COVID-19 ชีีวิิตคนมาก่่อน

การแพร่่เชื้้�อโรคระบาด COVID-19 ได้้กระจายไปเกืือบทั่่�วทุุกมุุมโลกมีีผลกระทบทำำ�ให้้วััฏจัักรการทำำ�งานประจำำ�วัันที่่�
เป็็นปกติิของมนุุษยชาติิต้้องหยุุดชะงัักและเป็็นอััมพาตทัันทีี การแพร่่กระจายของโรคระบาด COVID-19 ส่่งผลกระทบต่่อสัังคม
เศรษฐกิิจ ธุุรกิิจอุุตสาหกรรมมากเกิินกว่่าที่่�คาดคะเน นัับว่่าเป็็นกรณีีภััยพิิบััติิที่่�ร้้ายแรงมาก เป็็นเหตุุให้้ผู้้�ประกอบการธุุรกิิจ
และผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียไม่่อาจล่่วงรู้้� หรืือคาดคะเนผลกระทบได้้อย่่างครบถ้้วน ถึึงกระนั้้�นผู้้บ� ริิหารองค์์กรก็็ไม่่สามารถนิ่่�งเฉยแล้้วรอคอย
ให้้เหตุุการณ์์เลวร้้ายนี้้�จบลงด้้วยตััวเองได้้ เพื่่�อความอยู่่�รอดขององค์์กร ณ เวลานี้้�จึึงต้้องอาศััยความร่่วมมืือร่่วมใจคิิดแผนงานและ
ทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างแข็็งขััน บวกกัับความเสีียสละประโยชน์์ส่่วนตน เพื่่�อรัักษาองค์์กรให้้สามารถดำำ�รงอยู่่�อย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งไม่่ได้้
เกิิดประโยชน์์เฉพาะกัับองค์์กรเท่่านั้้�น แต่่รวมถึึงทุุกชีีวิติ ของคนในองค์์กรและผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียทั้้�งหมดขององค์์กรด้้วย แผนการทำำ�งาน
ร่่วมกัันของทุุกคนทุุกหมวดทุุกฝ่่ายขององค์์กรในขณะนี้้� คืือ การวางแผนเพื่่�อกอบกู้้�ภััยพิิบััติิ (Disaster Recovery Plan and
Business Continuity Management) เพื่่�อให้้องค์์กรสามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อเนื่่�องไปได้้แม้้ว่่าจะอยู่่�ในสถานการณ์์คัับขััน
และรวมถึึงการกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยง การจััดการบริิหารความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจและผลกระทบทางการตลาด
การวางแผนรัับมืือกัับโรคระบาด COVID-19 เพื่่�อความปลอดภััยของพนัักงาน การดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
การทำำ�งานระยะไกลและอื่่น� ๆ ในช่่วงระยะเวลาการระบาดของโรคจึึงไม่่ใช่่แค่่เรื่่อ� งเฉพาะองค์์กรเท่่านั้้�น แต่่ต้อ้ งคำำ�นึงึ ถึึงสิ่่ง� ที่่�เกิิดขึ้้น�
กัับพนัักงาน ลููกค้้า คู่่�ค้้า และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�นๆ ขององค์์กรด้้วย ดัังนั้้�นผู้้�บริิหารขององค์์กรจึึงต้้องตระหนัักว่่า ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องดัังกล่่าว
มีีความสััมพัันธ์์เสมืือนเป็็นระบบนิิเวศเดีียวกัับองค์์กร เพราะถ้้าส่่วนหนึ่่�งส่่วนใดมีีปััญหาก็็อาจส่่งผลกระทบในด้้านลบได้้เช่่นกััน

