
  
 

 

4 April 2020 

Our Valued Customers and Partners, 

With the latest announcement by the Government regards to the implementation of curfew between 

10.00 p.m. – 4.00 a.m. to mitigate and control the continuous spread of COVID-19. As this enforcement 

is to ensure the well-being of everyone. 

We understand the importance of your business and we at SYMPHONY COMMUNICATION will 

continue to live up to our commitment towards Excellent Experience. 

Our core backbone network and nationwide fiber routes are fully protected, and we commit to 

ensuring maximum uptime of services at all times. 

On top of that we have also prepared our Business Continuity Plan (BCP) to undertake our service 

operations to be continued as below; 

1. Operations Center : we operate 24x7 NOC team to work from 2 main locations; our HQ (Sun 

Towers) and our DROC at Amata Nakorn Industrial Estate, Chonburi province, to ensure  the 

Network stability and uptime with full performance of our expert team. 

 

2. Fiber Network Restoration and Maintenance : we have undertaken alternative approach to 

split our Network Service Operations into 2 teams to work around-the-clock across 

nationwide, to maintain optimum services with no interruption and to monitor any preventive 

maintenance plan, as and when required. 

 

To ensure necessity for operations and uptime of services at all times, we have fully equipped 

our network engineers (bearing official company documents, company’s badges and ID card) 

together with our official contractors (duly certified by our company) to be on full standby and 

deploy to support any critical events throughout day and night.  

 

We have also proactively engage closely with relevant government bodies/agencies including 

Office of NBTC to seek full necessity support and approval for telecommunication service 

providers to continue serving to our best duties to maintain continuously telecommunication 

and internet services to all businesses and people across all provinces in Thailand, during this 

crucial period. 

 

3. Precautionary Measures : we have taken strictly measures in our company to avoid all staffs 

from all risk factors at the moment to secure everyone’s health including our customers and 

partners and we apply work from home policy in several clusters of team in accordance with 

Social Distancing practice. 

We will assess and monitor the situation closely to comply or carry out the appropriate measures in 

accordance with Thailand’s Government as SYMPHONY COMMUNICATION is committed to supporting 

your business continuity throughout this critical circumstance we are facing.  



  
 

 

 

Thank you for your continued trust, we promise to put our high effort to make our service runs 

smoothly to drive your business continuously during this difficult time. If you have more inquiries or 

any concerns, please contact Khun Chitrapa Theeropas, Head of Marketing Communications 

Department at 02 101 1111 ext. 35255 or 084 700 5522 and E-mail : chitrapa.t@symphony.net.th 

 

Sincerely Yours, 

 

Alex Loh 

Chief Operating Officer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

4 เมษายน 2563 

เรียน ลกูค้าทกุท่านและคูค้่าทางธุรกิจ 

 จากขา่วล่าสดุที่รัฐบาลได้ประกาศห้ามบคุคลใดทัว่ราชอาณาจกัรออกนอกเคหสถาน ระหวา่งเวลา 22.00 น. – 

04.00 น. ในการชว่ยลดและควบคมุการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อความปลอดภยัของประชาชนทกุคน 

 บริษัทฯ ตระหนกัถงึความส าคญัของธุรกิจของทา่น และส าหรับซมิโฟนี่ คอมมนูิเคชัน่ เรายงัคงมุง่มัน่ในการส่ง
มอบบริการท่ีดีที่สดุของเราผ่านประสบการณ์ที่ประทบัใจของลกูค้า 

 บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแผนการป้องกนัในทกุโครงขา่ยหลกัและทกุเส้นทางไฟเบอร์ออพติกของเรา เพื่อให้ท่าน
มัน่ใจได้ว่า เรายงัสามารถส่งมอบบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

และยิ่งไปกวา่นัน้ เรายงัได้เตรียมแผนการด าเนินการเพื่อความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (BCP) เพื่อการให้บริการ
โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

4. Operation Center : ทมี NOC ท างานที ่2 สาขาหลกัคือ ส านกังานใหญ่ (อาคารซนัทาวเวอร์ส) และ DROC ที่
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ พร้อมทีมงานผู้ เชี่ยวชาญดแูลทกุวงจรตลอด 7 วนั 24 ชัว่โมง 
 

