เอกสารแนบ 9

แจ้ งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 และมาตรการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
ตามที่ บ ริ ษั ท ที ดับ บลิว แซด คอร์ ป อเรชั่น จํ า กัด (มหาชน) (บริ ษั ท ฯ) จะจัดประชุมวิสามัญ ผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่
1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องธาราเทพ ชัน้ 2 อาคารธาราเทพ โรงแรมรามาดา บาย
วินแดม แบงคอก เจ้ าพระยาปาร์ ค เนื่องด้ วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ทางโรงแรมรามาดา บาย
วินแดม แบงคอก เจ้ าพระยาปาร์ ค จึงมีความเป็ นจําต้ องปิ ดสถานที่เป็ นการชัว่ คราว ดังนันที
้ ่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้
ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 จึงมีมติให้ เปลี่ยนแปลงสถานที่จดั ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. เป็ น ณ ห้ องซาลอน เอ ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุ งเทพฯ รัชดา โดยมี
กําหนดการและวาระการประชุมคงเดิม ทังนี
้ ้บริ ษัทมีความตระหนักและห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการแพร่ ระบาด
ดังกล่าวในวันประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอถือโอกาสนี ้ขอความ ร่วมมือ และซักซ้ อมความเข้ าใจมายังผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี ้
1.

ขอความร่ วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1. เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากความแออัด
ของผู้ถือหุ้นในวันประชุมซึ่งมิอาจคาดเดาได้ และเพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง บริ ษัทขอความ
ร่ วมมือมายังผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบฉันทะให้ กรรมการอิสระแทนการเข้ าร่ วมประชุม
ด้ วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังบริ ษัท ภายในวัน
อังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
โดยจัดส่ งมาที่
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
1.2. ผู้ถือหุ้นที่อยูใ่ นกลุม่ เสี่ยง เช่น เดินทางไป-กลับจากประเทศกลุม่ เสี่ยง หรื อพื ้นที่เสี่ยงตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด รวมถึงมีการสัมผัสใกล้ ชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่ม
เสี่ยง หรื อพื ้นที่เสี่ยงเป็ นระยะเวลาน้ อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรื อผู้มีไข้ หรื อ อาการเกี่ยวกับ
ทางเดินหายใจ หรื อมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็ นไวรัสโควิด-19 ขอความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตาม
คําแนะนําของกรมควบคุมโรค โดย งดการเข้ าร่ วมประชุม
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นตามข้ อ 1.1 และข้ อ 1.2 สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระเข้ าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทน ตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ จะจัดส่งให้

1.3. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะส่ งคําถามล่ วงหน้ า สามารถกระทําได้ ผา่ นช่องทางดังนี ้
1) ส่งมาที่บริษัทฯ พร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะตามที่อยูใ่ นข้ อ 1.2
2) ส่งอีเมล์มาที่ secretary@twz.co.th
3) โทรสาร ที่หมายเลข 02-275-9898
2.

