สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 12

มาตรการและแนวปฏิบัตใิ นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จากัด (มหาชน)
ในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) กำหนดมำตรกำรและแนวปฏิบตั ิในกำรประชุมสำมัญ
ผูถ้ ือหุน้ ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดังนี้
1. ขอความร่ วมมือผู้ถือหุ้ นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท แทนการเข้ าร่ วมประชุ มด้ วยตนเอง โดย
ส่ งหนังสื อมอบฉันทะและเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะใส่ ซองตอบรับ ซึ่ งบริ ษทั จะจัดส่ งให้พร้อมกับ
หนังสื อเชิ ญประชุ ม (ไม่ตอ้ งติ ดแสตมป์ ) มำยังสำนักเลขำนุ กำรบริ ษทั บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์
จำกัด (มหำชน) เลขที่ 26/26-27 อำคำรอรกำนต์ ชั้น 7 ซอยชิ ดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหำนคร 10330 ประเทศไทย ให้ ถึงบริษทั ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่ งคาถามล่ วงหน้ า โดยกรุ ณำระบุคำถำมพร้อมระบุชื่อ นำมสกุล หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล์
(ถ้ำมี) ผ่ำนช่องทำงอีเมล์: Investors@thoresen.com ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563
3. กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์ จะเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง ผูถ้ ือหุ น้ จะต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และมำตรกำรต่ำงๆ
ที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐอย่ำงเคร่ งครัด โดยกำรเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ มิอำจจะยกขึ้นอ้ำงเป็ นข้อยกเว้น
ควำมรับผิดในกรณี ที่ท่ำนกระทำกำรฝ่ ำฝื นบทบัญญัติของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และยอมรับควำมเสี่ ยงที่อำจจะ
เกิดจำกกำรเดินทำงมำเข้ำร่ วมประชุม รวมทั้งดูแลสุ ขภำพและอนำมัยของท่ำนที่อำจได้รับผลกระทบซึ่ ง
เป็ นเหตุกำรณ์ที่บริ ษทั ไม่ประสงค์จะให้เกิดขึ้ น ดังนั้นบริ ษทั จึงขอควำมร่ วมมือจำกผูถ้ ือหุ น้ ดำเนิ นกำร
ตำมมำตรกำรดังนี้
3.1 บริ ษทั จะจัดตั้งจุดคัดกรองตำมแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรคบริ เวณหน้ำห้องประชุม โดยผูเ้ ข้ำร่ วม
ประชุมทุกคนจะต้องกรอกแบบสอบถำมตำมควำมจริ งเพื่อกำรคัดกรองโรคปอดอักเสบจำกเชื้ อไวรัส
โคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ก่อนเข้ำในบริ เวณสถำนที่จดั ประชุม กรณี ที่ท่ำนปกปิ ดข้อมูล
ด้ำนสุ ขภำพหรื อประวัติกำรเดินทำงของท่ำน ถือว่ำท่ำนกระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. 2558 ในกำรนี้ กำรต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสำร จุดลงทะเบียนจะเว้นระยะห่ ำง 1 เมตร
รวมถึงจำนวนผูใ้ ช้ลิฟต์ในแต่ละรอบด้วย
3.2 กรณี ที่บริ ษทั ตรวจพบผูท้ ี่มีควำมเสี่ ยงได้แก่ ผูท้ ี่มีอุณหภูมิร่ำงกำยตั้งแต่ 37.5 องศำเซลเซี ยสขึ้นไป หรื อ
ผูท้ ี่เดินทำงไปหรื อกลับมำจำกประเทศที่เป็ นเขตติดโรคติ ดต่ออันตรำยตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุ ข
เรื่ อง ท้องที่นอกรำชอำณำจักรที่เป็ นเขตติดโรคติดต่ออันตรำยฯ น้อยกว่ำ 14 วัน นับจำกวันเดินทำงกลับ
รวมถึงเป็ นผูท้ ี่ติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลเดินทำงไปหรื อกลับมำจำกประเทศที่เป็ นเขตติดโรคติดต่ออันตรำยฯ
น้อยกว่ำ 14 วัน นับจำกวันเดินทำงกลับ หรื อผูม้ ีไข้หรื อมีอำกำรที่อ ำจสงสัยว่ำจะติดเชื้ อ COVID-19
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3.3
3.4
3.5

3.6
3.7

หรื อมีอำกำรเกี่ยวกับทำงเดินหำยใจ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ มิให้ผถู ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่มีควำมเสี่ ยง
ดังกล่ำวเข้ำห้องประชุม
บริ ษทั ขอควำมร่ วมมือผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมสวมใส่ หน้ำกำกอนำมัยตลอดระยะเวลำกำรประชุม
บริ ษทั อนุญำตให้เฉพำะผูถ้ ือหุ ้น/ผูร้ ับมอบฉันทะที่ ลงทะเบียนเท่ำนั้นในกำรเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น
โดยไม่ อนุญาตให้ ผ้ ตู ดิ ตามเข้ าห้ องประชุม
บริ ษทั จัดที่นงั่ ในห้องประชุมโดยมีระยะห่ ำงระหว่ำงเก้ำอี้อย่ำงน้อย 1 เมตร ทำให้สำมำรถรองรับผูถ้ ือหุ น้
และผูร้ ับมอบฉันทะได้ประมำณ 200 ที่นงั่ และขอสงวนสิ ทธิ ให้ผเู ้ ข้ำร่ วมประชุมที่มำลงทะเบียนก่อน
โดยจะระบุเ ลขที่ นัง่ ให้ผูเ้ ข้ำประชุ มที่ ลงทะเบี ย นแล้ว และขอควำมกรุ ณำผูถ้ ือหุ ้นนัง่ ตำมหมำยเลข
ดังกล่ำว เพื่อประโยชน์ในกำรป้ องกันหรื อติ ดตำมกรณี เกิ ดเหตุกำรณ์ใดๆ ขึ้ น
ในวันประชุม บริ ษทั ขอให้ผเู ้ ข้ำร่ วมประชุมถำมคำถำมโดยเขียนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และส่ งในห้อง
ประชุม แทนกำรสอบถำมทำงไมโครโฟน โดยบริ ษทั จะจัดกำรประชุมให้กระชับภำยในเวลำ 2 ชัว่ โมง
บริ ษทั จะทำควำมสะอำดสถำนที่จดั ประชุมก่อนเริ่ มกำรประชุมตำมมำตรฐำนของกระทรวงสำธำรณสุ ข

หำกสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลง หรื อมีขอ้ กำหนดจำกหน่วยงำนของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในกำรแจ้งเกี่ ยวกับกำรปรับเปลี่ยนกำรดำเนิ นกำรดังกล่ำวให้ท่ำนทรำบทำงเว็บไซต์ของบริ ษทั
(https://www.thoresen.com) รวมถึงสื่ อต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสมต่อไป ทั้งนี้ หำกมีผเู ้ ข้ำร่ วมประชุ มเป็ นจำนวนมำก
หรื อมำพร้อมกันหลำยท่ำน อำจทำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรคัดกรอง และกำรลงทะเบียนเข้ำร่ วมประชุม บริ ษทั ต้องขออภัย
ในควำมไม่สะดวกมำ ณ โอกำสนี้

บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหำชน)

สำนักเลขำนุกำรบริ ษทั
โทร. +66 2 254 8437 ต่อ 109, 276
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