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¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃª‹Ç§ÇÔ¡ÄµÔáÅÐá¼¹¤ÇÒÁµ‹Íà¹×่Í§ã¹¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹ Ø̧Ã¡Ô¨

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 สง่ผลให้ผู้บริหารและผู้ประกอบการต้องปรับตวัอย่างรวดเร็ว และต้องตดัสินใจเร่ืองสําคญัๆ ในระยะเวลาอนัสัน้ นอกจากนีอ้าจสง่ผล
กระทบตอ่ธุรกิจในระยะยาวในลกัษณะท่ีเรายงัไมอ่าจคาดคะเนได้ ปัจจบุนั หว่งโซอ่ปุทาน ตลาดการเงิน หรือแม้แตก่ารดําเนินธุรกิจในแตล่ะวนัล้วนได้รับผลกระทบทัง้สิน้ 
ผู้ประกอบการจํานวนมากจงึมุง่เน้นหามาตรการท่ีจะทําให้ธุรกิจกลบัมาเป็นปกติโดยเร็วท่ีสดุ มีการประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ และบริหารจดัการพนกังานและลกูค้า
โดยคํานงึถงึผลผลิตในอนาคต

µÑÇÍÂ‹Ò§¼Å¨Ò¡Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�â¤ÇÔ´-19
— การปิดโรงงานผลติในประเทศท่ีได้รับ

ผลกระทบรุนแรง

— การห้ามการเดินทางมากขึน้

— ข้อกําหนดด้านสาธารณสขุท่ีเพ่ิมสงูขึน้

— คู่ค้าอ้างเป็นเหตสุดุวิสยัในสญัญาเพ่ือขอ
เลื่อนการชําระหนี ้

— กระบวนการตรวจสอบในเขตชายแดนท่ีเพ่ิม
มากขึน้ทําให้เกิดความลา่ช้า

— การติดขดับริเวณทา่เรือและสนามบินและ
เส้นทางการเดินเรือท่ีป่ันป่วน

— การลดลงของกําลงัการผลติจากประเทศท่ี
ได้รับผลกระทบรุนแรง สง่ผลให้ราคาสนิค้า
แพงขึน้

— การขาดแคลนแรงงานทําให้สง่ผลกระทบตอ่
ประสิทธิภาพการผลติและการขนสง่
ทางบก

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í¸ØÃ¡Ô¨
¨Ò¡â¤ÇỐ -19 (â¤âÃ¹‹ÒäÇÃÑÊ)

á¹Ç·Ò§¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹¡ÒÃ

— ทําความเข้าใจความเสี่ยงท่ีสําคญัในการดําเนินธุรกิจและหว่งโซอ่ปุทาน
— เคลื่อนย้ายบคุลากรเพ่ือตอบสนองตอ่สถานการณ์วิกฤติก่อน จากนัน้จงึมุง่เน้นไปท่ีการประเมินผลกระทบ

ต่อหว่งโซอ่ปุทานและการบริหารจดัการความเสี่ยง
— พิจารณาวา่การกํากบัดแูลกิจการสามารถรองรับการตดัสนิใจเร่ืองสาํคญัได้อย่างรวดเร็วหรือไม่
— จําลองสถานการณ์ทางธุรกิจและการเงินเพ่ือวางแผนฟืน้ฟกิูจการให้กลบัมาเป็นปกติได้โดยเร็ว รวมถึง

กรณีท่ีเศรษฐกิจทัว่โลกชะลอตวัหรือเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ÃÐÂÐÊÑ้¹

·ํÒµ‹Íà¹×่Í§

— วางแผนเพ่ือลดผลกระทบในทกุสว่นงานและหว่งโซอ่ปุทาน รวมถึงประเมินผลกระทบการขนสง่ทางทะเล 
ทางบกและทางอากาศ

— สื่อสารกบัลกูค้าและผู้ เก่ียวข้องในการดําเนินธุรกิจรายสาํคญั
— สอบทานและประเมินวา่มีปัจจยัใดท่ีสง่ผลกระทบตอ่การวางแผนและการจดัการทรัพยากรบคุคล
— สอบทานผลกระทบเป็นระยะ โดยความถ่ีขึน้อยู่กบัความรุนแรงท่ีได้รับของแตล่ะอตุสาหกรรม

— สร้างหว่งโซอ่ปุทานท่ีมีความคลอ่งตวั
— ทําความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากดิจิทลัและกระบวนการอตัโนมติัเพ่ือลดผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
— พฒันาและดําเนินการเก่ียวกบัการจดัการและบริหารความเสี่ยง

