Update 17032564

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ของบริษัทฯ
ภายใต้ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ก่อนวันประชุม
1. บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงการป้ องกันและลดโอกาสเสี่ ยงจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) และสุ ข อนามัย ของผู ้ถือ หุ ้ น จึ งขอความร่ ว มมื อ จากผู ้ถื อ หุ ้ น มอบฉั นทะให้ กรรมการอิ ส ระของบริ ษ ัท ฯ
เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนการเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง (ข้อมูลของกรรมการอิสระ รายละเอียดหลักฐาน
และวิธีการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ) โดยระบุในหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ ข. ที่จดั ส่ งให้กบั
ผูถ้ ือหุ ้น หรื อดาวน์โหลดทางเว็บไซต์บริ ษทั ฯ www.pttgcgroup.com (แนะนาให้ใช้แบบ ข. เพื่อออกเสี ยงในวาระต่าง ๆ
ล่วงหน้า) พร้ อมแนบหลักฐานใส่ ซองไปรษณีย์ตอบรับซึ่งจัดส่ งมาพร้อมหนังสื อเชิญประชุมโดยไม่ ต้องติดแสตมป์ ส่ งมายัง
หน่ วยงานกากับกิจการองค์ กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ศู นย์ เอนเนอร์ ยี่
คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
2. ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถส่ งคาถามเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรที่ เ กี่ ยวข้องกับวาระการประชุ มล่ วงหน้าได้ และบริ ษทั ฯ
จะบันทึกคาถามและคาตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยส่ งคาถามและชื่อ-สกุล มาพร้อมกับหนังสื อมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิ ส ระตามที่ กล่ า วข้า งต้น หรื อ อี เ มล corporatesecretary@pttgcgroup.com หรื อ ir@pttgcgroup.com
หรื อ cg@pttgcgroup.com
3. บริ ษทั ฯ จะดาเนินการอบโอโซนและทาความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ทั้งภายในห้องประชุม และบริ เวณ
สถานที่จดั งานก่อนวันประชุม
วันประชุม (วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564)
4. กรณี ผถู ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง บริ ษทั ฯ อานวยความสะดวกให้รับชมการถ่ ายทอดสด
การประชุ ม (Web-live Broadcast) ผ่ านทาง www.pttgcgroup.com ซึ่ งผูถ้ ื อหุ ้นจะต้องลงทะเบี ยน และระบุเลขทะเบียน
ผูถ้ ือหลักทรัพย์ หรื อเลขบัตรประชาชนในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ก่อนเข้าชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
5. กรณี ผ้ ูถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม”) ประสงค์เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั ฯ
ขอความร่ วมมือจากผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่านปฏิบตั ิตามแนวทางการดาเนิ นการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ อย่าง
เคร่ งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ ยงการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
5.1 การจัดประชุ มโดยลดความแออัด ในพื้นที่ จัดให้มีการเว้นระยะห่ างระหว่างบุคคล ที่ นั่ง และในจุ ด
ต่าง ๆ เช่น จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน ประมาณ 1.5 เมตร และขอความร่ วมมือผูถ้ ือหุ ้นให้ใช้บนั ไดเลื่อน
แทนการใช้ลิฟท์ไปยังห้องประชุม
5.2 ผู ้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม จะต้อ งตอบแบบสอบถามเพื่ อ การคัด กรองโรค COVID-19 ของบริ ษ ัท ฯ และ
ใช้ แ อปพลิ เ คชั น “หมอชนะ” และ/หรื อ “ไทยชนะ” ลงทะเบี ย นก่ อ นเข้ า และออกจากสถานที่ จั ด ประชุ ม ผ่ า น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ราชการกาหนด หากผูเ้ ข้าร่ วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมี การเดิ นทาง หรื อผ่านไปในพื้นที่ /
สถานที่เสี่ ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุ ข หรื อบุคคลที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เข้า
ข่าย เช่น เป็ นไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก ไม่ได้กลิ่น หายใจเหนื่ อยหอบ เป็ นหวัด หรื อผูป้ ่ วยโรคปอดอักเสบ หรื อผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรอง หรื อไม่ทาแบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) จะไม่อนุญาตให้เข้าร่ วมประชุม
และขอความร่ วมมือผูเ้ ข้าร่ วมประชุมปฏิบตั ิตามการวินิจฉัยของแพทย์ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่ งครัด หากไม่ปฏิบตั ิตามจะไม่
อนุ ญาตให้เข้าบริ เวณพื้นที่การจัดประชุม แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ ในกรณี ที่ท่านปกปิ ดข้อมูลด้า น
สุ ขภาพหรื อประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

5.3 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่ องและกล้องตรวจวัด โดยบริ ษทั ฯ กาหนดจุด
คัดกรองก่ อนเข้าสู่ บริ เวณงาน หากมี อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซี ยสขึ้นไป จะไม่อนุ ญาตให้เข้าร่ วมประชุม
ผู้เข้ าร่ วมประชุ มที่ผ่านการคัดกรองจะติดสติกเกอร์ และสวมหน้ ากากอนามัยที่นามาเองตลอดเวลาที่เข้ าร่ วมประชุ มและ
บริเวณสถานที่จัดประชุม รวมถึงทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จดั เตรี ยมไว้ตามจุดต่าง ๆ
5.4 การจัดที่นั่งภายในห้ องประชุ มให้ มีระยะห่ าง 1.5 เมตร สามารถรองรั บได้ ประมาณ 300 ที่นั่ง และ
กาหนดหมายเลขที่นั่งให้ กับผู้เข้ าร่ วมประชุ มตามลาดับการลงทะเบียน จึงใคร่ ขอความร่ วมมื อ ให้ ท่านนั่งตามหมายเลข
ที่กาหนดดังกล่ าว เพื่ อประโยชน์ ในการป้ อ งกั นหรื อติ ดตามกรณีเกิ ดเหตุก ารณ์ ใ ด ๆ ขึ้น และเมื่ อที่ นั่งที่ จัด ให้เต็ ม แล้ว
บริ ษทั ฯ งดการเสริ มเก้าอี้ หรื อยืนร่ วมประชุม และจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขอความร่ วมมือผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ แทนการเข้าร่ วมประชุม
5.5 บริ ษัทฯ งดจัดเตรี ย มไมโครโฟนส าหรั บการสอบถาม โดยการประชุ ม จะใช้ เ วลาที่ ส้ ั น กระชับ
เพื่อลดเวลาจากคนจานวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกัน โดยผูเ้ ข้าร่ วมประชุมที่จะสอบถามในที่ประชุม สามารถส่ งคาถามผ่าน
QR Code ที่จดั เตรี ยมให้ หรื อเขียนคาถามส่ งให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ เพื่อรวบรวมคาถามให้ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ
ต่อไป
5.6 บริ ษทั ฯ งดบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม ในบริ เวณงาน และงดรั บประทานอาหารในบริ เวณจัดการ
ประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ ยงจากการแพร่ กระจายของโรค
6. จากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยงั มีความไม่แน่นอน ประกอบกับ
บริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องขออนุญาตหรื อแจ้งแผนการจัดงานต่อ ทางราชการ อาจทาให้บริ ษทั ฯ มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการและ
แนวปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ ข้างต้น จึงขอให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นติดตามแนวปฏิบัติการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นฯ ฉบับล่ าสุ ดก่ อนวัน
ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2564 และเมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงบริ ษัท ฯ จะแจ้ ง ให้ ท ราบบนเว็ บ ไซต์ บ ริ ษัท ฯ
www.pttgcgroup.com ต่อไป
ทั้งนี้ หากมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมจานวนมาก อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
บริ ษทั ฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

-2-

