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แนวปฏิบติัเพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
ในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทั 

 

สบืเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบนั และบรษิัทฯ ยงัคงต้อง
ด าเนินการประชุมสามญัผูป้ระจ าปีของบรษิัทฯ (“AGM”) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งภายใต้สถานการณ์
ดงักล่าว และด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านและเพื่อใหเ้ป็นค าแนะน าการป้องกนัควบคุมเชื้อไวรสั 
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ส าหรบัการจดัการประชุม สมัมนา หรอืกจิกรรมอื่นทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั ทีก่ าหนดโดย
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2563 และแนวทางด าเนินการในการจดัประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจ าปีของบรษิทัจดทะเบยีนภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

บรษิทัฯ จงึขอแจง้แนวปฏบิตัเิพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัฯ ต่อท่านผูถ้อืหุน้ทุกท่าน ดงันี้ 

 เนื่องจากการจดัประชุม AGM จะเป็นการรวมกนัของคนหมู่มากซึง่เป็นปัจจยัเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังนัน้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
(COVID-19) บรษิทัฯ ขอความร่วมมอืใหท้่านผูถ้อืหุน้พจิารณาถงึแนวทางการมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระแทนการเขา้
ร่วมประชุม AGM แทนการมาประชุมด้วยตนเอง ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ส่งค าถามเกี่ยวกบัวาระการ
ประชุมหรอืเรื่องอื่น ๆ มายงับรษิทัฯ โดยการสง่ค าถามมาที ่e-mail address : companysecretary@planbmedia.co.th  
ภายในวนัที ่24 กรกฎาคม 2563 

 ในกรณีหากท่านผูถ้อืหุน้มคีวามประสงค์ทีจ่ะเขา้ประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัฯ ขอแจง้วธิกีารปฏบิตัขิองบรษิทัฯ 
และการเตรยีมตวัของท่านผู้ถือหุ้นเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า  2019 (COVID-19) ในที่ประชุม 
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดงันี้ 

1) เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบรหิารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัที่ 10) ลงวนัที่ 12 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นข้อบงัคบัที่มีผล
บงัคบัใชอ้ยู่ ณ วนัทีข่องหนงัสอืฉบบันี้ ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้ร่วมในการประชุม จะถูกจดั
ให้นัง่โดยมรีะยะห่างทางสงัคมที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะจดัเตรียมสถานที่ประชุมให้มีการเว้น
ระยะห่างระหว่างที่นัง่ ซึ่งจะท าให้ห้องประชุมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้จ ากัดจ านวน  
ไม่เกนิ 50 ทีน่ัง่ และไม่สามารถเสรมิจ านวนทีน่ัง่เพิม่เตมิไดไ้ม่ว่าในกรณีใดๆ  

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะที่มาถึงสถานที่ประชุมก่อนจะมีสทิธิในการเข้าร่วมในที่ประชุมก่อน  
ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเตม็จ านวนทีน่ัง่ทีบ่รษิทัฯ จดัไวแ้ลว้ บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธใินการบรหิารจดัการตามความเหมาะสมเพื่อหลกีเลีย่งความแออดั ณ สถานทีป่ระชุม 
และใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของทางราชการและแนวปฏบิตัใินการจดัประชุมของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ในการนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะที่มาในภายหลังจะไม่สามารถเข้าร่วม 
ในทีป่ระชุมเพิม่เตมิได ้อย่างไรกต็ามยงัสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระเขา้ร่วมประชุมและออก
เสยีงลงคะแนนแทนหรอืสง่ค าถามได ้ 

2) บรษิัทฯ จะมจีุดการคดักรองและตรวจวดัอุณหภูมผิู้ที่เขา้ร่วมประชุมทุกท่านก่อนเขา้ห้องประชุม 
ผู้ถือหุ้น ในการนี้ บรษิัทฯ ขอความร่วมมอืจากท่านผู้ถือหุ้นกรณีหากปรากฎว่ามที่านผู้ถือหุน้ที่มี
อาการดงัต่อไปนี้ บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธใินการแยกท่านผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุน้ในบรเิวณ 
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ทีบ่รษิทัฯ จดัไวโ้ดยเฉพาะส าหรบัท่านผูถ้อืหุน้ที่อาจมอีาการตอ้งสงสยั โดยอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้จะถอืว่าอาจเป็นอาการตอ้งสงสยั1  

