
 

แนวปฏิบตัิเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
ในที่ประชุมผู้ถอืหุ้นของบริษัท 

 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน และบริษัทฯ ยังคงต้อง
ด าเนินการประชุมสามัญผู้ประจ าปีของบริษัทฯ (“AGM”) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องภายใต้สถานการณ์
ดงักลา่ว และด้วยความหว่งใยในสขุภาพของผู้ ถือหุ้นทกุทา่นและเพื่อให้เป็นค าแนะน าการปอ้งกนัควบคมุเชือ้ไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) ส าหรับการจดัการประชมุ สมัมนา หรือกิจกรรมอื่นท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั ที่ก าหนดโดยกรมควบคมุ
โรค กระทรวงสาธารณสขุ ลงวนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2563 และแนวทางด าเนินการในการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี
ของบริษัทจดทะเบียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา่ 2019 (COVID-19)  

บริษัทฯ จึงขอแจ้งท่านผู้ ถือหุ้นทกุท่านเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิเพื่อปอ้งกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-
19) ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ดงันี ้  

1) เนื่องจากการจดัประชุม AGM จะเป็นการรวมกนัของคนหมู่มากซึ่งเป็นปัจจยัเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดงันัน้ เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ ถือหุ้นพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉนัทะโดยท่านผู้
ถือหุ้นให้แก่กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชมุ AGM ด้วยตนเอง ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
สง่ค าถามเก่ียวกบัวาระการประชมุหรือเร่ืองอื่น ๆ มายงับริษัทฯ เลขที่ 909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอตุสาหกรรม
บางป ูต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 โทรสาร +66 (0)2 709 2833 
(คณุวิไลลกัษณ์ ฟุง้ธนะกลุ เลขานกุารบริษัท) ภายในวนัจนัทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 หรือก่อนเวลาเร่ิมประชุม
อยา่งน้อยคร่ึงชัว่โมง  

2) ในกรณีท่านผู้ ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระได้มีส่วนร่วมในการติดตามและรับฟังการ
ประชุม AGM บริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกเพิ่มเติมให้แก่ท่านผู้ ถือหุ้ น  โดยบริษัทฯ จัดให้มีการ
ถ่ายทอดสดบนช่องทางเฟสบคุที่เพจ DeltaElectronicsTH คณุสามารถกดติดตามเพจเพื่อไมพ่ลาดการการ
ถ่ายทอดสดการประชมุ AGM ในวนัท่ี 31 มีนาคม นี ้

ในกรณีหากท่านผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอแจ้งวิธีการปฏิบตัิของบริษัทฯ และการ
เตรียมตวัของท่านผู้ ถือหุ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ดงันี ้

1) บริษัทฯ จะมีจุดการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้ ที่ เข้าร่วมประชุมทุกท่ านก่อนเข้าห้องประชุม 
ผู้ ถือหุ้น ในการนี ้บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ ถือหุ้นกรณีหากปรากฎว่ามีท่านผู้ ถือหุ้นที่มีอาการ
ดงัต่อไปนี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแยกท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นในบริเวณที่บริษัทฯ จัดไว้
โดยเฉพาะส าหรับทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีอาจมีอาการต้องสงสยั โดยอาการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนีจ้ะถือวา่อาจ
เป็นอาการต้องสงสยั1  

                                                           
1
 อ้างอิงจากประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ชื่อและอาการส าคญัของโรคติดตอ่อนัตราย (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2563 



 

1.1) มีไข้ (มีอณุหภมูิร่างกายตัง้แต ่37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป)  

1.2) ไอ เจ็บคอ หอบเหน่ือย หรือ มีอาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ  

1.3) ผู้ที่เดินทางไปยงัหรือแวะผา่น (transit) ประเทศกลุม่เสีย่ง1 และกลบัถึงประเทศไทย
ยงัไมพ้่นก าหนดเวลา 14 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ   

2) บริษัทฯ จะจัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ท่านผู้ ถือหุ้น และขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นล้างมือ
ด้วยน า้สบูห่รือแอลกอฮอล์เจลก่อนและหลงัจากเสร็จสิน้การเข้าร่วมประชมุ 

3) ตลอดระยะเวลการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ ถือหุ้นทัง้ในสว่น
ทา่นผู้ ถือหุ้นที่ได้รับการคดัแยกหรือทา่นผู้ ถือหุ้นทีผ่า่นการคดักรองปฏิบตัิตามค าแนะน า ดงัตอ่ไปนี ้

 กรุณาสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา 

 กรุณาล้างมือบอ่ยๆ ด้วยสบูห่รือแอลกอฮอล์เจล 

 หลกีเลีย่งการสมัผสับริเวณใบหน้า (ตา จมกู ปาก) ด้วยมือที่ยงัไมไ่ด้ล้าง  

 หลกีเลีย่งการใช้ สมัผสั สิง่ของร่วมกบัผู้อื่น  

 หากมีไข้ ไอ น า้มกูไหล เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบ ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นออกจากห้องประชมุผู้
ถือหุ้นหรือติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการสง่ทา่น
ผู้ ถือหุ้นกลบัไปรักษาตวัที่บ้าน ทีพ่กั หรือโรงพยาบาล ตามแตก่รณี   

บริษัทฯ ขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านเป็นอย่างสงูและหวงัเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทกุท่านเป็นอย่างดี เพื่อ
สขุภาพอนามยัที่ดีของทา่นผู้ ถือหุ้นทกุทา่น  

 

                                                           
1 ประเทศกลุม่เสี่ยง หมายถึง ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงตอ่การติดเชือ้ COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ท้องทีน่อก
ราชอาณาจกัรทีเ่ป็นเขตโรคติดต่ออนัตราย กรณีโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) 
พ.ศ. 2563 ลงวนัที่ 3 มีนาคม 2563 (“ประกาศฯ”) ได้แก่ 1.) ญ่ีปุ่ น 2.) สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 3.) สาธารณรัฐเกาหลี 4.) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง) 5.) ไต้หวัน 6.) สาธารณรัฐฝร่ังเศส 7.) สาธารณรัฐสิงคโปร์ 8.) 
สาธารณรัฐอิตาลี และ 9.) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ทัง้นี ้หากก่อนหรือ ณ วนัประชมุ กระทรวงสาธารณสขุมีการประกาศรายชื่อประเทศกลุ่ม
เสี่ยงภายใต้ประกาศฯ เพิ่มเติม ให้หมายความรวมถึงประเทศหรือเขตการปกครองที่เพ่ิมขึน้นัน้ด้วย   


