
 
 

มาตรการและข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/ 2563  
กรณกีารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

                      บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) ขอเรียนใหท้ราบวา่ บริษทัฯไดติ้ดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) มาโดยตลอด และเน่ืองจากการจดัประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2563 ในคร้ัง
น้ีจะเป็นการรวมตวัของคนหมู่มาก ซ่ึงเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)  บริษทั
ไดต้ระหนกัและมีความห่วงใยในความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ท่ีจะเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2563 และทีมงาน 
พนกังานของบริษทัฯท่ีจดัการประชุม โดยบริษทัฯจะจดัเตรียมความพร้อมในการคดักรองผูท่ี้จะเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี โดยมี
มาตรการป้องกนัและควบคุมโรคท่ีเขม้งวด ทั้งน้ีเป็นไปตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  เร่ืองการ
ป้องกนัควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ส าหรับการจดัประชุม สมัมนา หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียง
กนั ลงวนัท่ี  11  กมุภาพนัธ์  2563 ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยัในสุขภาพอนามยัของผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมการประชุมทุกท่าน  
โดยมีรายละเอียดมาตรการและขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/ 2563 ดงัน้ี  

1.  เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 COVID-19 และเพ่ือความปลอดภยัต่อ สุขภาพของ 
ท่านผูถื้อหุน้  บริษทัฯ ขอความร่วมมือผูถื้อหุน้ทุกท่านพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษทั
แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ทั้งน้ี บริษทัฯ จ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัสถานท่ีประชุมใหมี้ระยะห่างในทุกจุด ซ่ึงจะท าใหจ้ านวน
ทีน่ั่งของผู้เข้าร่วมประชุมจะมจี ากดัประมาณ 70 ทีน่ั่ง (รวมทีน่ัง่ส ารองจ านวนหนึ่ง ซ่ึงอาจจะไม่ได้รับความสะดวกมากนัก) 
ทั้งน้ี เพ่ือเป็นไปตามมาตรการป้องกนัและควบคุมโรคดงักล่าว บริษทัฯจึงจ าเป็นจะตอ้งขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณามอบฉนัทะ
ใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษทัฯ แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  

2. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  ผูถื้อหุน้จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัตวัท่านอยา่งเคร่งครัดและยงัตอ้งด าเนินการตามมาตรการ ต่างๆ ท่ีออกโดยภาครัฐ โดยการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้มิอาจ 
จะยกข้ึนอา้งเป็น ขอ้ยกเวน้ความรับผิดในกรณีท่ีท่านกระท าการฝ่าฝืนบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากนั้น ท่าน
ยงัตอ้งยอมรับความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดจากการเดินทางเขา้มาร่วมประชุม รวมทั้งดูแลสุขภาพและอนามยั ของตวัท่านเอง ซ่ึง
อาจไดรั้บผลกระทบอนัเป็นเหตุการณ์ท่ีบริษทัฯ ไม่ประสงคจ์ะใหเ้กิดข้ึน ดงันั้น บริษทัฯ จึงขอความร่วมมือผูถื้อหุน้ทุกท่าน
ด าเนินการตามมาตรการดา้นการป้องกนัอยา่งเคร่งครัด ตามขั้นตอน ดงัน้ี  
 2.1  บริษัทฯขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นทีป่ระสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองต้องเป็นผู้ทีม่อีายุไม่เกนิ 
70 ปี ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้ 8 (1) ของขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉินท่ีก าหนดใหผู้สู้งอายุ
ตั้งแต่ 70 ปีข้ึนไป เป็นผูท่ี้มีความเส่ียงสูงต่อการติดเช้ือโรคโควดิ 19 ไดง่้าย ใหอ้ยูใ่นเคหสถานหรือบริเวณสถานท่ีพ านกั
ของตน เพ่ือป้องกนัตนเองจากการติดเช้ือจากสภาพแวดลอ้ม ภายนอก รวมถึงเพื่อความปลอดภยัในสุขภาพอนามยัของท่าน
เอง โดยหากท่านผู้ถือหุ้นทีม่อีายุตั้งแต่ 70 ปีขึน้ไป ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุม ท่านสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษทัฯ  เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทน  
                       2.2 บริษทัฯ จะจดัตั้งจุดคดักรองและตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน บริเวณ 
โถงชั้นล่างของอาคาร ส าหรับจุดตรวจเอกสาร และ จุดลงทะเบียน บริษทัฯไดจ้ดัเตรียมไวบ้ริเวณหนา้หอ้งประชุม ในการ 
น้ี บริษทัฯ ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านเวน้ระยะห่างทางสงัคม ระหวา่งกนั (Social Distancing) อยา่งนอ้ย  1  
เมตร ในการต่อแถวจุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน ในกรณีท่ีบริษทัฯพบผูท่ี้อยูใ่นกลุ่มเส่ียง  อนัไดแ้ก่ ผูท่ี้