»˜¨ Ø̈ºÑ¹

ÊÔ¹¤ŒÒ¤§¤ÅÑ§¤Ù‹¤ŒÒ ÊÑÞÞÒ

¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ àÊ¶ÕÂÃÀÒ¾·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

¡ÒÃ¢¹Ê‹§ÊÔ¹¤ŒÒ

¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¢Í§
ºØ¤ÅÒ¡Ã

¤ÇÒÁÀÑ¡ ṌáÅÐ¤ÇÒÁ
µŒÍ§¡ÒÃ¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒ

¡ÒÃ¡ํÒ¡Ñº Ù́áÅ¡Ô¨¡ÒÃ

¡ÒÃ ỐÊÃÑ»ªÑ่¹¢Í§
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐ¡ÒÃ¡Õ´¡Ñ¹
·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒÊÒ¡Å
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µÔ´µ‹ÍàÃÒ:

เคพีเอม็จี ประเทศไทย
ชัน้ 48-50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศพัท์: + 66 26772000

อีเมล: info@kpmg.co.th

Twitter: @KPMG_TH
LinkedIn: linkedin.com/company/kpmg-thailand  
Facebook: facebook.com/KPMGinThailand  
YouTube: youtube.com/kpmginthailand  
Instagram: Instagram.com/kpmgthailandhome.kpmg/th

µÑÇÍÂ‹Ò§ÃÒÂ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹àº×้Í§µŒ¹

¡ÒÃ¢¹Ê‹§ÊÔ¹¤ŒÒ
— ทา่นทราบเส้นทางการจดัสง่วตัถดิุบและสนิค้าหรือไม ่ทา่นได้หารือกบัผู้ ให้บริการขนสง่เพ่ือประเมินผลกระทบและสอบถามวา่ผู้ ให้บริการมีแผนการลดความเสียหาย

อย่างไรหรือยงั
— แผนสาํรองของทา่นกรณีท่ีเส้นทางขนสง่สนิค้าถกูยกเลกิคืออะไร

ÊÑÞÞÒ
— ทา่นได้สอบทานสญัญากบัลกูค้าและคูค้่ารายสาํคญัเพ่ือประเมินภาระหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้จากการท่ีสนิค้าขาดแคลนแล้วหรือไม ่และทา่นจะจดัการกบัความเสี่ยง

ทางกฎหมายอย่างไร
— ทา่นจะดําเนินการอย่างไร หากคู่ค้าขอผอ่นปรนตามเง่ือนไขในสญัญาเน่ืองจากเหตสุดุวิสยั

ÊÔ¹¤ŒÒ¤§¤ÅÑ§
— ทา่นประเมินปริมาณสินค้าคงคลงัแล้วหรือไม ่หากจํานวนสินค้าไมเ่พียงพอ ทา่นจําเป็นต้องจดัสรรสนิค้าคงคลงัสาํหรับลกูค้ารายใดเป็นพิเศษหรือไม ่
— ทา่นสามารถติดตามการจดัสง่สนิค้าตามเวลาจริง เพ่ือบริหารจดัการความคาดหวงัของลกูค้าหรือไม่

¤ÇÒÁÀÑ¡´ÕáÅÐ
¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ

¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒ

— ทา่นจะบริหารจดัการความคาดหวงัของลกูค้าอย่างไร ทา่นจะฟืน้คืนความเช่ือมัน่ของลกูค้าในอนาคตอย่างไร
— ทา่นรู้จกักบัลกูค้าดีเพียงใด ทา่นมีโอกาสท่ีจะสญูเสียลกูค้าไปให้คูแ่ขง่หรือไม่
— ความต้องการของผู้บริโภคท่ีลดลงจะสง่ผลกระทบต่อแผนการเติบโตในระยะยาวอย่างไร

àÊ¶ÕÂÃÀÒ¾·Ò§
¡ÒÃà§Ô¹

— สถานภาพทางการเงินของทา่นได้รับผลกระทบจากการลดลงของตลาดหุ้นและการระดมทนุหรือไม ่อย่างไร
— การจดัทํางบการเงินอาจจดัทําไมเ่สร็จภายในกําหนดเวลาหรือไม ่และมีความเป็นไปได้หรือไม ่ท่ีจะสง่ผลตอ่ความเหน็ของผู้สอบบญัชีและการเปิดเผยข้อมลูเกิด

ความลา่ช้า

¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐ
¡ÒÃ¡Õ´¡Ñ¹

·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒÊÒ¡Å

— ทา่นตระหนกัถงึมาตรการของภาครัฐท่ีอาจสง่ผลกระทบต่อหว่งโซอ่ปุทานหรือไม่
— ทา่นมีทางเลือกอ่ืนสําหรับคูค้่าในประเทศหรือไม่

