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การจดัการกบัผูส้ง่มอบ ผูร้บัเหมาจา้งชว่งในกรณีเกดิโรคระบาดโควดิ 

 

มารว่มกนัผา่น ชว่งวกิฤตไิปดว้ยกนั 
เนือ่งจากการเกดิการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีม่กีารระบาดใหญ ่Pandemic ไปทัว่โลก 

และรวมถงึประเทศไทย  ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การใหก้ารรับรองระบบขององคก์รทา่น  

 
เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ใหม้ากทีส่ดุตามกฏการรับรอง ชว่ยใหร้ะบบงานและใบรับรองทา่นมคีวามพรอ้ม

สงูสดุเพือ่ตอบสนองตอ่กลยทุธใ์นการด าเนนิธรุกจิทา่น และลดความเสีย่งตอ่ความพรอ้มในการแขง่ขนัขององคก์รทา่น
เมือ่สถานการณ์นีค้อ่ยๆคลีค่ลาย สถาบนัมาตรฐานองักฤษ (BSI) จงึไดจ้ัดท าแนวทาง บทความความรูน้ีใ้หผู้ท้ ีท่ างาน

ระบบบรหิารโดยหวงัวา่จะเป็นประโยชน์ไมม่ากก็นอ้ย 
 

ลกูคา้ของบรษิทัสามารถตอ้งขอเอกสารทีเ่ป็น MSWord ไดจ้ากเจา้หนา้ทีบ่รกิารลกูคา้ หรอืผูใ้หบ้รกิารงาน

สอนหรอืตรวจประเมนิใหก้บัทางทา่น   
 

เอกสารนีไ้มม่ผีลผูกพนัธก์บัการตรวจประเมนิไมว่า่ในแงมุ่มใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

แนวทางทีเ่กีย่วขอ้ง 

 GD-BSI-CovidSeries-01 การประเมนิสภานการณ์และมาตรการด าเนนิการ (Disease Outbreak Response 

Process) 

 GD-BSI-CovidSeries-02 การจัดการกับผูส้ง่มอบ ผูรั้บเหมาจา้งชว่งกรณีไดรั้บผลกระทบโรคระบาดโควดิ 

 GD-BSI-CovidSeries-03 การจัดการกับระยะหา่งทางกายภาพกบับคุคลอืน่ (Social Distancing) ในสถานที่

ผลติ 

 GD-BSI-CovidSeries-04 การบรหิารจัดการทั่วไปในกรณีเกดิโรคระบาดโควดิ 

 

 

หลกัการ  

 
ในภาวะทีอ่งคก์รทา่นเผชญิกับสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควดิ-19 อาจบงัคับใหท้า่นตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงการ

ด าเนนิงานของสถานประกอบการทีส่ าคัญ เชน่ เปลีย่นผูรั้บเหมาชว่ง เปลีย่นผูส้ง่มอบ เปลีย่นแปลงการขนสง่ 
เปลีย่นวตัถดุบิ   

 
แนวทางในฉบบันี้จะใหแ้นวทางทา่นในการก าหนดมาตรการควบคมุ 

 

แนวทางในการจดัการกบัผูส้ง่มอบมอีะไรบา้ง 
 
เพือ่ใหอ้งคก์รทา่นสามารถด าเนนิการทางธรุกจิไดห้ากห่วงโซอ่ปุทานหยุดชะงัก หรอืใหม้คีวามเสีย่งต า่สดุตอ่การ

ด าเนนิธรุกจิ ผูส้ง่มอบแตล่ะรายมคีวามส าคญักบัองคก์รทา่นมากนอ้ยตา่งกนัตอ่การรักษาสภาพการผลติและสง่มอบ
ผลติภัณฑท์ีม่คีวามปลอดภัย และมปีรมิาณไดต้ามตอ้งการ คณุภาพตรงตามสเปค  ทา่นจ าเป็นตอ้งจัดการกับผูส้ง่มอบ

อยา่งเหมาะสม  การบรหิารจัดการผูส้ง่มอบในหว่งโซอ่ปุทานในกรณีปกตกิับกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิเชน่กรณีโควดิ มคีวาม

แตกตา่ง    
 

ทางเลอืกท ัว่ไปในการจดัการมอีะไรบา้งหากเกดิการหยุดชะงกั 

 

