีย ในการส่งเสริม
ด้านการดูแลสุขภาพ รองรับพฤติกรรมผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนไป
• ธุรกิจบริการประเภทพาณิชย์ ที่มีหน้าร้าน
จ�าหน่ายอยูใ่ นห้างสรรพสินค้าทีถ่ กู สัง่ ปิดชัว่ คราว
พยายามฟื้นฟูธุรกิจด้วยการเปลี่ยนจากการขาย
Notebook iPad และอุปกรณ์ไอที มาเป็นธุรกิจ
ให้เช่า รองรับความต้องการส�าหรับลูกค้าองค์กร
พร้อมปรับแผนธุรกิจสู่ออนไลน์
• ธุรกิจบริการประเภทโรงแรมและโรงภาพยนตร์
ธุรกิจโรงแรมขยายไลน์ธุรกิจแบบ B2B โดย
การน� า ที ม ท� า ความสะอาดที่ ไ ด้ รั บ มาตรฐาน
ระดั บ โรงแรมออกไปให้ บ ริ ก ารนอกสถานที่
เป็ น บริ ก ารลั ก ษณะการท� า ความสะอาดแบบ
Delivery ขณะที่ธุรกิจโรงภาพยนตร์ เน้นให้
ลู ก ค้ า ท� า รายการผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ และ
เดินเข้าโรงภาพยนตร์ด้วยระบบ QR Code ซึ่ง
เป็นมาตรฐานใหม่ในการให้บริการส�าหรับธุรกิจ
บันเทิง
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ที่มา: https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15979669789101&sequence=2020097904&language=th&country=TH

ข้อมูลการจัดการภาวะวิกฤต COVID-19 รายบริษัท

กลุ่มอุตสาหกรรม:

บริการ

AAV

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
SET: บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์
http://www.aavplc.com

ธุรกิจหลัก
ประกอบธุรกิจในลักษณะ Holding Company
โดยถือหุ้นในบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ�ากัด
ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการสายการบินราคาประหยัด

กำรด�ำเนินกำรของบริษัทเพื่อตอบสนอง
อย่ำงทันท่วงทีต่อสถำนกำรณ์ COVID-19
(Emergency Response)
ในช่ ว งต้ น ของเหตุ ก ารณ์ COVID-19 บริ ษั ท
มีกระบวนการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ
COVID-19 ตลอดจนประกาศและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อ
น�าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนการปฏิบัติ
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กำรบริหำรจัดกำร
ภำวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท
(Crisis Management)

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
รุนเเรงขึ้น ท�าให้หลายประเทศประกาศบังคับใช้มาตรการ
ที่ เ ข้ ม งวดในการป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดซึ่ ง รวมไปถึ ง
มาตรการจ�ากัดการเดินทาง ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนอง
ต่อแนวทางของรัฐบาลและมีส่วนร่วมในการลดการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส กลุ่มสายการบินแอร์เอเชียจึงได้
ประกาศหยุดให้บริการการบินชั่วคราวในเส้นทางซึ่งเป็น
เครือข่ายของสายการบิน โดยแอร์เอเชีย ไทยแลนด์ ได้
หยุดให้บริการเส้นทางการบินระหว่างประเทศตั้งแต่วันที่
22 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563และเส้นทางบินภายใน
ประเทศตัง้ แต่วนั ที่ 1 - 30 เมษายน 2563 ขณะทีแ่ อร์เอเชีย
เอ็กซ์ ไทยแลนด์ ได้หยุดให้บริการชั่วคราวในทุกเที่ยวบิน
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2563

ภาวะวิ ก ฤตดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท ไม่ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ จ�าเป็นต้องระงับเที่ยวบินและ
มีจ�านวนผู้โดยสารลดลง บริษัทจึงต้องให้ความส�าคัญกับ
การบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ท�าให้บริษัท
มีคา่ ใช้จา่ ยรวมลดลงทัง้ จากต้นทุนน�า้ มันและค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ
ที่ลดลง โดยค่าน�้ามันเชื้อเพลิงลดลงตามปริมาณการใช้
น�้ามันที่ลดลงเนื่องจากการปรับแผนการบินให้สอดคล้อง
กับความต้องการเดินทางและตามราคาน�้ามันเชื้อเพลิง
ที่ลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายไม่รวมน�้ามันเชื้อเพลิงลดลง
ตามเเผนนโยบายการประหยัดและลดการใช้จ่ายที่ไม่
จ�าเป็นทั้งหมด

นอกจากนี้ บริษัทมีการประกาศใช้แผน BCP และ
มาตรการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น มาตรการ Social Distancing
การแบ่งผู้ปฏิบัติงานเป็นสองทีมสลับท�างาน ส�าหรับงาน
ทีส่ ามารถปฏิบตั งิ านจากทีบ่ า้ นได้ให้ใช้แนวทาง Work From
Home ส่วนผู้ที่ต้องเข้าพื้นที่ให้มีการมาตรการคัดกรอง
และประเมินความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด

ส�าหรับการบริหารจัดการด้านต้นทุน ผู้บริหาร
ระดับสูง รวมถึงระดับผู้อ�านวยการขึ้นไปของกลุ่มสาย
การบินแอร์เอเชียได้สมัครใจรับเงินเดือนลดลงในระดับ
ร้อยละ 15 ขึ้นไป ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถก้าวผ่านช่วง
เวลาที่ความต้องการในการเดินทางลดลงอย่างมากได้
อีกทั้งเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อพนักงานในภาพรวม
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เมื่อภาวะการระบาดเริ่มคลี่คลาย บริษัทสามารถ
กลับมาเริ่มให้บริการเที่ยวบินได้บางส่วน แต่ยังคงติดตาม
ข้อมูลอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานก�ากับดูแล ส�านักงาน
การบินพลเรือน หน่วยงานด้านสาธารณสุข องค์การ
อนามัยโลก (WHO) และองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (ICAO) เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อแนะน�าและ
ข้อก�าหนดต่างๆ ได้ตามมาตรฐาน นอกจากนั้น บริษัท
ก�าหนดมาตรการควบคุมดูแลด้านสุขอนามัยเพื่อสร้าง
ความมั่นใจตลอดการเดินทางให้แก่ผู้โดยสาร เช่น
• ก�าหนดให้ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดการเดินทางทั้งก่อนการขึ้นเครื่องบินและ
ระหว่างการเดินทางบนเครือ่ งบิน รวมถึงระหว่าง
ขั้นตอนการเช็คอินและการรับกระเป๋าสัมภาระ
ที่สายพาน
• มีการท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อบนเครื่องบิน
ตามข้ อ ปฏิ บั ติก ารดู แ ลรั ก ษาเครื่ อ งบิ น ของ
แอร์บัสโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ส�าหรับการจอด
เครื่องบินในช่วงเวลากลางคืน เครื่องบินจะได้
รับการท�าความสะอาดตามขั้นตอนปฏิบัติเป็น
เวลา 2 ชั่วโมง ตามข้อก�าหนดของหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุข
• ในขั้นตอนก่อนขึ้นเครื่องบิน สายการบินร่วมกับ
การท่ า อากาศยานก� า หนดให้ มี จุ ด ตรวจวั ด
อุณหภูมิร่างกายอย่างเคร่งครัด โดยลูกเรือจะ
ได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายในทุกครั้ง
ก่ อ นเเละหลั ง การปฏิ บั ติห น้ า ที่ มี ก ารรั ก ษา
ระยะห่างทางสังคม ก�าหนดจุดการยืนในการ
ต่อคิวบริเวณหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินและตู้คีออส
รวมทั้งบริษัทได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือไว้
ตามจุดต่าง ๆ ส�าหรับผู้โดยสารและพนักงาน

• ระหว่างเดินทางบินเครื่องบิน เครื่องบินทุกล�า
ของสายการบินแอร์เอเชียได้ถูกติดตั้งเครื่อง
กรองอากาศ HEPA ที่เป็นระดับมาตรฐานที่ใช้
ในโรงพยาบาลซึง่ สามารถกรองอนุภาคในอากาศ
เช่น แบคทีเรีย เชือ้ ไวรัส ได้ถงึ 99.99% นอกจากนี้
ลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่สวมอุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่
หน้ากากอนามัย แว่นตา และถุงมือ เป็นต้น

กำรบรรเทำผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่ำงรอบด้ำนในสถำนกำรณ์ COVID-19
(Impact Mitigation)
บริษัทมีมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบ ดูแลและ
สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
พนักงาน: บริษัทให้ความส�าคัญกับการดูแลด้าน
สุขอนามัยของพนักงาน จึงก�าหนดมาตรการต่าง ๆ เพือ่ ลด
ความเสีย่ งในการติดเชือ้ ของพนักงาน เช่น มีการวัดอุณหภูมิ
ร่างกายก่อนเข้าปฏิบัติงาน ให้สวมใส่หน้ากากอุปกรณ์
ป้องกันต่าง ๆ ตลอดเวลาปฏิบัติงาน ก�าหนดหน่วยงาน
ที่สามารถ Work From Home ให้ปฏิบัติงานจากที่บ้านเพื่อ
ลดความเสี่ยงจากการเดินทาง เป็นต้น
ลู ก ค้ า : เนื่ อ งจากการแพร่ ร ะบาดของไวรั ส
COVID-19 ท�าให้หลาย ๆ ประเทศที่เป็นเส้นทางการบิน
ของแอร์เอเชียได้ระงับการเดินทางของผู้โดยสารตาม
สัญชาติ เมืองต้นทาง ประวัติการเดินทาง หรือจุดประสงค์
ในการเดิ น ทาง บริ ษั ท จึ ง มี ม าตรการช่ ว ยเหลื อ ลู ก ค้ า
โดยผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ (ผู้โดยสารที่มีก�าหนด
การเดินทางระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2563
และท�าการจองก่อนวันที่ 17 เมษายน 2563) สามารถ
เลือ่ นวันเดินทางได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมและค่าโดยสาร
ส่ ว นต่ า งโดยวั น เดิ น ทางใหม่ ต ้ อ งอยู ่ ภ ายในวั น ที่ 31
ธันวาคม 2563 นอกจากนี้ ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ
จากการจ�ากัดการเดินทางเนื่องจาก COVID-19 มีสิทธิ
เก็บวงเงินไว้ในบัญชีได้ 2 ปี
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ผู้ถือหุ้น: บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 มาโดยตลอดและมีความห่วงใย
ในความปลอดภั ย ของผู ้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และที ม งาน
ทุกฝ่าย จึงจัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็น
ไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
ตลอดจนด�า เนินการตามแนวทางและค�า แนะน�า ที่ส่วน
ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก�าหนดขึ้น เช่น การ
จัดสถานทีป่ ระชุมให้มรี ะยะห่างในทุกจุด การขอให้ผถู้ อื หุน้
พิจารณามอบฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระ
ของบริษัทเพื่อลดการเดินทางมารวมตัวกัน เป็นต้น

กำรวำงแผนฟื้นฟูธุรกิจ
ภำยหลังสถำนกำรณ์ COVID-19
(Business Recovery)
ด้วยอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วในประเทศไทยและ
ทัว่ โลกได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั ส�าคัญจากการระบาดของ
COVID-19 ส่งผลต่อนโยบายข้อจ�ากัดการเดินทางของรัฐ
และความต้องการเดินทางที่ลดลง บริษัทจึงจ�าเป็นต้องลด
การให้บริการเที่ยวบินโดยเฉพาะเส้นทางระหว่างประเทศ
ประกอบกับมีจา� นวนผูโ้ ดยสารเส้นทางบินระหว่างประเทศ
ลดลงเกือบร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ท�าให้รายได้รวมในไตรมาส 2 ของปี 2563 ลดลง

นอกจากนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายจะกลับมาให้บริการ
เส้นทางการบินระหว่างประเทศผ่านการเปิดการท่องเทีย่ ว
ระหว่างกันเฉพาะประเทศที่เจรจาตกลงร่วมกัน (Travel
Bubble) โดยเฉพาะกลุ ่ ม ประเทศในภู มิ ภ าคอิ น โดจี น
ประเทศจีน และประเทศอื่น ๆ ที่มีมาตรการควบคุมการ
แพร่ระบาด COVID-19 ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ มาตรการ
ผ่อนคลายจากส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ที่ เ ริ่ ม อนุ ญ าตให้ จ� า หน่ า ยสิ น ค้ า ที่ ร ะลึ ก บนเครื่ อ งบิ น
ได้เเล้ว ตั้งเเต่เดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ส�าหรับ
การให้บริการอาหารเเละเครื่องดื่มบนเครื่องบินคาดว่าจะ
ได้รับการอนุญาตในระยะต่อไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลดี
ต่อธุรกิจและผลประกอบการของสายการบินในช่วงครึง่ หลัง
ของปี 2563

ในกระบวนการฟื้นฟูธุรกิจหลังวิกฤต COVID-19
ในครั้ ง นี้ บริ ษั ท มี ก ารเพิ่ ม เส้ น ทางบิ น ภายในประเทศ
ที่สอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น
การเปิดเส้นทางบินข้ามภาค และบินตรง เช่น เส้นทาง
เชียงใหม่-หัวหิน และ อุดรธานี-หัวหิน เป็นต้น อีกทั้ง
บริหารจัดการการให้บริการทีก่ รุงเทพฯ โดยเพิม่ เทีย่ วบินที่
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมืองถือเป็นการสร้างทางเลือกและความ
สะดวกสบายให้กบั ผูโ้ ดยสาร ตอกย�า้ ความเป็นผูน้ า� ในตลาด
พร้อมร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม
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AKP

บริษัท อัคคีปราการ จ�ากัด (มหาชน)
mai: บริการ
http://www.akkhie.com/index.php

ธุรกิจหลัก
บริษัทได้รับสิทธิเข้าบริหารและประกอบการ
ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม
(เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเวลา 20 ปี
นับแต่วันลงนามในสัญญา
(สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2571)
และมีสิทธิขอให้ต่ออายุสัญญาได้อีก 10 ปี

การด�าเนินการของบริษัทเพื่อตอบสนอง
อย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์ COVID-19
(Emergency Response)
บริษัทติดตามสถานการณ์โรคระบาดมาโดยตลอด
เพื่อวางแผนเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิด
ขึ้นหรือส่งผลกระทบกับบริษัทเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤต
และได้ก�าหนดมาตรการป้องกัน เช่น มาตรการป้องกัน
และรับมือเชื้อไวรัส COVID-19 มีการคัดกรองโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสส�าหรับผู้มาติดต่อภายนอก ก�าหนดให้พนักงาน
ต้องรายงานความผิดปกติของตนเองและคนใกล้เคียง
เป็นต้น
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บริษทั ได้แบ่งทีมผูบ้ ริหารออกเป็น 2 ทีม โดยทีมที่ 1
รับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการ
ลูกค้า และทีมที่ 2 รับผิดชอบในการเตรียมความพร้อม
ส�าหรับกระบวนการด�าเนินงานภายในและการเฝ้าระวัง
สุขภาวะอนามัยของพนักงาน โดยแบ่งแผนการเตรียมการ
เป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 สถานการณ์การแพร่ระบาดติดเชื้อ
ในประเทศอยู่ใน Phase ที่ 1 บริษัทติดตามและรวบรวม
ข้อมูลของลูกค้าส�าหรับแผนในการจัดการทีจ่ ะส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินธุรกิจ มีการปรับปรุงแผนการให้บริการ
กรณีทมี่ าตรการของทางภาครัฐมีผลต่อการให้บริการ เช่น
แผนการลดต้นทุนการเผาของเสีย แผนการขนส่ง เป็นต้น
รวมทั้งก�าหนดแผนการให้บริการกรณีที่พบการติดเชื้อ
COVID-19 ภายในบริษทั และแผนการลดความเสีย่ งในการ
ติดเชื้อ COVID-19 ของพนักงาน
ระยะที่ 2 สถานการณ์การแพร่ระบาดติดเชื้อ
ในประเทศอยู่ใน Phase ที่ 2 บริษัทก�าหนดมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงในการติดเชื้อของพนักงาน วางแผน
ก�าหนดวิธีการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงของพนักงาน
ได้แก่ ลดความถี่ในการเดินทางมาท�างาน ก�าหนดการ
ใช้ประโยชน์พื้นที่ร่วมกัน ก�าหนดมาตรการท�างานจาก
ที่บ้าน (Work From Home)

การบริหารจัดการ
ภาวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท
(Crisis Management)
คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้ทีมผู้บริหารทั้ง
2 ทีม รายงานผลการเตรียมการและติดตามสถานการณ์
ทุกสัปดาห์ โดยในการด�าเนินงานเพื่อบริหารจัดการวิกฤต
บริษัทได้จัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการป้องกันการติดเชื้อให้กับพนักงาน ได้แก่
หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และเพิม่ ความถีใ่ นการท�าความ
สะอาดพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง รวมทัง้ ปรับเปลีย่ นชัว่ โมงการท�างาน
ของพนักงานที่เข้ากะ เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วง
เวลาเคอร์ฟิว
บริษัทมีการติดตามข้อมูลสุขภาพของพนักงาน
ทุกสัปดาห์และข้อมูลการเดินทางเมือ่ พนักงานมีการลางาน
อีกทัง้ เตรียมความพร้อมกรณีพบผูต้ ดิ เชือ้ รวมทัง้ วางแผน
จัดเตรียมสถานที่พักชั่วคราวและอาหารส�าหรับพนักงาน
ฝ่ายปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถเดินระบบการเผาท�าลาย
ได้อย่างต่อเนื่องกรณีมีการขยายระยะเวลาเคอร์ฟิวหรือ
การระบาดของโรครุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้
จัดเตรียมอุปกรณ์และทรัพยากรที่จ�าเป็นเพื่อสนับสนุน
ในการท�างาน Work From Home ของพนักงานในส่วนของ
งานสนับสนุน
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ในด้ า นการขนส่ ง สิ น ค้ า และการจั ด การวั ต ถุ ดิ บ
บริษทั ได้วางแผนการขนส่งและสือ่ สารกับลูกค้าเพือ่ ให้การ
ขนส่งได้ตามช่วงเวลาที่ พ.ร.ก.ฉุกเฉินก�าหนด โดยจัดตาราง
การขนส่งให้ลูกค้าตามก�าหนดเวลา บริษัทพิจารณจัดซื้อ
รายการวัตถุดบิ และวัสดุอปุ กรณ์ทจี่ า� เป็นต่อการด�าเนินงาน
ที่อาจจะไม่สามารถจัดซื้อได้เนื่องจากผู้ขายไม่สามารถ
น�าเข้าจากผู้ผลิตต่างประเทศ รวมทั้งวางแผนการจัดหา
Supplier รายใหม่ส�ารองและวัตถุดิบทดแทน เช่น ชุด
ป้องกันสารเคมี หน้ากากป้องกัน ปูนขาว ผงถ่าน เป็นต้น

การบรรเทาผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างรอบด้านในสถานการณ์ COVID-19
(Impact Mitigation)
บริ ษั ท ได้ ป ระเมิ น ผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั แต่ละกลุม่ เพือ่ วางแผนการช่วยเหลือ
หรือบรรเทาผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับตามความ
สามารถและศักยภาพของบริษัทที่จะด�าเนินการได้ ดังนี้
พนั ก งาน: บริ ษั ท จั ด หาอาหารกลางวั น ให้ กั บ
พนั ก งานเพิ่ ม เติ ม จากเดิ ม ที่ จั ด ให้ วั น เว้ น วั น เป็ น ทุ ก วั น
รวมทั้งดูแลการเดินทางมาท�างานของพนักงานในช่วงที่มี
มาตรการให้ทา� งานจากทีบ่ า้ นได้บางส่วน ส�าหรับพนักงาน
ทีต่ อ้ งเดินทางมาท�างานโดยรถโดยสารสาธารณะ ทางบริษทั
จัดรถรับ-ส่งเฉพาะพนักงานบริษัทเท่านั้น บริษัทยังได้
ก�าหนดมาตรการป้องกันการติดเชื้อ โดยจัดหาเจลล้างมือ
แอลกอฮอล์ไว้บนรถส�าหรับพนักงาน และมีการฉีดพ่นน�า้ ยา
ฆ่าเชื้อในทุก ๆ วัน
ลูกค้า: บริ ษั ท สอบถามและรวบรวมข้ อ มู ล จาก
ลูกค้าทีใ่ ช้บริการเพือ่ น�ามาวางแผนในการช่วยเหลือส�าหรับ
การเตรียมภาชนะรองรับและรวบรวมของเสียที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตที่รอส่งก�าจัดกรณีที่ไม่สามารถท�าการ
ขนส่งมาก�าจัดได้ตามระยะเวลาปกติ และบริษทั มีแผนการ
ให้บริการส�าหรับการเก็บรวบรวมและรับก�าจัดหน้ากาก
อนามัยที่ผ่านการใช้งานแล้วที่เกิดจากพนักงานของลูกค้า
ในราคาพิเศษอีกด้วย (ของเสียพิเศษทีม่ าจากโรงพยาบาล
ทางบริษัทมีการฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อก่อนการจัดเก็บ)

คู่ค้า: บริษัทไม่มีการขอปรับเลื่อนการช�าระเงิน
ค่าสินค้าและบริการ และหากคูค่ า้ รายเดิมไม่สามารถจัดหา
สินค้าและหรือบริการให้ได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาด ทางบริษทั จะไม่ถอื เป็นข้อบกพร่องในการให้บริการ
ตามข้อตกลงแต่อย่างใด
ผูถ้ อื หุน้ : บริษทั ได้กา� หนดช่องทางรับฟังความเห็น
และสื่อสารแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการรับมือ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส�าหรับ
ผูถ้ อื หุน้ และกลุม่ นักลงทุนไว้ 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ สือ่ สาร
ผ่าน Website ของบริษัท และสื่อสารผ่าน Website ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งบริษัทมีความ
ตระหนักและห่วงใยต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของ
ผูถ้ อื หุน้ และผูท้ มี่ สี ว่ นร่วมในการจัดประชุม คณะกรรมการ
บริษทั จึงได้มมี ติให้เลือ่ นการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ออกไป
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดบรรเทาลงจนมั่นใจ
และได้รับการยืนยันจากภาครัฐ ต่อมาเมื่อสถานการณ์
การระบาดของโรคได้คลี่คลายไปบางส่วนแล้ว บริษัท
จึงก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 เป็น
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยได้จัดให้มีมาตรการควบคุม
เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19
ชุมชนและสังคม: บริษัทส่งเสริมการสร้างรายได้
ให้กบั ชุมชนด้วยการสนับสนุนวัตถุดบิ และจัดจ้างให้ชมุ ชน
จัดท�าหน้ากากผ้าส�าหรับการแจกจ่ายให้กบั พนักงาน ลูกค้า
และชุมชนที่ขาดแคลน

การวางแผนฟื้นฟูธุรกิจ
ภายหลังสถานการณ์ COVID-19
(Business Recovery)
บริ ษั ท มี ก ารทบทวนเป้ า หมายและแผนการ
ด� า เนิ น งานในระยะสั้ น และระยะยาวให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ โดยวางแนวทางให้บรรลุเป้าหมาย (Business
Goals) และรับมือกับ New Normal ของอุตสาหกรรม
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ภายหลั ง สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
COVID-19 คลี่คลายแล้วด้วยมาตรการ 3 เรื่อง ได้แก่
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ด้านก�าลังคน บริษัทสื่อสารให้พนักงานรับรู้
ถึงสถานการณ์ของบริษัท มีการอบรมและให้ความรู้กับ
พนักงานเพื่อ เตรียมพร้อมต่อการรับ มือกับ เหตุการณ์
ที่ไม่คาดคิด เช่น การแพร่ระบาดซ�้า เป็นต้น และการปรับ
เปลี่ยนรูปแบบการท�างาน เช่น การอบรมแบบออนไลน์
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้วย VDO การจัดท�าแผน
ฉุกเฉิน เพิ่มรายการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ลงใน
รายการตรวจสุ ข ภาพพนั ก งานประจ� า ปี แ ละการตรวจ
สุขภาพก่อนเริ่มงานส�าหรับพนักงานใหม่ เป็นต้น
ด้ า นการด� า เนิ น งาน บริ ษั ท มี ก ารทบทวน
เป้ า หมายและก� า หนดแผนงานการด� า เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า ง
ต่อเนื่อง Business Continuity Planning (BCP) ให้
สอดคล้องตามสถานการณ์ โดยเพิ่มยอดขายจากการแบ่ง
กลุ่มตามประเภทอุตสาหกรรมที่ใช้บริการ ปี 2562 และ
ลดต้นทุนในแต่ละกลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ม Chemical Industry
2) กลุ่ม Agrochemical Industry 3) กลุ่มน�้าเสียทั่วไป
ซึ่งน�าน�้าเสียมาตกตะกอน 200 ลบ.ม./วัน เพื่อให้ได้
น�้าใสมาใช้ประโยชน์และน�าน�้าข้นมาเผาท�าลาย 4) กลุ่ม
โรงพยาบาลและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งบริษัท
ได้รับของเสียอันตรายจากโรงพยาบาลน�ามาเผาท�าลายที่
เตาของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแห่งนี้
ด้านการจัดการการเงิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
ทางด้านการเงินในสภาวะเศรษฐกิจที่ลดลง เนื่องจาก
ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจปลายน�้า หากสภาวะเศรษฐกิจ
ในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลดลงจะส่งผลโดยตรง
ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษทั ท�าให้ตอ้ งทบทวนเป้าหมาย
และแผนการด�าเนินงานในระยะสั้นอย่างเร่งด่วน รวมทั้ง
ปรับเปลี่ยนกระบวนการและน�านวัตกรรมมาใช้เพื่อให้
สามารถควบคุมต้นทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
• โครงการน�าน�้าเสียที่ผ่านการตกตะกอนมาใช้
ทดแทนน�า้ ประปา จากการน�าน�า้ เสียมาตกตะกอน
ท�าให้สามารถน�าน�า้ ส่วนใสมาใช้ประโยชน์ ทดแทน
การใช้นา�้ ประปาในกระบวนการลดอุณหภูมไิ ด้ถงึ
ประมาณ 50-60% ของปริมาณการใช้นา�้ ประปา
และยังสามารถลดต้นทุนการเผาท�าลายน�า้ เสียลง
เนื่องจากปริมาณน�้าเสียที่ต้องการเผาท�าลาย
ลดลงเหลือเพียง 40-50% ของปริมาณทีร่ บั เข้ามา

• โครงการเครื่ อ งผลิ ต ออกซิ เ จน เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการเผาไหม้ แ ละสามารถลด
ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติลงได้ท�าให้ต้นทุน
ค่าก๊าซธรรมชาติลดลง
• Application On Smart Phone พัฒนาการ
ให้ บ ริ ก ารและเพิ่ ม ความสะดวกในการเข้ า ถึ ง
การใช้บริการและการติดตามผลการให้บริการ
ของลูกค้าได้ เช่น การติดตามตรวจสอบการ
ท�าลายสินค้าหรือวัตถุดบิ ผ่านระบบออนไลน์จาก
กล่อง CCTV การค้นหารูปแบบการให้บริการ
ที่เหมาะสมกับความต้องการเบื้องต้นได้ทันที
เป็นต้น
• ติดตั้งเครื่อง Shedder ส�าหรับการย่อยสลาย
ของเสียทีม่ คี า่ พลังงานความร้อนขนาดใหญ่ เพือ่
ป้อนเข้าสูเ่ ตาเผาโดยเครือ่ งป้อนของเสียเผาอย่าง
ต่อเนื่อง Continuous Particles Screw Feeder
ท�าให้สามารถใช้ประโยชน์ของพลังงานที่มาจาก
ของเสียได้เต็มประสิทธิภาพ
• คัดแยกและจัดเตรียมของเสียที่มีค่าพลังงานสูง
ส�าหรับน�าไปใช้ประโยชน์ในการทดแทนพลังงาน
ความร้อนจากเชื้อเพลิง
นอกจากนี้ บริษทั ยังวางแผนเรือ่ งการสร้างแบรนด์
เป็นแผนการด�าเนินงานในระยะยาวส�าหรับการปรับตัว
รับมือกับ New Normal ของอุตสาหกรรม ด้วยหลักการ
“เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า โดยการสร้างความเชื่อมั่นและ
ไว้ใจ” ส�าหรับผู้ใช้บริการทั้งรายเก่าและรายใหม่ รวมทั้ง
วางแผนการท� า ตลาดใหม่ ใ นกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก และ
ขนาดย่อมที่มีก�าลังซื้อต�่า ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับลด
ต้นทุนการเผาของเสียลงมาได้ท�าให้กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก
และขนาดย่อมสามารถตัดสินใจใช้บริการได้เพิ่มมากขึ้น
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AOT

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)
SET: บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์
http://www.airportthai.co.th

ธุรกิจหลัก
ด�าเนินธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย
ประกอบด้วย การจัดการ การด�าเนินงาน
และการพัฒนาท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ
6 แห่ง คือ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ท่าอากาศยานภูเก็ต
ท่าอากาศยานหาดใหญ่

การด�าเนินการของบริษัทเพื่อตอบสนอง
อย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์ COVID-19
(Emergency Response)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ที่เกิดขึ้น บริษัทได้จัดท�าแผนเตรียมความพร้อมรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
เพือ่ ให้บริษทั ปฏิบตั งิ านได้อย่างปลอดภัย ต่อเนือ่ ง ถูกต้อง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนด�าเนินการ
รับมือในระยะเตรียมการก่อนการเกิดเหตุ ระยะขณะเกิดเหตุ
และระยะหลังเกิดเหตุ
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บริ ษั ท ก� า หนดมาตรการและผู ้ รั บ ผิ ด ชอบอย่ า ง
ชัดเจนในแต่ละระยะ เช่น มาตรการรักษาระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing) มาตรการรักษาความสะอาดของ
อาคารสถานที่โดยมีการท�าความสะอาดบริเวณจุดสัมผัส
ที่ใช้รวมกัน (Deep Clean) ให้บริการเจลแอลกอฮอล์
และสบู่ล้างมือตามจุดต่าง ๆ มาตรการตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกายเพื่อคัดกรองผู้มาปฏิบัติงาน ผู้มาติดต่อ และผู้ใช้
บริการท่าอากาศยานด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ
(Thermoscan) ก�าหนดให้มีการจัดตารางการเหลื่อมเวลา
เข้าท�างานและเวลาพักของพนักงานตามความเหมาะสม
เพื่อหลีกเลีย่ งความแออัด ลดความเสี่ยงและโอกาสติดเชื้อ
ในระหว่างการเดินทางเข้าออกส�านักงานและใช้บริการ
โรงอาหาร รวมถึงบริษัทได้ประกาศให้มีมาตรการท�างาน
จากที่บ้าน (Work From Home) โดยให้พนักงานและ
ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานปกติ (Daywork) สลับกันมาปฏิบัติงาน
ในที่ท�างานและปฏิบัติงานที่บ้าน นอกจากนี้ ยังได้มีการ
สนับสนุนคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) พร้อม
ติดตั้งโปรแกรมที่จ�าเป็นส�าหรับการท�างานให้แก่ส่วนงาน
ที่รับผิดชอบกิจกรรมที่มีความส�าคัญ
บริษัทมีการประชุมคณะท�างานแผนความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ ซึง่ ประกอบด้วยคณะผูบ้ ริหารของแต่ละส่วนงาน
ของบริษัทเพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์และพิจารณา
ประกาศใช้ แ ผนความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ (Business
Continuity Plan: BCP) เพื่อให้บริษัทด�าเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่องและสามารถตอบสนองต่อภาวะวิกฤตได้อย่างทัน
ท่วงที

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
ในการจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวเป็น
อย่างดี โดยมีการจัดสรรพื้นที่ท่าอากาศยานให้แก่ศูนย์
บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เพื่อให้สามารถ
ด�าเนินการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าประเทศได้อย่างทั่วถึง
และรัดกุม พร้อมทั้งได้ส่งบุคลากรไปประจ�าที่ศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ณ ท�าเนียบรัฐบาล เพื่อ
ประสานงานและด�าเนินงานตามมาตรการของภาครัฐเพื่อ
รับมือกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

การบริหารจัดการ
ภาวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท
(Crisis Management)
ในการประชุ ม คณะท� า งานแผนความต่ อ เนื่ อ ง
ทางธุ ร กิ จ บริ ษั ท ได้ มี ก ารติ ด ตามการด� า เนิ น งานในช่ ว ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดผ่านการรายงาน
ให้แก่ผู้บริหาร และคณะท�างานทราบผ่านช่องทางการ
ติดต่อออนไลน์ เช่น Application Line และมีการสื่อสาร
การด�าเนินงานให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทราบผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ อย่างสม�่าเสมอ ดังนี้
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• การสื่ อ สารให้ พ นั ก งานและผู ้ ม าใช้ บ ริ ก าร
ผ่าน กลุ่มไลน์ AOT Staff, Facebook AOT
Official เพื่อสื่อสารการด�าเนินงานของบริษัท
และแนะน�าวิธปี ฏิบตั ติ นทีถ่ กู ต้องเมือ่ มาใช้บริการ
ท่าอากาศยานในสภาวการณ์แพร่ระบาดให้แก่
ผูม้ าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษทั (https://
www.airportthai.co.th/), Facebook AOT Official
และกลุ่มไลน์ของสื่อมวลชน
• สื่ อ สารให้ แ ก่ นั ก ลงทุ น ผ่ า นการรายงานให้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสือ่ สารให้แก่นกั วิเคราะห์
หลักทรัพย์ผ่านการประชุมออนไลน์ และติดต่อ
ผ่านโทรศัพท์
บริษัทได้ประกาศให้มีมาตรการท�างานจากที่บ้าน
(Work From Home) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ โดย
บริษัทได้สนับสนุนคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)
พร้อมติดตั้งโปรแกรมที่จ�าเป็นส�าหรับการท�างานให้แก่
ส่วนงานทีร่ บั ผิดชอบกิจกรรมทีม่ คี วามส�าคัญต่อการด�าเนิน
งานหลักของบริษัทอีกด้วย
ส�าหรับท่าอากาศยานในความดูแลของบริษัทได้
ด�าเนินมาตรการเพือ่ ลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เช่น มาตรการรักษาระยะห่าง
ทางสังคม (Social Distancing) เช่น ก�าหนดจุดยืน นัง่ และ
จุดให้บริการต่าง ๆ ภายในท่าอากาศยาน มาตรการคัดกรอง
โดยการตรวจวัดอุณหภูมริ า่ งกายของพนักงาน ผูม้ าติดต่อ
และผู้ใช้บริการด้วย Thermoscan และ Thermo Infrared
ซึ่งต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
ให้บริการจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และสบู่ตามจุด
ต่าง ๆ ก�าหนดให้พนักงาน ผูม้ าติดต่อ และผูโ้ ดยสารทุกคน
ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และให้ผโู้ ดยสารทุกคน
ต้องลงข้อมูลการเดินทางบน Application AOT Airport และ
ใช้ Application ไทยชนะ

การบรรเทาผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างรอบด้านในสถานการณ์ COVID-19
(Impact Mitigation)
บริษทั มีการประเมินผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ และจัดการ
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
พนักงาน: บริษัทจัดโครงการ “หน้ากาก Face
Shield แทนความห่วงใย จากแนวหลังสู่แนวหน้า” ซึ่งเป็น
โครงการที่เชิญชวนให้พนักงานร่วมจัดท�าหน้ากาก Face
Shield ให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งต้องมี
การติดต่อกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก และได้สง่ มอบ
หน้ากาก Face Shield แก่หน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียงบริษัท
เช่น สน.ดอนเมือง ส�านักงานเขตดอนเมือง กว่า 4,700 ชิน้
ใช้งบประมาณ 53,000 บาท เป็นต้น
บริษัทได้จัดท�าประกันภัยกลุ่มคุ้มครองการติดเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ให้แก่พนักงาน/ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานใน
พืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการติดเชือ้ ไวรัส อีกทัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์ของ
บริษัทมีโครงการเงินกู้สามัญด�ารงชีพ เหตุพิเศษในภาวะ
วิกฤต และโครงการพักช�าระหนีเ้ งินต้น ฝ่าวิกฤต COVID-19
ลูกค้าและคู่ค้า: บริษัทได้รายงานการด�าเนินการ
ดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ SCP) ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
และสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 โดยมีมาตรการช่วยเหลือที่ส�าคัญ เช่น
การปรับลดค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงทีร่ ายเดือน ปรับลด
ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้อาคาร และค่าผลประโยชน์
ตอบแทนคงที่รายเดือน เลื่อนการช�าระค่าผลประโยชน์
ตอบแทนที่ครบก�าหนดช�าระตามระยะเวลาที่ก�าหนดกรณี
ที่ผู้ประกอบการร้องขอ เป็นต้น
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ผู ้ ถื อ หุ ้ น : บริ ษั ท รายงานแนวทางการบริ ห าร
ความเสี่ยงและรับมือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID-19 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ SCP) ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ และ
นักลงทุน และผ่านช่องทางการสื่อสารขององค์กร ได้แก่
เว็บไซต์ (https://www.airportthai.co.th/), Facebook
AOT Official
ชุมชนและสังคม: บริษัทด�าเนินงานภายใต้แนวคิด
“การเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็น
เพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน Corporate Citizenship Airport”
ได้แก่

• สนั บ สนุ น น�้ า แร่ ต ราสั ญ ลั ก ษณ์ ข องบริ ษั ท แก่
โรงพยาบาล หน่วยงานรัฐ วัด และชุมชนโดยรอบ
ท่าอากาศยานที่ได้รับผลกระทบกว่า 36,600
ขวด ใช้งบประมาณกว่า 128,100 บาท

• กิ จ กรรมจิ ต อาสาบ� า เพ็ ญ สาธารณประโยชน์
“มี แ ล้ ว แบ่ ง ปั น ” เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 โดยคณะผู้บริหาร
และพนักงานร่วมบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภค
ที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวันและน�าไป
แจกจ่ า ยแก่ ชุ ม ชนแม่ ท องก้ อ นและชุ ม ชน
บุญมาก เขตดอนเมือง ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจ�านวน
550 ชุด ใช้งบประมาณ 100,000 บาท

• สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือในโครงการ/
กิจกรรมบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น โครงการ
“คมนาคมต้านโควิด ส่งใจ ใส่อาหาร สู่บุคลากร
ทางการแพทย์” และกิจกรรมช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ร่วมกับกองทัพอากาศ จ�านวน 150,000 บาท

• กิ จ กรรมจิ ต อาสาบ� า เพ็ ญ สาธารณประโยชน์
“มี แ ล้ ว แบ่ ง ปั น ” เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้ า อยู ่ หั ว วั น ที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดย
คณะผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานร่ ว มบรรจุ สิ่ ง ของ
อุปโภคบริโภคทีจ่ า� เป็นต่อการด�ารงชีวติ ประจ�าวัน
และน�าไปแจกจ่ายแก่ชุมชนพัฒนาประชาอุทิศ
ชุมชนเจริญบุญมา ชุมชนร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง
และชุมชนดาวทอง เขตดอนเมือง ที่ได้รับผล
กระทบจ�านวน 550 ชุด ใช้งบประมาณ 100,000
บาท

• สนับสนุนงบประมาณจ�านวน 21,000,000 บาท
ให้แก่กรมควบคุมโรคเพือ่ จัดซือ้ เครือ่ งวัดอุณหภูมิ
ทางร่างกายชนิดอินฟราเรด (Thermoscan)
ยี่ห้อ FLIR รุ่น T620 จ�านวน 17 เครื่อง ให้กับ
ด่ า นควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ระหว่ า งประเทศของ
ท่าอากาศยานภายใต้การก�ากับดูแลของบริษัท
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การวางแผนฟื้นฟูธุรกิจ
ภายหลังสถานการณ์ COVID-19
(Business Recovery)
หลั ง จากมี ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
COVID-19 ในช่วงต้นปี 2563 ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการ
ต่าง ๆ เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาด รวมถึงการห้ามเครือ่ งบิน
ขนส่งคนโดยสารท�าการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการ
ชั่วคราว ส่งผลให้มีจ�านวนผู้โดยสารมาใช้บริการสนามบิน
โดยรวมลดลงอย่างต่อเนื่อง คือ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม
– 31 พฤษภาคม 2563 เที่ยวบินลดลงกว่า 55.28% และ
ผู้โดยสารลดลงกว่า 66.32%
ด้านปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศของบริษัท
ในภาพรวมรอบ 8 เดือนของปีงบประมาณ 2563 ก็ลดลง
เช่นกัน คือ มีสนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์จา� นวน 825,665 ตัน
ลดลง 17.61% เมื่อ เทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อ น
ซึ่งสาเหตุที่ปริมาณการขนส่งสินค้ามีอัตราลดลงไม่มาก
เหมือนกับจ�านวนเที่ยวบินและผู้โดยสารนั้น เนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของเที่ยวบินขนส่งสินค้าเป็นหลัก โดยในช่วง
4 เดือนที่ผ่านมา (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563)
แม้ว่าเที่ยวบินโดยสารจะลดลงมากจากเดิมเฉลี่ย 6,500
เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เหลือเพียง 500 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
(ท�าให้ปริมาณสินค้าที่ล�าเลียงโดยเที่ยวบินโดยสารลดลง
ถึง 74.22%) แต่เที่ยวบินขนส่งสินค้ากลับมีอัตราการ
เพิ่มขึ้นถึง 127.22% (เพิ่มจาก 160 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
เป็น 360 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์) ซึง่ สายการบินมีการปรับตัว
โดยหันมาท�าการบินแบบเที่ยวบินขนส่งสินค้าทดแทน
เที่ยวบินโดยสารที่ต้องหยุดบินชั่วคราวตามประกาศของ
ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ การเพิม่ ขึน้
ของเทีย่ วบินขนส่งสินค้าอาจช่วยชดเชยปริมาณการขนส่ง
สินค้าทางอากาศได้เพียงบางส่วน เนือ่ งจากในอดีตนัน้ กว่า
80% ของการขนส่งทางอากาศยานเป็นเที่ยวบินโดยสาร
เป็นหลัก
ทั้งนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าโครงการพัฒนาสนาม
บินทั้ง 6 แห่ง เพื่อให้สามารถรองรับการจราจรในอนาคต
โดยในส่วนของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ระยะที่ 2 มีความคืบหน้าในการด�าเนินงานก่อสร้างอาคาร

เทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1 : SAT-1) 88%
คาดว่าเที่ยวบินและผู้โดยสารจะเริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
จนกลับมามีปริมาณการจราจรเป็นปกติ (ที่ระดับเดิมของ
ปี 2562) ในเดือนตุลาคม 2565 ดังนั้น บริษัทอาจต้อง
พิจารณาการเปิดใช้อาคาร SAT-1 ให้สอดคล้องกับปริมาณ
ผู้โดยสารต่อไป
บริษทั ยังคงเดินหน้าในโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
ดอนเมืองเพื่อรองรับและอ�านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร
มีการปรับปรุงอาคารผูโ้ ดยสาร อาคาร 1 เพือ่ รองรับผูโ้ ดยสาร
ภายในประเทศ การก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร อาคาร 3
บริเวณอาคารผู้โดยสารเดิมที่ไม่ได้ใช้งาน เป็นการคืน
ขีดความสามารถเดิมของท่าอากาศยานดอนเมืองในการ
รองรับปริมาณผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 40 ล้านคนต่อปี
โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567
ในส่วนของสนามบินภูมิภาคของบริษัทอีก 4 แห่ง
ยั ง คงด� าเนิ น โครงการพั ฒ นาสนามบิ น ตามแผนแม่ บ ท
การพัฒนาสนามบินเช่นกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการและรักษามาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้
สนามบินมีศักยภาพและสามารถรองรับความต้องการ
การเดินทางทีจ่ ะกลับเข้าสูส่ ภาวะปกติ ซึง่ จะเป็นการส่งเสริม
สนั บ สนุ น การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ทั้ ง การขนส่ ง
การท่องเที่ยว และธุรกิจการบริการของประเทศให้กลับมา
ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย
ในปีต่อไป บริษัทยังคงมุ่งเน้นการให้บริการด้วย
ความสะอาดและปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดี ปลอดโรคของ
ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารสนามบิ น ควบคู ่ กั บ การด� า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ จ ะ
ช่ ว ยเหลื อ สั ง คมผ่ า นการส่ ง เสริ ม การส่ ง ออกสิ น ค้ า
เกษตรกรรมของประเทศไทย ทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้
กับบริษัท แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่การเดินทาง
ทางอากาศยังคงชะลอตัวในอีก 1 – 2 ปีข้างหน้า ขณะที่
การขนส่งสินค้าทางอากาศมีการปรับตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้น
ดังนั้น โครงการเกี่ยวกับสินค้าเน่าเสียง่าย (Premium
Perishable Lane: PPL) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก (Certify Hub) จะช่วยให้
สิ น ค้ า เกษตรของไทยคงคุ ณ ภาพและมี ม าตรฐานตาม
หลักสากล และจะช่วยน�ารายได้เข้าสู่ประเทศไทยอีกด้วย
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BDMS

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
SET: บริการ / การแพทย์
http://www.bangkokhospital.com

ธุรกิจหลัก
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยมีโรงพยาบาล
เครือข่ายในไทยและกัมพูชา ด�าเนินการภายใต้ชื่อ
โรงพยาบาล 6 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ
กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช
กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล
และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัล
รวมถึงธุรกิจที่ให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ ได้แก่
ธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตยา
และธุรกิจผลิตน�้าเกลือ เป็นต้น

การด�าเนินการของบริษัทเพื่อตอบสนอง
อย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์ COVID-19
(Emergency Response)
บริ ษั ท มี ก ารด� า เนิ น การเพื่ อ ป้ อ งกั น และรั บ มื อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
โดยแต่ ง ตั้ ง คณะท�างานรับมือสถานการณ์การระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจัดประชุมเพื่อก�าหนด
แนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อซึ่งอ้างอิงมาตรฐานทางการ
แพทย์ทั้งจากกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรทางโรค
ติดเชื้อนานาชาติ รวมถึงมีการติดตามผลการด�าเนินงาน
และประเมิ น ผลการรั ก ษาของผู ้ ติด เชื้ อ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และสม�่าเสมอ ในช่วงแรกที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในประเทศ
คณะท�างานได้กา� หนดให้มกี ารประชุมทุกวันผ่านเทคโนโลยี
Microsoft Teams ตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing) ต่อมาเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง
จึงได้ลดการประชุมเหลือ 2 ครั้ง/สัปดาห์ และ 1 ครั้ง/
สัปดาห์ ตามล�าดับ
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โรงพยาบาลเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดได้คอ่ นข้างรวดเร็วโดยเริม่ เตรียมการตัง้ แต่
วันที่ 6 มกราคม 2563 เมื่อมีข่าวการแพร่ระบาดของ
เชือ้ ไวรัสในเมืองอูฮ่ นั่ ผูบ้ ริหารได้เรียกประชุมทีมเพือ่ หารือ
และทบทวนแผนรองรับโรคอุบัติการณ์ใหม่ (Emerging
Disease) ต่อมาได้เริ่มส�ารวจปริมาณยาและเวชภัณฑ์
ทางการแพทย์ อาทิ หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ชุด
ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และเจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือทีม่ อี ยู่
พร้อมทัง้ ประเมินปริมาณการใช้งานในกรณีทเี่ กิดการแพร่
ระบาดในไทยเพื่อจัดซื้อและส�ารองล่วงหน้า มีการควบคุม
ตรวจสอบปริมาณการใช้งานให้มคี วามเหมาะสมและคุม้ ค่า
และจัดท�ารายงานการใช้และจ�านวนคงคลังอย่างต่อเนื่อง
และสม�่าเสมอ รวมถึงส�ารวจความพร้อมใช้ของห้องแยก
ผู้ป่วยความดันลบ (Negative Pressure Room) และปรับ
ให้มีห้องแยกผู้ป่วยเพิ่มเติม เมื่อประเทศไทยมีผู้ป่วย
รายแรก (กลางเดือนมกราคม 2563) และเมื่อทราบว่า
COVID-19 มีผลต่อพยาธิสภาพในปอดรุนแรงจึงได้สา� รวจ
จ�านวนเครือ่ งช่วยหายใจ รวมถึงอุปกรณ์ทจี่ า� เป็นในการใช้
เครือ่ งช่วยหายใจของทุกโรงพยาบาลในเครือ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าจ�านวนเครือ่ งเพียงพอ สามารถยืมระหว่างเครือข่าย หรือ
จัดซื้อจัดหาล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในระยะแรกของการแพร่ ร ะบาดโรงพยาบาล
ด�าเนินการเช่าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อประยุกต์เป็นคลินิก
ให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโดยเฉพาะส�าหรับให้บริการ
ผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสหรือผู้มีความเสี่ยง โดยใช้ชื่อว่า
คลินิก Acute Respiratory Infection (ARI) มีการคัดกรอง
ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่
กระจายของเชื้อไวรัส นอกจากนี้ โรงพยาบาลได้ก�าหนด
Flow การให้บริการแก่ผู้ต้องสงสัยหรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ให้แยกออกจากผู้ป่วยและผู้รับบริการปกติอย่างชัดเจน
ระยะต่อมาได้เปิดให้บริการผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ งโดยแยกอาคาร
ออกไปชัดเจน
โรงพยาบาลมีมาตรการท�าความสะอาดเป็นพิเศษ
ตามจุดทีม่ กี ารสัมผัสจ�านวนมาก เช่น ปุม่ กดลิฟต์ ราวบันได
โซฟา ห้องน�า้ เป็นต้น นอกจากนี้ โรงพยาบาลได้จดั เตรียม
จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือกระจายตามพื้นที่ต่าง ๆ
ในโรงพยาบาลอย่างเพียงพอ อีกทัง้ ส่งเสริมนโยบาย Social
Distancing เช่น การก�าหนดจ�านวนผูโ้ ดยสารลิฟต์ การเว้น
ระยะพื้นที่นั่งรอของผู้ป่วย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการน�า
นวัตกรรมหุ่นยนต์ Healthy Bot มาใช้ในการส่งอาหาร
ให้ผู้ป่วยที่จ�าเป็นต้องกักกันตัวในโรงพยาบาลเพื่อลด
การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ซึ่งหุ่นยนต์นี้ยังสามารถใช้
เป็นอุปกรณ์สื่อสารหว่างผู้ป่วยและญาติผ่านระบบวิดีโอ
คอนเฟอเรนซ์ได้อีกด้วย
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ส�าหรับด้านบุคลากร โรงพยาบาลได้สื่อสารให้
ความรูด้ า้ นการป้องกันการติดเชือ้ รายงานข่าวสถานการณ์
การแพร่ระบาด และแจ้งแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยหรือ
ผู้ต้องสงสัยเสี่ยงติดเชื้อให้แพทย์และพนักงานทราบและ
ปฏิบัติเป็นประจ�าสม�่าเสมอ ตลอดจนมีมาตรการอื่น ๆ
เพื่อรองรับ เช่น
• ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลแพทย์ แ ละพนั ก งาน
กลุ ่ ม ที่ ต ้ อ งให้ บ ริ ก ารผู ้ ป ่ ว ยหรื อ มี ค วามเสี่ ย ง
ติดเชื้อ ตรวจเชื้อให้บุคลากรกลุ่มนี้ทุกคนตาม
มาตรฐานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จัดหาชุดอุปกรณ์
ป้องกันตัว (PPE) ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเพียงพอ จัดหาที่พักเพื่อลดโอกาสการน�า
เชื้อไปแพร่กระจายให้คนในครอบครัวที่บ้าน
แม้โรงพยาบาลจะมีผู้ป่วยอยู่จ�านวนหนึ่งแต่ก็
ไม่ มี แ พทย์ แ ละพนั ก งานที่ ติด เชื้ อ จากการ
ให้บริการผู้ป่วยหรือผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อใน
โรงพยาบาล
• ท�าประกันโรค COVID-19 ให้แก่แพทย์และ
พนักงานทุกรายที่มีหน้าที่ให้บริการผู้ป่วยหรือ
มี ค วามเสี่ ย งติ ด เชื้ อ ส� า หรั บ พนั ก งานทั่ ว ไป
สามารถซือ้ ประกันโรค COVID-19 ในราคาพิเศษ
• ก� า หนดให้ แ พทย์ แ ละพนั ก งานต้ อ งรายงาน
อาการผิดปกติทางร่างกายหรืออาการไข้ ผ่าน
Application My Space ทุกวันเพื่อให้มั่นใจว่า
พนักงานทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถตรวจจับ
ความผิดปกติได้อย่างทันท่วงที

