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มาตรการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

 
 
 

เรียน ผู้ ถือหุ้นบริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน)   
 
 

ตามท่ี บริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนั
พุธท่ี 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ห้องประชมุบริษัท ชัน้ท่ี 10 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 เลขท่ี 2525 ถนนพระราม 
4 แขวงคลองเตย เขตคลองเคย กรุงเทพมหานคร 10110 ตามหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นไปแล้วนัน้  

 

1) นอกจากนี ้ด้วยบริษัทฯ ตระหนกัถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ท่ีมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้างขึน้ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการก าหนดมาตรการและข้อปฏิบัติท่ี
เก่ียวข้องกบัการประชมุเพ่ือให้ท่านผู้ ถือหุ้นปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัดเพ่ิมเติมจากท่ีเคยแจ้งในหนงัสือเชิญประชุมซึง่ได้จดัส่ง
ไปยังผู้ ถือหุ้นแล้ว โดยมาตราการและข้อปฏิบัติดงักล่าวได้ก าหนดขึน้เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการท่ีรัฐบาล
ก าหนดเพ่ือควบคมุสถานการณ์แพร่ระบาดดงักล่าวโดยค านึงสขุภาพและอนามยัของผู้ เข้าร่วมประชุมทกุท่านโดยเฉพาะผู้ ท่ี
มีความเสี่ยงทางด้านสขุภาพ ทัง้นี ้รวมถึงมาตรการป้องกนัโรคตามข้อ 8 (1) และข้อ 11 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และค าแนะน า
การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สาหรับการจัดการประชุม การสัมนา หรือกิจกรรมอื่นท่ีมีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวนัท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 ทัง้นี ้เพ่ือความปลอดภัยในสุขภาพ
อนามยัของผู้ ถือหุ้นและผู้ เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ดงันี ้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และเพื่อความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพของตัวผู้ถือหุ้นเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาถึงแนวทางการมอบ
ฉันทะโดยผู้ถือหุ้นให้แก่กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ท าการมอบ
ฉันทะดังกล่าวจะสามารถรักษาสิทธิในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามกฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  

 

โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธิโปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวาระที่จะน าเสนอเข้าสู่ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นในครัง้นีอ้ย่างครบถ้วนและมอบฉันทะให้กรรมการอสิระ คือ  

 

1. รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง  กรรมการอสิระ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม  กรรมการอสิระ  
 

ในการมอบฉนัทะดงักลา่ว โปรดสง่เอกสารมาได้ที ่ 
 

ส านกัเลขานกุารบริษัท  
บริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี ้จากดั (มหาชน)  
เลขที ่2525 อาคารเอฟวายไอ เซน็เตอร์ 2 ชัน้ 10  
ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
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2) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถามล่วงหน้า โดยกรุณาระบุค าถาม พร้อมระบช่ืุอ-นามสกุล หมายเลขโทรศพัท์ โดยอีเมล
ผา่นช่องทางอีเมล: ir@chowsteel.com   
 

3) กรณีที่ ผู้ถอืหุ้นยงัคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอกราบเรียนว่าท่านผู้ถอืหุ้นจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านอย่างเคร่งครัดและยังต้องด าเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้อง โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นมิอาจจะยกขึน้อ้างเป็นข้อยกเว้นความรับผิดในกรณีที่ท่านกระท าการฝ่า
ฝืนบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนัน้ ท่านยังต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการเดินทางเข้า
มาร่วมประชุม รวมทัง้ ดูแลสุขภาพและอนามัยของตัวท่านเองซ่ึงอาจได้รับผลกระทบซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ไม่
ประสงค์จะให้เกิดขึน้ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านด าเนินการตามมาตรการต่อไปนีอ้ย่าง
เคร่งครัด  
 

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบถึงมาตรการท่ีผู้ ถือหุ้นต้องยดึถือปฏิบตัิโดยเคร่งครัด ดงันี ้ 
 

3.1 บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นผู้ที่มีอายตุ ่ากวา่ 70 ปี ทัง้นี ้เพื่อให้
เป็นไปตาม ข้อ 8 (1) ของข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แหง่ พ.ร.ก. ฉกุเฉิน ทีก่ าหนดให้ผู้สงูอายตุัง้แต ่70 ปีขึน้ไป ซึง่เป็นผู้
ที่มีความเสีย่งสงูตอ่การติดเชือ้โรคโควิด 19 ได้ง่าย อยูใ่นเคหสถานหรือบริเวณสถานท่ีพ านกัของตน เพื่อปอ้งกนัตนเองจากการติด
เชือ้จากสภาพแวดล้อมภายนอก ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและความปลอดภยัในสขุภาพอนามยัของท่านเอง โดยหากทา่น
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีอายตุัง้แต่ 70 ปีขึน้ไป ประสงค์จะใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุ ทา่นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ (รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง หรือ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม) เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนได้  