ตวัเลอืกที ่1 - ยอมรบัสถานะเดมิ 

 

https://1drv.ms/b/s!AryaWCNqHGnlndVLX5YQDC5YxLWW_w?e=cOPInS
https://1drv.ms/b/s!AryaWCNqHGnlndVIGUjuoWd1L5LtOA?e=ZgtwRW
https://1drv.ms/b/s!AryaWCNqHGnlndVHYfcnuR02rLCmfw?e=SXyWu3
https://1drv.ms/b/s!AryaWCNqHGnlndVEjqDnjHwsK6yHQg?e=XGlF4L
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ตวัเลอืก "ไม่ท าอะไรเลย" นี้อาจเหมาะสมส าหรับผูส้ง่มอบทีไ่มส่ าคัญ อาจเป็นเรือ่งทีเ่หมาะสมทีจ่ะท าประกนัเพือ่

ชดเชยการสญูเสยีผลก าไร (ไมใ่ชต่วัเลอืกของแผนส ารอง  เนือ่งจากการช าระเงนิจากประกันอาจลา่ชา้ไปอยา่งมี
นัยส าคญัหลงัเหตกุารณ์ใดๆ และในบางกรณี อาจชา้เกนิไปทีจ่ะชว่ยองคก์ร และใชเ้พือ่ช าระเจา้หนีเ้ทา่นัน้) 

 

ตวัเลอืกที ่2 - ลดการพึง่พา 
 

องคก์รอาจลดการพึง่พาผูส้ง่มอบไดโ้ดย: 
 มั่นใจวา่แหลง่การสง่มอบตัง้แตส่องแหลง่ขึน้ไป )ดตูวัเลอืกที่ 3(  

 เพิม่การเก็บตนุวสัดอุปุกรณ์ในสถานที ่หรอืกับผูส้ง่มอบเพือ่ยดืระยะเวลากอ่นเหตกุารณ์กอ่กวนสง่ผลกระทบตอ่

องคก์รและ 

 การสรา้งทางเลอืก: การตอบสนองในทางทีส่ามารถปฏบิตัไิด ้ในการจัดการความเสีย่งทีเ่กดิจากผูส้ง่มอบทีส่ าคญั

ซึง่องคก์รไม่สามารถมอีทิธพิลเหนอืเชน่ จัดหาเครือ่งก าเนดิไฟฟ้าส ารองเพือ่ป้องกนัการสญูเสยีแหลง่จ่ายไฟหรอื

การพัฒนาระบบการสือ่สารหลายชอ่งเพือ่ลดการพึง่พงิชอ่งหรอืผูส้ง่มอบรายเดยีว 
 

ทางเลอืกที ่3 - เพิม่ความยดืหยุน่ 
 

องคก์รอาจพัฒนากลยุทธก์ารกูค้นื โดยลดการพึง่พาจากผูส้ง่มอบโดย: 
 พัฒนาวธิกีาร เพือ่ลดการสญูเสยีโดยสามาถท าการผลติทดแทนไดเ้องเมือ่จ าเป็น(insourcing) 

 ระบผุูส้ง่มอบอืน่ ๆ ทีม่คีวามสามารถและเตรยีมพรอ้มทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการขององคก์รไดโ้ดยไมต่อ้ง

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้นานและ 

 การจัดเตรยีมสญัญาร่วมมอืซึง่กนัและกนักบัคูแ่ขง่ 

 

ทางเลอืกที ่4 - ท างานรว่มกบัผูส้ง่มอบ 
 

องคก์รอาจท างานร่วมกบัผูส้ง่มอบแตล่ะรายเพือ่ปรับปรุงความยดืหยุน่ / การคนืสภาพโดย: 
 พัฒนาความสมัพันธแ์ละสรา้งความเป็นหุน้สว่นกับผูส้ง่มอบทีส่ าคญัโดยอาศยัความไวว้างใจซึง่กนัและกนัซึง่

จะชว่ยใหอ้งคก์รสามารถเขา้ใจการจัดเตรยีมและอ านวยความสะดวกในการฟ้ืนฟอูย่างรวดเร็ว, 

 ก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิานทีก่ าหนดไวร้่วมกนั 

 ชว่ยเหลอืและสนับสนุนผูส้ง่มอบเพือ่ปรับปรุงความยดืหยุน่และ 

 จัดท าสญัญาร่วม 

 

 

แนวทางเพือ่เลอืก…..ตวัเลอืก  
ผูส้ง่มอบแตล่ะราย มคีวามส าคัญตา่งกนั เชน่ บางรายอาจเป็นวตัถดุบิวสัดหุลกั บางรายอาจเป็นวตัถดุบิรอง บางอยา่ง

