มาตรการและแนวปฏิบัตใิ นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในสถานการณ์ การแพร่ ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามที่ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรั สโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยยังคงด าเนิ นอย่าง
ต่อเนื่ อง บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) กาหนดมาตรการและแนวปฏิบตั ิสาหรับการประชุ ม
สามัญผูถ้ ื อหุ ้นให้เ ป็ นไปตามที่ ทางราชการและหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้องกาหนด เพื่ อป้ องกันการแพร่ ระบาดและดู แ ล
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มและเจ้าหน้าที่ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานทุ กท่ าน บริ ษทั ฯ ใคร่ ขอให้ผูถ้ ื อหุ ้นทุ กท่ านให้ความร่ วมมื อปฏิ บตั ิ ตาม
มาตรการต่างๆ ดังนี้
1.

2.

3.

4.
5.

เพื่ อปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่ วยงานภาครั ฐที่ เกี่ ยวข้อง บริ ษทั จาเป็ นต้องจากัดจานวน
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มในห้องประชุ ม ดังนั้น บริ ษัทฯ ขอความร่ วมมื อผู้ถือหุ้ นพิจารณาการมอบฉั นทะให้
กรรมการอิสระของบริ ษัท ฯ แทนการเข้ าร่ วมประชุ มด้ วยตนเอง ทั้งนี้ ผูถ้ ื อหุ ้นที่ ทาการมอบฉันทะ
ดังกล่าวจะสามารถรักษาสิ ทธิ ในการลงคะแนนออกเสี ยงในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ตามกฏและระเบียบ
ที่ เ กี่ ย วข้อง โดยส่ งหนังสื อมอบฉันทะที่ กรอกอย่างครบถ้วนและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
ใส่ ซองธุ รกิ จตอบรั บ (ไม่ตอ้ งติ ดแสตมป์ ) ซึ่ งบริ ษทั จะจัดส่ งให้พร้ อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ ม ตาม
สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 5 มาทางไปรษณี ย ์ ให้ ถึงบริษทั ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564
ผูถ้ ื อหุ ้น ที่ มี คาถามเกี่ ยวข้อ งกับวาระการประชุ ม กรุ ณ าส่ งคาถามล่วงหน้ามายังบริ ษทั ฯ โดยกรุ ณา
ร ะ บุ ค าถามพร้ อ มระบุ ชื่ อ นามสกุ ล หมายเลขโทรศั พ ท์ อี เ มล์ (ถ้ า มี ) ผ่ า นช่ อ งทางอี เ มล์ :
Investors@thoresen.com ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564
กรณีที่ผ้ ูถือหุ้ นยังคงประสงค์ เข้ าร่ วมประชุ มด้ วยตนเอง บริ ษทั ฯ ขอกราบเรี ยนว่าท่ านผูถ้ ื อหุ ้นจะต้อง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับตัวท่านอย่างเคร่ งครัดและยังต้องดาเนิ นการตามมาตรการต่างๆ ที่ออก
โดยหน่ วยงานของรัฐที่ เกี่ ยวข้อง โดยการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้นมิ อาจจะยกขึ้ นอ้างเป็ นข้อยกเว้นความ
รับผิด ในกรณี ที่ท่านกระทาการฝ่ าฝื นบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ท่านยังต้องยอมรับ
ความเสี่ ยงที่ อาจจะเกิ ดจากการเดิ นทางเข้ามาร่ วมประชุม รวมทั้งดูแลสุ ขภาพและอนามัยของตัวท่านเอง
ซึ่ งอาจได้รับผลกระทบซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่ บริ ษทั ฯ ไม่ประสงค์จะให้เกิ ดขึ้ น ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงขอความ
ร่ วมมือจากผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านดาเนินการตามมาตรการต่างๆ ของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด
บริ ษทั ฯ อนุญาตให้เฉพาะผูถ้ ือหุ ้น/ผูร้ ับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเท่านั้นในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้
โดยไม่ อนุญาตให้ ผ้ ูติดตามเข้ าห้ องประชุ ม
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ ยงต่อการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 สาหรับผูท้ ี่เข้าร่ วม
ประชุม บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีมาตรการต่างๆ ซึ่ งจะเป็ นขั้นตอนที่ตอ้ งใช้เวลาเพิ่มเติมก่อนการลงทะเบียน
เข้าร่ วมประชุม จึงขอชี้ แจง และขอความร่ วมมือมายังผูถ้ ือหุ น้ ดังนี้

