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การรบัมอืกบัวกิฤต COVID-19 

วิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน นอกจากส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพและความปลอดภัยของผู้คนในสังคมแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เช่ือมโยงกันทั่วโลก รวมถึงกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเช่นกัน  
บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตั้งอยู่ในจีนที่มีการระบาดของ COVID-19 อย่างรุนแรงในช่วงแรก บริษัทมีความห่วงใยถึงสุขภาพ
อนามัยของพนักงานท่ีปฎิบัติงานในจีน จึงได้ส่งความช่วยเหลือไปยังบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
บริษัทเริ่มเห็นสัญญาณเชิงลบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงได้ก าหนดนโยบาย “USE” (U: Utilization ใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า/ S:Save ประหยัดค่าใช้จ่าย และ E: Efficiency เพิ่มประสิทธิภาพการท างานในทุกด้าน) เพื่อเป็น
แนวทางด าเนินงานรับมือกับวิกฤตการณ์ครั้งนี้อย่างเร่งด่วน อีกทั้งบริษัทมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อยที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีขององค์การอนามัยโลก (WHO) และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
และมาตรการป้องกันและลดความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมโดย
พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 จากความรู้ความเชี่ยวชาญที่บริษัทมี 

 
โดยบริษัทได้ก าหนดแนวทางด าเนินงาน ดังนี ้

1. ประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน 
 

ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19  
ที่มีต่อแผนธุรกิจของบริษัทและการด าเนินงานในทุกด้าน  

2. ก าหนดมาตรการและผู้รับผิดชอบ  
 

ก าหนดมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อป้องกันและลด
ผลกระทบจากความเสีย่งต่าง ๆ และก าหนดผูร้ับผดิชอบแต่ละมาตรการ
อย่างชัดเจน  

3. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

สื่อสารกับผู้มสี่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัท ให้เข้าใจถึง
สถานการณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงมาตรการและแผนการ
ด าเนินงานของบริษัทในการจัดการกับภาวะวิกฤตนี ้

4. ติดตามสถานการณ์และประเมินผล
มาตรการอย่างใกล้ชิด 

 

ก าหนดให้ผูร้ับผดิชอบรายงานสถานการณ์และความคืบหน้าของผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการต่างๆ ต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน และ
หากมีเหตุการณ์เร่งด่วนให้แจ้งทันที 
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โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการเป็นผู้ก ากับดูแลการประเมินความเสี่ยงจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการ
ก าหนดมาตรการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงทุกด้าน รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการด าเนินมาตรการป้องกันและควบคุม
ต่าง ๆ มาตรการที่บริษัทได้ด าเนินการมี ดังนี ้
 
มาตรการระยะสั้น 

มาตราการป้องกันและเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของ COVID-19 
ในพื้นที่การปฏิบัติงาน 
 
ผู้รับผิดชอบ: 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

1. ประกาศมาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ให้กับพนักงานของบริษัทและ
บริษัทย่อยรับทราบ รวมถึงประกาศมาตรการรับมือกรณีที่พนักงานตดิเช้ือ และแผน
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

2. การเฝา้ระวังและการป้องกัน 
1) ก าหนดให้พนักงานปฏิบัติตามประกาศของบริษัทอย่างเคร่งครัด และอ้างอิงตาม

มาตรฐานของ ISO14001/ ISO18001/ ISO45001 เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง  
การป้องกัน การตรวจวัดอุณหภูมิรา่งกาย การออกประกาศ และการสื่อสารผ่าน
ช่องทางต่างๆ  

2) ก าหนดให้พนักงานบางส่วนท างานจากท่ีบ้าน โดยมโีปรแกรมสนับสนุน และมีระบบ
ควบคุมความปลอดภยั 

3) จัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและชีวอนามัยให้แก่พนักงาน เช่น หน้ากากอนามัย  
เจลล้างมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสะอาดของสถานที่ท างานและพื้นที่ส่วนกลาง  

4) แบ่งแยกส่วนการผลิต (Plant) และส่วนการท างานอย่างชัดเจน ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป
ในพื้นที่ 

5) จัดแบ่งเวลาพักกลางวันเป็น 2 ช่วง (สลับกันหยุดพัก) เพื่อลดความหนาแน่นของการ
รับประทานอาหารกลางวัน และจัดให้มีฉากกั้นพลาสติกโรงอาหารให้เป็นสัดส่วน 

6) ออกมาตรการส าหรับผูม้าตดิต่อของบุคคลภายนอก โดยขอความร่วมมือในการปฏิบตัิ
ตามมาตรการของทั้งหน่วยงานราชการและของบริษัทอย่างเคร่งครดั และมีการคัด
กรองก่อนเข้าภายในบริษัท 

