แนวปฏิบัติสําหรับการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ของบริษทั
ภายใต้ สถานการณ์ การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภายใต้สถานการณ์ ที่ยงั คงมี การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริ ษทั มีความห่ วงใยและคํานึ งถึงความ
ปลอดภัยและประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสําคัญ จึงขอชี้แจงแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับการเข้าร่ วมประชุม AGM ดังนี้
1. ขอความร่ วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการบริษัทแทนการเข้ าร่ วมประชุ มด้ วยตนเอง
ผูถ้ ือหุน้ ที่อยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยง เช่น ผูถ้ ือหุน้ ที่เดินทางกลับมาหรื อมีการติดต่อกับผูท้ ี่เดินทางไปกลุ่มประเทศหรื อเขตการปกครอง
ที่กระทรวงสาธารณสุ ขกําหนด ผูถ้ ือหุน้ ที่มีไข้หรื อมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรื อมีอาการที่อาจสงสัยว่าป่ วย ขอให้
“งดเข้ าร่ วมประชุม” บริ ษทั แนะนําให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ตามที่ระบุไว้ในคําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะใน
หนังสื อเชิญประชุม โดยใช้แบบฟอร์มการมอบฉันทะตามที่จดั ส่ งไปพร้อมหนังสื อเชิญประชุม และส่ งกลับมาที่ เลขานุการ
บริ ษทั บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) 593/3 ซอยรามคําแหง 39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ
10310 และหากผูถ้ ือหุน้ มีคาํ ถามเกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถส่ งคําถามมายังบริ ษทั หรื อส่ งมาที่ Email : ir@btw.co.th
2. กรณีทผี่ ้ถู ือหุ้นประสงค์ จะเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามคําแนะนําของสํานักงาน ก.ล.ต. และกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ องการป้องกันควบคุม
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรื อ กิจกรรมอื่นที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน ลงวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2563 และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่านต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 รวมทั้งคําแนะนําหรื อข้อ
ปฏิบตั ิอื่นๆที่มีการประกาศเพิม่ เติม บริ ษทั จึงขอชี้แจงแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับการเข้าร่ วมประชุม AGM ดังนี้
2.1 บริ ษทั ตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองเบื้องต้นก่อนการลงทะเบียน จึงขอให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกท่านให้ความร่ วมมือในการ
ตรวจคัดกรอง
 หากการประเมิ นเบื้ องต้นพบว่า ผูถ้ ือหุ ้นมีอุณหภูมิวดั ได้เท่ากับหรื อสู งกว่า 37.5 องศาเซลเซี ยส หรื อมีอาการไม่
สบาย บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ “ไม่ ให้ เข้ าร่ วมประชุ ม” และแนะนําให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั โดยบริ ษทั
จะอํานวยความสะดวกในเรื่ องเอกสารและอากรแสตมป์
 ผูถ้ ือหุ น้ ที่ผา่ นการคัดกรอง ขอให้ติด Sticker ที่ทางบริ ษทั จัดเตรี ยมไว้ให้เห็นชัดเจน – ลงทะเบียนเข้าประชุม – ทํา
ความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ – สวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้าห้องประชุม
2.2 บริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่ างตามประกาศของทางราชการ ซึ่ งทําให้จาํ นวนที่ นัง่ ในห้องประชุมมี
จํากัดประมาณ 50 ที่นงั่ หากมีผถู ้ ือหุ ้นมาเกินกว่าจํานวนนี้ จะไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ โดยบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ให้
เข้าร่ วมประชุมและขอความร่ วมมือให้ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั เป็ นผูเ้ ข้าประชุมแทน
2.3 ระหว่างการประชุม ผูเ้ ข้าประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาการประชุม หลีกเลี่ยงการใช้/สัมผัส สิ่ งของ
ร่ วมกับผูอ้ ื่น งดรับประทานอาหารภายในห้องประชุม หากรู ้สึกมีอาการเป็ นไข้ ไม่สบาย โปรดออกจากห้องประชุม
ทันที
2.4 หลังการประชุมเสร็ จสิ้ น หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริ เวณใบหน้า ตา จมูก ปาก ด้วยมือที่ยงั ไม่ลา้ ง แนะนําให้ทาํ ความสะอาด
มือหลังเสร็ จสิ้ นการประชุมและก่อนออกจากสถานที่ประชุม
หมายเหตุ 1. บริ ษทั จัดเตรี ยมเจลแอลกอฮอล์ สําหรับทําความสะอาดมือไว้บริ การตามจุดที่กาํ หนด
2. เครื่ องดื่มและของว่าง จัดเป็ นชุด Box Set ซึ่งจะแจกให้ผถู ้ ือหุน้ หลังการประชุมเสร็ จสิ้ น
3. การต่อแถวเพือ่ ตรวจคัดกรอง ลงทะเบียน และการจัดที่นงั่ ในห้องประชุม จะเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ท่าน

