มาตรการและแนวปฏิบัติสาหรับการประชุม
1. การคัดกรองและการลงทะเบียน
กรณี ท่านผูถ้ ือหุ ้น และหรื อผูร้ ับมอบฉันทะประสงค์เข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเอง ขอความ
กรุ ณาผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทาความเข้าใจมาตรการและแนวทางปฏิบตั ิตนในการเข้าร่ วมประชุม และขอ
ความร่ วมมือ ในการปฏิบตั ิตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดกรองโรคอย่างเคร่ งครัด โดยไม่
ปิ ดบังข้อเท็จจริ ง ทั้งนี้ การปกปิ ดข้อมูลข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับประวัติการเดินทางอาจถือเป็ นความผิด
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
1.1 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่ องหรื อกล้องตรวจวัด หากพบ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มมี อุณ หภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซี ยสขึ้ น ไป หรื อมี อาการระบบทางเดิ น
หายใจ เช่ น ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ ามูก เป็ นต้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะพิจารณาดาเนิ นการให้เข้า
ร่ วมประชุมได้ตามความเหมาะสม
1.2 ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้น/ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุ มไม่มีผลการ
ตรวจหาเชื้ อไวรัส COVID-19 แสดงผลการตรวจเป็ นลบ(ไม่ติดเชื้ อ)ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชัว่ โมงจาก
สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุ ขหรื อศูนย์บริ การสถานการณ์แพร่ ระบาด
ของโรคติดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 (ศบค.) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ที่ควบคุ มดูแลการ
เข้า-ออกห้องประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ให้ท่านตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการ
ใช้ Antigen Test Kit (“ATK”) ที่บริ ษทั ฯ จัดเตรี ยมให้ ก่อนเข้าร่ วมประชุม
ในกรณี ที่ผลการตรวจเป็ นลบ(ไม่ติดเชื้อ) บริ ษทั ฯ ขอให้ท่านเข้าร่ วมประชุมในสถานที่
ที่บริ ษทั ฯ จัดไว้ให้ และหากผลตรวจเป็ นบวก(ติดเชื้ อ) บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่อนุ ญาตให้ผถู ้ ือ
หุน้ /ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าภายในที่ประชุม
อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าภายในที่ประชุ มได้เนื่ องด้วยเหตุดงั กล่าวข้างต้น
สามารถมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทนได้ โดยระบุความประสงค์การลงคะแนนในแต่ละ
วาระในหนังสื อมอบฉันทะ รวมทั้งหากมีคาถามเกี่ยวกับวาระการประชุ มใด สามารถส่ งคาถาม
ให้แ ก่ เจ้าหน้าที่ ข องบริ ษ ัท ฯ ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลการเข้า -ออกห้อ งประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น โดยบริ ษ ัท ฯ จะ
พิจารณาบันทึกคาถามและคาตอบในรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามความเหมาะสม

1.3 บริ ษทั จะจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อลดความแออัด
ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมในจุดต่างๆ บริ เวณสถานที่ประชุ ม อาทิเช่น จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และ
จุดลงทะเบียน รวมถึง จากัดจานวนผูใ้ ช้ลิฟท์ในแต่ละรอบ โดยผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มต้องสวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลาที่ อยู่ในอาคารและสถานที่ ประชุ ม และทาความสะอาดมื อด้วยแอลกอฮอล์ที่
บริ ษทั ฯ จัดเตรี ยมไว้ตามจุดต่างๆ
1.4 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมต้องลงทะเบียนเข้า-ออกอาคารและสถานที่ประชุม ตามแบบฟอร์มที่
ฝ่ ายอาคารที พีไอทาวเวอร์ กาหนด หรื ออาจใช้โทรศัพท์มือถือสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ผ่าน
แพลตฟอร์มไทยชนะหรื อมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกาหนด โดยบริ ษทั ฯ และหรื อฝ่ าย
อาคารทีพีไอทาวเวอร์ จะจัดเตรี ยม QR Code สาหรับลงทะเบียนเข้าร่ วมการประชุ ม ณ บริ เวณจุด
ลงทะเบียน และสาหรับลงทะเบียนออก ณ บริ เวณทางออก ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและ
ป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
1.5 ผูท้ ี่ผ่านจุดคัดกรองแล้ว และมีความประสงค์จะเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ฯ จะมี
การติดสติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์ไว้บนเสื้ อของท่านให้ชดั เจนก่อนเข้าร่ วมประชุม โดยบริ ษทั ฯ ขอความ
ร่ วมมือในการปฏิบตั ิตน ดังนี้
- สวมใส่ หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่ วมการประชุม
- กรุ ณาล้างมืออย่างสม่าเสมอด้วยสบู่หรื อแอลกอฮอล์สาหรับล้างมือ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริ เวณใบหน้าโดยไม่จาเป็ น
- หลีกเลี่ยงการใช้ หรื อสัมผัสสิ่ งของร่ วมกับผูอ้ ื่น
- หากมีไข้ อาการไอ จาม มี น้ ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอความกรุ ณาออกจาก
ห้องประชุม
1.6 บริ ษทั ฯ อนุ ญาตให้เฉพาะท่านผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเท่านั้นเข้า
ร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยไม่อนุญาตให้ผตู ้ ิดตามเข้าห้องประชุม
1.7 บริ ษทั ฯ ของดให้บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม และไม่อนุ ญาตให้รับประทานอาหาร
และเครื่ องดื่มในบริ เวณสถานที่ประชุม เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสฯ

2. การเข้าร่ วมประชุม
2.1 บริ ษทั ฯ ได้จดั ที่นั่งในห้องประชุ ม โดยเว้นระยะห่ างระหว่างเก้าอี้ ประมาณ 1 เมตร
ทาให้ที่นงั่ ในห้องประชุ มหลัก มีจานวนจากัดเพียง 50 ที่นงั่ และเมื่อที่นงั่ ในห้องประชุมหลักเต็ม
แล้ว ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มจะไม่สามารถเข้าห้องประชุ มหลักได้อีก โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ที่นงั่ สารองนอก
ห้องประชุม จึงใคร่ ขอความร่ วมมือผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกคนนัง่ ตามที่นงั่ ที่กาหนดเท่านั้น (ไม่สามารถ
เลือกหรื อเปลี่ยนที่นงั่ ได้ตลอดการประชุม) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการระบุตวั ควบคุม และป้ องกัน
การแพร่ ระบาดของไวรัส
2.2 บริ ษทั ฯ จะงดการใช้ไมโครโฟนสาหรับการสอบถามในห้องประชุม ขอให้ผเู ้ ข้าร่ วม
ประชุมที่ประสงค์จะสอบถาม โปรดเขียนคาถามลงในกระดาษส่ งให้แก่เจ้าหน้าที่แทน โดยบริ ษทั ฯ
จะตอบคาถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวกับวาระที่มีการลงคะแนนเสี ยงเท่านั้น
จากมาตรการการจัดประชุ มดังกล่าวข้างต้น หากมี ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มเป็ นจานวนมากหรื อ
เดินทางมาถึงพร้อมกันหลายท่าน อาจทาให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนต่างๆ บริ ษทั ฯ ต้องขออภัยใน
ความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

