
แบบรายการตรวจสอบความพร้อม
ส าหรับธุรกจิในสถานการณ์โควิด-19



ค ำถำมในแบบรำยกำรตรวจสอบนีถ้กูออกแบบมำเพ่ือช่วยองค์กรธุรกิจ 
ในกำรพฒันำแผนรับมือกบัสถำนกำรณ์โควิด-19 ซึง่ถือเป็นเร่ืองส ำคญั
อยำ่งยิ่ง แต่ในทำงปฏิบติันัน้กลบัถกูละเลยจนกระทัง่เกิดผลกระทบขึน้กบั
องค์กร

แบบตรวจสอบฉบบันีจ้ะช่วยให้ท่ำนสร้ำงแผนกำรรับมือภยัพิบัติส ำหรับ
องค์กรเพ่ือใช้กบัสถำนกำรณ์ปัจจบุนัและในอนำคต กรุณำติดต่อทีมงำน
แกรนท์ ธอนตนั หำกท่ำนต้องกำรค ำปรึกษำหรือควำมช่วยเหลือท่ี
เฉพำะเจำะจงส ำหรับองค์กรของท่ำน

ทัง้นีท้่ำนสำมำรถติดตำมข้อมลูมำตรกำรดแูลและเยียวยำธุรกิจจำก
ภำครัฐได้ท่ี เว็บไซต์เฉพำะกิจโควิด-19 ของแกรนท์ ธอนตนั ซึง่ได้รวบรวม
ลิงค์เพื่อดขู้อมลูเพิ่มเติมจำกองค์กำรอนำมยัโลก และหน่วยงำนภำครัฐ
ต่ำง ๆ

https://www.grantthornton.co.th/campaigns/coronavirus-covid-19/


ซพัพลำยเออร์ของทำ่นได้รับผลกระทบในด้ำนกำรผลติหรือหว่งโซอุ่ปทำนท่ีมีสำเหตุจำกโควดิ-19 ไม่วำ่จะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
หรือไม่

ธุรกิจของทำ่นต้องพึง่พำซพัพลำยเออร์เหลำ่นัน้มำกน้อยเพียงใด ยงัมีตวัเลือกซพัพลำยเออร์รำยอ่ืนท่ีมีสนิค้ำพร้อมจดัสง่
หรือไม่

ทำ่นได้ตรวจสอบข้อผกูพนัตำมสญัญำท่ีมีกบัซพัพลำยเออร์แล้วหรือไม่ จ ำเป็นต้องสัง่ซือ้ตำมจ ำนวนท่ีก ำหนดไว้หรือไม่ มี
ข้อยกเว้นระบไุว้ส ำหรับในสถำนกำรณ์เช่นนีห้รือไม่

ทำ่นได้ติดต่อกบัทำงซพัพลำยเออร์หรือไม่วำ่สถำนกำรณ์โควดิ-19 มีผลกระทบต่อกำรด ำเนนิธุรกิจของทำ่นอย่ำงไร และทำ่น
คำดกำรณ์ไว้วำ่จะจดักำรอย่ำงไรบ้ำง

สญัญำของทำ่นเปิดโอกำสให้ซพัพลำยเออร์ด ำเนนิกำรเพื่อปิดกิจกำรได้หรือไม่

ทำ่นมีแผนส ำหรับกรณีฉกุเฉินพร้อมแล้วหรือไม่ หำกซพัพลำยเออร์ของทำ่นหยุดกำรผลติ ทำ่นมีตวัเลือกจำกแหลง่อ่ืน
หรือไม่

ทำ่นได้จ่ำยเงินลว่งหน้ำให้กบัซพัพลำยเออร์หรือไม่ และสำมำรถต่อรองเง่ือนไขใหม่ได้หรือไม่

ทำ่นได้ประมำณกำรปริมำณสต๊อกวตัถุดิบท่ีก ำลงัจะซือ้แล้วหรือยงั สต๊อกวตัถุดิบของทำ่นเนำ่เสียได้หรือไม่ ทำ่นสำมำรถซือ้ครัง้ละ
มำก ๆได้หรือไม่

