ข้ อปฏิบัตกิ ารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อความปลอดภัยภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรั สโคโรนา 2019 (“COVID-19”)
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ (มหาชน) จากัด
บริ ษัทได้ ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) มาโดยตลอด
และมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้ าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่ าย จึงมีความตังใจเป็
้ นอย่างยิ่งที่จะจัดเตรี ยมการ
ให้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยสาหรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้ า
ร่วมประชุม กรรมการ ผู้บริหารบริ ษัท ตลอดจนพนักงานและทีมงานที่เกี่ยวข้ อง รวมทังสอดคล้
้
องกับประกาศ แนวทาง
ตลอดจนข้ อแนะนาที่ ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องได้ กาหนดขึน้ เกี่ ยวกับการจัดประชุมหรื อสัม มนา
รวมทังกิ
้ จกรรมอื่นที่มีลกั ษณะเป็ นการรวมกันของคนหมูม่ าก
ในการนี ้บริษัทจึงได้ กาหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื ้อ COVID-19
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดปั จจุบนั โดยขอความร่ วมมือให้ ผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุมโปรด
ปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด ดังนี ้
ข้ อปฏิบตั กิ ่อนการเข้ าร่วมประชุม
การคัดกรองผู้เข้ าร่วมประชุม
1. ตรวจวัดอุณหภูมิผ้ ทู ี่เข้ าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้ าบริเวณสถานที่ประชุม
2. ให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมทุกท่านกรอกข้ อมูลในแบบสอบถามสาหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
โดยขอความร่ วมมื อท่านให้ ข้อมูลที่ ถูกต้ องเป็ นความจริ ง เพื่ อประโยชน์ ในการรั กษาและป้องกัน การ
แพร่กระจายเชื ้อ
3. บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ บคุ คลดังต่อไปนี ้เข้ าร่วมการประชุม
3.1 ผู้ที่มีไข้ โดยมีอณ
ุ หภูมิตงแต่
ั ้ 37.5 เซลเซียสขึ ้นไป
3.2 บุคคลที่มีอาการเข้ าข่ายจะเป็ นไข้ หรื อไอ หรื อน ้ามูกไหล หรื อเจ็บคอ หรื อหายใจเหนื่อยหอบ
3.3 บุคคลที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง และยังไม่พ้นกาหนดเวลา 14 วัน
(รายชื่ อประเทศเสี่ ยงบริ ษัทจะแจ้ ง ให้ ท ราบทางเว็บไซต์ ของบริ ษั ท (www.thaiplastic.co.th)
โดยถื อ ข้ อ มูล ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ เกี่ ยวข้ องหรื อประกาศหน่ ว ยงานอื่ น ใด ที่
ประกาศใช้ ในเวลาใกล้ เคียงมากที่สดุ กับวันประชุม)
ข้ อปฏิบตั กิ ารเข้ าร่วมประชุม
มาตรการเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้เข้ าร่วมประชุมทุกท่าน บริ ษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้ า
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 และผ่านการคัดกรองแล้ ว ให้ ปฏิบตั ติ นดังนี ้
1. โปรดสวมหน้ ากากอนามัยตลอดเวลา
2. โปรดล้ างมือบ่อย ๆ ด้ วยสบูห่ รื อเจลแอลกอฮอล์
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้ า (ตา จมูก ปาก) ด้ วยมือที่ยงั ไม่ได้ ล้าง
4. หลีกเลี่ยงการใช้ หรื อสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น
5. สาหรับผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามในที่ประชุม ขอให้ ทา่ นเขียนคาถามลงในกระดาษแล้ วส่งให้ เจ้ าหน้ าที่เพื่อ
รวบรวมส่งให้ กรรมการหรื อฝ่ ายจัดการตอบในที่ประชุม เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ ไมโครโฟนร่วมกัน
6. หากมีไข้ หรื อไอ หรื อน ้ามูกไหล หรื อเจ็บคอ หรื อหายใจเหนื่อยหอบ โปรดออกจากห้ องประชุม
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นอกจากนี ้บริษัทได้ จดั เตรี ยมสถานที่และอุปกรณ์เพื่อเป็ นการป้องกันและควบคุมโรคเพิ่มเติมตามคาแนะนา
สาหรับการจัดประชุมของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี ้
- จัดให้ มีแพทย์และพยาบาล เพื่อให้ คาแนะนาแก่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุม โดยสามารถให้ บริ การปฐมพยาบาล
แก่ผ้ ปู ่ วย วินิจฉัยอาการ และแยกผู้ป่วยออกจากการประชุม
- จัดเตรี ยมจุดล้ างมือ อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้ งานร่วมกัน เช่น ห้ องสุขา
- จัดให้ มีการทาความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผ้ สู มั ผัสปริมาณมาก
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์แนะนาการปฏิบตั ิตวั เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื ้อโรค
- ลดความแออัดของสถานที่จดั การประชุม โดยเพิ่มระยะห่างระหว่างที่นงั่
ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ท่านสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้ กรรมการที่ไม่ได้
ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระในปี 2563 ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยหมายเลข 6
โดยใช้ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยหมายเลข 7 ของหนังสือนัดประชุม
บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็ นอย่างสูงที่มีความเข้ าใจและหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้ รับความร่วมมือ
จากทุกท่านเป็ นอย่างดีเช่นที่ผา่ นมา
ข้ อมูลอ้ างอิง: บริ ษัทจัดเตรี ยมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 สอดคล้ องกับคาแนะนาและแนวทางของหน่วยงานต่าง ๆ
ดังนี ้
1. คาแนะนาการป้องกันควบคุมโรคไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรั บการจัดการประชุม สัมมนา หรื อ
กิจกรรมอื่นที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
2. แนวทางการดาเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนภายใต้ สถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 39/2563 วันที่ 2 มีนาคม 2563 หัวข้ อ “ก.ล.ต.หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องแก้ ไขปัญหาการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้นในสถานการณ์ COVID-19”
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