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มาตรการและแนวปฏิบตั ิในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งบริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิด และห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน
จึงขอเสนอแนวปฏิบตั ิสาํ หรับผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ดังนี ้
1. บริษัทฯ ได้กาํ หนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โดยจัดให้มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิรา่ งกาย สําหรับทัง้ พนักงาน
และผูม้ าติดต่อทุกท่านก่อนเข้าอาคาร รวมทัง้ ได้มีการจัดตัง้ จุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิรา่ งกาย พร้อมกรอกแบบสอบถาม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริเวณ ด้านหน้าห้องประชุม เพื่อเป็ นการคัดกรองเบือ้ งต้น
ในกรณี พบผูถ้ ือหุน้ ที่อยู่ในกลุม่ เสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือเป็ นผูต้ ิดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่เพิ่ง
เดินทางไป-กลับจากประเทศกลุม่ เสี่ยงน้อยกว่า 14 วัน หรือผูม้ ีไข้ หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ที่อาจสงสัยว่าจะเป็ น
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 บริษัทฯ ขอความร่วมมือ และขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าอาคาร/ห้องประชุมของผูถ้ ือหุน้ โดย
ขอให้ทา่ นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน
2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 สํานักงาน ก.ล.ต. สนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้
มอบฉันทะให้
กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อที่ปรากฏใน
หนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ทัง้ นี ้ เพื่อรักษาสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านในการประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
เจ้าหน้าที่จดุ ลงทะเบียนจะอํานวยความสะดวกเรือ่ งเอกสาร และอากรแสตมป์ ให้แก่ทา่ น
กรณี ที่ผถู้ ือหุน้ ยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ต้องเป็ นผูท้ ี่มีอายุต่าํ กว่า 70 ปี ทัง้ นี ้ เพื่อให้เป็ นไปตาม ข้อ 8(1)ของ
ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่กาํ หนดให้ผสู้ งู อายุ ตัง้ แต่ 70 ปี ขนึ ้ ไป ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีความเสีย่ งสูงต่อ
การติ ด เชื อ้ โรคโควิด 19 ได้ง่าย อยู่ในเคหสถานหรือ บริเวณสถานที่ พ าํ นักของตน เพื่ อป้องกัน ตนเองจากการติด เชื อ้ จาก
สภาพแวดล้อมภายนอก
3. จํากัดจํานวนการใช้ลฟิ ท์ กําหนดให้ขนึ ้ ครัง้ ละไม่เกิน 2 คน โดยหันหน้าเข้าผนังคนละด้าน
4. บริษัทฯ เตรียมการจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผูเ้ ข้าร่วมประชุมในพืน้ ที่การประชุม โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคล 1-2 เมตร ในจุดต่าง ๆ เช่น จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน โดยจัดที่น่งั ในห้องประชุมซึ่งมีจาํ นวนจํากัด
ทัง้ นี ้ บริษั ท ฯ จะระบุเลขที่ น่ ังให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ที่ ล งทะเบี ย นเรีย บร้อยแล้ว จึ งใคร่ข อความร่วมมื อ ผู้เข้าประชุม นั่งตาม
หมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน หรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ ใด ๆ ขึน้ เมื่อที่น่ งั เต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความ
ร่วมมือผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม
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5. ผูถ้ ือหุน้ ที่ผ่านการคัดกรองแล้ว และมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุน้ ประจําปี 2563 บริษัทฯ ขอความ
ร่วมมือในการปฏิบตั ิตนดังนี ้
- กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม
- กรุณาล้างมือให้สะอาด ด้วยสบูห่ รือแอลกอฮอล์ลา้ งมือ
- หลีกเลีย่ งการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) โดยไม่จาํ เป็ น
- หลีกเลีย่ งการใช้ สัมผัส สิง่ ของร่วมกับผูอ้ ื่น
- หากมีไข้ อาการไอ จาม มีนาํ้ มูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอความกรุณาออกจากห้องประชุมผูถ้ ือหุน้
6. ในวันประชุมเพื่อให้การประชุมใช้เวลาสัน้ กระชับ และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค (บริษัทฯ จํากัดระยะเวลา
ประชุม โดยเริ่มตัง้ แต่ 14.00-15.00 น. ไม่เกิน 1 ชั่วโมง) หากผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถาม ขอความกรุณาผูถ้ ือหุน้ เขียนใส่กระดาษและ
นําใส่กล่องรับคําถามแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ คําถามที่ไม่ได้ตอบใน
ห้องประชุม บริษัทฯ จะแสดงคําตอบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
7. บริษัทฯ งดการแจกอาหาร งดเสิรฟ์ เครือ่ งดื่ม ชา กาแฟ แต่จะจัดเตรียมนํา้ ดื่ม และนํา้ ผลไม้ ในบรรจุภณ
ั ฑ์ปิดมิดชิดไว้รบั รอง
ท่านละ 1 ชุด ทัง้ นี ้ งดรับประทานอาหารในบริเวณที่จัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงในการ
แพร่กระจายของเชือ้ ไวรัส
8. ในระหว่างรอผลการนับคะแนน ซึง่ อาจใช้เวลาเล็กน้อย ประธานฯ จะดําเนินการประชุมในวาระอื่นไปก่อน อย่างไรก็ตาม จะ
มีการประกาศผลคะแนนในทุกวาระให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมได้ทราบก่อนเสร็จสิน้ การประชุม
นอกจากนี เ้ นื่ อ งจากสถานการณ์ดัง กล่า วเป็ น สถานการณ์ที่ อ ยู่ในข่ายเฝ้าระวังเป็ น พิ เศษ บริษั ท ฯ อาจปรับ เปลี่ย นการ
ดําเนินการใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลที่อาจทําการกําหนดเพิ่มเติมภายหลังจากวันที่ บริษัทฯ มีประกาศ
ฉบับนี ้ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดําเนินการดังกล่าวผ่านช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทฯ
เห็นสมควร
ทัง้ นี ้ อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้
บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ เป็ นอย่างสูง และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รบั ความร่วมมือจากท่านเป็ นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี ้ จํากัด (มหาชน)
9 มิถนุ ายน 2563
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