ห่วงโซ่อุปทาน

ลกูค้ำรับทรำบหรือไม่เก่ียวกบัต้นทำงสนิค้ำ และ/หรือกำรหยุดชะงกัในกำรด ำเนนิกำรท่ีอำจเกิดขึน้จำกสถำนกำรณ์โควดิ-19 ซึง่จะ
มีผลต่อสนิค้ำหรือบริกำรของทำ่น

ทำ่นใช้พืน้ท่ีร้ำนค้ำปลีกเป็นหลกัในกำรจดัจ ำหนำ่ยหรือไม่ และสดัสว่นกำรขำยเทำ่ไรท่ีจ ำเป็นต้องมีกำรติดต่อกบัลกูค้ำโดยตรง

ทำ่นสำมำรถปรับธุรกิจให้ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำท่ีอยู่ไกลได้หรือไม่ สิง่นีเ้ป็นโอกำสในกำรเติบโตหรือไม่

ลกูค้ำของทำ่นได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ-19 หรือไม่ทัง้โดยตรงและโดยอ้อม สิง่นีจ้ะสง่ผลต่อรูปแบบกำรซือ้สนิค้ำของ
ลกูค้ำอย่ำงไร

ทำ่นได้ส่ือสำรเชิงรุกกบัลกูค้ำเพ่ือท ำควำมเข้ำใจและจดักำรต่อควำมคำดหวงัของพวกเขำหรือไม่

ทำ่นได้ตรวจสอบข้อผกูพนัตำมสญัญำท่ีมีกบัลกูค้ำแล้วหรือไม่ 

ทำ่นสำมำรถลดเง่ือนไขระยะเวลำกำรช ำระเงินของลกูหนีใ้ห้สัน้ลง หรือปรับเปล่ียนเพ่ือจดักำรกระแสเงินสดของท่ำนให้ดีขึน้ได้หรือไม่

ธุรกิจของทำ่นต้องพึง่พำลกูค้ำในกลุม่ท่ีจ ำกดัหรือไม่ จะเกิดผลอะไรตำมมำหำกลกูค้ำเหลำ่นัน้ต้องหยุดกำรด ำเนนิกำร

ทำ่นสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยด้วยแคมเปญโฆษณำเชิงกลยุทธ์ได้หรือไม่

ทำ่นสำมำรถให้ควำมมัน่ใจได้มำกขึน้หรือไม่ในเร่ืองกำรจดัหำสนิค้ำ เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งของทำ่น

ลูกค้า
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ทำ่นได้ประกำศขัน้ตอนทำงสขุอนำมยัพืน้ฐำนแล้วหรือไม่ เช่น ติดประกำศข้อมูลสขุอนำมยัท่ีเก่ียวกบักำรสัมผสัและระบบทำงเดิน
หำยใจไว้ท่ีทำงเข้ำสถำนท่ีท ำงำนและในพืน้ท่ีท ำงำนท่ีมองเหน็ได้ชดั ข้อมูลเหลำ่นีไ้ด้รวมถึงค ำแนะน ำส ำหรับกำรกกัตวัเองถ้ำมี
สมำชิกในทีมเจ็บป่วยด้วยหรือไม่

ทำ่นติดตำมข้อมูลของกระทรวงสำธำรณสขุ รวมถึงเวบ็ไซต์และบทสมัภำษณ์จำกหนว่ยงำนก ำกบัดูแลอ่ืน ๆหรือไม่ และทำ่นได้
แจ้งข้อมูลท่ีเก่ียวข้องให้พนกังำนทรำบหรือไม่

บริษัทได้ท ำแผนเพ่ือจดัเตรียมทำงเลือกในกำรท ำงำนท่ีสอดคล้องกบัระดบัควำมเส่ียงท่ีประกำศออกมำแล้วหรือไม่ เช่น กำร
ก ำหนดให้มีพนกังำนในส ำนกังำนเทำ่ท่ีจ ำเป็น กำรท ำงำนจำกท่ีบ้ำน กำรหมุนเวียนงำน กำรท ำงำนเป็นกะ กำรหำสถำนท่ีท ำงำน
หรือโรงงำนส ำรอง หรือกำรหยุดกำรด ำเนนิงำนอย่ำงสิน้เชิง

