
 

แนวปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ COVID-19 ในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 

ดว้ยความห่วงใยในสขุภาพของผูถ้อืหุน้ทุกทา่นและเพือ่เป็นการรองรับมาตรการของกรมควบคุมโรคตดิตอ่เกีย่วกับความ

เสีย่งในการตดิเชือ้ COVID-19 ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีเ่ขา้ร่วมประชมุ บรษัิทจะจัดใหม้กีารคัดกรองผูท้ี่

ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 กอ่นเขา้งานทกุทา่นโดยการตรวจวัดอณุหภมู ิบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่

อนุญาตใหผู้ท้ีม่อีุณหภูมติัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซยีสขึน้ไป หรอืมอีาการเขา้ข่ายทีจ่ะเป็นไข ้หรอืผูท้ีเ่ดนิทางกลับจาก

ประเทศกลุ่มเสีย่งและยังไมพ่น้ก าหนด 14 วัน เขา้ร่วมการประชมุในครัง้นี้ ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ยังคงสามารถใชส้ทิธลิงคะแนน

เสยีงไดโ้ดยการมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงแทน และสง่ค าถามเกีย่วกบัวาระการ

ประชมุไดต้ามปกต ิ

นอกจากนี ้เพือ่ชว่ยลดความเสีย่งเพิม่เตมิ บรษัิทขอความรว่มมอืจากผูท้ีป่ระสงคเ์ขา้รว่มการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

2563 และผา่นการคัดกรองแลว้ ใหด้ าเนนิการดังนี้ 

 กรณุาสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา 

 กรณุาลา้งมอืดว้ยสบูห่รอืแอลกอฮอลเ์จล บอ่ยๆ ตามสมควร 

 หลกีเลีย่งการใชม้อืทีย่งัไมไ่ดล้า้งสมัผัสบรเิวณใบหนา้ (ตา จมกู ปาก) 

 หลกีเลีย่งการใช ้สมัผัส สิง่ของ รว่มกบัผูอ้ ืน่ 

 กรณุาออกจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ หากมอีาการ ไข ้ไอ น ้ามกูไหล เจ็บคอ หรอืหายใจเหนือ่ยหอบ  

บรษัิทขอขอบคณุทกุทา่นเป็นอยา่งสงูและหวังเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะไดรั้บความรว่มมอืจากทกุทา่นเป็นอยา่งด ีเพือ่สขุอนามยั

ทีด่ขีองทกุทา่น 

 

 

Measures to prevent COVID-19 infection at the Annual General Meeting of Shareholders for 2020 

With concern for the health of all shareholders and to support the measures of the Department of Disease 

Control regarding the risk of COVID-19 infection, which will affect all shareholders who attend the meeting. 

The Company will set up a screening point at the entrance to the meeting room to check every attendee’s 

body temperature.  The Company reserves the right to deny entry to anyone with temperatures of 37.5 

degrees Celsius or higher, or showing symptoms of fever, or anyone who has returned from a high-risk 

country less than 14 days before the meeting.  However, every shareholder has the right to vote by proxy by 

assigning an independent directors to vote on his/her behalf.  Questions for each agenda can be submitted 

in advance as usual. 

In additional to reduce the risks, The Company requests cooperation from everyone who is admitted to the 

Annual General Meeting of Shareholders for 2020 follow these recommendations: 

• Wear a facemask at all times 

• Wash your hands often with soap or hand sanitizer as appropriate. 

• Avoid touching unwashed hands on the face (eyes, nose, lips). 

• Avoid sharing personal items with others 

• Leave the meeting immediately if having fever, cough, runny nose, sore throat or breathing difficulties 

Your kind cooperation will be very much appreciated and in the best interests of all the meeting attendees. 

  

 


