
แนวปฏิบตัิเพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ COVID-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

ดว้ยความห่วงใยในสขุภาพของผูถื้อหุน้ทกุท่าน และเพื่อเป็นการรองรบัมาตรการของกรมควบคมุโรคติดต่อเก่ียวกบัความเสี่ยงใน
การติดเชือ้ COVID-19  ซึ่งจะสง่ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ทกุท่านที่เขา้รว่มประชมุ บริษัทจะมีการคดักรองและตรวจวดัอณุหภมูิผูท้ี่เขา้
รว่มประชมุทกุทา่นก่อนเขา้งาน บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม่อนญุาตใหผู้ท่ี้มีไข ้(มีอณุหภมูิตัง้แต ่37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป) หรอืมีอาการ
เขา้ข่ายที่จะเป็นไข ้หรือ ผูท้ี่เพิ่งเดินทางกลบัจากประเทศเสี่ยงและยงัไม่พน้ก าหนดเวลา 14 วนั เขา้รว่มประชุม ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ยงัคง
สามารถพิจารณาใชส้ทิธิลงคะแนนเสยีงไดโ้ดยการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงแทน และสง่
ค าถามเก่ียวกบัระเบียบวาระการประชมุมาพรอ้มกนัดว้ยไดต้ามปกติ 
บริษัทจึงขอความรว่มมือจากผูถื้อหุน้ที่ประสงคเ์ขา้รว่มการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 และผ่านการคดักรองแลว้ ในการ
ปฏิบตัิตนดงันี ้

 กรุณาสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา 
 กรุณาลา้งมือดว้ยสบูห่รอืแอลกอฮอลเ์จลเมื่อมาถึงบรษัิท 
 หลกีเลีย่งการสมัผสับรเิวณใบหนา้ (ตา จมกู ปาก)  
 หลกีเลีย่งการใช ้สมัผสั สิง่ของรว่มกบัผูอ้ื่น 
 หากมีไข ้ไอ น า้มกูไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ กรุณางดเวน้การมารว่มประชมุ 

 

เนื่องจากในหอ้งประชุมจะเป็นสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ดังนัน้ผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณามอบฉันทะให้
กรรมการอิสระที่บรษัิทก าหนดไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุแทนได ้
 

บรษัิทขอขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุทา่นเป็นอยา่งสงูและหวงัเป็นอยา่งยิ่งที่จะไดร้บัความรว่มมือจากทกุทา่นเป็นอยา่งดี เพื่อสขุอนามยัที่ดี
ของผูถื้อหุน้ทกุทา่น 
 

Preventive Measures to Block The Spreading of COVID-19 at the 2020 Annual General Shareholders’ Meeting. 

To exercise due care to all participating Shareholders’ well-being, in line with the measures introduced by the Department 
of Contagious Disease Control regarding the risks of COVID-19, the Company will set up a screening and body 
temperature reading station for all participants at the Meeting room entrance gate. The Company reserves the right to 
deny entry for feverisk persons whose temperature reading are, and above, 37.5 degree celcius, including persons with 
feverisk symptoms or travelers whose return from risk countries were less than 14 days from the meeting date. However, 
the Shareholders could still exercise their voting rights and question the Meeting’s agenda by appointing an Independent 
Director to attend the Meeting and cast the votes on their behalf.      
The Company hereby requests the Shareholders who intend to participate in the Meeting and pass the screening 
processes to : 

 Wear a sanitary face mask at all times 

 Wash their hands with soap or alcohol gel an arrival at the Company 

 Avoid touching the faces, eyes, noses and months  

 Avoid sharing, touching any articles with other persons 

 Abstain from attending the Meeting should he/she develop a fever, cough, runny nose, score throat, breathing 
difficulty.  

Since the Meeting room is congested/unavoidable gathering place, the Shareholders could simply appoint an 
Independent Director. The Company assigned in the deed of authorization to act on his/her behalf in the Meeting. 
The Company wishes to thank all Shareholders for their kind cooperation in upholding the welface of all participants. 


