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ท่ี SWG 053/2563   

วนัท่ี 3 เมษายน 2563 

เร่ือง มาตราการการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ภายใตส้ถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยค าแนะน าของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้
ประกาศให้โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) เป็น
โรคติดต่ออนัตรายแลว้ ตามพระราชบญัญติั โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
(บริษทั) จึงขอแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า ในวนัพฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน 2563 ซ่ึงเป็นวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2563 ของบริษทันั้น บริษทัไดมี้มาตราการลดความเส่ียงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 อนัถือเป็น
ความผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ดงัน้ี 

1. จ ากัดจุดเขา้-ออก ส าหรับห้องประชุมซ่ึงจดัเป็นสถานท่ีจดัประชุม และขอให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสวม
หนา้กากอนามยัตลอดระยะเวลาท่ีอยูใ่นอาคารสถานท่ีประชุม โดยบริษทัฯจะมีจุดคดักรอง 2 จุด ดงัน้ี 

1) จุดคดักรองบริเวณประตูทางเขา้อาคาร 
2) จุดคดักรองบริเวณหนา้หอ้งประชุม 

2. คดักรองบุคคลก่อนเขา้อาคาร โดยมิให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นท่ีมีอุณหภูมิร่างกายสูง
กว่า 37.5 องศาเชลเซียส รวมถึงผูมี้อาการไอ จาม หรืออาการตอ้งสงสัยอ่ืนๆ ท่ีเขา้ข่ายเป็นอาการของ
โรคติดต่อเช้ือไวรัส COVID-19 หรือผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ท่ีกลบัมาจากประเทศกลุ่ม
เส่ียงตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดได้แก่ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต ้อิตาลี อิหร่าน ไตห้วนั 
สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น ฝร่ังเศส เยอรมนี รวมถึงประเทศกลุ่มเส่ียงท่ีกระทรวงอาจก าหนดเพิ่มเติม เป็นระยะเวลา
นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมหรือผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น ติดต่อใกลชิ้ดกบับุคคลท่ี
ติดเช้ือไวรัส COVID-19 เขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นโดยเด็ดขาด ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะจาก
ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ข่ายกรณีขา้งตน้น้ี สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ ท าหน้าท่ีพิจารณา 
และออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ แทนได ้ 
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3. ผูถื้อหุน้ท่ีอยูใ่นความเส่ียง เช่น ติดต่อใกลชิ้ดกบับุคคลท่ีสงสัยวา่จะติดเช้ือไวรัส COVID-19 หรือติดต่อ
ใกลชิ้ดกบัผูมี้ไข ้หรืออาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ หรือติดต่อใกลชิ้ดกบับุคคลท่ีเดินทางไปยงั/มา จาก
ประเทศกลุ่มเส่ียงตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด ไดแ้ก่ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต ้อิตาลี อิหร่าน 
ไตห้วนั สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น ฝร่ังเศส เยอรมนี รวมถึงประเทศกลุ่มเส่ียงท่ีกระทรวงอาจก าหนดเพิ่มเติม หรือ
ติดต่อใกลชิ้ดกบับุคคลท่ีมีประวติัเดินทางไปยงั/มาจากประเทศกลุ่มเส่ียงเป็นระยะเวลานอ้ยกว่า 14 วนั 
ก่อนวนัประชุม หรือ ขอความร่วมมือในการปฏิบติัตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค งดการเขา้ร่วม
ประชุม ทั้งน้ีผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัได ้

4. ในกรณีของผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีไม่พบอาการหรือแสดงอาการดงักล่าว บริษทัขออนุญาตท าสัญลกัษณ์ติด
ประจ าตวัก่อนการเขา้ร่วมประชุม  

5. บริษทัฯ เตรียมการในการจัดประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อลดโอกาสเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 จากความแออดัของผูถื้อหุน้ในพื้นท่ีท่ีจดัการประชุม ดงัน้ี 

1) จดัใหมี้การเวน้ระยะห่าง 1 เมตร ในการต่อแถวลงทะเบียน ณ จุดคดักรอง จุดตรวจ  
เอกสาร จุดลงทะเบียน และขอความร่วมมือในการตรวจวดัไข ้ตอบแบบสอบถาม บริเวณจุด
คดักรองหนา้หอ้งประชุม ก่อนเขา้หอ้งประชุม 

 2)   จดัเตรียมหนา้กากอนามยั 1 ช้ิน/1 ผูเ้ขา้ประชุม 1 ท่าน  
 3)   จดัท่ีนัง่ในหอ้งประชุม ใหมี้ระยะห่างประมาณ 1 เมตร ต่อ 1 ท่ีนัง่ 
 4)   งดการเสริฟ ชา และกาแฟ แต่จะจดัอาหารวา่งเป็นชุด (Snack Box) และน ้าด่ืมแทน 

6. เพื่อเป็นการป้องกนัและลดโอกาสเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 จากความแออดัของ
ผูถื้อหุน้ในวนัประชุม ซ่ึงยงัมิอาจคาดเดาได ้และเพื่อสุขอนามยัของตวัท่านเองบริษทัฯ ขอความร่วมมือ
มายงัผูถื้อหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ถือหุ้นสามารถ
เขา้ไปดาวน์โหลด (download) หนงัสือมอบฉนัทะไดท่ี้เวบไซด์ www.siamwellnessgroup.com 

7. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นประสงค์จะส่งค าถามล่วงหน้า ท่านสามารถส่งมาได้ท่ี เลขานุการบริษทั คุณปริญ       
เอกมโนชยั ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ prine@siamwellnessgroup.com 

 

http://www.siamwellnessgroup.com/
mailto:prine@siamwellnessgroup.com
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ในกรณีท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวนมาก อาจท าให้เกิดความล่าชา้ในการคดักรอง และการลงทะเบียนเขา้ร่วม

ประชุม บริษทัฯ จึงขออภยัในความไม่สะดวกมา ณโอกาสน้ี  
 
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือผูถื้อหุน้ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายวิบูลย ์ อุตสาหจิต) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 


