สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 15
มาตรการและแนวปฏิบัตสิ าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2564
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
บริษัทฯ กำหนดมำตรกำรและแนวปฏิบตั ิสำหรับกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) ตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่หน่วยงำนของรัฐกำหนด
เพื่อป้องกันและลดควำมเสี่ยงของกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ดังนี ้
1.

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผูถ้ ือหุน้ มอบฉั นทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม แทนกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย
ตนเอง เพื่อลดควำมแออัดภำยในสถำนที่จดั กำรประชุม
-

ผูถ้ ือหุน้ ทั่วไป โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตำมแนบ)

-

ผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งเป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สำมำรถดำวน์โหลดได้จำกเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

ผูถ้ ื อหุน้ สำมำรถส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสำรสำหรับกำรลงทะเบี ยนตำมรำยละเอียดในหนังสือเชิญ
ประชุมสำมัญผูถ้ ื อหุน้ ประจ ำปี 2564 มำถึงบริษัทฯ ภายในวั นอั ง คารที่ 30 มี นาคม 2564 โดยใส่ซ อง
ไปรษณียต์ อบรับที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ (ไม่ตอ้ งปิ ดแสตมป์ไปรษณีย)์ หรือ ส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนมำยัง
เลขำนุกำรบริษัทตำมที่อยู่ของบริษัทฯ ดังนี ้
เลขำนุกำรบริษัท
บริษัท ยู ซิตี ้ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 21 อำคำรทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภำวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหำนคร 10900
2.

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ ส่งคาถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม พร้อม
ระบุ ช่ื อ ที่ อ ยู่ หมำยเลขโทรศัพ ท์ และอี เ มล (ถ้ำ มี ) ที่ ส ำมำรถติ ด ต่ อ ได้ มำยัง เลขำนุ ก ำรบริ ษั ท ที่ อีเมล
CompanySecretary@ucity.co.th หรือ ส่งตำมที่อยู่ของบริษัทฯ ข้ำงต้น

3.

บริษัทฯ จะอำนวยควำมสะดวกให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่ได้เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถรับชมการถ่ายทอดสด
การประชุมผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ucity.co.th โดยผูถ้ ือหุน้ สำมำรถลงทะเบียนรับชมโดยระบุเลข
ทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์ (10 หลัก) ซึ่งปรำกฎอยู่ในแบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR
Code ตำมสิ่งที่สง่ มำด้วย 14) ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จำกัดให้ 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์ตอ่ 1 สิทธิกำรรับชม โดย
จะถ่ำยทอดสดในเวลำ 14.00 น. เป็ นต้นไป

4.

กรณีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอควำมร่วมมือให้ผถู้ ือหุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
ปฏิบตั ิตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 อย่ำงเคร่งครัด ดังนี ้

4.1

สวมหน้ า กากตลอดเวลาที่ อ ยู่ ภ ำยในสถำนที่ จัด กำรประชุ ม หมั่น ท ำควำมสะอำดมื อ ด้ว ย
แอลกอฮอล์เจล และเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) อย่ำงน้อย 1 - 1.5 เมตร

4.2

ลงทะเบียนเข้า - ออกสถานทีจ่ ัดการประชุม (แพลตฟอร์มไทยชนะ) โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
สแกน QR Code ตำมที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ หรือแจ้งชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของ
บริษัทฯ ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ในกำรควบคุมจำนวนผูเ้ ข้ำร่วมประชุมและติดตำมตัว (หำกจำเป็ น) ตำม
มำตรกำรป้องกันโรคที่หน่วยงำนของรัฐกำหนด
บริษัทฯ อนุญำตให้เฉพำะผูถ้ ือหุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้ำภำยในสถำนที่จั ดกำรประชุมเท่ำนัน้
และไม่อนุ ญาตให้ผู้ติดตามของผู้ถอื หุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในสถานทีจ่ ัดการ
ประชุม

4.3

กรอกแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19 (ตำมแนบ) อย่ำงถูกต้องและตำมควำม
จริงเพื่อยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ณ จุดตรวจคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิรำ่ งกำย
หำกพบว่ำ ผูถ้ ื อหุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีอุณหภูมิร่ำงกำยตัง้ แต่ 37.5 องศำเซลเซียสขึน้ ไป
มีอำกำรระบบทำงเดินหำยใจ (ไอ เจ็บคอ นำ้ มูก หำยใจเหนื่อย หรือหำยใจลำบำก) หรือมีขอ้ บ่งชี ้
หรือควำมเสี่ยงอื่นใดต่อกำรติดเชือ้ โรค COVID-19 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญำตให้เข้ำภำยใน
สถำนที่จดั กำรประชุม โดยเจ้ำหน้ำที่ทำงกำรแพทย์ ณ จุดตรวจคัดกรองจะให้คำแนะนำตำมสมควร