ในการวางแผนเตรีียมความพร้้อมรัับมืือผลกระทบจาก COVID-19 มีีดัังนี้้�
o อย่่าตกใจ แต่่วางแผน
o แสดงความห่่วงใยและรัับทราบความกัังวลของพนัักงาน : ให้้พนัักงานรัับทราบถึึงความห่่วงใยให้้โอกาสพนัักงาน
แสดงความกัังวล และให้้ความรู้้�ด้้านการพยาบาลและการแพทย์์แก่่พนัักงานสำำ�หรัับการปฐมพยาบาล
o แสดงความห่่วงใยและความกัังวลต่่อลููกค้้า : เสนอให้้มีีการพบปะหารืือ หรืือจััดให้้มีีการประชุุมกัับลููกค้้า
เป็็นครั้้�งคราวในรููปแบบที่่�ปลอดภััย เพื่่�อพููดคุุยถึึงความกัังวลของลููกค้้า สำำ�หรัับลููกค้้าที่่�เป็็นคู่่�ค้้าสำำ�คััญให้้มีี
การแลกเปลี่่�ยนแนวคิิดที่่�จะปกป้้องธุุรกิิจของคู่่�ค้้าและวางแผนการตอบสนองต่่อสิ่่�งที่่�ลููกค้้ากัังวล
o สื่่�อสารและศึึกษาอย่่างสม่ำำ��เสมอ
o ระดมสมองกัับทุุกแผนก : หาทางเลืือกและการตััดสิินใจที่่�เป็็นไปได้้ เพื่่�อลดผลกระทบที่่�จะได้้รัับ
o บัันทึึกสิ่่�งที่่�คุุณต้้องทำำ� เมื่่�อไรที่่�คุุณต้้องทำำ� และใครจะเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบ

คำำ�ถามของพนัักงานที่่�อาจมีีต่่อบริิษััท
1. บริิษััทจะปกป้้องพนัักงานให้้ดีที่่ี �สุุดอย่่างไร
2. ใครที่่�สามารถทำำ�งานจากที่่�บ้้านได้้
3. บริิษััทจะอนุุญาตให้้พนัักงานเดิินทางท่่องเที่่�ยว
หรืือไม่่

คำำ�ถามเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิงานภายในบริิษััท
1. ส่่วนงานใดที่่�มีีความสำำ�คััญที่่�จะต้้องประคองให้้มีี
การดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง
2. บริิ ษััท จะสื่่� อ สารกัับพนัักงาน ลููกค้้ า และคู่่�ค้้ า
อย่่ า งไร หากบริิ ษััทต้้ อ งการหยุุ ด ดำำ� เนิิ น การ
ชั่่�วคราว
3. ศัักยภาพระบบไอทีีของบริิษััทเพีียงพอที่่�จะรองรัับ
ความต้้องการหรืือไม่่ หากพนัักงานจำำ�นวนมากจะ
ทำำ�งานจากที่่�บ้้าน

คำำ�ถามเกี่่�ยวกัับการเงิินของบริิษััท
1. หากบริิ ษััทหยุุ ด ดำำ� เนิิ น การชั่่� ว คราว บริิ ษััท จะ
ตามเก็็บการชำำ�ระหนี้้�ได้้อย่่างไร
2. ธุุรกิิจของบริิษััทจะอยู่่�รอดได้้นานแค่่ไหน หากไม่่มีี
ยอดขายใหม่่เข้้ามา
3. บริิษััทมีีวงเงิินเครดิิตเหลืือเพีียงพอหรืือไม่่
4. บริิ ษััท จะจ่่ า ยเงิิ น ให้้ พ นัักงานหรืือไม่่ และนาน
แค่่ไหน ถ้้าบริิษััทหยุุดดำำ�เนิินการและพนัักงาน
ไม่่ทำำ�งาน บริิษััทมีีภาระผููกพัันตามข้้อกำำ�หนดทาง
กฎหมายสำำ�หรัั บการชำำ� ระเงิิ น ดัังกล่่ า วหรืือไม่่
อย่่างไร

คำำ�ถามเกี่่�ยวกัับลููกค้้าของบริิษััท
1. บริิษััทจะส่่งมอบงานตามสััญญาอย่่างไร ถ้้าบริิษััท
ต้้องหยุุดดำำ�เนิินงานชั่่�วคราวหรืือมีีการหยุุดชะงััก
ห่่วงโซ่่อุุปทาน
2. บริิษััทจะมีีประโยค “เหตุุสุดุ วิิสััย” ในสััญญาที่่�อาจ
บรรเทาความรัับผิิดในกรณีีที่่�เกิิดวิิกฤตเช่่นนี้้�

