
  
 

 
 

Announcement of Employees infected with COVID-19 
 

On 17 July 2021, the company has been informed that two of our employees were tested positive with 

COVID-19 with following details as below; 

Case 1 : An employee found the infection by the test on 17 July 2021, due to the close contact with 

infected person. This employee has been admitted to the hospital already. 

Case 2 : An employee found the infection by the test on 17 July 2021, due to the close contact with 

high risk person. This employee is waiting for the medical treatment in the hospital.  

From further investigation, both employees work in back office and do not have close contact with 

customers. Last day the employees were in the office on 7 June 2021 (Case 1), 6 July 2021 (Case 2) 

respectively and work from home (WFH) since then.  

To ensure the highest safety of our office and employees as top priority, the company currently 

carrying out the following measures; 

1. Our office is closed on 18 July 2021 for thorough cleaning and disinfecting to prevent the spread     

of infection according to the Ministry of Public Health. 

2. Tracing and informing our employees who have close contact or come to the office during such 

periods to work from home and do self-quarantine for 14 days with close monitoring from HR. 

We will continue to place the highest priority on health and safety of our customers, partners and our 

employees in cooperation with Ministry of Public Health with promptly remind all employees to follow 

the measures strictly to stop and prevent the spreading of COVID-19.  We would like to thank you for 

your trust and please be confident that this incident will not affect to our services as your business 

continuity is always importance.   

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 
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ประกาศชีแ้จงกรณพีนกังานตดิเชือ้ COVID-19 
 

บรษิัทฯ ขอแจง้ใหท้ราบว่าไดร้บัการยืนยนัจากผลตรวจของแพทยเ์มื่อวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2564 พบพนกังานติด
เชือ้ COVID-19 จ านวน 2 ราย ซึง่เป็นพนกังานท่ีปฏิบตัิหนา้ที่ที่ส  านกังานใหญ่ ณ อาคารซนัทาวเวอรส์ ดงันี ้

 
รายที ่ 1 : พนกังานทราบวา่ตดิเชือ้เมื่อวนัที่ 17 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากสมัผสัใกลช้ิดกบัเพื่อนท่ีติดเชือ้ก่อนหนา้ โดย
ขณะนีไ้ดเ้ขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลเรียบรอ้ยแลว้  
 
รายที ่2 : พนกังานทราบวา่ติดเชือ้เมื่อวนัที่ 17 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากสมัผสัใกลช้ดิกบัสมาชกิในครอบครวัที่มีความ
เส่ียงสงู โดยในขณะนีอ้ยู่ระหว่างรอเขา้รบัการรกัษาที่โรงพยาบาล 

 
จากการตรวจสอบเพิม่เตมิพบวา่ พนกังานทัง้ 2 ราย ท างานในส่วนงานสนบัสนนุและไม่ไดส้มัผสัใกลช้ิดกบัลกูคา้

โดยตรง และไดเ้ขา้มาที่ส  านกังานครัง้สดุทา้ยเมื่อวนัท่ี 7 มิถนุายน 2564 (ส าหรบัรายที่ 1) และวนัท่ี 6 กรกฏาคม 2564 
(ส าหรบัรายที่ 2) ตามล าดบั หลงัจากนัน้ไดป้ฏิบตังิานจากที่บา้น (WFH) นบัตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา 
 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ค านงึถึงความปลอดภยัสงูสดุในส านกังานและผูส้มัผสัใกลช้ิด จงึรีบด าเนินการตามมาตรการดงันี ้
1. ท าการปิดส านกังานเพื่อท าความสะอาด พ่นน า้ยาฆ่าเชือ้ทั่วทกุพืน้ท่ีและตามจดุสมัผสัเส่ียงต่างๆ ตามมาตรฐานของ 
    กระทรวงสาธารณสขุในวนัที่ 18 กรกฎาคม 2564  
2. แจง้พนกังานทา่นอื่นๆ ท่ีเป็นผูส้มัผสัใกลช้ิดและเขา้มาส านกังานในช่วงดงักล่าวใหป้ฎิบตังิานจากที่บา้น (WFH) โดยท า  
    การกกัตวัพรอ้มสงัเกตอาการและรายงานตวักบัฝ่ายทรพัยากรบคุคลเป็นเวลา 14 วนั 

 

บรษิัทฯ ยงัคงด าเนินมาตรการเพื่อความปลอดภยัตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ พรอ้มย า้ใหพ้นกังาน
ทกุคนปฏิบตัิตามอยา่งเครง่ครดัเพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดและการติดเชือ้ COVID-19 ทัง้นี ้ เพื่อความปลอดภยัของลกูคา้ 
คู่คา้ พนัธมิตรทางธุรกจิและพนกังานของเราอยา่งสงูสดุ เราขอขอบคณุในความไวว้างใจและขอยนืยนัว่าเหตกุารณน์ีจ้ะไม่
ส่งผลกระทบต่อการใหบ้รกิารของบรษิัทฯ แต่อย่างใด 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ หากทา่นตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณจติราภา ธโีรภาส หัวหน้า
แผนกสื่อสารการตลาด หมายเลข 084 700 5522 และ E-mail: chitrapa.t@symphony.net.th 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                                    
                       อเล็กซ ์โลท ์

            ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายปฏิบตัิการ  
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