3. แนวทางการรับมือกรณีเกิดการตดิเชื้อ 
1) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลแจ้งสาธารณสุขจังหวัด 
2) ประสานงานบริษัทรับจ้างท าความสะอาดในพ้ืนท่ีเสี่ยง 
3) ใหห้ยุดงาน 3 วัน ในพื้นที่เกิดเหต ุ 

มาตรการด้านความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ 
 
ผู้รับผิดชอบ: 
บริษัทย่อย 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ฝ่ายผลิต 
ฝ่ายจัดซื้อ 
ฝ่ายขนส่ง 
ฝ่ายขายและการตลาด 
 

1. ด้านการผลติสินค้าและบริการ วางแผนและบริหารจัดการการจดัหาวัตถุดิบโดยให้มีสต็อก
วัตถุดิบเพียงพอและเหมาะสมกับแผนการผลติ และบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ด้านการขนส่ง วางแผนการขนส่งเพื่อช่วยให้การขนส่งและการกระจายสินค้าเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณภ์ายใต้มาตรฐานการส่งมอบสินค้าของบริษัท 

3. ด้านการจ าหน่ายและการให้บริการ พัฒนาช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์เพิม่ขึ้น และเพิม่
มาตรการดูแลสุขอนามยัของพนักงานและลูกคา้เพื่อสร้างความมั่นใจ  

4. ด้านสภาพคล่องและสถานะทางการเงินของบริษัท เตรียมพร้อมทางการเงินเพื่อรักษา
สภาพคล่อง ทบทวนแผนการลงทนุและค่าใช้จ่าย ศึกษาและใช้สิทธิประโยชน์จาก
มาตรการบรรเทาผลกระทบที่ไดจ้ากภาครัฐและหน่วยงานที่เกีย่วข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
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มาตรการการ Work From 
Home 
 
ผู้รับผิดชอบ: 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

ปรับเปลีย่นการท างานของพนักงานเพื่อให้เหมาะสมกับการควบคุมและป้องกันการระบาด
ของโรคและมาตรการป้องกันของภาครัฐ โดยก าหนดให้พนักงานบางส่วนสามารถท างาน
จากท่ีบ้าน โดยบริษัทให้การสนับสนุนอุปกรณ์ IT และแอพลิเคช่ันที่ปลอดภัยส าหรับการ
ท างาน เพื่อให้สามารถท างานจากที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

มาตรการการช่วยเหลือสังคม 
 
ผู้รับผิดชอบ: 
บริษัทย่อย EIC 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทย่อย 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
 

บริษัทตระหนักถึงความขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากอนามัย ที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน จึงได้มอบหมายให้บริษัทย่อยที่รับผิดชอบการวิจัยและพัฒนา น าเทคโนโลยีที่มีอยู่มา
ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อช่วยเหลือสังคมในช่วงเวลาวิกฤตที่ขาดแคลนอุปกรณ์
ป้องกันตนเอง  เช่น หน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE และ Face shield เป็นต้น โดยแจกจ่ายให้
พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงจัดจ าหน่ายทั่วไป 

 
มาตรการระยะยาว 
จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขพบว่า การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งไม่
สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด ดังนั้น บริษัทจึงได้ก าหนดมาตรการระยะยาวเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (emerging risk) ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี ้

1. ด าเนินงานตามนโยบาย “USE” อย่างเคร่งครัด โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
ประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในทุกด้าน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถลดภาระค่าใช้จ่าย
บางส่วน   

2. ประเมินระยะเวลาการฟื้นตัวตามประเภทธุรกิจ โดยจัดเรียงล าดับของธุรกิจที่จะฟื้นตัวได้เร็วสุดไปจนถึงช้าสุด เพื่อน ามา
ทบทวนเป้าหมายและปรับแผนการด าเนินงานท้ังในระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับสถานการณ์  

3. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและในประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากรูปแบบความปกติใหม่ (New 
Normal) ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทหรือลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ และ
ก าหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสมต่อไป 

4. วิเคราะห์ “New Normal” ของแต่ละอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อก าหนดแผนระยะยาวในการรับมือ “New 
Normal” เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวของบริษัท และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่นอกเหนือจากธุรกิจหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการหรือพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  

 
ผลการด าเนินงาน  
ในปีบัญชี 2563/2564 ไม่มีพนักงานในกลุ่มบริษัทติดเช้ือ COVID-19 อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงใช้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่การปฏิบัติงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง  
 
การดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้มีส่วนได้เสีย  
1.การดูแลพนักงาน 
 

1. บริษัทจัดให้มมีาตรการป้องกันการติดเชื้อหรือแพร่ระบาดภายในบรษิัท โดยด าเนินการ 
ดังนี ้
- วัดอุณหภมูิร่างกายของพนักงานก่อนเข้าบริษัททุกวัน 
- แจกหน้ากากอนามัย ให้กับพนักงานทุกคน  
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- เปลี่ยนวิธีการบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน จากการสแกนลายนิ้วมือ เปน็การสแกน
ใบหน้า เพ่ือลดจุดสัมผัส 

- จัดให้มีระยะห่างระหว่างพื้นที่ท างาน การแบ่งทีมท างาน และการให้พนักงาน WFH 
- การดูแลความปลอดภัยในโรงอาหาร เช่น ฉากก้ันและการรักษาระยะห่างนั่งทาน

อาหาร การเว้นระยะห่างการต่อควิ การเปลี่ยนวิธีการช าระเงินเป็นสแกน QR 
Code เป็นต้น 

- การจัดสถานท่ีส าหรับการรับ-ส่งเอกสารระหว่างแผนก และสถานท่ีส าหรับผู้มา
ติดต่อจากภายนอก 

- การจัดประชุม และอบรมผ่านออนไลน ์
นอกจากน้ีได้ก าหนดให้มีการเพิ่มรอบท าความสะอาด สิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์
จุดสัมผสัร่วม การพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ และจัดใหม้ีเจลล้างมือตามจดุต่างๆ ให้กับพนักงาน
อย่างเพียงพอ  

2. บริษัทสื่อสารเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้พนักงาน
ตระหนักรู้ถึงวิธีการป้องกัน และปฏิบัติตามมาตรการของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึง
สามารถสังเกตอาการความผิดปกติของตนเองได้  

3. บริษัทสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณท์ างานแก่พนักงาน เพื่อให้สามารถท างานจากท่ีบ้าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.การดูแลชุมชนและสังคม 
 

บริษัทมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนหรือสังคม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยบริษัทได้ด าเนินโครงการ “EPG ร่วมใจ สู้
ภัย COVID-19” ด้วยการมอบผลติภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท ได้แก ่
1. สนิค้านวัตกรรมหน้ากากอเนกประสงค์ EP Kare ซึ่งบริษัทคิดค้นและพัฒนาขึ้น เพื่อ

บรรเทาความเดือดร้อนและความยากล าบากในช่วงขาดแคลนหน้ากากอนามัยที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานความปลอดภยั โดยได้น าไปบริจาคให้แก่ หน่วยงานต่างๆ ที่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ จ านวนกว่า 200,000 ช้ิน  

2. Aeroklas face Shield ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากหลายประเทศ มอบให้
โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และกลุม่ผู้ท าประโยชน์เพื่อสังคม 

3. บรรจภุัณฑ์อาหาร จ านวน 40,000 กล่อง มอบให้แก่ร้านอาหาร เพือ่สนับสนุนการจัด
ท าอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนท่ัวไปที่ประสบความเดือดร้อน 

4. ผลิตแผ่นพลาสติกใส จากพลาสตกิ PET ขนาด A4 หนา 0.3 มิลลเิมตร เพือ่น าไปจัดท า
กระจังป้องกันใบหน้า หรือ Face Shield เพื่อส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 

5. ร่วมมือกับพันธมิตรมอบตูต้รวจเชื้อ (Swab Test) แบบความดันลบ (Negative 
Pressure) ให้แก่โรงพยาบาล 

3.การดูแลคู่ค้า 
 

บริษัทก าหนดมาตรการช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์แก่คู่ค้า เช่น การรน่ระยะเวลาการจ่ายเงิน
ใหแ้ก่คู่ค้าขนาดกลางเร็วขึ้น โดยแลกกับส่วนลดของสินค้าเพื่อให้คู่ค้าขนาดกลางสามารถมี
เงินสดหมุนเวียนในธุรกิจได้อย่างตอ่เนื่อง 

4.การดูแลลูกค้า 
 

บริษัทก าหนดมาตรการช่วยเหลือท่ีเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า เช่น การขยายระยะเวลาการ
ช าระเงิน หรือ การจดัโปรแกรมขยายเวลา rebate ให้กับลูกค้าบางกลุ่ม  
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ภาพประกอบกิจกรรมการดูแลสงัคมและชุมชนภายใต้โครงการ“EPG ร่วมใจ สู้ภัย COVID-19” 
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