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        วนัที่ 3 เมษายน 2563  
 

เรียน ลกูคา้ผูม้ีอปุการคณุ ผูถื้อหุน้ และคู่คา้ 

เรื่อง การใหบ้รกิารลกูคา้ ตามมาตรการปฏิบตังิานจากสถานที่ท  างานทดแทน และการท างานที่บา้น 
  

  ตามนโยบายของภาครฐัในการควบคมุสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ภายใตก้ารประกาศใช้
พ.ร.ก.การบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉิน บรษิัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ  ากดั (มหาชน) และบรษิัทในเครือ อนั
ประกอบดว้ย บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากัด บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แอสเซท พลสั จ ากัด และบริษัท ที่
ปรกึษา เอเซีย พลสั จ ากดั ขอแจง้ใหท้ราบว่า บรษิัทฯ ยงัคงใหบ้รกิารตามปกติ ภายใตม้าตรการปฏิบตัิงานจากสถานที่
ท  างานทดแทน และที่บ้าน (Work from Home) ของพนักงานบางส่วน นับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 โดยมีการ
ปรบัเปลี่ยนรูปแบบการสง่มอบบรกิารเป็นช่องทางออนไลน ์เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั 
 

บรษิัทฯ และบรษิัทในเครือ พรอ้มใหบ้รกิารภายใตแ้นวปฏิบตัิและระบบปฏิบตัิการต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบ อาทิ 
ระบบ remote access ในการเขา้ถึงขอ้มูลเรียลไทม,์ ระบบเชื่อมต่อโทรศัพทอ์ัตโนมัติ, ช่องทางออนไลนส์  าหรบัรบัส่ง
เอกสาร เป็นตน้ ซึ่งเป็นไปตามการก ากับดูแลของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.) ทัง้นี ้บริษัทฯ ใคร่ขอความรว่มมือจากลกูคา้และ
คู่คา้หลีกเลี่ยงการติดต่อส านกังานสาขา และใช้ช่องทางออนไลนใ์นการติดต่อสื่อสารและท าธุรกรรมต่างๆ เพื่อความ
ปลอดภยัสงูสดุ โดยบริษัทฯ ไดเ้ตรียมพรอ้มเครื่องมือออนไลนร์องรบัการสื่อสารใหส้ะดวกยิ่งขึน้ เช่น ระบบประชุมสาย
และวีดีโอคอล, ระบบถ่ายทอดภาพและเสียง (Live Broadcast), เว็บไซตแ์ละแอปพลิเคชันลงทุนออนไลน ์อย่าง ASP 
SMART และ ASP FUND ส  าหรบัซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือกองทนุ นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัไดเ้ตรียมพรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์
ส  าหรบัการสอบถามขอ้มลูอื่นๆ เพิ่มเติม (กรุณาดูรายละเอยีดในหนา้ 2) 
 
  กลุ่มบริษัท เอเซีย พลสั พรอ้มเดินหนา้ส่งมอบบริการใหด้ีที่สดุ ภายใตส้ถานการณปั์จจุบนัที่อาจสง่ผลกระทบ
ต่อการด าเนินกิจกรรมไดต้ามปกติ เพื่อใหท้่านไดร้บัความสะดวกสงูสดุในการลงทุนและไม่พลาดข่าวสารสถานการณ์
การลงทุน เจา้หนา้ที่ของเราพรอ้มใหค้ าแนะน าการใชเ้ครื่องมือออนไลน ์และการบริหารการลงทุนในสภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจบุนั โดยท่านสามารถสอบถามเจา้หนา้ที่แนะน าการลงทนุของท่าน หรือตามช่องทางที่ระบใุนหนา้ 2 
 
  บรษิัทฯ ขอขอบคณุที่ท่านใหค้วามไวว้างใจกลุม่บรษิัท เอเซีย พลสั ดว้ยดีเสมอมา และเราจะผ่านพน้วิกฤตนีไ้ป
ดว้ยกนั 
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
            สายงานสื่อสารการตลาดและองคก์ร 
            บรษิัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ  ากดั (มหาชน) 
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หมายเลขโทรศัพท์:  เปิดให้บริการตามปกติ วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30-17.00 น. 

 

Asia Plus Group Contact Center 

0 2680 1111 
 

 
ซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ลงทนุตา่งประเทศ เวลธ ์แมเนจเมน้ท ์ ตราสารอนพุนัธ ์

0 2680 1000 0 2680 1888  0 2680 1234 0 2680 1777 

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 0 2680 1000 
 

 

Asset Plus Customer Care 

0 2672 1111 

 
FOLLOW US  ติดตามข่าวสารกลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส 
     
 
 
 
 
 
DOWNLOAD แอปพลิเคชันที่ช่วยให้คุณลงทุนได้สบายใจ ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 

 
 
 
สอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม สายงานสื่อสารการตลาดและองคก์ร  
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
marcom@asiaplus.co.th  l  โทร. 0 2680 4045, 0 2680 4042 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จำกดั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จำกดั 

Asia Plus Group 

บริษัท เอเซีย พลัส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  l  www.asiaplusgroup.co.th   

บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด  l   www.asiaplusadvisory.co.th  

บริษัทหลักทรัพย ์เอเซีย พลสั จำกัด  l   www.asiaplus.co.th  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด  l   www.assetfund.co.th  

ASP SMART ASP FUND 
บล.เอเซยี พลัส 
Customer Relations 
โทร. 0 2680 1000 

บลจ. แอสเซท พลัส 
Asset Plus Customer Care 
โทร. 0 2672 1111 

บรษิทั เอเซีย พลสั กรุป๊ โฮลดิ้งส ์จำกดั (มหาชน) 

mailto:marcom@asiaplus.co.th
http://www.asiaplus.co.th/
http://www.assetfund.co.th/
https://www.facebook.com/AsiaPlusGroup/
http://www.asiaplusgroup.co.th/
http://www.asiaplusadvisory.co.th/
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