ข่ าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 มกราคม 2564
ASIAN มั่นใจสถานการณ์ โควิด-19 ไม่ กระทบธุรกิจ
คุมเข้ มตรวจพนักงานเชิงรุ ก ปลอดภัย 100%

ASIAN หรือ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้ งกรณีสถานการณ์ การ
ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 19 (Covid-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร ไม่ กระทบธุรกิจ และมีการตรวจ
เชิงรุ กพนักงานกว่ า 5,500 คน ทัง้ 4 โรงงาน ทัง้ ที่จังหวัดสมุทรสาคร เพชรบุรี และสุราษฎร์ ธานี ยัน
ขณะนีไ้ ม่ พบพนักงานของบริษัทฯ เป็ นผู้ตดิ เชือ้ โควิด-19 อีกทัง้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานได้ ตาม
ปกติ
นางสาววรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์ ผู้จัดการฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ ในฐานะ
เลขานุการทีมบริหารจัดการสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโควิด -19 บริ ษัท เอเชี่ยนซี คอร์ ปอเรชัน่
จำกัด (มหาชน) หรื อ ASIAN เปิ ดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ
ภายใต้ การดำเนินการของทีมบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กลุม่ บริ ษัทเอเชี่ยนซี
ขอชี ้แจงให้ ทราบว่า สถานประกอบการภายใต้ กลุม่ บริ ษัทเอเชี่ยนซีทกุ แห่ง ตังแต่
้ วนั ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564
เปิ ดดำเนินการด้ วยกำลังการผลิตตามปกติ หลังวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปี ใหม่ โดยในช่วงระหว่างวันที่ 2-3
มกราคม พ.ศ. 2564 ที่ผา่ นมา บริษัทฯ ได้ จดั ให้ พนักงานทุกคนใน 4 โรงงาน คือโรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ตรวจหาเชื ้อโควิด-19 ในเชิงรุก ซึง่ เป็ นการตรวจที่ได้ มาตรฐาน ผล
ปรากฏว่าพนักงานทังหมด
้
100% หรื อจำนวนกว่า 5,500 คน ไม่พบว่าพนักงานของบริ ษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะ
เป็ นผู้ตดิ เชื ้อโควิด-19 แต่อย่างใด
“กลุม่ บริษัทฯ ได้ มีคำสัง่ และให้ เตรี ยมมาตรการเข้ มข้ นในการรับมือการระบาดของโควิด-19 ทังใน
้
พื ้นที่จงั หวัดสมุทรสาคร และโรงงานอื่นๆ ในกลุม่ เอเชี่ยนซี ด้ วยความห่วงใยสุขภาพพนักงาน และขานรับ
มาตรการจากภาครัฐ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด รวมทังมี
้ แผนการเตรี ยมพร้ อมในกรณีที่ในอนาคตอาจมี
พนักงานของกลุม่ บริษัทฯ ไม่ผา่ นการตรวจคัดกรองประจำวันก่อนเข้ าสถานที่ปฎิบตั ิงาน โดยให้ พนักงาน
กักตัวที่บ้านอย่างน้ อย 14 วัน พร้ อมการติดตามอาการ หากมีอาการ ให้ เข้ ารับการตรวจ และหากพบว่า
พนักงานติดเชื ้อโควิด-19 กลุม่ บริษัทฯ จะดำเนินการดูแลพนักงานตามขันตอนของภาครั
้
ฐอย่างครบถ้ วน
ปั จจุบนั พนักงานทุกคนในโรงงานได้ รับการตรวจแล้ ว ไม่พบว่ามีผ้ ตู ิดเชื ้อ และบริ ษัทฯ ได้ ขอให้ พนักงาน
ปฏิบตั ิงานของตนตลอดจนระมัดระวังตนเองอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา” นางสาววรัญรัชต์ กล่าว
บริ ษัทฯ มัน่ ใจว่า มาตรการต่างๆ ของบริ ษัทฯ ที่ผ่านมาเพียงพอที่จะให้ ความมัน่ ใจกับพนักงาน
คูค่ ้ า ผู้บริ โภคและชุมชนโดยรอบ ที่ยงั จำเป็ นต้ องเข้ ามาปฏิบตั ิหน้ าที่ยงั สถานประกอบการของกลุม่ บริ ษัท ว่า
สถานประกอบการของกลุม่ บริษัทฯ มีความปลอดภัยจากภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 และพนักงาน
ของบริ ษัท และบริษัทย่อยทุกคน รับทราบและปฏิบตั ิตามประกาศของบริ ษัทอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมัน่ ใจ
ว่า พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน จะไม่หลบเลี่ยง ปกปิ ด ฝ่ าฝื น หรื อแจ้ งข้ อมูลเท็จ เพราะการกระทำดังกล่าว

มีความผิดทังทางวิ
้
นยั และเป็ นความผิดทางกฎหมาย ซึง่ บริ ษัทฯ พร้ อมจะดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิด
ด้ วยบทลงโทษสูงสุด และเพื่อให้ ทกุ คนสามารถก้ าวข้ ามปั ญหานี ้ไปด้ วยกัน
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