ทำ่นได้ตรวจสอบหรือไม่วำ่มีหน้ำท่ีอะไรบ้ำงท่ีไม่สำมำรถท ำงำนทำงไกลได้ ทำ่นได้พจิำรณำผลกระทบด้ำนสขุภำพและควำม
ปลอดภยัของกำรท ำงำนทำงไกลแล้วหรือไม่ เช่น อุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีจ ำเป็น ควำมเสถียรของสญัญำณอินเทอร์เนต็ 
พืน้ท่ีท ำงำนท่ีบ้ำนท่ีเหมำะสม เป็นต้น

หำกธุรกิจของทำ่นสำมำรถด ำเนนิกำรได้จำกทำงไกล ทำ่นมีกระบวนกำรและขัน้ตอนท่ีพร้อมเพ่ือให้มัน่ใจวำ่ยังรักษำคุณภำพไว้ได้ 
สำมำรถตรวจสอบประสทิธิภำพกำรท ำงำนได้ และยงัสำมำรถด ำเนนิงำนต่อไปได้หรือไม่

เม่ือจดัให้มีกำรท ำงำนแบบทำงเลือก ทำ่นมีกำรวำงแผนอย่ำงไรในกำรสร้ำงกำรมีสว่นร่วมกบัพนกังำนอย่ำงต่อเน่ือง กำรติดตำม
กำรท ำงำนและกิจกรรมของพวกเขำ ตลอดจนกำรรักษำผลงำนให้ออกมำได้ตำมมำตรฐำน

หำกพนกังำนจ ำเป็นต้องเดินทำงหรือเข้ำพบลกูค้ำ กำรติดต่อส่ือสำรเหลำ่นีส้ำมำรถกระท ำในรูปแบบอ่ืนได้หรือไม่ เช่น กำร
ประชุมผำ่นวีดิโอ

นโยบำยด้ำนค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรของทำ่นสนบัสนนุกำรจดักำรท ำงำนแบบทำงเลือกหรือไม่ รวมถึงค่ำใช้จ่ำย
ในกำรส่ือสำร ควำมช่วยเหลือเร่ืองสขุภำพและควำมเป็นอยู่ และกำรจดักำรเร่ืองกำรลำหยุด

ทำ่นได้ติดตำมจ ำนวนวนัลำหยุดท่ีเหลือของพนกังำนหรือไม่ สำมำรถท่ีจะสนบัสนนุกำรขยำยช่วงเวลำหยุด ตลอดจนสวสัดิกำร
ด้ำนสขุภำพและควำมเป็นอยู่ได้หรือไม่

ทำ่นได้ตรวจสอบข้อผกูพนัตำมสญัญำท่ีมีกบัพนกังำนวำ่ขดัแย้งกบันโยบำยกำรลำหยุดขององค์กรหรือไม่ ทำ่นพจิำรณำ
ควำมเป็นไปได้ท่ีจะเปล่ียนแปลงนโยบำยเป็นกำรชัว่ครำวแล้วหรือไม่

ถ้ำพนกังำนประจ ำและ/หรือพนกังำนสญัญำจ้ำงเกิดเจ็บป่วย จะเกิดผลกระทบส ำคญักบักำรด ำเนนิกิจกำรของท่ำนหรือไม่ มี
แผนกำรสง่ต่อภำระงำนรองรับในต ำแหนง่งำนเหลำ่นีห้รือไม่ ตวัอย่ำงเช่น ค ำแนะน ำในกำรสง่ต่องำน กำรอบรมเร่ืองขัน้ตอน
หรือระบบงำนท่ีต้องท ำไว้ลว่งหน้ำ เป็นต้น 

มีกำรส่ือสำรกบัพนกังำนเก่ียวกบักำรคำดกำรณ์ในเร่ืองกำรกกัตวัออกมำหรือไม่ ไม่วำ่จะท ำงำนท่ีไหนก็ตำม ข้อมูลนีร้วมถึง
หลกัเกณฑ์ ระยะเวลำ และขัน้ตอนท่ีจะกลบัเข้ำสูก่ำรท ำงำน