5. Fiber Network Restoration and Maintenance : บริษัทฯ ได้แบ่งการท างานของทมี Network Service 

ออกเป็น 2 ทมีโดยท างานตลอด 24 ชัว่โมงทัว่ประเทศ ทัง้นีเ้พื่อให้การบริการของเราเป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง มใิห้

เกิดการรบกวนใดๆ เกิดกบัการใช้งานของลกูค้า  รวมถึงการดแูลระบบการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัอย่างต่อเนื่อง

ตามแผนหรือตามที่มกีารร้องขอเป็นกรณี 

เพื่อสร้างความมัน่ใจเร่ืองความส าคญัในการบริหารจดัการและการให้บริการอยา่งเต็มประสิทธิภาพ

อย่างต่อเนื่อง เราเตรียมพร้อมทมีวิศวกรในการออกปฏิบตัิงาน (มีการจดัเตรียมเอกสารของบริษทัฯ, บตัรประจ า 

ตวัพนกังาน, บตัรประชาชน) รวมถึงผู้ รับเหมา (มีการออกเอกสารรับรองการท างานกบับริษัทฯ) ทีส่ามารถปฏิบตั ิ

งานได้ทกุเมื่อหากเกิดกรณีฉกุเฉินทัง้ในชว่งกลางวนัและกลางคืน 

 นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกบัหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 

รวมถงึส านกังาน กสทช. เพื่อหาแนวทางในการขอความอนเุคราะห์และขออนญุาตที่จะให้ผู้ ให้บริการด้านโทรคม 

นาคม ยงัคงสามารถด าเนินการต่างๆ ไปได้ในช่วงนี ้เพื่อส่งมอบบริการด้านการส่ือสาร และบริการด้านอินเทอร์- 

เน็ตให้กบัทัง้ภาคธุรกิจและภาคประชนชนได้อยา่งต่อเนื่องทัว่ประเทศในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี ้

6. Precautionary Measures : มีการก าหนดมาตรการทีเ่ข้มงวดในบริษัทฯ เพื่อป้องกนัความเส่ียงตา่งๆ ที่อาจ
เกิดขึน้เพื่อความปลอดภยัของพนกังานรวมถงึลกูค้าและคู่ค้าของบริษัทฯ อีกทัง้บริษัทฯ ยงัมนีโยบายแบ่งให้
พนกังานบางส่วนท างานจากที่บ้าน (Work from Home) เพื่อช่วยลดความหนาแน่นในการท างานที่ออฟฟิศและมี
ส่วนในการรับผิดชอบต่อสงัคมส่วนรวม 

 
 
 

 



  
 

 
 
 

เราจะประเมินและคอยตดิตามสถานการณ์อยา่งใกล้ชิดเพื่อด าเนนิมาตรการที่มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กบัการประกาศจากรัฐบาล ส าหรับ ซิมโฟน่ี คอมมนูิเคชัน่ เรามุง่มัน่ในการให้บริการเพื่อสนบัสนนุให้ทกุธุรกจิด าเนินไปได้
อย่างต่อเนื่อง ราบร่ืนได้ในทกุสถานการณ์และให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวกิฤตเช่นนีไ้ปได้ 

ขอขอบคณุความไว้วางใจที่ทา่นมอบให้เราด้วยดเีสมอมา เราขอสญัญาว่าจะด าเนินการตา่งๆ อยา่งดีที่สดุเพื่อให้
ทกุบริการของเรายงัคงเป็นส่วนหนึ่งในการขบัเคลื่อนทกุธุรกิจของท่านไปได้อย่างต่อเนื่อง หากท่านต้องการสอบถามข้อมลู
เพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อ คณุจิตราภา ธีโรภาส หวัหน้าแผนกส่ือสารการตลาด หมายเลข 02 101 1111 ตอ่ 
35255 หรือ 084 700 5522 และ E-mail: chitrapa.t@symphony.net.th 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                                    
                     

                       อเล็กซ์ โลท์ 

                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบตัิการ 
 