ใชม้ากบางอยา่งใชน้อ้ย บางอยา่งใชบ้อ่ยบางอยา่งนานๆหน  บางอยา่งมอีะไรทีท่ดแทนไดง้่ายๆเป็นทีรู่ก้นับางอย่างไม่
ม ี บางอยา่งใชก้บัสนิคา้หลักบางอย่างใชก้ับสนิคา้รองของทา่น  

 

โดยหลกั การพจิารณาจงึอยู่ที ่ทา่นขาดวตัถุดบิ วัสด ุอปุกรณ์ นีไ้ดน้านขนาดไหน แลว้หามาแทนไดเ้ร็วหรอืชา้ เงือ่น
เวลาทีท่า่นตอ้งการจะเป็นตัวก าหนดวธิกีารเพือ่จัดการ  

 
กรอบเวลาการฟ้ืน
คนืทีต่อ้งการ  

 
ตวัอยา่งแนวทางในการจดัการ 

 
สิง่ทีต่อ้งเตรยีม ไวก้อ่น 

ภายในหนึง่วนั 
 
 
 
 
 
 

การหยดุชะงักการผลติจากซพัพลายเออร:์ ท า
ใหแ้น่ใจวา่มแีหลง่ส ารองพรอ้มอยู่ 

 เก็บสต็อกของวตัถดุบิ วัสด ุอปุกรณ์ ที่

จ าเป็น 
 วตัถดุบิ วสัด ุอปุกรณ์ทีม่าจาก

ซพัพลายเออรส์องแหลง่หรอื

มากกวา่ 
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การหยดุชะงักในการผลติ สง่มอบผลติภัณฑ์
หรอืบรกิาร: ขอความชว่ยเหลอืจากคูค่า้ทาง
ธรุกจิ โดยมสีญัญา  

อาจจ าเป็นตอ้งแจง้ลกูคา้ทา่นทราบตามความ
เหมาะสม 

 

 

จัดท าสญัญากับคูค่า้ทางธรุกจิส าหรับ : 

 การผลติหรอืบรกิารจากแหลง่ทีอ่ยู่

หา่งไกลจากพืน้ทีอ่ ืน่ทีห่า่งไกลจาก

องคก์ร  
 ตอ้งไมม่ซีพัพลายเออรร์ายเดยีวกนั 

ใหซ้พัพลายเออรร์ายเดมิทีเ่คยใชใ้หจ้ัดหา 
จัดสง่ผลติภัณฑห์รอืบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งได ้

 จัดท าทะเบยีนประวตักิารสัง่ซือ้ส าหรับผูส้ง่
มอบเดมิ 

ร่วมกบัซพัพลายเออรท์ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม
ลว่งหนา้ทีส่ามารถผลติ จัดสง่ผลติภัณฑห์รอื
บรกิาร แตอ่งคก์รยังคงรับผดิชอบและท าการ
ควบคมุ 

 ท าทะเบยีน ซพัพลายเออรท์ีไ่ดรั้บการ

อนุมัต ิส าหรับชิน้สว่น วตัถดุบิ อปุกรณ์ 

ดงักลา่ว 

 
ภายในสปัดาห ์ คน้หาและมสีว่นร่วมในการพัฒนาคูค่า้และผูส้ง่

มอบอืน่ เมือ่จ าเป็น  

กรณีนีเ้หมาะส าหรับวัสดทุัว่ไปทีม่ขีายตาม
ทอ้งตลาด หรอื หาทดแทนไดง้า่ย 

 ไมต่อ้ง 

 

มาตรการการจดัการกบัผูส้ง่มอบ ผูร้บัเหมาจา้งชว่ง ผูข้นสง่ ในสถานการณ์

โควดิ เป็นอยา่งไร 

เนือ่งจากแตล่ะองคก์รมจีังหวะการเขา้สูเ่หตกุารณ์ไวรัสระบาดโควดิทีแ่ตกตา่งกนั  (ด ูGD-BSI-CovidSeries-01) ดงันัน้

สิง่ทีท่า่นควรท า(Action plan)  จงึควรท าตามขัน้ตอนดงักลา่ว และเก็บหลักฐานไวเ้พือ่แสดงวา่ทา่นไดล้ดความเสีย่ง

จากผลกระทบการหยดุชะงักจากเหตกุารณ์ไวรัสระบาดโควดิ ไดเ้ป็นอย่างด ี

Supplier and customer management 

Supply and 

delivery 

G • Prepare/update contact information of suppliers and key customers 

• Identify single source suppliers and plan for alternative suppliers and 

deliveries (e.g. pre- qualify alternative suppliers if required) 