การบริหารจัดการ
ภาวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท
(Crisis Management)
ในช่วงภาวะวิกฤตดังกล่าว โรงพยาบาลมีการปรับตัว
เพื่อรองรับต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น
• บริการ Bangkok Hospital Delivery ช่วยในการ
บริการจัดส่งยา ฉีดวัคซีน และเจาะเลือด ให้แก่
ผู้ป่วยที่บ้าน และบริการปรึกษาแพทย์ผ่านวิดีโอ
คอนเฟอร์ เ รนซ์ ซึ่ ง บริ ก ารนี้ พั ฒ นาขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย
ที่มีความวิตกต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด
ไม่กล้าเดินทางมารับบริการในโรงพยาบาล หรือ
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ออาการรุนแรงหากได้รับเชื้อ
เช่น ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง หรือผู้ท่ีเดินทาง
ไม่สะดวก เป็นต้น นอกจากนี้ การปิดสนามบิน
ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยต่างชาติไม่สามารถเดินทางมารับ
บริการได้ตามปกติ โรงพยาบาลจึงขยายบริการ
ปรึกษาแพทย์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
ไปยังกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติและการจัดส่งยาให้
ผู้ป่วยที่พ�านักในต่างประเทศโดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมายของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด
• จัดแคมเปญพิเศษเพือ่ ช่วยเหลือด้านค่าใช้จา่ ยแก่
ผูป้ ว่ ยชาวไทย เช่น โครงการรถพยาบาล 100 บาท
โครงการลดราคาค่าห้องพัก 50% โครงการ
ลดค่าบริการการตรวจวินจิ ฉัยโดยเครือ่ งมือแพทย์
พิเศษให้เท่ากับราคากรมบัญชีกลาง เป็นต้น

• จัดสายด่วนให้คา� ปรึกษาเกีย่ วกับ COVID-19 โดย
พยาบาลควบคุมโรคติดเชือ้ (IC) ผ่านสายภายใน
1030

• ร่วมมือกับโรงแรม เมอเวนพิค บีดเี อ็มเอส เวลเนส
รีสอร์ท ในโครงการ Alternative State Quarantine
(ASQ) รับผู้ที่กลับจากต่างประเทศเพื่อแยกตัว
14 วัน

• สนับสนุนให้พนักงานกลุ่มที่ไม่ได้มีหน้าที่ติดต่อ
กั บ ผู ้ รั บ บริ ก ารหรื อ ผู ้ ป ่ ว ยโดยตรงสามารถ
ปฏิบตั งิ านทีบ่ า้ น (Work From Home) ตามนโยบาย
ของภาครัฐและลดโอกาสเสี่ยงการติดเชื้อไวรัส

• รับเป็น Alternative Hospital Quarantine (AHQ)
รักษาผูป้ ว่ ยต่างชาติในกลุม่ Medical Hub หลังจาก
รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศ วันที่ 1 กรกฎาคม
2563
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ขณะเดี ย วกั น โรงพยาบาลให้ ค วามส� า คั ญ กั บ
การบริหารค่าใช้จา่ ย โดยปรับลดและควบรวมพืน้ ทีบ่ ริการ
เช่น จ�ากัดพืน้ ทีใ่ ห้บริการผูป้ ว่ ยนอกในแต่ละอาคารให้เหลือ
เพียงชั้น 1 และ 2 ปรับพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยในเหลือเพียง
บางวอร์ด และปิดพื้นที่ในชั้นที่ไม่ใช้งาน เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ด้านสาธารณูปโภค เช่น น�า้ ไฟฟ้า เป็นต้น มีการปรับตาราง
การออกตรวจของแพทย์ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
ยิง่ ขึน้ จัดตารางการออกตรวจให้สมั พันธ์กบั ปริมาณผูป้ ว่ ย
ในแต่ละวัน ลดเวลาการออกตรวจของแพทย์ อย่างไรก็ตาม
แม้จะปรับลดเวลาการตรวจของแพทย์แต่โรงพยาบาล
ยังคงจัดแพทย์ On Call เพื่อให้บริการในกรณีฉุกเฉิน
ตลอด 24 ชั่วโมง ตามมาตรฐานเดิม นอกจากนี้ ได้มุ่งเน้น
การบริหารอัตราก�าลังพนักงานให้เหมาะสมกับปริมาณงาน
บริหารจัดการวันลาของพนักงานให้มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม ลดการว่าจ้างพนักงาน Part-time และชะลอ
การรับพนักงานใหม่
โรงพยาลมีการเจรจากับบริษัทคู่ค้า เช่น บริการ
ท�าความสะอาด บริการรักษาความปลอดภัย บริการจอดรถ
ลู ก ค้ า บริ ก ารโทรศั พ ท์ เพื่ อ ขอปรั บ ลดค่ า บริ ก ารให้
สอดคล้ อ งกั บ ปริ ม าณงานที่ ล ดลง รวมทั้ ง ประสานกั บ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อขอผ่อนปรนค่าใช้จ่ายตามนโยบาย
รั ฐ บาล เช่ น การขอยกเว้ น การเช่ า พื้ น ที่ ใ นสนามบิ น
สุวรรณภูมิ การขอยกเว้นการเช่าป้ายจราจรบอกทิศทาง
เป็นต้น
ในด้านการสื่อสารช่วงที่เกิดวิกฤต โรงพยาบาล
ได้จัดท�าสื่อเพื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันการติดเชื้อและ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในโรงพยาบาล รวมถึง
แผนการปรับตัวทางธุรกิจผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ
เช่น Facebook Podcast เป็นต้น เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่
ผู้รับบริการและผู้ถือหุ้น

การบรรเทาผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างรอบด้านในสถานการณ์ COVID-19
(Impact Mitigation)
บริษทั มีการดูแลบรรเทาผลกระทบให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้
เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่
พนักงาน: จัดหาอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้แก่
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอย่างเพียงพอ เน้นย�า้ บุคลากร
ให้ปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing ขณะเดียวกัน
ได้จัดให้มีบริการด้านจิตเวชเพื่อให้ค�าปรึกษาและเยียวยา
ปัญหาทางจิตใจและความเครียดแก่พนักงาน นอกจากนี้
โรงพยาบาลมีการจัดกิจกรรม B+ Market เพือ่ จัดสรรพืน้ ที่
ให้พนักงานสามารถออกบูทขายของ รวมถึงช่องทางการ
ขายของผ่านไลน์ OpenChat เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน
มีรายได้เสริม อีกทั้งมีการจัดหลักสูตรให้ความรู้ด้านการ
บริหารการเงินในสถานการณ์ COVID-19 รวมถึงเปิด
โอกาสให้ผทู้ มี่ คี วามเดือดร้อนด้านการเงินสามารถขอความ
ช่วยเหลือผ่านแผนกทรัพยากรบุคคล
ลู ก ค้ า : จั ด แคมเปญพิ เ ศษเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ด้ า น
ค่าใช้จา่ ยแก่ผปู้ ว่ ยชาวไทย เช่น โครงการรถยาบาล 100 บาท
โครงการลดราคาค่าห้องพัก 50% โครงการลดค่าบริการ
การตรวจวินิจฉัยโดยเครื่องมือแพทย์พิเศษให้เท่ากับราคา
กรมบัญชีกลาง เป็นต้น ตลอดจนเพิ่มบริการ Bangkok
Hospital Delivery เพือ่ ลดโอกาสการเดินทางมาโรงพยาบาล
ลดโอกาสสัมผัสเชื้อโรค และเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย
คู่ค้า: ยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ให้แก่ร้านค้าที่เช่าพื้นที่
ขายของในโรงพยาบาล เป็นระยะเวลา 3 เดือน และ
จัดอบรมความรู้ด้านการป้องกันตนเองให้กับพนักงาน
บริษัท Subcontract ที่ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาล
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ผู้ถือหุ้น: มีการก�าหนดแนวปฏิบัติส�าหรับการเข้า
ร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�าปี 2563 เพือ่ ดูแลสุขอนามัยของ
ผู้ถือหุ้นและป้องกันความเสี่ยงจากโรงระบาด นอกจากนี้
บริษทั ยังมีแนวปฎิบตั สิ า� หรับการจัดกิจกรรมด้านนักลงทุน
สัมพันธ์กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
ชุมชนและสังคม: จัดท�าสื่อเพื่อให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันการติดเชื้อและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ในโรงพยาบาล รวมถึงแผนการปรับตัวทางธุรกิจ ผ่าน
ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ มีการผลิตหน้ากากอนามัยผ้า
แจกจ่ายให้แก่ต�ารวจที่ปฏิบัติงานในท้องที่เพื่อลดการ
กระจายเชื้อไวรัส นอกจากนี้ บุคลากรของโรงพยาบาลได้
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงานโรงแรมบริเวณใกล้เคียง
เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อและวิธีการ
ท�าความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างถูกวิธี

การวางแผนฟื้นฟูธุรกิจ
ภายหลังสถานการณ์ COVID-19
(Business Recovery)
จากการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดบริษทั
คาดการณ์ว่าผลประกอบการและผู้รับบริการจะกลับมาสู่
ภาวะปกติภายใน 1.5 ปี หรือหลังจากสามารถผลิตวัคซีน
ส�าเร็จ จึงมีการจัดท�าแผนระยะสั้น โดยมุ่งเพิ่มกลุ่มลูกค้า
ประกัน กลุม่ ลูกค้าองค์กร โดยเน้นการให้บริการด้านอาชีว
อนามัย (Occupational Medicine) และ Primary Healthcare
เตรียมพร้อมรองรับการเป็น Medical Hub เมื่อได้รับการ
อนุญาตจากรัฐบาล รวมถึงพัฒนาบริการในรูปทีผ่ รู้ บั บริการ
หรือผู้ป่วยใช้เวลาในโรงพยาบาลน้อยที่สุดหรือไม่ต้อง
เดินทางมาด้วยตนเองทุกครั้ง

บริษทั ก�าหนดและจัดล�าดับความส�าคัญเรือ่ งเร่งด่วน
ที่บริษัทต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อช่วยในการฟื้นฟู
ให้การด�าเนินงานของธุรกิจกลับมาเป็นปกติได้โดยเร็ว
ประกอบด้วย 4 เรือ่ งหลัก ได้แก่ 1) การบริหารอัตราก�าลัง
อย่างมีประสิทธิภาพและติดตามผลอย่างใกล้ชิด 2) การ
Upskill และ Reskill พนักงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะและ
ความรู้ 3) เน้นการให้บริการที่ดี เอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ
สร้างความประทับใจแก่ผรู้ บั บริการ 4) ปรับปรุงกระบวนการ
บริการให้มีประสิทธิภาพ เน้นความคล่องตัว ลดระยะเวลา
ของผู้ป่วยในโรงพยาบาล
บริษทั ยังได้วเิ คราะห์ New Normal ของอุตสาหกรรม
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ภายหลังสถานการณ์วกิ ฤต COVID-19 ในครัง้ นี้
กล่าวคือ เมื่อประชาชนจ�าเป็นต้องมีการเว้นระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing) โรงพยาบาลอาจจะให้บริการ
ผู้ป่วยได้ในจ�านวนที่ลดลงในพื้นที่จ�ากัด ขณะเดียวกัน
เมื่อมีโรคระบาดใหม่เกิดขึ้น ประชาชนจะใส่ใจดูแลตนเอง
มากขึ้น การให้บริการในเชิงป้องกันโรคจะได้รับความ
นิยมเพิ่มขึ้น ดังนั้น การน�าเทคโนโลยีมาบริหารจัดการ
และอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการและให้ผู้ป่วย
ใช้เวลาในโรงพยาบาลน้อยที่สุดเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ตอบ
โจทย์ New Normal นี้ รวมถึงปรับตัวโดยมุง่ เน้นการบริการ
ดูแลสุขภาพและป้องกันโรค (Preventive Medicine) เช่น
การฉีดวัคซีน การส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น
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บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
SET: บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์
http://www.bemplc.co.th

การด�าเนินการของบริษัทเพื่อตอบสนอง
อย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์ COVID-19
(Emergency Response)

ธุรกิจหลัก
ด�าเนินธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ
และบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชน
ด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์

บริษทั ให้ความส�าคัญในการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงมาอย่างต่อเนื่องก่อนการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 จากประสบการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่ออื่น ๆ เช่น SARS เป็นต้น โดยบริษัท
ได้จัดท�าระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การป้องกันและควบคุม
โรคติ ด ต่ อ อั น ตรายที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ พนั ก งาน
ผู้รับเหมา ตลอดจนผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการในระบบ
โดยระเบียบดังกล่าวมีการระบุถึงมาตรการในการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่ออันตราย ครอบคลุมถึงมาตรการ
การสื่อสาร การวางแผนรับมือการป้องกัน และการแก้ไข
พร้อมทั้งได้จัดท�าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Plan) ไว้กอ่ นการระบาดของ COVID-19 ทีส่ า� คัญ
บริษัทได้ขอความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานให้
เฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด
โดยให้ ง ดการลาหยุ ด พั ก ผ่ อ นประจ� าปี เ พื่ อ เดิ น ทางไป
ต่างจังหวัดในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 งดการเข้าร่วม
กิจกรรมการสังสรรค์หรือเข้าไปในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง สวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่รวมกับ ผู้อื่น การรักษา
ระยะห่าง และหมั่นท�าความสะอาดมือด้วยการล้างมือ
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บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคปอดอักเสบติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 ตัง้ แต่ในช่วงต้นทีม่ ี
การแพร่ระบาดจากต่างประเทศ โดยพิจารณาสถานการณ์
การระบาดทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศจากจ� า นวน
ผู้ติดเชื้อ อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อ การรายงานและ
ข้อแนะน�าของกรมควบคุมโรค โดยบริษัทน�ามาประเมิน
เพื่อก�าหนดระดับมาตรการที่ต้องด�าเนินการ ต่อมาบริษัท
ได้จัดท�ามาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ในระบบรถไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมต่อ
สถานการณ์และระดับการระบาดเพื่อรับมือกับผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็ว
และทันเหตุการณ์ โดยระบุอยูใ่ นข้อปฏิบตั สิ า� หรับพนักงาน
และผูร้ บั เหมาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
COVID-19 ทั้งสิ้น 9 ฉบับ พร้อมทั้งมีการปรับมาตรการ
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วง
นั้น ๆ โดยในแต่ละมาตรการที่ถูกก�าหนดขึ้นมาจะต้อง
ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการความปลอดภั ย
อันประกอบด้วยผู้บริหารในส่วนงานต่าง ๆ ซึ่งประชุมเพื่อ
ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นประจ�าทุกวันในช่วง
ที่มีจ�านวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศสูง

ในด้านการให้บริการ บริษัทมีการจัดท�าแผนความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เพื่อเตรียมความพร้อมต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดโรคระบาดร้ายแรงในพื้นที่
ให้บริการและพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยแผนดังกล่าวจะใช้เป็น
แนวทางการตัดสินใจในการก�าหนดหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง การวางแผนบริหารทรัพยากรที่จ�าเป็นต้องใช้
ในแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตลอดจนการก�าหนดแผน
การกอบกู้สถานการณ์ให้สู่สภาพเดิมและแนวทางการ
ด�าเนินธุรกิจ โดยก�าหนดบทบาทหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารในการ
รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ซึ่งคณะกรรมการ
ความปลอดภัย ประกอบด้วย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
และผูอ้ า� นวยการ เป็นคณะกรรมการทีเ่ ป็นผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ในการติดตามสถานการณ์ วางแผนและก�าหนดมาตรการ
ในการรับมือ รวมถึงการรายงานให้ผบู้ ริหารระดับสูงทราบ
ในช่วงที่การระบาดในประเทศ ซึ่งความถี่ของการประชุม
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยมีการประชุมทุกวันในช่วงที่มี
จ�านวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศสูง
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บริษัทได้ออกมาตรการต่าง ๆ รวมถึงด�าเนินการ
ตามแผน BCP โดยพิจารณาจากสถานการณ์ซงึ่ ครอบคลุม
ในทุกด้านทั้งการรักษาระดับการให้บริการเพื่อให้สามารถ
ด�าเนินการตามมาตรการ Social Distancing ของภาครัฐ
การป้องกันการแพร่ระบาดในระบบ การดูแลพนักงานเพือ่
ลดโอกาสในการติดเชื้อ เช่น การแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกัน
แบ่ ง ที ม แยกพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติง าน รวมถึ ง ข้ อ ปฏิ บั ติเ มื่ อ พบ
ผู้ติดเชื้อภายในพื้นที่ รวมถึงมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการท�า Contact Tracing และประสานงานกับกรม
ควบคุมโรคในการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ

การบริหารจัดการ
ภาวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท
(Crisis Management)
ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
บริ ษั ท ก� า หนดโครงสร้ า งการตอบสนองต่ อ เหตุ ก ารณ์
โดยมี ค ณะกรรมการความปลอดภั ย ประกอบด้ ว ย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้อ�านวยการที่เกี่ยวข้องเป็น
คณะกรรมการทีร่ บั ผิดชอบหลักในการติดตามสถานการณ์
วางแผนและก�าหนดมาตรการในการรับมือ รวมถึงการ
รายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์
การแพร่ระบาดมีความรุนแรงขึ้น คณะกรรมการจัดการ
วิกฤตการณ์ (Crisis Management Committee: CMC)
ถู ก จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยมี ก รรมการผู ้ จั ด การ รองกรรมการ
ผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการและ
มีหน้าที่ครอบคลุมในเรื่อง
• การตัดสินใจอนุมัติใช้แผนความต่อเนื่องทาง
ธุ ร กิ จ กรณี เ กิ ด โรคระบาดร้ า ยแรงในระบบ
รถไฟฟ้า
• การให้ความเห็นชอบในการก�าหนดกลยุทธ์และ
ทิศทางในการด�าเนินธุรกิจ พร้อมทั้งสั่งการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการ
• การตัดสินใจ อนุมัติ และสั่งการมาตรการต่าง ๆ
ในการบริหารภายในธุรกิจรถไฟฟ้าจากข้อมูล
การประเมินสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรง

• การก� า กั บ ดู แ ลการด� า เนิ น การบริ ห ารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ
• การเป็ น ศู น ย์ ก ลางในการให้ ข ่ า วสาร แถลง
แนวทางการด�าเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานก�ากับ
ดูแล (รฟม.) และรัฐบาล
นอกจากนี้ ยั ง มี ห น่ ว ยงานความปลอดภั ย และ
คุณภาพซึง่ ท�าหน้าทีใ่ นการติดตามสถานการณ์โรคระบาด
ในทุกวันแม้ไม่มีการระบาดใด ๆ และเป็นผู้รวบรวมข้อมูล
ก� า หนดมาตรการเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งปฏิ บั ติ
ตามแผนและมาตรการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดการประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย และ CMC ตามสถานการณ์
(และ Trigger Point) เพื่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐใน
การสอบสวนโรค (Contact Tracing)
บริษัทยังคงระดับมาตรฐานการให้บริการที่ดีและ
มีประสิทธิภาพ เช่น การเพิ่มความถี่ของขบวนรถในช่วง
เร่ ง ด่ ว นเพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความแออั ด ในขบวนรถ จั ด ท� า
มาตรการ Social Distancing ภายในสถานี ปรับรูปแบบ
การให้บริการของพนักงานเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ
จั ด ท� า มาตรการในการดู แ ลสุ ข ภาพของพนั ก งานและ
ผูร้ บั เหมา เช่น ให้พนักงานทุกคนใส่หน้ากากอนามัย ถุงมือ
มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าท�างาน การติดตามอาการ
ป่วยของพนักงานหรือผู้รับเหมาที่เข้าข่ายเป็นผู้ติดเชื้อ
เป็นต้น
บริษทั ยังจัดให้มหี น่วยงานท�าหน้าทีใ่ นสือ่ สารข้อมูล
เกี่ยวกับโรคระบาดร้ายแรงทั้งภายในและภายนอกของ
องค์กร ได้แก่ ผู้มาติดต่อและบริษัทผู้รับเหมา ให้ทราบ
ถึงระดับการระบาดของโรคระบาดร้ายแรง การใช้แผน
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ มาตรการจัดการโรค COVID-19
พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตาม
มาตรการที่ BEM ก�าหนด และร้องขอให้จัดส่งมาตรการ
ป้องกันโรคระบาด พร้อมทั้งแจ้งผลการติดเชื้อโรคระบาด
ร้ า ยแรงของพนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติง านในพื้ น ที่ ส� า นั ก งาน
โครงการรถไฟฟ้าให้บริษัทรับทราบ
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ส�าหรับผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการระบบรถไฟฟ้า
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร มีหน่วยงาน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพัฒนาเชิงพาณิชย์เป็นผูด้ า� เนินการ
ในการสื่อสารให้ผู้โดยสาร สื่อมวลชน และสาธารณชน
ทราบถึงมาตรการป้องกัน/ควบคุมเชื้อโรคระบาดร้ายแรง
ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นวิธกี ารท�าความสะอาดเชือ้ ไวรัสในสถานี
รถไฟฟ้า วิธีการตรวจคัดกรองก่อนเข้าระบบรถไฟฟ้า
แผนการเดินรถ และแนวทางการด�าเนินธุรกิจต่าง ๆ เพื่อ
สร้างความน่าเชื่อถือในการให้บริการ นอกจากนี้ บริษัท
ได้จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์และสื่อสารข้อมูล
วิธีการป้องกันและดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจในช่วง
การระบาดของโรค และชีวติ แบบ New Normal ทีเ่ ปลีย่ นไป
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ โปสเตอร์, Line, Facebook
Website รวมทัง้ สือ่ ประชาสัมพันธ์บนจอ PIDs (Passengers
Information Display) ภายในสถานีรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรมทัง้ หมด 53 สถานี

การบรรเทาผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างรอบด้านในสถานการณ์ COVID-19
(Impact Mitigation)
บริษทั มีการประเมินผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้
พนั ก งาน: บริ ษั ท ให้ ค วามส� า คั ญ กั บ การดู แ ล
สุ ข อนามั ย ของพนั ก งานโดยมี ก ารติ ด ตามอาการของ
พนักงานที่ลาหยุดหลังจากเดินทางกลับจากต่างประเทศ
รวมถึ ง พนั ก งานหรื อ ผู ้ ใ กล้ ชิ ด ของพนั ก งานที่ มี อ าการ
ป่วยเข้าข่ายเป็นผู้ติดเชื้อซึ่งต้องวัดอุณหภูมิและสวมใส่
หน้ากากอนามัยโดยแจ้งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ทุกวัน รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อแจกจ่าย
ให้กับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทยังให้การช่วยเหลือ
ด้านการเงินแก่พนักงาน เช่น การช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาลกรณีติดเชื้อ การท�ากรมธรรม์ COVID-19 ให้แก่
พนักงาน ทัง้ นี้ บริษทั ไม่มนี โยบายการเลิกจ้างหรือปรับลด
เงินเดือน/สวัสดิการของพนักงานอันเนื่องจากผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

ลูกค้า: บริษัทตระหนักถึงสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้โดยสารและพนักงานทุกคน พร้อมสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับทั้งภาครัฐและประชาชนผู้ใช้บริการ
รถไฟฟ้า MRT โดยจัดท�าโครงการ “Healthy Journey with
BEM” เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และ
รองรับมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล ดังนี้
• ประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารให้ผู้โดยสารเข้าใจใน
มาตรการต่าง ๆ ในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า
MRT โดยขอความร่วมมือในการสวมหน้ากาก
ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing) บริเวณสถานีและ
ในรถไฟฟ้าเพือ่ ความปลอดภัยของผูโ้ ดยสารและ
ส่วนรวม
• แจกหน้ากากผ้าจ�านวน 1 ล้านชิน้ ให้กบั ผูใ้ ช้บริการ
รถไฟฟ้า MRT ในเดือนมิถนุ ายน–สิงหาคม 2563
เพื่อส่งเสริมการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมาใช้
บริการรถไฟฟ้า รวมถึงแจกจ่ายให้กับชุมชน
โรงเรียนโดยรอบเส้นทางรถไฟฟ้าและทางด่วน
เพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ ก ระจายของเชื้ อ ไวรั ส
COVID-19
บริ ษั ท ได้ ก� า หนดมาตรการรั ก ษาความสะอาด
ภายในระบบรถไฟฟ้าและบริเวณสถานี เช่น การฉีดพ่น
น�้ายาฆ่าเชื้อภายในขบวนรถไฟฟ้าในช่วงเวลาเร่งด่วน
และภายในสถานีรถไฟฟ้า เพิ่มจุดให้บริการแอลกอฮอล์
เจลท�าความสะอาดอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ตั้งแต่ผู้โดยสาร
เข้ามาในสถานีจนถึงออกจากสถานี
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ทัง้ นี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง
บริษัทมีความห่วงใยประชาชนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
จึงมีสว่ นร่วมในการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชน
ด้วยการคงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT “สายสีน�้าเงิน”
ไว้ในอัตราเดิม คือ เริม่ ต้น 16 บาท สูงสุด 42 บาท ต่อเนือ่ ง
ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 63 จากทีก่ า� หนดให้มกี ารปรับขึน้
ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ตามสัญญาสัมปทานของ
รถไฟฟ้า MRT สายสีน�้าเงิน ในส่วนของทางด่วน BEM
ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในทางด่วน 3 สาย “ทางพิเศษ
เฉลิมมหานคร-ศรีรัช-อุดรรัถยา” ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์
ซึ่งปัจจุบันก�าหนดไว้ 19 วัน นอกจากนี้ BEM ยังได้ลด
ค่าผ่านทางพิเศษที่ “ด่านอาจณรงค์ 1” จากทางพิเศษ
ฉลองรัชเข้าทางด่วนขั้นที่ 1 ไปบางนา ในอัตรา 25 บาท
ต่อเทีย่ ว ส�าหรับรถทุกประเภทเป็นเวลา 1 ปี ซึง่ มีผลตัง้ แต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564
คู่ค้า: กรณีคู่ค้าแจ้งขอผ่อนผันการส่งสินค้าหรือ
ขอขยายระยะเวลาด�าเนินงานเนื่องจากได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ COVID-19 หากการส่งสินค้าหรือการ
ด�าเนินงานนัน้ ๆ มีการก�าหนดค่าปรับกรณีสง่ มอบล่าช้าไว้
บริษัทจะพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนค่าปรับให้กับคู่ค้า
ตามความเหมาะสม
ผู้ถือหุ้น: ภายใต้สถานการณ์COVID-19 บริษัท
ได้ด�าเนินการตามมาตรการป้องกันตามค�าสั่งศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
อย่างเคร่งครัด ได้แก่ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนการเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง การตัง้ จุดตรวจคัดกรองผูถ้ อื หุน้ การจัด
ที่นั่งโดยเว้นระยะห่าง 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง การก�าหนดให้
มีการเช็กอิน-เช็กเอ้าท์บน Application ไทยชนะก่อนการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม และก�าหนดให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่จัดประชุม
นอกจากนี้ จากการทีบ่ ริษทั เลือ่ นการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจ�าปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 บริษัท
ได้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่าย
เงินปันผลประจ�าปีให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ลดผลกระทบทีอ่ าจจะ
เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมดังกล่าว

ชุมชนและสังคม: บริษทั มีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือ
ชุ ม ชนหรื อ สั ง คมจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
COVID-19 เช่น ร่วมกับ บมจ. ช.การช่าง และ บมจ. ทีทดี บั บลิว
ร่วมมอบเงินรวม 10,000,000 บาท แก่มูลนิธิชัยพัฒนา
เพือ่ สมทบกองทุนชัยพัฒนาสูภ้ ยั โควิด 19 (และโรคระบาด
ต่างๆ) เพื่อร่วมช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทาง
การแพทย์ในการซื้ออุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจ�าเป็น
ในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 และมอบให้แก่กองทุน
เพื่อการศึกษาและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ภายใต้โครงการ
ป้ อ งกั น และช่ ว ยเหลื อ สถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของ
COVID-19 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
บริษทั ได้จดั กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นกั เรียน
ที่มีผลการเรียนดี ทุนพัฒนาโรงเรียน และอุปกรณ์ป้องกัน
COVID-19 ภายใต้โครงการ “Healthy Journey with
BEM” ให้กับโรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษ
อุดรรัถยาและทางพิเศษศรีรชั -วงแหวนรอบนอกฯ จ�านวน
24 โรงเรียน นอกจากนี้ บริษัทยังได้มอบอุปกรณ์ป้องกัน
COVID-19 แก่โรงเรียนรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT จ�านวน
56 โรงเรียน โรงพยาบาลศิรริ าช ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
โรงพยาบาลรามาธิบดี กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.)
และส�านักงานเขต จ�านวน 23 แห่ง รวมถึงชุมชนรายรอบ
สถานี เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ชุ ม ชนรอบข้ า ง
ทางพิเศษและเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมทั้ง
บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ COVID-19 โดยจัดท�าเป็นถุงยังชีพจ�านวน
1,000 ถุง แจกชุมชนใต้เขตทางพิเศษ เขตราชเทวี และ
เขตพญาไท
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การวางแผนฟื้นฟูธุรกิจ
ภายหลังสถานการณ์ COVID-19
(Business Recovery)
บริษัทได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อย่างมาก
ในไตรมาสที่ 2 จากปกติที่บริษัทเคยมีรายได้ค่าโดยสาร
7-8 ล้านบาทต่อวัน แต่จากเหตุการณ์ดังกล่าวท�าให้
รายได้ค่าโดยสารและผู้โดยสารลดลงร้อยละ 80-90
ซึ่งภายหลังจากภาครัฐมีมาตรการผ่อนปรน ผู้โดยสารเริ่ม
กลับมาใช้บริการประมาณ 3 แสนเทีย่ วต่อวัน หรือประมาณ
ร้อยละ 70 - 80 ส�าหรับทางพิเศษรายได้ค่าผ่านทาง
ลดลงไปต�า่ สุดร้อยละ 50 แต่ภายหลังจากทีม่ กี ารผ่อนปรน
มาตรการต่าง ๆ และผู้ใช้บริการทางพิเศษกลับมาเร็วกว่า
การกลับมาของผู้โดยสารรถไฟฟ้า เนื่องจากไม่มีข้อจ�ากัด
เรือ่ งมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
อย่างไรก็ดี ในปัจจุบนั กล่าวได้วา่ รายได้คา่ ผ่านทางกลับมา
เป็นปกติแล้ว
ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ครั้ ง นี้ จ ะยุ ติล ง บริ ษั ท ยั ง ต้ อ งมี ก ารด� า เนิ น การในการ
ควบคุมและป้องกันโรคระบาดอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือ
ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง
อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ซึ่งอาจต้องมีการปรับแผน
การด�าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องต่อสถานการณ์ภายในประเทศและต่างประเทศ

ทัง้ นี้ จากการทีบ่ ริษทั ด�าเนินธุรกิจด้านการให้บริการ
ระบบขนส่งมวลชนโดยเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้า ซึ่งผู้โดยสาร
ที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้ามีความเสี่ยงต่อการระบาดของ
โรคระบาดร้ายแรง ส่งผลให้ผู้ใช้บริการอาจเกิดความวิตก
กังวลและเกิดความระมัดระวังในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น
โดยในประเด็นดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน
ด้านธุรกิจ
ดังนัน้ บริษทั จึงมีความจ�าเป็นทีจ่ ะต้องปรับแนวทาง
การด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันเพื่อให้ผู้ใช้
บริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความเชื่อมั่นในการให้
บริการและการด�าเนินธุรกิจโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ด้ า นสุ ข อนามั ย อย่ า งเคร่ ง ครั ด อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท
ตระหนั ก ดี ว ่ า จ� า นวนผู ้ โ ดยสารขึ้ น อยู ่ กั บ ความเชื่ อ มั่ น
ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารต่อการใช้บริการระบบ
รถไฟฟ้ า ดั ง นั้ น สิ่ ง ส� า คั ญ ที่ สุ ด คื อ การด� า เนิ น การตาม
มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง และสื่อสารให้ผู้มี
ส่วนได้เสียทราบเพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ ในความปลอดภัย
ของระบบรถไฟฟ้า
บริษัทมีการท�าความเข้าใจและวิเคราะห์รูปแบบ
การใช้ชวี ติ แบบใหม่ New Normal ตามมาตรการสาธารณสุข
ของผู้โดยสาร เช่น การลดการไปที่ชุมชนที่แออัด และ
Work From Home เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อจ�านวนผู้โดยสาร
ดังนัน้ บริษทั จึงมีการปรับเป้าหมายและผลการด�าเนินงาน
ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไป
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ธุรกิจหลัก
ด�าเนินธุรกิจใน 5 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่
กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์
กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค
กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค
กลุ่มธุรกิจอื่นๆ - ด�าเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจ
ค้าปลีกต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และแสวงหาโอกาสในการควบรวม
การซื้อกิจการ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ

กำรด�ำเนินกำรของบริษัทเพื่อตอบสนอง
อย่ำงทันท่วงทีต่อสถำนกำรณ์ COVID-19
(Emergency Response)
บริ ษั ท มี ค ณะกรรมการจั ด การความเสี่ ย งและ
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงที่รับผิดชอบในการประเมิน
และก�าหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงขององค์กรร่วมกับ
หน่วยธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทอย่างสม�่าเสมอ ไม่ว่า
จะเป็นความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านการด�าเนินงาน
ความเสี่ ย งด้ า นการเงิ น และความเสี่ ย งด้ า นกฎหมาย
และกฎระเบียบต่าง ๆ ดังนั้น ตั้งแต่ช่วงต้นสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทตระหนักถึงความ
เสี่ยงที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคที่ประเทศจีนและ
ผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดต่อบริษัทได้
บริษัทประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทาง
การจัดการไว้เบื้องต้น เช่น ความเสี่ยงที่จะเกิดจากคู่ค้าที่
อยูใ่ นประเทศจีนซึง่ ส่งผลต่อการส่งวัตถุดบิ หรือสินค้า รวม
ถึงมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เมื่อสถานการณ์
เริ่มลุกลามมาถึงประเทศไทยและเกิดความรุนแรงเพิ่ม
มากขึ้น บริษัทมีการเตรียมมาตรการรองรับต่าง ๆ อย่าง
ทันท่วงทีทั้งมาตรการดูแลเรื่องสุขอนามัยของลูกค้าและ
พนักงานที่เข้ามาในพื้นที่ มาตรการ Work From Home
การจัดตั้งทีมงานเพื่อติดตามและรับมือกับสถานการณ์
โดยเฉพาะ การน�ามาตรการ BCM และแผนรับมือสภาวะ
วิกฤตมาใช้ โดยปรับให้เข้ากับสถานการณ์ รวมถึงการ
สื่อสารข้อมูลที่จ�าเป็นให้แก่พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วน
ได้เสียต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและทันเวลา
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กำรบริหำรจัดกำร
ภำวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท
(Crisis Management)
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีการวิเคราะห์
ผลกระทบทางธุ ร กิ จ และวางแผนรั บ มื อ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงมีการแต่งตัง้ คณะท�างาน
บริหารงานในภาวะวิกฤต เพื่อดูแล ติดตามข้อมูลข่าวสาร
และจัดการเหตุฉุกเฉิน ศึกษาและปฏิบัติตามประกาศและ
ค�าสั่งของกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติ และกรมควบคุมโรค ติดตามรายงานสถานการณ์
รายวันจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อพร้อมรับมือ
กับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ท�าให้พนักงานบางส่วนต้องปฏิบัติงานแบบ Work From
Home บริษัทได้จัดเตรียม Notebook และคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะส�าหรับพนักงาน โดยค�านึงถึงการรั่วไหลของข้อมูล
ที่ส�าคัญไปยังอุปกรณ์ภายนอก ดังนั้น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงนับเป็นสิ่งส�าคัญอย่างมากต่อการสนับสนุน
การท�างานแบบ Work From Home เช่น การส่ง/รับข้อมูล
ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมผ่านระบบออนไลน์
ต่าง ๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในการท�างานที่อาศัยระบบ
เทคโนโลยี บริษัทตระหนักถึงปัญหา Cyber Security

ซึ่งเป็นภัยคุกคามส�าคัญ หน่วยงานสารสนเทศได้มีการ
ป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งที่เป็นการควบคุมโดยปกติ
(Existing Control) และการควบคุมที่ด�าเนินการเพิ่มเติม
(เฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันและจะยกเลิกเมื่อสถานการณ์
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ) ส�าหรับการใช้งาน VPN มีการตั้งค่า
กลุ่ม VPN พิเศษให้ผู้ใช้งานที่เป็น Normal User (ผู้ใช้งาน
ปกติที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ VPN) โดยมีการควบคุม
ปลายทางและจะถูกปิดการใช้งานเมื่อสถานการณ์กลับสู่
สภาวะปกติ
ในส่วนการดูแลพนักงานนัน้ บริษทั มีมาตรการดูแล
พนักงานให้มคี วามปลอดภัยและก�าหนดแนวทางปฏิบตั ติ น
ที่ถูกต้องในช่วงสถานการณ์การระบาด มีช่องทางติดต่อ
สือ่ สารกับพนักงาน มีมาตรการรองรับทีจ่ า� เป็น เช่น การเว้น
ระยะห่าง จัดหาอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ เพิ่มวงเงินค่ารักษา
พยาบาลให้พนักงานกรณีติดเชื้อ COVID-19 การให้สิทธิ
ซื้อประกันราคาพิเศษ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการปรับปรุง
และสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จ�าเป็นในสภาวะ
วิกฤต เพื่อให้พนักงานน�าไปฏิบัติ ได้แก่ นโยบายความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management:
BCM) แผนความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity
Plan: BCP) แผนรองรับสถานการณ์ฉกุ เฉิน (Contingency
Plan) และมาตการฟื้นฟูธุรกิจ (Recovery Plan)
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บริ ษั ท มี ก ารติ ด ตามสถานการณ์ ข องคู ่ ค ้ า อย่ า ง
ใกล้ชิดเพื่อให้มีวัตถุดิบที่เพียงพอต่อการผลิตของโรงงาน
และมีสินค้าที่เพียงพอต่อการจ�าหน่ายในธุรกิจค้าปลีก
โดยในส่วนของโรงงาน บริษัทก�าหนดมาตรการต่าง ๆ
เพื่ อ รั ก ษาสุ ข อนามั ย ของพนั ก งานอย่ า งเคร่ ง ครั ด และ
ลดผลกระทบที่จะเกิดกับการผลิตให้น้อยที่สุด เพื่อให้มี
สินค้าที่เพียงพอต่อลูกค้า โดยเฉพาะโรงงานที่ผลิตสินค้า
อุปโภคบริโภคที่จ�าเป็น
ในส่ ว นของการค้าปลีก บริ ษั ท ได้ ป รั บ รู ป แบบ
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า
ในช่วงสถานการณ์ เช่น เพิม่ ช่องทางออนไลน์ และโทรศัพท์
ในการรับค�าสั่งซื้อจากลูกค้า (Call for Shop และ BigC
Shopping Online) บริการส่งสินค้าให้ถึงรถของลูกค้า
(Drive-through) เพื่ อ ลดความเสี่ ย งให้ ลู ก ค้ า อี ก ทั้ ง
ยังจัดหาสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการและมีมาตรการ
ให้ความช่วยเหลือลูกค้าทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์
COVID-19 เช่น ก�าหนดช่องช�าระเงินพิเศษให้กับกลุ่ม
บุคคลที่มีความเสี่ยง การตรวจคัดกรองลูกค้าและบุคคล
ต่าง ๆ ที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ ดูแลรักษาความสะอาด
และสุขอนามัยของพื้นที่ ก�าหนดระยะ Social Distancing
ในทุกพื้นที่ส่วนรวม เป็นต้น
ด้านการขนส่งสินค้า บริษัทมีการจัดเตรียมการ
ขนส่งที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การขอใบอนุญาต
ในช่วงเคอร์ฟวิ มีการจัดเตรียมรถและพนักงานให้เพียงพอ
เพื่อกระจายสินค้าไปถึงผู้บริโภคอย่างทั่วถึง สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้และช่วยบรรเทา
ผลกระทบให้กับผู้บริโภค

ด้ า นสภาพคล่ อ งและสถานะการเงิ น ของบริ ษั ท
จากปัจจัยลบต่าง ๆ เช่น การขาดรายได้ในขณะที่ยังคงมี
ต้นทุนคงที่ กระแสเงินสดมีแนวโน้มติดลบ สินค้าคงค้าง
ที่ไม่สามารถท�าการส่งมอบได้ และการผิดนัดรับช�าระเงิน
ท�าให้บริษัทต้องทบทวนแผนการใช้จ่ายเงิน การรักษา
สภาพคล่องทางการเงินในช่วงสถานการณ์ การเจรจากับ
เจ้าหนี้ สถาบันการเงิน การผ่อนปรนเงื่อนไขสินเชื่อและ
ดอกเบี้ยจ่าย การพักช�าระหนี้ การพิจารณาตัดหรือลด
ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่จา� เป็น ทบทวนแผนการใช้จา่ ยเงิน โดยเฉพาะ
การรักษาสภาพคล่องทางการเงินในสถานการณ์ที่มีความ
ผันแปรสูง รวมทั้งมาตรการทางการเงินต่าง ๆ ที่จ�าเป็น
ในระยะสั้น มีการทดสอบภาวะวิกฤตเพื่อตรวจยืนยัน
ความเข้มแข็งทางการเงิน และพิจารณาจัดท�าแผนรองรับ
สถานการณ์ (Contingency Plan) ให้ธุรกิจสามารถด�าเนิน
ต่อไปได้ในระยะยาว

กำรบรรเทำผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่ำงรอบด้ำนในสถำนกำรณ์ COVID-19
(Impact Mitigation)
บริษทั ให้ความช่วยเหลือและการบรรเทาผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
พนักงาน: บริษัทมีมาตรการช่วยเหลือพนักงาน
ในด้านต่าง ๆ มีการแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกัน และเพิ่ม
สวัสดิการพิเศษให้พนักงาน (ช่วงสถานการณ์ COVID-19)
เช่น เพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีที่พนักงานติดเชื้อ
การให้สิทธิซ้ือประกัน COVID-19 ในราคาพิเศษ การ
ก�าหนดมาตรการดูแลสุขอนามัยในออฟฟิศ การอนุญาตให้
ท�างานแบบ Work From Home เพื่อลดความเสี่ยง เป็นต้น
ลูกค้า: บริ ษั ท มี ม าตรการเพื่ อ ดู แ ลสุ ข อนามั ย
ในพื้นที่ที่ให้บริการลูกค้าอย่างเหมาะสม การปรับช่องทาง
การเข้าถึงลูกค้า การขาย การบริการ และการตลาด
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การให้ข้อมูลเพื่อสร้าง
ความเชือ่ มัน่ ในสินค้าและบริการ การให้บริการผ่านช่องทาง
ออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าสามารถมารับสินค้าที่สาขาโดยที่
ไม่ต้องเข้าไปในตัวอาคาร เป็นต้น
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คูค่ า้ : บริษทั มีการบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทานอย่าง
ยั่งยืนและจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ Supplier ที่ประสบ
ปัญหาในการขายสินค้า เช่น
• เทศกาลผลไม้สดจากสวน จัดโดย บิ๊กซีฟดู้ เพลส
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบสินค้า
ล้นตลาด จากการไม่สามารถส่งออกสินค้าใน
สภาวะวิกฤตการณ์ COVID-19 ได้
• โครงการความร่วมมือระบายสินค้าเกษตรและ
ผลไม้ บิ๊กซีช่วยจ�าหน่ายผลไม้จากเกษตรกร
เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ล�าพูน น่าน สุโขทัย ตราด
จันทบุรี เป็นต้น โดยจ�าหน่วยผลไม้ทเี่ ป็นผลผลิต
เริม่ ออกสูต่ ลาด แต่ชว่ ง COVID-19 ท�าให้ผลผลิต
ไม่สามารถส่งออกได้
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการประเมินผลกระทบใน
ห่วงโซ่อปุ ทาน (โดยเฉพาะ Supplier ทีจ่ ดั หาวัตถุดบิ หลัก)
ในประเทศและต่างประเทศ และหาแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมถึงพิจารณาแผนส�าหรับ
การด�าเนินการหลังเหตุการณ์สิ้นสุด มีการเจรจาต่อรอง
กับคู่ค้าเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการ ตลอดจน
ปรับปรุงข้อตกลงหรือเงื่อนไขบางอย่างให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์เพื่อให้บริษัทและคู่ค้าสามารถรอดพ้นจาก
สภาวะวิกฤตได้
ผู้ถือหุ้น: บริษัทให้ความส�าคัญกับการรักษาไว้
ซึ่งคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในช่วงสถานการณ์อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ คือ การขาดรายได้
ในขณะที่ต้นทุนคงที่ยังอยู่คงเดิม บริษัทมีการทบทวน
แผนการใช้จา่ ยเงิน มุง่ เน้นการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน
ในช่วงสถานการณ์ทมี่ คี วามผันแปรสูง รวมทัง้ ใช้มาตรการ
ทางการเงินอืน่ ๆ ทีจ่ า� เป็น โดยรายงานให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบ
ถึงแนวทางการจัดการรับมือกับสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ทัง้ ใน
ระยะสั้นและระยะยาว
ชุมชนและสังคม: บริษทั ผลิตสินค้าทางเวชภัณฑ์ เช่น
แอลกอฮอล์ น�า้ ยาฆ่าเชือ้ เจลล้างมือ เป็นต้น และน�าไปบริจาค
ให้หน่วยงานทางการแพทย์และชุมชนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ เพื่อช่วยเหลือ

ประชาชน เช่น โครงการ “พาณิชย์ลดราคาเพือ่ ประชาชน”
เพือ่ ลดค่าครองชีพให้กบั ประชาชน บรรเทาความเดือดร้อน
โดยบริจาคสินค้าอุปโภคบริโภคให้หน่วยงาน ชุมชน และ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 รวมทั้ง
ใช้ เ ครื อ ข่ า ยของกลุ ่ ม บริ ษั ท ในการช่ ว ยกระจายสิ น ค้ า
จ�าเป็นเร่งด่วน สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าทางเวชภัณฑ์
ไปทั่วประเทศไทย
นอกจากนี้ บริษัทร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค
อุป กรณ์แ ละเครื่อ งมือ ที่จ�าเป็น เช่น หน้ากากอนามัย
แอลกอฮอล์ วัสดุการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลและชุมชน
ต่าง ๆ อีกด้วย

กำรวำงแผนฟื้นฟูธุรกิจ
ภำยหลังสถำนกำรณ์ COVID-19
(Business Recovery)
บริษัทมีการประเมินสถานการณ์ เพื่อเตรียมพร้อม
รับมือหลังเหตุการณ์ COVID-19 ยุติลง โดยมีการก�าหนด
Recovery Plan เพื่อฟื้นฟูธุรกิจจากสถานการณ์ มีการปรับ
กลยุทธ์ของบริษัทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อรักษา
ความสามารถในการแข่งขัน โดยยังคงให้ความส�าคัญกับ
การด�าเนินธุรกิจอย่างความยั่งยืนเพื่อให้บริษัทสามารถ
เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป
นอกจากนี้ บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงและ
โอกาสที่เกิดจาก New Normal และหาวิธีจัดการอย่าง
เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการท�างาน
ปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า และการพั ฒ นาสิ น ค้ า ที่
เหมาะสมมากขึ้ น มี ก ารน� า เทคโนโลยี ม าช่ ว ยในการ
ด�าเนินงานและให้บริการลูกค้า ผลักดันช่องทางการขาย
ออนไลน์ให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีแผนที่จะ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่พนักงานเพื่อให้สามาถปรับ
ตัวเข้ากับรูปแบบการท�างานที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงมีการติดตามสถานการณ์อย่างสม�า่ เสมอ
เพื่อติดตามผลการจัดการที่บริษัทก�าหนดและปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับสถานการณ์
ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที
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BTS

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหำชน)
SET: บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์
http://www.btsgroup.co.th

ธุรกิจหลัก
ด�าเนินธุรกิจ 4 ประเภทหลัก ได้แก่
ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน
(รถไฟฟ้าบีทีเอสและรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที)
ธุรกิจสื่อโฆษณา
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจบริการ

