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มาตรการและแนวทางปฏิบตัตินสาํหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 

กรณีการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

ดว้ยความห่วงใยต่อสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน  ภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั 

โคโรนา 2019 (COVID-19) บรษิัทฯ จึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวทางปฏิบตัิในการประชมุ ดงันี ้

1. ขอความรว่มมือผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

2. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

2.1   การตัง้จดุคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคมุโรค 

การเข้าไปในบริเวณหรือสถานท่ีจัดประชุม ทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง หากไม่ ผ่านการคัดกรอง 

ท่านอาจถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณ เช่น กรณีท่ีผู้ถือหุ้นมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป และ/หรือ  

มีอาการผิดปกติเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ หรือมีประวตัิการเดินทางกลบัมาจากประเทศท่ีเป็นเขตแพรก่ระจายของโรคติด

เชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างรุนแรงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ นอ้ยกว่า 14 วนั ก่อนเขา้ร่วมประชมุ 

ทั้งนี ้มาตรการต่างๆ   ในการควบคุมและคัดกรองผู้เขา้ร่วมประชุมอาจมีการปรับเปล่ียนตามแนวปฏิบัติของทางราชการ  

ซึ่งอาจมีการประกาศเพ่ิมเติมในกรณีผูถื้อหุน้ถูกปฏิเสธการเขา้ในบริเวณหรือสถานท่ีจดัประชุม ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะ  

ใหก้รรมการอิสระของบรษิัทฯ เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้

2.2   การเตรียมพืน้ท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้และการลงทะเบียน  

2.2.1 การต่อแถว ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน จะเวน้ระยะห่าง 1 เมตร 

2.2.2 ผังท่ีนั่ งในห้องประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1.5-2 เมตรต่อ 1 ท่ีนั่ ง จึงอาจทาํให้มีข้อจาํกัด

เก่ียวกับจาํนวนท่ีนั่งประชุมและหากท่ีนั่งเต็มแลว้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือใหท่้านพิจารณามอบ

ฉนัทะแทนการเขา้รว่มการประชมุ 

2.2.3 ขอความรว่มมือใหผู้ถื้อหุน้สวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีเขา้รว่มประชมุ 

2.2.4 การถามคาํถามระหว่างการประชมุ จะใชว้ิธีเขียนคาํถามแทนการพดูผ่านไมโครโฟน 

2.2.5 บรษิัทฯ ของดการแจกอาหารและเคร่ืองดื่ม รวมถึงงดรบัประทานอาหารในบรเิวณท่ีจดัการประชมุ

โดยเด็ดขาด เพ่ือลดโอกาสในการเกิดความเส่ียงในการแพรก่ระจายของเชือ้ไวรสั  

ในกรณีท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชมุจาํนวนมาก อาจทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชมุ 

บรษิัทฯ จึงขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้ 

    อน่ึง หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลงหรือมีข้อกําหนดจากหน่วยงานราชการเพ่ิมเติมท่ีทาํให้ไม่สามารถ 

จดัประชุมในวนัและสถานท่ีดงักล่าวได ้บริษัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบข่าวผ่านระบบตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ

ทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ (www.etcenvi.com)   

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัตติามมาตรการนีอ้ย่างเคร่งครัด 

 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย ลาํดบัที่  8 

http://www.etcenvi.com/
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Attachment 8 

 

Guidelines for attending meetings regards the outbreak  

Of Coronavirus 2019 (COVID-19) 

 

With our deep concern over the health of the meeting attendees from the spread of COVID-19, Company’s 

therefore, the Company would like to inform you of the meeting guidelines: 

1. You are requested to appoint independent directors as your proxies without attending  

the meeting in person. 

2. Shareholders who will attend the AGM 

2.1  Screening measures, as suggested by the Department of Disease Control :    

Everyone attending the AGM must be screened before entering the meeting area. Anyone who fails the 

screening, i.e., shows symptoms of fever or has a body temperature of 37.5 degrees Celsius or higher and/or has 

any respiratory symptoms or has traveled to and from the high-risk countries within 14 days before the date of AGM, 

will be denied the entry. In this regard, various measures for controlling and screening participants may change 

according to government practice.  

The shareholders who are denied the entry to the AGM can use proxy voting by assigning an 

independent director to vote on their behalf 

 

2.2  Measures upon venue arrangement and registration :  

2.2.1 Queuing at the screening point and check-in will keep a distance of one meter from each 

other.  

2.2.2 The space between seats in the meeting room will be 1.5-2 meters apart. This measure 

will reduce the number of seats available in the meeting room. If the prior attendees 

take all positions, the Company will request your cooperation to consider giving the 

proxy to attend the meeting on his/her behalf instead. 

2.2.3 Every attendee must wear a facemask at all times throughout the participation period.  

2.2.4 The inquiries during the meeting shall be made in the form of writing instead of speaking 

via the microphone.  

2.2.5 The Company will not provide snacks, foods, and drinks, as well as strictly requesting 

shareholders for prohibition from eating any foods in the area of the meeting. 

In addition, if the situation has changed or there are additional government regulations preventing 

the meeting from being held on the said date and place, the company will inform the shareholders through the 

Stock Exchange of Thailand and the website:  www.etcenvi.com       

http://www.etcenvi.com/