¢ŒÍ¡ํÒË¹´¢Í§
ÃÑ°ºÒÅ

áÅÐÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

— ทา่นมีทีมงานเฉพาะในการติดตามข้อกําหนดด้านสาธารณสขุและการประกาศจากทางรัฐบาลเพ่ือให้มัน่ใจวา่ทา่นได้รับข้อมลูท่ีสําคญัครบถ้วนและทนัตอ่เหตกุารณ์
แล้วหรือไม ่

— ทา่นได้ประเมินภาระหน้าท่ีในฐานะผู้ประกอบการท่ีต้องดแูลสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังานแล้วหรือไม่

¡ÒÃ´ÔÊÃÑ»ªÑ่¹
¢Í§

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

— ทา่นจะรักษาความไว้วางใจจากลกูค้าเพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่วา่สินค้าและ/หรือบริการของทา่นมีความปลอดภยัเพียงพอได้อย่างไร
— ความต้องการของลกูค้าท่ีลดลงสง่ผลกระทบต่อต้นทนุและประสทิธิภาพในการทํากําไรอย่างไร
— ทา่นตระหนกัถงึระดบัของผลกระทบในอตุสาหกรรมของทา่นแล้วหรือไม่

¤Ù‹¤ŒÒ
— ทา่นทราบท่ีอยู่ของคู่ค้าท่ีสาํคญัหรือไม ่คู่ค้าเหลา่นัน้มีแผนสาํรองท่ีพร้อมดําเนินการเพ่ือให้มัน่ใจวา่การจดัสง่สนิค้าจะมีความต่อเน่ืองหรือไม ่

¡ÒÃµÃÐË¹Ñ¡ÃÙŒ
áÅÐ¡ÒÃÊ×่ÍÊÒÃ

— ทา่นมีแผนการสือ่สารแล้วหรือยงั
— ทา่นได้สื่อสารกบัลกูค้า พนกังานและคูค้่าท่ีเก่ียวข้องแล้วหรือยงั

á¼¹¡ÒÃ¤ŒÒ
— แผนการรองรับการเปลีย่นแปลงได้รับผลกระทบอย่างไร กําหนดการสง่สนิค้าหรือผลงาน และแผนการลงทนุต้องเลือ่นออกไปหรือไม ่ผลกระทบท่ีเกิดขึน้สง่ผล

อย่างไรต่อกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจ

¡ÒÃ¡ํÒ¡Ñº´ÙáÅ
¡Ô¨¡ÒÃ

— ถ้าหากการเดินทางถกูระงบั จะสง่ผลกระทบตอ่การกํากบัดแูลกิจการ การประชมุ และการดําเนินธุรกิจอย่างไร ทา่นมีเทคโนโลยีท่ีพร้อมสนบัสนนุการทํางานทางไกล
แล้วหรือไม่

— ทา่นจะทําการบนัทกึและจดัการกบัข้อกําหนดท่ีเพ่ิมมากขึน้ เพ่ือให้บรรลเุปา้ประสงค์ทางกฎหมายแล้วหรือไม่

¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¢Í§
ºØ¤ÅÒ¡Ã

— ทา่นมีวิธีการจดัการกบัผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตอ่พนกังานอย่างไร ทา่นจะจดัการอย่างไรเพ่ือให้มัน่ใจในความปลอดภยัของพนกังาน ในขณะท่ีธุรกิจยงัสามารถ
ดําเนินการได้ตามปกติ

— ทา่นได้ประเมินความปลอดภยัทางไซเบอร์ สขุภาพและความปลอดภยัของพนกังานซึง่ปฏิบติังานท่ีบ้านแล้วหรือไม่

¡ÒÃ
àµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁ
·Ò§à·¤â¹âÅÂÕ

— ทา่นได้ประเมินผลกระทบต่อผู้ให้บริการไอทีจากภายนอกแล้วหรือไม ่ระดบัการให้บริการและการสนบัสนนุการปฏิบติังานจะได้รับผลกระทบหรือไม่
— สถานท่ีทํางานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถรองรับให้พนกังานลดการเดินทางและทํางานทางไกลได้หรือไม่

¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´
— ทา่นได้สอบทานและปรับเปลี่ยนการบริหารกระแสเงินสดและสภาพคลอ่ง และการคาดการณ์ปริมาณสินค้าคงคลงั ควบคู่กบัการประมาณการอปุสงค์และอปุทาน

แล้วหรือไม่
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