สถำนกำรณ์ด้ำนพนกังำนของทำ่นอยู่ตรงไหนในแง่ของจ ำนวนและประสทิธิภำพ ทำ่นมีแผนพร้อมท่ีจะด ำเนนิงำนต่อไปได้หรือไม่ 
หำกพนกังำนบำงสว่นต้องถูกกกัตวั ไม่วำ่จะเกิดจำกควำมสมคัรใจหรือถูกบงัคบัให้ท ำ 

พนกังำนในทีมของทำ่นทรำบหรือไม่วำ่ทำ่นจะจดักำรสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงไรระหวำ่งท่ีพวกเขำหยุดงำนเพ่ือกกัตวั ตวัอย่ำงเช่น 
เม่ือพวกเขำป่วย หรือไม่ป่วยแต่ยงัไม่สำมำรถมำท ำงำนได้ เขำสำมำรถท ำงำนท่ีบ้ำนได้หรือไม่

ทำ่นได้ร่ำงแผนกำรส่ือสำรส ำหรับพนกังำน ลกูค้ำ ซพัพลำยเออร์ และผู้มีสว่นได้สว่นเสียในกรณีท่ีถูกบงัคบัให้หยุดกำร
ด ำเนนิกำรแล้วหรือไม่ ทำ่นวำงแผนจะแจ้งควำมคืบหน้ำให้กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสียเป็นประจ ำอย่ำงไร 

พนักงาน
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สำรของทำ่นท่ีจะสง่ไปยงัภำคธุรกิจเพื่อแสดงถึงกำรเตรียมกำร กำรจดักำร และกำรรับมือกบัสถำนกำรณ์โควดิ-19 ใน
ปัจจุบนั มีอะไรบ้ำง

ทำ่นมีแผนส ำหรับกรณีฉกุเฉินเม่ือมีผู้ป่วยในสถำนประกอบกำรของทำ่นหรือไม่ ทำ่นได้น ำกระบวนกำรจดักำรสืบทอดงำนมำใช้
หรือไม่ ในกรณีผู้ ท่ีมีต ำแหนง่ส ำคญัท่ีจะอนญุำตหรืออนมุตัิเกิดเจ็บป่วย ผู้ ท่ีรับหน้ำท่ีแทนพร้อมท่ีจะปฏิบตัิงำนและมีอ ำนำจใน
ขอบเขตท่ีเหมำะสมหรือไม่

ใครคือผู้ ท่ีมีสทิธิ์ตดัสนิใจท่ีจะด ำเนนิกิจกำรต่อไป

ทำ่นได้จดัท ำเอกสำรบนัทกึกำรประชุมผู้บริหำรเก่ียวกบักำรตดัสนิใจ พร้อมทัง้หลกัฐำนกำรตดัสนิใจหรือไม่

มีกำรเปล่ียนแปลงในด้ำนควำมเส่ียงขององค์กรของทำ่นหรือไม่  ทำ่นได้ทบทวนเร่ืองเก่ียวกบัควำมเส่ียงและพฒันำแผนกำร
ท ำงำนเพ่ือบนัทกึ ระบ ุบรรเทำ และจดักำรควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกสถำนกำรณ์โควดิ-19 แล้วหรือยงั

สถำนกำรณ์โควดิ-19 มีผลกระทบต่อแผนประกนัภยัขององค์กรของทำ่นอย่ำงไร

จะต้องแจ้งสถำนกำรณ์กบัใครบ้ำง ใครท่ีเป็นผู้มีสว่นได้สว่นเสียหลกั ๆ ท่ีอำจจะได้รับผลกระทบ ทำ่นส่ือสำรถึง
แผนกำรรับมือขององค์กรไปยงัผู้มีสว่นได้สว่นเสียอย่ำงไร

ทำ่นค ำนวณกระแสเงินสดท่ีจ ำเป็นอย่ำงสม ่ำเสมอหรือไม่ และทำ่นเข้ำใจควำมต้องกำรกระแสเงินสดของธุรกิจทัง้รำยสปัดำห์
และรำยเดือนหรือไม่

ทำ่นเข้ำใจควำมต้องกำรเงินทนุหมุนเวียนขององค์กรหรือไม่ ทำ่นได้ตรวจสอบลกูหนี ้งำนท่ีอยู่ในระหวำ่งกำรด ำเนนิกำร และ
เจ้ำหนีเ้ป็นประจ ำหรือไม่