• Identify and plan alternative delivery means to key customers (e.g. border 

closures) 

Y • Prepare for alternative suppliers and deliveries (e.g. if no alternative supplier 

is available, increase inventory levels) 

• Prepare for alternative delivery means to key customers 

• Monitor inventory level 

O • Activate alternative suppliers and alternative deliveries for suppliers and key 

customers 

• Manage inventory level 

R • Maintain alternative suppliers and alternative deliveries for suppliers and key 

customers 

• Manage inventory level 

R • Update external stakeholders regularly 

• Cancel mass gathering events 
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หลกัฐานวา่ไดจ้ดัการ 

ทา่นจัดท า checklist นีเ้พือ่เป็นหลกัฐานสิง่ทีท่า่นไดท้ าและจัดเก็บหลกัฐานตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งได ้ เพยีงระบวุา่ทา่นไดท้ า

หรอืไมไ่ดท้ าอะไรตามกาลเวลาทีผ่า่นไป  และเตรยีมหลักฐานทีเ่กีย่วไว ้
 

การจัดเก็บหลักฐานในยามวกิฤตเิป็นสิง่ด ีแนะน าใหเ้ก็บบนัทกึกจิกรรมทีท่า่นไดท้ า เพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานใหก้บัลกูคา้

ทา่นและใหท้า่นสามารถใชใ้นการทวนสอบประสทิธผิลสิง่ทีไ่ดก้ระท า เพือ่ประมวลผลและเรยีนรูใ้นภายหลงั 
 (บนัทกึนีส้ามารถเป็น PPT / word / excel /pdf/ ประกาศ/ ค าสัง่ /ภาพถา่ย flipchart / email สรุปสัง่การ / บนัทกึ

สรุปการประชมุทีไ่ดท้ า …etc) 
 

Supplier/Outsource Action Checklist  

 มาตรการทีแ่นะน า (เลอืกใช)้ วนัที่
ไดท้ า 

ผูด้ าเนนิการ 

Supply Chain  ท าการแจง้บคุคลภายนอกเกีย่วกับขอ้จ ากดัในการถงึสถานที่

ของทา่น 

 ระบลุกูคา้ ซพัพลายเออร ์และ ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีม่แีนวโนม้ทีจ่ะ

ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาด )เชน่ จากการปิด ประเทศ 
หรอืขอ้จ ากัดในการเดนิทาง( 

 ปรับปรุงขอ้มลูการตดิตอ่ของซัพพลายเออรห์ลกัและลกูคา้ ระบุ

ลกูคา้ ซพัพลายเออรแ์ละผูม้สีว่นไดเ้สยีทีม่แีนวโนม้ทีจ่ะไดรั้บ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาด (เชน่ เนือ่งจากการปิดชายแดน
หรอืขอ้จ ากัดในการเดนิทาง) 

 ระบแุละจัดล าดับความส าคัญระหวา่งการพึง่พาอาศยัทีส่ าคญั

ตลอดหว่งโซอ่ปุทานโดยเฉพาะอย่างยิง่ พนักงานชัว่คราวและ
พนักงานสญัญาจา้งภายนอก และบรษัิทอืน่ๆในหว่งโซอ่ปุทาน 

เพือ่ทวนสอบประเด็นทีอ่าจมเีกีย่วกับการหยดุชะงักและระดบัส
ตอ๊ก 

 ทบทวนขอ้มลูปรมิาณความตอ้งการทีจ่ าเป็นทัง้หมด 

 ประสานงานตามแผนความตอ่เนือ่งทางธรุกจิกับซพัพลายเออร์

และลกูคา้ 

 ท าการคดัเลอืก ซพัพลายเออรท์างเลอืกทีม่คีณุสมบัตจิากพืน้ที่

ทีไ่ม่ไดรั้บผลกระทบ ถา้ไมม่ซีัพพลายเออรอ์ืน่พรอ้มใชง้าน ให ้
เพิม่ระดบัสนิคา้คงคลงั 