กรณีท่ ผี ้ ูถือหุ้นประสงค์ เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ผู้ถือหุ้นจะต้ องปฏิบ ัติตามกฎหมายและมาตรการต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ อย่า งเคร่ งครัด
โดยการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นมิอาจยกขึ ้นอ้ างเป็ นข้ อยกเว้ นความรับผิดชอบในกรณีที่ท่านกระทําการฝ่ า
ฝื นบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการเดินทางมาเข้ าร่วมประชุม
บริ ษัทฯ จะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเริ่ มลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมตังแต่
้ เวลา 8.00 น. เป็ นต้ น
ไป โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้ องปฏิบตั ิตามมาตรการต้ องการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19
(COVID-19) อย่างเคร่งครัด ซึง่ รวมถึงคําแนะนําต่างๆ ของเจ้ าหน้ าที่เกี่ยวกับมาตรการระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing) โดยจะต้ องทําการลงทะเบียนเข้ า-ออกสถานที่ประชุม และบริ ษัทฯ จะจัดให้ มีระบบ
คัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจก่อนเข้ าร่ วมประชุม ผ่านการตรวจวัด อุณหภูมิ
ร่างกาย และการสังเกตโดยสายตาของทีมเจ้ าหน้ าที่
2.1. ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ต้ องรับการตรวจวัดอุณหภูมิพร้ อมกรอกแบบคัดกรอง
ตนเอง ตามจุดบริ การที่บริ ษัทกําหนด โดยบริ ษัทจะจัดจุดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข กรณีที่ท่านปกปิ ดข้ อมูลด้ านสุขภาพหรื อประวัติการเดินทางจะเป็ นการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
2.2 ในกรณีที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีไข้ (มีอณ
ุ หภูมิตงแต่
ั ้ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ ้น
ไป) ไอ เจ็บคอ จาม มีนํ ้ามูก บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ ให้ ท่านเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั ้งนี ้ เพื่ อประโยชน์ โ ดยรวมของผู้ ร่ วมประชุ ม ทุ ก ราย (ขออนุญ าตให้ ท่า นมอบฉัน ทะแก่
กรรมการอิสระ ของบริ ษัทแทน โดยเจ้ าหน้ าที่จุดลงทะเบียนจะอํานวยความสะดวกเรื่ อง เอกสาร
และอากรแสตมป์ให้ แก่ทา่ น)
2.3 บริ ษัทจะอนุญาตให้ เฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเท่านัน้ โดยไม่อนุญาตให้
ผู้ติดตามเข้ ามายังสถานที่ประชุม
2.4 บริ ษัทจะจัดให้ มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยจะจัดให้ แต่ละที่นงั่ มี
ระยะห่างอย่างน้ อย 1 เมตร ดังนัน้ ขอให้ ท่านนั่งตามจุดที่บริ ษัทจัดไว้ โดยไม่ เคลื่อนย้ ายที่น่ ัง
ทังนี
้ ้ เพื่อลดความแออัดในสถานที่ประชุม

2.5 สําหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองให้ เข้ าร่ วมประชุม บริ ษัทขอความร่วมมือให้ ท่าน เตรี ยมและสวมใส่
หน้ ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ าร่ วมประชุม เพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้ างเคียง
นอกจากนี ้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านคัดกรองและได้ รับสิทธิเข้ าห้ องประชุมแล้ ว จะ
ได้ รับการติดสติ๊กเกอร์ แทนสัญลักษณ์ บริ ษัทจึงขอความร่วมมือให้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ติดสติ๊กเกอร์ ดงั กล่าวไว้ ตลอดเวลาที่อยูใ่ นสถานที่ประชุม
2.6 บริ ษัทจะจัดที่นงั่ ในห้ องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้ าอี ้อย่างน้ อย 1 เมตร ทําให้ สามารถรองรับผู้ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ ประมาณ 50 ที่นงั่ โดยจะให้ สิทธิผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมที่มาลงทะเบียนก่อน
เมื่อที่นงั่ เต็มแล้ วท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้ าพื ้นที่การประชุมได้ จึงขอความร่ วมมือผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมด้ วยตนเองในการมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้ าร่วมประชุม
2.7 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริ ษัทจึงไม่จดั เตรี ยม
ไมโครโฟนสําหรับการสอบถาม ขอให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุมส่งคําถาม
โดยเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและส่งให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทที่จดุ ลงทะเบียน หรื อส่งในห้ องประชุม
แทนการสอบถามทางไมโครโฟน
ทังนี
้ ้ หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรื อมีข้อกําหนดจากทางราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทจะแจ้ งการปรับเปลี่ยนการดําเนินการดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบทางเว็บไซด์ของบริ ษัท (www.twz.co.th) ในกรณีที่
มีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมเป็ นจํานวนมากหรื อมาพร้ อมกันหลายท่าน อาจทําให้ เกิดความล่าช้ าในการคัดกรอง และการ
ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม บริษัทต้ องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้