4.4

ติดสติกเกอร์ผ่านการตรวจคัดกรองตลอดเวลำที่อยู่ภำยในสถำนที่จดั กำรประชุม

4.5

นั่งตามเลขทีน่ ่ังทีก่ าหนด และมิให้เปลี่ยนที่น่ งั หรือเคลื่อนย้ำยเก้ำอีท้ ่ีจดั เตรียมไว้ โดยบริษัทฯ จะ
ระบุเลขที่น่ งั ในห้องประชุมให้แก่ผูถ้ ือหุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ผ่ำนกำรตรวจคัดกรอง ซึ่งได้
ลงทะเบียนและรับบัตรที่น่ งั เรียบร้อยแล้ว (First Come, First Served)
บริษัทฯ จะจัดที่น่ งั ในห้องประชุมให้มีระยะห่ำงอย่ำงน้อย 1 - 1.5 เมตร ซึ่งจะทำให้จำนวนที่น่ งั ใน
ห้องประชุมมีจำนวนจำกัด และสำมำรถรองรับผูเ้ ข้ำร่วมประชุมได้ประมำณ 90 ที่น่ งั เท่ำนัน้
ในกรณีท่ีท่ีน่ งั เต็มจำนวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญำตให้ผถู้ ือหุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้ำ
ห้องประชุมเพิ่ มเติม ทั้งนี ้ งดกำรเสริ มเก้ำอีแ้ ละกำรยื น ร่วมประชุม โดยบริ ษัท ฯ ขอให้ผู้ถื อหุ้น
และ/หรือผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนและส่งบัตรลงคะแนนดังกล่ำวให้แก่เจ้ำหน้ำที่ ของ
บริษัทฯ เพื่อบันทึกกำรออกเสียงลงคะแนนต่อไป

4.6

ส่งคาถามเป็ นลายลักษณ์อักษรให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและลดควำมเสี่ยงของกำร
แพร่กระจำยของเชือ้ โรคผ่ำนกำรใช้ไมโครโฟนร่วมกัน

5.

บริษัทฯ จะดำเนินกำรประชุมอย่ำงกระชับ เพื่อหลีกเลี่ยงกำรอยู่รวมกันของกลุม่ คนจำนวนมำกเป็ นเวลำนำน

6.

กำรจัดเตรียมกำรอื่นของบริษัทฯ

6.1

จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลให้บริกำร ณ จุดต่ ำง ๆ และดำเนิ นกำรทำควำมสะอำดสถำนที่ จัดกำร
ประชุมก่อนเริ่มกำรประชุมอย่ำงถูกต้องเหมำะสม ตำมแนวทำงที่กระทรวงสำธำรณสุขแนะนำ

6.2

งดการบริการอาหารและเครื่องดืม่ และงดรับประทำนอำหำรภำยในสถำนที่จดั กำรประชุม

6.3

งดการแจกหนั งสือเชิญประชุ มสามั ญ ผู้ ถือหุ้นประจาปี 2564และรายงานประจาปี 2563
แบบรู ปเล่มในวันประชุม

ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะอำจไม่ได้รบั ควำมสะดวก เนื่องจำกกำรจำกัดจำนวนผูเ้ ข้ำร่วมประชุม
ในครัง้ นี ้ ตลอดจนควำมล่ำช้ำที่อำจเกิดขึน้ จำกกำรตรวจคัดกรองและกำรลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมประชุม รวมถึงกำร
ดำเนินกำรอื่น ๆ ที่จำเป็ นเพื่อป้องกันและลดควำมเสี่ยงของกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ซึ่งบริษัทฯ ขออภัยใน
ควำมไม่สะดวกมำ ณ โอกำสนี ้
อนึ่ง หำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) มีกำรเปลี่ยนแปลง
รวมถึงมีประกำศและนโยบำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรป้องกันโรคที่หน่วยงำนของรัฐกำหนดเพิ่มเติม บริษัทฯ
อำจพิจำรณำปรับเปลี่ยนมำตรกำรและแนวปฏิบตั ิสำหรับกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 นี ้ เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด ตลอดจนประกำศและนโยบำยต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของรัฐ ณ ขณะนัน้ เป็ นสำคัญ โดย
บริ ษั ท ฯ จะแจ้ง ให้ท รำบผ่ ำ นทำงเว็ บ ไซต์ข องตลำดหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท ฯ
www.ucity.co.th ต่อไป