กำรด�ำเนินกำรของบริษัทเพื่อตอบสนอง
อย่ำงทันท่วงทีต่อสถำนกำรณ์ COVID-19
(Emergency Response)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
บริษัทให้ความส�าคัญกับสุขภาพอนามัยของพนักงานและ
ผูโ้ ดยสารทุกคน โดยติดตามข้อมูลเกีย่ วกับการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ตลอดจนประกาศและมาตรการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐอย่างใกล้ชดิ เพือ่
น�าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนเพือ่ ก�าหนด
มาตรการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เนื่องจากการที่มีประชาชน
มาใช้บริการขนส่งสาธารณะเป็นจ�านวนมากอาจน�าไปสู่
การแพร่กระจายของเชื้อโรคได้
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บริษทั มีการด�าเนินงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
ก�าหนดมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โดยอาคาร
สถานีโดยสารมีการจัดตั้งจุดคัดกรอง จุดล้างมือ มีการท�า
ความสะอาดบริเวณสถานีและจุดสัมผัสร่วมบ่อย ๆ เช่น
เคาน์เตอร์จ�าหน่ายตั๋ว ราวบันได และห้องน�้า เป็นต้น
งดกิจกรรมที่ท�าให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเกิดความแออัด
จัดระยะห่างระหว่างรอคิวอย่างน้อย 1 เมตร ส�าหรับ
ด้านยานพาหนะ ก�าหนดให้ท�าความสะอาดจุดเสี่ยงส�าคัญ
เช่น ประตู ราวจับ เบาะนั่ง เป็นต้น จัดให้มีจุดล้างมือหรือ
เจลแอลกอฮอล์ในรถโดยสาร เปิดประตู-หน้าต่าง เพื่อ
ระบายอากาศก่อนและหลังใช้งาน คนขับรถ/พนักงาน
ให้สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ จาม ควรงด
ปฏิบัติงาน ผู้โดยสารควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา เลี่ยงการรับประทานอาหารขณะอยู่
บนรถ

กำรบริหำรจัดกำร
ภำวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท
(Crisis Management)
การแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 ยั ง คงสร้ า ง
ผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย
แม้ว่าในหลาย ๆ ประเทศจะมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่
เพิ่มขึ้น แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย
กลับไม่พบตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศติดต่อ
กันกว่า 2 เดือน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังคงประกาศใช้
พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อเป็น
เครื่องมือในการป้องกันการแพร่ระบาดภายในประเทศ
ในช่วงการผ่อนปรน ทั้งนี้ จากสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้
ได้ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัท ดังนี้
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ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ได้ รั บ ผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยจ�านวนเที่ยว
การเดินทางในระบบรถไฟฟ้าสายหลักในช่วงไตรมาส 1
ปี 2563/64 (เมษายน – มิถุนายน 2563) จ�านวน 18.5
ล้านเที่ยวคน ลดลง 69.0% จากปีก่อน อย่างไรก็ดี ในช่วง
เดียวกันนี้รายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุง
ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากการเปิดให้
บริการสถานีใหม่ ๆ ในโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียว
เหนือ ส�าหรับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและ
สายสีเหลืองยังคงเป็นไปตามแผน
ธุรกิจสื่อโฆษณา ผลประกอบการในภาพรวม
ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากการแพร่ระบาดของ
เชือ้ ไวรัสดังกล่าวที่เริม่ ระบาดตัง้ แต่ตน้ ปี 2563 เป็นต้นมา
รวมถึงจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและการด�าเนิน
ชีวิตประจ�าวันที่หยุดชะงักลงชั่วคราว ท�าให้หลายบริษัท
ที่เป็นกลุ่มลูกค้าตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวอย่าง
รวดเร็ว และลดค่าใช้จา่ ยด้านการโฆษณาลงอย่างมากทีส่ ดุ
เป็นประวัตกิ ารณ์ ส่งผลให้ธรุ กิจสือ่ โฆษณาได้รบั ผลกระทบ
อย่างมีนัยส�าคัญ
ธุ ร กิ จ บริ ก ารด้ า นดิ จิ ทั ล ได้ รั บ ผลลบจาก
มาตรการดังกล่าวเช่นกันโดยเฉพาะธุรกิจบริการช�าระเงิน
ในรูปแบบออฟไลน์ทตี่ อ้ งท�าธุรกรรมแบบสัมผัส อย่างไรก็ดี
กลุ ่ ม บริ ษั ท ได้ รั บ ผลบวกจากการช� า ระเงิ น ในรู ป แบบ
ออนไลน์ทมี่ จี า� นวนธุรกรรมบนช่องทางออนไลน์เพิม่ สูงขึน้
ในส่วนของธุรกิจโลจิสติกส์มีผลการด�าเนินงานที่เติบโต
อย่างรวดเร็วจากการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่ปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นมากในช่วงที่มีการใช้มาตรการ Stay-at-Home
และ Lockdown
บริษัทยังคงตื่นตัวในการรับมือกับวิกฤตในครั้งนี้
โดยมีการติดตามผลของการระบาดนี้อย่างใกล้ชิด มีการ
จัดท�าแผนบรรเทาสาธารณภัยเพื่อรับมือกับสถานการณ์
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ รวมถึงลดรายจ่ายบางส่วนเพือ่ ให้กอ่ ให้เกิด
ประสิทธิภาพด้านต้นทุน

กำรบรรเทำผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่ำงรอบด้ำนในสถำนกำรณ์ COVID-19
(Impact Mitigation)
บริษัทมีมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบ ดูแล และ
สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
พนักงาน: บริษัทให้ความส�าคัญกับการดูแลด้าน
สุขอนามัยของพนักงาน จึงก�าหนดมาตรการต่าง ๆ เพือ่ ลด
ความเสีย่ งในการติดเชือ้ ของพนักงาน เช่น การจัดอุปกรณ์
ด้านสุขอนามัย และก�าหนดให้พนักงานสวมใส่หน้ากาก
อุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ ตลอดเวลาปฏิบัติงาน เป็นต้น
ลูกค้า: บริษทั ก�าหนดมาตรการดูแลด้านสุขอนามัย
ให้แก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการโดยก�าหนดมาตรการป้องกัน
การแพร่กระจายเชือ้ ต่าง ๆ มีการเชิญชวนให้ผโู้ ดยสารและ
ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพ ออกก�าลังกาย สวมหน้ากาก
อนามัย หมั่นล้างมือบ่อย ๆ พร้อมทั้งร่วมกันแจกหน้ากาก
อนามัย เจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือ และคูม่ อื ป้องกันตนเองจาก
เชื้อไวรัส COVID-19 แก่ผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป
ผู้ถือหุ้น: บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมในการ
จัดประชุม จึงก�าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติส�าหรับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ตามมาตรการ
ป้องกันโรคที่หน่วยงานของรัฐก�าหนดเพื่อป้องกันและลด
ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เช่น
ก�าหนดให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายใน
สถานที่ ป ระชุ ม การเว้ น ระยะห่ า งทางสั ง คม (Social
Distancing) อย่างน้อย 1 –1.5 เมตร ต้องผ่านการคัดกรอง
และให้ลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่จัดการประชุมผ่าน
แพลตฟอร์มไทยชนะ เป็นต้น
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กำรวำงแผนฟื้นฟูธุรกิจ
ภำยหลังสถำนกำรณ์ COVID-19
(Business Recovery)
ชุมชนและสังคม: กลุ่มบริษัทมีส่วนร่วมช่วยเหลือ
สังคมผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น
• ส่งมอบกล่อง “บรรเทาทุกข์ ส่งความสุข” จ�านวน
40,000 กล่อง มูลค่ากว่า 26 ล้านบาท เพือ่ แจกจ่าย
ให้กับ 20,000 ครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลที่ได้รับความเดือดร้อน ภายใน
กล่องบรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารส�าเร็จรูป
เครื่องปรุงรสต่าง ๆ เพียงพอกับการใช้ชีวิต
1 เดือน
• มอบเงินจ�านวน 60 ล้านบาท แก่แพทยสมาคม
และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สนับสนุน
โครงการ “นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19” เพื่อ
ร่วมจัดท�ากรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับแพทย์
พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์รวมกว่า
280,000 คน ทั่วประเทศ
• ส� าหรั บ ธุ ร กิ จ สื่ อ โฆษณา บริ ษั ท แบ่ ง ปั น พื้ น ที่
สื่อโฆษณาในการกระจายคอนเทนท์ที่เกี่ยวข้อง
กับ COVID-19 ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไรโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัทวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์หลังการ
แพร่ ร ะบาดของ COVID-19 ว่ า ระบบขนส่ ง มวลชน
ทางราง ยังคงเป็นโครงการปัจจัยพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการ
เดินทางของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ดังนั้น เมื่อรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายนโยบายการปิดประเทศ
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา จ�านวนเที่ยวการ
เดินทางในรถไฟฟ้าได้ฟื้นตัวกลับมาประมาณ 60% ของ
จ�านวนผู้โดยสารในวันท�าการในช่วงเวลาปกติ ส�าหรับ
การพัฒนาและการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าสายใหม่ ยัง
คงด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเปิดให้
บริการโครงการรถไฟฟาสายสีทองเฟส 1 ได้ในเดือน
ตุลาคม 2563 ส�าหรับโครงการคมนาคมขนส่งอืน่ ๆ บริษทั
ยังคงด�าเนินการตามแผนที่วางไว้
ส�าหรับธุรกิจสื่อโฆษณา ยังคงได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ธุรกิจของบริษัท
ในกลุ่ม (วีจีไอ) โดยเฉพาะธุรกิจสื่อโฆษณายังคงมีความ
เสี่ยงจากความผันผวนและไม่สามารถมองเห็นแนวโน้ม
ทีช่ ดั เจน อย่างไรก็ดี ด้วยความหลากหลายของธุรกิจของวี
จีไอและความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน จึงคาดว่าจะ
สามารถกลับมาฟืน้ ตัวได้อกี ครัง้ หลังเหตุการณ์ COVID-19
ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ วิกฤต COVID-19
ส่งผลกระทบอย่างมากต่อกิจกรรมทางธุรกิจของ U City และ
ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลการด�าเนินงานทางการเงิน
ของ U City ในปัจจุบนั และคาดว่าจะยังส่งผลกระทบทางลบ
ในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ดี ฝ่ายบริหารของ U City ได้
ติดตามโครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งประเมินผลกระทบทางการเงินในส่วนที่เกี่ยวกับ
งบการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุด
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กำรด�ำเนินกำรของบริษัทเพื่อตอบสนอง
อย่ำงทันท่วงทีต่อสถำนกำรณ์ COVID-19
(Emergency Response)

ธุรกิจหลัก
ให้บริการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ปรับคุณภาพและฝังกลบสิ่งปฏิกูลที่เป็นอันตราย
บ�าบัดน�้าเสียและปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูล
เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทน

จากการแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส COVID-19
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วโลก บริษัทมีการปรับกลยุทธ์
เพือ่ ให้ธรุ กิจอยูร่ อดและด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างสูงสุด นอกจากการปรับกลยุทธ์ทางบริษทั ยังติดตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ช่วง
เริ่มต้นและได้วางแผนเตรียมการรับมือกับสถานการณ์
ทีอ่ าจเกิดขึน้ หรือส่งผลกระทบกับบริษทั เมือ่ เกิดเหตุการณ์
ภาวะเข้ า สู ่ ข้ั น วิ ก ฤต บริ ษั ท ได้ อ อกมาตรการเริ่ ม ต้ น
การควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดซึ่ ง เน้ น ย�้ า เรื่ อ งการรั ก ษา
สุขอนามัย การงดเดินทางในประเทศทีม่ คี วามเสีย่ ง ก�าหนด
ให้มกี ารสวมใส่หน้ากากอนามัย รวมทัง้ ก�าหนดทีมผูบ้ ริหาร
ออกเป็น 2 ทีม โดยทีมที่ 1 รับผิดชอบในการเตรียม
ความพร้อมด้านการให้บริการลูกค้า และ ทีมที่ 2 รับผิดชอบ
ในการเตรียมความพร้อมส�าหรับกระบวนการด�าเนินงาน
ภายในและการเฝ้าระวังสุขภาวะอนามัยของพนักงาน โดย
แบ่งแผนการเตรียมการเป็น 2 ระยะ ดังนี้
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ระยะที่ 1 สถานการณ์การแพร่ระบาดติดเชื้อ
ในประเทศอยู่ใน Phase ที่ 1 บริษัทติดตามและรวบรวม
ข้อมูลของลูกค้าส�าหรับแผนในการจัดการทีจ่ ะส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินธุรกิจ มีการปรับปรุงแผนการให้บริการกรณี
ที่มาตรการของทางภาครัฐมีผลต่อการให้บริการ ได้แก่
แผนการขนส่ง แผนการด�าเนินงาน กระบวนการท�างานใน
แต่ละ Process ของธุรกิจ เป็นต้น รวมทั้งก�าหนดแผนการ
ให้บริการกรณีที่พบการติดเชื้อ COVID-19 ภายในบริษัท
และแผนการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ของ
พนักงาน
ระยะที่ 2 สถานการณ์การแพร่ระบาดติดเชื้อ
ในประเทศอยู่ใน Phase ที่ 2 บริษัทก�าหนดมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงในการติดเชื้อของพนักงาน วางแผน
ก�าหนดวิธีการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงของพนักงาน
ได้แก่ ลดความถี่ในการเดินทางมาท�างาน ก�าหนดการใช้
ประโยชน์พื้นที่ร่วมกัน ก�าหนดมาตรการการท�างานจาก
ที่บ้าน (Work From Home)

กำรบริหำรจัดกำร
ภำวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท
(Crisis Management)
คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้ทีมผู้บริหาร
ทั้ ง 2 ที ม รายงานผลการเตรี ย มการและติ ด ตาม
สถานการณ์ทุกสัปดาห์ โดยในการด�าเนินงานเพื่อบริหาร
จัดการวิกฤต บริษัทได้จัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในการป้องกันการติดเชื้อให้กับพนักงาน
ได้แก่ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และเพิม่ ความถีใ่ นการท�า
ความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง รวมทั้งปรับเปลี่ยนชั่วโมง
การท�างานของพนักงานทีเ่ ข้ากะ เพือ่ หลีกเลีย่ งการเดินทาง
ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว
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บริษัทมีการติดตามข้อมูลสุขภาพของพนักงาน
ทุ ก สั ป ดาห์ แ ละข้ อ มู ล การเดิ น ทางเมื่ อ พนั ก งานมี ก าร
ลางาน อีกทั้งจัดเตรียมสถานที่พักชั่วคราวและอาหาร
ส�าหรับพนักงานฝ่ายปฏิบัติงาน เพื่อให้การด�าเนินงาน
ในกระบวนการต่าง ๆ เป็นไปอย่างต่อเนือ่ งกรณีมกี ารขยาย
ระยะเวลาเคอร์ฟิวหรือการระบาดของโรครุนแรงมากขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเตรียมอุปกรณ์และทรัพยากร
ที่จ�าเป็นเพื่อสนับสนุนในการท�างาน Work From Home
ของพนักงาน
ในด้ า นการขนส่ ง สิ น ค้ า และการจั ด การวั ต ถุ ดิ บ
บริษัทได้วางแผนการขนส่งและสื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้
สามารถขนส่งได้ตามช่วงเวลาที่ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก�าหนด
โดยการจัดตารางการขนส่งให้ลูกค้าตามก�าหนดเวลา
บริษัทพิจารณาจัดซื้อรายการวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์
ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงานที่บางรายการอาจไม่สามารถ
จั ด ซื้ อ ได้ เ นื่ อ งจากผู ้ ข ายไม่ ส ามารถน� า เข้ า จากผู ้ ผ ลิ ต
ต่างประเทศ รวมทั้งวางแผนการจัดหา Supplier รายใหม่
ส�ารองและวัตถุดบิ ทดแทน เช่น ชุดป้องกันสารเคมี หน้ากาก
ป้องกัน เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษทั มอบหมายให้แผนกประชาสัมพันธ์
สื่อสารกับลูกค้าในการขอความร่วมมือเข้าเยี่ยมชมหรือ
ตรวจประเมินโดยเปลีย่ นวิธกี ารจาก Visit on Site เป็น VDO
Conference รวมทั้งสื่อสารกับชุมชนในการปรับเปลี่ยน
แผนการท�ากิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์

กำรบรรเทำผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่ำงรอบด้ำนในสถำนกำรณ์ COVID-19
(Impact Mitigation)
บริ ษั ท ได้ ป ระเมิ น ผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่ละกลุ่มเพื่อวางแผนการช่วยเหลือ
หรือบรรเทาผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับตามความ
สามารถและศักยภาพของบริษัทที่จะด�าเนินการได้ ดังนี้
พนักงาน: ช่ ว งการแพร่ ร ะบาด บริ ษั ท ก� าหนด
มาตรการส�าหรับพนักงานที่มีการเดินทางความเสี่ยงสูง
ให้ทา� งานจากทีบ่ า้ นเพือ่ ลดความเสีย่ งในการติดเชือ้ ส�าหรับ
พนักงานทีต่ อ้ งเดินทางมาท�างานโดยรถโดยสารสาธารณะ
บริษทั ได้จดั ให้มรี ถรับส่งให้กบั พนักงานเพือ่ ลดความเสีย่ ง
ในการติดเชื้อ
ลูกค้า: บริษทั สอบถามและรวบรวมข้อมูลจากลูกค้า
ที่ใช้บริการเพื่อน�ามาวางแผนในการช่วยเหลือส�าหรับ
การเตรียมภาชนะรองรับและรวบรวมของเสียที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตที่รอส่งก�าจัด กรณีที่ไม่สามารถท�าการ
ขนส่งมาก�าจัดได้ตามระยะเวลาปกติ ทัง้ นี้ บริษทั มีแผนการ
ให้บริการส�าหรับการเก็บรวบรวมและรับก�าจัดภาชนะ
อุปกรณ์ของจ�าพวก Food Waste ทีม่ กี ารใช้อย่างแพร่หลาย
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยเฉพาะพลาสติก
ต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้งานแล้วของกลุ่มลูกค้าในราคา
พิเศษ
คู่ค้า: บริษัทไม่มีการขอปรับเลื่อนการช�าระเงิน
ค่าสินค้าและบริการ และหากคูค่ า้ รายเดิมไม่สามารถจัดหา
สินค้าและ/หรือบริการให้ได้เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่
ระบาด ทางบริษทั จะไม่ถอื เป็นข้อบกพร่องในการให้บริการ
ตามข้อตกลงแต่อย่างใด
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กำรวำงแผนฟื้นฟูธุรกิจ
ภำยหลังสถำนกำรณ์ COVID-19
(Business Recovery)
ผู้ถือหุ้น: บริษัทก�าหนดช่องทางรับฟังความเห็น
และสื่อสารแนวทางการบริหารความเสี่ยงและรับมือใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไว้หลากหลาย
ช่องทาง เช่น Website, Facebook, Line, Twitter ของ
บริษัท และผ่านทาง Website ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย อีกทั้งได้เลื่อนก�าหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
ออกไปจนกว่ า สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดบรรเทาลง
จนมั่ น ใจและได้ รั บ การยื น ยั น จากภาครั ฐ และเมื่ อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดบรรเทาลงและมีแนวโน้มทีด่ ขี นึ้
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ก�าหนดวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นเป็นวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
ชุมชนและสังคม: บริษัทประชาสัมพันธ์ถึงภาวะ
วิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้กบั ชุมชนโดยรอบ
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูง บริษัทได้
จัดการอบรมตัง้ แต่การสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโรค
และการแพร่กระจายของเชื้อ วิธีการปฏิบัติตนให้ห่างไกล
จาก COVID-19 การรับประทานอาหารโดยการกินร้อน
ช้อนกลาง นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการใส่ผ้าปิดจมูก
เมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยง การท�าความสะอาดมือ โดยการใช้
แอลกอฮอลล์เจลเมื่อต้องเดินทางออกไปข้างนอก และ
วิธีการล้างมืออย่างไรให้สะอาดอย่างถูกวิธีตามขั้นตอน
ตลอดจนร่วมส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วย
การสนับสนุนวัตถุดบิ และจัดจ้างให้ชมุ ชนจัดท�าหน้ากากผ้า
ส�าหรับการแจกจ่ายให้กับ พนักงาน ลูกค้า และชุมชน
ที่ขาดแคลน

บริษทั ได้ทบทวนเป้าหมายและแผนการด�าเนินงาน
ในระยะสั้ น และระยะยาวให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
โดยวางแนวทางให้บรรลุเป้าหมาย (Business Goals)
และรับมือกับ New Normal ของอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้น
ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
คลี่คลายแล้ว โดยมีมาตรการ 3 ด้าน คือ
ด้านก�าลังคน บริษัทสื่อสารให้พนักงานรับรู้
ถึงสถานการณ์ของบริษัทด้วยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ และส่ง
ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพให้พนักงานเพือ่ เตรียมพร้อมต่อ
การรับมือกับเหตุการณ์ทไี่ ม่คาดคิด เช่น การแพร่ระบาดซ�า้
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างาน เป็นต้น
ด้านการจัดการการเงิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
ทางด้านการเงินในสภาวะเศรษฐกิจทีล่ ดลง เนือ่ งจากธุรกิจ
ของบริษัทเป็นธุรกิจปลายน�้า หากสภาวะเศรษฐกิจใน
ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลดลงจะส่งผลโดยตรงต่อ
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทท�าให้ต้องทบทวนเป้าหมาย
และแผนการด�าเนินงานในระยะสั้นอย่างเร่งด่วน ได้แก่
การปรั บ ลดต้ น ทุ น ทุ ก กระบวนการด� าเนิ น การที่ มี Fix
Cost ค่อนข้างสูง ด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการและ
น�านวัตกรรมมาใช้เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ด้านการสร้างแบรนด์ เป็นแผนการด�าเนินงาน
ในระยะยาวส�าหรับการปรับตัวรับมือกับ New Normal ของ
อุตสาหกรรมด้วยหลักการ “เชื่อมั่นและไว้วางใจ” ส�าหรับ
ผู้ใช้บริการทั้งรายเก่าและรายใหม่ รวมทั้งการวางแผน
การท�าตลาดใหม่ในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม
ทีม่ กี า� ลังซือ้ ต�า่ ซึง่ เป็นผลมาจากการปรับลดต้นทุนการเผา
ลงมาได้ท�าให้กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมสามารถ
ตัดสินใจใช้บริการได้เพิ่มมากขึ้น
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CENTEL

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ากัด (มหาชน)
SET: บริการ / การท่องเที่ยวและสันทนาการ
http://www.centarahotelsresorts.com

ธุรกิจหลัก
ด�าเนินธุรกิจ 2 กลุ่ม คือ
ธุรกิจโรงแรมในประเทศและต่างประเทศ
ภายใต้แบรนด์ของตนเอง เซ็นทาราแกรนด์
เซ็นทารา เซ็นทรา โคซี่ และธุรกิจรับจ้างบริหาร
โรงแรมภายใต้สัญญาบริหารโรงแรม
ธุรกิจอาหารจานด่วนในประเทศไทย
ภายใต้แบรนด์ของตนเอง คือ เดอะ เทอเรส
อร่อยดี สุกี้เฮ้าส์ ซอฟท์แอร์ เกาลูน
และแฟรนไชส์ คือ มิสเตอร์โดนัท เคเอฟซี
อานตี้แอนส์ เปปเปอร์ลันช์ โคลด์สโตน
ครีมเมอรี่ ชาบูตง โยชิโนยะ โอโตยะ เทนยะ
และคัตสึยะ

การด�าเนินการของบริษัทเพื่อตอบสนอง
อย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์ COVID-19
(Emergency Response)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ฝ่ายบริหารได้ด�าเนินการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่
ระบาดของ COVID-19 โดยน�าประเด็นเข้าสู่ที่ประชุม
เพื่อเตรียมแผนการรับมือและมีการติดตามข่าวสารอย่าง
ใกล้ชิดตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา และมีการ
ด�าเนินการเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ ดังนี้
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การดูแลพนักงาน:
• ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 บริษัทออกประกาศ
เรื่องแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของ
COVID-19 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของพนักงานใน
การท�างานและให้บริการลูกค้า และให้พนักงาน
ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาด นอกจากนี้ ยังมีการก�าหนดมาตรการ
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ การตรวจคัดกรอง
พนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการโดยการวัด
อุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์
ล้างมือ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ท�าความสะอาดทุกจุด
สัมผัสของพื้นที่ส่วนรวม และจัดท�าประกันภัย
COVID-19 ให้กับพนักงานทุกคน

• ในช่วงสถานการณ์การระบาดรุนแรงขึ้น บริษัท
ได้ประกาศนโยบายให้พนักงานท�างานจากทีบ่ า้ น
เพื่อลดความสี่ยงจากการเดินทางของพนักงาน
และขอความร่วมมือพนักงานในการหยุดงาน
โดยไม่รบั ค่าจ้าง เนือ่ งจากผลกระทบจากการปิด
ให้บริการโรงแรมเกือบทั้งหมดของบริษัททั้งใน
และต่างประเทศ อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงมีการ
จัดการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง และมีมาตรการท�าความสะอาด
ส�านักงานทุกสัปดาห์เพือ่ ให้มนั่ ใจในความสะอาด
ในสถานทีท่ า� งาน นอกจากนีใ้ ห้พนักงาน Check-in
และกรอกข้อมูลใน Application หมอชนะส�าหรับ
การติดตามความเสี่ยง

• ต่อมาเดือนมีนาคม 2563 จัดท�าแผนการท�างาน
BCP โดยแบ่งทีมท�างานเพื่อกระจายความเสี่ยง
แบ่งกลุม่ พนักงานออกเป็นทีมและสลับวันท�างาน
พร้อมจัดสถานที่ท�างานให้สอดคล้องกับการเว้น
ระยะห่าง ทางสังคมด�าเนินการเตรียมความพร้อม
ของพนักงานและระบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการ
ท�างานจากทีบ่ า้ นของพนักงาน ตัดเย็บหน้ากากผ้า
เพือ่ แจกให้กับพนักงานในช่วงที่หน้ากากอนามัย
ขาดแคลน

การบริหารจัดการคูค่ า้ : บริษทั แจ้งให้คคู่ า้ ทราบถึง
ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่กลางเดือน
มีนาคม 2563 ว่าจะท�าการปิดให้บริการโรงแรมในเดือน
เมษายน 2563 เป็นต้นไป ในส่วนของระบบการจ่ายเงินให้กบั
คูค่ า้ บริษทั มีการเจรจาในการยืดระยะเวลาการจ่ายเงินหรือ
ขอส่วนลดจากคูค่ า้ บางราย ส�าหรับคูค่ า้ รายย่อยทีม่ กี า� หนด
วันช�าระเงินไว้แล้ว บริษัทก็ด�าเนินการช�าระตรงเวลาเพื่อ
ช่วยเหลือคู่ค้า
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การบริหารจัดการลูกหนี:้ กลุม่ ลูกค้าทีเ่ ป็นตัวแทน
หรือ Agent มีการเจรจาเรื่องการช�าระเงินส�าหรับลูกค้า
ที่มาพักกับทางโรงแรม มีการผ่อนผันหรือชะลอการช�าระ
เงินเป็นรายกรณี
การบริหารจัดการโรงแรมที่รับบริหาร: บริษัทมี
การเจรจากับเจ้าของโรงแรมในเรือ่ งการช�าระค่าจ้างบริหาร
โดยขอช�าระค่าบริหารเมื่อเปิดให้บริการได้ตามปกติ
การจัดการด้านสถานะทางการเงิน: เนื่ อ งจาก
Cash Flow ของบริษัทอยู่ในระดับดี ภาระหนี้สินและภาระ
ในการช�าระดอกเบี้ยมีไม่มาก บริษัทยังสามารถด�าเนิน
ธุรกิจอยู่ได้ โดยประมาณการว่าธุรกิจในเครือจะสามารถ
เปิดให้บริการได้ภายในไตรมาส 3/2563 และไตรมาส
4/2563 โดยมีการเตรียมวางแผนด�าเนินการกู้เงินจาก
สถาบันการเงินเพื่อใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจเช่นกัน

การบริหารจัดการ
ภาวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท
(Crisis Management)
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ฝ่ายบริหารได้จดั ตัง้
ทีม ERT (Emergency Responsible Team) หรื อ
ทีมฉุกเฉิน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร รองประธานอาวุ โ สฝ่ า ยบริ ห ารและ
การเงิน รองประธานฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายบุคคล
ฝ่ายปฎิบัติการ ฝ่ายโปรเจค ฝ่ายจัดซื้อ เข้าร่วมประชุม
ทุกเช้าไม่เว้นวันหยุด เพื่อประเมินสถานการณ์ ติดตาม
แผนการด�าเนินจากภาครัฐ และให้แต่ละหน่วยงานให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ประกาศ พร้อมทั้ง
พิจารณาแผนการเงิน การลดต้นทุน และแผนการท�างาน
ของแต่ละแผนก และรายงานสรุปให้กับคณะกรรมการ
บริษัททราบ

บริษัทมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในแต่ละธุรกิจ ดังนี้
ธุรกิจโรงแรม บริษทั ได้รบั ผลกระทบจากจ�านวน
นักท่องเทีย่ วลดลงและการปิดประเทศท�าให้โรงแรมต้องปิด
ให้บริการ แต่ประชาชนที่กักตัวอยู่บ้านยังมีความต้องการ
อาหารพร้อมรับประทานที่สามารถระบุแหล่งที่มาและระบุ
ผู้ปรุงอาหารเพื่อความมั่นใจในเรื่องความสะอาด โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดบริการอาหารเดลิเวอรี่
ในราคาพิเศษ พร้อม Centara Health Check ที่การันตี
ในการปรุงทีพ่ ถิ พี ถิ นั ทัง้ ความสะอาด ปลอดภัยและส่งมอบ
Centara Health Check Card ทีร่ ะบุชอื่ และอุณหภูมขิ องเชฟ
ผูท้ า� อาหาร และการันตีวา่ เชฟมิได้เดินทางไปยังทีส่ มุ่ เสีย่ ง
ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา ในส่วน Centara Delivery Team
หรือ พนักงานส่งอาหารทุกคนผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกายทุกวัน และผ่านการอบรมแนวทางป้องกันการ
ระบาดของไวรัส COVID-19
การน�าความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะด้าน
ของพนักงานโรงแรมมาเผยแพร่ให้กบั ลูกค้าในช่วงทีก่ กั ตัว
อยู่บ้านเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เซ็นทาราให้ความส�าคัญ โดยได้
จัดท�าวิดีโอสอนการท�าอาหารด้วยเมนูของทางโรงแรม
ทีส่ ามารถน�าไปท�าเองทีบ่ า้ นได้ และวิดโี อสอนการออกก�าลัง
ที่บ้านโดยเทนเนอร์จากฟิตเนสของโรงแรม นอกจากนี้
ยังน�าเสนอเคล็ดลับการดูแลสุขภาพแบบง่าย ๆ ทีท่ า� ได้เอง
จากที่บ้านโดยผู้เชี่ยวชาญจากสปาเซ็นวารีอีกด้วย
นอกจากนี้ บริษัทมีการประมาณการผลกระทบ
ทางการเงิน ทบทวนงบประมาณ ทบทวนค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
และเริ่มเจรจาผู้ให้บริการต่าง ๆ เพื่อเลื่อนการช�าระเงิน /
เจรจาสัญญาใหม่และการด�าเนินมาตรการเพือ่ ลดผลกระทบ
ทางการเงิน
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ธุ ร กิ จ อาหารได้ รั บ ผลกระทบเนื่ อ งจาก
ศูนย์การค้าปิดให้บริการ สาขาของธุรกิจอาหารจึงต้อง
ปรับตัว โดยเพิ่มช่องทางในการสั่งและส่งอาหารผ่าน
Application ต่ า ง ๆ ขยายจุ ด ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร Delivery
เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้บริการ เพื่อสร้าง
รายได้ให้กบั ธุรกิจอาหาร การจัดซือ้ วัตถุดบิ ในธุรกิจอาหาร
มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ลดการสต็อกวัตถุดิบ
บางประเภทลง ค�านวณปริมาณการใช้งานให้เหมาะกับ
สถานการณ์ในแต่ละวัน เพื่อไม่ให้สินค้าประเภทของสด
เหลือเกินความจ�าเป็น มีการดัดแปลงสาขาที่มีอยู่เดิมให้
เป็น Cloud Kitchen ออกมาตรการการจัดส่งอาหารแบบ
ไร้สมั ผัส การจ่ายช�าระค่าสินค้าแบบ Cashless และขัน้ ตอน
การท�าความสะอาดของสาขา เพือ่ ให้ลกู ค้ามัน่ ใจถึงคุณภาพ
และความปลอดภัย มีการวางแผนและเคลือ่ นย้ายพนักงาน
สาขาที่เกินความต้องการไปที่ Call Service Center เพื่อ
ให้เพียงพอกับปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น
รวมถึ ง เปิ ด รั บ สมั ค รพนั ก งานสาขาเดิ ม ในต� า แหน่ ง
Temporary Rider เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีกา� ลังการจัดส่งทีเ่ พียงพอ
ต่อความต้องการของลูกค้า
บริษัทปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ เช่น การจัดท�าแพคเกจผูกปิน่ โตต่อเนือ่ ง 5 วัน
กับ 6 แบรนด์อาหาร คือ Pepper lunch, Chabuton, Katsuya,
Yoshinoya, Ootoya และ Tenya ในราคาพิเศษ นอกจากนี้
บริษัทได้ร่วมกับท็อปส์เพิ่มจุดขายอาหารพร้อมทานและ
แบบสั่งกลับบ้านจาก 10 แบรนด์ดังในเครือซีอาร์จี เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการเจรจาขอส่วนลดค่า
Royalty Fee ส่วนลดค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ การขอ
ยืดระยะเวลาในการช�าระค่าสินค้าจาก Supplier (Credit
Term) และการขอส่วนลดพิเศษ การปรับลดเงินลงทุน
ส�าหรับการขยายสาขาจากงบประมาณที่ได้วางไว้
ในด้านสภาพคล่องและสถานะทางการเงินของ
บริษทั แม้วา่ บริษทั มีกระแสเงินสดหลายพันล้านบาทแต่ได้
เตรียมแผนขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในวงเงิน 4.4 พัน
ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ปัจจุบันสถานะทางการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่ง
สะท้อนจากหนีส้ นิ ต่อทุน (D/E) อยูร่ ะดับ 0.5 เท่า ต�า่ ทีส่ ดุ
เมือ่ เทียบกับผูป้ ระกอบการรายใหญ่ในธุรกิจเดียวกัน ดังนัน้
การระดมทุนเพิม่ สภาพคล่องของบริษทั จึงไม่มปี ญ
ั หาอย่าง
แน่นอน

บริษัทมีการเลื่อนแผนการลงทุนและการปรับปรุง
การด�าเนินงานโดยพิจารณาเท่าทีจ่ า� เป็นและเหมาะสม โดย
วงเงินลงทุนมีการปรับลดลงจาก 8-9 พันล้านบาท เหลือ
ประมาณ 4 พันล้านบาทส�าหรับปี 2563 โดยใช้ด�าเนินการ
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการรักษาสุขอนามัยและความปลอดภัย
เท่ า นั้ น ตลอดจนพั ฒ นาโครงการที่ ส� า คั ญ และจ� า เป็ น
บางโครงการให้แล้วเสร็จ บริษัทคาดว่าสถานการณ์มีการ
ปรับตัวดีขนึ้ ในครึง่ หลังปี 2563 จากอุปสงค์ของนักท่องเทีย่ ว
ชาวไทยภายหลังการเลิกมาตรการที่ควบคุม
ด้านธุรกิจอาหาร ในปี 2563 บริษัทประมาณการ
ยอดขาย 10,000-10,500 ล้านบาท บนสมมติฐานว่า
สถานการณ์โรคระบาดจะดีขนึ้ ในไตรมาส 3 และมีแผนการ
ในการบริหารจัดการต้นทุนต่าง ๆ ทั้งในส่วนของต้นทุน
วัตถุดบิ การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร
และค่าเช่า โดยปรับให้มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ
เพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ส�าหรับการขยายสาขาใหม่ มีแผน
ขยายสาขาส�าหรับร้านอาหารที่เน้นการขายในส่วนของ
Takeaway และ Delivery เป็นหลัก คาดการณ์ว่าจะเริ่มเปิด
สาขาใหม่ในไตรมาสที่ 3/2563
ในการสื่ อ สารแก่ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทั้ ง ภายใน
และภายนอก บริษัทใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ทั้ง
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube รวมทั้งเว็บไซต์
ของบริษัท และข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ในการให้
ข้อมูลแก่ลกู ค้าและผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอกองค์กร เกีย่ วกับ
มาตรการและขัน้ ตอนในการรักษาความสะอาดและปลอดภัย
เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผบู้ ริโภค ส�าหรับการสัง่ อาหาร
ช่องทาง Delivery มีการแนบการ์ดที่แสดงถึงมาตรการ
รักษาความสะอาด เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าอาหารที่ส่งถึงมือ
ลูกค้ามีความสะอาดและปลอดภัย
ส� า หรั บ พนั ก งาน ซึ่ ง เป็ น ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ภายใน
องค์กร บริษทั มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารทีส่ า� คัญแก่พนักงาน
ผ่านอีเมลและ Line เพื่อให้หัวหน้างานแจ้งแก่พนักงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบถึงความแผนการด�าเนินงานของบริษัท
และข้อมูลการป้องกัน ค�าแนะน�าเรือ่ ง COVID-19 แนวทาง
ปฏิบัติส�าหรับพนักงานอย่างสม�่าเสมอตามประกาศของ
ทางราชการ
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การบรรเทาผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างรอบด้านในสถานการณ์ COVID-19
(Impact Mitigation)

พิเศษ 25% จากทุกโปรโมชัน่ บนเว็บไซต์ของเซ็นทาราให้กบั
บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน
เป็นต้น

บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือและการบรรเทาผล
กระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ผู้ถือหุ้น: บริษัทมีการเลื่อนประชุมสามัญประจ�าปี
2563 และเลื่อนวันจ่ายเงินปันผลที่ก�าหนดไว้ออกไปโดย
ไม่มีก�าหนดเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และต่อมา
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง
นโยบายของโรงแรมเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์
COVID-19 ในการปิดให้บริการโรงแรมบางแห่งชั่วคราว
ในเดือนเมษายน 2563 ทั้งในประเทศและมัลดีฟส์เพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 พร้อม
มาตรการลดต้นทุนทางธุรกิจ และสร้างรายได้เพิ่มผ่าน
ช่องทางอืน่ ๆ เช่น บริการจัดส่งอาหารเพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของตลาด

พนักงานและครอบครัว: บริษทั จัดท�าการประกันภัย
COVID-19 เป็นเวลา 1 ปี ส�าหรับพนักงานทุกคน มีการ
แจกจ่ายหน้ากากส�าหรับพนักงานปฏิบัติการและองค์กร
ทั้งหมดในช่วงที่หน้ากากอนามัยขาดแคลน บริษัทได้
ขอความร่วมมือจากพนักงานในการลาโดยไม่รับค่าจ้าง
แต่ยงั คงได้รบั สวัสดิการต่าง ๆ เหมือนเดิม ส�าหรับโรงแรม
ที่ปิดให้บริการเนื่องจาก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน บริษัทให้การ
สนับสนุนทางการเงินพิเศษส�าหรับพนักงานทีม่ งี านน้อยลง
และไม่มีเงินเพียงพอในการด�ารงชีวิตระหว่างปิดโรงแรม
ตัง้ แต่เมษายน – มิถนุ ายน 2563 โดยพนักงานของโรงแรม
สามารถรับเงินสนับสนุนจากประสังคม 62% และบริษัท
ได้กันวงเงินส�าหรับให้พนักงานกู้พิเศษอีก 38% เพื่อให้
พนักงานมีรายได้ในการด�ารงชีพ
ลูกค้า: บริษัทยืดหยุ่นในเรื่องเงื่อนไขการยกเลิก
และเปลีย่ นแปลงการเข้าพักกับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือ
เซ็นทาราส�าหรับการจองใหม่และการจองที่มีอยู่แล้ว โดย
สามารถเปลีย่ นแปลงการเข้าพักภายในโรงแรมเดียวกันได้
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในห้องพักประเภทเดิมและ
แพคเกจอาหารแบบเดิม ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 กรณี
ที่ต้องการยกเลิกการจอง ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเต็มจ�านวน
โดยสามารถท�าการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองได้
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย
24 ชั่วโมง (ส�าหรับการจองผ่านเซ็นทาราโดยตรงเท่านั้น)
บริษทั มีการจัดโปรโมชันเพือ่ สนับสนุนส่วนลดให้กบั
ลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ เช่น โครงการ Help the Heroes เพื่อ
สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือคนไทย
ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 โดยเมื่อลูกค้าซื้อ
บัตรเงินสดเซ็นทารา มูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ลูกค้า
จะได้รับเพิ่มอีก 50% จากยอดการซื้อทั้งหมด โดย 25%
จะถูกส่งต่อไปยังมูลนิธทิ ลี่ กู ค้าสามารถเลือกได้เอง (มูลนิธิ
ชัยพัฒนาหรือสภากาชาดไทย) และอีก 25% จะถูกเพิ่ม
เข้าไปในยอดบัตรเงินสดของลูกค้า โครงการมอบส่วนลด

บริษทั แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบถึงมติทป่ี ระชุมกรรมการ
โดยได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นงดจ่ายเงินปันผลส�าหรับ
ผลการด�าเนินงานปี 2562 เนือ่ งจากสถานการณ์ COVID-19
ได้ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานและสภาพคล่องของ
บริษัท เป็นอย่างมากและไม่อ าจคาดการณ์ได้ว่าจะส่ง
ผลกระทบเป็นระยะเวลานานเพียงใด การบริหารสภาพคล่อง
และกระแสเงินสดจึงต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างสูง
บริษัทจึงได้ด�าเนินมาตรการลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายพนักงาน
และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานในทุกส่วนอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งยังมีการเลื่อนแผนการลงทุนและการปรับปรุงการ
ด�าเนินการโดยพิจารณาด�าเนินการเท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น
ชุมชนและสังคม: บริษัทด�าเนินโครงการต่าง ๆ
เพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลมอบเงิน
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ�าเป็นในการรักษาผู้ป่วย
COVID-19 จ�านวน 30 ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลในเขต
กรุงเทพ ปริมลฑล และต่างจังหวัดที่ขาดแคลน ร่วมกับ
กลุม่ เซ็นทรัลมอบเงิน 1 ล้านบาท เพือ่ จัดหาความคุม้ ครอง
ชี วิ ต ให้ บุ ค ลากรทางการแพทย์ ทั่ ว ประเทศ สนั บ สนุ น
ห้องพักให้กับผู้บริหารและอาจารย์แพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย
ทั่วไปของโรงพยาบาลต�ารวจเข้าพักฟรี พร้อมอ�านวย
ความสะดวกอย่างเต็มที่ หลังจากที่ต้องท�างานหนัก เพื่อ
ให้ทุกคนได้มีก�าลังใจและก�าลังกายอย่างเต็มที่เพื่อต่อสู้
กับวิกฤตครัง้ นี้ สนับสนุนมือ้ อาหารจากร้านอาหารในเครือ
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น
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การวางแผนฟื้นฟูธุรกิจ
ภายหลังสถานการณ์ COVID-19
(Business Recovery)
บริษทั มีการประเมินระยะเวลาการฟืน้ ตัวและก�าหนด
สัดส่วนของธุรกิจ ทบทวนเป้าหมายและแผนการด�าเนินงาน
ในระยะสั้น และมีการก�าหนดแผนระยะยาวในการรับมือ
“New Normal” โดยกลยุทธ์ที่บริษัทน�ามาใช้ในช่วงวิกฤต
COVID-19 คือ กลยุทธ์ “6R” ประกอบด้วย
Reduce: ลดค่าใช้จ่ายและควบคุมต้นทุนให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เช่นให้น�าเงินเดือนพนักงานยื่นเรื่อง
ใช้สิทธิรับเงินจากประกันสังคมและมีสวัสดิการเพิ่มเติม
ให้กับพนักงานบางส่วน พร้อมกับประสานงานกับโรงแรม
ในเครือแต่ละแห่งด�าเนินการต่อรองลดค่าใช้จา่ ยช่วงทีต่ อ้ ง
ปิดโรงแรมชั่วคราวเพื่อบรรเทาผลกระทบช่วงสั้น เป็นต้น
Relay: ชะลอการใช้จ่ายในส่วนที่เป็นสัญญา
ระยะยาว เช่น ค่าใช้จา่ ยซ่อมบ�ารุงต่าง ๆ ลดรายจ่ายค่า Wifi
ภายในโรงแรม เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือกับบริษัท
คู่สัญญาอย่างดี ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการรักษาสัมพันธ์ที่ดี
ทางธุรกิจกันในระยะยาว
Renovate: ปรับปรุงโรงแรมช่วงปิดให้บริการ
เริม่ จากโรงแรมในสมุยอัพเกรดขึน้ เป็น 6 ดาว และปรับปรุง
โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลเวิลด์ โดยใช้เงินลงทุนรวมปีนี้
ประมาณ 2-3 พันล้านบาท ลดลงจากงบลงทุนเดิมของปีนี้
8-9 พันล้านบาท แต่บริษัทยังคงเป้างบลงทุน 5 ปีไว้
เช่นเดิมที่ 2.1 หมื่นล้านบาท
Recovery: จัดท�าแผนการฟื้นตัวของแต่ละ
ธุ ร กิ จ ให้ ก ลั บ มาเข้ า สู ่ ภ าวะปกติ ใ ห้ เ ร็ ว ที่ สุ ด โดยเพิ่ ม
แนวทางหารายได้เพิ่มเติม เช่น น�าทีมท�าความสะอาด
ที่ได้รับมาตรฐานระดับโรงแรมเซ็นทาราออกไปให้บริการ
นอกสถานที่ เป็นบริการลักษณะการท�าความสะอาดแบบ
Delivery เป็นต้น ส่วนการฟื้นตัวในระยะยาว ทีมการตลาด
ได้วางแผนรองรับความต้องการในประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็น
จ�านวนมากหลังจากรัฐบาลผ่อนปรน Lockdown ประเทศ
แล้ว

Restructure: ปรับโครงสร้างธุรกิจรองรับกับ
ความท้าทายรอบด้าน โดยก่อนหน้านี้ บริษทั ปรับโครงสร้าง
เพือ่ รองรับกับยุค Digital Transformation หลังสถานการณ์
COVID-19 โครงสร้างธุรกิจต้องพัฒนาระบบ AI เพื่อน�ามา
ใช้งานเพิ่มขึ้น เพิ่มช่องทางเข้าถึงลูกค้าควบคู่กับพัฒนา
ศักยภาพของบริษทั ให้ดขี นึ้ กว่าเดิม สอดคล้องกับแผนการ
เติบโตในระยะยาว 3-5 ปีข้างหน้า
Resilient: สร้างความยืดหยุน่ เพือ่ ให้เกิดความ
ยัง่ ยืนทางธุรกิจ พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ทจี่ ะเกิดขึน้
ในอนาคต โดยการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า
ในปัจจุบันและในอนาคตไปพร้อมกัน
ในส่ ว นของการปรั บ ตั ว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพ
New Normal โรงแรมและรี ส อร์ ท ในเครื อ เซ็ น ทาราที่
กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งได้มีการยกระดับมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อความปลอดภัย
ของลู ก ค้ า ตลอดจนพนั ก งานของบริ ษั ท ทุ ก คนด้ ว ย
โปรแกรมเซ็นทารา คอมพลีท แคร์ (Centara Complete
Care) ซึ่งด�าเนินงานร่วมกับอีโคแล็บ (Ecolab) บริษัท
ชั้นน�าระดับโลกด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับความสะอาดและ
สุ ข อนามั ย และบริ ษั ท เอสจี เ อส (SGS) ผู ้ เ ชี่ ย วชาญ
ด้านการตรวจสอบคุณภาพและปลอดภัยระดับโลกจาก
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ เพื่อท�าหน้าที่ดูแล
ความปลอดภัยและก�ากับการด�าเนินงานในโรงแรมทุกแห่ง
ในเครือให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติ 12 ข้อ สอดรับกับ
แนวทางปฏิบตั ดิ า้ นสุขภาพขององค์การอนามัยโลก (WHO)
สภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (WTTC) และ
หน่วยงานด้านสาธารณสุขในทั้ง 6 ประเทศที่เซ็นทารา
ด�าเนินธุรกิจอยู่ ประกอบด้วย
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• ก�าหนดมาตรการการเว้นระยะห่างระหว่าง
ผูเ้ ข้าพักด้วยกันและระหว่างพนักงานเซ็นทาราและผูเ้ ข้าพัก
เช่น การจัดทีน่ งั่ ในพืน้ ทีส่ ว่ นกลางให้มรี ะยะห่างทีป่ ลอดภัย
บริการส่งอาหารให้ลูกค้ารับประทานภายในห้อง และการ
ส่งกระเป๋าเดินทางของลูกค้าถึงบริเวณหน้าประตูห้องพัก
อีกทัง้ การจ�ากัดอัตราการเข้าพักของลูกค้าในโรงแรมไม่ให้
หนาแน่นจนเกินไป เป็นต้น
• ก�าหนดหลักปฏิบัติด้านสุขอนามัย การตรวจวัด
อุณหภูมขิ องพนักงาน ลูกค้า และผูเ้ ข้าออกโรงแรม
ทุ ก คน พนั ก งานทุ ก คนต้ อ งสวมหน้ า กากผ้ า
หรือหน้ากากอนามัย รวมถึงการติดตัง้ จุดบริการ
แอลกอฮอล์ ฆ ่ า เชื้ อ และเจลล้ า งมื อ ตามจุ ด
สาธารณะต่าง ๆ ภายในโรงแรม
• ยกระดับด้านการท�าความสะอาดและฆ่าเชือ้ โดย
เพิ่ ม มาตรการอย่ า งรอบด้ า นและเพิ่ ม ความถี่
ในการท�าความสะอาดฆ่าเชือ้ โรคในพืน้ ทีส่ ว่ นรวม
ของโรงแรม เช่น ห้องน�้า ลิฟท์โดยสาร และ
จุดที่ต้องมีการสัมผัสร่วมกัน เป็นต้น รวมทั้ง
ติดตั้งสเปรย์ไอพ่นในบริเวณห้องพัก ทางเดิน
ห้องอาหาร และพืน้ ทีส่ าธารณะต่าง ๆ ในโรงแรม
เพื่อฆ่าเชื้ออย่างสม�่าเสมอ
• ฝึกอบรมพนักงาน พนักงานเซ็นทาราจะได้รับ
การอบรมเรือ่ งสุขอนามัยและการท�าความสะอาด
อย่างเข้มงวด รวมถึงบริษัทและบุคคลอื่น ๆ ที่
เข้ามาให้บริการในโรงแรม เช่น เคาน์เตอร์บริษทั
ทัวร์ เป็นต้น อีกทั้งการจัดตารางการท�างานของ
พนักงานให้บริการเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ
ข้ามทีม

