เอกสำรแนบ 8
แนวปฏิบ ัติสำหร ับกำรเข้ำร่วมประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้ สำม ัญประจำปี 2563
ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวร ัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

้ ไวรั สโคโรนา 2019 (COVID 19) ขณะนี้แม ้จะเริ่ม
เนื่องจากสถานการณ์ก ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ
คลีค
่ ลายลง และมีแนวโน ้มทีด
่ ข
ี น
ึ้ เรื่อย ๆ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ยังคงไม่แน่ นอน บริษัทฯ จึงได ้กาหนดมาตรการ
และแนวทางปฏิบัตส
ิ าหรับการเข ้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้นสามัญประจาปี 2563 เพือ
่ ความปลอดภัยและสุขภาพของผู ้ถือหุ ้น
ทุกท่าน ดังนี้
1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู ้ถือหุ ้นมอบฉั นทะให ้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข ้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
่ งในการแพร่ ระบาดของโรคติด เชือ
้ ไวรั ส
แทนการเข ้าร่ ว มประชุม ด ้วยตนเอง เพื่อ ป้ องกันและลดโอกาสเสีย
COVID-19 รวมถึง เพื่อ สุขอนามั ย ของผู ้ถือ หุ ้น โดยผู ้ถือ หุ ้นสามารถส่ง หนั ง สือมอบฉั น ทะและส าเนาบัต ร
่ แล ้วนาใส่ซองธุรกิจตอบรับซึง่ ถูกจัดส่งไปพร ้อมหนั งสือเชิญประชุม โดยไม่ต ้องติด
ประชาชน ลงลายมือชือ
่ กรุงเทพฯ
แสตมป์ มายังสานักงานเลขานุการบริษัท บริษัท กรุ๊ปลีส จากัด (มหาชน) ตู ้ ปณ 72 ปณจ. บางซือ
่
10800 (ซึงมีระบุอยูบ
่ นซองแล ้ว)
2. บริษัทฯ มีมาตรการในการจัดทีน
่ ั่ ง โดยเว ้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพือ
่ ลดความแออัด และทาให ้ ทีน
่ ั่ งประชุม
สามารถรองรับผู ้ถือหุ ้นได ้ประมาณ 70 ทีน
่ ั่ง ในกรณีทท
ี่ น
ี่ ั่งเต็ม บริษัทฯขอความร่วมมือผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าประชุมด ้วย
ตนเองในการมอบฉันทะให ้กรรมการของบริษัทฯ แทนการเข ้าร่วมประชุม
ื่ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ (ถ ้ามี) พร ้อม
3. ผู ้ถือหุ ้นสามารถส่งคาถามล่วงหน ้า โดยกรุณาระบุชอ
คาถามภายในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563 โดยบริษัทฯ กาหนดช่องทางสาหรับการส่งคาถาม ดังนี้
อีเมล ir@grouplease.co.th หรือ
ส่งมาพร ้อมกับเอกสารการมอบฉันทะในซองธุรกิจตอบรับ
้ จงในวันประชุม โดยจะบันทึกคาถามคาตอบที่
ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะรวบรวมให ้กรรมการหรือผู ้บริหาร พิจารณาชีแ
สาคัญไว ้ในรายงานการประชุมตามทีบ
่ ริษัทจะเห็นสมควร
4. เพื่อ ความปลอดภั ย ต่อ ผู ้ถือ หุ ้นทุก ท่า นที่ม าเข ้าร่ ว มประชุม ผู ้เข ้าร่ ว มประชุม ทุก ท่า นต ้องผ่า นการตรวจวั ด
อุณหภูม ิ ณ จุดคัดกรองทีจ
่ ัดไว ้ ทาความสะอาดมือด ้วยแอลกอฮอล์ และสวมหน ้ากากอนามัยตลอดเวลาทีเ่ ข ้า
ร่วมประชุม
5. บริษัทฯ งดให ้บริการ ชา กาแฟ ตลอดระยะเวลาการประชุม และไม่อนุ ญาตให ้รั บประทานอาหารในบริเวณ
จัดการประชุมโดยเด็ดขาด
6. บริษัทฯ งดแจกของชาร่วยในการประชุมผู ้ถือหุ ้น เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับแนวปฏิบัตข
ิ องสานั กงาน ก.ล.ต. ทีข
่ อ
ความร่วมมือบริษัทจดทะเบียนให ้ลด/เลิกการแจกของชาร่วยให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นในการประชุมผู ้ถือหุ ้น
ทัง้ นี้ เมือ
่ ถึงกาหนดวันประชุม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดมีการเปลีย
่ นแปลงไปจากปั จจุบัน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิในการปรับเปลีย
่ นมาตรการและแนวทางปฏิบัตส
ิ าหรับการเข ้าร่วมประชุมเพือ
่ ให ้เหมาะสมและสอดคล ้องกับ
แนวปฏิบัตท
ิ ก
ี่ าหนดโดยภาครัฐเป็ นหลัก ทัง้ ในด ้านการผ่อนคลายลงหรือการเคร่งครัดมากขึน
้ โดยขอความร่วมมือให ้
ผู ้เข ้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบต
ั ต
ิ ามอย่างเคร่งครัดด ้วย
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