แนวปฏิ บตั ิ เพื่อป้ องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
ตามทีบ่ ริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) กาหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี
2564 ในวันศุกร์ท่ี 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 9 ห้องประชุม B อาคารอินเตอร์ลงิ ค์ ถนนเทพ
รัตนบางนา นัน้
และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปจั จุบนั และบริษทั ฯ
ยังคงต้องดาเนินการประชุมสามัญผูป้ ระจาปี ของบริษทั ฯ (“การประชุม” หรือ “ที่ ประชุม”) เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องภายใต้สถานการณ์ดงั กล่าว
บริษัทได้ตระหนักถึงความปลอดภัย ในสุขภาพของผู้ถือหุ้น ทุกท่า นและเพื่อให้เป็ น คาแนะนาการป้ องกัน
ควบคุมโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับการจัดการประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สาหรับการจัดการประชุมสามัญผุถ้ อื หุน้ ในวันศุกร์ท่ี 9 เมษายน 2564 นัน้ บริษทั ต้องขออภัยเป็ นการล่วงหน้า
ทีผ่ ถู้ อื หุ้น หรือผูร้ บั มอบฉันทะอาจไม่ได้รบั ความสะดวกเช่นทีผ่ ่านมา ตามทีไ่ ด้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมโดยจากัด
จานวนผูเ้ ข้าประชุม และเมือ่ ทีน่ งที
ั ่ จ่ ดั เตรียมไว้เต็มแล้วจะไม่สามารถรองรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้อกี ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน เพือ่ รักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
และขอแจ้งท่านผูถ้ อื หุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะ ทุกท่านเกีย่ วกับแนวปฏิบตั เิ พื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ อีกครัง้ ดังนี้
1) ผูถ้ อื หุน้ หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าถึงสถานทีป่ ระชุมก่อนจะมีสทิ ธิในการเข้าร่วมในทีป่ ระชุมก่อน ในกรณีท่ี
มีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเต็มจานวนทีน่ งั ่ ทีบ่ ริษทั ฯ จัดไว้แล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใน
การบริหารจัดการตามความเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด ณ สถานที่ประชุม และให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของทางราชการ รวมถึงมาตรการป้องกันโรคตามทีร่ าชการกาหนด
ในการนี้ผถู้ อื หุน้ หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าในภายหลังจะไม่สามารถเข้าร่วมในทีป่ ระชุมเพิม่ เติมได้ อย่างไร
ก็ตาม ผูถ้ อื หุน้ ยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนหรือ
ส่งคาถามได้
2) บริษทั ฯ จะมีจุดการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมผิ ทู้ เ่ี ข้าร่วมการประชุมทุกท่านก่อนเข้าห้องประชุมผูถ้ อื
หุน้ กรณีหากปรากฏว่ามีท่านผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อี าการดังต่อไปนี้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแยกท่านผูถ้ อื หุน้
เข้าร่วมการประชุมในบริเวณทีบ่ ริษทั ฯ จัดไว้โดยเฉพาะสาหรับท่านผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ าจมีอาการต้องสงสัย โดย
อาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้จะถือว่าอาจเป็ นอาการต้องสงสัย1
2.1) มีไข้ (มีอณ
ุ หภูมริ า่ งกายตัง้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ ไป)
2.2) ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือ มีอาการเกีย่ วกับระบบทางเดินหายใจ
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อ้างอิงจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง ชือ่ และอาการสาคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

2.3) ผูท้ เ่ี ดินทางไปยังหรือมาจากพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุดและเข้มงวด2 ภายในระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
3) เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด กรณี ผ้ถู ือหุ้นมีคาถามหรือข้อเสนอแนะ บริ ษทั ฯ ได้เตรียม
กระดาษและปากกาเพื่อให้ผ้ถู ือหุ้นเขียนคาถามและส่งให้แก่เจ้าหน้ าที่ บริ ษทั ฯ ณ วันประชุม ทัง้ นี้
กรณีผถู้ อื หุน้ ท่านใดไม่สะดวกในการเขียนคาถาม สามารถใช้ไมโครโฟน ทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั เตรียมไว้ บริเวณ
ด้านหลังห้องประชุม
4) บริษทั ฯ จะจัดให้มจี ุดบริการล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ หรือน้ ายาฆ่าเชือ้ โรคทีเ่ พียงพอสาหรับท่าน
ผูถ้ อื หุน้ และขอให้ท่านผูถ้ อื หุน้ ล้างมือด้วยน้ าสบู่ เจลแอลกอฮอล์ หรือน้ ายาฆ่าเชือ้ โรค ก่อนและหลังการ
เข้าร่วมการประชุม
5) ตลอดระยะเวลาการประชุม บริษทั ฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ในส่วนท่านผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้รบั
การคัดแยกหรือท่านผูถ้ อื หุน้ ทีผ่ า่ นการคัดกรองปฏิบตั ติ ามคาแนะนา ดังต่อไปนี้
 กรุณาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
 รักษาระยะห่างทางสังคมกับบุคคลอืน่ ๆ อย่างน้อย 1 เมตร
 กรุณาล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ หรือน้ายาฆ่าเชือ้ โรค
 หลีกเลีย่ งการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือทีย่ งั ไม่ได้ลา้ ง
 หลีกเลีย่ งการใช้ สัมผัส สิง่ ของร่วมกับผูอ้ น่ื
 หากมีไข้ ไอ น้ามูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอให้ท่านผูถ้ อื หุน้ ออกจากห้องประชุมผูถ้ อื หุน้ หรือ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งท่านผูถ้ ือหุน้ กลับไป
รักษาตัวทีบ่ า้ น ทีพ่ กั หรือโรงพยาบาล ตามแต่กรณี
บริษทั ฯ ขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านเป็ นอย่างสูงและหวังเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะได้รบั ความร่วมมือจากทุกท่านเป็ น
อย่างดี เพือ่ สุขภาพอนามัยทีด่ ขี องท่านผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน
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พื้นทีค่ วบคุมสูงสุดและเข้มงวด หมายถึง จังหวัดหรือพื้นทีต่ ามข้อกาหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 18) รวมถึงพืน้ ทีห่ รือจังหวัดใด ๆ ตามทีศ่ นู ย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 กาหนด และประกาศอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ มีผลบังคับใช้ก่อนหรือ ณ วันประชุม

