
 

 

         
มาตรการและแนวปฏบิตักิารประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2564  

เพื่อความปลอดภัยภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

  

เน่ืองจากปัจจุบันยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) บรษัิท อาร์เอส 

จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงขอแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติส าหรับ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อปอ้งกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดังน้ี  

1.  ขอความร่วมมอืผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบรษัิท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือ

มอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มาที่ “ส านักกฎหมาย บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)” เลขที่ 27 อาคาร         

อาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ถนนประเสรฐิมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 กอ่นวันประชุมล่วงหนา้ 

อย่างน้อย 3 วันท าการ 

2.  ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยผ่านช่องทางดังต่อไปน้ี 

- อีเมล: patchareem@rs.co.th หรอื 

- ส่งไปรษณีย์มาที่ “ส านักกฎหมาย บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)” เลขที่ 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ      

ถนนประเสรฐิมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

3.  กรณีผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บรษัิทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการและ

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปน้ี  

3.1 ผู้ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องผ่านการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  และกรอก

แบบสอบถามส าหรับคัดกรองโรคโควดิ-19 โดยบรษัิทจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่คัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าไปในสถานที่

ประชุม  หากบรษัิทตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยงอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 

- มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป 

- ไอ เจ็บคอ มีน ้ามูก ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหน่ือย หรอืหายใจล าบาก  

- บุคคลที่เดินทางไปหรอืกลับจากต่างประเทศ/ต่างจังหวัดที่มีการระบาดของโรคโควดิ-19 ในช่วง 14 วัน

ก่อนวันประชุม หรอืบุคคลที่สัมผัสกับผู้ปว่ยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเช้ือไวรัสโควดิ-19 หรอืไปในสถานที่ชุมนุมชน หรอืสถานที่

ที่มีการรวมกลุ่มคนที่มีการพบผู้ปว่ยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเช้ือไวรัสโควดิ-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา 

บรษัิทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าร่วมประชุม ทั้งน้ี ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ

ฉันทะให้กรรมการอิสระของบรษัิทเข้าร่วมประชุมแทนได้ 
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3.2 บรษัิทอนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเท่าน้ันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น                  

โดยไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าห้องประชุม 

3.3   บรษัิทจะจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม

ในจุดต่างๆ เช่น จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน รวมถึงจ ากัดจ านวนผู้ใช้ลิฟต์ในแต่ละรอบ 

 

3.4   บรษัิทจะจัดที่น่ังในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอ้ีอย่างน้อย 1.5 เมตร โดยจะก าหนดเลขที่น่ัง

ให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน่ังตามหมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวกรณี

พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมติดเช้ือโควดิ-19 
 

3.5   ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะได้รับการติดสติกเกอร์ และผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากาก

อนามัยตลอดเวลา 

3.6  บรษัิทงดบรกิารชาและกาแฟ แต่จะจัดอาหารว่างเป็นชุด snack boxes พร้อมน ้าด่ืมเป็นขวดแทน และ

บรษัิทขอความร่วมมือไม่รับประทานอาหารหรอืของว่างในห้องประชุมและบรเิวณสถานที่ประชุม 

3.7   บรษัิทได้จัดเตรยีมเจลแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือไว้ให้กับผู้ เข้าร่วมประชุมในบรเิวณจุดคัดกรอง                 

จุดลงทะเบียน และหน้าประตูทางเข้าห้องประชุม  

 3.8 บรษัิทงดจัดไมโครโฟนส าหรับการซักถามให้แก่ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเพื่อสุขอนามัย

ของส่วนรวม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รับมอบฉันทะใช้วธีิการเขียนค าถามใส่กระดาษ และส่งค าถามใส่ลงในกล่องที่บรษัิท

จัดเตรยีมไว้ให้ 

 

3.9 บรษัิทงดแจกแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป/ีรายงานประจ าป ี2563 (แบบ 56-1 One Report) ใน

แบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน 

รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป/ีรายงานประจ าป ี2563 

(แบบ 56-1 One Report) ได้จาก QR Code ในแบบแจ้งการประชุม ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น หรอืดาวน์โหลดได้จาก QR Code 