ทำ่นได้ค ำนวณแล้วหรือไม่วำ่ธุรกิจของทำ่นจะอยู่รอดได้นำนเทำ่ไรหำกมีกำรบงัคบัให้หยุดกำรด ำเนนิกำร

ถ้ำทำ่นพึง่พำแหลง่เงินทนุในช่วงกำรด ำเนนิกิจกำรตำมปกติ ทำ่นได้ติดต่อกบัธนำคำรเพื่อแจ้งถึงสถำนกำรณ์และควำมจ ำเป็น
ของทำ่นแล้วหรือไม่

ภำระผกูพนัของทำ่นท่ีมีต่อธนำคำรคืออะไรบ้ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเง่ือนไขของสญัญำเงินกู้

ทำ่นได้ติดต่อกบัผู้ให้บริกำรประกนัภยัของทำ่นแล้วหรือยงั กำรหยุดชะงกัทำงธุรกิจครอบคลมุถึงกรณีของสถำนกำรณ์
โควดิ-19 หรือไม่ และในขอบเขตอะไรบ้ำง

ทำ่นมีแผนส ำรองหำกพนัธมิตรทำงธุรกิจของทำ่นต้องหยุดด ำเนนิงำนหรือได้รับผลกระทบหรือไม่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง อะไร
จะเกิดขึน้หำกระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบเงินเดือนของทำ่นไม่สำมำรถด ำเนนิกำรได้ตำมปกติ

ทำ่นเข้ำใจต้นทนุของกำรด ำเนนิธุรกิจต่อไปด้วยจ ำนวนพนกังำน/ลกูค้ำท่ีน้อยลงเม่ือเทียบกบัต้นทนุของกำรหยุดด ำเนนิกิจกำร
ทัง้หมดในช่วงระยะเวลำหนึง่หรือไม่

ทำ่นจะประเมินและเปิดเผยผลกระทบของสถำนกำรณ์โควดิ-19 ในบญัชีและรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงไร ทำ่นจ ำเป็นจะต้อง
รับรู้ประมำณกำรหนีส้นิในระดบัท่ีเพียงพอหรือไม่

ทำ่นมีภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำอุปกรณ์หรือทรัพย์สนิหรือไม่ ทำ่นได้พดูคุยกบัผู้ให้เช่ำและ/หรือเจ้ำของท่ีดินเก่ียวกบัทำงเลือก
ในกำรช ำระเงินหรือไม่ เช่น กำรช ำระเงินบำงสว่น หรือกำรเล่ือนระยะเวลำในกำรช ำระเงินออกไป

ทำ่นได้รับจดหมำยเตือนจำกผู้ให้เงินทนุ ผู้ให้เช่ำ เจ้ำของท่ีดิน หรือเจ้ำหนีห้รือไม่ ทำ่นได้ส่ือสำรเชิงรุกกบับคุคลเหลำ่นีห้รือไม่

การก ากับดูแลกิจการ
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การเงิน



องค์กรของทำ่นสำมำรถรองรับกำรท ำงำนทำงไกลได้หรือไม่

พนกังำนของทำ่นมีอุปกรณ์ โปรแกรม และสญัญำณเพ่ือเช่ือมต่ออินเตอร์เนต็ เพ่ือท่ีจะท ำงำนทำงไกลหรือไม่ สิง่
เหลำ่นีถู้กเข้ำรหสัไว้หรือไม่

ทำ่นมีเครือข่ำยท่ีปลอดภยั ในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนทำงไกลท่ียืดหยุ่นและปลอดภยัหรือไม่ 

ทำ่นได้ทดสอบระบบโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของทำ่นเพ่ือรองรับสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนทำงไกลท่ียืดหยุ่นแล้ว
หรือไม่ 

ทำ่นได้พจิำรณำผลกระทบด้ำนควำมปลอดภยัของสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนท่ียืดหยุ่นแล้วหรือไม่

ทำ่นมีแผนส ำหรับกรณีฉกุเฉินและแผนรองรับสถำนกำรณ์หรือไม่ ทำ่นได้ลองทดสอบแผนเหลำ่นีแ้ล้วหรือไม่

