ที่ ศวว. 018 / 2563
วันที่ 8 เมษายน 2563
เรื่ อง

แจ้งมาตรการการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ในภาวะแพร่ ระบาดของไวรัส COVID – 19

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริ ษทั ศรี วิชยั เวชวิวฒั น์ จากัด (มหาชน) กาหนดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2563
ในวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุ มขวัญเมือง โรงพยาบาลวิชยั เวช อินเตอร์ เนชัน่ แนล
อ้อมน้อย โดยมีรายละเอียดปรากฎตามหนังสื อเชิญประชุ มที่ส่งมาด้วยแล้วนั้น เนื่ องจากสถานการณ์ปัจจุบนั อยู่
ในช่วงภาวะเสี่ ยงในการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ดังนั้น เพื่อเป็ นการป้ องกันการแพร่
ระบาดของเชื้ อไวรัส ฯ และเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุ ขภาพของผูถ้ ื อหุ ้น และผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับการประชุ ม
จึงขอความร่ วมมือจากผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้
1. หากผู้ถือหุ้นไม่ สะดวกเข้ าประชุ มด้ วยตนเอง เพื่อลดความเสี่ ยงจากการรวมกันของคนจานวนมาก
ท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ ที่บริ ษทั ระบุในหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข (แนะนาให้ท่าน
ออกเสี ยงในวาระต่าง ๆ ล่วงหน้า) และในสถานการณ์ เช่นนี้ ท่านสามารถส่ งภาพถ่ายหนังสื อมอบฉันทะที่
ท่านลงนามแล้ว พร้ อมเอกสารประกอบ เช่ น สาเนาบัตรประชาชนของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งเป็ นผูม้ อบฉันทะมายัง
อีเมลล์ bod@vichaivej.com
2. กรณีที่ท่านยืนยันจะเข้ าร่ วมประชุ ม ขอให้ปฏิบตั ิตามหลักสุ ขอนามัย เช่น ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ า
สบู่ หรื อแอลกอฮอลล์เจล สวมใส่ หน้ากากอนามัย เพื่อลดความเสี่ ยงต่อการแพร่ และติดต่อของเชื้อโรคต่าง ๆ
ทั้งนี้ โปรดเตรี ยมหน้ ากากอนามัยมาด้ วยตนเอง และขอความร่ วมมื อทุ กท่านให้ปฏิ บตั ิ ตามมาตรการการ
ป้ องกันอย่างเคร่ งครัด ดังนี้
2.1. ผูเ้ ข้า ร่ ว มประชุ ม ต้อ งตรวจวัด อุ ณ หภู มิ ผ่า นเครื่ อ งมื อ ทั้ง จุ ด คัด กรองของทางเข้า
โรงพยาบาล และจุดคัดกรองบริ เวณหน้าสถานที่ประชุ ม หากอุณหภูมิเกิน 37.5 C จะขอให้ ท่านมอบ
ฉั นทะให้ แก่ กรรมการอิสระตามข้ อ 1. หรื อบุ คคลอื่นที่ท่านมอบหมาย และไม่ อนุ ญาตให้ ท่านเข้ า
ร่ วมประชุ ม พร้ อมกับ ขอความร่ วมมื อผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มปฏิ บตั ิ ตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ ท าง
การแพทย์ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่ งครัด
2.2. ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าที่ประชุ ม หากผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม
รวมถึงบุคคลใกล้ชิด เป็ นผูท้ ี่มีความเสี่ ยงต่อการติดเชื้ อโรคโควิด 19 หรื อเป็ นผูท้ ี่ควรเฝ้ าระวังตาม
ประกาศของสาธารณสุ ข อาทิ มีการเดินทางไปต่างประเทศในระหว่างวันที่ 10 – 23 เมษายน 2563
หรื อ มี ไ ข้ไ อจาม มี น้ า มู ก จะขอให้ ท่ านมอบฉั น ทะให้ แก่ ก รรมการอิส ระ หรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ ท่ า น
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มอบหมาย และไม่ อ นุ ญ าตให้ ท่ านเข้ าร่ ว มประชุ ม ทุ ก กรณี พร้ อมกับ ขอความร่ วมมื อ ผูเ้ ข้า ร่ วม
ประชุม ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่ งครัด
2.3. ผูเ้ ข้า ร่ ว มประชุ ม จะถู ก เชิ ญ ให้นั่ง ซึ่ ง มี ร ะยะห่ า ง 2 เมตร ตามที่ก รมควบคุ ม โรค
แนะนา บริ ษทั ฯ ขอจากัดผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มไว้ เมื่ อที่ นั่งเต็มแล้ว ท่านผูถ้ ื อหุ ้นจะไม่ส ามารถเข้า
พื้นที่ การประชุ มเพิ่มเติ มได้ โดยท่ านสามารถมอบฉั นทะให้ กรรมการอิสระ หรือบุคคลอืน่ ทีท่ ่ าน
มอบหมาย และไม่ อนุ ญาตท่ านให้ เข้ าร่ วมประชุ ม
2.4. การถามค าถามระหว่างการประชุ ม จะให้ ผูถ้ ื อหุ ้ นใช้วิธี เขี ยนค าถามแทนการพู ดผ่าน
ไมโครโฟน เพื่อลดความเสี่ ยงการแพร่ กระจายของเชื้อไวรัส (ถ้ามี)
2.5. ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม จะต้ อ งสวมหน้ ากากอนามั ยตลอดเวลาการประชุ ม และทาความ
สะอาดมือด้ วยแอลกอฮอล์ ทบี่ ริษัทฯ จัดเตรียมบริการไว้ ตามจุดต่ าง ๆ ทีก่ าหนด
2.6. งดแจกอาหารว่าง ชา กาแฟในช่ วงก่ อน และระหว่างการประชุ มฯ เพื่อลดความเสี่ ยง
การแพร่ กระจายของเชื้อไวรัส (ถ้ามี)
3. บริ ษทั ฯ เปิ ดช่องทางให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอคาถามล่วงหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุ ม โดย
เผยแพร่ ข้ นั ตอนบนเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ https://www.vichaivej.com/investor/content.php?menu_id=28
ภายในวันที่ 20 เมษายน 2563โดยบริ ษทั จะพิจารณาเลื อกคาถามที่เหมาะสมเพื่อตอบในที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
และบันทึกในรายงานการประชุม
4. ผู้ถื อ หุ ้ น สามารถติ ด ตามวี ดี โอบัน ทึ ก การประชุ ม ย้อ นหลังได้ จาก https://www.vichaivej.com
/investor/content.php?menu_id=43 ภายใน 7 วัน หลั ง การประชุ ม และติ ด ตามรายงานการประชุ มได้ จ าก
https://www.vichaivej.com/investor/download.php?menu_id=38 ภายใน 14 วันหลังการประชุม
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและขอความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั ศรี วชิ ยั เวชวิวฒั น์ จากัด (มหาชน)

(ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ)
เลขานุการบริ ษทั
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