 

3.2 บริษัทฯ จะจดัตัง้จดุคดักรองและตรวจวดัอณุหภมูิร่างกายของผู้ เข้าร่วมประชุมทกุท่าน  บริเวณด้านหน้าห้องประชมุ 
ในการนี ้บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชุมทกุท่านเว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น  อย่างน้อย 1 เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคดั
กรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน ในกรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง อนัได้แก่ ผู้ที่เดินทางกลบัจากประเทศกลุม่เสี่ยง ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุ เร่ืองท้องที่นอกราชอาณาจกัรท่ีเป็นเขตติดโรคติดต่ออนัตราย กรณีโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโค
วิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 2 มีนาคม 2563 หรือประเทศอื่นๆ ที่บริษัทฯ เห็นวา่มีความ
เสี่ยง และยงัไม่พ้นกาหนดระยะเวลา 14 วนันบัจากกลบัจากการเดินทาง รวมถึงเป็นผู้ที่ติดต่อใกล้ชิดกบับคุคลที่เดินทางไปหรือ
กลบัจากกลุ่มประเทศดงักล่าว และยงัไม่พ้นกาหนดระยะเวลา 14 วนันบัจากกลบัจากการเดินทาง หรือผู้มีไข้ (มีอุณหภมูิตัง้แต่ 
37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป) หรือมีอาการเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน า้มูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หรือมี
อาการหรือข้อบง่ชีท้ี่อาจเป็นเหตใุห้สงสยัวา่จะเป็นโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือมีอาการเจ็บป่วยหรือข้อบ่งชีอ้ื่น
ใดเก่ียวกับโรคภยัไข้เจ็บที่อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเข้าห้อง
ประชมุของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นท่ีมีความเสีย่งดงักลา่ว โดยบริษัทฯ จะจดัให้ทา่นพิจารณามอบฉนัทะแทน  

 

3.3 บริษัทฯ จัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี  ้1 เมตร จึงอาจท าให้มีข้อจ ากัดเก่ียวกับจ านวนที่นัง่
ประชมุและหากที่นัง่เต็มแล้วบริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ทา่นพิจารณามอบฉนัทะแทนการเข้าร่วมการประชมุ  
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3.4 ผู้ ถือหุ้นที่ผ่านการคดักรองแล้ว และมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจาปี  2563 บริษัทฯ ขอ
ความร่วมมือในการปฏิบตัิตน ดงันี ้ 

- กรุณาสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชมุ  
- กรุณาล้างมือให้สะอาด ด้วยสบูห่รือแอลกอฮอล์ล้างมือ  
- หลกีเลีย่งการสมัผสับริเวณใบหน้า (ตา จมกู ปาก) โดยไมจ่ าเป็น  
- หลกีเลีย่งการใช้ สมัผสั สิง่ของร่วมกบัผู้อื่น  
- หากมีไข้ อาการไอ จาม มีน า้มกู เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบ ขอความกรุณาออกจากห้องประชมุผู้ ถือหุ้น  

 

3.5 ในวนัประชมุ เพื่อให้การประชมุเป็นไปอยา่งกระชบั หากผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชมุ ขอความ
กรุณาผู้ ถือหุ้นเขียนใสก่ระดาษและน าใสก่ลอ่งรับค าถามแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยจะมีเจ้าหน้าที่จดัเตรียมกระดาษ
และปากกาให้ เพื่อรวบรวมให้แก่ประธานตอบในที่ประชุม ทัง้นี ้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ไมโครโฟนร่วมกันซึ่งอาจเป็นสาเหตุการ
แพร่กระจายของเชือ้ไวรัสได้  

 

3.6 บริษัทฯ งดเสร์ิฟเคร่ืองดื่ม ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณทีจ่ดัการประชมุโดยเด็ดขาด เพื่อลดโอกาส
ในการเกิดความเสีย่งในการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัส  

 

นอกจากนี ้เนื่องจากสถานการณ์ดงักล่าวเป็นสถานการณ์ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวงัเป็นพิเศษ  บริษัทฯ อาจปรับเปลี่ยนการ
ด าเนินการใด ๆ  เพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรการของรัฐบาลที่อาจท าการก าหนดเพิ่มเติมภายหลงัจากวนัท่ีบริษัทฯ มีประกาศฉบบันี ้
และบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการแจ้งเก่ียวกบัการปรับเปลีย่นการด าเนินการดงักลา่วผา่นช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร 

 
……………………………………………… 

 