พนกังำนของทำ่นจะจดักำรกบัเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรให้บริกำร หรือปัญหำท่ีเกิดขึน้กบัระบบอย่ำงไร เม่ือต้องท ำงำนทำงไกล 

พนกังำนมีแผนกำรส่ือสำรท่ีทนัสถำนกำรณ์และมีขัน้ตอนท่ีจะจดักำรกบัเร่ืองดงักลำ่วหรือไม่

ทำ่นได้แจ้งกบัผู้ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศจำกภำยนอก ผู้ให้บริกำรท่ีเก่ียวข้อง และบคุคลท่ีสำมท่ีเก่ียวข้องแล้วหรือไม่ 
ถึงกำรเตรียมควำมพร้อมเก่ียวกบัผลกระทบท่ีอำจเกิดขึน้ได้จำกสถำนกำรณ์โควดิ-19

ทำ่นมีช่องทำงท่ีรวดเร็วส ำหรับติดตำมข้อมูลจำกหนว่ยงำนสำธำรณสขุหรือไม่

ทำ่นได้พจิำรณำมำตรกำรผอ่นผนัทำงภำษีหรือมำตรกำรเยียวยำท่ีเก่ียวข้องกบัสถำนกำรณ์โควดิ-19 แล้วหรือไม่

ในสว่นของพนกังำนหลกัท่ีดูแลกำรก ำกบักิจกำร ทำ่นมีแผนกำรถ่ำยโอนงำนในกรณีท่ีสมำชิกในทีมป่วยหรือต้องกกัตวัหรือไม่ สิง่นีจ้ะ
มีผลกระทบอะไรบ้ำงต่อกำรออกกฎระเบียบขององค์กร

แผนกำรรับมือและมำตรกำรต่อสถำนกำรณ์โควดิ-19 ของทำ่น เป็นไปตำมกฎข้อบงัคบัด้ำนควำมเป็นสว่นตวัและควำมปลอดภยั
หรือไม่

ทำ่นประเมินผลกระทบของกฎข้อบงัคบักำรปิดชุมชนของรัฐบำลท่ีมีต่อควำมสำมำรถขององค์กรของทำ่นในกำรจดัส่งสนิค้ำ
และบริกำรให้กบัลกูค้ำแล้วหรือไม่

เทคโนโลยีสารสนเทศ
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กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง



ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่ว่ำท่ำนจะเป็นองค์กรที่ก ำลงัด ำเนินกิจกำรอยู่ ต้องกำรขยำย
ธุรกิจไปยงัต่ำงประเทศ หรือเพิ่งเร่ิมต้นก่อตัง้กิจกำร เรำสำมำรถ
ช่วยให้ท่ำนเข้ำใจ ระบ ุและจดักำรควำมเสีย่งที่อำจจะเกิดขึน้ เพื่อ
ปกป้องธุรกิจของท่ำน   

กำรด ำเนินธุรกิจในปัจจบุนัต้องเผชิญกบัควำมท้ำทำยทัง้ทำงกล
ยทุธ์ กำรเงิน กำรด ำเนินกำร และเทคโนโลยี แกรนท์ ธอนตนัเข้ำใจ
ดีว่ำธุรกิจที่ก ำลงัเติบโตต้องกำรค ำแนะน ำเพื่อที่จะสร้ำงกำรควบคมุ
กิจกำรภำยในให้แข็งแกร่ง ใช้ข้อมลูเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมี
ประสทิธิภำพ และพฒันำผลกำรด ำเนินงำน

ทีมงำนบริหำรควำมเสีย่งของเรำพร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อสง่มอบ
กำรบริกำรที่สร้ำงมลูค่ำเพิ่มและตอบโจทย์ควำมต้องกำรของ
ท่ำน ซึง่จะสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กบักระบวนกำรก ำกับดแูล
กิจกำร กำรปรับใช้กลยทุธ์องค์กรที่ดี เพิ่มขีดควำมสำมำรถทำง
เทคโนโลยี และปรับปรุงประสทิธิภำพกำรปฎิบติังำนขององค์กร

ตดิต่อทีมงาน แกรนท์ ธอนตัน เพื่อปรึกษาขอความช่วยเหลือให้แก่ธุรกจิของท่าน:
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