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เรื่ อง

แจ้งสถานการณ์การปั จจุบนั โรงงานของบริ ษทั ฯ ในประเทศไทย

เรี ยน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั แคล - คอมพ์ อีเล็คโทรนิ คส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)ขออัพเดทสถานการณ์ปัจจุบนั

ดังนี้
1. ตั้งแต่เกิดการแพร่ ระบาดของโรค COVID - 19 เกิดขึ้นในประเทศไทย ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้รับบทเรี ยนและ
เรี ยนรู ้จากเหตุการณ์ตลาดกลางกุง้ ที่ มหาชัย (สมุทรสาคร) เมื่อปี ที่ แล้ว บริ ษทั ฯ โชคดีที่สามารถเข้าดาเนิ นการ
เพื่อป้ องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของเชื้ อ COVID -19 อย่างทันท่วงที ในหมู่พนักงานที่ โรงงานมหาชัย
(สมุทรสาคร) คู่คา้ และชุมชนที่ ติดกับโรงงานของบริ ษทั ฯ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึ งเฝ้ าติดตามสถานการณ์การแพร่
ระบาดอย่างใกล้ชิดโดยต่อเนื่ อง และได้กาหนดมาตรการป้ องกัน 35 ขั้นตอนเพื่อให้พนักงานทุกคนและคู่คา้
รวมถึ ง ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ใ กล้เ คี ย งโรงงานของบริ ษัท ฯ เกิ ด ความปลอดภัย มากที่ สุ ด ทั้ง ที่ โ รงงานมหาชัย
(สมุทรสาคร) และเพชรบุรี ที่สาคัญ บริ ษทั ฯ ได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานของภาครัฐทุกหน่วยงานรวมทั้ง
กรมควบคุมโรคติดต่อ สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสมุทรสาคร และสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดเพชรบุรีมา
โดยตลอดเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าบริ ษทั ฯ ยึดถือความปลอดภัยและสุขภาพพลานามัยของพนักงานเป็ นสิ่ งสาคัญ
สูงสุด จึงมุ่งที่จะสร้างสภาพแวดล้อมปลอดภัยจากโรค COVID -19 มากที่สุดให้แก่พนักงาน คู่คา้ ชุมชนในพื้นที่
ใกล้เคียง
2. ในช่วงที่พ่ ึงเกิดการระบาดของโรคระบาด COVID -19 ซึ่ งการแพร่ ระบาดเริ่ มจากเขตพื้นที่ในกรุ งเทพมหานคร
และต่อมาได้แพร่ กระจายไปยังจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย และในที่สุดก็เกิดการแพร่ ระบาดถึงโรงงานของ
บริ ษทั ฯ ในจังหวัดเพชรบุรีที่ติดมาจากพนักงานบางคน เมื่อเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว บริ ษทั ฯก็ได้ดาเนินการร่ วมกับ
กรมควบคุ ม โรค ส านัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด เพชรบุ รี และส่ ว นราชการอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งทัน ที เและหยุ ด
สายการผลิ ตบางส่ วนชัว่ คราวตั้งแต่วนั ที่ 20 พฤษภาคม 2564 ถึ ง 3 มิถุนายน 2564 เพื่อให้ บริ ษทั ฯ สามารถ
ดาเนิ นการฆ่ าเชื้ อและทาความสะอาดในโรงงานและพื้นที่ ใกล้เคี ยงได้อย่างทั่วถึ ง ภายใต้การกากับดู แลของ
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ ปั ญหาการแพร่ ระบาดของเชื้ อ COVID -19 ไม่ใช่ความผิดของทั้ง
พนักงานหรื อ บริ ษทั ฯ และเหตุแห่ งการแพร่ ระบาดมาสู่ โรงงานก็ยงั ไม่ทราบแน่ชดั บริ ษทั ฯ จึงยังคงจ่ายค่าจ้าง
ให้กบั พนักงานในช่ วงที่ ตอ้ งกักตัว และจะจัดหาอาหารและน้ า 3 มื้อให้กบั พนักงานทุกคนในระหว่างการกัก

ตัวเองเพื่อสังเกตอาการ (Self - Quarantine)รวมทั้งการจัดเตรี ยมเพื่อดาเนิ นการตามมาตราการควบคุมโรคของ
กรมควบคุมโรค
นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น บริ ษทั ฯ ยังมีโรงงานที่มหาชัย (สมุทรสาคร) ซึ่งยังดาเนินการผลิตตามปกติและบริ ษทั
ฯ ได้เตรี ยมแผนการผลิตสารองเพื่อรองรับความต้องการเร่ งด่วนทดแทนบางสายการผลิตที่ จาเป็ นต้องหยุดลงชัว่ คราว
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีทรัพยากรเพียงพอและสามารถเพิ่มกาลังการผลิตเพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายการผลิตของบริ ษทั ฯ
ที่วางไว้
สุ ดท้ายนี้ การที่ ประเทศไทยจะได้รับวัคซี นมากขึ้น (เป็ นที่ คาดหมายว่าประชาชนในพื้นที่ จงั หวัดสมุทรสาครและ
จังหวัดเพชรบุรีจะได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มมากขึ้น เพื่อป้ องกันปั ญหาการแพร่ ระบาดที่กาลังเกิดขึ้น) บริ ษทั ฯ เชื่อมัน่ ว่า
เหตุการณ์ น้ ี จะสามารถคลี่คลายได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการดาเนิ นธุ รกิ จ
โดยรวมของบริ ษทั ฯ

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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