การจัดการสถานการณภาวะวิกฤติ COVID-19
Emergency Response: การดําเนินการของบริษัทเพื่อตอบสนองอยางทันทวงทีตอสถานการณ COVID-19
บริษัทไดมีการติดตามและเฝาระวังสถานการณการแพรระบาดโคโรนาไวรัส (COVID-19) มาอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอการดําเนินงานและ
สุขภาพความปลอดภัย ทั้งภายในและภายนอกองคกร ผูบริหารไดจัดประชุมหารือรวมกันในเรื่องของการรับมือกับ
เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและมาตรการการรับมือในดานตางๆ โดยมีการรายงานความคืบหนาไปยัง
คณะกรรมการบริษัทใหรับทราบ
ในขั้นแรกประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูงไดคาดการณและประเมินสถานการณ ที่เกิดขึ้น
วาสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทอยางไร และหาทางรับมือกับเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยไดมีการแตงตั้ง
คณะทํางานเฉพาะกิจ 2 คณะดังนี้
1. ทีมปองกันการแพรระบาด กํากับดูแลเพื่อใหพนักงานปลอดภัย การติดเชื้อCOVID-19 ภายในบริษัทฯ
เปนศูนย (Zero Infection) โดยทําหนาที่ กําหนดมาตรการฉุกเฉิน บริหารการทํางานใหมีความตอเนื่อง
ปลอดภัย สื่อสารใหพนักงาน คูคา ลูกคา ผูมาติดตอเขาใจสถานการณไดอยางเหมาะสมในแตละ
สถานการณ
2. ทีมปองกันดานการดําเนินงาน โดยการกํากับการดําเนินงาน การดูแลสภาพคลองของกิจการและบริหาร
จัดการ การดําเนินธุรกิจ ของบริษัทใหไดรับผลกระทบนอยที่สุดภายใตวิกฤต COVID-19
หัวหนาทีมงานและทีมงาน BCP มาจากผูบริหารระดับสูง เปนหนวยงานในการติดตามขาวสาร สื่อสาร จัดการ
ประชุม เพื่อหามาตรการการรับรองกับสถานการณวิกฤตเพื่อใหมีการตอบสนองไดอยางทันทวงที ใหมีอํานาจสั่ง
การและจัดการไดภายใตสถานการณกรอบการทํางานของแตละทีม และมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหอยาง
เหมาะสม รายงานผลโดยตรงตอประธานเจาหนาที่บริหารและคณะกรรมการบริหารไดตลอดเวลา โดยผลการ
ดําเนินตางๆ ทําใหเกิดความมั่นใจตอพนักงาน ลูกคา คูคา และผูมีสวนไดเสียตอประสิทธิภาพการดําเนินงานใน
ดานตางๆตอไปนี้
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1. ดานการดําเนินงาน (Business Operation)
1.1. การรับมือภายในบริษัททั้งตอพนักงาน และผูมาติดตอ
บริษัทไดออกมาตรการตางๆ เพื่อสื่อสารใหพนักงาน ผูมาติดตอกับบริษัทฯ ตองปฎิบัติ โดยออกมาตรการที่สําคัญ
คือ
 การดูแลสุขภาพความปลอดภัย
 วัดอุณหภูมิรางกาย พนักงาน และผูเขามาติดตอทุกคน ถาพบวามีอุณหภูมิ ตั้งแต 37.5 องศา
เซลเซียส จะถูกกันตัวเพื่อสืบสวนโรคโดยเจาหนาที่พยาบาลของบริษัทฯ เพื่อดําเนินในขั้นตอนตอไป
 พนักงาน และผูเขามาติดตอตองสวมหนากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยูภายในบริษัทฯ และผูมา
ติดตอตองอยูเฉพาะพื้นที่สวนนอกที่บริษัทฯจัดเตรียมไวให