ทั้งนี้ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราได้ผ่าน
การประเมินมาตรฐาน SHA มาตรฐานความปลอดภัย
ด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยว เป็น
โครงการความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา กับกรมควบคุมโรค
กรมอนามั ย กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ กระทรวง
สาธารณสุข เป็นต้น โดยน�ามาตรการความปลอดภัย
ด้ า นสาธารณสุ ข ผนวกกั บ มาตรฐานการให้ บ ริ ก ารที่ มี
คุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่
นักท่องเทีย่ วว่าทุกคนจะได้รบั ประสบการณ์ทดี่ ี มีความสุข
และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการ
ในประเทศไทย
ในส่ ว นของธุ ร กิ จ อาหาร ได้ ใ ห้ ค วามส� า คั ญ กั บ
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน
ทุกคนอย่างสูงสุด เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือแพร่
กระจายเชื้อ อีกทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจและคลายความ
กังวล โดยด�าเนินการภายใต้ 3 แม่บทหลัก 17 มาตรการ เช่น
การคัดกรองอย่างเข้มงวดรักษาความสะอาดทุกขั้นตอน
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงาน โดยตรวจวัด
ก่อนเข้าปฏิบัติงานและทุก 4 ชั่วโมง ก�าหนดให้พนักงาน
ล้างมือทุกครั้งตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและสเปรย์
แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออย่างน้อยชั่วโมงละ 1 ครั้ง เพิ่มความถี่
ในการท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวต่าง ๆ ทุกครั้ง
หลังลูกค้าใช้บริการ มีการเน้นย�้าพิเศษส�าหรับพนักงาน
ในส่วนปรุงอาหารและผู้ท่ีต้องสัมผัสอาหาร ให้สวมถุงมือ
และหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
อาหารทุกเมนูที่ปรุงจากร้านมีมาตรฐานและปลอดภัย
เน้นย�้ามาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยจัดพื้นที่ให้
บริการภายในร้านให้เหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงมุง่ เน้น
การให้บริการแบบไร้สัมผัส (Contactless Service) ตั้งแต่
ขัน้ ตอนการจัดเตรียมอาหารไปจนถึงขัน้ ตอนการช�าระเงิน
เป็นต้น
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บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน)
SET: บริการ / พาณิชย์
http://www.cpall.co.th

กำรด�ำเนินกำรของบริษัทเพื่อตอบสนอง
อย่ำงทันท่วงทีต่อสถำนกำรณ์ COVID-19
(Emergency Response)
ธุรกิจหลัก
ด�าเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า
7-Eleven และให้สิทธิแก่ผู้ค้าปลีกรายอื่น
ในการด�าเนินธุรกิจในประเทศไทย และลงทุนในธุรกิจ
สนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ อาทิ
ผลิตและจ�าหน่ายอาหารส�าเร็จรูปและเบเกอรี่
ตัวแทนรับช�าระเงินค่าสินค้าและบริการ
รวมถึงการลงทุนในธุรกิจศูนย์จ�าหน่ายสินค้า
แบบช�าระเงินสดและบริการตนเอง
ภายใต้ชื่อ “แม็คโคร”

ในช่วงเริ่มเกิดเหตุวิกฤต บริษัทได้มีการติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงติดตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดและให้หน่วย
งานประสานรัฐกิจติดตามประกาศต่าง ๆ จากภาครัฐ
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุข
ได้ออกประกาศให้ COVID-19 เป็นภัยพิบตั แิ ห่งชาติ บริษทั
สื่ อ สารให้ พ นั ก งานทุ ก ระดั บ รั บ ทราบและน� าไปปฏิ บั ติ
ออกจดหมายชี้แจงแก่พนักงานทั่วประเทศให้ตระหนักถึง
ความร้ายแรงของ COVID-19 และขอให้พนักงานปฏิบตั ติ าม
ข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงคณะกรรมการ
บริหารของบริษัทได้มีการเรียกประชุมเพื่อวางแผนรับมือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ร่วมกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องเพือ่ หาข้อสรุป คาดการณ์ และประเมินผลกระทบ
ของเหตุการณ์ที่มีต่อการด�าเนินงานในด้านต่าง ๆ อีกทั้ง
ก�าหนดมาตรการส�าคัญเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์และ
ป้องกันความเสี่ยง ดังนี้

56

ด้านพนักงาน (ร้านสาขา และส�านักงาน) บริษทั
ได้มกี ารก�าหนดกลุม่ ความเสีย่ ง (Risk Identification) เพือ่
ให้สามารถบริหารจัดการเหตุวกิ ฤตได้อย่างรวดเร็วและทัน
เหตุการณ์โดยบริษทั ได้แบ่งกลุม่ ความเสีย่ งออกเป็น 3 กลุม่
คือ a) กลุ่มบุคคลที่ได้รับการติดเชื้อและได้รับการยืนยัน
จากกระทรวงสาธารณสุข b) กลุม่ บุคคลทีใ่ กล้ชดิ กลุม่ (a)
หรือเป็นบุคคลที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่
ประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานภาครัฐ
c) กลุ่มบุคคลที่ใกล้ชิดกลุ่ม (b) โดยหลังจากที่สามารถ
จัดกลุ่มความเสี่ยงได้แล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการก�าหนด
มาตรการรองรับในแต่ละกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้การป้องกัน
เป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่ขยายไปสู่วงกว้าง
ด้าน Business Operation บริษัทด�าเนิน
ธุรกิจค้าปลีกและร้านค้าสะดวกซื้อซึ่งในปัจจุบันมีร้าน
สาขาประมาณ 12,000 สาขาทัว่ ประเทศและมีลกู ค้าเข้ามา
ใช้บริการในร้านประมาณ 13 ล้านคนต่อวัน ซึ่งโอกาส

การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในร้านเซเว่นฯ อยู่ใน
ระดับสูง ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการออกมาตรการป้องกัน
ต่าง ๆ ในร้านสาขาทัว่ ประเทศโดยขอให้พนักงานทุกระดับชัน้
ปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด เนือ่ งจากหากพบผูต้ ดิ เชือ้ ทีไ่ ด้รบั
การยืนยันจากหน่วยงานภาครัฐเข้ามาใช้บริการที่ร้าน
สาขา บริษัทจะต้องปิดร้านสาขาและท�าความสะอาดตาม
ข้อก�าหนดของกรมควบคุมโรคซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท
ด้ า น Supply Chain เพื่ อ ให้ ก ารด� า เนิ น
ธุรกิจของบริษัทไม่หยุดชะงัก บริษัทได้ตระหนักถึงความ
ส�าคัญของ BU ต่าง ๆ ที่เป็นห่วงโซ่อุปทานของร้านสาขา
เพื่อให้กิจการด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง เช่น คลังสินค้า
ศูนย์กระจายสินค้า การขนส่ง เป็นต้น โดยบริษัทได้ก�าชับ
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ก�าหนดมาตรการป้องกัน
การแพร่เชือ้ COVID-19 ทัง้ ในส่วนของพนักงานและสถานที่
พร้อมทัง้ ให้มกี ารรายงานสถานการณ์มายังส่วนกลางอย่าง
สม�่าเสมอ
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ด้านการเงิน (Financial) เพื่อเป็นการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทางภาครัฐได้มีการ
ออกประกาศและข้อก�าหนดต่าง ๆ เช่น การออก พ.ร.ก.
ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ก� า หนดเวลาห้ า มออกนอกเคหสถานตาม
ระยะเวลาที่ก�าหนด การก�าหนดห้ามจ�าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การปิดจังหวัด/พื้นที่ เป็นต้น โดยมาตรการ
เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของบริษัท ทั้งนี้
บริษัทได้มีการประเมินความคุ้มทุนในการเปิดด�าเนินการ
ร้านสาขาทั่วประเทศ
บริษัทได้มีการจัดท�าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(BCP) เพื่อเป็น Roadmap ในการบริหารธุรกิจให้ยังคง
ด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก นอกจากนี้
บริษทั ได้ออกมาตรการ Work From Home จากการรณรงค์
ของภาครัฐเพื่อลดการเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะ
และลดความหนาแน่นในสถานที่ท�างานโดยบริษัทได้ขอ
ความร่วมมือจากพนักงานให้ทา� งานจากทีบ่ า้ นโดยก�าหนด
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
• พนักงานต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบของบริษทั อย่าง
เคร่งครัด
• พนักงานต้องพร้อมในการสื่อสารทันที
• พนักงานต้องสามารถเดินทางมายังส�านักงานได้
ทันที เมื่อมีความจ�าเป็นเร่งด่วน
• พนักงานต้องปฏิบัติงานที่บ้าน ไม่อนุญาตให้
ปฏิบัติงานในสถานที่อื่น
ทั้งนี้ เพื่อให้การท�างานจากบ้านเปรียบเสมือนการ
ท�างานในส�านักงาน บริษทั ได้มกี ารเตรียมระบบการท�างาน
ต่าง ๆ เพื่อรองรับ เช่น ระบบการประชุม Online (Webex,
BlueJeans, CP ALL Connect และ True Virtual Connect)
ระบบการสื่อสารด้วยอีเมล เป็นต้น

กำรบริหำรจัดกำร
ภำวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท
(Crisis Management)
ในช่วงเกิดเหตุวิกฤต คณะกรรมการบริหารของ
บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะท�างานต่าง ๆ จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการเหตุวิกฤต ประกอบด้วย
Crisis Management Committee (CMC) ท�าหน้าที่
ตั ด สิ น ใจและสั่ ง การการจั ด การวิ ก ฤต ก� ากั บ ดู แ ลแผน
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ สนับสนุนทรัพยากรที่จ�าเป็น และ
สื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง Crisis Working
Team (CWT) ท�าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลตามสถานการณ์
ปัจจุบัน ประเมินสถานการณ์และเสนอแผน BCM เพื่อให้
คณะท�างาน CMC ตัดสินใจ รวมถึงจัดเตรียมข้อมูลเพื่อ
สือ่ สารไปยังผูม้ สี ว่ นได้เสีย Business Crisis Team (BCT)
ท� า หน้ า ที่ น� าแผนฉุ ก เฉิ น ไปใช้ ร องรั บ เหตุ วิ ก ฤตเพื่ อ ให้
ธุรกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติ รายงานการจัดการวิกฤตไปยัง
คณะท�างาน CWT ด�าเนินการตามแผนความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจและจัดสรรทรัพยากรที่จ�าเป็นเพื่อจัดการเหตุวิกฤต
บริ ษั ท มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นอุ ป กรณ์
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยโดยออกมาตรการป้องกัน
การแพร่เชือ้ COVID-19 ในส่วนของร้านสาขา และสถานที่
ท�างาน เช่น จัดเตรียมหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ จุดวัด
อุณหภูมิ การเว้นระยะห่างระหว่างการให้บริการ ถุงมือ
กันเปื้อน เป็นต้น ตามที่กรมอนามัยได้เสนอ นอกจากนี้
ยังมีการทบทวนการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ดังนี้
ด้านการผลิตสินค้าและบริการ เช่น การปรับ
รูปแบบสินค้าและบริการ การปรับกระบวนการจัดหา
วัตถุดิบและขั้นตอนการผลิต เป็นต้น
ด้านการขนส่ง เช่น การปรับเปลี่ยนเส้นทาง
หรือช่วงเวลาในการขนส่ง การจัดหา Suppliers เพิ่มเติม
เพื่อช่วยให้การขนส่งและการกระจายสินค้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น
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กำรบรรเทำผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่ำงรอบด้ำนในสถำนกำรณ์ COVID-19
(Impact Mitigation)
ด้านการจ�าหน่ายและการให้บริการ เช่น การ
เพิ่ ม ช่ อ งทางการจ� า หน่ า ยและการให้ บ ริ ก าร การเพิ่ ม
มาตรการดูแลสุขอนามัยของพนักงานและลูกค้าเพื่อสร้าง
ความมั่นใจ การปรับ/ขยายกลุ่มลูกค้า เป็นต้น
ด้านสภาพคล่องและสถานะทางการเงินของ
บริษทั เช่น การมีมาตรการส�าคัญเพือ่ ช่วยให้บริษทั สามารถ
รักษา Cash Flow ในช่วงภาวะวิกฤต การทบทวนค่าใช้จา่ ย
แผนการลงทุน การขอขยายเวลาการช�าระหนี้ การศึกษา
และใช้สทิ ธิประโยชน์จากมาตรการบรรเทาผลกระทบทีไ่ ด้
จากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
บริษัทให้ความส�าคัญกับการสื่อสารและให้ข้อมูล
แก่ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ในช่วงภาวะวิกฤตผ่านช่องทาง
ที่จัดเตรียมไว้ เช่น กลุ่มสโตร์พาร์ทเนอร์ มีการสื่อสาร
ผ่านช่องทาง SBP มอลล์ และ CPALL Connect เกี่ยวกับ
มาตรการป้องกันการแพร่เชือ้ COVID-19 ในการให้บริการ
ลูกค้า มาตรการจัดการคัดกรองความเสี่ยงของพนักงาน
และแนวปฏิบัติตนเองเพื่อลดความเสี่ยง กลุ่มพนักงาน
มีการสือ่ สารผ่านตัวแทน Risk Champion ประจ�าหน่วยงาน
ช่องทาง CPALL Connect และอีเมลภายใน เพื่อรายงาน
สถานการณ์ให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน สื่อสารมาตรการ
ปฏิบัติดูแลตนเองอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า เป็นต้น

บริษัทด�าเนินการช่วยเหลือหรือบรรเทาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
พนักงานและครอบครัว: บริษัทมุ่งเน้นการดูแล
สุขอนามัยของพนักงานและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้กับ
พนักงานที่มีความเสี่ยงสูง (พนักงานประจ�าร้านสาขา
ทั่ ว ประเทศและพนั ก งานศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า ) รวมทั้ ง
ก�าหนดมาตรการ Work From Home และการเหลื่อมเวลา
ในการท�างาน บริษัทยังได้ด�าเนินโครงการ “เราอยู่เคียง
ข้างกัน” เพื่อดูแลจิตใจของพนักงาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
ให้ค�าปรึกษาทั้งเรื่องการท�างานและชีวิตส่วนตัวโดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ บริษัทประกาศนโยบายไม่มีกา
รเลิกจ้างพนักงานจากสถานการณ์ COVID-19 และจะดูแล
ค่ารักษาพยาบาลหากพบว่ามีพนักงานติดเชื้อ นอกจากนี้
บริ ษั ท ยั ง มี ก ารมอบคู ป องอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ให้ กั บ
ครอบครัวพนักงานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ รวมทัง้
ช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายการศึกษาบุตรของพนักงาน
ลูกค้า: บริษทั จัดโปรแกรม “ร่วมด้วยช่วยค่าครองชีพ”
ให้กับลูกค้า เช่น เมนูอาหารในราคาถูก ลดราคาสินค้า
ของกินของใช้ในชีวิตประจ�าวัน เป็นต้น
ผู้ถือหุ้น: ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มี
ถ่ายทอดสดบรรยากาศการประชุมผ่านจอภาพเพื่อลด
ความแออัดในห้องประชุมและจัดการประชุมให้สนั้ กระชับ
และให้เสร็จสิน้ ภายในเวลาไม่เกิน 1.30 ชัว่ โมง รวมทัง้ เปิด
รับฟังความเห็นและข้อซักถาม โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่ง
ค�าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังบริษัท
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กำรวำงแผนฟื้นฟูธุรกิจ
ภำยหลังสถำนกำรณ์ COVID-19
(Business Recovery)

ชุมชนและสังคม: ด�าเนินการภายใต้แนวคิด “คนไทย
ไม่ทิ้งกัน” โดยช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม เช่น
• กลุ่มแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์
มีการมอบอาหาร น�า้ ดืม่ ชุดอุปกรณ์ตรวจสุขภาพ
พื้นฐาน และอุปกรณ์ที่จ�าเป็นต่าง ๆ ตลอดจน
บริจาคเงิน 77 ล้านบาท ให้กับ 77 โรงพยาบาล
• ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ย ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นค่ า ครองชี พ
โดยจัดแคมเปญอาหารในราคาประหยัด เช่น
ข้าวกล่อง 20 บาท บริจาคถุงยังชีพ มีการสร้างงาน
สร้างอาชีพผ่านโครงการทีมงานให้บริการส่งถึง
บ้าน (Home Delivery) เป็นต้น
• เกษตรกร บริษทั ช่วยเหลือเกษตรกรโดยน�าผลไม้
มาขายในร้าน 7-11 (น�าร่อง 850 สาขาในเขต
กรุงเทพฯ และ 424 สาขาภาคใต้)
• พระสงฆ์ โดยร่วมสมทบทุนโรงทานตามวัดต่าง ๆ

บริษทั ท�าความเข้าใจและวิเคราะห์ New Normal ของ
อุตสาหกรรมค้าปลีกที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากสถานการณ์
COVID-19 ตลอดจนก�าหนดแผนระยะยาวในการรับมือ
เพือ่ รักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวของบริษทั
โดยใช้กลยุทธ์ 4Rs ประกอบด้วย React “Resilience”
“Rebound” และ “Reform” ซึ่งครอบคลุมการด�าเนินงาน
ใน 5 ด้าน ได้แก่
Business มุง่ เน้นการเพิม่ ยอดขายผ่านช่องทาง
ออนไลน์และ Home Delivery การประเมินความต้องการ
ของลู ก ค้ า แต่ ล ะกลุ ่ ม การแบ่ ง ประเภทสิ น ค้ า โดยเน้ น
พิจารณาความต้องการแบบ Store-by-Store และการ
อ�านวยความสะดวกในการช�าระเงินแบบ Contactless
People ให้ ค วามส� า คั ญ กั บ การดู แ ลด้ า น
สุขอนามัย ปรับเปลี่ยนระบบการท�างานให้มีความยืดหยุ่น
มากขึน้ และสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของบุคลากรด้วยความ
เข้าใจ (Empathy)
Supply Chain & Technology ประเมิน
ความเสี่ยงของคู่ค้าและท�างานร่วมกับคู่ค้าในการพัฒนา
สินค้าที่มีความต้องการ พิจารณาความเป็นไปได้ในการ
จัดหาจากคู่ค้าที่หลายแหล่ง (Muti-Sourcing) เร่งการ
ด�าเนินงานตามแผน Digital Transformation
Finance มีการท�า Stress Testing ทบทวน
แผนการใช้เงินและให้ความส�าคัญกับบริหารสภาพคล่อง
Sustainability ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
ผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
สถานการณ์ COVID-19 ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลและ
หน่วยงานราชการในการปฏิบัติตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง
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HMPRO

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
SET: บริการ / พาณิชย์
http://www.homepro.co.th

ธุรกิจหลัก
ด�าเนินธุรกิจค้าปลีก โดยจ�าหน่ายสินค้า
และให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
ตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร บ้าน
และที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร (One Stop Shopping
Home Center) โดยใช้ชื่อ โฮมโปร (HomePro)
เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท

กำรด�ำเนินกำรของบริษัทเพื่อตอบสนอง
อย่ำงทันท่วงทีต่อสถำนกำรณ์ COVID-19
(Emergency Response)
บริษัทได้ให้ความร่วมมือและด�าเนินการสอดคล้อง
กับมาตรการและค�าสั่งของหน่วยงานรัฐอย่างเต็มที่เพื่อ
ช่วยจ�ากัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดย
ถือเรือ่ งสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า
เป็นส�าคัญ บริษัทได้ประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
และด�าเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรองรับความ
ต้องการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้า โดยเฉพาะกลุม่ ผลิตภัณฑ์
และบริการที่จ�าเป็นเร่งด่วนต่อการซ่อมแซมบ้านและที่อยู่
อาศัย กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาความสะอาด กลุ่มผลิตภัณฑ์
เพื่อดูแลสุขภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการท�างาน
ทีบ่ า้ น รวมถึงกลุม่ เครือ่ งครัวและเครือ่ งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
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ตั้งแต่ช่วงต้นของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19 บริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการกลางพิเศษเพือ่
เฝ้าระวังและบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนคณะกรรมการย่อย
ส�าหรับแต่ละธุรกิจ โดยคณะกรรมการเหล่านี้ได้ติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินผลกระทบต่อธุรกิจ
ในด้านต่าง ๆ รวมถึงควบคุมดูแลให้การด�าเนินงานสอดคล้อง
กับ มาตรการรักษาสุขภาพและความปลอดภัยที่มีการ
ประกาศเพิม่ เติมอยูเ่ สมอ นอกจากนัน้ บริษทั ยังได้ยกระดับ
มาตรการและระบบการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ รองรับความต้องการจับจ่ายซือ้ หาสินค้าและ
บริการของบริษัทผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วย

ในด้านการดูแลพนักงานและลูกค้า บริษัทด�าเนิน
มาตรการป้องกันและรักษาสุขภาพและความปลอดภัย
ของพนักงานต่าง ๆ เช่น จ�ากัดการเดินทาง การประชุม
แบบพบหน้า การจัดสรรเวลาท�างานที่ยืดหยุ่น การเว้น
ระยะห่างทั้งในสาขาและส�านักงานใหญ่ การท�างานจาก
ที่พักอาศัย (Work From Home) การจัดตั้งจุดล้างมือด้วย
เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัส การตรวจคัดกรองอุณหภูมิ
พนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อ การลดการสัมผัสในพื้นที่
ส�านักงานและสาขา การจ�ากัดการเดินทางกลับภูมิล�าเนา
ของพนักงาน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้พนักงาน
ลู ก ค้ า และผู ้ ม าติ ด ต่ อ ปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนเพื่ อ ความ
ปลอดภัยต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด นอกจากนัน้ บริษทั ยังมีแผน
การด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เราสามารถส่งมอบ
สินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ
แม้ในสถานการณ์ที่มีข้อจ�ากัด

62

ส�าหรับการบริหารห่วงโซ่อุปทานและคลังสินค้า
บริษทั มีสว่ นแบ่งของยอดขายสินค้าทีจ่ ดั หาจากต่างประเทศ
ทั้งหมดประมาณ 10% โดยมีสัดส่วนที่มาจากประเทศจีน
ประมาณ 6-8% เท่านัน้ ซึง่ บริษทั ได้สา� รองสินค้าในส่วนนี้
ก่อนหน้าช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีนตามปกติ ท�าให้
ไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากการปิดท�าการของคู่ค้า
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
นอกจากนั้นคู่ค้าของบริษัทบางส่วนได้กลับมาเริ่มด�าเนิน
การผลิตตามปกติแล้ว ความเสี่ยงด้านความพร้อมของ
สินค้าจึงถือว่าอยู่ในระดับที่ควบคุมได้

กำรบริหำรจัดกำร
ภำวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท
(Crisis Management)
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลางพิเศษเพื่อเฝ้า
ระวังและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนคณะกรรมการย่อย
ส� า หรั บ แต่ ล ะธุ ร กิ จ คณะกรรมการเหล่ า นี้ ไ ด้ ติ ด ตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด
และประเมินผลกระทบต่อธุรกิจในด้านต่าง ๆ รวมถึงควบคุม
ดูแลให้การด�าเนินงานสอดคล้องกับมาตรการรักษาสุขภาพ
และความปลอดภัยที่มีการประกาศเพิ่มเติมอยู่เสมอ โดย
บริษัทได้ประเมินผลกระทบของ COVID-19 ไว้ดังนี้
ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริโภค: สถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคมีรูปแบบการ
ด�าเนินชีวิตใหม่ (New Normal) ปรับวิถีการด�ารงชีวิตเพื่อ
ให้ปลอดภัยจากการติดเชือ้ โดยการทีผ่ บู้ ริโภคต้องอยูบ่ า้ น
มากขึน้ ท�าให้มคี วามต้องการและความจ�าเป็นทีจ่ ะปรับปรุง
ที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมมากขึ้นกับการท�างานหรือเรียน
รวมทัง้ การใช้ชวี ติ ประจ�าวันทีบ่ า้ นและจากการทีร่ า้ นอาหาร
หลายแห่งปิดให้บริการ ส่งผลให้ผบู้ ริโภคท�าอาหารทานเอง
ที่บ้าน

นอกจากนี้ พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป
เพราะอยู่กับบ้านมากขึ้น ท�าให้มีกิจกรรมใหม่ ๆ ที่ให้ท�า
เวลาอยูบ่ า้ น อาทิ ตกแต่งบ้าน ปลูกต้นไม้ และกิจกรรมเพือ่
การบันเทิง เป็นต้น โดยพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไป
เหล่านี้ ถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่กระตุ้นให้สินค้าที่เกี่ยวข้องมี
ยอดขายที่ดี เช่น กลุ่มอุปกรณ์ภายในบ้าน กลุ่มเครื่องครัว
และเครือ่ งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน กลุม่ เครือ่ งเสียง กลุม่ เครือ่ ง
ครัว กลุ่มตกแต่งบ้าน รวมถึงกลุ่มกระเบื้อง เป็นต้น
จ�านวนสาขาที่ปิดด�าเนินการ: สืบเนื่องจาก
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบให้ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ออกมาตรการ Lockdown ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563
ส่งผลให้สาขาโฮมโปรและเมกาโฮมส่วนใหญ่ปดิ ด�าเนินการ
รวมไปถึงการจ�ากัดเวลาในการเปิดท�าการให้นอ้ ยกว่าปกติ
ส�าหรับสาขาที่สามารถเปิดท�าการได้ โดยมีสาขาที่ปิด
บริการชั่วคราว ได้แก่ โฮมโปร 69 สาขา เมกาโฮม 8 สาขา
และสาขาโฮมโปรทีป่ ระเทศมาเลเซียปิดด�าเนินการ 6 สาขา
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ เหล่านี้ได้ประเมิน
ผลกระทบต่อธุรกิจทั้งในด้านยอดขาย ค่าใช้จ่าย และ
สภาพคล่องรวมถึงควบคุมดูแลให้การด�าเนินงานสอดคล้อง
กับมาตรการรักษาสุขภาพและความปลอดภัย ในส่วนของ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัท
ได้ปฏิบัติตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่าง
เคร่งครัด ส�าหรับในกระบวนการต่าง ๆ บริษทั มีการบริหาร
จัดการ ดังนี้
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การจัดการในส่วนของลูกค้า บริษทั ได้จดั ให้มี
จุดลงทะเบียนและวัดอุณหภูมลิ กู ค้าก่อนเข้าอาคาร จัดให้มี
เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ โดยบริษัทได้จ�ากัดจ�านวนลูกค้า
ที่เข้าใช้บริการในแต่ละสาขา รวมถึงจัดพื้นที่ส�าหรับลูกค้า
รอรับบริการ ซึ่งจะมีการนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร ก�าหนด
ให้มีการท�าความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค ในจุดสัมผัสทุกชั่วโมง
และส่งเสริมการช�าระเงินผ่าน Internet Banking หรือ QR
Payment พร้อมจัดให้มีช่องทาง Self-Checkout เพื่อลด
การสัมผัสโดยพนักงานทุกคนจะสวมหน้ากากอนามัยและ
Face Shield ตลอดเวลาการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ในส่วน
ของสาขา ทางบริษัทได้จัดช่องทางพิเศษส�าหรับผู้สูงอายุ
ผู้พิการและสตรีมีครรภ์ให้ได้ใช้บริการก่อน
การจัดการในส่วนของพนักงาน บริษัทได้
ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานและมีมาตรการ
เพื่ อ ลดการติ ด เชื้ อ โดยสนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานท� า งาน
ที่บ้าน สลับกันหยุดงาน และจัดสรรเวลาท�างานที่ยืดหยุ่น
พร้อมจัดหาเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทคี่ รบครันให้แก่พนักงาน
เพื่อลดการแพร่ระบาด นอกจากนี้ บริษัทได้จ�ากัดการ
เดินทางกลับภูมิล�าเนา และจัดการประชุมตามมาตรการ
การเว้นระยะห่างทางสังคมทั้งในสาขาและส�านักงานใหญ่
การจัดการในส่วนของสาขาที่มีค�าสั่งสั่งปิด
บริษัทเปิดตัวบริการ SHOP4YOU เพื่อเป็นช่องทางในการ
สื่อสารระหว่างพนักงานและลูกค้าผ่าน Line Application
เพื่อใช้ในการติดต่อสอบถาม ถ่ายรูปส่งตัวอย่างสินค้า
รายละเอียดการโอนเงิน และการก�าหนดเวลาจัดส่ง ซึ่ง
ลูกค้าสามารถเลือกบริการส่งภายในวันหรือวัดถัดไปที่ซื้อ
สินค้า (Same Day/Next Day Delivery) หรือไปรับสินค้า
ที่สาขา (Click and collect) เพิ่มเติมจากการสื่อสารผ่าน
Call Center และ Tele-Sales

การจ� า หน่ า ยสิ น ค้ า ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์
ทางสาขาได้สนับสนุนการสั่งซื้อออนไลน์ผ่านระบบซื้อ
ขายออนไลน์ Omni Channel และเพิ่มขีดความสามารถ
ของบริการส�าหรับลูกค้ามารับสินค้าที่สาขาหรือบริการส่ง
ภายในวันหรือวัดถัดไปที่ซื้อสินค้า (Same Day / Next
Day Delivery) ทั้งนี้ บริษัทได้ปรับเปลี่ยนการด�าเนินงาน
ของบริษัทให้มีความรวดเร็วเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ขึ้นของการท�าธุรกรรมออนไลน์
นอกจากนี้ บริษัทได้มีมาตรการในการควบคุม
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างล่วงเวลา
ค่าตอบแทนที่ขึ้นอยู่กับผลงาน (Sales Incentive) ลดการ
จัดจ้างงานจากภายนอก (Outsource) ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเช่า และค่าใช้จ่ายทางการตลาด อีกทั้งบริษัทได้มีการ
ด�าเนินการบริหารกระแสเงินสดและสภาพคล่อง โดยมี
การประเมินผลกระทบต่อยอดขายที่ลดลงในกรณีต่าง ๆ
ทัง้ นี้ ในไตรมาสที่ 1 บริษทั ได้ขยายวงเงินและเบิกเงินกูย้ มื
ระยะสั้นเพื่อเตรียมช�าระเงินกู้ที่ครบจะก�าหนด โดยใน
ไตรมาสที่ 2 หนี้สินระยะสั้นและระยะยาวบางส่วนได้ถูก
ช�าระคืน
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กำรบรรเทำผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่ำงรอบด้ำนในสถำนกำรณ์ COVID-19
(Impact Mitigation)
บริษทั ให้ความช่วยเหลือและการบรรเทาผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
พนั ก งาน: บริ ษั ท ให้ ค วามส� า คั ญ กั บ การดู แ ล
สุขอนามัยของพนักงานและจัดหาอุปกรณ์ส�าหรับป้องกัน
ตัวเองให้ปลอดภัยจาก COVID-19 รวมถึงจ�ากัดการเดินทาง
การประชุมแบบพบหน้า การจัดสรรเวลาท�างานที่ยืดหยุ่น
การเว้นระยะห่างทางสังคมทั้งในสาขาและส�านักงานใหญ่
การท�างานแบบ Work From Home
ลูกค้า: บริษัทจัดแคมเปญสินค้าราคาพิเศษเพื่อ
เป็นการแบ่งเบาภาระลูกค้า พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางการ
จ�าหน่ายสินค้าที่หลากหลาย เพิ่มความสะดวกสบายและ
สุขอนามัยที่ดีของลูกค้า สนับสนุนการสั่งซื้อออนไลน์
ผ่านระบบซื้อขายออนไลน์แบบ Omni Channel บริการ
SHOP4YOU เพือ่ เป็นช่องทางในการสือ่ สารระหว่างพนักงาน
และลูกค้าผ่าน Line Application เพื่อใช้ในการติดต่อ
สอบถาม ถ่ายรูปส่งตัวอย่างสินค้า รายละเอียดการโอนเงิน
และการก�าหนดเวลาจัดส่งซึง่ ลูกค้าสามารถเลือกบริการส่ง
ภายในวันหรือวัดถัดไปที่ซื้อสินค้า (Same Day/Next Day
Delivery) หรือไปรับสินค้าที่สาขา (Click and Collect)
เพิ่มเติมจากการสื่อสารผ่าน Call Center และ Tele-Sales
ลดการสัมผัส (Touchless) โดยการใช้ QR Code สแกน
รับส่วนลดและ E-Catalog แทนการใช้โบรชัวร์ รวมถึงมี
ช่องทางการช�าระเงินโดยไม่ใช้เงินสด หรือแนะน�าให้ใช้
วิธี Cashless โดยการจ่ายผ่าน Online Application และ
QR Payment
ผู้เช่า: บริษัทได้มีการยกเว้นหรือลดค่าเช่าให้
กับผู้เช่าที่ปิดสถานประกอบการตามค�าสั่งรัฐบาล ทั้ง
ผู้ประกอบการร้านค้าเช่าที่อยู่ในพื้นที่สาขาของโฮมโปร
และศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้เช่า

ผู้ถือหุ้น: บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยค�านึงถึง
สุ ข ภาพและความปลอดภั ย ของผู ้ ถื อ หุ ้ น และพนั ก งาน
โดยมีมาตรการรองรับต่าง ๆ เช่น ขอความร่วมมือให้ผถู้ อื หุน้
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าประชุมด้วย
ตนเอง เนื่องจากบริษัทสามารถจัดที่นั่งประชุมได้ไม่เกิน
150 ที่นั่ง จึงจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ VDO Conference จัดให้มีการคัดกรอง
ตามแนวปฏิบตั ขิ องกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม
เป็นต้น
ชุมชนและสังคม: บริษัทในฐานะผู้น�าด้าน Total
Home Solution ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเรื่องบ้าน
ครบวงจร ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม
โดยร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดลพบุรี 3 หน่วยงาน
ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ส�านักงานสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี กองพันเสนารักษ์ที่ 1 จังหวัดลพบุรี สร้าง
โรงพยาบาลสนาม ตามมาตรฐานโครงสร้างงานสาธารณสุข
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วย COVID-19 ที่
มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยทีมช่าง Home Service
ร่วมกับทหารช่าง กองพันเสนารักษ์ที่ 1 จังหวัดลพบุรี
ด�าเนินการปรับปรุงเรือนนอนทหารเป็นห้องพักผู้ป่วย
จ�านวน 16 เตียง โดยได้กั้นผนังห้องพักผู้ป่วยด้วยแผ่น
โพลีคาร์บอเนตเพื่อจัดเตียงนอนผู้ป่วยให้เป็นสัดส่วนและ
ถูกสุขลักษณะ พร้อมสนับสนุนสิ่งอ�านวยความสะดวกใน
ห้องพัก สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และปรับปรุงห้องอาบน�้า
จ�านวน 16 ห้อง ห้องสุขา จ�านวน 10 ห้อง ปรับปรุงหลังคา
บริเวณเคาน์เตอร์พยาบาลเพื่อลดความร้อนโดยการตีฝ้า
และบุฉนวนกันความร้อน พร้อมทั้งเปลี่ยนหลังคาเป็น
เมทัลชีทติดฉนวนกันความร้อนพียูบริเวณจุดคัดกรอง
ผู้ป่วย
นอกจากนี้ บริษทั ได้รบั พระราชทานพระราชวโรกาส
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยคณะผู้บริหารของบริษัทเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท
ทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มถวายเงิ น จ� า นวน 1 ล้ า นบาท
เพื่อสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ของ
สภากาชาดไทย
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กำรวำงแผนฟื้นฟูธุรกิจ
ภำยหลังสถำนกำรณ์ COVID-19
(Business Recovery)
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ COVID-19
ส่งผลให้ผู้บริโภคมีรูปแบบการด�าเนินชีวิตใหม่ (New
Normal) ปรั บ วิ ถี ก ารด� า รงชี วิ ต เพื่ อ ให้ ป ลอดภั ย จาก
การติดเชื้อโดยที่ผู้บริโภคต้องอยู่บ้านมากขึ้น บริษัทจึงให้
ความส�าคัญกับการปรับตัวตามพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนไป โดยการปรับกลยุทธ์ด้านสินค้าและบริการ
ที่ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ของลูกค้า ดังนี้
ด้านสินค้า: บริษัทคัดสรรสินค้าที่ตอบโจทย์
ทุก Segment ทุก Lifestyle รับ New Normal เช่น ลูกค้า
ที่ต้องท�างานที่บ้าน( Work From Home) เช่น เฟอร์นิเจอร์
โต๊ะและเก้าอี้ ลูกค้าที่ต้องการความบันเทิงที่บ้านมากกว่า
จะออกไปข้างนอก (Entertainment Home) เช่น Smart TV
กลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่ต้องเรียนออนไลน์ (Learning
at Home) และลูกค้าที่รักสุขภาพ ชอบท�าอาหารเอง
(Cooking at Home) เช่น หม้อทอด เครื่องครัว เครื่องใช้
ไฟฟ้าขนาดเล็ก กลุ่มสินค้าสุขอนามัย (Hygienic) อาทิ
เครื่องอบจาน เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เครื่องฟอก
อากาศ เครื่ อ งกรองน�้ า สิ น ค้ า จ� า เป็ น ในการดู แ ลบ้ า น
ซ่อมแซม ปรับปรุงบ้าน และบริการด้าน Home Service
การั น ตี ด ้ ว ยที ม ช่ า งมื อ อาชี พ เพื่ อ ตอบโจทย์ ค วามเป็ น
Total Home Solution อย่างแท้จริง ภายใต้ Concept
“Happy Home Healthy Living” ยิ่งอยู่บ้าน ยิ่งรู้ว่าบ้าน
ต้องการอะไร

ด้านบริการ: บริษทั ปรับตัวตามพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไปและรับมือกับสถานการณ์ COVID-19
โดยเน้นสร้างยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่ทางบริษัท
มีอยู่แล้วเพื่อให้ธุรกิจสามารถด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนการสั่งซื้อออนไลน์ผ่านระบบซื้อขายออนไลน์
แบบ Omni Channel บริการ SHOP4YOU บริการส่งสินค้า
ภายในวันหรือวัดถัดไปที่ซื้อสินค้า (Same Day/Next Day
Delivery) หรือไปรับสินค้าที่สาขา (Click and Collect)
พร้อมทัง้ มีบริการท�าความสะอาด โดย “Cleaning Solution”
6 บริการ ได้แก่ บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้อโรค บริการอบพ่น
เคลือบฆ่าไวรัส COVID บริการดูดไรฝุ่นที่นอน บริการล้าง
เครื่องซักผ้า บริการล้างเครื่องดูดควัน/เตาฝัง และบริการ
ล้างแทงค์น�้าจากทีมช่างมืออาชีพ Home Service ที่มี
การป้องกันตนเองในการให้บริการบ้านลูกค้าทุกราย โดย
ช่างทุกคนจะต้องท�าการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อน
ออกไปให้บริการ และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและ
ถุงมือในขณะปฏิบัติงานที่บ้านลูกค้า พร้อมใช้น�้ายาฆ่าเชื้อ
เช็ดท�าความสะอาดเครื่องมือช่างทุกชนิดก่อนให้บริการ
ลูกค้าในรายต่อไป ซึง่ ลูกค้าสามารถใช้บริการผ่าน “Home
Service Mobile Application” ที่ให้บริการเรื่องบ้านแบบ
ครบวงจร ครอบคลุมงานบริการมากกว่า 100 บริการ
นอกจากนี้ ในการจัดงานโฮมโปร เอ็กซ์โปร์ บริษัท
ได้ มี ก ารพั ฒ นา Application VR 360o VIRTUAL
EXPERIENCE เพื่อเปิดประสบการณ์ช้อปเสมือนจริงเรื่อง
บ้านไว้บนมือถือโดยลูกค้าสามารถชมงานผ่านสมาร์ทโฟน
พร้ อ มเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า น Application หรื อ เลื อ กซื้ อ
ออนไลน์ผา่ น www.homepro.co.th หรือผ่านทาง Facebook
HomePro Thailand และ Official Line @HomePro
ก็สามารถท�าได้เช่นกัน

66

JWD

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
SET: บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์
http://www.jwd-group.com

ธุรกิจหลัก
ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
แบบครบวงจร แบ่งเป็น 5 ธุรกิจ ได้แก่
รับฝากและบริหารสินค้าบนพื้นที่ทั่วไป
และพื้นที่เขตปลอดอากร
ขนส่งสินค้าในประเทศและข้ามแดน
ขนย้ายให้กับบุคคลและองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
จัดการเอกสารและข้อมูล เช่น
รับฝากข้อมูล/สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ท�าลายเอกสารและบริการขนส่งเอกสาร เป็นต้น
ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ให้เช่าอาคารส�านักงานและ
คลังสินค้า และให้บริการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กำรด�ำเนินกำรของบริษัทเพื่อตอบสนอง
อย่ำงทันท่วงทีต่อสถำนกำรณ์ COVID-19
(Emergency Response)
ในช่วงต้นของเหตุการณ์ COVID-19 คณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เร่งจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์
โรคระบาด COVID-19 (BCP) โดยให้ความสําคัญกับ
การเตรียมการด้านการปฏิบัติการในทุกระดับ การจัดการ
Supply Chain การจัดการความเสี่ยงเรื่องปริมาณเงินสด
คงเหลือ งบประมาณที่จะใช้ในการบริหารจัดการ ความ
ช่วยเหลือเยียวยาพนักงานในช่วง 3–6 เดือนข้างหน้า และ
การเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้ที่จะถึงกําหนดชําระเป็นการ
เร่งด่วนเพือ่ ให้ทนั ต่อสถานการณ์ หลังจากทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทได้อนุมัติแผนข้างต้น ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินนําโดย
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้เร่งสื่อสาร ติดตาม และตรวจสอบ
ให้พนักงานทุกระดับปฏิบตั ติ ามแผนดังกล่าวโดยเคร่งครัด
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บริ ษั ท ให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ ความปลอดภั ย และ
สุขอนามัยของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง และคํานึงถึงคุณภาพ
และความปลอดภั ย สู ง สุ ด ในการให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า
ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้มีการจัด
ทํามาตรการในการทํางานในสภาวการณ์ทผี่ ดิ ปกติอนั เกิด
จากโรคระบาดและจั ด ตั้ ง คณะทํ า งานในสถานการณ์
COVID-19 ขึ้นพร้อมทั้งออกมาตรการต่าง ๆ ประกาศใช้
กับพนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ และผูม้ าติดต่อ เช่น การจัดเตรียม
หน้ากากอนามัยให้พนักงาน และกําหนดให้พนักงานสวมใส่
หน้ากากขณะทํางาน ตั้งจุดคัดกรองพนักงานและผู้มา
ติดต่อ กําหนดให้ประชุมผ่าน VDO Conference ตลอดจน
การออกมาตรการในการทํางานในคลังสินค้าเพื่อให้ลูกค้า
มั่ น ใจว่ า สิ น ค้ า ที่ ม าเก็ บ ที่ ค ลั ง จะไม่ มี ก ารปนเปื ้ อ นของ
ไวรัส COVID-19 เช่น การตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า
การฆ่าเชื้อโรคในคลังสินค้า การแบ่งพื้นที่เก็บสินค้าที่
สุ่มเสี่ยงแยกต่างหาก เป็นต้น

กำรบริหำรจัดกำร
ภำวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท
(Crisis Management)
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้จัดตั้งทีมจัดการ
เฉพาะกิจภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบในการนําแผนการบริหารความต่อเนื่องภายใต้
สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 (BCP) ทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ตลอดจน
กํากับดูแลและติดตามให้พนักงานปฏิบตั ติ ามแผนดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ตา่ ง ๆ เพือ่
ตัดสินใจใช้มาตรการทีเ่ หมาะสมตามระดับความรุนแรงและ
ผลกระกระทบที่อาจเกิดขึ้นแตกต่างกันตามที่กําหนดไว้
ในแผน BCP รวมทั้งมีอํานาจในการตัดสินเร่งด่วน ในกรณี
ทีอ่ าจเกิดเหตุการณ์ทไี่ ม่ได้ระบุไว้ในแผน BCP เพือ่ ป้องกัน
ความเสียหายร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้

68

บริษทั มีการจัดการและเตรียมทรัพยากรให้สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในช่วงภาวะวิกฤต เช่น การจัด
เตรียม Laptop เพิม่ เติมสําหรับพนักงานทีต่ อ้ ง Work From
Home และวางระบบ IT อย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ให้พนักงาน
สามารถทํางานจากทีบ่ า้ นในขณะทีย่ งั สามารถเข้าถึงข้อมูล
จากระบบของบริษทั ได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว และสามารถ
ประชุมผ่าน VDO Conference Call ได้ นอกจากนี้ บริษทั ได้
จัดเตรียมอุปกรณ์เกีย่ วกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ให้พนักงานอย่างเพียงพอ
ตลอดจนมีการพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อทุกวันในเวลาเช้าและเย็น
เป็นต้น
สําหรับด้านการดําเนินธุรกิจ บริษัทมีการปรับตัว
ด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ได้แก่
ด้านการผลิตสินค้าและบริการ: บริษัทมุ่งเน้น
การใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการแพร่
ระบาดของโรค เช่น การนําระบบ Automated มาใช้ใน
คลังสินค้า (ASRS) และการใช้เทคโนโลยี BI มาวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อพัฒนาบริการให้ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้ามากขึ้น ตลอดจนการติดต่อกับคู่ค้าผ่านการประชุม
VDO Conference Call เป็นหลัก
ด้านการขนส่ง: บริษทั ให้ความสําคัญกับการใช้
ประโยชน์จากรถทีใ่ ช้ในกิจการมากขึน้ รวมถึงการลดการใช้
Outsources ลง โดยมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถ
และช่วงเวลาในการเดินทางอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์
ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่ามากทีส่ ดุ ตลอดจนเป็นการ
ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านการจ�าหน่ายและการให้บริการ: บริษัท
ขยายกลุ่มลูกค้า B2C มากขึ้นจากการเปิดตัวธุรกิจ Cold
Chain Express Delivery โดยมองเห็นโอกาสทางธุรกิจจาก
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการสั่งอาหารออนไลน์มากขึ้น
ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการกํากับดูแลให้พนักงานที่ต้องพบ
กับลูกค้าปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงในการ
แพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด เช่น การกําหนดให้ใส่
หน้ากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน
เป็นต้น

ด้ า นสภาพคล่ อ งและสถานะทางการเงิ น :
บริษทั กําหนดให้ผบู้ ริการในแต่ละ Business Units ทบทวน
ค่ า ใช้ จ ่ า ยทั้ ง หมดโดยให้ ล ดค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ ไ ม่ จํ า เป็ น และ
กําหนดให้การควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด บริษัทพิจารณาแผนการลงทุนใหม่โดยเลื่อน
การลงทุนทีย่ งั ไม่จาํ เป็นออกไปก่อนเพือ่ กันเงินไว้ใช้ปอ้ งกัน
ความเสี่ยง หากบริษัทสูญเสียรายได้อย่างมีนัยสําคัญจาก
สถานการณ์ดงั กล่าว บริษทั มีการขอขยายระเวลาชําระหนี้
และขอลดดอกเบีย้ กับเจ้าหนีต้ า่ ง ๆ มีการใช้สทิ ธิประโยชน์
จากมาตรการบรรเทาผลกระทบตามมาตรการของรัฐ
เช่น ขอสินเชือ่ ดอกเบีย้ ตํา่ (Soft Loan) และการขอวงเงินกู้
ระยะสั้น (PN) เพื่อสํารองไว้ใช้ยามฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
บริษทั ให้ความสําคัญกับการสือ่ สารแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร โดยมีทมี ตอบโต้เหตุฉกุ เฉิน
ทีร่ บั ผิดชอบในการวางแผนการสือ่ สาร การกําหนดประเด็น
การสื่อสาร และการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารอย่าง
เหมาะสม ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เช่น Email, Line,
Facebook และ Website ของบริษทั ซึง่ ได้มกี ารสือ่ สารอย่าง
สมํา่ เสมอตามสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป โดยเฉพาะกับ
กลุ่มลูกค้า บริษัทแจ้งการปรับเปลี่ยนนโยบายการทํางาน
ล่วงเวลาของพนักงานในคลังสินค้าให้สอดคล้องกับประกาศ
จากหน่วยงานภาครัฐ ซึง่ บริษทั ได้แจ้งลูกค้าอย่างทันท่วงที
เพือ่ ให้เข้าใจสถานการณ์และสามารถวางแผนการนําสินค้า
เข้าและออกจากคลังสินค้าได้ตามเวลาการทํางานล่วงเวลา
ใหม่นเี้ พือ่ ให้ไม่กระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั ลูกค้า
และคู่ค้า
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กำรบรรเทำผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่ำงรอบด้ำนในสถำนกำรณ์ COVID-19
(Impact Mitigation)
บริษัทได้ประเมินสถานการณ์และผลกระทบที่อาจ
เกิดกับผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ และจัดการผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
พนักงาน: บริษัทแจกหน้ากากอนามัยและสํารอง
หน้ า กากอนามั ยไว้ ใ ห้ พนั ก งานสามารถเบิ ก ใช้ ไ ด้ ต าม
ความจําเป็นตลอดเวลา รวมถึงทําประกัน COVID-19 ให้กบั
พนักงานทุกคน บริษัทมีนโยบายให้พนักงานกู้เงินในอัตรา
ดอกเบี้ย 0% สําหรับพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อนและ
มีเหตุจาํ เป็น โดยผูบ้ ริหารของบริษทั จะเป็นผูพ้ จิ ารณาตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทยังไม่มีนโยบายเลิกจ้างหรือ
ลดเงินเดือนของพนักงาน
ลูกค้า: บริษัทเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่ประสบปัญหา
จากสถานการณ์ COVID-19 แจ้งขอขยายระยะเวลาใน
การชําระหนี้หรือขอลดค่าเช่าหรือบริการได้เป็นรายกรณี
โดยกําหนดช่องทางและขั้นตอนพิจารณาไว้โดยชัดเจน
คู่ค้า: ในกรณีที่คู่ค้าขอลดหรือยกเลิกระยะเวลา
Credit Term บริษัทได้พิจารณาดําเนินการตามความ
ประสงค์ของลูกค้าเป็นรายกรณี
ผู้ถือหุ้น: บริษัทเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2563 ในช่วงวิกฤตของสถานการณ์ COVID-19
ออกไปโดยไม่มีกําหนด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
บริษทั ได้มมี ติอนุมตั จิ า่ ยเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ดําเนินงาน ปี 2562 แทนการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลเร็วขึ้น ทั้งนี้ ภายหลัง
สถานการณ์ต่าง ๆ เริ่มคลี่คลาย คณะกรรมการบริษัทได้
กําหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563
ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ของโรคระบาด

