สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 10
มาตรการและแนวทางปฏิบตั ติ นสาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ในการป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
ยังคงดาเนิ นอย่างต่อเนื่ อง บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์และสุขภาพของผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ จึงขอแจ้ง
ให้ทราบถึงมาตรการและแนวทางปฏิบตั ิตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ดังนี้
1.

ขอให้ผูถ้ ือหุน้ พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
เพื่อเป็ นการป้ องกัน และลดโอกาสเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถ
กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1) และ ระบุชื่อ นางปรีเปรม เสรีวงษ์
หรือ นายโชติ โภควนิ ช หรือ ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมการอิสระของบริษัทฯ และโปรดส่งหนังสือ
มอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ ไปที่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ฝ่ ายเลขานุ การบริษัท
และหลักทรัพย์ ชั้น 15 เลขที่ 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โดยให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันที่ 26 เมษายน 2564

2.

กรณีที่ผถู ้ ือหุน้ ยังคงประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทั ฯ ขอความร่วมมือ
และขอทาความเข้าใจมายังผูถ้ ือหุน้ ถึงแนวทางการดาเนินการจัดประชุมของบริษทั ฯ
เพื่อป้ องกัน และ ลดโอกาสเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี้
2.1 บริษัทฯ จะจัดให้มีจุดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
บริเวณด้านล่างของอาคาร ในกรณีที่ตรวจพบผูท้ ี่มีอาการไข้ หรืออาการอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ ามูก เป็ นต้น หรือมีความเสี่ยงที่จะ
มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ หรือ มีประวัติเดินทางไปพื้ นที่เสี่ยง หรือ เป็ นผูใ้ กล้ชิดกับ
ผูป้ ่ วยโรคติดเชื้ อ COVID-19 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ กรณีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ
เข้าร่วมประชุมแทนได้ ดังรายละเอียดข้างต้น
2.2 ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ จะต้องเช็คอินและเช็คเอาท์ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ
เมื่อเข้าและออกจากบริเวณสถานที่จดั ประชุม
2.3 การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และจุดอื่นๆ จะเว้นระยะห่าง
อย่างน้อย 1 เมตร
2.4 ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม จะถูกเชิญให้นัง่ โดยมีระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะจัดที่นัง่ โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้
อย่างน้อย 1 เมตร ซึ่งจะทาให้จานวนที่นัง่ มีจานวนจากัดประมาณ 90 ที่นัง่ และไม่สามารถ
เพิ่มเติมที่นัง่ ขึ้ นอีก เนื่ องจากไม่สามารถให้คนจานวนมากมารวมอยูใ่ นสถานที่เดียวกัน
เป็ นเวลานานได้
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2.5 บริษัทฯ ขอความร่วมมือผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม นัง่ ตามหมายเลข
ที่บริษัทฯ กาหนดไว้ และไม่ยา้ ยที่นัง่ ตลอดการประชุม เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณี
เกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้ น และเมื่อที่นัง่ ที่จดั ให้เต็มแล้ว ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจะไม่สามารถ
เข้าพื้ นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขอความร่วมมือผูถ้ ือหุน้ ที่เดินทางมาประชุมด้วยตนเอง
และไม่สามารถเข้าพื้ นที่การประชุมได้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ
แทนการเข้าร่วมประชุม
2.6 บริษัทฯ ขอความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน เตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอด
ระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม
2.7 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่จดั เตรียมไมโครโฟนสาหรับการสอบถาม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคาถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
เพื่อจัดส่งคาถามแก่ประธานในที่ประชุมต่อไป
2.8 บริษัทฯ งดบริการของว่าง ชา กาแฟ ทุกชนิดทุกประเภท และงดรับประทานอาหาร
ในบริเวณสถานที่จดั การประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดการสัมผัสและลดความเสี่ยงของการ
แพร่กระจายของเชื้ อไวรัส
2.9 บริษัทฯ งดแจกรายงานประจาปี 2563 และเอกสารอื่นๆ ในแบบรูปเล่มในวันประชุม
เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผูอ้ ื่น และเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผูเ้ ข้าร่วมงานทุกท่าน
2.10 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไป หรือมีขอ้ กาหนดจากหน่ วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.truecorp.co.th)
ทั้งนี้ หากมีผูเ้ ดินทางมาเข้าร่วมประชุมเป็ นจานวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทาให้เกิ ด
ความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
มา ณ โอกาสนี้
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