 แจกหนากากอนามัย เจลแฮกกอฮอลใหกับพนักงาน และเตรียมไวใหเพียงพอในแตละจุดที่มีการ
สัมผัส เพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดพื้นที่ทํางานตางๆ
 ใหความรูแกพนักงานถึงการดูแลตนเอง การปองกันการแพรระบาด และขอความรวมมือพนักงาน
ใหปฏิบัติตามมาตรการที่ประกาศ และตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง
 การตอบแบบสอบถามประจําสัปดาหเพื่อคัดกรองการติดเชื้อสําหรับพนักงาน
 การตอบแบบสอบถามสําหรับผูเขามาติดตอ เพื่อปองกันความเสี่ยงคัดกรองผูที่อาจมีเชื้อโวรัสโคโร
นา19 เขามาภายในบริษัทฯ
 บริษัทสนับสนุนเพิ่มเตาไมโครเวฟ ตูเย็นแชอาหารใหพนักงานอยางเพียงพอ เพื่อเก็บในที่ปลอดภัย
และอุนอาหาร ทานของที่ปรุงรอน และเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นโดยแจกอาหารมื้อเย็นสําหรับ
พนักงานทํางานกะกลางคืน เพื่อใหพนักงานมีอาหารที่ม่นั ใจในความปลอดภัยและปองกันการติด
เชื้อภายในบริษัทอีกทางหนึ่งดวย
 การทํางาน
 การแบงพื้นที่ทํางาน บริษัทไมไดสั่งการใหทํางานนอกสถานที่บริษัทฯ แตแบงทีมทํางานออกเปน 2
ทีม โดยแบงใหทีมหลักทํางานในพื้นที่ทํางานเดิม ทีมงานรองยายไปทํางานตางสาขาของบริษัท โดย
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บริษัทไดแยกทีมทํางานในเดือนมีนาคม 2563 และกลับเขาสูสภาพปกติในวันที่ 17 พฤษภาคม
2563 โดยไมมีการประกาศใหทํางานจากที่บานแตอยางใด
 การประชุม อบรม สัมนาตางๆ ใหจํากัดผูเขารวมกิจกรรมตามขนาดของหองประชุม การพบปะ
บุคคลภายนอกใหเลื่อนออกไป หรือใชการประชุม สัมนาผานระบบออนไลน
 การเดินทาง
 หามพนักงานทุกคน เดินทางไปตางประเทศทั้งทําธุรกิจของบริษัทและธุระสวนตัว
 การเดินทางขามจังหวัด พนักงานตองขออนุญาตตอผูอํานวยการฝาย และแจงใหเจาหนาที่
ทรัพยากรบุคคลทราบ ตองไดรับอนุญาตกอนการเดินทาง
 การเตรียมความพรอมดาน IT ไดมีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสัญญานอินเตอรเน็ต คอมพิวเตอร และ
จัดเตรียมอุปกรณทํางานIT ตางๆ ใหเพียงพอตอการทํางานตางสาขา หรือ ในกรณีตองทํางานที่บาน
 ความรวมมือและการสรางการรับรู (Collaboration & Awareness) ใหกับพนักงานในทุกแผนก ทุก
ระดับ เพื่อใหเกิดความเปนหนึ่งเดียวกันในสถานการณที่บริษัทเกิดภาวะติดขัด การสื่อสารประกาศตางๆ
ตองลดความขัดแยง และชวยเหลือซึ่งกันและกันมากที่สุด และระหวางที่มีปริมาณงานลดลง ตองมีความ
ตระหนักที่จะชวยเหลือบริษัทในการทํางานสวนอื่นที่อาจไดรับมอบหมาย เชนไดรวบรวมผูจัดการ และ
พนักงาน ในตางแผนกเพื่อเขาเรียนโครงการความยั่งยืน โดยไดรับการสนับสนุนจาก ตลาดหลักทรัพยฯ
ในโครงการ Sustainable Development (SD) Journey และโครงการ mai “ mai Sustainability
Strategy Program “ และ “Process Innovation” เปนอีกหนึ่งโครงการที่สนับสนุนจากตลาด
หลักทรัพยโดยไดรับการสอนจากสถาบันเพิ่มผลผลิต ซึ่งโครงการตางๆ เรียนผานระบบ MS team ทําให