 เปิดใชง้านกระบวนการและระบบเพือ่สนับสนุนการเขา้ถงึ

ระยะไกลส าหรับพนักงานในการประสานงานกับลกูคา้และซพั
พลายเออร ์

 ประชมุทบทวนกบัซพัพลายเออรเ์พือ่ระบหุ่วงโซอ่ปุทานแตล่ะ

Tier ทีท่า่นสนใจ 

 ประชมุทบทวนกบัตัวแทนจ าหน่าย ผูข้นสง่สนิคา้ และผูส้ง่มอบ

ตามสญัญา ในเรือ่ง ความสมัพันธข์องผูผ้ลติชิน้สว่นในล าดบัที ่
1 ) Tier 1  Supplier) กบั ล าดบัชัน้ที ่2 และ 3  

 ประเมนิและจัดล าดบัความส าคัญผลกระทบจากการหยดุชะงัก
ในการเดนิทางธรุกจิ การเคลือ่นยา้ยวัสด ุส าหรับพนักงาน
ตา่งประเทศ  /ส านักงาน โรงงาน  /บรษัิท ในเครอื   ประเมนิ
และก าหนดแผนส ารองจากผลกระทบตอ่พนักงาน /ส านักงาน/

ระเทศของธรุกจิ ประเมนิความตอ้งการหว่งโซ่บรษัิทระหวา่งป
อปุทานทีเ่กีย่วขอ้งกับซพัพลายเออรจ์ากนอกประเทศ จัดล าดบั
ความส าคัญของผลกระทบทัง้หมดตอ่ผลกระทบตอ่การด าเนนิ
ธรุกจิทีส่ าคญัและการด าเนนิงานปกต ิ
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 ระบซุพัพลายเออรแ์ละผูใ้หบ้รกิารทีจ่ าเป็น หารอืและเตรยีม
มาตรการความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ เหลา่นีร้วมถงึความเขา้ใจ 
BCP ของซพัพลายเออรแ์ละผูใ้หบ้รกิาร 

 ระบลุกูคา้ทีจ่ าเป็นและมั่นใจวา่แผนส ารองจะเป็นไปตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ 

 พัฒนาแผนงานวา่อย่างไรและเมือ่ไหร่ทีจ่ะเปิดใชง้าน ผูส้ง่มอบ
ส ารอง การขนสง่ส ารอง 

 อพัเดทลกูคา้ /ซพัพลายเออร์/ผู ้ มสีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง 

เกีย่วขอ้งกับบคุคลตดิตอ่ส ารอง  เพือ่ชว่ยใหท้กุสว่นมคีวาม
มั่นใจในความตอ่เนือ่งของธรุกจิ 

 แจง้ซพัพลายเออรแ์ละลกูคา้เกีย่วกับขัน้ตอนการเปลีย่นแปลง

ส าหรับการรับ /สง่มอบสนิคา้  

 เริม่ใชง้านขอ้ตกลงพเิศษส าหรับการจัดสง่สนิคา้ซึง่กนัและกนั

ใหก้บัลกูคา้ 
 

หลกัฐานทีค่วรมสี าหรับการตรวจประเมนิ 
 แผนการ แนวทางส าหรับการจัดการผูส้ง่มอบส ารองมอียู่

ส าหรับ Tier-1 

 ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งนี้ไดรั้บการอบรมในสว่นแผนการ 

แนวทางทีจ่ัดท าเป็นอย่างด ี
 สเปควตัถดุบิมเีกณฑก์ารยอมรับวตัถดุบิ มคีวามชดัเจน และ

ครอบคลมุ ส าหรับผูส้ง่มอบส ารอง 

 ผูส้ง่มอบรายใหมไ่ดผ้า่นการประเมนิ สิง่ทีจ่ าเป็นตอ่คณุภาพ 

ความปลอดภัยผลติภัณฑค์รบ เชน่ สารกอ่ภมูแิพ ้

 หากมวีตัถดุบิทดแทน วัตถดุบิใหมต่อ้งไดรั้บการประเมนิ

อนัตรายส าหรับวตัถดุบิ ส าหรับความเสีย่งใหม่ๆ  
 เอกสารการสือ่สารกับผูส้ง่มอบรายใหม ่ทีม่ ี

 การจัดการกบัความเสีย่งเรือ่งการปลอมอาหาร การ

เปลีย่นแปลงอายุผลติภัณฑ ์ฉลากสนิคา้ ทีอ่าจม ี

 

 

สิง่ส าคญัทีท่า่นตอ้งท าเพิม่เตมิ  

การประเมนิผูส้ง่มอบ เพือ่ลดความเสีย่งตอ่องคก์รทา่น  ทา่นตอ้งท าการประเมนิผูส้ง่มอบทีเ่พิม่มาใหมต่ามวตัถปุระสงค์

