มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรน่ า 2019/โอมิครอน
เนื่ องจากการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งนี้ เป็ นการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) บริ ษทั จึ งได้กาหนดมาตรการและแนวปฏิ บัติในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อ หุ ้น ตาม
แนวทางของคาสัง่ ศูนย์บริ หารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ 3/2563 เรื่ องแนวปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ งพระราชกาหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิ น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)
“คาสัง่ ศบค.” โดยมาตรการและแนวปฏิบตั ิอาจทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมไม่ได้รับความสะดวก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ขอความร่ วมมือผูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และ / หรื อ กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั แทนการเข้า
ร่ วมประชุ มด้วยตนเอง โดยส่ งหนังสื อมอบฉันทะที่ แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสี ยงไว้แล้ว (รายชื่ อและ
รายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะและส่งมายัง
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
408/1 อาคารจรัญประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
2. ผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะส่งคาถามล่วงหน้า พร้อมชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลที่สามารถติดต่อได้ (หาก
มี) สามารถส่งคาถามล่วงหน้าได้ผา่ นช่องทางดังนี้
2.1 ส่งมาพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ โดยส่งมาตามที่อยู่ ข้ อ 1.
2.2 จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ที่ charanins@charaninsurance.co.th
2.3 โทรสารหมายเลข 02-275-4919
และบริ ษทั จะเผยแพร่ คาถาม – คาตอบผ่านเว็ปไตต์ของบริ ษทั ต่อไป
3. กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ยังคงประสงค์เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั ขอความร่ วมมือและขอทาความเข้าใจมายังผู ้
ถือหุน้ ถึงแนวทางการดาเนินการจัดประชุมของบริ ษทั เพื่อป้ องกันและลดโอกาสเสี่ ยงต่อการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID19 ดังนี้
3.1 บริ ษทั จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรค ทั้งนี้ ในกรณี ที่ตรวจพบผูท้ ี่มีความ
เสี่ ยงหรื อผูท้ ี่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิไม่อนุญาตให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้นที่มี
ความเสี่ ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นหรื อ
กรรมการอิ สระของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุ มแทนได้) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุ ดตรวจเอกสาร จุ ดลงทะเบี ยน จะเว้น
ระยะห่าง 1 เมตร
3.2 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ไม่อนุญาตให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม สาหรับกรณี ที่เป็ น
ผูท้ ี่ มาจากพื้นที่ ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 น้อยกว่า 14 วัน รวมถึ งผูท้ ี่ ติดต่อใกล้ชิดกับบุ คคลที่
เดินทางไปหรื อกลับจากต่างประเทศ หรื อมาจากพื้นที่ที่มีการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น้อยกว่า 14 วัน
หรื อผูท้ ี่มีไข้หรื อมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็ นไวรัส COVID-19 หรื อมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
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3.3 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะต้องกรอกข้อมูลในแบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค โดยจะต้องไม่ปกปิ ด
ข้อมูลด้านสุขภาพหรื อประวัติการเดินทางของท่าน
3.4 บริษัทขอสงวนสิ ทธิไม่ ให้ เข้ าบริ เวณพืน้ ที่ประชุ ม สาหรับผู้เข้ าร่ วมประชุ มที่ไม่ ผ่านการคัดกรอง
หรือไม่ กรอกข้ อมูลในแบบแสดงข้ อมูลเพือ่ การคัดกรองโรค และ / หรือผู้ตดิ ตามทีม่ ใิ ช่ ผ้ถู ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
3.5 บริ ษทั เตรี ยมจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมในพื้นที่การประชุม โดยเว้น
ระยะห่ างระหว่างบุคคล 2 เมตร ตึ่ งจะทาให้มีที่นั่งจานวนจากัด ทั้งนี้ บริ ษทั จะดาเนิ นการทาความสะอาดสถานที่ จดั การ
ประชุมก่อนเริ่ มประชุม และขอความร่ วมมือผู้เข้ าร่ วมประชุ มเตรียมหน้ ากากอนามัยและสวมใส่ ตลอดระยะเวลาที่เข้ าร่ วม
ประชุม
3.6 ในวันประชุมบริ ษทั ขอให้ผถู ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะถามคาถามโดยวิธี เขียนคาถามใส่ กระดาษ
เท่ านั้น โดยสามารถมอบให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบี ยนหรื อภายในห้องประชุ ม แทนการสอบถามทางไมโครโฟนโดย
บริ ษทั จะจัดเตรี ยมกระดาษและปากกาให้ และจะจัดการประชุมให้กระชับ คาถามทุกคาถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม จะ
แสดงคาตอบบนเว็บไตต์ของบริ ษทั โดยเร็ ว
3.7 บริ ษทั งดการแจกอาหาร งดการให้บริ การชา กาแฟ และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริ เวณ
จัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ ยงของการแพร่ กระจายของเชื้อไวรัส
3.8
ก่ อนประชุ ม หาก ศบค. หรื อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องมีการออกมาตรการหรือแนวทาง
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุ มผู้ถือหุ้นซึ่ งบริ ษัทจะต้ องปฏิบัติตาม บริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา
สถานที่ และ/หรือมาตรการอืน่ ใดในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพิม่ เติมตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็ปไตต์ของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ หากผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจานวนมากหรื อมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทาให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและ
การลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม บริ ษทั ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
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