พนักงานไดเรียนรูการปรับตัว ใชการประชุมแบบใหม ไดรับความรูโดยไมกระจุกตัวเฉพาะหนวยงานที่
ตองรับผิดชอบเทานั้นและบริษัทฯ ไดนําความรูตางๆมาตอยอดพัฒนาการทํางานที่เกี่ยวของไดอีกมาก ไม
จํากัดเฉพาะดานความยั่งยืนเทานั้น

ในการบริหารงานในสถานการณควบคุมตางๆ ขางตนสงผลใหพนักงานของบริษัทฯ ปลอดภัยไมมีการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา19 ตลอดป 2563 และยังสามารถควบคุมสถานการณความปลอดภัยของพนักงานและการดําเนินงานของ
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บริษัทมาจนถึงการระบาดระลอกที่ 2 ชวงที่มีการระบาดในกลุมคนงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งบริษัทมี
พนักงานจากประเทศเมียนมาในสายการผลิตจํานวนหนึ่ง บริษัทฯไดใหพนักงานทั้งหมดที่เปนชาวเมียนมาทุกคน
ตรวจหาภูมิคุมกัน (Anti-body rapid test) ซึ่งผลออกมาเปนลบ และบริษัทฯก็ยังใชมาตรการคุมเขมตอไป และ
ติดตามสถานการณทั้งภายในบริษัทและภายนอกตามสถานการณเพื่อใหมีความปลอดภัย Zero Defection ตอไป
1.2. ดานหวงโซอุปทาน (Supply Chain)
โดยฝายบริหารทีมกํากับดานการดําเนินงานใหฝายตางๆ ติดตามสถานการใกลชิดและรายงานเหตุการณตางๆ
โดยตรงตอกรรมการผูจัดการ หัวหนาทีมงาน
 ตรวจสอบวัตถุดิบ สินคาคงคลัง ใหมีความเพียงพอ ตอการคาดการณการขายของแตละธุรกิจใหทํางาน
อยางรวดเร็วและติดตามใกลชิดเมื่อมีสัญญาณบงบอกที่สําคัญ ซึ่งจากการตรวจสอบบริษัทมีสินคาคงคลัง
ที่เหมาะสมตนทุนตํ่าและจะสามารถสรางกําไรไดตามผลประกอบการป 2563
 ฝายจัดซื้อไดติดตอผูขาย ติดตามคําสั่งซื้อ เพื่อประเมินผลกระทบการเลื่อนสงมอบ หรือขาดแคลนวัตถุดิบ
สําคัญ ซึ่งโดยรวมบริษัทไมไดรับผลกระทบในประเด็นดังกลาว
 ฝายจัดซื้อไดเจรจาตอรองชะลอการสงมอบวัตถุดิบสําหรับรายการผลิตสินคาที่มีผลจากการสงออกไมได
จากการ Lock down ของประเทศตางๆ
 ดานการสงมอบสินคา บริษัทใชบริการขนสงภายนอก พนักงานขับรถสงของตองตรวจวัดอุณหภูมิและคัด
กรองโดยแบบบสอบถามคัดกรองCOVID-19 อยูเปนระยะเพื่อใหมั่นใจไดวามีสุขภาพปลอดภัย และ
ติดตามกฎระเบียบของลูกคามาโดยตลอดเพื่อใหการสงมอบไมสงผลตอการผลิตของลูกคา และเมื่อ
กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง รถขนสงสินคาของบริษัทไดทําการพนฆาเชื้ออยูเสมอ และขอความรวมมือใหผู
รับจางขนสงดูแลรถขนสงสินคาและพนักงานใหปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับบริษัท
1.3. ดานการเงิน (Financial Status)


มีการตั้งสมมติฐานเปน Scenario ตางๆ หากยอดขายลดลง และเตรียมมาตรการรองรับในแตละ
Scenario เชนการปรับลดคาใชจายตางๆ การควบคุมใชจาย การบริหารจัดการ ดูกระแสเงินสด
อยางใกลชิด เปนตน
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ควบคุมคาใชจายเกี่ยวกับการขาย และการตลาด ( Trade Expense/Promotion)ที่ไมจําเปน