ชุมชนและสังคม : บริษทั มีการสัง่ ซือ้ หน้ากากอนามัย
แบบซักได้เพื่อแจกจ่ายให้กับพนักงานจากกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตภัณฑ์งานเศษผ้า ชุมชนบ้านอ้อมโรงหีบ ตําบล
บ้านเกาะ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ
ที่คลังสินค้าห้องเย็นหลักของบริษัทเพื่อเป็นการส่งเสริม
รายได้ให้แก่ชุมชน นอกจากนั้น บริษัทได้มีการบริจาค
Face Shield และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ให้แก่ รพ. สมุทรสาคร
และหน่วยงานภาครัฐอืน่ ๆ เช่น กรมการแพทย์ คณะแพทย์
รามาธิบดี ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้าน
ความมัน่ คงประจําพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ ศูนย์คดั กรอง COVID-19
สุวรรณภูมิและดอนเมือง เป็นต้น เพื่อเป็นกําลังใจแก่
เจ้ า หน้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติห น้ า ที่ เ พื่ อ ยั บ ยั้ ง การระบาดใน
ประเทศไทย

กำรวำงแผนฟื้นฟูธุรกิจ
ภำยหลังสถำนกำรณ์ COVID-19
(Business Recovery)
บริษัทได้มีการประเมินวิเคราะห์สถานการณ์และ
ผลกระทบทางธุรกิจที่ได้รับผลกระทบในเชิงบวกและลบ
ได้แก่
• ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเชิงบวก ได้แก่ ธุรกิจ
คลังสินค้าห้องเย็นและคลังสินค้าทั่วไป มีรายได้
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ17.9 และ 9.5 ของบริษัท
ในปี 2562 โดยรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากมีใช้การบริการโลจิสติกส์สําหรับสินค้า
ทั่วไป อาหารและสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ทั้งใน
ส่วนของธุรกิจที่เป็น B2B และ B2C โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสั่งสินค้าผ่านระบบออนไลน์ หรือ
E-commerce ซึ่งจะกลายเป็น New Normal
บริษทั คาดว่าธุรกิจเหล่านีจ้ ะได้รบั ประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่องในระยะยาว
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• ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเชิงลบ ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ
คลั ง สิ น ค้ า ยานยนต์ มี ร ายได้ คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น
ร้อยละ 12.9 ของบริษัทในปี 2562 รายได้
ลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญในไตรมาส 2/2563
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากธุรกิจยานยนต์
ที่หยุดการผลิตชั่วคราวและลดอัตราการผลิต
ลงในระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ผลิตรถยนต์ได้
กลั บ มาดํ า เนิ น การผลิ ต อี ก ครั้ ง ตั้ ง แต่ เ ดื อ น
มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา ทําให้ Supply Chain
ของอุตสาหกรรมเริม่ มีสญ
ั ญาณฟืน้ ตัวขึน้ บริษทั
คาดว่าธุรกิจนี้จะสามารถกลับมาสร้างรายได้
ในระดับเดิมได้ภายในปี 2564
สําหรับธุรกิจคลังสินค้าอันตราย มีรายได้คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 15.7 ได้รับผลกระทบจากจํานวนตู้สินค้า
ที่ลดลงซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าสินค้าในกลุ่มอะไหล่รถยนต์
อันเป็นผลต่อเนื่องมาจากการหยุดการผลิตชั่วคราวของ
โรงงานผลิตรถยนต์ อย่างไรก็ตาม สินค้าอันตรายประเภท
อืน่ ๆ ไม่ได้รบั ผลกระทบมากนัก ทัง้ นี้ ระยะเวลาการฟืน้ ตัว
ของธุรกิจนี้ส่วนหนึ่งจะดีขึ้นตามสถานการณ์โรคระบาด
ในช่วงครึ่งปีหลัง และอีกส่วนหนึ่งจะสัมพันธ์กับการฟื้นตัว
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งโดยภาพรวมบริษัทคาดว่า
ธุ ร กิ จ นี้ จ ะกลั บ สู ่ ส ภาวะปกติ ไ ด้ ใ นช่ ว งปลายปี 2563
เป็นต้นไป (ระยะเวลาการฟืน้ ตัวของธุรกิจทีบ่ ริษทั ประเมิน
ข้างต้น ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ไม่มีการระบาดเพิ่มเติมของ
เชื้อไวรัส COVID-19 อีกในอนาคต)
• ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบ คือ
ธุรกิจขนส่งสินค้า มีรายได้คดิ เป็นสัดส่วนร้อยละ
14 ของบริษทั ในปี 2562 ได้รบั ผลกระทบเชิงบวก
จากธุ ร กิ จ คลั ง สิ น ค้ า ห้ อ งเย็ น และคลั ง สิ น ค้ า
ส่งผลทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจดังกล่าว
ในขณะเดียวกันก็ได้รับผลกระทบเชิงลบจาก
ธุรกิจคลังสินค้ายานยนต์และคลังสินค้าอันตราย
ส่ ง ผลให้ มี ร ายได้ ล ดลงจากธุ ร กิ จ ดั ง กล่ า ว
เช่ น เดี ย วกั น บริ ษั ท คาดว่ า จะสามารถดํ า รง
ผลประกอบการของธุรกิจนี้ได้ในระดับใกล้เคียง
หรื อ ตํ่ า กว่ า ในปี ก ่ อ นเล็ ก น้ อ ย และคาดว่ า จะ
สามารถกลับมามีการเติบโตด้านผลประกอบการ
ได้ในปี 2564

จากผลกระทบดังกล่าว บริษัททบทวนเป้าหมาย
แผนการดําเนินงานในระยะสั้น โดยยังคงตั้งเป้าหมาย
ที่จะเป็น Asean Top Specialized Supply Chain
Solutions ในธุรกิจด้านสินค้าอันตราย เคมี สินค้าควบคุม
อุณหภูมิและยานยนต์ ซึ่งบริษัทมีความชํานาญและการ
สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งขยายไปในประเทศอาเซียนที่มี
ศักยภาพ โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เป็นปัจจัยสําคัญหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้ดาํ เนินการปรับแผนการดําเนินงาน
ในระยะสั้นเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจในภาวะโรคระบาด โดยการลดหรือเลื่อนการ
ลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่ยังไม่จําเป็นออกไปยกเว้น
การลงทุนในคลังสินค้าห้องเย็น คลังสินค้าทั่วไป และ
คลังสินค้าประเภท Built-to-Suit ซึ่งมีความต้องการใช้
บริการชัดเจนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะขยายคลัง
สินค้าที่อยู่ในความต้องการเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตโดยจะมี
การนําเอาระบบอัตโนมัตมิ าใช้ในการบริหารจัดการมากขึน้
ตามลํ า ดั บ เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาการขาดแคลนแรงงานคน
ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในภาวะโรคระบาด นอกจากนี้ ยังได้
เปิดตัวธุรกิจขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมดิ ว่ น (Cold Chain
Express) เพื่อตอบสนองฐานลูกค้าที่มีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น
ในตลาดจากภาวะโรคระบาดนีแ้ ละจะกลายเป็น New Normal
ในอนาคต
บริษทั กําหนดและจัดสําดับความสําคัญเรือ่ งเร่งด่วน
ที่บริษัทต้องมีการพัฒนาปรับปรุง ได้แก่
ด้าน HR: การดูแลพนักงานด้านสุขภาพและ
สวัสดิการต่าง ๆ เพือ่ ลดผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
ให้น้อยที่สุด
ด้าน Cost Optimization: การลดค่าใช้จ่าย
ที่ไม่จําเป็นและบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด
ด้าน Delay Investment: การเลือ่ นการตัดสินใจ
ลงทุนในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเชิงลบและในโครงการ
ต่าง ๆ ที่ยังไม่จําเป็นเร่งด่วน
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ด้าน Expand Potential Business: การขยาย
การลงทุนและสร้างบริการใหม่ ๆ เช่น ธุรกิจคลังสินค้า
ห้องเย็นและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เป็นต้น ซึ่งได้รับผลกระทบ
เชิงบวกจากสถานการณ์ COVID-19 เป็นต้น
ด้ า น Technology and Automation
Development: การพั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี แ ละระบบ
อัตโนมัติต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและ
ทดแทนการใช้แรงงานคน
บริษทั มีการวิเคราะห์ New Normal ของอุตสาหกรรม
เพือ่ วางแผนในการปรับตัวในอนาคตโดยประเมินจากแต่ละ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
• อุตสาหกรรมยานยนต์จะได้รบั ผลกระทบเชิงลบ
จาก New Normal ทีจ่ ะมีอตั ราการผลิตในประเทศ
ลดลง เนื่องจากความต้องการซื้อของผู้บริโภค
ลดลง บริษัทมีแผนที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจาก
การหาตลาดใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ อุตสาหกรรม
อะไหล่ ร ถยนต์ (Auto Parts) และมี แ ผน
ในการขยายธุรกิจไปยังประเทศที่มีศักยภาพ
เป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สําคัญในอาเซียน เช่น
เวียดนาม อินโดนีเซีย เป็นต้น
• อุตสาหกรรมอาหารและสินค้าควบคุมอุณหภูมิ
จะได้ รั บ ผลกระทบเชิ ง บวกเนื่ อ งจากรู ป แบบ
การบริโภคสินค้าที่ต้องการให้มีการส่งสินค้าถึง
ตัวผู้บริโภคมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากเติบโตของ
ธุรกิจในรูปแบบ Online ซึ่งจะส่งผลดีต่อความ
ต้องการพื้นที่คลังสินค้าห้องเย็นและการขนส่ง
สินค้าควบคุมอุณหภูมิ บริษัทจึงมีแผนจะขยาย
ธุรกิจดังกล่าว ตลอดจนการเสริมบริการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เช่น Value Added
Service ในคลังสินค้า การให้บริการ Cold Chain
Express และการให้บริการด้าน Food Service
เป็นต้น

• อุตสาหกรรมโลจิสติกส์จะได้รับผลในเชิงบวก
จาก New Normal โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากอิทธิพล
ของธุรกิจ E-Commerce เนื่องจากพฤติกรรม
ของผู้บริโภคปรับตัวสู่การซื้อสินค้าแบบ Offline
มาเป็น Online มากขึน้ ตัง้ แต่ชว่ งมีการ Lockdown
ประเทศต่อเนื่องมาจนถึงในปันจุบัน ส่งผลใน
เชิงบวกต่อความต้องการใช้ Supply Chain
Management นับตั้งแต่บริการนําเข้าส่งออก
คลั ง สิ น ค้ า ขนส่ ง ตลอดจนคลั ง สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น
Fulfillment Center สําหรับสนับสนุนงานด้าน
E-Commerce โดยตรงเพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงมี
แผนขยายธุรกิจดังกล่าวซึ่งได้เริ่มดําเนินการ
แล้วปัจจุบัน
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์จะได้รบั ประโยชน์
จากการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งบริษัทเล็ง
เห็นความสําคัญและได้ดําเนินการขยายธุรกิจและเครือ
ข่ายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนมาแล้วเป็นเวลามากกว่า 5 ปี
ครอบคุลม 9 ประเทศในภูมภิ าคและยังคงมีแผนทีจ่ ะขยาย
ธุรกิจในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับประโยชน์
จากภาวะ New Normal อย่างเต็มที่
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กำรด�ำเนินกำรของบริษัทเพื่อตอบสนอง
อย่ำงทันท่วงทีต่อสถำนกำรณ์ COVID-19
(Emergency Response)

ธุรกิจหลัก
ด�าเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์ ธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ
ธุรกิจลานสเก็ตน�้าแข็ง ธุรกิจพื้นที่เช่าและศูนย์การค้า
ธุรกิจการสร้างและการจัดจ�าหน่ายภาพยนตร์
และธุรกิจบริการสื่อโฆษณา

บริษัทประกาศนโยบายรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน
(BCP) และบรรจุเข้าไปในวาระด่วนในการประชุมคณะ
กรรมการความเสี่ยงภายใต้หัวข้อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
(Emerging Risk) มีการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อการก�ากับดูแล
และรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ สือ่ สารนโยบายและระเบียบ
ข้อบังคับกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้พนักงาน
ส่วนใหญ่ทา� งานทีบ่ า้ น (Work from Home) ส�าหรับพนักงาน
ที่ จ� า เป็ น ต้ อ งเข้ า ท� างานในสถานปฏิ บั ติง านของบริ ษั ท
บริษัทก�าหนดให้พนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัย วัดไข้
ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างที่ปลอดภัยจาก
การติดเชื้อ (Social Distancing)
บริษทั สนับสนุนอุปกรณ์ปอ้ งกันทีจ่ า� เป็นให้พนักงาน
ทุกคน ได้แก่ หน้ากากอนามัย ปรอทวัดไข้ และสเปรย์
แอลกอฮอล์ พร้ อ มทั้ ง ติ ด ตามสถานะทางสุ ข ภาพและ
สวัสดิภาพในการท�างานอย่างใกล้ชดิ โดยจัดให้มกี ารท�างาน
แบบ Work From Home ให้มากทีส่ ดุ และก�าหนดให้พนักงาน
ที่มีความจ�าเป็นต้องเข้าท�างานในสถานปฏิบัติงานต้อง
ปฏิ บั ติตามแนวทางป้ อ งกั นการติ ดเชื้ อ อย่ างเคร่ ง ครั ด
นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีกองทุนเงินกู้ยืมให้กับพนักงาน
ที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์ COVID-19 ด้วย
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กำรบริหำรจัดกำร
ภำวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท
(Crisis Management)
บริ ษั ท จั ด ตั้ ง คณะกรรมการป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยรายงานตรงต่อประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารเพื่ อ การก� า กั บ ดู แ ลและรั บ มื อ อย่ า ง
มีประสิทธิภาพ มีการสือ่ สารนโยบายและระเบียบข้อบังคับ
กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการดังกล่าว
ประเมินสถานการณ์เป็นรายวัน/รายชั่วโมง ซึ่งพิจารณา
ครอบคลุมถึงจ�านวนผูต้ ดิ เชือ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ การกระจายตัวของ
ผู้ติดเชื้อ และพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
บริษัทประกาศปิดโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศตั้งแต่
วันที่ 18 มีนาคม 2563 (ก่อนทีร่ ฐั บาลประกาศ) เพือ่ แสดง
ถึงความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัท
ได้ มี ก ระบวนการท� า ความสะอาดและฆ่ า เชื้ อ ในพื้ น ที่
โรงภาพยนตร์ โบว์ลงิ่ คาราโอเกะ ไอซ์สเก็ตติง้ ทัว่ ประเทศ
ในวันดังกล่าว ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้มกี ารจัด Conference

Call ส� า หรั บ กลุ ่ ม นั ก วิ เ คราะห์ แ ละกองทุ น เพื่ อ ชี้ แ จง
สถานการณ์ของบริษัท รวมถึงแนวโน้มการจัดการปัญหา
ต่าง ๆ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ให้ข้อมูลและ
ตอบข้อซักถามด้วยตนเอง
บริษัทมีการทบทวนแผนธุรกิจในด้านต่าง ๆ ให้
สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ที่ ป ิ ด โรงภาพยนตร์ โ ดยใช้
ช่องทางสื่อสารผ่านทาง YouTube และ Facebook ส�าหรับ
การขายขนมขบเคี้ยว (Popcorn) ได้มีการเปลี่ยนช่องทาง
การจัดจ�าหน่ายผ่านทาง Grab, Lineman เป็นต้น ส�าหรับ
การด�าเนินงานร่วมกับคู่ค้า บริษัทมีการจัดการประชุม
(Online Conference) เพื่อหารือร่วมกันในการขยาย
ระยะเวลาการช�าระและแผนการน�าเข้าสินค้า ในส่วนของ
สถานะทางด้ านการเงิ น บริ ษั ท ให้ ค วามส� าคั ญ กั บ การ
รักษาสภาพคล่องเพื่อ Cash Flow ในช่วงภาวะวิกฤตได้มี
การทบทวนค่าใช้จ่ายและแผนการลงทุน รวมถึงการใช้
สิทธิประโยชน์จากมาตรการบรรเทาผลกระทบที่ได้จาก
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
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กำรบรรเทำผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่ำงรอบด้ำนในสถำนกำรณ์ COVID-19
(Impact Mitigation)

กำรวำงแผนฟื้นฟูธุรกิจ
ภำยหลังสถำนกำรณ์ COVID-19
(Business Recovery)

บริษัทตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อ COVID-19 ซึ่งส่งผลต่อความกังวลด้านสุขภาวะและ
การด�าเนินชีวิตของผู้คนที่ต้องปรับเปลี่ยนไปเพื่อป้องกัน
ตนเองจากการติดเชื้อ บริษัทในฐานะผู้น�าในอุตสาหกรรม
ธุรกิจโรงภาพยนตร์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต มีการให้
ความช่วยเหลือและการบรรเทาผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับ
ผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

บริษทั เตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการหลังจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้นโดยให้ความส�าคัญกับ
การดูแลสุขอนามัยของลูกค้า ทัง้ นี้ มีการก�าหนดมาตรการ
เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ได้แก่

พนักงาน: บริษทั สนับสนุนอุปกรณ์ปอ้ งกันทีจ่ า� เป็น
ให้พนักงานทุกคน ได้แก่ หน้ากากอนามัย ปรอทวัดไข้ และ
สเปรย์แอลกอฮอล์ ก�าหนดให้มกี ารท�างานแบบ Work From
Home ให้มากที่สุด ส�าหรับพนักงานที่มีความจ�าเป็นต้อง
เข้าท�างานในสถานปฏิบัติงานบริษัทก�าหนดให้พนักงาน
ต้องปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริษทั ได้จดั ให้มกี องทุนเงินกูย้ มื ให้กบั พนักงาน
ที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์ COVID-19
ลูกค้า: บริษทั ขยายเวลาการใช้ Promotion หรือสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับลูกค้า รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรม
การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ส�าหรับลูกค้าพื้นที่
เช่าและห้างร้าน มีการพักการช�าระค่าเช่าในระหว่างทีศ่ นู ย์
การค้าปิดด�าเนินการ
ชุมชนและสังคม: บริษัทสนับสนุนบุคลากรทางการ
แพทย์ในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ด้วยการบริจาคหน้ากากและสมทบทุน
ให้โรงพยาบาลและหน่วยงานราชการต่าง ๆ

• ก�าหนดให้พนักงานต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิ
ก่ อ นเข้ า ปฏิ บั ติง าน มี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การ
คัดกรองทุกวัน และให้พนักงานต้องสวมหน้ากาก
อนามั ย ระหว่ า งที่ ติด ต่ อ กั บ ลู ก ค้ า และบุ ค คล
ภายนอก
• มีมาตรการ Social Distancing โดยก�าหนดให้มี
การเว้นระยะห่างในพื้นที่โรงภาพยนตร์ มีจุด
รอคิวห่างกัน ติดตั้งฉากกั้นบริเวณเคาน์เตอร์ให้
บริการ
• ก�าหนดให้มี Extra Cleaning โดยท�าความสะอาด
พื้นที่สัมผัสทุก 1 ชั่วโมง การอบโอโซนและ
ฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อในโรงภาพยนตร์ และบริการ
แอลกอฮอล์เจลแก่ผู้มาใช้บริการ
• พัฒนา Touchless Experience ทุกจุดช�าระเงิน
รองรับการท�ารายการในรูปแบบ Cashless และ
Virtual Card เน้นให้ลกู ค้าท�ารายการผ่านช่องทาง
ออนไลน์และให้มีการเข้าสู่โรงภาพยนต์ด้วย
ระบบ QR Code
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M-CHAI

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จ�ากัด (มหาชน)
SET: บริการ / การแพทย์
http://www.mahachaihospital.com

การด�าเนินการของบริษัทเพื่อตอบสนอง
อย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์ COVID-19
(Emergency Response)
ธุรกิจหลัก
ด�าเนินธุรกิจโรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลมหาชัย
และโรงพยาบาลในเครือ ได้แก่ โรงพยาบาลมหาชัย 2
โรงพยาบาลมหาชัย 3 โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง
โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัตน์

จากวิ ก ฤต COVID-19 ที่ เ กิ ด ขึ้ น บริ ษั ท มี ก าร
ประเมิ น ผลกระทบในด้ า นต่ า ง ๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ด้านสุขภาวะอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและ
ผู้มาใช้บริการ บริษัทจัดอุปกรณ์เพื่อช่วยป้องกันโดยมี
การแจกหน้ากากอนามัยให้กับพนักงาน จัดเตรียมเจล
แอลกอฮอล์ลา้ งมือไว้ตามจุดต่าง ๆ ก�าหนดให้ลกู ค้าทุกท่าน
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและมีการตรวจวัด
อุณหภูมกิ อ่ นเข้ามาใช้บริการ อีกทัง้ จัดเตรียมพืน้ ทีส่ า� หรับ
ผูท้ มี่ อี ณ
ุ หภูมสิ งู เกิน 37.5 องศา หรือมีอาการไข้ ไอ จาม ไว้ที่
พื้นที่เฉพาะ ไม่ให้ปะปนกับผู้มาใช้บริการท่านอื่น มีการ
ปรับเปลี่ยนการท�างานให้พนักงานมี Social Distancing
โดยให้มีระยะห่างตามมาตรการที่รัฐบาลแนะน�า
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นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดตั้งทีมเพื่อติดตาม
สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมี
กรรมการผูจ้ ดั การเป็นผูน้ า� ทีม โดยมีการประชุมร่วมกันกับ
ผูบ้ ริหารเพือ่ เตรียมรับมือกับการแพร่ระบาด โดยพิจารณา
จากการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันจากทางรัฐบาลเพื่อ
ปรับการท�างานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ บริษัทได้
ประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนี้
ด้าน Business Operation เนื่องด้วยการที่
ผู้มาใช้บริการมีจ�านวนลดน้อยลง บริษัทได้มีการจัดอัตรา
ก�าลังของพนักงานให้เหมาะสมกับปริมาณงาน เพือ่ ส่งผลดี
ต่อการเงินของบริษัทที่สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น
เช่น โอทีในภาวะที่ลูกค้าลดลง เป็นต้น
ด้าน Supply Chain บริษัทวางแผนตั้งแต่
กระบวนการจัดซื้อจนเสร็จสิ้นกระบวนการจัดส่งสินค้า
เพื่อให้ได้สินค้าในเวลาและปริมาณที่บริษัทต้องการ โดย
ประสานงานกั บ คู ่ ค ้ า ให้ มี ก ารส่ ง สิ น ค้ า ที่ บ ริ ษั ท มี ค วาม
จ�าเป็นต้องใช้โดยมีการค�านวณเพือ่ ให้ปริมาณสินค้าคงคลัง
สอดคล้องกับปริมาณการใช้งาน และมีส�ารองตามความ
เหมาะสม
ด้าน Financial Status บริษทั ได้เล็งเห็นความ
ส�าคัญของการบริหารกระแสเงินสดให้มีพอเพียงในช่วง
การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมีการท�า Projection
ในหลาย Model ทางธุรกิจเพื่อรองรับในทุกสถานการณ์
ทั้งนี้ บริษัทยังได้มีแผนการบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
โดยเตรียมแผนไว้ในหลาย ๆ สถานการณ์

การบริหารจัดการ
ภาวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท
(Crisis Management)
ภาวะวิกฤต COVID-19 ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถ
ปฏิบตั งิ านในลักษณะเดิมได้ บริษทั จึงมีการแต่งตัง้ ทีมงาน
ทีด่ แู ลโดยเฉพาะ มีการประชุมร่วมกันทัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง
และพนั ก งานเพื่ อ หาแนวทางปรั บ ตั ว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ที่ประชาชนต้องท�างานจากที่บ้านหรือมีการ
จ�ากัดการเดินทาง ท�าให้ไม่สามารถออกมาใช้บริการได้
ตามปกติ
ด้านการให้บริการ บริษัทให้บริการการจัดส่ง
ยาตามบ้านแทนการมารับยาทีโ่ รงพยาบาล โดยมีการจัดส่ง
ทั้งทางไปรษณีย์ในยาที่สามารถจัดส่งได้และจัดส่งยา
โดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส�าหรับประเภทยาที่ต้องมี
การรักษาอุณหภูมิหรือต้องอธิบายการใช้ยาโดยเภสัชกร
และยังมีบริการ Drive Through มารับที่โรงพยาบาลโดย
ไม่ต้องลงจากรถ บริษัทได้ประสานกับบริษัทประกันท�า
Telemedicine โดยคนไข้ไม่ต้องมาโรงพยาบาล และมีการ
จัดส่งยาไปที่บ้านหลังจากปรึกษาแพทย์เสร็จ นอกจากนี้
บริษัทมีแผนกเยี่ยมบ้านเพื่อให้ความรู้หรือดูแลผู้ป่วยที่ไม่
สะดวกเดินทางมาโรงพยาบาล
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ด้านการเงิน เนื่องจากจ�านวนผู้มาใช้บริการ
ลดน้อยลง โรงพยาบาลมีการปรับตัวโดยมีการจัดก�าลังคน
ตามภาระงานเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม มีการ
วางแผนในเรื่องการบริหารสภาพคล่องเพื่อให้ผ่านวิกฤตนี้
ไปได้ โดยมีทั้งการชะลอการลงทุนและการเจรจาเรื่อง
ดอกเบี้ยเงินกู้
ด้านการปฏิบัติงาน บริษัทมีการจัดเตรียม
เรื่องการประชุมทางไกลเพื่อความสะดวกในการท�างาน
โดยไม่ต้องเดินทางมารวมกัน ส�าหรับผู้ที่ต้องปฏิบัติงาน
ในพืน้ ที่ บริษทั ได้จดั อุปกรณ์เพือ่ ช่วยป้องกันโดยมีการแจก
หน้ากากอนามัยให้กับพนักงานทุกคนทุกวันที่มาท�างาน
พร้อมทัง้ การจัดเตรียมแอลกอฮอล์ลา้ งมือไว้ตามจุดต่าง ๆ

การบรรเทาผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างรอบด้านในสถานการณ์ COVID-19
(Impact Mitigation)
เนือ่ งด้วยการระบาดของ COVID-19 ไม่เพียงส่งผล
ต่อธุรกิจแต่ยังส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท บริษัท
จึงด�าเนินการช่วยเหลือหรือบรรเทาผลกระทบที่ผู้มีส่วน
ได้เสียได้รับ ดังนี้
พนักงานและครอบครัว: บริ ษั ท ไม่ ไ ด้ มี ก ารลด
เงินเดือนแต่อย่างใด มีการดูแลสุขภาพของพนักงาน โดย
การแจกหน้ากากอนามัยและให้บริการเจลแอลกอฮอล์
อย่างพอเพียงให้กบั พนักงาน กรณีทพ่ี นักงานมีอาการไข้สงู
ร่วมกับอาการอื่น ๆ ที่น่าสงสัย บริษัทจะตรวจหาเชื้อ
COVID-19 ให้ทนั ทีโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยกับพนักงาน รวมถึง
ให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เพื่อแยกอาการของ
โรคไข้หวัดใหญ่กับ COVID-19 บริษัทยังได้สนับสนุน
อาหารให้ พ นั ก งานโดยไม่ มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยเพื่ อ เป็ น การลด
ค่าใช้จา่ ย ตลอดจนเจรจายืดหนีข้ องพนักงานทีม่ กี บั สถาบัน
การเงินต่าง ๆ เพื่อยืดการช�าระเงินออกไป นอกจากนี้
บริษัทมีสวัสดิการรักษาให้พนักงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
อีกทัง้ ดูแลถึงครอบครัวพ่อ แม่ สามี ภรรยา และบุตรโดยมี
ส่วนลด 30%

คู่ค้า: บริษัทช�าระเงินค่าสินค้าและบริการตาม
ข้อตกลงตามปกติเพือ่ เป็นการช่วยเหลือคูค่ า้ ไม่ให้มปี ญ
ั หา
ในด้านการเงิน
ลูกค้า: บริษัทจัดโปรโมชันราคาการตรวจสุขภาพ
ในราคาพิเศษในช่วง COVID-19 ให้แก่ลูกค้า

การวางแผนฟื้นฟูธุรกิจ
ภายหลังสถานการณ์ COVID-19
(Business Recovery)
บริษทั มีการทบทวนเป้าหมายและแผนการด�าเนินงาน
ในระยะสั้ น และระยะยาวให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
และเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจในยุค New
Normal เช่น การพิจารณาความพร้อมเรือ่ ง Telemedicine
ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ
หรืออุปกรณ์มลั ติมเี ดียในการส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพ
เพือ่ รองรับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไป การเตรียมเรือ่ ง
การจัดตั้งร้านขายยาในกรณีที่กระทรวงพาณิชย์เข้ามา
ควบคุมราคายา การหาบริการใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ของ
บริษัท
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การด�าเนินการของบริษัทเพื่อตอบสนอง
อย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์ COVID-19
(Emergency Response)
จากวิกฤต COVID-19 ทีเ่ กิดขึน้ บริษทั มีการติดตาม
ข้อมูลและวางมาตรการแบ่งแยกเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย

ธุรกิจหลัก
ด�าเนินธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออก
และน�าเข้ารถยนต์และสินค้าทั่วไป โดยมีท่าเทียบเรือ
และพื้นที่ให้บริการตั้งอยู่ในบริเวณท่าเทียบเรือ A5
ท่าเรือแหลมฉบัง อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ลักษณะการให้บริการแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
การให้บริการท่าเทียบเรือ
การให้บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าและ
เตรียมความพร้อมก่อนส่งออก
การให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจหลัก

ระยะที่ 1: มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 บริษัทมีการจัดประชุม
เพือ่ ก�าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
COVID-19 ตามแนวทางของรัฐบาล โดยบริษัทได้จัด
เตรียมหน้ากากอนามัยให้แก่พนักงาน มีการจัดเตรียมเจล
แอลกอฮอล์ประจ�าจุดต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ให้บุคคล
ในพื้นที่รับทราบ นอกจากนี้ ยังให้แม่บ้านท�าความสะอาด
จุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้ออย่างสม�่าเสมอ
ระยะที่ 2 : มาตรการยกระดับความเข้มข้น
วิ ธี ก ารท� า งาน ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบจากการประกาศ
พ.ร.ก.ฉุกเฉินและเคอร์ฟวิ ในระยะเวลาอันใกล้ (เมือ่ เริม่ พบ
ผู้ติดเชื้อในประเทศจากกรณีสนามมวย)
ในเดือนมีนาคม 2563 บริษทั มีการประชุมผูบ้ ริหาร
ส่วนที่เกี่ยวข้องและก�าหนดมาตรการ Work From Home
เพื่อให้ท่าเรือ A5 เป็นฐานที่มั่นของบริษัท ลดความเสี่ยง
จากการเป็นพาหะของคนกรุงเทพฯ (ซึ่งพบการติดเชื้อ
แล้ว) โดยให้พนักงานส่วนงานกรุงเทพฯ ไม่ต้องไปท�างาน
ที่แหลมฉบัง แต่ให้ใช้มาตรการสลับวันท�างานแทน
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ทั้งนี้ ฝ่ายคลังสินค้าได้ติดต่อลูกค้าผู้ใช้บริการ
โดยแจ้งมาตรการต่าง ๆ ของบริษัทที่อาจส่งผลกระทบ
ต่ อ การประสานงานหรื อ ความไม่ ส ะดวกในการติ ด ต่ อ
แจ้งวันหยุด การเหลื่อมหรือสลับเวลาการท�างานของ
ทีมงานให้ลูกค้าทราบ บริษัทมีการรายงานแผนงานให้
คณะกรรมการทราบ ตลอดจนจัดประชุมพนักงานโดยผ่าน
VDO conference ทั้งสาขาแหลมฉบังและกรุงเทพฯ และ
สรุปผลการประชุมผ่านไลน์กลุ่ม (Official Line Group)
ส�าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานนอกพื้นที่/พนักงานขับรถ
เพื่อให้รับทราบข้อมูลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน

การบริหารจัดการ
ภาวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท
(Crisis Management)
เพื่อให้บริษัทสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
บริษัทมีการจัดทรัพยากรและเตรียมอุปกรณ์สนับสนุน
ต่าง ๆ ให้พร้อมในภาวะวิกฤต โดยฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างได้
ส�ารองปริมาณอุปกรณ์เครือ่ งใช้สา� นักงานให้มใี ช้อย่างน้อย
3 เดือน โดยดูจากปริมาณสัง่ ซือ้ ย้อนหลัง เนือ่ งจากหลังการ
Lockdown แล้ว อาจท�าให้สนิ ค้ามีราคาสูงขึน้ และเป็นสินค้า

ควบคุม หาซื้อได้ยากและขนส่งระหว่างจังหวัดมีปัญหา
ส�าหรับฝ่าย IT มีการเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยด้าน
ไซเบอร์เนื่องจากในภาวะวิกฤต ตรวจสอบเรื่องสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต ระบบความพร้อมโทรศัพท์ และความพร้อม
อุปกรณ์ Laptop ในกรณีที่พนักงาน Work From Home
ร้องขออุปกรณ์
ในการบริ ห ารจั ด การด้ า นการเงิ น บริ ษั ท ยั ง คง
ยึดมั่นหลักการช�าระหนี้ตรงเวลาตามสัญญาและ Credit
Term ที่ได้รับ ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ฝ่ายบริหารได้มีการสรุปค่าใช้จ่ายที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือที่ตั้งงบประมาณไว้ตามแผนงานช่วง
เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 เพื่อพิจารณาว่ารายการ
ค่าใช้จา่ ยใดต้องช�าระตามสัญญาหรือเป็นรายการเกีย่ วกับ
พนักงานหรือสาธารณูโภคหรือเพื่อความจ�าเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการด�าเนินธุรกิจต่อไปได้ หากเป็นรายการ Admin Cost
เช่น ค่าอบรม สวัสดิการพนักงานที่ยังไม่จ�าเป็น หรือมีแล้ว
ไม่สามารถด�าเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการของบริษทั
หรือของรัฐบาล บริษัทพิจารณาให้เลื่อนออกไปก่อนและ
เมือ่ สถานการณ์กลับสูภ่ าวะปกติจงึ ค่อยกลับมาท�างานตาม
แผนงานต่อไป
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นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับเปลี่ยนการท�างานด้าน
การเงิน (Treasury) เพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทอี่ าจ
มีการ Lockdown ในเขตกรุงเทพฯ ส่งผลท�าให้การจ่ายเงิน
ให้คคู่ า้ ทีแ่ หลมฉบังโดยการเซ็นเช็คและส่งไปจากกรุงเทพฯ
ไม่สามารถท�าได้เหมือภาวะปกติ

การบรรเทาผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างรอบด้านในสถานการณ์ COVID-19
(Impact Mitigation)
บริษัทด�าเนินการช่วยเหลือหรือบรรเทาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
พนักงาน: บริษัทมุ่งเน้นการดูแลบุคลากรเพื่อให้
ผ่านพ้นวิกฤตการณ์โดยมีมาตรการสลับเวลามาท�างาน
มาตรการด้าน Social Distancing และการดูแลสุขอนามัย
ของพนักงาน มีการจัดหาหน้ากากอนามัยให้พนักงาน
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบว่าประกันภัยกลุ่ม
บริษทั มีการคุม้ ครองครอบคลุมกรณี COVID-19 ทัง้ นี้ บริษทั
ไม่มีนโยบายปรับลดเงินเดือนของพนักงานแต่อย่างใด
ผูถ้ อื หุน้ : บริษทั ได้เลือ่ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ออกไป
ตามมาตรการของรัฐบาล ต่อมาเมื่อสถานการณ์การแพร่
ระบาดในประเทศไทยดีขึ้นตามล�าดับ ประกอบกับรัฐบาล
ได้มีประกาศมาตรการผ่อนปรนให้มีการจัดประชุมได้นั้น
บริษัทจึงก�าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่เป็นวันที่ 9
ตุลาคม 2563 โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามล่วงหน้า
ผ่านช่องทางทีบ่ ริษทั ก�าหนด ทัง้ นี้ บริษทั ได้แจ้งข่าวดังกล่าว
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึง
แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย ซึ่งการประชุม
ผู้ถือหุ้นด�าเนินการภายใต้ความปลอดภัยของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ชุมชนและสังคม: ภายหลังจากการทดลองด�าเนินการ
ตามมาตรการจัดการ COVID-19 ระยะหนึ่ง บริษัทได้
จัดท�า Clip VDO เพือ่ ใช้เป็นแนวทางให้ผมู้ าติดต่อรับทราบ
แนวทางในการปฏิบัติของบริษัท และในกรณีที่หน่วยงาน
ก�ากับหรือหน่วยงานราชการต้องการแนวทางเพื่อใช้เป็น
กรณีศึกษา บริษัทยินดีเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป

การวางแผนฟื้นฟูธุรกิจ
ภายหลังสถานการณ์ COVID-19
(Business Recovery)
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11
สิ ง หาคม 2563 ได้ มี ก ารปรึ ก ษาเรื่ อ งผลกระทบของ
COVID-19 ที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งตัวเลข
การผลิตและส่งออก โดยบริษทั วิเคราะห์วา่ จากสถานการณ์
COVID-19 แม้ว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากรายได้
ที่ลดลงและก�าไรที่ลดลง ในทางกลับกัน บริษัทได้รับ
“โอกาส” ในการขยายธุรกิจใหม่ซงึ่ เดิมก่อนเกิดเหตุการณ์
มีต้นทุนสูง แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์บริษัทมีต้นทุนที่ต�่าลง
ดังนั้น ในภาวะวิกฤตบริษัทได้ประเมินทั้งโอกาสใหม่และ
ผลเสียจากความเสี่ยงที่ได้รับจากธุรกิจปัจจุบันโดยปกติ
ธุรกิจของบริษัทไม่อาจก�าหนดปริมาณรายได้ด้วยตนเอง
เนื่องจากเป็นธุรกิจบริการที่เป็นห่วงโซ่อุปทานตรงกลาง
ระหว่างผู้ผลิตรถยนต์และผู้ใช้รถยนต์ภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ แต่บริษัทก�าหนดประเด็นความส�าคัญ
ในเรื่องการบริหารต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายโดยไม่จ�าเป็น
ซึ่งเป็นแผนงานปกติของบริษัทอยู่แล้ว
ส�าหรับการวิเคราะห์ New Normal บริษัทมองว่า
มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างแน่นอน อย่างไรก็ดี ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่จะ
เข้ามาทดแทนรถยนต์ที่ใช้ในปัจจุบันจะยังไม่มีผลกระทบ
ต่ อ อุ ต สาหกรรมรถยนต์ ข องไทยเนื่ อ งจากยั ง มี ป ั ญ หา
เรื่อง Facility Supplied อีกมาก ดังนั้น ณ ปัจจุบัน บริษัท
ด�าเนินธุรกิจโดยการขยายธุรกิจจาก “โอกาสใหม่” ซึ่งมี
ต้นทุนทีต่ า�่ ลงจากก่อนเหตุการณ์ COVID 19 คือ การจัดตัง้
บริษัทย่อย คือ บริษัท ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ จ�ากัด “Seahorse”
ด�าเนินธุรกิจให้บริการขนส่งและโดยสารด้วยเรือ RORO
Passenger (ROPAX) ระหว่างชายฝั่งทะเลตะวันออกกับ
ภาคกลางตอนล่างและขนส่งต่อเนื่องไปยังภาคใต้
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บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จ�ำกัด (มหำชน)
mai: บริการ
http://www.onetoonecontacts.com

กำรด�ำเนินกำรของบริษัทเพื่อตอบสนอง
อย่ำงทันท่วงทีต่อสถำนกำรณ์ COVID-19
(Emergency Response)
ธุรกิจหลัก
ให้บริการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์
แบบเต็มรูปแบบ และให้บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้ง
ระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จให้แก่
องค์กรภาครัฐและเอกชน และมีบริการให้เช่าอุปกรณ์
Contact Center และบริการให้เช่าซอฟต์แวร์
ทั้งซอฟต์แวร์ส�าเร็จรูปและซอฟต์แวร์ระบบ Contact
Center ที่ปรับเปลี่ยนระบบการท�างานให้เหมาะสม
กับธุรกิจขององค์กรเพื่อให้บริการลูกค้า

ในช่ ว งต้ น ของเหตุ ก ารณ์ บริ ษั ท มี ก ารติ ด ตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด
มีการออกมาตรการระงับการเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อ
ไปอบรมสัมมนาหรือปฏิบตั ภิ ารกิจอืน่ ใดของบริษทั บริษทั
ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในด้านการดูแลสุขภาวะอนามัย
และความปลอดภัยของพนักงาน ซึ่งถือเป็นส่วนส�าคัญ
ในการด�าเนินธุรกิจให้ได้อย่างต่อเนือ่ ง บริษทั มุง่ เน้นในเรือ่ ง
สุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานให้ห่างจาก
ภาวะเสีย่ งทีจ่ ะติดเชือ้ COVID–19 โดยจัดท�าประชาสัมพันธ์
ให้ ค วามรู ้ และแจ้ ง สถานการณ์ ใ ห้ พ นั ก งานรั บ ทราบ
ตลอดเวลาผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ทก่ี า� หนดไว้ พร้อมทัง้
ก�าหนดให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ หรือใช้
เจลแอลกอฮอล์ท�าความสะอาด ตรวจวัดอุณหภูมิอย่าง
สม�า่ เสมอ มีการท�าความสะอาดสถานที่ เครือ่ งมือ อุปกรณ์
สาธารณะ ระบบปรับอากาศ ลิฟท์ เครื่อง Scan ด้วยระบบ
ฆ่าเชื้อทุก 2 อาทิตย์
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ในกรณี ที่ พ บว่ า มี พ นั ก งานผู ้ ต้ อ งสงสั ย ติ ด เชื้ อ
COVID-19 ให้คัดกรองพนักงานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
พนักงานที่ตรวจพบแล้วว่าติดเชื้อ COVID-19
ให้เข้ารักษาตัวทีโ่ รงพยาบาลตามสิทธิและอยูใ่ นความดูแล
ของกระทรวงสาธารณสุขโดยทันที
พนั ก งานที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ให้ เ ข้ า ตรวจที่
โรงพยาบาลตามสิทธิทันที และเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง
พร้อมอยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุขโดยทันที
พนักงานทีม่ คี วามเสีย่ งต�า่ พิจารณาให้พนักงาน
Work From Home หรือจัดให้พนักงานเข้าปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ที่บริษัทจัดไว้ให้เป็นเวลา 14 วันเพื่อเฝ้าดูอาการ
ทัง้ นีบ้ ริษทั ก�าหนดให้พนักงานทุกคนท�าประเมินความเสีย่ ง
การติดเชือ้ COVID-19 ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ พร้อมวิเคราะห์
ผลกระทบจากข้อมูลเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

กำรบริหำรจัดกำร
ภำวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท
(Crisis Management)
ในการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ในภาวะ
วิ ก ฤตนั้ น บริ ษั ท ได้ ก� า หนดที ม จั ด การเฉพาะกิ จ และมี
ผูร้ บั ผิดชอบโดยตรงเพือ่ ให้การด�าเนินงานและการตัดสินใจ
มีประสิทธิภาพ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและ
รับมือภาวะการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่ง
มีหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายด้านการป้องกัน ด้านการ
เผชิญเหตุ ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้าน BCP รวมถึง
ติดตามการปฏิบัติงานและทบทวนปรับเปลี่ยนนโยบาย
ทุกด้านตามความเหมาะสม โดยคณะท�างานย่อยในแต่ละ
ด้านมีหน้าที่ ดังนี้
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บริษัทมีการด�าเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้
คณะท�างานด้านการป้องกันการแพร่ระบาด
มีหน้าที่ในการน�าเสนอแนวทางและแผนการป้องกันการ
แพร่ระบาดให้ครอบคลุมในทุกสถานการณ์
คณะท�างานด้านการเผชิญเหตุมีหน้าที่ในการ
ก�าหนดแผนการปฏิบัติการที่ชัดเจนเมื่อเกิดเหตุ พร้อมทั้ง
ด�าเนินการและประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะท�างานด้านประชาสัมพันธ์ มีหน้าทีส่ อื่ สาร
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับนโยบายและแนวทางการด�าเนินงานในการ
ป้องกันและเผชิญเหตุเพือ่ สร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องชัดเจน
แก่เป้าหมายทั้งภายในและภายนอกบริษัท
คณะท�างานด้านบริหารการด�าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง (BCP) มีหน้าที่ในการสนับสนุนกระบวนการ
เครือ่ งมือระบบสือ่ สารสารสนเทศ พร้อมทัง้ บูรณาการแผน
และสนับสนุนการด�าเนินการ Work From Home

• ด้าน Business Operation เพื่อให้ธุรกิจยังคง
ด� า เนิ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สามารถรองรั บ การ
บริการให้แก่ลูกค้าได้ตามข้อตกลง บริษัทได้
ก�าหนด Back Up Site เพื่อรองรับการเกิดเหตุ
ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที มีการปรับเวลาการท�างาน
เพือ่ ให้พนักงานมาท�างานได้ตามก�าหนดเวลาและ
หลีกเลี่ยงความแออัดจากใช้รถสาธารณะในการ
เดินทาง ก�าหนดจ�านวนพนักงานทีต่ อ้ งปฏิบตั งิ าน
ในออฟฟิศให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการ
ให้บริการลูกค้า รวมทั้งให้มีการด�าเนินการตาม
มาตรการ Work From Home ด้วยการจัดเตรียม
อุปกรณ์ส�าหรับพนักงานอย่างพร้อมเพียง
• ด้านการจัดการ Financial Status บริ ษั ท
จัดท�าประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และก�าไร
ขาดทุนใหม่ให้สะท้อนกับสถานการณ์และสภาวะ
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เช่น ลูกค้าขอลดค่าบริการ
เนื่ อ งจากได้ รั บ ผลกระทบโดยตรงจากภาวะ
วิกฤต บริษัทจัดท�ามาตรการและขั้นตอนการ
รับ-จ่ายเงิน และวงเงินส�ารองฉุกเฉินในกรณี
ไม่สามารถเข้าสถานที่ท�างานได้ เป็นต้น
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กำรบรรเทำผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่ำงรอบด้ำนในสถำนกำรณ์ COVID-19
(Impact Mitigation)

กำรวำงแผนฟื้นฟูธุรกิจ
ภำยหลังสถำนกำรณ์ COVID-19
(Business Recovery)

บริษัทมีมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบ ดูแล และ
สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

ในช่วงที่ COVID-19 ระบาด บริษทั ได้รบั ผลกระทบ
จากลูกค้าของบริษัทที่มีบริการเกี่ยวกับการเดินทาง การ
ประกันภัย อสังหาริมทรัพย์ และอืน่ ๆ ซึง่ มีการลดการใช้จา่ ย
ในงานบริการลงจ�านวนมาก ดังนั้น หากยังคงมีการแพร่
ระบาดอยู่ บริษัทคาดการณ์ว่าการกลับมาด�าเนินธุรกิจใน
รูปแบบเดิมอาจเป็นไปได้ยาก ดังนัน้ ในช่วงทีผ่ า่ นมา บริษทั
มีการทบทวนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงการปรับลด
เงินเดือนของผูบ้ ริหารระดับกลางไปถึงระดับสูง มีการปรับ
กระบวนการให้บริการสินค้าใหม่ เน้นในสิง่ ทีต่ ลาดต้องการ
ในช่วงวิกฤต เช่น งานบริการที่เกี่ยวข้อง Digital Service
เป็นต้น ตลอดจนมีการปรับเปลีย่ นโครงสร้างธุรกิจ รวมไป
ถึงพัฒนา Solutions จะน�ามาปรับใช้ในอนาคต

พนักงาน: บริษัทจัดเหลื่อมเวลาการท�างานเพื่อให้
พนักงานมาท�างานได้โดยไม่ต้องใช้รถสาธารณะในเวลา
เร่งด่วน ลดความเสีย่ งต่อความแออัดของผูค้ น มีการก�าหนด
มาตรการ Work From Home เพือ่ ให้พนักงานไม่ตอ้ งเดินทาง
มาท�างานที่ออฟฟิศ เป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
ซึ่งบริษัทได้จัดหาอุปกรณ์ Notebook และอุปกรณ์อื่น ๆ
เพื่อให้พนักงานท�างาน Work From Home ได้ นอกจากนี
บริษัทให้ความใส่ใจในสุขอนามัยของพนักงาน โดยจัดทีม
ทีป่ รึกษากรณีพนักงานเกิดความกังวลใจว่าอยูใ่ นกลุม่ เสีย่ ง
หรือไม่และจะปฏิบัติตนอย่างไร มีการจัดหาหน้ากาก
อนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้พนักงาน ฉีดยาฆ่าเชื้อใน
สถานที่ท�างาน รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างน้อย 2 อาทิตย์
ต่อครั้ง เพื่อให้พนักงานเกิดความมั่นใจในความปลอดภัย
ลูกค้า: บริษัทยังคงให้บริการที่ต่อเนื่องแม้อยู่ใน
ช่วงวิกฤต อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการหารือร่วมกับลูกค้า
ในการน�าข้อมูลการให้บริการออกนอกบริษัท ในกรณีที่จะ
ต้องด�าเนินการ Work From Home นอกจากนี้ ในกรณีที่
ลูกค้าขอให้บริษัทปรับลดค่าบริการเนื่องจากลูกค้าได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากภาวะวิกฤต บริษัทได้พิจารณา
ช่วยเหลือปรับลดในอัตราที่เหมาะสม

บริษทั ได้ทบทวนเป้ายอดขายและก�าไรขาดทุนใหม่
บริ ษั ท พบว่ า ลู ก ค้ า รายใหญ่ มี ก ารหยุ ด บริ ก ารจาก
สถานการณ์ COVID-19 ซึง่ มีผลกระทบต่อผลประกอบการ
ของบริษัทการแก้ปัญหาระยะสั้น คือ การขยายลูกค้าใหม่
และปรับเปลี่ยนกระบวนการท�างานใหม่มากขึ้น ขณะนี้
บริษทั ได้วางแผนล่วงหน้าไว้เพียง 12 เดือน เพราะมีปจั จัย
เปลีย่ นแปลงอยูค่ อ่ นข้างมาก อย่างไรก็ตาม บริษทั วางแผน
เตรียมพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดรอบใหม่
โดยมุ่งเน้นที่การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพให้
ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และยังสามารถด�าเนินกิจการ
ไปได้ด้วยการปรับตัวสู่สถานการณ์การใช้รูปแบบใหม่
ในหลากหลายกระบวนการตั้งแต่การท�างาน การประชุม
การหาลูกค้า การส่งมอบงาน ฯลฯ
85

