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แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน และบริษัทฯ ยังคงต้องดำเนินการ
ประชุมสามัญผู้ประจำปีของบริษัทฯ (“AGM”) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว และด้วย
ความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านและเพื่อให้เป็นคำแนะนำการป้องกันควบคุมเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื ่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ที ่กำหนดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 และแนวทางดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจด
ทะเบียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

บริษัทฯ จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ต่อท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังนี ้

 เนื่องจากการจัดประชุม AGM จะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริษัทฯ 
ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุม AGM แทนการ
มาประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมหรือเรื่องอื่น ๆ  มายังบริษัทฯ 
โดยการส่งคำถามมาที่ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขท่ี 140/6 อาคารไอทีเอฟ
ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์: 02-2332559 ภายในวันที่ 24 
กรกฎาคม 2563 

 ในกรณีหากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอแจ้งวิธีการปฏิบัติของบริษัทฯ และ
การเตรียมตัวของท่านผู้ถือหุ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ดังนี ้

1) เพื ่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 10) ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นข้อบังคับท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ 
ณ วันที่ของหนังสือฉบับนี้ ผู ้ถือหุ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมในการประชุม จะถูกจัดให้นั่งโดยมี
ระยะห่างทางสังคมที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมสถานท่ีประชุมให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างท่ีนั่ง 
ซึ่งจะทำให้ห้องประชุมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้จำกัดจำนวน ไม่เกิน 200 ที่นั่ง และไม่สามารถ
เสริมจำนวนที่น่ังเพิ่มเติมได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ  

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาถึงสถานท่ีประชุมก่อนจะมีสิทธิในการเข้าร่วมในที่ประชุมก่อน ในกรณีที่มี
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเต็มจำนวนที่นั่งที่บริษัทฯ จัดไว้แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน
การบริหารจัดการตามความเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด  ณ สถานที่ประชุม และให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดของทางราชการและแนวปฏิบัติในการจัดประชุมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนี้
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาในภายหลังจะไม่สามารถเข้าร่วมในที่ประชุมเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตามยัง
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนหรือส่งคำถามได้  



 

 

2) บริษัทฯ จะมีจุดการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู ้ที ่เข้าร่วมประชุมทุกท่ านก่อนเข้าห้องประชุม 
ผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นกรณีหากปรากฎว่ามีท่านผู้ถือหุ้นที่มีอาการ
ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแยกท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในบริเวณที่บริษัทฯ จัดไว้
โดยเฉพาะสำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่ีอาจมอีาการต้องสงสยั โดยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้จะถือว่าอาจ
เป็นอาการต้องสงสัย1  

1.1) มีไข้ (มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป)  

1.2) ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือ มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ  

1.3) ผู้ที่เดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (transit) ประเทศกลุ่มเสี่ยง2 และกลับถึงประเทศไทย
ยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   

3) เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ในกรณีที่ผู้
ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม
ล่วงหน้ามาที่ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 140/6 

อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั ้นที่ 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม . 10500 โทรศัพท์: 02-
2332559 ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 หรือส่งที่กล่องคำถามหน้าห้องประชุม หรือส่งคำถามให้แก่
เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ เพ่ือจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป 

นอกจากนี ้เพื่อเป็นการควบคุมระยะเวลาประชุมใหก้ระชบั บริษัทฯ จะตอบค าถามในหอ้งประชุมเฉพาะ
เรื่องท่ีเก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสียงเท่านัน้ และบรษิัทฯ จะสรุปประเด็นค าถามและค าตอบทัง้หมดท่ี
ส่งมาล่วงหนา้และสอบถามในหอ้งประชมุโดยรวมไวเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ซึ่งจะ
เผยแพรผ่่านเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ภายใน 14 วนันบัแต่การประชมุเสรจ็สิน้ 

4) บริษัทฯ จะงดให้บริการอาหารหรือของว่าง ชา กาแฟ และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่
เข้าร่วมในประชุมงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่ประชุม เพื่อลดการสัมผัสและลด
ความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส 

5) บริษัทฯ จะจัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นล้างมือดว้ย
น้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุม 

6) ตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นทั้งในส่วน
ท่านผู้ถือหุ้นท่ีได้รับการคัดแยกหรือท่านผู้ถือหุ้นทีผ่่านการคัดกรองปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังต่อไปนี ้

• กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

• กรุณาล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอลเ์จล 

 
1 อ้างอิงจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2563 
2 ประเทศกลุ่มเสี่ยง หมายถึง ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอก
ราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) 
พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซ่ึงมีผลบังคับใช้ก่อนหรือ ณ วันประชุม  
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• หลีกเลี่ยงการสัมผสับรเิวณใบหนา้ (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือท่ียังไมไ่ดล้้าง  

• หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น  

• หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอให้ท่านผู้ถือหุน้ออกจากห้องประชุมผู้ถือ
หุ้นหรือติดต่อเจ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งท่านผู้ถือ
หุ้นกลับไปรักษาตัวที่บ้าน ที่พัก หรือโรงพยาบาล ตามแต่กรณี   

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี เพื่อ
สุขภาพอนามัยที่ดีของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน  


