ที่ บค.0064/0019
วันที่ 4 พฤษภาคม 2564
เรื่ อง ประกาศชี้แจงสถานการณ์และมาตรการกํากับ ดูแล การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของบริ ษทั ฯ
เรี ยน ลูกค้า คู่คา้ ผูถ้ ือหุ น้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ธนาคาร และองค์กร/ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับ บริ ษทั ซี เอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จํากัด
(มหาชน) ทุกท่าน
15

15

บริ ษทั ซี เอสพี สตี ลเซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) มีการออกมาตรการป้ องกันการระบาดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 และปฏิ บตั ิ ตามแนวทางการ
ป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข รวมถึงประกาศจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นการควบคุมและป้องกันการแพร่
ระบาดภายในกลุ่มพนักงานและผูต้ ิดต่อ มาโดยตลอด
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ทางบริ ษทั ฯได้รับการยืนยันจากสถานพยาบาลว่ามีพนักงานจํานวน 1 ราย ในส่ วนปฏิบตั ิงานโรงงาน
สาขาสมุทรปราการ ที่ ต้ งั อยู่เลขที่ 227 หมู่ 6 ซอยสุ ขสวัสดิ์ 78 ถนนสุ ขสวัสดิ์ ตําบลในคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดี ย ์ จังหวัด
สมุทรปราการ ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีผลตรวจเป็ นบวก จึงได้ให้พนักงานเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาล พร้อมดําเนินการมาตรการป้ องกัน
การแพร่ ระบาดภายในองค์กรโดยทันที ซึ่ งบริ ษทั ฯได้จดั สวัสดิการให้มีการตรวจหาเชื้ อโรคโควิด-19 กับพนักงานทั้งหมดของบริ ษทั ฯ โดย
ทางบริ ษทั ฯได้มีการจัดให้ตรวจหาเชื้ อซํ้าถึง 2 ครั้ง และทางสํานักงานสาธารณสุ ข จ.สมุทรปราการได้เข้ามาช่วยเหลือตรวจแบบค้นหาเชิ งรุ ก
อีกครั้ง โดยสรุ ปผลตรวจแบบ RT-PCR ซึ่ งมีความแม่นยําสู ง ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 พบผูต้ ิดเชื้อเฉพาะฝั่งโรงงานรวมจํานวน 128 ราย
ทั้งนี้ ทางบริ ษัทฯขอเรี ยนให้ ทราบว่ า ตั้งแต่ พบผู้ติดเชื้ อรายแรก ทางบริ ษัทฯได้ ดําเนินการจัดการอย่ างถูกต้ อง และประพฤติตามคําแนะนํา
ของสํ านักงานสาธารณสุ ข จ.สมุทรปราการ และกรมควบคุมโรค รวมถึงหน่ วยงานที่เกีย่ วข้ องอื่นๆอย่ างเคร่ งครัดมาโดยตลอด โดยบริ ษทั ฯได้
จัดให้มีการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
• บริ ษทั ฯประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาฉี ดพ่นฆ่าเชื้ อในส่ วนของโรงงานผลิต คลังสิ นค้า หอพักอาศัย และบริ เวณโรงงาน
สาขาสมุทรปราการทั้งหมด (Big cleaning and sanitizing service) รวมถึงดําเนินการเพิ่มเติมเป็ นพิเศษสําหรับทุกจุดสัมผัสในบริ เวณ
ที่พนักงานผูต้ ิดเชื้อปฏิบตั ิงานหรื อไปติดต่องานด้วย (ดําเนินการหลายครั้งอย่างต่อเนื่อง)
• บริ ษทั ฯได้ทาํ การตรวจหาเชื้อไวรัสของพนักงานเชิงรุ ก ตั้งแต่การสัมภาษณ์ การคัดกรอง การเฝ้าระวังติดตาม มีการตรวจเชื้ อซํ้าโดย
สถานพยาบาลที่ได้รับรองการทดสอบความชํานาญทางห้องปฏิบตั ิการ เพื่อให้แน่ใจว่าได้ทาํ การแยกผูต้ ิดเชื้ อทั้งหมดไปยังสถานที่
กักตัว และกักตัวพนักงานที่ มีความเสี่ ยงสู ง ที่สัมผัส หรื อใกล้ชิดผูป้ ่ วย เพื่อป้ องกันและยับยั้งโรคดังกล่าวมิให้เกิดการแพร่ ระบาด
กระจายตัวเป็ นวงกว้าง รวมถึงคัดแยกและประสานงานส่ งตัวผูต้ ิดเชื้อไปยังสถานพยาบาลที่รองรับ
• ประกาศปิ ดทําการโรงงานสาขาสมุทรปราการ และสัง่ ห้ามพนักงานที่อาศัยในหอพักของบริ ษทั ฯ ห้ามเดินทางออกนอกสถานที่โดย
เด็ดขาด ตั้งแต่วนั ที่ 22 เมษายน 2564 เป็ นต้นมา ยกเว้นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศของโรงงานที่มีหน้าที่ในการติดต่อกับ
หน่วยงานราชการและผูม้ ีหน้าที่จดั หาสวัสดิการอาหารและยาให้กบั พนักงานที่กกั ตัว
• ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อสัง่ การให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามโดยเคร่ งครัด และมีบทลงโทษ
อย่างชัดเจน