คำำ�ถามเกี่่�ยวกัับห่่วงโซ่่อุุปทานของบริิษััท
1. ใครคืือคู่่�ค้้าสำำ�คััญในธุุรกิิจหลัักของบริิษััท
2. ความล่่าช้้าในการจััดส่่งวััสดุุและผลิิตภััณฑ์์มีผี ลต่่อ
การผลิิตของบริิษััทอย่่างไร
3. บริิษััทมีีผู้�จัั้ ดจำำ�หน่่ายสำำ�รองหรืือไม่่

แผนงานของคณะกรรมการและกรรมการบริิหาร
ของบริิษััทในการต่่อสู้้�และรัับมืือกัับ COVID-19
o คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งขององค์์กรต้้องประเมิินความเสี่่ย� ง
ของบริิษััท ทำำ�ความเข้้าใจกัับภััยคุุกคามของ COVID-19 สมาชิิก
คณะกรรมการจำำ�เป็็นต้้องเจาะลึึกถึึงการประเมิินของฝ่่ายบริิหาร
เกี่่ย� วกัับจำำ�นวนไวรััสและความพยายามที่่�จะจำำ�กััดการแพร่่กระจาย
ที่่�ส่ง่ ผลกระทบต่่อห่่วงโซ่่อุุปทานของบริิษััท การพยากรณ์์ยอดขาย
สุุขภาพของพนัักงานและอื่่�น ๆ ผู้้�บริิหารควรประเมิินปริิมาณ
ความเสี่่�ยง จำำ�ลองสถานการณ์์ทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้ ว ยการวิิ เ คราะห์์ สถ านการณ์์ แ ละสำำ� รวจการจััดหาทางเลืือก
ห่่วงโซ่่อุุปทาน
o คณะกรรมการควรติิ ด ตามกัับฝ่่ า ยบริิ ห ารอยู่่�เสมอในข้้ อ มููล
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วและปรัับเปลี่่�ยนการตอบสนองต่่อ
ผลกระทบของ COVID-19  นอกจากนี้้�ควรตรวจสอบว่่าทีีมเฉพาะกิิจ
มีี ทัั กษะและมีี ร ะดัับการตััดสิิ น ใจที่่� เ พีี ย งพอเหมาะสมหรืือไม่่
ในการจััดการสถานการณ์์
o นอกจากนี้้สม
� าชิิกคณะกรรมการยัังอาจมีีสมมติิฐานในการวิิเคราะห์์
เกี่่�ย วกัับผลกระทบทางการเงิิ น เชิิ ง กลยุุ ทธ์์และการปฏิิ บัั ติิ งาน
ในยามวิิกฤต
o คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งขององค์์กรควรมีีการหารืือในระดัับ
คณะกรรมการบริิหารเกี่่ย� วกัับวิิธีกี ารด้้านการเงิินที่่�ธุรุ กิิจจะสามารถ
ผ่่านพ้้นวิิกฤตได้้ในระยะเวลากี่่เ� ดืือนข้้างหน้้า ตััวอย่่างเช่่น ผู้้บ� ริิหาร
อาจต้้องมีีแนวคิิดที่่�จะปล่่อยสิินทรััพย์์เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ามีีสภาพคล่่อง
เพีียงพอ บริิษััทที่่�มีี Leverage สููงอาจต้้องพิิจารณาการเจรจา
เงื่่�อนไขเงิินกู้้�ใหม่่หรืือลดต้้นทุุนทางการเงิินกัับเจ้้าหนี้้�
o ในขณะสภาพแวดล้้อมธุุรกิิจของบริิษััทเกิิดการผัันผวนอย่่างมาก
เนื่่�องจาก COVID-19 นั้้�น คณะกรรมการควรให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่
ฝ่่ายบริิหารในการพััฒนาความยืืดหยุ่่�นในระยะยาวและแผนฟื้้�นฟูู
หลัังวิิกฤต แผนการปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์์เป้้าหมายของบริิษััทและ
โครงสร้้ า งห่่ ว งโซ่่ อุุ ป ทาน เพื่่� อ ตอบสนองภาวะเศรษฐกิิ จ และ
ตลาดที่่�เปลี่่�ยนแปลงและอาจส่่งผลลดลงอย่่างถาวร
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