
  
 

 

9 April 2021 

Our Valued Customers and Partners, 

Due to the wide spreading of COVID-19 in Bangkok and many provinces nationwide, the company has 

highly concern and keep closely monitoring the situation. We always put our best effort to ensure our 

customers, business partners and our employees to stay safe and we do our best to continue 

delivering our service to the highest standard in every situation. Therefore, we would again take these 

measures below to prepare our business operations accordingly; 

1. Implement Full Work From Home Policy under the criteria below: 

1.1 For non-critical business function i.e. support or back-end team to apply Full Work From 

Home : to control and prevent the spreading of COVID-19 with social distancing practice 

for maximum safety while all staff can be contactable for business operations and support. 

1.2 For critical business function i.e. Network Operations, region or frontline team to 

continue working and standby 24x7 : to ensure the service operations run smoothly 

around-the-clock. 

It is effective from 9 April onwards while our customers, business partners can still contact us 

as usual in the business hours.  

2. Network Operations Support : Our team which operates 24x7 will be operating from 2 

different locations (Head Quarter and DROC) to mitigate the risk. Plus this will also ensure our 

commitment in Fault Management to ensure Excellent Experience. 

3. Fiber Network Restoration and Maintenance : We have undertaken alternative approach to 

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

optimum services with no interruption and to monitor any preventive maintenance plan, as 

and when required during this period to ensure the necessity and quality for operations and 

uptime of services at all times by our network engineers 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 will surely keep close monitoring during this time and will take necessary actions or appropriate 

measures in accordance with Thailand’s Government as our commitment is your business continuity 

with Excellent Experience.  

If you have more inquiries or any concerns, please contact Khun Chitrapa Theeropas, Head of 

Marketing Communications Department at  084 700 5522 and E-mail : chitrapa.t@symphony.net.th 

Sincerely Yours, 

 

Alex Loh 

Chief Operating Officer 

mailto:chitrapa.t@symphony.net.th


  
 

 

9 เมษายน 2564 

เรียน ลกูคา้ทกุท่านและคูค่า้ทางธุรกิจ 

เนื่องจากขา่วการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯและอีกหลายจงัหวดัทั่วประเทศในขณะนี ้บรษิัทฯ 
ไดต้ิดตามสถานการณอ์ย่างใกลช้ิด และเราพยายามอยา่งที่สดุเพื่อใหล้กูคา้ คู่คา้ พนัธมิตรทางธุรกิจและพนกังานของเรา
ปลอดภยัจากการแพรร่ะบาดของโรคนี ้ ในขณะเดยีวกนัเรายงัคงมุง่มั่นในการส่งมอบบรกิารดว้ยมาตรฐานสงูสดุใหก้บั
ลกูคา้ของเราในทกุสถานการณ ์ เราจงึจ าเป็นจะตอ้งปฏิบตัติามมาตรการต่างๆ เพื่อเตรียมความพรอ้มในการด าเนินธุรกิจ
ของเราดงัต่อไปนี ้
 1. ด ำเนินนโยบำย Full Work From Home ภำยใต้เงือ่นไข : 
     1.1 ส ำหรับสว่นงำนทีมี่หน้ำทีห่ลักในท ำงำนเพื่อสนับสนุนส่วนงำนอืน่หรืองำนทั่วไป ให้พนักงำนทัง้หมด 

         สำมำรถท ำงำนจำกทีบ่ำ้น (Full Work From Home) : ทัง้นีเ้พื่อควบคมุและป้องกนัการแพรก่ระจายของ  
            COVID-19 พรอ้มดว้ยแนวทางปฏิบตัใินการเวน้ระยะห่างทางสงัคม เพื่อความปลอดภยัสงูสดุ แต่ยงัคงสามารถ 

            ติดต่อพนกังานทกุคนของเราเพื่อการประสานงานและการสนบัสนนุธุรกิจของลกูคา้ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
      1.2 ส ำหรับกำรสว่นงำนทีม่ีควำมส ำคัญเชน่ Network Operation และแผนกทีดู่แลรับผิดชอบส่วนภูมิภำค    
          หรือทมีทีต่้องปฏิบัติภำรกิจส ำคัญ ยังคงปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเน่ืองตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง : ทัง้นีเ้พื่อใหก้าร   
            บรกิารของเราด าเนินไปไดอ้ย่างราบรื่นตลอดเวลา 

โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 9 เมษายนเป็นตน้ไป ในขณะท่ีลกูคา้ คู่คา้และพนัธมิตรทางธุรกิจของเรายงัสามารถติดต่อเราไดต้าม    
ปกติในเวลาท าการ 
2. Network Operation Support : ทีมงานศนูยป์ฏิบตัิการโครงข่ายที่ดแูลบรกิารตลอด 24x7 จะปฏิบตัิงานจาก 2 แหง่  
    (ส านกังานใหญ่ และ DROC) เพื่อลดความเส่ียง อีกทัง้ยงัสรา้งความมั่นใจในเรื่องการบรหิารจดัการเหตขุดัขอ้งไดอ้ย่าง 
    มีประสิทธิภาพสงูสดุเพื่อสรา้งความประทบัใจในการบรกิารของเรา 

3. Fiber Network Restoration and Maintenance : บรษิัทฯ แบ่งการท างานของทมี Network Service ออกเป็น  
     2 ทีมโดยท างานตลอด 7 วนั 24 ชั่วโมง เพื่อใหท้กุบรกิารของเราเป็นไปอย่างราบรื่น มใิหเ้กิดการรบกวนใดๆ เกิดกบัการ     
     ใชง้าน รวมถงึการดแูลระบบการบ ารุงรกัษาเชิงป้องกนัอยา่งตอ่เนื่องตามแผนหรือตามที่มกีารรอ้งขอเป็นกรณี เพื่อสรา้ง 
      ความมั่นใจในการใหบ้รกิารอย่างเตม็ประสิทธิภาพโดยมกีารเตรียมพรอ้มทีมวศิวกรรวมถึงผูร้บัเหมา (มีเอกสารรบัรอง 
      การท างานกบับรษิัทฯ) ท่ีพรอ้มปฏิบตัิงานไดท้กุเมื่อหากเกิดกรณีฉกุเฉินทั้งในช่วงกลางวนัและกลางคืน 

เราจะติดตามสถานการณอ์ยา่งใกลช้ิดและจะด าเนินการตามความจ าเป็นดว้ยมาตรการท่ีเหมาะสม สอดคลอ้ง
กบัการประกาศของรฐับาล เพราะเรามีความมุ่งมั่นท่ีจะส่งมอบบรกิารท่ีเป็นเลิศเพื่อธุรกจิที่ต่อเนื่องของลกูคา้ หากทา่น
ตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิหรือมีขอ้เสนอแนะ กรุณำตดิต่อ คณุจิตรำภำ ธโีรภำส หัวหน้ำแผนกสือ่สำร
กำรตลำด หมำยเลข 084 700 5522 และ E-mail: chitrapa.t@symphony.net.th 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                                    
                       อเล็กซ ์โลท ์

            ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายปฏิบตัิการ   
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