รวมถึง คาใชจายเดินทาง คาใชจายจัดงานแสดงสินคา คารับรองลูกคา ที่ไมสามารถดําเนินการได
ในชวง Lockdown ไมสามารถรักษาอัตรากําไรของบริษัทใหเปนไปตามเปาหมาย



ดูแลควบคุมสถานะลูกหนี้อยางใกลชิด เรงติดตามการชําระหนี้ใหตรงตามกําหนด



จํากัดการรับพนักงานใหม ใหคงอัตราพนักงานเดิม หรือกรณีที่มีพนักงานลาออกใหใชการหมุนเวียน
จากหนวยงานอื่น จนกวาสถานการณจะคลี่คลาย



งดจัดกิจกรรม สันทนาการของพนักงานแบบพบปะทุกกิจกรรม เพื่อลดการแพรเชื้อไวรัส Covid-19
และ ชวยลดคาใชจายของบริษัทในการจัดกิจกรรม



ควบคุมและติดตามสินคารายการที่หมุนเวียนชา นําใหใชประโยชนดานอื่นทดแทน เพื่อเพิ่มสภาพ
คลองของการหมุนเวียนสินคา และเพิ่มกระแสเงินสด



การเตรียมความพรอมกรณีไมสามารถเขามาปฎิบัติงานไดตามปกติชวง COVID-19 ผานการใช
ระบบ Cash Management กับสถาบันการเงินเพื่อมิใหการทําธุรกรรมทางการเงินและการจาย
ชําระคาสินคาเปนไปตามปกติ

1.4. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)


ตามที่บริษัทไมไดกําหนดใหพนักงานของบริษัท ทํางานนอกบริษัท (WFH) ระบบอินเตอรเน็ต
คลังขอมูลจัดเก็บตางๆ จึงไมไดมกี ารเปลี่ยนแปลงหรือ ตองใชงบประมาณในการยายการทํางานของ
ทีมงานในแตละทีมมากนัก เพียงแตสนับสนุนดานความรวดเร็วในการติตตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณสํานักงานอื่นๆ เทานั้น ในครั้งนี้ฝายจัดการจึงมอบหมายให ฝายไอที เรงเตรียมความพรอม
ในการจัดเก็บขอมูล On Cloud โดยจัดสรรงบประมาณบางสวนใหมีระบบการทํางานของโปรแกรม
ตางๆ ที่สะดวก สามารถรองรับการทํางานที่บานไดถาเหตุการณ COVID-19 ปานปลายและยากตอ
การควบคุม บริษัทจะสามารถใชการทํางานไดทุกที่ ซึ่งในปจจุบันบริษัทก็ยังทํางานภายในบริษัทได
เต็มกําลังตามเดิมทุกฝายและแผนก
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ทั้งนี้ทีมผูบริหาร และคณะกรรมการบริหาร มีการประชุมหารืออยางตอเนื่อง และตระหนักถึงสถานการณ ประเมิน
สถานการณอยางใกลชิด เตรียมมาตรการรองรับสถานการณไมแนนอนตางๆ รวมถึงรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัทอยูเสมอ ซึ่งบริษัทไดพัฒนามาตรการดําเนินงานตามแบบแผน BCP เพื่อใหธุรกิจยังคงดําเนินงานไดอยาง
ตอเนื่อง และยังสามารถปรับมาใชกับสถานการณอื่นๆตามที่กลาวมาขางตน

Crisis Management: การบริหารจัดการภาวะวิกฤต COVID-19 ของบริษัท
ในการบริหารจัดการภาวะวิกฤต COVID-19 บริษัทมีการจัดการตามมาตรการดังนี้
1. เพิ่มงบประมาณฉุกเฉินดานดูแลพนักงาน และดานIT
 IT เพิ่มงบประมาณในการเตรียมความพรอมปรับปรุงระบบการทํางานตางๆใหมีความสะดวกและมีความ
คลองตัว เชน เพิ่มประสิทธิภาพของ ระบบอินเตอรเน็ต, การเขาถึงขอมูลออนไลน , License Zoom
เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอรของพนักงานบางสวนที่เปนแบบตั้งโตะ ใหเปนคอมพิวเตอรพกพา เปนตน.
