มาตรการและแนวทางปฏิบัตติ นสาหรับผู้เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
กรณีการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามที่ เกิ ดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในประเทศไทยนั้น แม้มีการผ่อนปรน
มาตรการต่าง ๆ แล้ว บริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ยังคงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดงั กล่าว จึงขอแจ้ง
ให้ทราบถึงแนวปฏิบตั ิตนในการเข้าร่ วมประชุม ดังนี้
1. ขอความร่ วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดโอกาสเสี่ ยงต่อจากแพร่ ระบาดไวรั ส COVID-19 และเพื่อสุ ขอนามัยของผูถ้ ื อหุ ้น
บริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมื อจากผูถ้ ื อหุ ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิ สระของบริ ษทั ฯ เข้าประชุ มและออกเสี ยง ลงคะแนน โดย
สามารถส่งหนังสื อมอบฉันทะและหลักฐานส่งไปรษณี ยม์ ายังบริ ษทั ฯ ดังนี้
ส่งถึง เลขานุการบริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310
2. ช่ องทางการส่ งคาถามล่ วงหน้ า
ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะส่งคาถามล่วงหน้า สามารถส่งผ่านช่องทางดังนี้
2.1 ส่งไปรษณี ยม์ าพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ ตามที่อยูใ่ นข้อ 1
2.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ investor@auct.co.th หรื อ secretary@auct.co.th
3. กรณีทผี่ ้ถู ือหุ้นยังคงประสงค์ เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
เพื่อลดโอกาสเสี่ ยงต่อการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 จากความแออัดของผูถ้ ือหุ ้นในพื้นที่การจัดประชุม
บริ ษทั ฯ มีมาตรการ ดังนี้
3.1 เริ่ มเปิ ดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น.
3.2 บริ ษทั ฯ มีจุดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรค บริ เวณหน้าประตูทางเข้าบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ในกรณี ที่
ตรวจพบผูท้ ี่ความเสี่ ยงหรื อผูท้ ี่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่อนุญาตให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ
ของผูถ้ ือหุ ้นที่ มีความเสี่ ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้
ผูอ้ ื่นหรื อกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุมแทนได้) การต่อแถว ณ จุดคัดกรองจุดตรวจเอกสารจุดลงทะเบียน จะเว้น
ระยะห่าง 1 เมตร
3.3 ผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมจะถูกเชิ ญ ให้นั่ง โดยมี ระยะห่ างทางสังคม (Social Distancing) ที่ เหมาะสม โดยเว้น
ระยะห่ างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1 เมตร ซึ่ งจะทาให้มีจานวนที่ นั่งในห้องประชุมจากัดจานวน 50 ที่ นั่ง และเมื่อที่ นั่งเต็มแล้ว
บริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ แทน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะจัดที่ นั่ง
สารองให้ผถู ้ ือหุน้ ภายนอกห้องประชุมพร้อมถ่ายทอดวิดีโอการประชุมจากห้องประชุม
3.4 ก่อนเริ่ มการประชุมบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการทาความสะอาดสถานที่จดั การประชุมด้วยแอลกอฮอล์ ขอความ
ร่ วมมือผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเตรี ยมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่ วมการประชุม
3.5 เพื่อลดความเสี่ ยงจากการแพร่ ระบาด บริ ษ ทั ฯ จึ งไม่จดั เตรี ยมไมโครโฟนสาหรับการสอบถาม ผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้เขียนคาถามส่ งให้แก่เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ เพื่อเจ้าหน้าที่นาส่ งคาถามแก่ประธาน
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ต่อไป
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3.6 บริ ษทั ฯ งดบริ การอาหาร งดเสิ ร์ฟ ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริ เวณสถานที่จดั การประชุมโดย
เด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ ยงของการแพร่ กระจายของเชื้อไวรัส โดยจะจัดเพียงน้ าดื่มบรรจุขวดให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ งดแจก
รายงานประจาปี 2562 ในแบบรู ป เล่ม ในวัน ประชุ ม เพื่อ ลดการสัม ผัสสิ่ งของร่ วมกับ ผูอ้ ื่ น และเพื่อ ความปลอดภัย ทางด้าน
สุขอนามัยของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน
3.7 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรื อมีข ้อกาหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุม
ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.auct.co.th)
ทั้งนี้ หากมี ผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นจานวนมากหรื อมาพร้อมกันหลายท่ าน อาจทาให้เกิ ดความล่าช้าในการคัดกรองและการ
ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม ทางบริ ษทั ฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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