PHOL
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กำรด�ำเนินกำรของบริษัทเพื่อตอบสนอง
อย่ำงทันท่วงทีต่อสถำนกำรณ์ COVID-19
(Emergency Response)

ธุรกิจหลัก
ด�าเนินธุรกิจ
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ให้บริการออกแบบ ผลิต รับก่อสร้าง
ให้บริการเกี่ยวกับระบบบ�าบัดน�้า
เพื่ออุปโภคและบริโภค

บริษัทตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง
ภายใต้ ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ COVID-19
จึงเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อพร้อมรับกับ
สถานการณ์ โดยในช่วงต้นของสถานการณ์ ฝ่ายบริหาร
ได้มกี ารประชุมหารือเพือ่ คาดการณ์ผลกระทบทีม่ ตี อ่ ธุรกิจ
คู่ค้า รวมถึงแนวทางและวิธีการในการด�าเนินการเพื่อให้
ธุรกิจด�าเนินต่อไปได้อย่างต่อเนือ่ ง และมีการติดตามข้อมูล
ข่าวสารอย่างใกล้ชิด
บริ ษั ท ก� า หนดแนวทางปฏิ บั ติเ พื่ อ การป้ อ งกั น
ควบคุมโรค COVID-19 ตามข้อแนะน�าของกรมควบคุม
โรคกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยจัดท�าเป็น
ประกาศแจ้งแก่พนักงานรับทราบทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้มี
แนวทางปฏิบตั เิ ป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การคัดกรอง
พนักงานและบุคคลภายนอกผูท้ เี่ ข้ามาติดต่อบริษทั ก�าหนด
ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมัน่ ล้างมือด้วยสบูห่ รือ
เจลแอลกอฮอล์ทบี่ ริษทั จัดให้ จัดการประชุมแบบออนไลน์
การเว้นระยะห่างในทุกกิจกรรม รวมถึงก�าหนดบทลงโทษ
ส�าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติ เป็นต้น
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นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการดูแลการท�าความ
สะอาดสถานที่ท�างานอย่างเข้มงวด มีการฉีดพ่นเพื่อฆ่า
เชื้อโรคภายในบริเวณพื้นที่บริษัทและพื้นที่ส่วนกลางจุดที่
ต้องสัมผัสบ่อยมีการดูแลสุขอาชีวอนามัยและสุขภาพ
ของพนักงานอย่างทั่วถึง เช่น การแจกหน้ากากอนามัย
เจล/สเปรย์แอลกอฮอล์ และปรอทวัดไข้ส�าหรับพนักงาน
รวมถึงการจัดสถานทีท่ า� งานและโรงอาหารแบบเว้นระยะห่าง
เป็นต้น

บริ ษั ท ก� า หนดแนวทางตามแผนบริ ห ารความ
ต่อเนื่องของธุรกิจ โดยให้มีการปฏิบัติงานจากบ้าน (Work
From Home) มีการจัดแบ่งกลุม่ พนักงานสลับกันมาท�างาน
เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อและมีการเตรียมความพร้อม
ในด้านต่าง ๆ เช่น
• ส�ารวจความพร้อมของแต่ละหน่วยงาน ก�าหนด
ให้ทุกหน่วยงานจัดท�าแผนด�าเนินงานเพื่อไม่ให้
การด�าเนินงานหยุดชะงัก ตั้งแต่การแบ่งทีม
เมื่อต้องด�าเนินงานแบบ Work From Home
การก�าหนดวิธีการด�าเนินงานที่เหมาะสมวิธีการ
สื่อสารก่อนเริ่ม Work From Home
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• จัดให้มเี ทคโนโลยี เครือ่ งมือ อุปกรณ์ ซอฟแวร์ ที่
จ�าเป็นอย่างเพียงพอ สนับสนุนค่าใช้จ่ายส�าหรับ
อินเทอร์เน็ต รวมถึงการปรับระบบการท�างาน
ลดจ� า นวนเอกสาร เน้ น การประชุ ม ออนไลน์
E-Meeting (Hangout) เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการเตรียม
ความพร้ อ มด้ า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ซึ่งถือเป็นส่วนส�าคัญเพื่อช่วยให้สามารถด�าเนิน
ธุรกิจได้ตอ่ เนือ่ ง มีการจัดท�าแผนรองรับและกูภ้ ยั
จากเหตุสุดวิสยั Disaster Recovery Plan (DRP)
เพือ่ รองรับสถานการณ์ฉกุ เฉินทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ นี้
ได้ มี ก ารทดสอบระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ที่ใช้ส�าหรับ Work From Home ด้วย

กำรบริหำรจัดกำร
ภำวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท
(Crisis Management)
บริษทั ได้มกี ารจัดท�าแผนบริหารความต่อเนือ่ งทาง
ธุรกิจ (Business Continuity Plan) ส�าหรับการรับมือกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและอาจส่งผลให้ธุรกิจหยุดชะงักได้
เพื่อให้มีการบริหารจัดการและสามารถสั่งการได้อย่าง
รวดเร็วทันเหตุการณ์ จึงได้มอบหมายให้รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารสายสนับสนุนองค์กรเป็นหัวหน้าทีม BCP
ตามโครงสร้างคณะท�างานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
เพื่อจัดเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น ก�าหนดกระบวนการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
พร้อมทั้งรายงานต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท เป็นล�าดับ
บริษัทคาดการณ์และประเมินถึงผลกระทบที่อาจ
มีต่อธุรกิจไม่ว่าจะเป็นผลกระทบใน Supply Chain ที่
อาจส่งผลให้ธุรกิจหยุดชะงัก รวมถึงความปลอดภัยของ
พนักงานในองค์กรและบุคลลภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ บริษทั
ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID-19 ดังนี้

• ลูกค้าหลักที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
COVID-19 มีการลดก�าลังการผลิต ชะลอการ
ใช้จ่ายหรือหยุดการสั่งซื้อ ส่งผลให้มียอดขาย
ลดลง โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
ลดลงประมาณ 30% กลุม่ ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มปิโตรเคมี ลดลงประมาณ 20% จากปีก่อน
ณ ช่วงเวลาเดียวกัน
• ผู้ขายหลักในต่างประเทศที่มีการ Lockdown มี
การเลื่อนการส่งมอบสินค้า
• ราคาสินค้าเกี่ยวกับการป้องกันโรค COVID-19
พุ่งสูงขึ้น
• เกิดคูแ่ ข่งใหม่ทา� ให้มกี ารแข่งขันด้านราคาทีร่ นุ แรง
ยิ่งขึ้น
จากผลกระทบดังกล่าว บริษทั ประเมินว่าธุรกิจของ
บริษัทสามารถสร้างโอกาสในการขายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
บริษัทอยู่ในกลุ่มธุรกิจการขายสินค้าและบริการเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จึงได้มีการ
ปรับกลยุทธ์และแผนงานขายให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้
• กลยุทธ์ Speed การหาสิ น ค้ า ตอบสนองต่ อ
ความต้องการของลูกค้าทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ได้อย่างทันที
และเร็วกว่าคู่แข่ง ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จาก
การขายและบริการในไตรมาส 1/2563 เพิ่มขึ้น
13.91% เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
• การเสนอสินค้าทดแทน เพื่อรักษาฐานลูกค้า
• การเพิ่มช่องทางการขายและหาลูกค้ากลุ่มใหม่
เพิ่มเติมจากแผนงานเดิมเพื่อสร้างโอกาสในการ
ขายสินค้าประเภทที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะ
กลุ่มราชการ กลุ่มสาธารณสุขและโรงพยาบาล
ซึ่ ง บริ ษั ท มี ย อดขายที่ เ พิ่ ม จากกลุ ่ ม ดั ง กล่ า ว
หลายเท่าตัว
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• การน�าข้อมูลลูกค้ามาวิเคราะห์ ประเมิน และ
วางแผนการขาย รวมถึงควบคุมการสั่งซื้อเพื่อ
ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สิ น ค้ า คงคลั ง อี ก ทั้ ง
ปรั บ กระบวนการด� า เนิ น งานให้ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์ เช่น การเพิ่มความถี่ในการวางแผน
การสั่ ง ซื้ อ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล ของความ
ต้องการสินค้าและปริมาณสินค้าคงคลัง การเพิม่
ความระมัดระวังในการอนุมตั วิ งเงินการให้เครดิต
กับลูกค้า (กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงของลูกค้าเดิม
และลูกค้าใหม่) ลูกค้ากลุม่ ตัวแทน มีการให้ชา� ระ
ค่าสินค้าเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 เป็น
เงินสด และมีการวางเงินมัดจ�าเพือ่ ลดความเสีย่ ง
ของลูกหนี้การค้า เป็นต้น
• ด้านการจัดการ Supply Chain ฝ่ายบริหาร
มีการประเมินความเสี่ยงและจัดเตรียมความ
พร้อมในด้าน Supply Chain ทีอ่ าจเกิดผลกระทบ
ต่อธุรกิจ โดยมีการเร่งเพิ่มผู้ผลิตแหล่งใหม่ ๆ
ให้ ค รอบคลุ ม หลายภู มิ ภ าคเพื่ อ สามารถสั่ ง
สินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รองรับความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วหรือให้เกิด
ผลกระทบน้อยที่สุด รวมถึงการคัดเลือกสินค้า
ที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตในประเทศมาทดแทนกับ
ความต้องการของตลาดในภาวะวิกฤตดังกล่าว
โดยบริษทั เน้นการด�าเนินการอย่างรวดเร็วตัง้ แต่
การหาสินค้าทดแทน รวมถึงการติดตามสื่อสาร
กับลูกค้าอย่างใกล้ชิดสม�่าเสมอส่งผลให้บริษัท
สามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ตามความ
ต้องการ หรือมีผลกระทบน้อยที่สุด
• ด้านสถานะการเงิน บริษัทประเมินสถานะทาง
การเงินของบริษัทอยู่เสมอ มีการส�ารองวงเงิน
ที่ครอบคลุม เพื่อให้บริษัทสามารถด�าเนินธุรกิจ
ได้อย่างต่อเนื่อง รักษาสภาพคล่องให้เพียงพอ
ต่อการด�าเนินงานในกรณีที่บริษัทขาดรายได้
รวมทั้ ง ก� า หนดให้ ฝ ่ า ยการเงิ น ดู แ ลติ ด ตาม
สถานการณ์ของลูกค้ากลุม่ ทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบ
จากสถานการณ์ COVID-19 นอกจากนี้ บริษัท
ยั ง มี ก ารควบคุ ม ค่ า ใช้ จ ่ า ย ชะลอโครงการที่
ไม่จ�าเป็นหรือไม่เร่งด่วน รวมทั้งจัดท�าประกัน
ธุรกิจหยุดชะงักเพื่อรองรับผลกระทบดังกล่าว

กำรบรรเทำผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่ำงรอบด้ำนในสถำนกำรณ์ COVID-19
(Impact Mitigation)
นอกเหนื อ จากการดู แ ลพนั ก งานด้ า นสุ ข อาชี ว อนามัยและสุขภาพของพนักงาน บริษัทได้ค�านึงถึงการ
มีสังคมและชุมชนที่ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 โดยได้มีการด�าเนินการดังนี้
ลูกค้า: ลูกค้ากลุ่มธุรกิจน�้า (กลุ่มห้างสรรพสินค้า)
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 บริษัท
ลดค่าบริการงานระบบรีไซเคิลน�้า อย่างไรก็ตาม บริษัท
มีการบริหารจัดการโดยการควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนที่
เกีย่ วข้องให้สอดคล้องกับรายได้ทลี่ ดลงหรือให้มผี ลกระทบ
น้อยที่สุด
ผู้ถือหุ้น: บริษัทสามารถจัดการประชุมผู้ถือหุ้นได้
ตามทีก่ ฎหมายก�าหนด ตลอดจนปฏิบตั ติ ามมาตรการและ
แนวทางด�าเนินการในการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามข้อแนะน�า
ของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด ทัง้ นี้ บริษทั ขอความร่วมมือให้ผถู้ อื หุน้ มอบอ�านาจ
แก่ ก รรมการอิ ส ระของบริ ษั ท เป็ น ผู ้ รั บ มอบอ� า นาจเข้ า
ร่วมประชุมแทน โดยแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่าน
ช่องทางข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน้าเว็บไซต์ของ
บริษัท
ชุมชนและสังคม: บริษัทได้มีการจัดท�าโครงการ
บริจาคอุปกรณ์ PPE ป้องกัน COVID-19 เพื่อสนับสนุน
อุ ป กรณ์ ส� า หรั บ ความปลอดภั ย ต่ อ องค์ ก ร หน่ ว ยงาน
ราชการที่ ข าดแคลน หรื อ มี ค วามต้ อ งการสิ น ค้ า เช่ น
กลุ่มโรงพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุข อีกทั้งมีการแจก
หน้ากากอนามัยในแหล่งชุมชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ประชาชนทั่วไปและรณรงค์ให้ส่วมใส่หน้ากากอนามัย
รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ทั้งเรื่อง
การปฏิบัติตัวในสถานการณ์ COVID-19 ผ่านช่องทาง
หลากหลาย ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัท (www.pdgth.com)
ออนไลน์ (pholonline.com) และ Facebook
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กำรวำงแผนฟื้นฟูธุรกิจ
ภำยหลังสถำนกำรณ์ COVID-19
(Business Recovery)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และท�าให้รูปแบบการ
ด�าเนินธุรกิจของบางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกระทบกับ
กลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีการปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงโดยมีการทบทวนเป้าหมาย
และแผนการด�าเนินงานในระยะสั้น มีการปรับกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น
• การขยายการขายในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการ
เติบโต เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น
และขยายการขายสู ่ ก ลุ ่ ม ลู ก ค้ า ใหม่ จ ากช่ ว ง
สถานการณ์ COVID-19 ที่ ส ่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท
สามารถเข้าหาลูกค้าในกลุม่ ดังกล่าวได้มากยิง่ ขึน้
เช่น กลุ่มสาธารณสุข กลุ่มร้านขายยา ร้านค้า
ตามสถานศึกษา เป็นต้น
• การปรับปรุงระบบการด�าเนินงานให้สอดคล้อง
กั บ การเปลี่ ย นแปลง โดยลดขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงาน ลดเอกสาร รวมถึงการด�าเนินงาน
โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริ ษั ท ได้ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ ม
ส� า หรั บ การจั ด ท� า แผนด� า เนิ น งานในระยะยาวเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร ได้แก่
• การจัดเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมส�าหรับ
การเติบโตขององค์กรโดยการจัดให้มีการอบรม
ให้ความรู้กับผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงาน
กลุ ่ ม Talent เพื่ อ ให้ ส ามารถพั ฒ นาองค์ ก ร
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
• การจัดท�าแผนกลยุทธ์องค์กรให้สามารถรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมสร้างโอกาส
ในการเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ของบริ ษั ท โดยมี
ที่ ป รึ ก ษาผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการก�าหนด
กลยุทธ์และแนวทางเติบโตขององค์กร ภายใต้
โครงการฝึกอบรมและให้ค�าปรึกษาการพัฒนา
กลยุทธ์และการพัฒนาผู้บริหาร (TU-RAC)

• การบริหารจัดการ Supply Chain ให้พร้อมรับ
สถานการณ์ การหาผูผ้ ลิตในภูมภิ าคใหม่ ๆ ส�ารอง
เพื่อสามารถตอบสนองด้วยสินค้าที่ได้มาตรฐาน
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
SET: บริการ / พาณิชย์
http://www.spi.co.th

การด�าเนินการของบริษัทเพื่อตอบสนอง
อย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์ COVID-19
(Emergency Response)

ธุรกิจหลัก
ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
โดยมีการลงทุนในธุรกิจ 3 ประเภท คือ
ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจการพัฒนาสวนอุตสาหกรรม
และลงทุนในธุรกิจอื่นๆ

บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบจากสถานการณ์
COVID-19 ที่อาจมีผลต่อการด�าเนินงานและสุขภาวะ
อนามั ย และความปลอดภั ย ของพนั ก งาน จึ ง ก� า หนด
แนวทางการดูแลด้านสุขอนามัยต่าง ๆ เพื่อการรองรับ
การปฏิ บั ติง านในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
COVID-19 เช่น การงดการเดินทางไปในประเทศที่มี
ความเสี่ยง การท�าความสะอาดพื้นที่สัมผัสอย่างสม�่าเสมอ
แจกหน้ า กากอนามั ย ชนิ ด ซั ก ได้ ใ ห้ กั บ พนั ก งาน และ
จัดรถของบริษัทไว้ส�าหรับพนักงานที่มีความจ�าเป็นต้อง
เดินทางไปปฏิบัติภารกิจของบริษัท เป็นต้น
บริษทั ยังได้อนุมตั กิ ารปฏิบตั งิ านทีบ่ า้ น (Work From
Home) โดยให้พนักงานและหัวหน้างานก�าหนดเป้าหมาย
กิจกรรม และวางแผนการปฏิบัติตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบร่วมกัน มีการดูแลเรื่องทรัพยากร อุปกรณ์
ระบบและ/หรือรูปแบบการขนส่งเอกสารต่าง ๆ ที่จ�าเป็น
ส�าหรับการปฏิบตั งิ านของพนักงานในระหว่างทีม่ กี าร Work
From Home บริษัทยังได้สนับสนุนให้น�าเทคโนโลยีการ
สื่อสารมาใช้ในการจัดประชุมกับพนักงานหรือหน่วยงาน
อื่น ๆ เพื่ออ�านวยความสะดวกในระหว่างสถานการณ์
ดังกล่าวอีกด้วย
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การบริหารจัดการ
ภาวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท
(Crisis Management)
บริษทั ก�าหนดตัวแทนจากแต่ละหน่วยงานท�าหน้าที่
ประสานงานในสถานการณ์เพือ่ เตรียมความพร้อมในกรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยแบ่ง
เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ตัวแทนจากแต่ละฝ่าย และ 2) ตัวแทน
สนับสนุน และมีกระบวนสื่อสารภายในองค์กร 2 แนวทาง
คือ จากผู้บริหารถึงพนักงาน และจากพนักงานถึงผู้บริหาร
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่บริษัทก�าหนด ส�าหรับการสื่อสารกับ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร มีการสื่อสารตามช่องทาง
ที่ ก� า หนดไว้ ส� า หรั บ พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น มาจาก
ต่างประเทศ เป็นการสื่อสารผ่าน Video Conference หรือ
ระบบการประชุม Online
บริษัทมีแนวทางในการสร้างความต่อเนื่องในการ
ด�าเนินธุรกิจ (Business Continuity Plan) โดยระบุเป้าหมาย
และกิจกรรมการปฏิบตั งิ านระหว่างการปฏิบตั งิ านทีบ่ า้ นใน
เหตุการณ์ฉุกเฉิน และมีการตรวจสอบทรัพยากรที่จ�าเป็น
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น สถานที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์
เทคโนโลยี และข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น ที่พนักงาน
จ�าเป็นต้องมีระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อให้ทีมงานบริหาร
ความเสี่ยงได้รับทราบและสามารถบริหารความเสี่ยงได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

บริ ษั ท ได้ ว างแผนเพื่ อ บริ ห ารสภาพคล่ อ งและ
ลดความเสี่ยงเรื่อ งสถานการณ์ทางการเงินของบริษัท
โดยออกหุ้นกู้ระยะยาวเป็นจ�านวนเงิน 5,000 ล้านบาท
เพื่ อ ทดแทนเงิ น กู ้ ร ะยะสั้ น และเพิ่ ม เงิ น สดในการเสริ ม
สภาพคล่องให้กับบริษทั ส�าหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่อาจมีระยะเวลายาวนานกว่าที่ประเมินไว้
นอกจากนี้ บริ ษั ท มี ก ารสื่ อ สารเชิ ง รุ ก ในสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทั้ง 4 แห่ง เพื่อติดตามและ
ประเมินสถานการณ์ของลูกค้าอย่างใกล้ชดิ ในการพิจารณา
แนวทางให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ลู ก ค้ า ในกรณี ที่ เ กิ ด ปั ญ หา
จากการด�าเนินธุรกิจเป็นรายกรณี

การบรรเทาผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างรอบด้านในสถานการณ์ COVID-19
(Impact Mitigation)
บริษัทมีมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบ ดูแล และ
สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
พนักงาน: บริษทั มีการเตรียมพร้อมเพือ่ รองรับการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
และป้องกันการแพร่ระบาด โดยบริษทั ได้ประกาศมาตรการ
ดูแลสุขอนามัยของพนักงาน เช่น การงดการเดินทางไป
ในประเทศที่มีความเสี่ยง การท�าความสะอาดพื้นที่สัมผัส
อย่างสม�่าเสมอ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทมีการแจก
หน้ากากอนามัยชนิดซักได้ให้กับพนักงานและจัดเตรียม
เจลล้างมือประจ�าจุดต่าง ๆ
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ลูกค้า: บริษัทมีการด�าเนินธุรกิจสวนอุตสาหกรรม
ซึ่งมีการเปิดการด�าเนินงานอยู่ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ สวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา สวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์
ล�าพูน และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ แม่สอด ซึง่ เป็น
ธุรกิจให้เช่าและบริการ บริษัทมีการประเมินผลกระทบ
แยกตามกลุม่ ธุรกิจและประเภทอุตสาหกรรม โดยพิจารณา
จากระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ลูกค้าแต่ละราย
ได้รับ เพื่อก�าหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือตามความ
เหมาะสม
คู่ค้า: บริษัทยังคงด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้าได้อย่าง
ต่อเนือ่ ง ไม่มกี ารบอกยกเลิกสัญญาจ้างต่าง ๆ อีกทัง้ ยังคง
ช�าระเงินค่าจ้างและค่าบริการได้ตามก�าหนดเวลา
ผู้ถือหุ้น: คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เลื่อน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้าง
ความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลเป็นอัตราเดิมแทนการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี
นอกจากนี้ บริษัทได้น�าส่งรายงานงบการเงินไตรมาส 1
ปี 2563 ตามก�าหนด เพื่อเป็นการแสดงความเชื่อมั่นต่อ
ผูถ้ อื หุน้ ว่าบริษทั สามารถด�าเนินธุรกิจตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย และค่านิยมของบริษัท ต่อมาบริษัทได้ก�าหนด
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ในรูปแบบตามที่
รัฐบาลก�าหนดโดยค�านึงถึงความปลอดภัยและสุขภาวะ
อนามัยของผู้ถือหุ้น
ชุมชนและสังคม: บริษัทมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
ชุ ม ชนและสั ง คมจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
COVID-19 โดยความร่วมมือกับบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สนับสนุนหน้ากากอนามัย และ
เครื่องพ่นหมอกฆ่าเชื้อให้แก่โรงพยาบาล มอบผลิตภัณฑ์
ในเครือสหพัฒน์เพือ่ ช่วยเหลือประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จาก COVID -19 นอกจากนี้ โรงแรมกัปตันเพลส (KBSC)
จังหวัดปราจีนบุรี ซึง่ เป็นธุรกิจโรงแรมของบริษทั ได้ตอบรับ
เป็นศูนย์กักตัวผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ (Local
Quarantine)

การวางแผนฟื้นฟูธุรกิจ
ภายหลังสถานการณ์ COVID-19
(Business Recovery)
บริษทั มีการประเมินสถานการณ์กลุม่ ธุรกิจทีค่ าดว่า
จะได้รับผลกระทบในเชิงลบ ได้แก่ กลุ่มสิ่งทอและแฟชั่น
กลุ่มสินค้าเครื่องส�าอางที่ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัว
บริษัทจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินงาน โดย
เพิ่มสัดส่วนช่องทางการจัดหน่ายแบบ online และ เพิ่ม
ช่องทางการด�าเนินธุรกิจผ่านการท�า Business Matching
ให้กบั บริษทั ที่ SPI ลงทุนอยู่ นอกจากนี้ บริษทั ยังเร่งพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ
ของบริษทั ทีป่ รับเปลีย่ นตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
และทันท่วงที
ในด้านการลงทุน บริษัทยังคงมองหาโอกาสในการ
ลงทุนเพือ่ กระจายความเสีย่ งและสร้างผลก�าไรให้กบั บริษทั
อย่างไรก็ดี บริษทั ยังคงให้ความส�าคัญกับความระมัดระวัง
ในการลงทุนซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของบริษัท
ส�าหรับการปฏิบัติงานตามวิถี New Normal บริษัท
ให้ความส�าคัญกับการกลับมาด�าเนินธุรกิจควบคูไ่ ปกับการ
ดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานทุกคนไป
พร้อม ๆ กัน โดยก�าหนดแนวทางการปฏิบตั งิ านส�าหรับช่วง
เวลาหลังจากสถานการณ์ COVID-19 ต่อไปอีกระยะหนึ่ง
เช่น การเพิ่มระยะห่าง Social Distancing การงดกิจกรรม
ทีม่ กี ารรวมตัวกันของคนจ�านวนมาก การตรวจวัดอุณหภูมิ
การก�าหนดให้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ
การปฏิบัติงานแบบเหลื่อมการเวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่
1 มิถนุ ายน 2563 จนกว่าจะมีประกาศเปลีย่ นแปลง เป็นต้น
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บริษัท ทีบีเอสพี จ�ำกัด (มหำชน)
SET: บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์
http://www.tbsp.co.th

กำรด�ำเนินกำรของบริษัทเพื่อตอบสนอง
อย่ำงทันท่วงทีต่อสถำนกำรณ์ COVID-19
(Emergency Response)

ธุรกิจหลัก
ธุรกิจการผลิต การพิมพ์เอกสาร
ป้องกันการปลอมแปลง ได้แก่ เช็คธนาคาร
แบบฟอร์มทางธุรกิจ และบัตรพลาสติก

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่
เกิดขึน้ บริษทั ได้ประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของ
COVID-19 และได้มีประกาศภาวะฉุกเฉินเฉพาะพื้นที่
ที่เกี่ยวข้อง ส�าหรับพนักงานอื่น ๆ ให้อยู่ในพื้นที่ของตัว
เองด้วยความสงบผ่าน SMS All User อีกทั้งได้ก�าหนด
เวลาหรือจัดสรรเวลาการท�างานของพนักงานในส่วนของ
ไลน์ผลิตให้สอดคล้องกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในทุกเขตท้องทีท่ วั่ ราชอาณาจักรตามทีภ่ าครัฐบาลก�าหนด
บริ ษั ท ได้ มี ก ารสื่ อ สารมาตรการให้ พ นั ก งานใน
องค์กรรับทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น มีการวัด
อุณหภูมิร่างกายพนักงานก่อนเข้าพื้นที่การท�างาน กรณี
พบพนักงานมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37 องศาเซลเซียส
จะไม่อนุญาตให้เข้าพืน้ ทีบ่ ริษทั พนักงานต้องสวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่บริษัท มีการจัดหาเจล
แอลกอฮอล์และน�้ายาฆ่าเชื้อให้กับพนักงานอย่างพอเพียง
การจัดการพื้นที่ Social Distancing งดการอบรมสัมมนา
ทั้งภายในและภายนอก จัดโต๊ะรับประทานอาหารให้หัน
หน้าเข้าก�าแพงและเว้นระยะห่างกัน แบ่งทีมท�างานและ
ทีมสนับสนุนการปฏิบัติงาน Work From Home โดยให้
หัวหน้างานตรวจสอบการลาของพนักงานในหน่วยงาน
และรายงานให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลรับทราบทุกวัน
เป็นต้น
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กำรบริหำรจัดกำร
ภำวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท
(Crisis Management)
บริ ษั ท ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะท� า งานตอบโต้ เ หตุ
ฉุกเฉินโรคระบาด COVID-19 เพื่อบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ โดยแบ่งทีมออกเป็น 8 ทีม ได้แก่ 1) ทีม Safety
2) ทีมประสานงานลูกค้า 3) ทีมสือ่ สาร 4) ทีม Production
5) ทีมสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์ 6) ทีม Logistic 7) ทีม IT
Infrastructure และ 8) ทีม Risk Management ซึ่งบริษัท
ได้ก�าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละทีมอย่างชัดเจน ทั้งนี้
คณะท�างานตอบโต้เหตุฉกุ เฉินโรคระบาด COVID-19 จะมี
การรายงานผลการติดตามให้ทมี งานและผูบ้ ริหารรับทราบ
ทุกวัน
บริษทั มีการประเมินความเสีย่ งและผลกระทบทีอ่ าจ
เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน Business Risks ด้าน
Financial Risks ด้าน Compliance Risks ด้าน Operation
Risks เป็นต้น โดยมีการก�าหนด Key Risk Factors คือ
• Logistic & WH & Outsource ได้แก่ Material
Shortage, Stock Management และ Outsource
– Raw material
• Backup Site: ผลิตไม่ได้ต่อเนื่องตามข้อตกลง
กับลูกค้า

• QA: Recall Product กรณีพบงานที่มีปัญหา
• Cost & Expense: ประเมินค่าใช้จา่ ยในการบริการ
จัดการในสภาวะฉุกเฉิน COVID-19
• Revenue: ภาพยอดขาย ในอนาคตได้รบั ผลกระทบ
จาก COVID-19
• Human Resource Capability: ประเมินความเสีย่ ง
และเสนอแผนควบคุมความเสี่ยง เช่น การท�า
ประกันภัยให้กับพนักงาน
นอกจากนี้ บริ ษั ท ได้ ก� า หนด Flow Process
แผนฉุกเฉินกรณีพบพนักงานติด COVID-19 และท�า
การซ้ อ มแผนฉุ ก เฉิ น พร้ อ มทั้ ง ได้ มี ก ารสื่ อ สารให้ กั บ
พนักงานและหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การประกาศ
เรื่ อ งแนวทางการปฏิ บั ติส� าหรั บ พนั ก งานที่ เ ดิ น ทางไป
ต่างประเทศในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 การ
ประกาศมาตรการเดินทางกลับต่างจังหวัดและการกักตัว
ในช่วงโรคระบาด COVID-19 การประกาศเรื่องมาตรการ
ผ่ อ นปรนการเดิ น ทางกลั บ ต่ า งจั ง หวั ด และการกั ก ตั ว
ในช่วงโรคระบาด COVID-19 การจัดท�าแบบสอบถาม
คัดกรองไวรัส COVID-19 เบื้องต้น การจัดท�าแบบส�ารวจ
ที่ พั ก อาศั ย และเบอร์ โ ทรศั พ ท์ ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ ข อง
พนักงานเพื่อคัดกรองพนักงานและเฝ้าระวังหากพนักงาน
อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเบื้องต้น รวมถึงแจ้งข่าวเหตุฉุกเฉินหรือ
สถานการณ์แก่พนักงาน เป็นต้น
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บริษัทมีการปรับตัว/ทบทวนในด้านต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ได้แก่
• จัดท�าจดหมายชีแ้ จงการเตรียมความพร้อมรองรับ
สถานการณ์การแพร่กระจายเชือ้ COVID-19 ส่งให้
ลูกค้าทั้งงานที่ผลิตที่บริษัทและบริษัทในเครือ

ชุมชนและสังคม: บริษัทบริจาคสติ๊กเกอร์ติดฟิล์ม
COVID-19 จ�านวน 200,000 ชุดให้กบั โรงพยาบาลศิรริ าช
และมอบหน้ากาก Face Shield จ�านวน 1,000 ชุดให้กับ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย รวมถึงได้มอบเงิน
เพือ่ สนับสนุนการจัดซือ้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ปอ้ งกันการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 จ�านวน 200,000 บาท

• มี ก ารบริ ห ารจั ด การด้ า นการจั ด ส่ ง ในสภาวะ
ฉุกเฉิน หรือภาครัฐสั่งปิดเมือง หรือหากพบ
พนั ก งานของบริ ษั ท ขนส่ ง ติ ด เชื้ อ จะจั ด หา
Supplier มาทดแทนเพื่อไม่ให้กระทบกับธุรกิจ

กำรวำงแผนฟื้นฟูธุรกิจ
ภำยหลังสถำนกำรณ์ COVID-19
(Business Recovery)

• จัดหาบริษทั ทีส่ ามารถเข้ามาด�าเนินการท�าความ
สะอาดพื้นที่ได้รวดเร็วที่สุดกรณีพบพนักงาน
ติดเชื้อ COVID-19
• จัดหา Supplier ส�ารองส�าหรับจัดหา Material
• มาตรการยกเลิกการเข้าพบลูกค้าของทีมขาย
ใช้การประชุมผ่าน Conference Call
• ด�าเนินการด้าน QA-Incoming Material กรณี
ที่มาจากต่างประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยง
ในประเทศ

กำรบรรเทำผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่ำงรอบด้ำนในสถำนกำรณ์ COVID-19
(Impact Mitigation)
บริษทั มีการประเมินผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ และจัดการ
ผลกระทบให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เช่น
พนักงาน: บริษัทมีการจัดหาหน้ากากอนามัยและ
เจลล้างมือแจกให้กับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทจัดท�า
ประกันสุขภาพและออกค่าใช้จ่ายในการตรวจและรักษา
กรณีที่พบพนักงานติดเชื้อ COVID-19 ให้กับพนักงาน

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 น�ามา
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม บริษัทได้มี
การทบทวนและวางแผนเพื่อรับมือภายหลังสถานการณ์
COVID-19 ในด้านต่าง ๆ เช่น
ลูกค้า: บริษัทก�าหนดแผนในการสร้างความมั่นใจ
ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยการผลิตงานที่มีคุณภาพ
และส่งมอบให้ทนั ก�าหนด พร้อมทัง้ สรรหาวิธกี ารในการลด
ต้นทุนการผลิตงานและด้านอื่น ๆ เพื่อให้ธุรกิจด�าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการทบทวนเรื่องราคาขายสินค้า
ให้กับลูกค้า
คูค่ า้ : บริษทั ก�าหนดแผนและแนวทางในการด�าเนิน
การต่อรองด้านราคากับทาง Supplier ให้มากขึ้น
คู่แข่ง: บริษัทมองหาธุรกิจใหม่เพื่อน�าล�้าคู่แข่ง เช่น
การท�างานด้านแพลตฟอร์มรองรับการท�างานออนไลน์
รวมถึงมีแผนในการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการท�างานแทน
การท�างานแบบ Manual ด้วย
อย่างไรก็ดี แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID-19 จะคลี่คลายลง แต่บริษัทยังคงให้ความส�าคัญ
ในการสร้างความตระหนักให้กับพนักงานในด้านการดูแล
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง
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TVD

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จ�ำกัด (มหำชน)
mai: บริการ
http://www.tvdirect.tv

ธุรกิจหลัก
ด�าเนินธุรกิจจ�าหน่ายสินค้าหรือบริการ
ภายใต้โมเดลธุรกิจ Omni Channel ที่เป็นการ
เชื่อมโยงช่องทางการขายสินค้าแบบออฟไลน์
และออนไลน์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน งานหลักดังนี้
Direct Shopping แบ่งเป็น 3 ส่วนงานย่อย คือ
การตลาดทางทีวี (TV Marketing)
การเสนอขายสินค้าและบริการผ่านระบบโทรศัพท์
การเสนอขายสินค้าและบริการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
Online Shopping บริการจัดจ�าหน่ายสินค้า
ทางเว็บไซต์ Mobile Application
รวมถึงโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง
Retail Shopping เสนอขายสินค้า
และบริการแบบขายปลีกผ่านร้านค้า
TVD Shop รวมทั้งแบบขายส่ง

กำรด�ำเนินกำรของบริษัทเพื่อตอบสนอง
อย่ำงทันท่วงทีต่อสถำนกำรณ์ COVID-19
(Emergency Response)
เมื่อเกิดเหตุการณ์ภาวะวิกฤต COVID-19 ขึ้น ใน
ช่วงต้นของการแพร่ระบาด บริษัทได้มีการประเมินผล
กระทบต่อการด�าเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจะส่งผลกระทบในด้านใดได้บ้าง
ซึ่ ง รวมไปถึ ง ด้ า นสุ ข อนามั ย และความปลอดภั ย ของ
พนักงานผู้ปฏิบัติงานภายในบริษัท
บริษัทได้มีการตัดสินใจออกมาตรการที่ส�าคัญเพื่อ
รับมือและตอบสนองอย่างทันท่วงที เพื่อเป็นการป้องกัน
และลดการแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 โดยให้พนักงาน
ปฏิบัติงานในรูปแบบ Work From Home และจัดเตรียม
อุปกรณ์ด้านอิเล็คทรอนิกส์ในการท�างานให้แก่พนักงาน
ทุกคน
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ในเดือนมีนาคม 2563 บริษทั มีการประชุมผูบ้ ริหาร
ของทุกหน่วยงานของบริษัทและบริษัทในเครือและได้
ประกาศมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยง
จากการติดเชือ้ COVID-19 เช่น มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาด COVID-19 มาตรการให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติตัว
ไม่ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 การก�าหนดจุดวัด
อุณหภูมิเพื่อคัดกรองโรคก่อนเข้าท�างาน การห้ามไม่ให้
บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่อาคาร รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่าย
บริหารทรัพยากรบุคคลด�าเนินการสรรหาเจลล้างมือและ
หน้ากากอนามัยทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทเพื่อ
แจกจ่ายแก่พนักงานอย่างเร่งด่วน

บริษทั ยังขอความร่วมมือให้พนักงานมีวจิ ารณญาณ
กลั่ น กรองข่ า วสารเกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ดั ง กล่ า วและ
ไม่ให้แชร์ข่าวสารดังกล่าวผ่านกลุ่ม Line ของบริษัทเพื่อ
หลีกเลี่ยงการสร้างความวิตกกังวล ทั้งนี้ ขอให้พนักงาน
ติดตามข่าวสารจากภาครัฐและปฏิบัติตามข้อแนะน�าอย่าง
เคร่งครัด
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กำรบริหำรจัดกำร
ภำวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท
(Crisis Management)
เพื่อรับมือกับภาวะวิกฤตดังกล่าว บริษัทได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการ COVID-19 Company Decision Committee
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยประธานกรรมการ กรรมการบริ ษั ท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
กรรมการผู ้ จั ด การบริ ษั ท ในเครื อ โดยมี อ� า นาจในการ
พิ จ ารณาตั ด สิ น ใจและก� า หนดแนวทางปฏิ บั ติต่ า ง ๆ
ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยมีการตั้ง Group
Line ของคณะกรรมการ COVID-19 Company Decision
Committee เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร และ Update
ข้อมูลระหว่างกันได้อย่าง Real Time นอกจากนี้ บริษัท
แต่งตัง้ คณะท�างาน “ชุดปฏิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉิน COVID-19”
ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทและ
บริษัทในเครือ เพื่อท�าหน้าที่ปฎิบัติการและประสานงาน
ระหว่างสถานการณ์ดังกล่าว
สถานการณ์ COVID-19 ถือเป็นสถานการณ์วิกฤต
ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน คณะกรรมการบริษัทและหัวหน้า
ฝ่ายงานได้ท�าการวางแผนเพื่อออกแบบโครงสร้างการ
ปฏิบัติงานและระดมความคิดเพื่อจัดการกับปัญหา บริษัท
ได้มกี ารตัง้ ฝ่ายติดตามสถานการณ์ความคืบหน้า ประกาศ
พ.ร.ก.ฉุกเฉินและค�าสั่งต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้
บริษัทมีกระบวนการสื่อสารโดยการปฏิบัติตามมาตรการ
Social Distancing อย่างเคร่งครัด และหากเป็นการติดต่อ
ประสานงานกับบุคคลภายนอก บริษัทจะใช้การประชุม
ทางโทรศั พ ท์ ห รื อ วิ ธี ก ารอื่ น ที่ เ หมาะสมเพื่ อ หลี ก เลี่ ย ง
การรวมตัวหรือพบปะกันแบบ Face to Face

กำรบรรเทำผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่ำงรอบด้ำนในสถำนกำรณ์ COVID-19
(Impact Mitigation)
บริ ษั ท มี ก ารประเมิ น ผลกระทบและการจั ด การ
ต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตดังกล่าวให้แก่ผู้มีส่วน
ได้เสีย ดังนี้

พนักงาน: บริษัทอนุญาตให้พนักงานปฏิบัติงาน
ในรูปแบบ Work From Home เพื่อเป็นการลดการเดินทาง
การสัมผัสและลดการวมตัวของบุคคล ซึ่งเป็นการลด
การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทยังได้
จัดเตรียมจุดตรวจวัดอุณหภูมิและแจกเจลล้างมือรวมทั้ง
หน้ากากอนามัยให้กับพนักงานที่ยังคงต้องมาปฏิบัติงาน
ทีบ่ ริษทั เพือ่ เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ ไวรัส
ดังกล่าว ตลอดจนจัดสวัสดิการให้พนักงานสามารถซื้อ
สินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในราคาพิเศษ
ลูกค้า: บริษัทมีการจัดโปรโมชั่นส�าหรับผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าเชื้อและป้องกันเชื้อ COVID-19 แก่
ลูกค้าทุกท่าน
ผูถ้ อื หุน้ : บริษทั ได้มกี ารวางแผนและจัดการประชุม
ผู้ถือหุ้นตามแนวทางควบคุมโรคของหน่วยงานภาครัฐ
อย่างเคร่งครัดเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ซึง่ สามารถสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผถู้ อื หุน้
ได้เป็นอย่างดี
ชุมชนและสังคม: บริษัทได้ให้การช่วยเหลือโดย
การแจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้กับชุมชนและ
ประชาชน

กำรวำงแผนฟื้นฟูธุรกิจ
ภำยหลังสถำนกำรณ์ COVID-19
(Business Recovery)
หลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19
เริม่ คลีค่ ลายแล้ว บริษทั ได้ประเมินระยะเวลาการฟืน้ ตัวของ
บริษัทประกอบการท�าแผนการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และการปฏิบัติงานแบบ New Normal เพื่อ
ยังคงรักษาความสามารถในการด�าเนินงานของบริษทั ทัง้ นี้
บริษทั ยังคงมุง่ เน้นการด�าเนินธุรกิจใน 2 รูปแบบ คือ ธุรกิจ
B2C (Business to Customer) ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคโดยตรง และ B2B (Business to Business)
ซึ่งรองรับเทรนด์ Direct to Consumer ธุรกิจทั้งสองกลุ่มนี้
จะช่วยกระจายความเสี่ยงให้แก่บริษัท
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AHC

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จ�ากัด (มหาชน)
SET: บริการ / การแพทย์
http://www.aikchol.com

การด�าเนินการของบริษัทเพื่อตอบสนอง
อย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์ COVID-19
(Emergency Response)

ธุรกิจหลัก
เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกใน จ.ชลบุรี
ให้บริการสุขภาพทั้ง 4 ด้านครบวงจร ได้แก่
บริการตรวจรักษาโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ

บริษทั ประกอบธุรกิจบริการด้านโรงพยาบาลเอกชน
จึงตระหนักถึงภัยของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
มาตั้งแต่เริ่มต้น โดยได้มีการประเมินผลกระทบต่อการ
ด�าเนินงานในด้านต่าง ๆ และได้ก�าหนดมาตรการส�าคัญ
เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นอย่าง
ทันท่วงที บริษทั ให้ความส�าคัญต่อมาตรการควบคุมป้องกัน
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และ
เพื่อให้มีการติดตามวางแผนเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วย
ทั้งด้านเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย การดูแลและป้องกันการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลทุกกลุ่ม
บริ ษั ท มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด พิ เ ศษเพื่ อ ประชุ ม
วางแผนและรับมือสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 เพือ่
ก�าหนดนโยบายในการด�าเนินงานดูแลรักษา และเฝ้าระวัง
ผู้ป่วยหรือบุคลากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อ COVID-19
โดยได้จัดท�าแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ประเมินผล
การด�าเนินงาน พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
ในการท�างาน ตลอดจนปรับแผนการด�าเนินงานให้เป็น
ปัจจุบัน
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จากสถานการณ์ COVID-19 ทีเ่ กิดขึน้ บริษทั พิจารณา
จากเหตุการณ์หรือสัญญาณ (Trigger Points) ที่อาจมีผล
กระทบต่อการด�าเนินงานหรือกระทบต่อชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของผูร้ บั บริการ แพทย์ พยาบาล และบุคลากร
ของโรงพยาบาลที่สถานพยาบาล จึงได้มีกระบวนการ
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ คัดกรองคัดแยกผูร้ บั บริการ แพทย์ พยาบาล
และบุ ค ลากรของโรงพยาบาลเอกชล โดยในส่ ว นของ
ผู้รับบริการจะมีทีมพยาบาลคัดกรองที่บริเวณประตูทาง
เข้าอาคารโดยมีการสแกนวัดอุณหภูมิ สอบถามประวัติ
การเดินทาง และติดสติกเกอร์เป็นสัญลักษณ์ให้กับผู้รับ
บริการว่าผ่านการตรวจสอบแล้ว ในส่วนของบุคลากรจะมี
เจ้ า หน้ า ที่ แ ผนกทรั พ ยากรบุ ค คลเป็ น ผู ้ ต รวจคั ด กรอง
ที่บริเวณจุดสแกนนิ้วก่อนเข้ามาท�างานทุกคน

บริษัทได้ประกาศนโยบายและระเบียบบริษัทเพื่อ
ป้องกันโรคระบาดโดยมอบหมายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของผูบ้ ริหารและบุคลากรอย่างทัว่ ถึง มีการขอความร่วมมือ
แพทย์และพนักงานงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง
ประเทศที่มีการระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยอ้างอิง
ตามประกาศฉบับล่าสุดของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข กรณีที่แพทย์หรือพนักงานมีความจ�าเป็น
ต้องเดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาดต้องมีการตรวจ
PCR for COVID-19 ที่โรงพยาบาลทันที และให้หยุดงาน
14 วันนับตั้งแต่วันที่กลับถึงประเทศไทย โดยรายงานตัว
ต่อหัวหน้าแผนกผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทกุ วันจนครบ
14 วัน
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นอกจากนี้ บริษัทมีการคาดการณ์และประเมิน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน
ในด้านต่างๆ ของบริษัท ดังนี้
ด้าน Business Operation บริษัทด�าเนินการ
ตามมาตรการควบคุมป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด การให้บริการผู้ป่วยทั่วไปจะต้องผ่านจุด
คัดกรองก่อนเข้ารับบริการ และมีการคัดแยกผู้ป่วยตาม
แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษาและการป้องกัน
การติดเชื้อในโรงพยาบาล ให้เป็นไปตามประกาศโดย
กรมการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมทัง้ การจัดหา
อุปกรณ์ PPE รองรับผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทย์ที่ให้บริการผู้ป่วยอย่างเต็มรูปแบบ ท�าให้
เกิดต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ในขณะที่
จ�านวนผู้ป่วยลดลงเนื่องจากกระบวนการกักตัวเองของ
ภาครัฐ ท�าให้โรงพยาบาลมีผลประกอบการด้านรายได้
ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
ด้าน Supply Chain เนื่องจากมาตรการห้าม
การเดินทาง การออกนอกบ้าน ธุรกิจโรงพยาบาลก็ได้รับ
ผลกระทบจากผู้มาใช้บริการลดลง ประกอบกับในช่วง
ของการแพร่ระบาดของ COVID-19 อุปกรณ์ เวชภัณฑ์
ทางการแพทย์ น�้ายาฆ่าเชื้อโรค อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันการติดเชื้อจากโรค COVID-19 ได้ปรับราคา
สูงขึ้นเป็นสองถึงสามเท่าและหาซื้อได้ยาก โรงพยาบาล
ต้องรับผิดชอบจัดซื้อและเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไว้
ตลอดเวลา ทั้งนี้ในช่วงเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา
จากปริมาณผู้ใช้บริการที่ลดลง ส่งผลกระทบต่อรายได้
โรงพยาบาลจึงมีการควบคุมกระบวนการจัดซื้อโดยจัดหา
ยาและเวชภัณฑ์ที่จ�าเป็นต้องใช้ให้เพียงพอโดยไม่ซื้อมา
เก็บไว้เป็นจ�านวนมากเนือ่ งจากสินค้าประเภทยารักษาโรค
และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ บางประเภทอาจสูญเสียคุณภาพได้
ส�าหรับสินค้าประเภทวัสดุและของใช้ทั่วไป โรงพยาบาล
ควบคุมปริมาณการใช้และการสั่งซื้อเพื่อลดต้นทุนและ
ลดค่าใช้จ่ายในกรณีที่รายได้ลดลง

ด้าน Financial มีมาตรการด้านการควบคุม
ต้นทุนและค่าใช้จา่ ยโดยปรับปรุงงบประมาณในด้านต่าง ๆ
ที่ยังไม่จ�าเป็น เช่น ปรับลดและชะลอแผนการลงทุนด้าน
อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และสิ่งก่อสร้างส�าหรับ
ปี 2563 จัดซื้อเฉพาะเครื่องมือแพทย์เพื่อการทดแทนและ
จ�าเป็น ลดค่าใช้จา่ ยด้านสาธารณูปโภค ปรับลดค่าล่วงเวลา
พนักงาน เป็นต้น