 เพิ่มงบใหคณะทํางานทีมปองกันการแพรระบาด ใชในการดูแลดานสุขอนามัยของพนักงาน โดยมีการ
จัดเตรียมหนากากอนามัย เจลแอลกอฮอร นํ้ายาฆาเชื้อ ที่วัดอุณหภูมิ จัดทํา Face shield การพนฆา
เชื้อพื้นที่ทํางาน การดูแลอาหาร และความเปนอยูของพนักงานใหมีความปลอดภัยในแตละสถานการณ
จัดหาอุปกรณการตรวจเชื้อแบบงายและเร็วไวใชตรวจเบื้องตนเมื่อพบสถานการณเสี่ยง หรือ เมือ
พนักงานมีการเดินทางออกนอกพื้นที่ และเตรียมงบสําหรับการตรวจเชื้อแบบรับรองผลจากโรงพยาบาล
หรือ หองทดลองที่ไดรับการรับรองเปนตน
 แผนกวิจัยและพัฒนาของบริษัท ไดนํา กลีเซอรีน เกรดอุตสาหกรรมอาหารและยา มาเปนสวนผสมใน
การทําผลิตภัณฑดูแลสุขอนามัย ของพนักงาน ไดแก แอลกอฮอลเจล สเปรยแอลกอฮลอล สบูเหลวลาง
มือ เปนตน โดย กลีเซอรีน มีคุณสมบัติชวยเพิ่มและกักเก็บความชุมชื้นสูผิว ฆาเชื้อแบคทีเรียได และได
ทํา นํ้ายาฆาเชื้อ จาก คลอรีนผง ซึ่งมีความเขมขน 60% ละลายนํ้าตามหลักของกรมอนามัยแนะนํา
นํามาพนทําความสะอาด สถานที่ทํางาน รถบรรทุกสินคา ไมมอี ันตรายตอคน และฆาเชื้อโรค
2. คณะทํางานทีมปองกันการแพรระบาด ไดดูแลความปลอดภัยของพนักงานเปนผูออกมาตรการ และอนุมัติ
นโยบายที่จําเปนตางๆ ภายใตการตัดสินใจรวมของ ประธานเจาหนาที่บริหาร และทีมปองกันดานการ
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ดําเนินงาน โดยมีการออกมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส เชน หามพนักงานทุกคนเดินทางไป
ตางประเทศ ทั้งในการทําธุรกิจของบริษัทฯ หรือ ทําธุระสวนตัว การเดินทางขามจังหวัดตองไดรับการอนุมัติ
กอนการเดินทาง การแบงทีมทํางานออกเปนทีมหลัก และทีมรอง ใหทีมรองไปทํางานสาขาอื่น กําหนด
ระเบียบการประชุม และการพบปะตางแผนก การเขาพื้นที่ตาแผนกโดยไมจําเปน กําหนดการคัดกรองโดยใช
แบบสอบถามสําหรับผูมาติดตอ และสําหรับพนักงาน สื่อสารมาตรการตางๆใหพนักงานไดนําไปปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง รวมถึงใหความรู ที่จําเปนในการดูแลอนามัยสวนตนและการปฏิบัติตนในการใชสิ่งของสวนรวม
รวมกัน การสื่อสารตางๆไดทําอยางทั่วถึง และรวดเร็ว กระตุนใหพนักงานเกิดความรับรูและตระหนักในการ
ปองกันการแพรระบาดใหเกิดความความชวยเหลือซึ่งกัน
3. ดานการผลิตและการขาย
 ดวยสถานการณ Lock down ในประเทศ และตางประเทศ มีผลตอการสงออกของบริษัทมากที่สุด ไดมี
การปรับแผนการขายผลิตภัณฑที่สงออกทั้งหมด โดยมีการติดตามสถานการณทั้งภายในประเทศ
สถานการณตางประเทศ ติดตามสถานะของประเทศคูคา รวมถึงสถานการณการเงินของลูกคาไมให
กระทบตอกระแสเงินสดของบริษัทฯ
 บริหารจัดการตนทุนคงที่ ใหมีประสิทธิภาพ ประเมินยอดขายอยางใกลชิดเพื่อบริหารจัดการคาใชจายให