5.1 การตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรค ณ สถานที่จดั ประชุม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ไม่อนุญาตให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมที่มีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซี ยสขึ้นไปหรื อมีอาการเกี่ ยวกับ
ระบบทางเดิ น หายใจเข้า ร่ ว มประชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้น ดัง กล่ า วสามารถมอบฉัน ทะให้ ตัว แทน หรื อ
กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ แทนการเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
5.2 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทุกคนต้องลงทะเบี ยนเข้า-ออกสถานที่ โดยใช้โทรศัพท์มือถือแสกน QR Code
(แพลตฟอร์ มไทยชนะ) ตามที่กฏหมายกาหนด ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อการ
คัดกรอง COVID-19 ที่เกี่ยวกับการติดเชื้ อ หรื อความเป็ นไปได้ในการติดเชื้ อ COVID-19 ในกรณี
ที่ ท่ า นปกปิ ดข้อ มู ล ด้า นสุ ข ภาพ หรื อ ประวัติ ก ารเดิ น ทางของท่ า นอาจถื อ เป็ นความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
5.3 บริ ษทั ฯ จะทาความสะอาดสถานที่ จดั ประชุ มก่อนเริ่ มการประชุ มตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุ ข
5.4 บริษทั ฯ ขอความร่ วมมือผู้เข้ าร่ วมประชุมสวมใส่ หน้ ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม
5.5 บริ ษัทฯ จะจัดให้ มี ระยะห่ างทางสั งคม (social distancing) ที่ เหมาะสมเป็ นไปตามแนวทางของ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในบริ เวณต่างๆ อาทิเช่น บริ เวณจุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และที่นงั่ ใน
ห้องประชุม ซึ่ งจะทาให้สามารถรองรับผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะได้จากัดประมาณ 200 ที่นงั่ โดย
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดที่นงั่ เป็ นแบบลงทะเบียนก่อนได้ที่นงั่ ก่อน บริ ษ ทั ฯ จะระบุเ ลขที ่ นั ง่
ให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมที่ ลงทะเบี ยนแล้ว และขอความกรุ ณาผูเ้ ข้าร่ วมประชุมนัง่ ตามหมายเลขดังกล่าว
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรื อติดตามกรณี เกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น ในกรณี ที่ที่นงั่ ที่จดั ให้เต็มแล้ว
ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ แทนการเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
5.6 ในวันประชุ ม เพื่ อลดความเสี่ ยงในการแพร่ กระจายของเชื้ อโรคและสุ ข อนามัยของผูเ้ ข้า ร่ ว ม
ประชุม บริ ษทั ฯ จะงดการใช้ไมโครโฟนในการสอบถามในห้องประชุม โดยผูป้ ระชุมที่ประสงค์
จะสอบถาม ขอให้เขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในกระดาษที่จดั ให้ และส่ งให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ
แทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยบริ ษทั จะจัดการประชุมให้กระชับภายในเวลา 2 ชัว่ โมง
5.7 บริ ษทั ฯ งดให้บริ การอาหารว่าง และงดการให้บริ การชาและกาแฟ และงดรับประทานอาหารใน
บริ เวณจัดการประชุม เพื่อลดความเสี่ ยงของการแพร่ กระจายของเชื้อไวรัส
หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรื อมีขอ้ กาหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้
บริ ษ ทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งเกี่ ย วกับ การปรับเปลี่ย นการด าเนิ น การดังกล่า วให้ท่า นทราบทางเว็บ ไซต์ข อง
บริ ษทั (https://www.thoresen.com) หรื อผ่านช่ องทางอื่นตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ หากมีผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มเป็ นจานวนมากหรื อมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทาให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง
และการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม บริ ษทั ฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