• ประสานงาน ปฏิบตั ิตาม ให้ความร่ วมมือในการจัดเตรี ยมส่ งข้อมูลให้กบั เจ้าหน้าที่สาํ นักงานสาธารณสุ ข จ.สมุทรปราการ และกรม
ควบคุมโรคอย่างต่อเนื่ อง เคร่ งครัดและโปร่ งใส เพื่อหารื อร่ วมกันในการจัดการป้ องกันไม่ให้เกิ ดการแพร่ เชื้ อออกไปสู่ สาธารณะ
รวมถึงเพื่อให้โรงงานสามารถกลับมาดําเนินการได้อย่างปกติโดยเร็ ว
อย่างไรก็ตาม ทางบริ ษทั ฯขอเรี ยนแจ้งให้ทราบว่า บริ ษัทฯยังจําเป็ นต้ องขยายระยะเวลาปิ ดทําการสาขาโรงงานสมุทรปราการเพิ่มเติม ต่ อไป
จนกว่ าทางสํ านักงานสาธารณสุ ข จ.สมุทรปราการ จะเห็นควรให้ สามารถเปิ ดทําการได้ อีกครั้ ง เพื่ อความปลอดภัยสู งสุ ดแก่ ผ้ ูติดต่ อและสั งคม
โดยรวม
นอกจากบริ ษทั ฯจะตระหนักถึงความปลอดภัยโดยรวมของสังคมและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงบริ ษทั ฯแล้ว บริ ษทั ฯยังได้ตระหนักถึงผลกระทบและ
ความไม่สะดวกของ ลูกค้า หรื อ คู่คา้ จากการปิ ดทําการดังกล่าวมาโดยตลอด บริ ษทั ฯจึ งต้องกราบขออภัยมา ณ ที่ น้ ี ทั้งนี้ ลูกค้าและคู่คา้ ยังคง
สามารถใช้บริ การและติดต่อบริ ษทั ฯได้อย่างต่อเนื่ อง ผ่านการติดต่อที่หมายเลข 02-2916314 -21 โดยบริ ษทั ฯสาขาสํานักงานใหญ่ (พระราม 3) ได้
เตรี ยมแผนการรองรับการให้บริ การต่างๆไว้ให้ท่านสามารถดําเนินการติดต่อได้โดยสะดวก
รวมไปถึงหากถึงเวลาได้เปิ ดทําการอีกครั้ง ทางบริ ษทั ฯจะยังคงมุ่งมัน่ ปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่ อง
อีกต่อไป และจะปฏิบตั ิตามคําแนะนําของสํานักงานสาธารณสุ ข จ.สมุทรปราการและกรมควบคุมโรคอย่างเคร่ งครัด เช่น การพ่นฆ่าเชื้ อในส่ วน
ของสถานที่ปฏิบตั ิงาน บริ เวณเก็บสิ นค้า และทุกสถานที่ที่เกี่ยวข้องอยู่เป็ นนิ จ การเฝ้าระวังไม่ให้พนักงานออกไปในที่ชุมชนแออัดหรื อสถานที่
เสี่ ยงภายนอกอีก รวมถึงการตรวจเชื้ อซํ้ากับบุคลากรที่ ตอ้ งมีหน้าที่ ติดต่อกับภายนอกหรื อกลุ่มที่ อาจมีความเสี่ ยง เป็ นต้น เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า ทั้ง
สิ นค้าและบุคลากรบริ การ ของบริ ษทั ฯจะปลอดภัย ปลอดเชื้อ เมื่อออกไปสู่ ลูกค้า คู่คา้ และสังคมภายนอก
ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าของสถานการณ์น้ ี ประการใด หรื อทางบริ ษทั ฯสาขาโรงงานสมุทรปราการได้รับความเห็นควรให้สามารถเปิ ดทําการได้
อีกครั้ง ทางบริ ษทั ฯจะเรี ยนแจ้งให้ท่านทราบเป็ นระยะ ตามความเหมาะสม
ทางบริ ษทั ฯขอเรี ยนให้ทุกท่านทราบว่า บริษทั ฯได้ ดาํ เนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีจริ ยธรรมมาโดยตลอด โดยในครั้งนี้บริ ษัท
ฯได้ ปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันโรคและเป็ นไปตามที่ทางราชการกําหนดอย่ างเคร่ งครัด เนื่ องจากตระหนักถึงความปลอดภัยสู งสุ ดของทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ อง ทางบริ ษัทฯจึงต้ องกราบขออภัยในความไม่ สะดวกแก่ ทุกท่ านที่ได้ รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19ในสถานประกอบการและ
การปิ ดทําการโรงงานสาขาสมุทรปราการในครั้ งนีเ้ ป็ นอย่ างยิง่ และขอขอบพระคุณสําหรับความเข้าใจในบริ ษทั ฯด้วยดีเสมอมา บริ ษทั ฯหวังเป็ น
อย่างยิ่งว่าเราจะก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันในเร็ ววันนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยมา ณ ที่น้ ี

ขอแสดงความนับถือ
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