เหมาะสม สําหรับแผนกผลิตที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 ตลอดจนการชะลอตัวของ
ผลิตภัณฑกาวใหพนักงานไปปฎิบัติงานยังแผนกผลิตอื่นที่เหมาะสม เพื่อลดการทํางานลวงเวลา หรือเพิ่ม
กะทํางาน เปนการเกลี่ยรายไดของพนักงานไมใหไดรับผลกระทบมากนักแตกตางกันมาก และให
พนักงานพอมีรายไดในภาวะวิกฤติดังกลาว
 เจรจากับคูคา สําหรับการเลื่อนรับวัตถุดิบ สําหรับวัตถุดิบที่ใชในการผลิตที่มีการปรับลดลงของคําสั่งซื้อ
ของลูกคา และการสงมอบสินคาแบบ Direct Shipment ถึงลูกคาโดยตรงเพื่อลดตนทุนขนสงและเพิ่ม
ความรวดเร็วตรงความตองการของลูกคาอีกดวย
 ฝายวิจัยและพัฒนาไดหารือ และทดลองวัตถุดิบ รวมกับคูคา เพื่อจะหาสินคาทดแทน (Substitute
Products)
 ในชวงเวลาที่ฝายขายไมสามารถไปพบปะ หรือออกงานแสดงสินคาได ไดใชการโทรศัทพ การ Chat และ
ระบบ Conference ในการคุยงานกับลูกคา ทั้ง Zoom MS team, We chat, what app ทําใหบริษัท
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ประหยัดคาใชจายดานการเดินทาง การจัดงานแสดงสินคา และการรับรองไดเปนอยางมาก และการ
ติดตามยอดขายและการชําระเงินก็ยังไดรับผลตามที่คาดการณ และพบวาระบบ Telesale ที่นํามาใชใน
สถานการณนี้ชวยใหมีลูกคารายใหมในกลุมสินคา กาว และกาวยาแนวจํานวนมาก ถึงแม ยังไมสรางอยด
ขายที่สูงหรือเปนรายใหญแตก็สรางโอกาสในการขายอีกชองทางหนึ่ง
 ไดเพิ่มชองทางการ Online โดยการประชาสัมพันธสินคา ผาน Facebook และขายผาน Shopee,
Lazada สําหรับสินคากาว และผลิตภัณฑยาแนว https://www.facebook.com/AppliedDB/
4. ดานสภาพคลอง และสถานะการเงินของบริษัท
 บริษัทมีมาตรการทางการเงินเพื่อรักษา กระแสเงินสดใหมีเสถียรภาพในการดําเนินงานสูงสุด มีการปรับ
ลดคาใชจายบางรายการในชวงสถานการณ COVID-19 เชน ประกาศใชมาตรการ การปรับลด
สวัสดิการผูบริหารระดับสูงลง 25% ปรับลดเงินเดือนพนักงานทั้งบริษัทในอัตรา 5-25% ลดหลั่นตามฐาน
เงินเดือน โดยคาดการณจะบังคับใชมาตรการนี้ในชวงเวลาตั้งแตเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กันยายน
2563 และตอมาบริษัทสามารถบริหารงานเขาสูภาวะปกติไดเร็วกวาที่ประมาณไว จึงไดประกาศยกเลิก
มาตรการดังกลาวในเดือนกรกฎาคม 2563
5. การสื่อสารถึงผูมีสวนไดสวนเสีย
ในชวงภาวะวิกฤต บริษัทไดสื่อสารใหผูมีสวนไดเสียตางๆดังนี้
 ผูถือหุน ในการจัดประชุมสามัญประจําป บริษัทไดสื่อสารผาน เว็บไชตของบริษัท และระบบสารสนเทศ
ของตลาดหลักทรัพย เพื่อแจงเลื่อนการประชุมในภาวะที่งดการจัดประชุมแบบพบหนา และเรียกประชุม
หลังจากสถานการณไดคลี่คลายลง โดยในการจัดประชุมไดใชมาตรการการจัดการความปลอดภัยของ