เดินทางกลบัจากประเทศกลุ่มเส่ียงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ทอ้งท่ีนอกราชอาณาจกัรท่ีเป็นเขตติดโรคติดต่อ
อนัตรายกรณีโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 2 มีนาคม 2563 หรือประเทศอ่ืนๆ ท่ีบริษทัฯ 
เห็นวา่อาจมีความเส่ียง และยงัไม่พน้ก าหนดระยะเวลา 14 วนั นบัจากวนักลบัจากการเดินทาง ซ่ึงรวมถึงผูท่ี้ติดต่อใกลชิ้ดกบั
บุคคลท่ีเดินทางไปหรือกลบัจากกลุ่มประเทศดงักล่าว  และยงัไม่พน้ก าหนดระยะเวลา  14  วนั นบัจากวนักลบัจากการ
เดินทาง  หรือผูท่ี้มีไข ้(มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป)  หรือมีอาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ  เช่น  ไอ  
จาม  มีน ้ ามูก  เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบ หรือมีอาการหรือขอ้บ่งช้ีอ่ืนใดท่ีอาจเป็นเหตุสงสยัหรือมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯขอความร่วมมือให้ผู้ทีอ่ยู่ในกลุ่มเส่ียงดงักล่าวไม่เข้าร่วมการประชุม โดยให้ท่าน
มอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทน  
                    2.3 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะถูกเชิญใหน้ัง่ตามท่ีจดัใหมี้ระยะห่างทางสงัคมท่ีเหมาะสม โดยบริษทัฯ จะจดัท่ีนัง่ 
ในหอ้งประชุมใหมี้ระยะห่างระหวา่งเกา้อ้ีอยา่งนอ้ย 1.50 เมตร จึงอาจท าใหมี้ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัจ านวน ท่ีนัง่ในหอ้งประชุม
ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั และเม่ือทีน่ั่งทีจ่ดัให้เตม็แล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นทีก่ารประชุมเพิม่เตมิได้  บริษัทฯจงึ 
ขอความร่วมมือให้ท่านพจิารณามอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทน                        
                    2.4 ผูถื้อหุน้ท่ีผา่นการคดักรองแลว้ และมีความประสงคเ์ขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
บริษทัฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบติัตนดงัน้ี  
   - กรุณาสวมหนา้กากอนามยัตลอดระยะเวลาท่ีเขา้ร่วมประชุม  
   - กรุณาลา้งมือใหส้ะอาดดว้ยสบู่ หรือแอลกอฮอลล์า้งมือ  
   - หลีกเล่ียงการสมัผสับริเวณใบหนา้ (ตา จมูก ปาก) โดยไม่จ าเป็น  
   - หลีกเล่ียงการใช ้สมัผสั ส่ิงของร่วมกบัผูอ่ื้น  
   - หากมีไข ้อาการไอ จามมีน ้ ามูก เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบ บริษทัฯ ขอความกรุณาใหท่้านออกจาก 
      หอ้งประชุมทนัที  
                     2.5     เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเส่ียงในการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส  บริษัทฯ มคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องงด 
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน  และขอความร่วมมือในการงดรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม ในบริเวณ
ทีจ่ดัการประชุมโดยเดด็ขาด   
                     2.6      ผู้เข้าร่วมประชุมต้องรับทราบและตกลงยนิยอมทีจ่ะปฏิบตัติามมาตรการดงักล่าวโดยเคร่งครัด รวมทั้ง
ตกลงยนิยอมให้บริษัทฯด าเนินใช้สิทธิใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการทีเ่กีย่วข้องของรัฐบาล ในกรณีทีผู้่เข้า 
ร่วมประชุมท่านใดไม่ให้ความร่วมมือในการปฏบิัตติามมาตรการดงักล่าวโดยเคร่งครัด บริษัทฯ มสิีทธิในการไม่อนุญาตให้
เข้าร่วมประชุม และให้ท่านผู้ถือหุ้นพจิารณาด าเนินการมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัทฯ  เข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน แทน นอกจากน้ี เน่ืองจากสถานการณ์ดงักล่าวเป็นสถานการณ์ท่ีอยูใ่นข่ายเฝ้าระวงัเป็นพิเศษ บริษทัฯ อาจ
ปรับเปล่ียนการด าเนินการใดๆเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการของรัฐบาลท่ีอาจจะไดมี้การก าหนดเพ่ิมเติมในภายหลงั  และ
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการแจง้การปรับเปล่ียนการด าเนินการดงักล่าวตามท่ีเห็นสมควร 
                     ทั้งน้ี บริษทัฯขอขอบพระคุณในความร่วมมือท่ีปฏิบติัตามมาตรการดงักล่าวดว้ย 


