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เรี ยน

ลูกค้ าผู้มีอปุ การคุณ ผู้ถือหุ้น และคูค่ ้ า

เรื่ อง

มาตรการเตรี ยมความพร้ อมการให้ บริ การ ภายใต้ สถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19

จากสถานการณ์ การแพร่ รระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในขณะนี ้ ทาง
บริ ษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ อันประกอบด้ วย บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
จากัด บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด และบริ ษัท ที่ปรึ กษา เอเซีย พลัส จากัด ได้ เตรี ยมความ
พร้ อมและดาเนินมาตรการในการรับมือมาอย่างต่อเนื่อง ทังในด้
้ านสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้ า คู่ค้า และ
พนักงาน ตามขัน้ ตอนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงและโอกาสของการแพร่
ระบาด และด้ านการดาเนินธุรกิจและให้ บริ การ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการให้ บริ การลูกค้ าและการปฏิบตั ิงานของทุกภาคส่วน
จะเป็ น ไปอย่ างต่ อ เนื่ อ ง ตามแนวทางของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย และส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
มาตรการที่ทางบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ ได้ ดาเนินการแล้ วนัน้ ประกอบด้ วย
มาตรการภายในบริ ษัท และพนักงาน
 จัดทาแผนสารองฉุกเฉิ นกรณี เกิดโรคติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 ครอบคลุมถึงแนวปฎิบัติในการทางานใน
สถานที่ ท างานทดแทน หรื อ ท างานที่ บ้ าน (Work from Home) ตามแผนส ารองฉุ ก เฉิ น (Business
Continuity Planning หรื อ BCP)
 งดการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงโดยเด็ดขาด หรื อหากมีการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงก่อนหน้ านี ้
ให้ พนักงานปฏิบตั ิงานที่บ้าน (work from home) และเฝ้าสังเกตอาการตัวเองเป็ นเวลา 14 วัน พร้ อมไปพบ
แพทย์ เพื่อนาใบรับรองแพทย์มาแสดงก่อนเข้ ามาปฏิบตั ิงานตามปกติ
 เช็ดทาความสะอาดด้ วยแอลกอฮอล์ ที่บริ เวณจุดเสี่ยงที่มีการสัมผัสบ่อยๆ อาทิ ราวจับ ลูกบิดประตู พร้ อม
ตังจุ
้ ดบริ การแอลกอฮอล์เจลล้ างมือภายในสานักงาน รวมถึงการฉีดพ่นฆ่าเชื ้อโรคในพื ้นที่ปฏิบตั ิงานหลัก
 งดจัด กิ จ กรรมสัม มนา ประชุ ม ที่ มี ผ้ ู เข้ า ร่ ว มประชุ ม จ านวนมาก โดยใช้ เทคโนโลยี วิธี LIVE Broadcast
ทดแทน
 ดาเนินนโยบายลดความเสี่ยงการแพร่ ระบาด ด้ วยการให้ พนักงานบางส่วนทางานในสถานที่ทางานทดแทน
และทางานที่บ้าน (Work from Home)
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มาตรการการให้ บริ การ และการดาเนินธุรกิจ
 พร้ อมให้ บริ การ และปฏิบตั ิงานผ่านเครื่ องมือออนไลน์ (Digital platform) เช่น ระบบอีเมลที่รองรับการทางาน
นอกสถานที่, การประชุมออนไลน์ (VDO Conference)
 ใช้ ง านระบบ Remote Access ส าหรั บ การปฎิ บัติ งานนอกสถานที่ เพื่ อ สามารถให้ บริ ก ารลูก ค้ า โดยไม่
หยุดชะงัก
 จัดแบ่งทีมพนักงานที่สามารถทางานทดแทนซึง่ กันและกันได้ อย่างทันท่วงที
 ให้ ค าแนะน าลูก ค้ า คู่ค้า ในการใช้ เครื่ องมือ สื่อสาร และเครื่ องมื อ ลงทุน ออนไลน์ แทนการเดิน ทางมาที่
สานักงานใหญ่ หรื อสานักงานสาขา เช่น แอปพลิเคชัน่ ASP SMART, Telegram, เฟซบุ๊ก Asia Plus Group
 เตรี ยมพร้ อมช่องทางสาหรับการติดต่อหน่วยงานต่างๆ กรณีที่มีเหตุเร่ งด่วน
ทางบริ ษัทฯ ขอให้ ท่านมัน่ ใจได้ วา่ กลุม่ บริ ษัท เอเซีย พลัส ได้ เตรี ยมความพร้ อมมาตรการต่างๆ เพื่อให้ การ
ส่งมอบบริ การที่ดีที่สดุ เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และยังเดินหน้ าพัฒนาการรองรับการให้ บริ การ เพื่อให้ เกิดความราบรื่ น
ที่สดุ ภายใต้ สถานการณ์นี ้
ขอขอบคุณที่ท่านให้ ความไว้ วางใจด้ วยดีเสมอมา
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