เชน่กนั เพือ่ป้องกนัปัญหาดา้นคณุภาพ สิง่แวดลอ้ม และความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดผลติภัณฑต์ามสญัญากับลกูคา้หรอืขอ้ก าหนดกฏหมาย ซึง่จะดมีากหากทา่นสามารถก าหนดผู ้

สง่มอบเป้าหมายเพือ่เตรยีมการลว่งหนา้กอ่นเกดิเหตฉุุกเฉนิตามล าดับการเผชญิกับเหตกุารณ์ระบาดโควดิ   

ในสถานการณฉุ์กเฉนิ ส ิง่ตา่งๆตอ้งการความเรง่ดว่นเป็นการเฉพาะ ตอ้งท าในสิง่ส าคัญละเวน้สิง่ทีไ่มจ่ าเป็น 

ความไว ความเร่งดว่นมคีวามส าคญัยิง่ ทา่นอาจท าการประเมนิผลกระทบจากผูส้ง่มอบรายใหมน่ีเ้ทา่ทีท่ าไดต้าม

เหตกุารณ์ (หากเป็นการผลติอาหาร จะรวม Food defense , food allergen, ผล COA…)  ซึง่วธิปีระเมนิท าไดห้ลาย

กรณี เชน่ ท าการทบทวนเอกสารส าคญัเบือ้งตน้แลว้อนุมัตใิชก้อ่น หรอื ทา่นอาจท าการ remote audit/interview ตาม

ความเสีย่งทีม่ ี ทา่นตอ้งระลกึวา่ทา่นท าเพือ่ลดความเสีย่งทีอ่าจมใีหก้บัองคก์ร วธิกีารทีท่า่นใชใ้นยามปกตอิาจตอ้งมี

การปรับเพิม่ ปรับลดมาตรการควบคมุ เชน่ ทดสอบวัตถดุบิเพิม่เตมิ เพิม่ความถีใ่นการทดสอบตอ่ล็อตการสง่มอบ เพิม่

การทดสอบผลติภัณฑส์ดุทา้ยใหม้ากขึน้ ถีข่ ีน้  เป็นตน้ 

บางกรณี ทา่นอาจตอ้งระบสุ ิง่ทีท่า่นตอ้งเฝ้าระวงักบัซพัพลายเออรบ์างราย เพือ่ด าเนนิการจัดการทนัทเีมือ่เหตกุารณ์โค

วดิผ่านไป  ทัง้นีท้ัง้นัน้แลว้แตค่วามเสีย่งของแตล่ะผูส้ง่มอบ แตล่ะผลติภัณฑ ์ผูรั้บเหมาแตล่ะรายเป็นกรณี (แลว้แตว่า่

เป็นวตัถดุบิหลกั หรอืวตัถดุบิรอง ใชป้รมิาณมากหรอืนอ้ย เป็นวตัถดุบิส าคญัตอ่การสอดคลอ้งตอ่สเปคหรอืกฏหมาย

หรอืไม ่เป็นตน้) 
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สิง่ทีม่าจากใจเรา 
 

ไมว่า่วกิฤตอิะไรก็ตามไมว่า่จะรุนแรงขนาดใดก็ตาม เมือ่ถงึเวลาก็จะคอ่ยๆคลีค่ลาย และถา้ทกุฝ่ายร่วมแรงร่วมใจชว่ยกนั

และอดทนฟันฝ่าสถานการณ์นีไ้ปได ้วกิฤตไิวรัสโควทิ 19 ก็จะเป็นเหมอืนสิง่ทีท่ าใหท้า่นและธรุกจิทา่น แข็งแกร่งมาก

ยิง่ขึน้  

 

สถาบนัมาตรฐานองักฤษในฐานะ Business Partnerจะเร่งจัดท า Guideline และ บรกิารเสรมิ เพือ่ใหท้า่นจัดการผา่น

วกิฤตใินครัง้นีไ้ดอ้ย่างไมต่อ้งกังวลใจ  

 

ขอเอาใจชว่ยทกุทา่นทกุธรุกจิใหฟั้นฝ่าผา่นไปไดด้ว้ยกนั 

 

หากตอ้งการตดิตอ่สอบถามเพิม่เตมิ 
 

ไดโ้ปรดตดิตอ่ดว้ย email หรอืโทรเบอรม์อืถอืทีห่มายเลขตดิตอ่ใน Email Signature ของเจา้หนา้ทีท่ีต่ดิตอ่ทา่นได ้

ตามตอ้งการ 

 

END 