หองประชุม และ Social Distancing เลือกขนาดหองประชุมที่เหมาะสมตามหลักการรักษาระยะหาง
ทางสังคม
 สําหรับลูกคา และ คูคา ดวยทางบริษัทฯ ไมไดมีการลดการผลิต และทํางานเต็มเวลาในสถานที่ทํางาน
จึงไมมีการกระทบการรับ-สงวัตถุดิบ การสงมอบสินคาแตอยางใด โดยขอความรวมมือคูคา และผูมา
ติดตอใหปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท โดยตอบแบบสอบถามคัดกรอง Covid-19 และใหพบปะดวยการ
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ประชุมออนไลนแทนการพบหนา ถามีความจําเปนตองพบหนาจะกําหนดพื้นที่จํากัดสําหรับรับรองแขก
เทานั้น
หนวยงานเฉพาะกิจมีการติดตามสถาการณ COVID-19 อยางใกลชิด อยางตอเนื่องจากหนวยงานที่
เชื่อถือได เชน ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ขอมูลประกาศจากจังหวัดสมุทรปราการ เปนตน เพื่อใหทราบถึง
สถานการณการติดเชื้อ และนําแนวมาพัฒนาแผน BCP และมีการศึกษากฎเกณฑ ระเบียบตางๆที่มีออกมา
ชวยเหลือ สนับสนุนผูประกอบการ การไดสิทธิประโยชนจากตลาดหลักทรัพยในการลดคาธรรมเนียมรายป และ
การเขารวม Opportunity Day เปนตน แตสําหรับการประกาศ และหลักเกณฑ การประชุมผูถือหุนบริษัท
ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการจัดการประชุมตามปกติ จึงไดเลื่อนการประชุมออก จนทายที่สุดไดจัดการประชุมผู
ถือหุนประจําป ใน วันที่ 23 มิถุนายน 2563
Impact Mitigation: การบรรเทาผลกระทบและดูแลผูมีสวนไดเสียอยางรอบดานในสถานการณ COVID-19
บริษัทไดบรรเทาผลกระทบและดูแลผูมีสวนไดเสียตางๆ ดังนี้
พนักงาน:
 ในดานความปลอดภัยจัดหาอุปกรณเพื่อดูแลสุขอนามัย ของพนักงาน เชน เจลแอลกอฮอล นํ้ายาฆาเชื้อ
หนากากอนามัย พนนํ้ายาฆาเชื้อในสํานักงาน และทําความสะอาดจุดสัมผัสตางๆที่ใชรวมกัน เชนมือจับประตู
ปลั๊กไฟ เครื่องสแกนนี้ว มารคจุดตางๆเพื่อใหเกิดการยืนหรือรอคอยโดยเวนระยะหางอยางนอย 1.5 เมตร
เชน พนักงานรอคิวสแกนนิ้วกอนเขาทํางาน ใหพนักงานมีเวลายืดหยุนในการพักทานอาหารอาหารกอนหรือ
หลัง เวลาเพื่อลดความแออัดของหองอาหารเปนตน บริษัทฯ ไดผลิต Face shield จํานวน5,000 ชิ้นเพื่อ
แจกจายพนักงาน ลูกคา และคูคา รวมถึง หนวยงานราชการและโรงพยาบาลในเขตชุมชนใกลเคียงที่ขอการ
สนับสนุน

 ในดานรายได บริษัทฯ ยังคงดําเนินงานปกติ ถึงจะมีการลดการผลิตสําหรับสินคาสงออก แตก็ใหพนักงาน
ทํางานภายในแผนก ทํา 5ส ทําความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดลอม อบรมทบทวนความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติ
และหมุนเวียนไปแผนกผลิตอื่นตามความเหมาะสม ในชวงเดือนพฤษภาคม 2563