การบริหารจัดการ
ภาวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท
(Crisis Management)
ในการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเป็นภาวะวิกฤตที่ไม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อน คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการรับสถานการณ์ฉกุ เฉินโรคติดเชือ้ COVID-19
เพื่อด�าเนินงาน โดยก�าหนดให้แต่ละหน่วยงานมีบทบาท
และความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน เช่น ฝ่ายบริหาร ท�า
หน้าทีอ่ นุมตั นิ โยบายและสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการรองรับการเกิดโรค
ระบาดร้ายแรง ผู้อ�านวยการฝ่ายการแพทย์ ท�าหน้าที่
ประธานคณะกรรมการรับสถานการณ์ COVID-19 เป็น
ผู้บัญชาการแผนปฏิบัติการรองรับการเกิดโรคระบาด
ร้ายแรงโดยให้นโยบายและอ�านวยการการปฏิบตั งิ าน ก�ากับ
การปฏิบัติการและรับรายงานจากพยาบาลเวรตรวจการ
การตัดสินใจเริม่ และยุตแิ ผนปฏิบตั กิ าร ตลอดจนพิจารณา
กลัน่ กรองการให้ขา่ วแก่ญาติและสือ่ มวลชน คณะกรรมการ
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (PCIC) ท�า
หน้าที่ก�าหนดแผนปฏิบัติการรองรับการเกิดโรคระบาด
ร้ายแรงให้ทกุ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรับทราบ ร่วมพิจารณา
จัดหาอุปกรณ์ป้องกันร่างกายให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
และแนวทางปฏิบัติในการแยกผู้ป่วยตามแนวทางการลด
การแพร่กระจายเชื้อ ให้ค�าแนะน�าแก่แพทย์ประจ�าแผนก
ฉุกเฉิน พยาบาลควบคุมการติดเชือ้ และทีมการพยาบาลที่
ดูแลผูป้ ว่ ย ตลอดจนร่วมประชุมประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
และทบทวนปั ญ หากั บ คณะกรรมการรั บ สถานการณ์
COVID-19 ตามวาระการประชุม เป็นต้น
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บริษทั ยังให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการเฝ้าระวัง
ทั้งจากภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ดังนี้
• การเฝ้ า ระวั ง ภายในองค์ ก ร มี ก ารติ ด ตาม
ผลการตรวจหาเชื้อ COVID PCR และรายงานต่อ
แพทย์ผู้รักษาและคณะกรรมการรับสถานการณ์
COVID-19 และเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงโรค
ติดเชื้อ COVID-19 (PUI) และรับไว้ดูแลรักษา
ในโรงพยาบาล เพือ่ รอยืนยันผลการตรวจหาเชือ้
COVID PCR ทัง้ นี้ บริษทั ได้เตรียมความพร้อมไว้
ส�าหรับ 2 กรณี คือ
1) ผลตรวจ COVID PCR เป็น Negative คือ ไม่
เป็นโรคติดเชื้อ COVID-19 ให้รักษาตามอาการ
และให้ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลได้ตลอดจน
โทรศัพท์ติดตามอาการจนครบ 14 วัน
2) ผลตรวจ COVID PCR เป็น Positive รายงาน
ผู้ป่วยติดเชื้อต่อสาธารณสุข จ.ชลบุรี ซึ่งหาก
เกิดกรณีนี้ ทางโรงพยาบาลมีห้องส�าหรับรองรับ
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 จ�านวน 3 ห้อง
(Isolated Room with 12 ACHES) ทีแ่ ผนกผูป้ ว่ ย
ในชัน้ 6 อาคาร 1 จ�านวน 2 ห้อง และแผนกผูป้ ว่ ย
วิกฤตจ�านวน 1 ห้อง วิธีการดูแลรักษาปฏิบัติ
ตามแนวเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และ
ป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาลกรณี โ รค
ติดเชื้อ COVID-19 จนกระทั่งแพทย์มีค�าสั่งให้
ส่งต่อสถานที่กักตัวตามที่รัฐบาลจัดตั้ง แต่หาก
ผู้ป่วยมีอาคารหนักเกินศักยภาพการดูแลรักษา
ของโรงพยาบาลจะประสานงานกับส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีเพื่อท�าการส่งตัวผู้ป่วย
รักษาต่อที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า
นอกจากนี้ การเฝ้าระวังบุคลากรของโรงพยาบาล
ได้ ม อบหมายให้ แ ผนกทรั พ ยากรบุ ค คลท� า
หน้าที่เฝ้าระวัง ติดตาม ดูแลบุคลากรทุกคนของ
โรงพยาบาล

• การเฝ้ า ระวั ง ภายนอกองค์ ก ร มี ติด ตาม
สถานการณ์ ร ะบาดทั้ ง ในระดั บ ประเทศและ
ระดับโลกอย่างต่อเนือ่ ง เช่น จ�านวนผูป้ ว่ ยติดเชือ้
จ�านวนผูป้ ว่ ยติดเชือ้ เสียชีวติ เพือ่ ใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยง และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ทั้งจาก
ในและต่างประเทศ ตลอดจนติดตามแนวทาง
เวชปฏิ บั ติ การวิ นิ จ ฉั ย การดู แ ลรั ก ษาและ
การป้องกันการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลจาก WHO,
CDC, กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อน�ามาปรับใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ส�าหรับแพทย์และบุคลากร
นอกจากนี้ บริษทั มีการปรับตัวในช่วงภาวะวิกฤต
โดยมุ ่ ง เน้ น การเพิ่ ม รายได้ ค ่ า รั ก ษาพยาบาล
เพื่อให้ธุรกิจด�าเนินการต่อไปได้ด้วยวิธีต่าง ๆ
ได้แก่
• Home Health Service: เป็นนโยบายการให้
บริการท�าแผลนอกสถานที่ บริการส่งยาทาง
ไปรษณีย์ให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน
โดยแพทย์เป็นผู้วินิจฉัยปรึกษาทางโทรศัพท์
ให้กับผู้ป่วยที่เป็นคนไข้ประจ�าของโรงพยาบาล
• Flu Vaccine: ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ตามบริษัทคู่สัญญา
• การให้บริการตรวจสุขภาพ ส�าหรับผู้ที่ต้องการ
ความมั่นใจในสุขภาพที่แข็งแรง
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การบรรเทาผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างรอบด้านในสถานการณ์ COVID-19
(Impact Mitigation)
บริษทั มีการประเมินผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ และจัดการ
ผลกระทบให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ดังนี้
พนักงาน: บริษัทมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพอนามัย
ของพนักงานทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การสัมผัสเชื้อ COVID-19 นอกจากนี้ บริษัทไม่มีการ
ปรั บ ลดเงิ น เดื อ นของพนั ก งานโดยพนั ก งานยั ง คงมา
ท� า งานตามหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเพราะธุ ร กิ จ โรงพยาบาล
ต้องเปิดบริการ 24 ชัว่ โมง แต่ลดอัตราส่วนของการท�างาน
ล่วงเวลา รวมทั้งยังคงไว้ซ่ึงการให้สวัสดิการเงินกู้ยืมแก่
พนักงานในอัตราดอกเบี้ยต�่าซึ่งเป็นสวัสดิการที่ให้การ
ช่วยเหลือพนักงานมาโดยตลอด สวัสดิการทุนการศึกษา
บุตรพนักงานเพื่อบรรเทาภาระต่าง ๆ ให้กับพนักงานใน
ช่วงสถานการณ์ COVID-19 ตลอดจนมีการเปิดตลาดนัด
ในช่วงพักส�าหรับให้พนักงานน�าสินค้ามาขายเพิ่มรายได้
ลูกค้า: บริษัทให้ความส�าคัญกับการป้องกันและ
สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ลูกค้าผูร้ บั บริการของโรงพยาบาล
โดยด� า เนิ น การตามมาตรการคั ด กรองและป้ อ งกั น
ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด มีการก�าหนดพื้นที่ส�าหรับ
การตรวจโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส�าหรับผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยงแยกต่างหาก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังก�าหนดให้
แม่บ้านเช็ดท�าความสะอาดพื้นที่สาธารณะทุก 30 นาที
เป็นต้น
คู่ค้า: บริษัทเน้นการจ่ายช�าระค่าสินค้าและบริการ
ให้ตรงตามเวลาที่ก�าหนด เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดี
ในระยะยาว

ผู้ถือหุ้น: บริษัทมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่
23 เมษายน 2563 โดยมีแนวทางในการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้
ตามมาตรการของภาครัฐ เช่น จัดให้มจี ดุ คัดกรองอุณหภูมิ
โดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์บริเวณหน้าประตูทางเข้า
อาคารที่ประชุมเพื่อเฝ้าระวังและคัดกรอง และเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้น ก�าหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยระหว่างการประชุม ขอความ
ร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่มีความ
เสี่ยงสูงพิจารณามอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรือมอบแก่
กรรมการอิสระ โดยหากผู้ถือหุ้นมีค�าถามที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมสามารถส่งให้บริษัทล่วงหน้าได้ เป็นต้น
ชุมชนและสังคม: บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญ
และการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม โดยเฉพาะใน
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 บริษัทจัดให้มี
กิจกรรมร่วมกับสภากาชาดไทยในการรับบริจาคเลือด และ
ตู้ปันสุขส�าหรับช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในบริเวณ
ใกล้เคียงกับโรงพยาบาล

การวางแผนฟื้นฟูธุรกิจ
ภายหลังสถานการณ์ COVID-19
(Business Recovery)
จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 น�ามา
ซึง่ การเปลีย่ นแปลงการด�าเนินธุรกิจของบริษทั เช่น บริษทั
มีแนวทางในการปรับปรุงการรักษาโรคโดยผูป้ ว่ ยสามารถ
ปรึกษาแพทย์ผ่าน Application Line@ ของโรงพยาบาล
ให้บริการท�าแผลนอกสถานที่, บริการส่งยาทางไปรษณีย์
ให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โดยแพทย์เป็น
ผู้วินิจฉัยทางโทรศัพท์ให้กับผู้ป่วยที่เป็นคนไข้ประจ�าของ
โรงพยาบาล ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามบริษัท
คู่สัญญา ตลอดจนให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่
ส�าหรับผูท้ ตี่ อ้ งการความมัน่ ใจในสุขภาพทีแ่ ข็งแรง เป็นต้น
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บริษัท คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหำชน)
SET: บริการ / พาณิชย์
http://www.comseven.com

กำรด�ำเนินกำรของบริษัทเพื่อตอบสนอง
อย่ำงทันท่วงทีต่อสถำนกำรณ์ COVID-19
(Emergency Response)

ธุรกิจหลัก
จ�าหน่ายสินค้าไอทีประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต
และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้บริการ
ศูนย์ซ่อมสินค้าแบรนด์ Apple

ในช่ ว งต้ น ของการแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส
COVID-19 บริ ษั ท ให้ ค วามส� า คั ญ กั บ สุ ข ภาวะอนามั ย
และความปลอดภัยของพนักงานภายในบริษัทโดยออก
มาตรการแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ทันที เช่น ก�าหนดให้พนักงานและ
ผู้มาติดต่อต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าส�านักงาน ห้าม
พนักงานเดินทางไปในประเทศกลุม่ เสีย่ ง ลดความหนาแน่น
ของพนักงานในโรงอาหาร ก�าหนดจ�านวนพนักงานที่ต้อง
ปฏิบัติงาน โดยพนักงานที่ส�านักงานใหญ่ให้มาปฏิบัติงาน
ปกติ ยกเว้นพนักงานบางส่วนที่ต้อง Work From Home
ซึง่ บริษทั ให้พนักงานน�าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ประจ�าต�าแหน่ง
ไปใช้งานที่บ้านเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน ส�าหรับ
พนักงานหน้าร้าน ในระหว่างที่ห้างสรรพสินค้าปิดท�าการ
ให้พนักงานรอสั่ง ค�าสั่ง การปฏิบัติงานจากหัวหน้างาน
เป็นหลักเท่านั้น
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้มีการประชุม
และประเมินผลกระทบต่อการด�าเนินงาน รวมทั้งการ
วางแผนเพือ่ รับมือกับเหตุการณ์ดงั กล่าวอย่างมีประสิทธิผล
โดยประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเห็นว่ามีผลกระทบ
ต่อบริษทั ในวงกว้างเนือ่ งจากบริษทั ประกอบธุรกิจจ�าหน่าย
สินค้าไอที ประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริม
ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริษัทมีการปิดร้านจ�าหน่ายสินค้าและ
ศูนย์บริการรับซ่อมสินค้าและบริการทีเ่ ปิดให้บริการภายใน
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และ Community Mall บางร้าน
เป็นการชัว่ คราวในเขตกรุงเทพมหานครและในบางจังหวัด
ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ตามมาตรการป้องกัน
การระบาดของ COVID-19 ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ให้ความใส่ใจ
กับเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็นพิเศษ โดย
เร่งลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่าย

กำรบริหำรจัดกำร
ภำวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท
(Crisis Management)
จากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
บริ ษั ท ได้ รั บ ผลกระทบจากที่ รั ฐ บาลประกาศ พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน ให้ร้านในห้างสรรพสินค้าที่นอกเหนือจากร้าน
อาหารปิดท�าการ ท�าให้ร้านจ�าหน่ายสินค้าและศูนย์บริการ
รับซ่อมสินค้าและบริการของกลุม่ บริษทั ในห้างสรรพสินค้า
ศูนย์การค้า และ Community Mall บางร้านต้องปิดให้บริการ
เป็นการชั่วคราว บริษัทได้เร่งด�าเนินการจัดตั้งทีมงาน
เพือ่ รับผิดชอบในการปรับแผนด�าเนินงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และมีการติดตามการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด
โดยได้ปรับกลยุทธ์ในการกระตุน้ ยอดขายให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ดังนี้
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ประกาศแคมเปญให้เช่า Notebook หรือ iPad
รองรับการท�างานที่บ้าน หรือ Work From Home เพื่อ
ตอบโจทย์ลูกค้าองค์กรในการเตรียมความพร้อมรับมือ
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยลูกค้า
สามารถรับของใหม่ภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ที่ได้
มาตรฐาน มีความปลอดภัย และลงโปรแกรมซอฟต์แวร์
พร้อมใช้งานในราคาเริ่มต้นที่ 499 บาท/เดือน/เครื่อง
เป็นการตอบโจทย์ลกู ค้ากลุม่ องค์กรทีไ่ ม่มอี ปุ กรณ์เพียงพอ
ที่ช่วยสร้างความพร้อมให้ภาคธุรกิจขับเคลื่อนเดินหน้า
ต่อไปในช่วงวิกฤตนี้ได้
ปรั บ แผนธุ ร กิ จ ออนไลน์ โดยเพิ่ ม จ� า นวน
พนักงานที่ดูแลช่องทางออนไลน์ให้สอดคล้องกับจ�านวน
ยอดสัง่ ซือ้ ทีเ่ พิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง และติดต่อกับบริษทั
ขนส่งในการกระจายสินค้าไปยังลูกค้าให้รวดเร็วและทัน
ต่อความต้องการใช้สินค้า โดยลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑลจะได้รับสินค้าภายใน 3 ชั่วโมง
เปิดช่องทางขายใหม่ Drive Through และ
Pop-Up Store ลูกค้าสามารถโทรศัพท์มาสั่งสินค้าและ
ขับรถมารับ (Drive Through) ที่ส�านักงานใหญ่บางนา
โดยไม่ต้องลงจากรถ นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถซื้อสินค้า
ผ่านช่องทาง Pop-Up Store ที่ส�านักงานใหญ่ ที่ร้าน
Banana และ Studio7 ซึง่ บริษทั มีมาตรการคุม COVID-19
ด้วยการเปิดให้บริการลูกค้ารอบละไม่เกิน 10 คน
บริ ษั ท ได้ มี ม าตรการป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดที่
ส� า นั ก งานใหญ่ โ ดยการจั ด ให้ มี ก ารพ่ น ฆ่ า เชื้ อ ภายใน
ส� า นั ก งาน และมี ก ารจั ด ตั้ ง เจลล้ า งมื อ แอลกอฮอล์ ไ ว้
ตามจุดต่าง ๆ มีการออกประกาศมาตรการเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้พนักงานทุกคนที่มา
ปฏิบัติงาน ณ ส�านักงานใหญ่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
และแจ้งสถานการณ์ปัจจุบันให้พนักงานรับทราบ เช่น
จ�านวนผู้ติดเชื้อในแต่ละวัน จ�านวนของผู้ติดเชื้อที่อยู่
บริเวณเขตบางนา เนือ่ งจากเป็นบริเวณใกล้เคียงของบริษทั
เพื่อให้พนักงานป้องกันดูแลตนเอง เป็นต้น

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
บริ ษั ท ก� า หนดช่ อ งทางการสื่ อ สารกั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้
• พนักงาน: แผนก HR จะประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต่าง ๆ ให้พนักงานทุกคนทราบผ่านทางอีเมล
ของบริษัท และ Application IT Easy เช่น แจ้ง
สถานการณ์สุขภาพของพนักงาน เป็นต้น
• ลูกค้า: บริษัทได้มีการสื่อสารกับลูกค้าหลาย
ช่องทาง เช่น โทรศัพท์ อีเมล Line Facebook
เป็นต้น เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และให้ลูกค้า
สอบถามข้อมูลหรือร้องเรียนได้สะดวก
• ผู้ถือหุ้น: บริษัทได้แจ้งข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท https://www.comseven.
com/investor-relations/

กำรบรรเทำผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่ำงรอบด้ำนในสถำนกำรณ์ COVID-19
(Impact Mitigation)
บริษัทมีการดูแลบรรเทาผลกระทบให้แก่ผู้มีส่วน
ได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่
พนักงาน: บริษัทเห็นความส�าคัญต่อสุขภาพของ
พนั ก งานและบุ ค คลในครอบครั ว ของพนั ก งานจึ ง ได้ มี
การจัดหากรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 กับเมืองไทย
ประกันภัยในราคาพิเศษ ซึง่ พนักงานสามารถซือ้ กรมธรรม์
ให้สามี ภรรยา และบุตรของพนักงานได้โดยไม่จ�ากัด
จ�านวน นอกจากนี้ บริษัทมอบสิทธิพิเศษตรวจเชื้อไวรัส
COVID-19 และรั บ วั ค ซี น ป้ อ งกั น ไข้ ห วั ด ใหญ่ ส� า หรั บ
พนักงานฟรีและครอบครัวของพนักงานในราคาพิเศษที่
โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ บริษทั ยังได้ออกหนังสือ
รับรองการได้รบั ผลกระทบทางธุรกิจจากไวรัส COVID-19
ให้พนักงานของบริษัทที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพ
เพื่อใช้ในการยื่นพักช�าระหนี้ต่อสถาบันการเงิน อีกทั้ง
บริษัทได้ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อน�าข้อมูลต่าง ๆ มาประชาสัมพันธ์ให้กับ
พนักงานได้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
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• การลงทะเบียนขอรับประโยชน์เงินทดแทน กรณี
ว่างงานจากเหตุสุดวิสัยไวรัส COVID-19
• การปรับลดการส่งเงินสมทบประกันสังคมให้กับ
ลูกจ้างให้เหลือ 1% หรือ 150 บาทต่อเดือน จาก
เดิม 5% หรือ 750 บาทต่อเดือน
• การหักเงินเดือนน�าส่ง กรอ./กยศ. จะปรับลด
จ�านวนเงินที่แจ้งให้หักเงินเดือนเพื่อช�าระเงินคืน
กองทุนของผูก้ ยู้ มื ทุกราย ลดจ�านวนหักเงินเดือน
เหลือ 10 บาท/คน/เดือน
• การพักช�าระหนี้โครงการสวัสดิการสินเชื่อรถ
จักรยานยนต์
• การปรับลดอัตราเงินสะสมกองทุนส�ารองเลีย้ งชีพ
ให้พนักงานที่ประสงค์ขอปรับลงทะเบียนผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท
ลูกค้า: บริษัทได้ปรับแผนการด�าเนินงานเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกให้กบั ลูกค้ามากยิง่ ขึน้ เช่น การให้เช่า Notebook
หรือ iPad รองรับการท�างานที่บ้าน (Work From Home)
การบริการส่งสินค้าให้ลูกค้าเร็วขึ้นเพื่อตอบสนองการ
ใช้ ง านที่ เ ร่ ง ด่ ว นโดยลู ก ค้ า ที่ อ ยู ่ ใ นเขตกรุ ง เทพฯ และ
ปริมณฑลจะได้รับสินค้าภายใน 3 ชั่วโมง และการเพิ่ม
ช่องทางในการจ�าหน่ายสินค้าเพื่อให้ลูกค้าที่มีความจ�าเป็น
และต้องการซือ้ สินค้าในช่วงรัฐบาลประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
คูค่ า้ : บริษทั มีมาตรการเพือ่ ช่วยเหลือคูค่ า้ เช่น การ
ปรับลดราคาค่าเช่าทรัพย์สินและอุปกรณ์ IT ต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม มาตรการขยายระยะเวลาการช�าระหนี้
เป็นต้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือคู่ค้าให้ด�ารงธุรกิจต่อไปได้
ชุ ม ชนและสั ง คม: บริ ษั ท ได้ จ ้ า งงานพนั ก งาน
สัญญาจ้างเพื่อช่วยในการจัดเตรียมสินค้าที่รอจัดส่งให้
กับลูกค้า ซึ่งแนวทางการสรรหาจะเน้นพนักงานที่อาศัย
อยู่บริเวณชุมชนรอบ ๆ บริษัท มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook ของบริษัท จุดต่อ
รถโดยสาร เป็นต้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสร้างงาน
สร้างรายได้ให้กับชุมชน

กำรวำงแผนฟื้นฟูธุรกิจ
ภำยหลังสถำนกำรณ์ COVID-19
(Business Recovery)
บริ ษั ท ประเมิ น สถานการณ์ ห ลั ง การระบาดและ
กลับเข้าสู่สภาวะปกติ กล่าวคือ จากการที่สาขาของบริษัท
ส่วนมากอยู่ในห้างสรรพสินค้า ซึ่งเมื่อเปิดด�าเนินการได้
ช่องทางการขายสินค้าของบริษทั จะเข้าสูส่ ภาวะปกติ ท�าให้
บริษทั ได้รบั ผลกระทบเพียงระยะสัน้ ๆ เท่านัน้ โดยในส่วน
ของเป้าหมายและแผนการด�าเนินการระยะสั้นอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของผู้บริหาร
ทั้งนี้ ในปี 2563 มีการเปิดตัวสินค้าใหม่ของหลาย
บริษัท ซึ่งจากการคาดการณ์น่าจะส่งผลดีต่อยอดขายของ
บริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดมาตรการส่งเสริมการขาย
ต่าง ๆ เพือ่ กระตุน้ การตัดสินใจซือ้ ของลูกค้า เช่น โปรโมชัน่
บัตรเครดิต หรือการเปิดจองสินค้าใหม่โดยมีของแถม
ที่ดึงดูดใจมากกว่าปกติ เป็นต้น ส่วนช่องทางการสั่งซื้อ
สินค้าออนไลน์ บริษัทยังคงจัดโปรโมชันอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการจัดงานสินค้าลดราคาที่บริษัท และการออกงาน
แสดงสินค้าตามทีต่ า่ ง ๆ เพือ่ กระตุน้ ยอดการจ�าหน่ายสินค้า
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บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
mai: บริการ
http://www.filtervision.co.th

กำรด�ำเนินกำรของบริษัทเพื่อตอบสนอง
อย่ำงทันท่วงทีต่อสถำนกำรณ์ COVID-19
(Emergency Response)

ธุรกิจหลัก
ด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบบ�าบัดน�้า
(Water Treatment System) และธุรกิจบริการ
ทางการแพทย์ที่ให้ความส�าคัญต่อสุขอนามัย
เป็นพิเศษ (Hygienic) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
บริการทางการแพทย์ด้านศูนย์ไตเทียม
และคลินิกเวชกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อผูค้ นทัว่ ไปและองค์กรต่าง ๆ ทัว่ โลก ท�าให้
ภาครัฐในหลายประเทศได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน รวมทั้ง
ได้ออกมาตรการ ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ เพือ่ ป้องกัน
การแพร่ระบาด อาทิ การสั่งปิดร้านค้า ห้างสรรพสินค้า
ห้ามเดินทางเข้า-ออกประเทศ รวมถึงการห้ามออกนอก
เคหะสถานภายในระยะเวลาที่ ก� า หนด ซึ่ ง ทั้ ง หมดนี้
ล้วนส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน และส่ง
ผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจตามไปด้วย
ทีมผูบ้ ริหารได้มกี ารประชุมเพือ่ เตรียมความพร้อม
ในการรั บ มื อ และวางแผนด� า เนิ น การจั ด การ การออก
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน รวมถึงปรับแผนการด�าเนิน
ธุรกิจภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส COVID-19 โดยแต่งตัง้ ทีมงานบริหารและด�าเนินงาน
ภายใต้สภาวะวิกฤต COVID-19 และมีการประชุมติดตาม
ความคืบหน้าการด�าเนินการบริหารงานภายใต้สภาวะ
วิกฤต COVID-19 ได้แก่
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พิจารณาน�าแผนการด�าเนินความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (BCP) มาใช้ในองค์กร
ติดตามการด�าเนินงานด้านสุขภาวะอนามัยและ
ความปลอดภัยในองค์กร
ติดตามการประเมินสถานการณ์และปัจจัยทีส่ ง่
ผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ
พิจารณาแนวทางและมาตรการบรรเทาผลก
ระทบ COVID-19
COVID-19

พิจารณาแผนฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ

นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง ได้ สื่ อ สารให้ พ นั ก งานเพื่ อ
ทราบถึงแนวทางและมาตรการต่าง ๆ ขององค์กรอย่าง
สม�า่ เสมอโดยจัดกิจกรรม Morning Talk อย่างน้อยเดือนละ
1 ครั้ง เพื่อเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ
พนักงานทั้งองค์กรผ่าน Video Conference ซึ่งผู้บริหาร
จะแจ้งข่าวสารการด�าเนินธุรกิจและมาตรการต่าง ๆ ของ
องค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับทราบและเปิดโอกาสให้
พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
เพื่อน�ามาพิจารณาปรับแนวทางการด�าเนินภายในองค์กร
โดยพนักงานทุกคนมีส่วนร่วม และร่วมกันปฏิบัติตามเพื่อ
ให้องค์กรและพนักงานทุกคนร่วมก้าวผ่านสภาวะวิกฤต
ที่ยากล�าบากครั้งนี้ไปด้วยกัน

กำรบริหำรจัดกำร
ภำวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท
(Crisis Management)
บริษัทแต่งตั้งทีมงานบริหารและด�าเนินงานภายใต้
สภาวะวิกฤต COVID-19 ซึ่งมีประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การเป็นประธานของทีมงาน โดยจัดการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร เรื่อง HR-ISSUE อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อประชุมติดตามการด�าเนินการบริหาร
งานภายใต้สภาวะวิกฤต COVID-19 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้
ติดตามสถานการณ์และระยะการแพร่ระบาดเพื่อประเมิน
การบริหารงานตามสถานการณ์โดยได้จัดท�ามาตรการ
รองรับไว้ เช่น ประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของ
เชื้อ COVID-19 ในองค์กร ก�าหนดระเบียบปฏิบัติส�าหรับ
การ Work From Home มีการจัดท�าแผนการทดสอบระบบ
IT เพื่อรองรับมาตรการฉุกเฉิน รวมทั้งแผนการบริหาร
จัดการคลังสินค้าและสาขาเพือ่ รองรับความต่อเนือ่ งในการ
ด�าเนินธุรกิจ เป็นต้น
บริ ษั ท ได้ ป ระเมิ น สถานการณ์ แ ละปั จ จั ย ที่ ส ่ ง
ผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจจากเหตุการณ์ COVID-19
เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้
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ด้านการด�าเนินงานในแต่ละประเภทธุรกิจ
• ธุรกิจด้านการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบบ�าบัดน�า้ ให้บริสทุ ธิ์ ออกแบบ
ประกอบและติ ด ตั้ ง ระบบบ� า บั ด น�้ า ปรั บ ปรุ ง
ซ่อมแซม และบ�ารุงรักษาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ฯ
พบว่าลูกค้ากลุม่ อุตสาหกรรมได้รบั ผลกระทบใน
ด้านการให้บริการ เนือ่ งจากพนักงานไม่สามารถ
เข้ า พื้ น ที่ ข องลู ก ค้ า เพื่ อ ด� า เนิ น การให้ บ ริ ก าร
ในส่วนของลูกค้ากลุ่มธุรกิจร้านอาหาร ได้รับ
ผลกระทบจากการปิ ด การให้ บ ริ ก ารในพื้ น ที่
ห้างสรรพสินค้า รวมถึงสถานที่เฝ้าระวังต่าง ๆ
จึงส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ลดลง
• ธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ (การ
ฟอกเลื อ ดด้ ว ยเครื่ อ งไตเที ย ม) พบปั ญ หา
และอุปสรรคในการเข้าติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เนือ่ งด้วยมีมาตรการ
จ�ากัดพืน้ ที่ ระยะเวลา และจ�านวนคนในการเข้าพบ
• ธุรกิจการให้บริการด้านความงามและผิวพรรณ
ไม่สามารถด�าเนินกิจการได้ตามปกติตามประกาศ
ของภาครั ฐ ต่ อ มาแม้ ภ าครั ฐ จะมี ม าตรการ
ผ่อนปรนอนุญาตให้คลินิกความงามสามารถให้
บริการได้บางส่วน แต่มีผลให้ธุรกิจขาดรายได้
หลักจากการให้บริการหัตถการส่วนใบหน้า
ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
• ด้านผู้บริโภค: พบปัญหาการจัดหาสินค้าและ
บริการเพื่อจัดส่งให้ลูกค้าไม่เป็นไปตามแผนงาน
เนื่องด้วยการสั่งซื้อสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
มีข้อจ�ากัดในการด�าเนินงาน รวมถึงในช่วงที่
ที ม พนั ก งานที่ จั ด อยู ่ ใ นกลุ ่ ม เสี่ ย งที่ ต ้ อ งเข้ า สู ่
กระบวนการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน ส่งผล
กระทบต่อการวางแผนก�าลังคนในการให้บริการ
ลูกค้าในพื้นที่ต่าง ๆ

• ด้านผู้ผลิต: ได้รับผลกระทบเรื่องการวางแผน
การสั่งซื้อ/ผลิตสินค้าเนื่องด้วยผู้ผลิตทั้งในและ
ต่างประเทศได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
COVID-19 จึงต้องท�าการประเมินและปรับแผน
การสัง่ ซือ้ /ผลิตสินค้าและบริการ เพือ่ ให้ทนั ตาม
ก�าหนดการส่งมอบสินค้าและบริการ
• ด้ า นการขนส่ ง : ปรั บ การจั ด การเส้ น ทางใน
การขนส่ ง สิ น ค้ า และบริ ก ารให้ เ หมาะสมและ
ใช้ทรัพยากรในการเดินทางอย่างคุ้มค่าที่สุด
รวมถึงให้พนักงานที่ท�าหน้าที่ขนส่งสินค้าและ
บริการ สวมหน้ากากอนามัยและต้องผ่านการ
คัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่
ท�างานและหลังจากกลับเข้ามาทุกครั้ง รวมถึง
บันทึกข้อมูลจุดหมายปลายทางที่น�าส่งสินค้า
และบริ ก ารเพื่ อ ให้ ส ามารถคั ด กรองผู ้ ที่ อ ยู ่ ใ น
กลุ่มเสี่ยงได้
• ด้านช่องทางการจ�าหน่าย: ปรับกลยุทธ์ช่องทาง
การจัดจ�าหน่ายสินค้าและบริการให้สามารเข้า
ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายยิ่งขึ้น เช่น เพิ่มช่องทาง
การจ� า หน่ า ยสิ น ค้ า และการแจ้ ง ขอรั บ บริ ก าร
ทางออนไลน์ เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ลูกค้า
รวมถึงพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
อย่างไร้ข้อจ�ากัดในเรื่องสถานที่ท�างาน เป็นต้น
ด้านการเงิน เนือ่ งด้วยลูกค้าในกลุม่ ต่าง ๆของ
บริษัทได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ครั้งนี้ ส่งผล
กระทบต่อการจ�าหน่ายสินค้าและบริการ มียอดรายได้
ที่ลดลง ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถรักษา Cash Flow ใน
ช่วงภาวะวิกฤตนี้ จึงมีมาตรการและขอความร่วมมือจาก
ผูบ้ ริหารและพนักงานในการลดค่าใช้จา่ ยในการด�าเนินงาน
เช่น การใช้เครือ่ งใช้สา� นักงานและทรัพยากรในองค์กรอย่าง
คุ้มค่า การปรับลดชั่วโมงการท�างานล่วงเวลา (เนื่องด้วย
ภาระงานที่ลดลง) การขอขยายระยะเวลาช�าระหนี้กับคู่ค้า
อย่างสมเหตุผล การชะลอแผนการลงทุน การปรับลด
เงินเดือนผูบ้ ริหารระดับสูง (ชัว่ คราว) การใช้สทิ ธิประโยชน์
ทางภาษีจากมาตรการบรรเทาผลกระทบที่ได้จากภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้รับความช่วยเหลือ
ทางการเงินจากสถาบันการเงินในรูปแบบ Soft Loan
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กำรบรรเทำผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่ำงรอบด้ำนในสถำนกำรณ์ COVID-19
(Impact Mitigation)
คณะกรรมการบริหารได้มกี ารประชุมเพือ่ พิจารณา
ถึงมาตรการต่าง ๆ ทีน่ า� ใช้ในองค์กรเพือ่ รับมือสถานการณ์
วิกฤต COVID-19 ครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการบรรเทาผลกระทบ
และดูแลผู้มีส่วนได้เสียในด้านต่าง ๆ ดังนี้
พนักงาน: บริษัทผ่อนปรนมาตรการลดการท�างาน
ล่วงเวลา แต่หากมีความจ�าเป็นในการท�างานล่วงเวลา
สามารถจัดท�าแผนการท�างานล่วงเวลาน�าเสนอพิจารณา
อนุมัติได้
ผู้ถือหุ้น: บริษัทจัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถ
ติดต่อสอบถามตลอดจนรับฟังความคิดเห็นหรือขอข้อมูล
กับบริษัทได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.
filtervision.co.th อีเมลหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และ
เลขานุการบริษัท
ชุมชนและสังคม: บริษัทได้ด�าเนินโครงการน�้าดื่ม
เพื่อน้อง (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7) และยังคงด�าเนินโครงการ
ต่อเนือ่ งในปี 2563 เพือ่ ส่งมอบน�า้ ดืม่ บริสทุ ธิใ์ ห้เด็ก ๆ และ
เยาวชนในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ เพื่อให้มีสุขอนามัย
ที่ดีทั้งในสถานการณ์ปกติและในสภาวะวิกฤต COVID-19
นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ maiA Virtual Run
อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุนน�าเงิน
บริจาคให้แก่สภากาชาดไทย เป็นการเสริมสร้างสุขภาพ
ในกลุ่มพนักงานและแบ่งปันสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

กำรวำงแผนฟื้นฟูธุรกิจ
ภำยหลังสถำนกำรณ์ COVID-19
(Business Recovery)
ในเดือนกรกฎาคม 2563 คณะกรรมการบริหารได้มี
การประชุมสรุปผลการด�าเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์
และพิจารณาสรุปแผนระยะยาวในการด�าเนินธุรกิจในยุค
New Normal โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์การรักษาความสามารถ
ในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมถึงแผนในการปรับกลยุทธ์
การด�าเนินงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น
การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ เ พื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพบุ ค ลากร การ
ปรับก�าลังพลให้สามารถสนับสนุนการด�าเนินงานภายใต้
การปรับเปลีย่ นกลยุทธ์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืนยิ่งขึ้น

112

MEGA

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ�ากัด (มหาชน)
SET: บริการ / พาณิชย์
www.megawecare.com

ธุรกิจหลัก
ด�าเนินธุรกิจจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยา
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสินค้าอุปโภคบริโภค
(Fast Moving Consumer Goods หรือ FMCG)
ในประเทศก�าลังพัฒนา ได้แก่ ประเทศเมียนมาร์
เวียดนาม และกัมพูชา นอกจากนี้มีการพัฒนา
ผลิต ท�าการตลาด และขายผลิตภัณฑ์กลุ่มบ�ารุงสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสั่งแพทย์
และผลิตภัณฑ์ยาจ�าหน่ายหน้าเคาน์เตอร์สุขภาพ
ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We CareTM
ผ่านเครือข่ายการจัดจ�าหน่ายของบริษัท
และผู้จัดจ�าหน่ายภายนอกใน 29 ประเทศทั่วโลก

การด�าเนินการของบริษัทเพื่อตอบสนอง
อย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์ COVID-19
(Emergency Response)
จากวิกฤต COVID-19 ทีเ่ กิดขึน้ บริษทั ได้จดั ประชุม
คณะกรรมการเพือ่ Update ข้อมูลเกีย่ วกับ COVID-19 และ
จัดเตรียมความพร้อมของบริษัททั้งการก�าหนดมาตรการ
ดูแลด้านสุขอนามัย มีการท�าความสะอาดส�านักงานต่าง ๆ
และมีการปฏิบัติอื่น ๆ เช่น การฆ่าเชื้อ ก�าหนดให้ใส่
หน้ากากอนามัยในการเข้าร่วมประชุม แจกหน้ากากอนามัย
ให้แก่พนักงาน และบริษัทมีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ส�าหรับพนักงานทุกคน
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บริษทั เตรียมความพร้อมให้พนักงานทุกคนมีความ
พร้อมในการท�างานจากที่บ้าน (Work From Home) โดย
บริษทั จัดหาแล็ปท็อป สนับสนุนค่าใช้จา่ ยอินเทอร์เน็ต และ
ก�าหนดให้ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ช่วยเหลือการ
ท�างานออนไลน์ของพนักงานทุกคนที่ท�างานจากที่บ้าน
และในระหว่างทีเ่ กิดเหตุการณ์ระบาด การประชุมพนักงาน
ทัง้ หมดถูกจัดขึน้ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึง่ ได้มกี ารน�ามา
ใช้ในบริษัทตั้งแต่ก่อนสถานการณ์การระบาดที่รุนแรงขึ้น

การบริหารจัดการ
ภาวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท
(Crisis Management)
บริ ษั ท ให้ ค วามส� า คั ญ กั บ การด� า เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า ง
ต่อเนื่อง ซึ่งรวมไปถึงความต่อเนื่องในการด�าเนินงานของ
ทุกสาขาทัว่ โลกและความต่อเนือ่ งในกระบวนการผลิต โดย
เฉพาะผลิตภัณฑ์ยาและวิตามินที่มีความส�าคัญสูงสุด จึง
ต้องมีการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีผลิตภัณฑ์
เพียงพอกับความต้องการ

บริษทั มีการประสานงานและตรวจสอบกับ Supplier
เกี่ยวกับความพร้อมของวัตถุดิบและได้ยืนยันค�าสั่งซื้อ
ส�าหรับการจัดส่งในอนาคตเพื่อให้มั่นใจว่ามีความต่อเนื่อง
ด้านการจัดส่งและราคาส�าหรับวัตถุดิบ ขณะที่โรงงาน
ยังคงด�าเนินการผลิตสินค้าและมีระบบป้องกันที่เพียงพอ
ซึ่งพนักงานและฝ่ายการผลิตมีการด�าเนินการตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัทให้ความส�าคัญกับความยั่งยืน
ทางการเงิน โดยมีการติดตามลูกค้าอย่างละเอียดเพื่อให้
แน่ใจว่าบริษทั มีสภาพคล่องทางการเงินระหว่างการระบาด
ของ COVID-19 บริษทั มีการเก็บรักษาเงินกองทุนบางส่วน
ในรูปของเงินฝากประจ�าเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีเงินสดอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนประสานงานกับธนาคารเพื่อให้แน่ใจว่า
สินเชือ่ ทัง้ หมดและสิง่ อ�านวยความสะดวกด้านการธนาคาร
ไม่ได้ถูกระงับ

114

การบรรเทาผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างรอบด้านในสถานการณ์ COVID-19
(Impact Mitigation)
บริษัทด�าเนินการช่วยเหลือหรือบรรเทาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
พนักงาน: บริษัทมีการดูแลสุขภาพของพนักงาน
โดยการแจกหน้ากากอนามัยและให้บริการเจลแอลกอฮอล์
อย่างพอเพียง รวมทั้งไม่มีการหักเงินเดือนและดูแลให้
ประกั น สุ ข ภาพของพนั ก งานครอบคลุ ม การรั ก ษาโรค
COVID-19
ผู้ถือหุ้น: บริษัทได้เลื่อนจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
ปี 2563 พร้อมทั้งน�าระบบออนไลน์มาใช้อ�านวยความ
สะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถเข้าดูการประชุม
ออนไลน์ได้จากการล็อกอินผ่านระบบที่ทางบริษัทได้จัด
ท�าขึ้น

การวางแผนฟื้นฟูธุรกิจ
ภายหลังสถานการณ์ COVID-19
(Business Recovery)

บริษทั มีการวิเคราะห์ “New Normal” ทีอ่ าจเกิดขึน้
ในอุตสาหกรรมของบริษัท คือ การให้ความส�าคัญกับ
สุขภาพของผูบ้ ริโภค มุง่ เน้นการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ยา
และอาหารเสริมที่หลากหลายและจ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน
เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกลยุทธ์
ในการบริหารจัดการเรือ่ งการผลิต การจัดจ�าหน่าย เพือ่ ให้
มั่นใจว่ามีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค
นอกจากนี้ บริษัทมีแนวทางในการเตรียมตัวเข้าสู่
วิถกี ารท�างานแบบ New Normal โดยมีมาตรการดูแลสุขภาพ
พนักงาน ตรวจเช็คอุณหภูมิ บริการเจลล้างมือรวมถึงดูแล
ท�าความสะอาดในพื้นที่ส�านักงาน การเตรียมการในเรื่อง
ระบบการท�างานโดยมีการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ทสี่ ามารถ
เชื่อมต่อกันได้อย่างทั่วถึงทั้งเรื่องการใช้บริการธนาคาร
ทางอินเทอร์เน็ต การประชุมออนไลน์ ส่งอีเมล เป็นต้น

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่
เกิดขึ้นในครั้งนี้ บริษัทไม่ได้รับผลกระทบมากนัก โดย
โรงงานยังคงด�าเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง แต่อาจพบ
ปั ญ หาในด้ า นการส่ ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ นื่ อ งจากปั ญ หา
การหยุดด�าเนินงานของธุรกิจขนส่งและส่งออกในประเทศ
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
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PLANB

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)
SET: บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ
http://www.planbmedia.co.th

การด�าเนินการของบริษัทเพื่อตอบสนอง
อย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์ COVID-19
(Emergency Response)
ธุรกิจหลัก
ใหบริการและผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัย
แบงเปน 6 ธุรกิจหลัก ดังนี้
สื่อโฆษณาบนระบบขนสงมวลชน (Transit Media)
สื่อโฆษณาภาพนิ่ง (Classic Media)
สื่อโฆษณาดิจิทัล (Digital Media)
สื่อโฆษณาภายในหางสรรพสินคาและ
ซุปเปอรมารเก็ต (Retail Media)
สื่อโฆษณาภายในสนามบิน (Airport Media)
สื่อโฆษณาออนไลน (Online Media)
และธุรกิจการตลาดแบบมีสวนรวม ไดแก
สปอรตมารเก็ตติ้ง อารทิสเมเนจเมนท
รวมถึงอีสปอรตและเกมสออนไลน

สถานการณ COVID-19 นอกจากจะสงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานและสุขภาวะอนามัยและความปลอดภัย
ของคนในสังคมแลว ยังสงผลกระทบตอภาพรวมของ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสือ่ โฆษณาในระยะสัน้ เนือ่ งจาก
มาตรการที่ภาครัฐไดออกมาเพื่อลดการแพรระบาดทําให
กิจกรรมตาง ๆ ถูกปรับเปลี่ยนและยกเลิกไป อยางไรก็ดี
แมการดําเนินธุรกิจของบริษัทจะประสบความทาทายใน
ระยะสั้น บริษัทยังคงมุงยกระดับธุรกิจและวางรากฐาน
การดําเนินงานตอไปเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทจะสามารถ
เติบโตไดในระยะยาว โดยบริษทั มีการปรับแผนการทํางาน
เพือ่ ความปลอดภัยของพนักงานซึง่ ไมกระทบตอมาตรฐาน
การใหบริการแกลูกคา ดังนี้
• ใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการปองกัน
เชื้อ COVID-19 แกพนักงานทุกภาคสวน
• ให พ นั ก งานปฏิ บั ติง านจากบ า นเพื่ อ ลด
ความเสี่ยงการแพรกระจายของเชื้อไวรัสและ
ลดความหนาแน น ของระบบขนส ง มวลชน
โดยไมกระทบตอขั้นตอนการทํางานโดยเฉพาะ
ระยะเวลาการขึ้นสื่อดิจิทัล
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• ยกเลิกการประชุมดวยตัวเองกับบุคคลภายนอก
เพื่อลดความเสี่ยงตอสุขภาพ แตลูกคาสามารถ
ติดตอบริษทั ไดตลอดเวลาผานชองทางการสือ่ สาร
ตาง ๆ โดยเฉพาะทุกบริการของ Google Suite
• ฝ า ยปฏิ บั ติก ารดู แ ลหลั ง การขายยั ง คงมุ  ง มั่ น
ติดตามและดูแลสื่อตามมาตรฐานเดิม ทีมงาน
ทุ ก คนจะได รั บ Protection Pack เมื่ อ ต อ ง
ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง
• ทีม Crisis Management Committee ทําการ
ประเมิ น ความเสี่ ย งและผลกระทบต อ การให
บริการในทุกสัปดาห
• เพิ่มมาตรการเพื่อปองกันการแพรเชื้อ เชน การ
จัดการประชุมผาน Virtual Meeting แทนการ
ติดตอกันโดยตรง จัดตั้งทีมงานในการประเมิน
ความเสี่ยงและผลกระทบตอการใหบริการใน
ทุกสัปดาห เปนตน

การบริหารจัดการ
ภาวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท
(Crisis Management)
บริษัทไดมีการวางแผนความตอเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Plan) ซึ่งเปนการวางแผนธุรกิจใน
ทุกมิติเพื่อเตรียมความพรอมภายในองคกร โดยกําหนด
ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนเพื่อรองรับการดําเนินงานให
กลับสูภาวะปกติ ประกอบดวย
การวิเคราะหผลกระทบหลัก ๆ ของธุรกิจ
ทั้งรายได คาใชจาย และการดําเนินงาน
การออกแบบการทํางาน กระบวนการเฝาระวัง
การดูแลพนักงาน โดยสรางทีมงานเพื่อ Update รองรับ
สถานการณตรง
ตรวจสอบสภาพคลอง การวิเคราะหวางแผน
จัดการทางการเงิน
ตรวจสอบหวงโซอุปทานอยูตลอดเวลา โดย
มีเปาหมายเพื่อลดความเสี่ยง สรางผลตอบแทนที่คุมคา
ในระยะยาว รวมถึงมาตรการลดคาใชจาย ชะลอแผนการ
ลงทุนในโครงการใหม ๆ และการปรับโครงสรางเงินทุน
ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
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การบรรเทาผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างรอบด้านในสถานการณ์ COVID-19
(Impact Mitigation)
บริษัทมีการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผูมีสวน
ได เ สี ย เพื่ อ เป น ส ว นหนึ่ ง ในการช ว ยเหลื อ ให ทุ ก ฝ า ย
ผานวิกฤตไปดวยกัน เชน
พนักงาน: ปรับแผนการดําเนินงานเพือ่ ความปลอดภัย
ของพนักงานและทําแผนประกัน COVID-19 ใหกบั พนักงาน
ทุกคนในองคกร
ลูกคา: มีการปรับนโยบายขายเพื่อสนับสนุนแผน
การทํางานและชวยใหลูกคาดําเนินงานตอไปไดอยาง
ราบรื่น ดังนี้
• เพิ่ ม ความยื ด หยุ  น ให แ ก ลู ก ค า โดยให ลู ก ค า
สามารถเปลี่ยนแปลงระยะสัญญาบางกลุมสื่อ
ให ส อดคล อ งกั บ การปรั บ แผนการตลาดผ า น
การติดตอฝายขายของบริษัทไดตลอดเวลา
• เพิ่ ม มู ล ค า สื่ อ ในสั ญ ญาด ว ยการมอบสื่ อ
อภินันทนาการมูลคา 20% ของยอดซื้อในชวง
เดือนกุมภาพันธ-มิถุนายน 2563 เพื่อเปนการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า แคมเปญการตลาด
ทีย่ งั ดําเนินอยู (ยกเวนสือ่ PIDs MRT และ Digital
MRT)
• มอบอภินันทนาการพิเศษเพิ่มเติมใหแกลูกคา
ที่ขึ้นสื่อ Bus ในชวงระหวางเดือนเมษายน พฤษภาคม 2563 โดยขยายระยะสัญญาเพิ่มอีก
2 เดือนตอทายสัญญา
• สื่อที่ไดรับผลกระทบทางตรง เชน สื่อ In-mall
บริษัทจะไมเรียกเก็บคาสื่อจํานวน 7 สื่อ ใน
ชวงเวลาที่ไดรับผลกระทบ (16 มีนาคม – 15
เมษายน 2563) โดยลูกคาสามารถกลับมาใชสื่อ
ไดเต็มจํานวนหลังจากสื่อกลับมาเปดใหบริการ
ตามปกติ

ชุมชนและสังคม: ร ว มรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมด ว ย
การใชสื่อโฆษณาของบริษัทในการเปนสื่อกลางกระจาย
ขอมูลขาวสาร Update สถานการณ รวมถึงคอนเทนทที่
เปนขอความใหกําลังใจผานขอความบนจอดิจิทัลเพลนบี
ในแคมเปญ #ThailandTogetherAsOne โดยรวมอุทิศ
เวลาโฆษณาผานจอดิจิทัลกวา 780 จอทั่วประเทศ 16 สื่อ
ทั่วประเทศโดยมีเหลาศิลปน ดารา นักรอง นักแสดง
นักกีฬาและนักธุรกิจทีม่ ชี อื่ เสียงกวา 70 ชีวติ ออกมาแสดง
ขอความใหกําลังใจบุคลากรที่เกี่ยวของใหสามารถผาน
เหตุการณครั้งนี้ไปไดดวยกัน

การวางแผนฟ้นฟูธุรกิจ
ภายหลังสถานการณ์ COVID-19
(Business Recovery)
บริษทั เชือ่ วาอุตสาหกรรมสือ่ โฆษณาในประเทศไทย
จะกลับมาเติบโตไดอยางตอเนือ่ งหลังผานวิกฤต COVID-19
โดยจะเกิดความสมดุลในสัดสวนของ 3 สื่อหลักมากขึ้น
ประกอบดวย ทีวี ออนไลน และสื่อนอกบานโดยในปจจุบัน
บริษัทมีเครือขายสื่อนอกบานที่แข็งแรงที่สุดครอบคลุม
ทั่วทั้งประเทศ อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงเลือกลงทุนอยาง
ตอเนื่องในโครงการที่ใหผลตอบแทนที่คุมคาในระยะยาว
รวมถึงมาตรการลดคาใชจาย ชะลอแผนการลงทุนใน
โครงการใหม ๆ รักษาความมั่นคงในสถานะทางการเงิน
และเตรียมความพรอมขององคกรในการปรับกระบวนการ
และเพิ่มศักยภาพการพัฒนาบุคลากรของบริษัทเพื่อเพิ่ม
มาตรฐานการใหบริการที่ดีตอคูคาดวยสถานะการเงิน
ที่แข็งแรงและงบดุลที่แข็งแกรง เพื่อใหนักลงทุนสามารถ
มั่นใจไดวาบริษัทมีความพรอมรับมือกับความไมแนนอน
ในสถานการณปจ จุบนั และมัน่ ใจวาองคกรจะกลับมาเติบโต
อยางแข็งแกรงยิ่งกวาเดิมทันทีหลังสถานการณกลับสู
สภาวะปกติ
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บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
SET: บริการ / การแพทย์
http://www.praram9.com