บรเิวณจุดลงทะเบียน ณ วันประชุม 

 

หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรอืมีข้อก าหนดจากทางราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บรษัิท

จะแจ้งการปรับเปลี่ยนการด าเนินการดังกล่าวให้ผู ้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบรษิัท  (www.rs.co.th) ทั้งนี้ หากมี

ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนมากหรอืมาพร้อมกันหลายท่าน อาจท าให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียน     

เข้าร่วมประชุม บรษัิทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสน้ี 

 

                ขอแสดงความนับถือ 

                                    บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 
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       แบบสอบถามเพื่อคัดกรอง COVID-19 
           (COVID-19 Screening Questionnaire) 

 
บริษัทจะประมวลผลข้อมลูตามแบบสอบถามฉบบันีเ้พ่ือวตัถปุระสงค์ในการป้องกนัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากโรคโควิด-19 ส าหรับการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
(The Company processes this questionnaire to prevent the risks and outbreak of COVID-19 in the 2021 AGM) 
 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทยตรงกับบัตรประชาชน)   Name (Identical to the name on your current passport) 

_________________________________________________โทร. (Tel.)__________________________  

ตัวท่านเอง (Yourself) 
1. มีการเดินทางไปหรือกลบัจากตา่งประเทศ/ตา่งจงัหวดัที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ในชว่ง 14 วนัที่ผ่านมาหรือไม่ 

(Did you travel to or from other countries or provinces affected by the COVID-19 outbreak in last 14 days?) 

 เดินทาง (Yes)    ไมเ่ดินทาง (No) 

2. มีอาการดงันีห้รือไม ่(Do you have any of these Symptoms?) 

 มีไข้สงู ตัง้แต ่37.5 องศาเซลเซียส (High fever 37.5 °C or more) 

 ไอ เจ็บคอ มีน า้มกู ไมไ่ด้กลิ่น ลิน้ไมรั่บรส หายใจเร็ว หายใจเหน่ือย หรือหายใจล าบาก  

       (coughing, sore throat, runny nose, lost sense of smell or taste and shortness of breath or difficulty breathing) 
 ไมมี่อาการดงักลา่ว (None of these symptoms) 

บุคคลใกล้ชิด (บุคคลที่พักอาศัยอยู่ ร่วมกับท่าน หรือ บุคคลที่ท่านพบปะคลุกคลีด้วย 
(Someone close to you (Your family or contact) 

1. มีการเดินทางไปหรือกลบัจากตา่งประเทศ/ตา่งจงัหวดัที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ในชว่ง 14 วนัที่ผ่านมาหรือไม่ 

(Did you travel to or from countries or provinces affected by the COVID-19 outbreak in last 14 days?) 

 เดินทาง (Yes)   ไมเ่ดินทาง (No) 

2. มีอาการดงันีห้รือไม ่(Do you have any of these Symptoms?) 

  มีไข้สงู ตัง้แต ่37.5 องศาเซลเซียส (High fever 37.5 °C or more) 

 ไอ เจ็บคอ มีน า้มกู ไมไ่ด้กลิ่น ลิน้ไมรั่บรส หายใจเร็ว หายใจเหน่ือย หรือหายใจล าบาก  

       (coughing, sore throat, runny nose, lost sense of smell or taste and shortness of breath or difficulty breathing) 
 ไมมี่อาการดงักลา่ว (None of these symptoms) 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ (For the officer) 

 ไมเ่ข้าข่ายต้องสงสยั (No suspicion) 

 มีเหตอุนัควรสงสยัวา่ตดิเชือ้ไวรัส โควิด-19 แนะน าให้ผู้ประชมุงดการเข้าร่วมกิจกรรม และท าการมอบฉันทะให้กบักรรมการ

อิสระที่บริษัทจดัเตรียมไว้ให้ (Reasonable suspicion of infection with COVID-19. Recommend patients refrain from 

participating in activities and appoint a proxy to the Independent Director that the company has prepared) 

 

ลงช่ือเจ้าหน้าที่ (For signatory officer) _____________________ 

       


