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มาตรการและแนวปฏิบัตสิ ําหรั บผู้เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ ระบาด
ของไวรั สโควิด-19 (COVID-19)
ด้ วยบริ ษัท เสริ มสุข จ ำกัด (มหำชน) (“บริ ษั ท ”) ตระหนัก ถึงและมีควำมห่ วงใยต่อสุข ภำพของผู้ถื อ หุ้ น
ที่จะเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นภำยใต้ สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) บริ ษัทจึงได้ กำหนด
มำตรกำรและแนวปฏิบตั ิสำหรับผู้เข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นตำมคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
กำหนด และขอควำมร่ วมมือท่ำนผู้ถือหุ้นปฏิบตั ิตำมมำตรกำรและแนวปฏิบตั ิดงั กล่ำวอย่ำงเคร่ งครัด
1. ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังต่ อไปนี ้ บริ ษัทขอความกรุ ณามอบฉันทะให้ ผ้ ูอ่ ืนที่
ไม่ มีความเสี่ยงหรื อกรรมการอิสระของบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุมแทน ตามวิธีท่ แี สดงไว้ ในหนั งสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น


ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่เดินทำงไปหรื อกลับมำจำกต่ำงประเทศ หรื อสัมผัสหรื อใกล้ ชิดกับ
ผู้ที่เดินทำงไปหรื อกลับมำจำกต่ำงประเทศน้ อยกว่ำ 14 วัน ก่อนวันประชุม โดยเฉพำะประเทศที่
เป็ นเขตติดโรคติดต่ออันตรำย ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข



ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ อยู่ในพื ้นที่เสี่ยงที่เกิดกำรแพร่ ระบำดภำยในประเทศ หรื อสัมผัส
ใกล้ ชิดกับผู้ที่อยู่ในพื ้นที่เสี่ยง



ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่มีอำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งของโรคระบบทำงเดินหำยใจ เช่น มีไข้
(อุณหภูมิตงแต่
ั ้ 37.5 องศำเซลเซียสขึ ้นไป) ไอ เจ็บคอ จำม หรื อมีน ้ำมูก เป็ นต้ น

2. กรณีผ้ ูถือหุ้นประสงค์ จะเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
บริ ษัทขอควำมร่ วมมือและขอทำควำมเข้ ำใจมำยังผู้ถือหุ้นถึงแนวทำงกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรแพร่ ระบำดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ดังนี ้
2.1 แนวปฎิบัตเิ กี่ยวกับการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม


ขอให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น หรื อ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะเช็ ค อิ น และเช็ ค เอ้ ำ ท์ ผ่ ำ นแอปพลิ เ คชัน “ไทยชนะ”
ที่โรงแรมหรื อบริ ษัทจัดเตรี ยมไว้



บริ ษัท ตัง้ จุดคัดกรองบริ เวณหน้ ำห้ องประชุมและจะตรวจวัดอุณ หภูมิข องผู้ถื อหุ้น หรื อ
ผู้รับมอบฉันทะทุกท่ำนก่อนกำรลงทะเบียนเข้ ำร่ วมกำรประชุม ทังนี
้ ้ กรณีตรวจพบผู้ถือหุ้น
หรื อผู้รับมอบฉันทะที่ มีอำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งของโรคระบบทำงเดินหำยใจ เช่น มีไข้
(อุณหภูมิตงั ้ แต่ 37.5 องศำเซลเซียสขึน้ ไป) ไอ เจ็บคอ จำม หรื อมีนำ้ มูก เป็ นต้ น บริ ษัท
ขอสงวนสิทธิ์ให้ บุคคลดังกล่ำวมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นที่ไม่มีควำมเสี่ยงหรื อกรรมกำรอิสระของ
บริ ษัทเข้ ำร่ วมประชุมแทน
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ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ผ่ำนกำรคัดกรองและลงทะเบี ยนจะได้ รับสติ๊กเกอร์ บริ ษัท
ขอให้ ท่ ำนสวมใส่ห น้ ำกำกอนำมัย ตลอดเวลำขณะที่ อยู่บ ริ เวณสถำนที่ ป ระชุม รวมทัง้
ทำควำมสะอำดมือด้ วยแอลกอฮอล์ตำมจุดที่โรงแรมหรื อบริ ษัทจัดเตรี ยมไว้

2.2 แนวปฏิบัตใิ นห้ องประชุม


บริ ษัทจัดเตรี ยมที่นงั่ ในห้ องประชุมให้ มีระยะห่ำงระหว่ำงที่นงั่ ไม่น้อยกว่ำ 1 เมตร



บริ ษัทขอให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสวมใส่หน้ ำกำกอนำมัยตลอดเวลำขณะที่ อยู่ ใน
ห้ องประชุม และงดกำรพูดคุยในห้ องประชุม



บริ ษัทขอควำมร่ วมมือผู้เข้ ำร่ วมประชุมไม่รับประทำนอำหำรหรื อของว่ำงใด ๆ ตลอดเวลำที่
อยู่ในสถำนที่ประชุม



กำรดำเนิ นกำรประชุมจะเป็ นไปอย่ำงกระชับ รั กษำเวลำ และเป็ นไปตำมระเบี ยบวำระ
กำรประชุม

ทัง้ นี ้ มำตรกำรและแนวปฏิบัติดังกล่ำวข้ ำงต้ น อำจทำให้ กำรเข้ ำร่ วมประชุมของท่ำนผู้ถือหุ้นหรื อ
ผู้ รั บ มอบฉั น ทะ ไม่ ไ ด้ รั บ ควำมสะดวกในกำรคัด กรองและกำรลงทะเบี ย นเข้ ำประชุ ม อัน เกิ ด จำก
กระบวนกำรและขัน้ ตอนที่ เข้ มงวดและเคร่ งครั ดมำกขึน้ กว่ำสถำนกำรณ์ ปกติ นอกจำกนี ้ บริ ษัทต้ อง
ด ำเนิ น กำรประชุมให้ แ ล้ วเสร็ จ ในเวลำอันสัน้ เพื่ อลดเวลำในกำรที่ คนจ ำนวนมำกรวมอยู่ใ นสถำนที่
เดียวกัน และต้ องจัดให้ มีกำรเว้ นระยะห่ำงตำมกฎหมำยที่มีผลบังคับในขณะนันก
้ ำหนด ซึง่ จะทำให้ เกิด
ข้ อจำกัดด้ ำนสถำนที่ ทำให้ ไม่สำมำรถรองรับผู้เข้ ำร่ วมประชุมดังเช่นสถำนกำรณ์ปกติ บริ ษัทจึงขออภัยใน
ควำมไม่สะดวกมำล่วงหน้ ำ ณ โอกำสนี ้
นอกจำกนี ้ หำกสถำนกำรณ์ เปลี่ยนแปลงไป หรื อมีมำตรกำรหรื อข้ อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรจัด
ประชุมผู้ถือหุ้นจำกหน่วยงำนรัฐหรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทอำจปรับเปลี่ยนกำรดำเนินกำรเพื่ อให้
สอดคล้ องกับมำตรกำรดังกล่ำว โดยบริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทรำบผ่ำนช่องทำงกำรแจ้ งสำรสนเทศต่อ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทำงเว็บไซต์ของบริ ษัทต่อไป