การด�าเนินการของบริษัทเพื่อตอบสนอง
อย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์ COVID-19
(Emergency Response)

ธุรกิจหลัก
ด�าเนินธุรกิจสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วย
ไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป
(General Hospital) ภายใต้ชื่อ
“โรงพยาบาลพระรามเก้า”

ในช่ ว งต้ น ของเหตุ ก ารณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
COVID-19 คณะกรรมการบริษัทและทีมผู้บริหารได้มี
การประชุมหารือร่วมกันเพื่อรับมือสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น
โดยฝ่ า ยบริ ห ารจั ด การได้ มี ก ารประชุ ม และแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการป้องกัน
การติดเชื้อโดยเฉพาะและช่วยเตรียมข้อมูลเพื่อให้ฝ่าย
บริหารจัดการได้พิจารณาเพื่อตัดสินใจ
บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบจากสถานการณ์
COVID-19 ที่มีต่อการด�าเนินงานและสุขภาวะอนามัยและ
ความปลอดภัยของพนักงานอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
โดยบริษัทได้เตรียมจัดหาอุปกรณ์ส�าหรับป้องกันการ
ติดเชื้อให้กับแพทย์และพนักงาน เช่น หน้ากากอนามัย
หน้ากาก N95 และชุด PPE อย่างเต็มที่ รวมทั้งจัดสถานที่
ส�าหรับใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยแยกเป็นโซนออกจาก
ภายในตัวอาคาร ท�าให้ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อได้
นอกจากนี้ บริษัทได้ออกมาตรการที่ส�าคัญต่าง ๆ เพื่อ
รับมือหรือตอบสนองอย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์ เช่น
การคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้าโรงพยาบาล การเปิด Clinic
แยกผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง การดูแลรักษาความสะอาดและ
สุขอนามัยในโรงพยาบาล เป็นต้น
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การบริหารจัดการ
ภาวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท
(Crisis Management)
คณะกรรมการบริ ษั ท และผู ้ บ ริ ห ารมี บ ทบาทใน
กระบวนการจัดการภาวะวิกฤต มีการติดตามสถานการณ์
และความคืบหน้าของแผนด�าเนินการต่าง ๆ ตลอดจน
สนับสนุนทีมงานในการด�าเนินงานช่วงภาวะวิกฤตดังกล่าว
บริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการเฉพาะกิ จ ที่ ป ระกอบด้ ว ย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ เพื่อ
ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์ข้อมูล และน�าเสนอฝ่าย
บริหารจัดการเพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ส�าคัญ
บริษัทมีการปรับตัวในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ได้แก่

ด้านการบริการ มีการคัดกรองผู้ใช้บริการ
แยกสถานทีต่ รวจผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ ง คลินกิ ส�าหรับผูป้ ว่ ย
ทางเดินหายใจโดยเฉพาะ และเนื่องจากผู้ป่วยและญาติ
มีความกังวลในการรับบริการที่โรงพยาบาลแต่ยังจ�าเป็น
ต้องได้รบั การรักษาพยาบาลอย่างต่อเนือ่ ง บริษทั จึงพัฒนา
ช่องทางการให้บริการอื่น ๆ เพิ่มขึ้น เช่น Telemedicine
ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้ Video Call สื่อสารกับแพทย์
ในการปรึกษาอาการเจ็บป่วย
ด้านการขนส่ง โดยเพิ่ ม ช่ อ งทาง Medical
Delivery ในการส่งยาไปทีบ่ า้ นเพือ่ ให้ถงึ มือคนไข้ได้สะดวก
ขึ้น รวมถึงการให้บริการอื่น ๆ เช่น การฉีดวัคซีนที่บ้าน
ท�าให้ผู้ป่วยยังสามารถได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
ด้านสภาพคล่องและสถานะทางการเงินของ
บริษัท เช่น การมีมาตรการส�าคัญเพื่อช่วยให้สามารถ
รักษา Cash Flow ในช่วงภาวะวิกฤต การทบทวนค่าใช้
จ่ายและแผนการลงทุน การขอขยายเวลาการช�าระหนี้
การศึกษาและใช้สิทธิประโยชน์จากมาตรการบรรเทาผล
กระทบที่ได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
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เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานในช่วงภาวะวิกฤต
บริ ษั ท มี ก ารจั ด การและเตรี ย มทรั พ ยากรไว้ ร องรั บ ทั้ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อุปกรณ์ IT ทีม IT Support
รวมทัง้ อุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัยและชีวอนามัยทีจ่ า� เป็น
ต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษทั มีกระบวนการสือ่ สารกับภายนอก
ผ่านหลากหลายช่องทาง เพื่อสื่อสารให้ผู้ป่วยและญาติ
ซึ่งเป็นผู้รับบริการได้รับทราบสถานการณ์และสามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยเมื่อมาใช้บริการ เช่น
การใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง และการปฏิบัติ
ตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้ออื่น ๆ เป็นต้น

การบรรเทาผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างรอบด้านในสถานการณ์ COVID-19
(Impact Mitigation)
บริษทั มีการดูแลบรรเทาผลกระทบให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้
เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่
พนักงาน: มีการดูแลสุขอนามัยของพนักงานและ
จัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงานอย่างเพียงพอ
รวมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านการเงินหรือปัจจัยสี่ เช่น
โครงการตู้ปันสุข การสนับสนุนเงินช่วยเหลือพิเศษหรือ
เงินกูด้ อกเบีย้ ต�า่ ส�าหรับพนักงานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ เป็นต้น
ลูกค้า: จัดโปรแกรมให้ลูกค้าสามารถใช้บริการใน
ราคาพิเศษ ตลอดจนให้บริการโดยใช้ Telemedicine เพื่อ
ตอบสนองแก่ผู้ใช้บริการที่มีความจ�าเป็นแต่ไม่สามารถ
เดินทางมาโรงพยาบาลได้ เป็นต้น
ผู้ถือหุ้น: มีการเลื่อนการจัดประชุมส�ามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2563 และขยายระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
เสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ รวมทัง้ ส่งค�าถามล่วงหน้าส�าหรับการประชุม
ส�ามัญผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาด บริษทั ได้ถา่ ยทอดสดการประชุมในรูปแบบออนไลน์
ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับชม และสื่อสารแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงและรับมือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น

ชุมชนและสังคม: บริษทั มีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือ
ชุมชนหรือสังคมจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19
โดยให้ความรู้เกี่ยวกับแพร่ระบาดและการป้องกันดูแล
สุขภาพแก่ชุมชนและสังคม

การวางแผนฟื้นฟูธุรกิจ
ภายหลังสถานการณ์ COVID-19
(Business Recovery)
สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ปัจจุบัน
ได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่องท�าให้เกิดการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่ รวมทั้งมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของ
บริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับรายได้จากการประกอบกิจการ
โรงพยาบาล ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะ
การเงินและผลการด�าเนินงาน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
มาตรการควบคุมโรค การจ�ากัดการเดินทาง การปิดเมือง
รวมถึงมาตรการท�างานจากที่บ้าน (Work From Home)
อย่างไรก็ดี บริษัทมีกลยุทธ์องค์กร “PRARAM9
A-B-V” ที่ยังช่วยสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจ ด้วยการ
ยกระดับการให้บริการสุขภาพสู่ความเชี่ยวชาญก้าวหน้า
ในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยโรคซับซ้อน พร้อมทัง้ พัฒนาบริการ
ใหม่ ๆ ส�าหรับกลุ่มลูกค้าที่สุขภาพดีและมีความต้องการ
สร้างเสริมสุขภาพให้เข้มแข็งเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
ตลอดจนพัฒนาระบบการให้บริการอย่างครบวงจรผ่าน
ช่องทางใหม่ ๆ ที่มีความต้องการจากกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ
เช่น การพัฒนาโรงพยาบาลในระบบ Virtual การให้บริการ
นอกสถานที่ ครอบคลุมลูกค้าได้กว้างไกลมากขึ้น เป็นต้น
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)
SET: บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์
http://www.preciousshipping.com

กำรด�ำเนินกำรของบริษัทเพื่อตอบสนอง
อย่ำงทันท่วงทีต่อสถำนกำรณ์ COVID-19
(Emergency Response)
ธุรกิจหลัก
ด�าเนินธุรกิจเดินเรือโดยเป็นเจ้าของเรือ
เอนกประสงค์ขนาดเล็กส�าหรับขนส่งสินค้าแห้ง
เทกองแบบไม่ประจ�าเส้นทาง มีเส้นทางเดินเรือ
ครอบคลุมทั่วโลกในภูมิภาคส�าคัญ ประกอบด้วย
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป ละตินอเมริกา-แอฟริกา
อินเดียอนุทวีป-ตะวันออกกลาง
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกไกล
ซึ่งสินค้าพื้นฐานที่กองเรือขนส่งคือ
สินค้าทางการเกษตร เหล็ก ปุ๋ย สินแร่และเนื้อแร่
ไม้ซุง ถ่านหินและอื่นๆ

บริษัทมีการติดตามความคืบหน้าและผลกระทบ
จากสถานการณ์ COVID-19 ตัง้ แต่ชว่ งต้นของสถานการณ์
หลังจากเห็นว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มสูง
ขึน้ มาก ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 คณะผูบ้ ริหาร
ของบริ ษั ท ได้ ป รึ ก ษาหารื อ ร่ ว มกั น และได้ ป ระกาศให้
พนักงานในแต่ละแผนกเริ่ม Work From Home ตั้งแต่
กลางเดือนมีนาคม 2563 โดยพนักงานในบริษัทประมาณ
ร้อยละ 90 ให้ Work From Home และพนักงานในแต่ละทีม
สลับการมาท�างานที่ส�านักงาน เพื่อลดความหนาแน่นของ
พนักงานที่จะเข้ามาอยู่ในที่ท�างาน (Social Distancing)
การที่บริษัทสนับสนุนให้พนักงาน Work From
Home นัน้ เพือ่ เป็นการลดการเดินทางออกนอกเคหะสถาน
และลดความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อในระหว่างการเดินทาง
ไปกลับที่ท�างาน บริษัทได้ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน
โดยน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ระบบการท�างานสามารถ
เชือ่ มโยงกันได้ระหว่างบ้านและทีท่ า� งานเพือ่ ให้ทกุ ส่วนงาน
ยังคงปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถติดต่อกัน
ได้ตลอดระหว่างพนักงานและผู้บริหาร รวมถึงการจัด
ประชุมต่าง ๆ
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กำรบริหำรจัดกำร
ภำวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท
(Crisis Management)
คณะผู้บริหารติดตามสถานการณ์ของโรคระบาด
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ตลอดจนได้
มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานบนเรือ
จัดเตรียมแนวปฏิบัติและมาตรการในการขึ้นเรือส�าหรับ
ลูกเรือ รวมถึงจัดให้มี Checklist และ Questionnaire
ส�าหรับลูกเรือและบุคคลอื่นที่จะมาขึ้นเรือก่อนถึงเมืองท่า
และก�าหนดให้ลูกเรือที่ขึ้นเรือมาใหม่ต้องแยกกักตัวเอง
เป็นระยะเวลา 14 วันก่อนเริ่มปฏิบัติงานบนเรือ ซึ่งจัดเป็น
ส่วนหนึง่ ในมาตรการป้องกันโรคระบาดทีบ่ ริษทั ก�าหนดให้
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
บริษัทจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันที่จ�าเป็นให้ลูกเรือ
เช่น หน้ากากอนามัย ปรอทวัดไข้ แอลกอฮอล์ และเสื้อชุด

ป้องกันเชื้อโรค เป็นต้น พร้อมติดตามสถานะทางสุขภาพ
และสวัสดิภาพในการท�างานอย่างใกล้ชดิ นอกจากนี้ บริษทั
สือ่ สารแนวทางการปฏิบตั งิ านและแนวทางการป้องกันโรค
ระบาดแก่ลูกเรือและพนักงานที่ส�านักงาน เพื่อจัดการให้มี
สภาพแวดล้อมการท�างานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
โดยบริษัทให้พนักงานส่วนใหญ่ท�างานจากที่บ้าน (Work
From Home) ส่ ว นพนั ก งานที่ จ� า เป็ น ต้ อ งเข้ า ท� า งาน
ในส�านักงานออฟฟิศต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย วัดไข้
ล้ า งมื อ ด้ ว ยแอลกอฮอล์ ที่ บ ริ ษั ท จั ด เตรี ย มไว้ แ ละเว้ น
ระยะห่างที่ปลอดภัยจากการติดเชื้อ (Social Distancing)
มีการแบ่งทีมเข้าท�างานในแต่ละแผนก มีการสลับการมา
ท�างานในแต่ละทีมเพื่อลดความหนาแน่นของพนักงาน
เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ยังคงช�าระหนีต้ า่ ง ๆ ตรงเวลาและ
สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ทางการเงิน โดยได้รับความ
ช่วยเหลือจากสถาบันทางการเงินต่าง ๆ ตามมาตรการ
ช่วยเหลือจากธนาคารแห่งประเทศไทย

123

กำรบรรเทำผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่ำงรอบด้ำนในสถำนกำรณ์ COVID-19
(Impact Mitigation)

กำรวำงแผนฟื้นฟูธุรกิจ
ภำยหลังสถำนกำรณ์ COVID-19
(Business Recovery)

บริษัทยึดถือความปลอดภัยของพนักงาน ลูกเรือ
และตัวเรือของบริษัทเป็นสิ่งส�าคัญสูงสุด และในขณะนี้
ยังไม่พบการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งในกองเรือและ
ที่ส�านักงานของบริษัท นอกจากนี้ ถึงแม้บริษัทจะได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19 บริษัทยังคง
ดูแลพนักงานของบริษทั เช่นเดิมเพือ่ สร้างขวัญและก�าลังใจ
ให้พนักงานโดยบริษัทไม่มีการเลิกจ้างหรือลดเงินเดือน
พนักงานและลูกเรือของบริษัท

คณะกรรมการบริ ษั ท และผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ได้
ประเมินและติดตามสถานการณ์ของโรคระบาดที่เกิดขึ้น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงได้มอบหมายให้
ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดูแลติดตามการด�าเนินงาน
ที่ส�าคัญในบริษัทเพื่อให้สามารถด�าเนินกิจการได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เช่น ฝ่ายตรวจสอบระบบ
การปฏิบัติงานบนเรือจัดเตรียมแนวปฏิบัติ/มาตรการ
ในการขึ้นเรือส�าหรับลูกเรือ ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายกองเรือ
ดูแลจัดเตรียมในเรื่องการขนถ่ายลูกเรือกลับบ้านและ
การส่งลูกเรือใหม่ไปขึ้นเรือ ฝ่ายปฏิบัติงานด้านระบบ
คอมพิวเตอร์ดแู ลให้ระบบการปฏิบตั งิ านทางคอมพิวเตอร์
สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง มีความน่าเชื่อถือ และปลอดภัย
จากภัยไซเบอร์ เป็นต้น

บริษัทได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติในการด�าเนินงาน
มาตรการ และแนวปฏิบัติส�าหรับการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ COVID-19 ส� า หรั บ พนั ก งาน
ที่ส�านักงานบริษัท และสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันที่จ�าเป็น
ให้แก่ลูกเรือ เช่น หน้ากากอนามัย ปรอทวัดไข้ และสเปรย์
แอลกอฮอล์ เป็นต้น พร้อมทั้งติดตามสถานะทางสุขภาพ
และสวั ส ดิ ภ าพในการท� างานอย่ า งใกล้ ชิ ด และก� าหนด
แนวทางปฏิบัติส�าหรับการป้องกันส�าหรับโรคระบาดนี้
อย่างเคร่งครัด
บริษทั เล็งเห็นถึงความส�าคัญอย่างยิง่ ในการจัดการ
เปลี่ ย นถ่ า ยคนประจ� า เรื อ ที่ ไ ม่ ส ามารถกลั บ บ้ า นได้ ใ น
เมืองท่าหรือประเทศที่ยังไม่อนุญาต ให้มีการเปลี่ยนถ่าย
คนประจ�าเรือในทุกเมืองท่าที่สามารถท�าได้ในทันที ทั้งนี้
ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศไทย
ท� า ให้ ก ารเปลี่ ย นถ่ า ยคนประจ� า เรื อ ที่ ป ระเทศไทย
(เกาะสีชัง) สามารถด�าเนินการผ่านไปได้อย่างราบรื่น
ทั้งการจัดเตรียมงานและการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ
เพื่อป้องกันโรคเป็นไปอย่างสมบูรณ์

ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ปรั บ ปรุ ง ระบบการปฏิ บั ติง านโดย
น�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ระบบการท�างานที่สามารถ
เชือ่ มโยงกันได้ระหว่างบ้านและทีท่ า� งาน เพือ่ ให้ทกุ ส่วนงาน
ยังคงปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและสามารถติดต่อกันได้
ตลอดระหว่างพนักงานและผูบ้ ริหาร รวมถึงการจัดประชุม
ต่าง ๆ ซึ่งการด�าเนินงานที่กล่าวมานั้น บริษัทยึดถือ
ความปลอดภัยของพนักงาน ลูกเรือ และตัวเรือของบริษัท
เป็นสิ่งส�าคัญสูงสุด ในขณะนี้บริษัทก�าลังจัดเตรียมระบบ
การฝึกอบรมออนไลน์ระหว่างลูกเรือ/พนักงาน และที่
ส�านักงานบริษทั เพือ่ ให้ลกู เรือ/พนักงานได้รบั การฝึกอบรม
เกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงานบนเรือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
และน�าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการท�างาน เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเรือ
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RS

บริษัท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)
SET: บริการ / พาณิชย์
https://www.rs.co.th

การด�าเนินการของบริษัทเพื่อตอบสนอง
อย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์ COVID-19
(Emergency Response)

ธุรกิจหลัก
ด�าเนินธุรกิจพาณิชย์ที่มีคอนเทนต์และความบันเทิง
จ�าหน่ายสินค้า รวมถึงมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
และระบบเทเลมาร์เก็ตติ้ง

บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบจากสถานการณ์
COVID-19 ที่มีต่อการด�าเนินงานและสุขภาวะอนามัย
และความปลอดภัยของพนักงานได้อย่างรวดเร็วและทัน
เหตุการณ์ โดยเมื่อได้รับข่าวสารจากช่องทางที่เชื่อถือได้
บริษัทได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการจัดการเพื่อ
ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัท
ทั้งทางด้านสุขภาวะอนามัยของพนักงาน ผลกระทบใน
ห่วงโซ่อุปทานต่าง ๆ ทั้งการน�าเข้าวัตถุดิบ การวางแผน
การผลิต หรือการขนส่งสินค้า เป็นต้น
ในสถานการณ์ เ ช่ น นี้ บริษัทให้ความส�าคัญกับ
พนักงานเป็นอันดับแรก นอกจากไม่มมี าตรการการไล่ออก
หรือปรับลดเงินเดือนแล้ว บริษัทยังให้ความช่วยเหลือ
ด้านต่าง ๆ อีกมากมาย ทั้งโครงการอาหารกลางวันฟรี
โครงการให้ทพี่ กั ชัว่ คราวแก่พนักงานกรณีตอ้ งเดินทางไกล
จัดหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
เช่น แจกหน้ากากอนามัยแก่พนักงานทุกคน เตรียมเจล
ล้างมือแอลกอฮอลล์ทุกจุด และฉีดพ่นฆ่าเชื้อในสถานที่
ท�างานเป็นประจ�า เป็นต้น
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การบริหารจัดการ
ภาวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท
(Crisis Management)
ส่วนของการวางแผนก�าลังคนนั้น แต่ละส่วนงาน
ได้ออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น บางแผนกลดจ�านวนคนลงครึ่งหนึ่งโดยใช้วิธี
การจับคู่สลับวันหยุด เพื่อให้มีคนรับผิดชอบแทนกันได้
โดยไม่ขาดความต่อเนื่อง และพนักงานทุกคนต้องเตรี
ยมความพร้อมของตนเองสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้
ตลอดเวลา
ส่วนของการเตรียมความพร้อมของบริษัทในด้าน
การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการท�างาน Work From Home
ให้พนักงาน ได้แก่ จัดหา Notebook เพิ่มเติมให้เพียงพอ
ต่อความต้องการใช้งาน รวมถึงท�าช่องทางพิเศษให้เข้า
Share Drive ส�าหรับการเข้าใช้ Data Base ที่บริษัทได้
อย่างสะดวก

คณะกรรมการบริ ษั ท และผู ้ บ ริ ห ารมี บ ทบาทใน
การจัดการภาวะวิกฤตโดยมีการจัดประชุมและแต่งตั้ง
ชุดท�างานเฉพาะกิจขึ้นมา โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
วัฒนธรรมองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ท�างานร่วมกับ
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด การตั ด สิ น ใจหรื อ แก้ ไ ข
เฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที
การจัดการด้านทรัพยากรบุคคลและการจัดสรร
อุปกรณ์ยงั คงเป็นไปตามแนวทางการจัดการภาวะวิกฤตใน
ช่วงต้น และมีแนวทางการปฏิบัติของพนักงานหรือบุคคล
ทีเ่ ข้ามาติดต่องานในส�านักงาน ได้แก่ การแจกหน้ากากผ้า
ให้พนักงานคนละ 2 ชุด และสนับสนุนให้พนักงานใส่
หน้ากากเมื่ออยู่ภายในออฟฟิศ จัดเตรียมกระดาษและเจล
แอลกอฮอล์ลา้ งมือส�าหรับพนักงาน มีจดุ ตรวจวัดอุณหภูมิ
พนักงานและผู้ติดต่อที่เข้ามาในอาคาร สนับสนุนให้มีการ
ประชุมผ่านช่องทาง Video Call แทนการใช้ห้องประชุม
รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ท�า งานอย่าง
เหมาะสมตามแนวทาง Social Distancing พร้อมอุปกรณ์
การท�างานที่เพียงพอ
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ในภาวะวิกฤตนี้ บริษัทได้รับผลกระทบทางด้าน
วัตถุดิบ บางชนิดที่ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ บริษัท
จึ ง ต้ อ งปรับเปลี่ยนแผนการผลิต โดยหันมาเน้นสินค้า
ที่ ผ ลิ ต โดยใช้ วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ที่ มี อ ยู ่ ห รื อ มี แ หล่ ง ที่ ม าจาก
ในประเทศ แม้ว่าในส่วนอื่น ๆ ของห่วงโซ่อุปทานไม่มีการ
กระทบ แต่ บ ริ ษั ท ได้ ก� า หนดให้ ฝ ่ า ยนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์
ท�าหน้าที่ให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้มีส่วนได้เสียตลอดเวลา เพื่อ
ให้เกิดการสื่อสารที่ถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา

การบรรเทาผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างรอบด้านในสถานการณ์ COVID-19
(Impact Mitigation)
บริษทั ได้ออกมาตรการทีห่ ลากหลายในการป้องกัน
และดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนอย่างดีที่สุด เช่น
พนั ก งาน: ก� า หนดมาตรการป้ อ งกั น ดู แ ลด้ า น
สุขอนามัยของพนักงาน เช่น Social Distancing สนับสนุน
การท�างานผ่านเทคโนโลยีและระบบออนไลน์ แจกจ่าย
อุปกรณ์ปอ้ งกันด้านสุขภาพให้แก่พนักงาน ทัง้ นี้ บริษทั ไม่มี
มาตรการการไล่ออกหรือปรับลดเงินเดือนของพนักงาน
ลูกค้า: จัดหาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ในราคาพิเศษเพือ่ ช่วยดูแลด้านสุขภาพ แจกเจลแอลกอฮอล์
ฟรีทุกการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า
คู่ค้า: ช�าระค่าสินค้าตรงก�าหนดเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนในสถานการณ์การเงินที่ตกต�่า

การวางแผนฟื้นฟูธุรกิจ
ภายหลังสถานการณ์ COVID-19
(Business Recovery)
เนื่ อ งจากในภาวะวิ ก ฤตนี้ บ ริ ษั ท แทบไม่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจึงไม่ได้จัดท�าแผนฟื้นฟูกิจการ และยังถือเป็น
ผลดีของบริษัทที่ท�าธุรกิจประเภท Commerce และ Media
โดยเน้นรูปแบบ Online จึงยิ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้คน
ที่กักตัวอยู่บ้านใช้สินค้าและบริการของบริษัทมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งเน้นแผนงานที่จะพัฒนา
และผลิตสินค้าประเภทดูแลสุขภาพให้มีคุณภาพเพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับบุคคลทั่วไปและ
ผลิ ต รายการที่ มี คุ ณ ภาพครบครั น ทั้ ง สาระและบั น เทิ ง
พร้อมเป็นกระบอกเสียงช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างดีทสี่ ดุ
ส�าหรับ New Normal ของธุรกิจ คือ การที่ลูกค้า
มีความคุน้ ชินกับการใช้จา่ ยผ่านช่องทางออนไลน์มากยิง่ ขึน้
แต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะมีความต้องการออกไปพบปะกันตาม
สถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายจากช่วง
สถานการณ์ความตึงเครียดที่ผ่านมา ดังนั้น การคัดสรร
สินค้าที่ดีมีคุณภาพเพื่อมาจ�าหน่ายผ่านช่องทางที่สะดวก
รวดเร็วและเข้าถึงผูค้ นได้มากทีส่ ดุ จึงนับเป็นความสามารถ
ทางการแข่งขันให้กับบริษัทได้อย่างดี

ผูถ้ อื หุน้ : จ่ายปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายปันผล
กลางปีเนือ่ งจากบริษทั มีการเลือ่ นการจัดการประชุม AGM
ชุมชน

ชุมชนและสังคม: มีการตั้งตู้ปันสุข 4 จุดในแหล่ง
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TNDT

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จ�ำกัด (มหำชน)
mai: บริการ
http://www.tndt.co.th

ธุรกิจหลัก
ด�าเนินธุรกิจบริการการทดสอบ ตรวจสอบ
และรับรองผล ด้วยเทคนิคไม่ท�าลาย (NDT)
ซึ่งไม่ท�าลายชิ้นงานให้ผิดไปจากก่อนการทดสอบ
เป็นเทคนิคที่ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถมองเห็น
ได้ด้วยตาเปล่าหรือใช้อุปกรณ์อื่นใดได้โดยง่าย
สามารถใช้ในภาคอุตสาหกรรมทั้งการแพทย์
การเกษตร และภาคอุตสาหกรรม
เพื่อความปลอดภัยทางวิศวกรรมทางสุขอนามัย
อาชีวอนามัย โดยข้อมูลที่ได้จะถูกน�าไป
วิเคราะห์เพื่อการรับรอง แก้ไข ปรับปรุง
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อก�าหนด

กำรด�ำเนินกำรของบริษัทเพื่อตอบสนอง
อย่ำงทันท่วงทีต่อสถำนกำรณ์ COVID-19
(Emergency Response)
บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบจากสถานการณ์
COVID-19 ที่อาจมีผลต่อการด�าเนินงานจึงมีการติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด เช่น จ�านวนผู้ติดเชื้อ ประกาศ
นโยบาย/มาตรการจากหน่วยงานรัฐ เป็นต้น บริษัทได้น�า
แผนส�ารองฉุกเฉิน (BCP) มาใช้เพื่อบริหารจัดการในช่วง
เหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทยังได้ก�าหนดแผน Work From
Home เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการรวมตัว
และการเดินทางมาปฏิบัติงานของพนักงาน นอกจากนี้
มีการสื่อสารข้อมูลให้แก่พนักงานรับทราบอย่างทั่วถึง
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กำรบริหำรจัดกำร
ภำวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท
(Crisis Management)
บริษัทได้แต่งตั้งหน่วยงานในการบริหารจัดการ
เฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
COVID-19 ในสถานที่ท�างาน พร้อมทั้งก�าหนดมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น การดูแลรักษา
ความสะอาดในสถานที่ท�างาน การจัดเตรียมเจลล้างมือ
สเปรย์แอลกอฮอล์ไว้พื้นที่ส่วนกลาง ก�าหนดให้มีการวัด
อุณหภูมกิ อ่ นเข้าพืน้ ที่ และใช้การประชุมในรูปแบบ Online
แทนการประชุมแบบ Face to Face เป็นต้น บริษัทมีการ
สื่อสารมาตรการดังกล่าวให้พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รับทราบ

ในด้านการด�าเนินธุรกิจ บริษทั ได้รบั ผลกระทบจาก
สถานการณ์ COVID-19 เนือ่ งจากภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว
ประกอบกับภาวะวิกฤตของอุตสาหกรรมน�้ามันและก๊าซ
ธรรมชาติในตลาดโลกยังไม่คลี่คลาย ส่งผลให้โครงการ
ลงทุนต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมดังกล่าวมีการเลือ่ น
การลงทุนออกไป ส่งผลกระทบโดยตรงของธุรกิจของ
บริษัทซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมน�้ามันและ
ก๊าซธรรมชาติโดยตรง บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการ
ตรวจสอบและวางแผนกระแสเงินสดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้
มั่นใจว่าสามารถจัดการค่าใช้จ่ายได้จนสามารถผ่านพ้น
วิกฤต
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กำรบรรเทำผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่ำงรอบด้ำนในสถำนกำรณ์ COVID-19
(Impact Mitigation)

กำรวำงแผนฟื้นฟูธุรกิจ
ภำยหลังสถำนกำรณ์ COVID-19
(Business Recovery)

บริษัทมีมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้าง
ประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

บริษทั ตระหนักว่าในอนาคตหลังเหตุการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ COVID-19 จะมีการใช้เทคโนโลยีและระบบ
ออนไลน์มาใช้ในการท�างานมากขึ้น บริษัทจึงได้ด�าเนิน
การปรับปรุงระบบงานสารบรรณเพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลมาก
ขึน้ เพือ่ รองรับสถานการณ์ฉกุ เฉินและรองรับการท�างานรูป
แบบใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

พนักงาน: บริษัทจัดให้มีสวัสดิการประกันสุขภาพ
ไวรัส COVID-19 ส�าหรับพนักงาน มีการลดความเสี่ยง
จากการติดเชือ้ โดยการอนุญาตให้มกี าร Work From Home
ส�าหรับพนักงานที่จ�าเป็นต้องเดินทางมาปฏิบัติงาน บริษัท
ได้จัดสวัสดิการรถรับส่งพนักงานที่ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19
ผู้ถือหุ้น: บริษัทให้ความส�าคัญกับสุขอนามัยของ
ผู้เข้าร่วมการประชุมจึงมีการเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
ออกไปก่อนในช่วงที่มีการระบาดอย่างรุนแรง และเมื่อ
สถานกรณ์คลี่คลาย บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้
แนวปฏิ บั ติเ พื่ อ ป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ COVID-19 ตาม
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของรัฐบาล เช่น มีการจัด
ทีน่ งั่ ประชุมตามมาตรการ Social Distancing มีการคัดกรอง
ก่อนเข้าร่วมประชุม เป็นต้น

ในด้านการด�าเนินธุรกิจ นอกหนือจากวางแผน
กระแสเงิ น สดอย่ า งใกล้ ชิ ด แล้ ว บริ ษั ท เร่ ง ด� า เนิ น การ
ตามแผนธุรกิจที่วางไว้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
โดยให้ความส�าคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรม
“คุณสมบัติของล�าแสงอิเล็กตรอน (Electron Beam)”
มาเป็นสารตั้งต้น เพื่อน�าไปใช้ในสินค้าทางการแพทย์
อุตสาหกรรม การเกษตร สาธารณสุข รวมถึงด้านอนุรักษ์
สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยใช้ พื้ น ที่ ข องบริ ษั ท ที่ จั ง หวั ด ระยอง
เป็ น แหล่ ง การเรี ย นรู ้ แ ละวิ จั ย เพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นา
นวัตกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นแห่งแรกในภาคพื้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
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บริษัท วีจีไอ จ�ำกัด (มหำชน)
SET: บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์
http://www.vgi.co.th

ธุรกิจหลัก
ด�าเนินธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการช�าระเงิน
และธุรกิจโลจิสติกส์

กำรด�ำเนินกำรของบริษัทเพื่อตอบสนอง
อย่ำงทันท่วงทีต่อสถำนกำรณ์ COVID-19
(Emergency Response)
บริ ษั ท ให้ ค วามส� า คั ญ ในความปลอดภั ย และ
อาชีวอนามัยของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็น
สิง่ ทีส่ า� คัญทีส่ ดุ โดยจากสถานการณ์ COVID-19 ทีผ่ า่ นมา
บริษัทได้ก�าหนดดัชนีชี้วัด (KPIs) ว่าจะต้องไม่มีพนักงาน
ติดเชือ้ COVID-19 และได้จดั ท�านโยบายวางแผนการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

131

บริ ษั ท ประกาศนโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความ
ปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ดังนี้
นโยบาย Work From Home ตั้งแต่เริ่มมี
การระบาดเกิดขึน้ เพือ่ ลดความเสีย่ งในการติดเชือ้ โดยแจ้ง
ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบ เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์
เป็นต้น
นโยบายให้พนักงานหลีกเลี่ยงการเดินทางไป
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสุ่มเสี่ยง
มาตรการด้านสุขอนามัยต่าง ๆ เช่ น การ
จัดสรรหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้แก่พนักงาน
การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน การฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อ
ทุก 2 สัปดาห์ ตลอดจนท�าประกัน COVID-19 ให้แก่
พนักงาน เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทยังติดตั้งระบบการประชุมทั้ง
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรผ่านช่องทางออนไลน์
เพือ่ ลดโอกาสการอยูร่ ว่ มกันในสถานทีป่ ระชุมเป็นเวลานาน

กำรบริหำรจัดกำร
ภำวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท
(Crisis Management)
บริษัทได้มีการวางโครงสร้าง Business Continuity
Planning (BCP) โดยมี CEO, CFO และ COO เป็น
Executive Commander รับผิดชอบสูงสุดในการจัดการ
สถานการณ์วิกฤตและท�างานร่วมกับ BCM committee
ซึ่งเป็นผู้บริหารในระดับ Chief Level ส�าหรับในระดับ
ปฏิบัติการ มี Human Resource Director เป็น BCM
Manager เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และมี Operation Team,
Support Team และ IT Support Team สนับสนุนในการ
ปฏิบัติงาน
ในระหว่ า งภาวะวิ ก ฤต บริ ษั ท ด� า เนิ น การตาม
แผน BCP ที่ก�าหนดไว้มีการจัดอบรมการใช้งานระบบ
Network (VPN) และระบบ Software ต่าง ๆ เช่น ระบบ
บัญชี ระบบ Ayuda หรือโปรแกรมอื่น ๆ พร้อมทั้งเตรียม
ความพร้อมส�าหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อรองรับการท�างาน
ในรูปแบบ Work From Home
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นอกจากนี้ บริษัทเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการ
พัฒนาสื่อต่าง ๆ ของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รองรับการให้บริการแก่ลูกค้า จึงได้อาศัยโอกาสที่โฆษณา
ส่วนใหญ่จากลูกค้าได้เจรจาเลื่อนไปฉายในช่วงครึ่งปีหลัง
ด�าเนินการพัฒนาและปรับปรุงสื่อโฆษณานอกบ้านที่มีอยู่
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการปรับเปลี่ยนป้ายภาพนิ่ง
เป็นหน้าจอดิจทิ ลั ซึง่ หากบริษทั ท�าการปรับปรุงสือ่ ดังกล่าว
ในช่วงสถานการณ์ปกติจะเกิดผลกระทบจากการหยุด
โฆษณาซึ่งจะท�าให้รายได้ลดลง
ส�าหรับด้านการจัดการทางการเงิน บริษัทได้จัด
ให้มีการประชุมกับผู้บริหารทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อท�า
การประเมินผลกระทบทางด้านการเงินจากสถานการณ์
ดังกล่าว ภายหลังจากการประเมิน บริษัทได้มอบหมายให้
ทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ท�าการสื่อสารข้อมูลดังกล่าวแก่
นักวิเคราะห์และนักลงทุนผ่านการประชุมออนไลน์และ
รายงานค� า อธิ บ ายและวิ เ คราะห์ ฐ านะทางการเงิ น และ
ผลการด� า เนิ น งาน (MD&A) ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี
มาตรการทางการเงินที่มุ่งเน้นใน 3 ประเด็น คือ
การดูแลให้ VGI มีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อ
การด�าเนินธุรกิจ
ครึ่งปีหลัง

การเจรจาให้ลูกค้าเลื่อนสื่อโฆษณาไปยังช่วง

การลดค่าใช้จา่ ยในส่วนต่าง ๆ และเลือ่ นการใช้
เงินลงทุนเพื่อโครงการใหม่ ๆ

กำรบรรเทำผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่ำงรอบด้ำนในสถำนกำรณ์ COVID-19
(Impact Mitigation)
บริษัทด�าเนินการช่วยเหลือหรือบรรเทาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
พนักงาน: พนักงานถือเป็นก�าลังส�าคัญที่จะท�าให้
บริษัทผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ได้อย่างราบรื่น นอกจากการ
ใส่ใจสุขภาพของพนักงานด้วยการจัดท�าประกัน COVID-19
แล้วนั้น บริษัทไม่มีนโยบายลดพนักงาน และจ่ายเงินเดือน
พนักงานทุกท่านตามปกติ
ลู ก ค้ า และผู ้ บ ริ โ ภค: บริ ษั ท ได้ น� า แพลตฟอร์ ม
ต่าง ๆ เพื่อเป็นหนึ่งในช่องทางช่วยเหลือลูกค้าและสังคม
ดังต่อไปนี้
• ธุรกิจสื่อโฆษณา โดยแบ่งปันพื้นที่สื่อโฆษณาใน
การกระจายคอนเทนท์ทเี่ กีย่ วข้องกับ COVID-19
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ไม่แสวงหา
ผลก�าไรโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
• ธุรกิจบริการช�าระเงิน ร่วมเป็นหนึ่งในช่องทาง
การบริ จ าคเงิ น เพื่ อ ร่ ว มสมทบทุ น การผลิ ต
อุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น และอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์
ร่วมกับสภากาชาดไทย มีการร่วมกับแรบบิท
รีวอร์ดสในการแจกคะแนนสะสมหากซื้อประกัน
COVID-19 ผ่านช่องทางของแรบบิท
• ธุรกิจโลจิสติกส์ มอบโอกาสให้คนขับรถแท็กซี่
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งพัสดุ Kerry แทน
การวิ่งรับผู้โดยสาร รวมถึงให้บริการโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายแก่ผู้ที่ต้องการส่งของใช้ที่ส�าคัญให้แก่
ทีมแพทย์และโรงพยาบาล
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กำรวำงแผนฟื้นฟูธุรกิจ
ภำยหลังสถำนกำรณ์ COVID-19
(Business Recovery)

ชุมชนและสังคม: บริษัทร่วมกับกลุ่มบริษัท BTS
สมทบเงิ น ช่ ว ยเหลื อ จ� า นวนกว่ า 100 ล้ า นบาท เพื่ อ
สนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาผลกระทบ
จาก COVID-19 โดยหนึง่ ในโครงการทีส่ า� คัญ ได้แก่ โครงการ
“นั ก รบเสื้ อ ขาวสู ้ ภั ย COVID-19” ของแพทยสมาคม
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และแพทยสภา
เพื่อร่วมจัดท�ากรมธรรม์ประกันชีวิตและบริจาคเงินเข้า
กองทุนสนับสนุนและเยียวยามูลค่ากว่า 70 ล้านบาทให้กบั
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และอาสาสมัคร
สาธารณสุ ข ประจ� า หมู ่ บ ้ า น (อสม.) รวมทั้ ง หมดกว่ า
1 ล้านคนทั่วประเทศ นอกจากนี้กลุ่มบริษัท BTS วีจีไอ
และบริษัทในเครือ ได้มอบกล่องบรรเทาทุกข์ส่งความสุข
จ�านวน 20,000 กล่อง โดยมีธุรกิจโลจิสติกส์ของ Kerry
เป็นตัวกลางในการส่งของแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบจากสถานการณ์
COVID-19 ตัง้ แต่ชว่ งแรกๆ โดยจัดท�าประมาณการภายใน
เพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์
และผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้แจ้งผลกระทบต่อธุรกิจแก่นัก
ลงทุนผ่านช่องทางการประชุม Conference ในรายงาน
ประจ�าปี และ MD&A
ส�าหรับการวิเคราะห์ New Normal และการก�าหนด
แผนระยะยาวในการรับมือ บริษัทตระหนักถึงการเปลี่ยน
แปลงในยุค Disruption ตัง้ แต่ชว่ ง 2-3 ปีทผี่ า่ นมา โดยเริม่
ปรับตัวและใช้กลยุทธ์ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดั ง กล่ า วตั้ ง แต่ ป ี 2560 โดยบริ ษั ทปรับเปลี่ยนโมเดล
ธุรกิจจากการเป็นเพียงผู้ให้เช่าพื้นที่สื่อโฆษณา กลาย
เป็นผู้ให้บริการ Offline-to-Online (“O2O”) โซลูชั่นส์
ผ่านแพลตฟอร์มธุรกิจสื่อโฆษณา บริการช�าระเงิน และ
โลจิสติกส์ด้วย Ecosystem นี้ ช่วยให้บริษัทสามารถดึงดูด
ให้พนั ธมิตรรายใหม่ ๆ เข้ามาท�าธุรกิจร่วมกัน ท�าให้บริษทั
มีความยืดหยุ่นในการด�าเนินธุรกิจและสามารถกระจาย
ความเสี่ยงจากการมีแหล่งรายได้ที่หลากหลายมากขึ้น
นอกจากนี้ บริ ษั ท ได้ เ ห็ น เทรนด์ ค วามต้ อ งการ
ใช้สื่อโฆษณาออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงได้ตั้ง
หน่วยธุรกิจใหม่ที่ให้บริการเกี่ยวกับออนไลน์เอเจนซี่เพื่อ
ตอบสนองต่ อ เทรนด์ ที่ เ ปลี่ ย นไป ซึ่ ง บริ ษั ท เชื่ อ ว่ า สื่ อ
โฆษณานอกบ้านยังคงเป็นสือ่ ทีส่ ามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าโฆษณาที่ต้องการสื่อสารไปยัง Mass
Audience อย่างไรก็ตาม สื่อออนไลน์จะเป็นช่องทางการ
สื่อสารที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้น การขยาย
ขอบเขตการด�าเนินงานให้ครอบคลุมสื่อโฆษณาทั้งสอง
จะท�าให้บริษัทสามารถใช้โฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
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กำรด�ำเนินกำรของบริษัทเพื่อตอบสนอง
อย่ำงทันท่วงทีต่อสถำนกำรณ์ COVID-19
(Emergency Response)

ธุรกิจหลัก
ด�าเนินธุรกิจให้บริการขนส่งทางทะเล
ส�าหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์
ซึ่งสินค้าหลักแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
น�้ามันดิบ น�้ามันเตา น�้ามันใส น�้ามันหล่อลื่น
และน�้ามันปาล์ม

บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบจากสถานการณ์
COVID-19 ที่มีต่อการด�าเนินงานและสุขภาวะอนามัยและ
ความปลอดภัยของพนักงานโดยบริษัทได้มีการประชุม
ร่วมกันเพื่อประเมินสถานการณ์จากการแพร่ระบาดและ
ติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด อีกทั้งได้ออกค�าสั่งและ
ประกาศมาตรการต่าง ๆ อย่างเร่งด่วนให้ทนั ต่อเหตุการณ์
ตลอดจนสือ่ สารไปยังพนักงานทุกคนในองค์กร โดยในช่วง
ต้นของเหตุการณ์บริษทั ได้ประกาศใช้มาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งครอบคลุมเรื่องการกักตัว
และการงดการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง นอกจากนี้ บริษัท
เร่งจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน น�้ายาฆ่าเชื้อ เครื่องตรวจวัด
อุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือไว้ประจ�าส�านักงานและจัด
ส่งไปยังเรือทุกล�าของบริษัท การเพิ่มจุดคัดกรองก่อนเข้า
ส�านักงาน การจัดพื้นที่ในการจัดส่งเอกสารส�าหรับบุคคล
ภายนอก เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และก�าหนด
ให้พนักงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง
ไม่ทานอาหารร่วมกัน หมั่นล้างมือ และท�าความสะอาด
พื้นที่โต๊ะท�างานของแต่ละบุคคล
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ต่อมาบริษัทมีแนวทางให้พนักงาน Work From
Home โดยได้พิจารณาตามความจ�าเป็นและความเหมาะ
สมของลั ก ษณะงาน มี ก ารก� า หนดเป้ า หมาย ตั ว ชี้ วั ด
การท�างาน ระบบวิธีการสื่อสาร ติดตาม ตลอดจนการ
รายงานผลการท�างานอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั เตรียม
ความพร้อมด้าน IT เพื่อสนับสนุนในการท�างาน Work
From Home และการประชุมผ่านระบบ Online

กำรบริหำรจัดกำร
ภำวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท
(Crisis Management)
คณะกรรมการบริ ษั ท และผู ้ บ ริ ห ารมี บ ทบาทใน
กระบวนการจัดการภาวะวิกฤตโดยรับผิดชอบติดตาม
สถานการณ์และความคืบหน้าของแผนด�าเนินการต่าง ๆ
ตลอดจนสนับสนุนทีมงานในการด�าเนินงานช่วงภาวะวิกฤต
ดังกล่าวซึง่ บริษทั มีการจัดการและติดตามสถานการณ์เป็น
รายวันทั้งจ�านวนผู้ติดเชื้อและมาตรการตามข้อก�าหนด
และประกาศของรัฐ โดยมีการประชุมร่วมกันสัปดาห์ละ

2 ครั้ง นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ภาวะฉุกเฉิน โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
• เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งต่ า งๆ
รวมถึงการอนุมตั งิ บประมาณในการแก้ไขปัญหา
จนกว่าสถานการณ์ COVID-19 จะผ่านพ้นไป
• ก�าหนดแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจขององค์กร ตัดสินใจประกาศใช้แผนบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
• ก�าหนดมาตรการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพือ่
รับมือกับผลกระทบความรุนแรงจากภาวะวิกฤต
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
• ด�าเนินการลดผลกระทบจากการหยุดชะงักทาง
ธุรกิจต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจขององค์กร
• บรรเทาความเสียหายทางธุรกิจให้อยู่ในระดับ
ที่องค์กรรับได้
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บริษัทได้ติดตามสถานการณ์ ข่าวสาร กฏระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ทีม่ าจากหน่วยงานก�ากับ และเพิม่ มาตรการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน ลูกค้า ผู้ปฏิบัติงาน
บนเรือและในส่วนส�านักงาน เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ
การเว้นระยะห่าง (Social Distancing) การลดจ�านวน
พนั ก งานโดยการสลั บ วั น การเข้ า ปฏิ บั ติง านเพื่ อ ลด
ความเสี่ยงการท�าความสะอาดฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อโรค
มาตรการกักตัวส�าหรับผู้ที่เป็นไข้ ทั้งนี้ เพื่อรองรับการ
ด�าเนินงานในช่วงภาวะวิกฤต บริษัทได้ท�าการจัดเตรียม
ระบบ IT และอุปกรณ์ที่รองรับการท�างานแบบ Work From
Home และการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ตลอดจน
แจกจ่ายอุปกรณ์สุขอนามัยต่าง ๆ ส�าหรับพนักงานที่ยัง
ต้องปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ เช่น หน้ากาก PPE หน้ากากอนามัย
เจลล้างมือ เป็นต้น
ในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า ว บริ ษั ท มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการท�างานและการส่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น วางบิล
รับเช็ค เอกสารอื่น ๆ เป็นต้น ผ่านระบบ Online ให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะท�าได้ รวมทั้งเน้นการประชุม Online แทน
การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองยกเว้นกรณีมีเหตุจ�าเป็น

กำรบรรเทำผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่ำงรอบด้ำนในสถำนกำรณ์ COVID-19
(Impact Mitigation)
บริษทั มีการประเมินผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ และจัดการ
ผลกระทบผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
พนักงาน: บริษัทไม่ได้มีการจ้างพนักงานออกและ
ยังคงด�าเนินการธุรกิจตามปกติ หากพบว่าพนักงานอยู่
ในความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ อนุญาตให้ไปพบแพทย์และ
ให้กักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลาและ
จ่ายค่าจ้างตามปกติ

ผู้ถือหุ้น: บริ ษั ท ได้ ป ระเมิ น ความเสี่ ย งต่ อ ผู ้ ถื อ
หุ้นที่จะมาเข้าร่วมประชุมจึงได้ท�าการเลื่อนการประชุม
สามัญประจ�าปีออกไป และเปิดช่องทางการส่งค�าถามผ่าน
อีเมลหรือทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้ขอ
ความร่วมมือในการมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวและลดความเสี่ยงจาก
การแพร่ระบาด ทั้งนี้ บริษัทประกาศข่าวสารผ่านช่องทาง
ต่างๆ อย่างทัว่ ถึงและสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ ในงาน Opportunity
Day ผ่านระบบออนไลน์

กำรวำงแผนฟื้นฟูธุรกิจ
ภำยหลังสถำนกำรณ์ COVID-19
(Business Recovery)
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท�าให้เศรษฐกิจ
ชะลอตัว ประกอบกับมาตรการปิดประเทศเพือ่ ป้องกันการ
แพร่ระบาดได้ส่งผลต่อความต้องการใช้น�้ามัน เนื่องจาก
บริษัทประกอบธุรกิจด้านการขนส่งให้กับผู้ผลิตน�้ามัน
รายใหญ่ในประเทศ จึงได้รบั ผลกระทบเพียงช่วงสัน้ ๆ จาก
การลดก�าลังการผลิตของโรงกลั่นน�้ามัน ท�าให้การขนส่ง
ของบริษัทชะลอตัวลงตามก�าลังการผลิต อย่างไรก็ตาม
เมื่อสถานการณ์ต่าง ๆ คลี่คลายลง บริษัทจะสามารถให้
บริการได้ตามปกติ ทั้งนี้ บริษัทยังสามารถด�าเนินธุรกิจ
ต่อไปโดยไม่มีการเลิกจ้างพนักงานหรือหยุดให้บริการ
ขนส่งเป็นระยะเวลานาน
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