รายงานสรุ ป การบริ หารภาวะวิกฤต COVID-19 2 กุมภาพันธ์ 2564

 การประชุมสามัญประจําป 2563 บริษัทไดทําการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จึงไดเลื่อนการจัดการ
ประชุม และไดสื่อสารผานเว็ปไซตของบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย ฯ ในระบบ Set link
จนไดจัดการประที่ปลอดภัยในเดือนมิถุนายน 2563
 การประชุมวิสามัญ ในวันที่ 13 มกราคม 2564 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมวิสามัญ และประเมินสถานการณ
ความปลอดภัยในชวงวิกฤตแลวจึงจัดใหมีการประชุมผานการประชุมอิเล็กทรอนิค (E-Meeting) โดยมีการ
เผยแพรภาพสดและเปดระบบลงมติออนไลนใหผูถือหุนเขารวมการประชุมได
Business Recovery: การวางแผนฟนฟูธุรกิจภายหลังสถานการณ COVID-19
บริษัทมีการประเมินผลการดําเนินงานทั้งดานรายได และผลกําไรใหมีผลกระทบนอยที่สุด มีการปรับ
แผนและจัดลําดับความสําคัญใหมเพื่อกําหนดกลยุทธที่สอดคลองกับสถานการณ มีการเตรียมความพรอมและ
ยังคงคณะทํางาน BCP ในโครงสรางการทํางานขององคกร อีกทั้งบริษัทมีการจัดทํางบประมาณ พยากรณการขาย
และแผนการดําเนินงานของป 2564 ไวในชวงเดือนกันยายน 2563 และไดรับอนุมัติจากการประชุมกรรมการ
บริษัทแลว มีแผนจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการสูญเปลา ทั้งการรอคอย และ
การทํางานซํ้าซอน รวมถึงไดทบทวนกลยุทธิ์ตางๆใหเหมาะสมกับสถานการณที่ตางไป New Normal ของบริษัท
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ระหวางและภายหลังสถานการณ COVID-19 ทําการคาดการณและประเมินความ
เสี่ยง เรงดําเนินการลดความเสี่ยง และนําโอกาสมาเปลี่ยนแปลงการทํางาน โดยไดปรับกลยุทธการขาย เพิ่มชอง
ทางการจัดจําหนาย ทั้งแบบ offline & Online การเพิ่มบุคคลากรที่จําเปน การเสริมความรูที่จําเปนแกพนักงาน
การปรับเปลี่ยนและยืดหยุนตามสถานการณและทําใหการดําเนินงาน และผลิตภัณฑของบริษัทยืนอยูไดอยางยั่งยืน
อยางไรก็ตาม 2 วันทําการ คือนโยบายจากผูบริหารทีย่ อมรับความเสี่ยงได ถาเกิดกรณีติดเชื้อภายใน
บริษัทฯ ตองบริหารสถานการณใหกิจกรมการทํางานทุกสวนกลับมาสูปกติ และโดยที่บริษัทฯไมไดมีคําสั่งใหหยุด
ทําการ พนักงานทุกคนยังมีการเคลื่อนไหวเดินทางมาทํางาน ความเสี่ยงการติดเชื้อจึงมีโอกาสอยูเสมอ คณะทํางาน
ตองทํางานเชิงรุก อยางมีประสิทธิภาพตามที่กลาวมาขางตนเพื่อใหมั่นใจไดวาบุคคลากรปลอดภัย ปจจัยการผลิตมี
เพียงพอ และธุรกิจไมใหหยุดชงัก ไมใหสงผลตอการสงมอบสินคาลาชาโดยไมบอกกลาวลวงหน า คือหัวใจสําคัญที่
พนักงานและผูบริหารถือเปนมาตรฐานตองปฎิบัติเพื่อสูใหรอดในสถานการณน้ี
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