1.1) มไีข ้(มอีุณหภูมริ่างกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซยีสขึน้ไป)  

1.2) ไอ เจบ็คอ หอบเหนื่อย หรอื มอีาการเกีย่วกบัระบบทางเดนิหายใจ  

1.3) ผูท้ี่เดนิทางไปยงัหรอืแวะผ่าน (transit) ประเทศกลุ่มเสีย่ง2 และกลบัถงึประเทศ
ไทยยงัไม่พน้ก าหนดเวลา 14 วนั ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ   

3) เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จะไม่จดัเตรียมไมโครโฟนส าหรบัการสอบถาม  
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม  ผู้ถือหุ้น
สามารถส่งค าถามล่วงหน้ามาที่  ที่  e-mail address : companysecretary@planbmedia.co.th 
ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 หรือส่งที่กล่องค าถามหน้าห้องประชุม หรือส่งค าถามให้แก่
เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ เพื่อจดัสง่ค าถามแก่ประธานกรรมการต่อไป 

4) บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้ร ับมอบฉันทะที่เข้าร่วมในประชุมงดรับประทานอาหาร 
และเครื่องดื่มในบรเิวณสถานทีป่ระชุม เพื่อลดการสมัผสัและลดความเสีย่งของการแพร่กระจายของ
เชือ้ไวรสั 

5) บรษิทัฯ จะจดัเตรยีมจุดลา้งมอืหรอืเจลแอลกอฮอลใ์หแ้ก่ท่านผูถ้อืหุน้ และขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ลา้งมอื
ดว้ยน ้าสบู่หรอืแอลกอฮอลเ์จลก่อนและหลงัจากเสรจ็สิน้การเขา้ร่วมประชุม 

6) ตลอดระยะเวลาการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ใคร่ขอความร่วมมอืจากท่านผูถ้อืหุน้ทัง้ใน
ส่วนท่านผู้ถือหุ้นที่ได้รับการคัดแยกหรือท่านผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคดักรองปฏิบัติตามค าแนะน า 
ดงัต่อไปนี้ 

• กรุณาสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา 

• กรุณาลา้งมอืบ่อยๆ ดว้ยสบู่หรอืแอลกอฮอลเ์จล 

• หลกีเลีย่งการสมัผสับรเิวณใบหน้า (ตา จมกู ปาก) ดว้ยมอืทีย่งัไม่ไดล้า้ง  

• หลกีเลีย่งการใช ้สมัผสั สิง่ของรว่มกบัผูอ้ื่น  

• หากมไีข ้ไอ น ้ามกูไหล เจบ็คอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ออกจากหอ้งประชุม
ผู้ถือหุ้นหรอืตดิต่อเจา้หน้าที่ของบรษิทัฯ โดยเจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธใินการ 
สง่ท่านผูถ้อืหุน้กลบัไปรกัษาตวัทีบ่า้น ทีพ่กั หรอืโรงพยาบาล ตามแต่กรณี   

บรษิัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวงัเป็นอย่างยิง่ที่จะได้รบัความร่วมมอืจากทุกท่านเป็นอย่างด ี
เพื่อสขุภาพอนามยัทีด่ขีองท่านผูถ้อืหุน้ทุกท่าน  

                                                           
1 อา้งองิจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง ชือ่และอาการส าคญัของโรคตดิต่ออนัตราย (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2563 
2 ประเทศกลุ่มเสีย่ง หมายถงึ ประเทศหรอืเขตการปกครองทีเ่สีย่งต่อการตดิเชือ้ COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง ทอ้งที ่
นอกราชอาณาจกัรทีเ่ป็นเขตโรคติดต่ออนัตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Diseases 2019 : 
COVID-19) พ.ศ. 2563 ลงวนัที ่3 มนีาคม 2563 และประกาศอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มผีลบงัคบัใชก้่อนหรอื ณ วนัประชุม  
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