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ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)
เนื่องจากการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID–19) บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) และบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด โดยมาตรการตามข้อปฏิบัตินั้น จะเพิ่มกระบวนการและวิธีการในขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้การเข้าร่วมประชุม
ของท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเกิดความล่าช้าและไม่ได้รับความสะดวก นอกจากนี้ บริษัทจะต้องดำเนินการประชุม
ให้แล้วเสร็จในเวลาอันสั้น กระชับ เพื่อลดเวลาในการที่คนจำนวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกัน และต้องจัดให้มีการเว้น
ระยะห่างตามที่กฎหมายที่มีผลบังคับในขณะนั้นกำหนด ซึ่งจะทำให้เกิดข้อจำกัดด้านสถานที่ และมีผลทำให้ไม่สามารถ
รองรับคนจำนวนมากได้
บริษัทจึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. มอบฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยไม่ต้องมาประชุมด้วยตนเอง ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบ
ฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11
2. ส่งคำถามล่วงหน้ าก่อ นการประชุ มผู้ ถือหุ้ นให้แ ก่บ ริษั ท ตามแบบฟอร์มแนบท้ายสิ่งที่ส่ งมาด้วยลำดั บที่ 8 นี้ โดย
สามารถส่งคำถามล่วงหน้าทางอีเมล comsec@bjc.co.th หรือทางไปรษณีย์ มายังที่อยู่ดังต่อไปนี้ โดยสามารถส่ง
คำถามล่วงหน้าได้ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
“สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 14 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110”
3. ด้วยพื้นที่อันจำกัด บริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมในบริเวณห้องประชุมและทีน่ ั่ง
สำรอง
4. เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมไม่รับประทาน
อาหารในบริเวณห้องประชุม โดยสามารถดื่มน้ำที่บริษัทเตรียมไว้ได้ ส่วนของว่างบริษัทจะมีบริการแจกให้ผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะก่อนการเดินทางกลับเท่านั้น

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
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ข้อปฏิบตั ิกอ่ นการเข้าประชุม
1. บริษัทได้จัดจุดตรวจคัดกรอง และสแกน QR Code (เข้า-ออก) หรือลงทะเบียนในสมุดลงทะเบียนคัดกรองที่จัดไว้ให้
บริเวณพื้นที่จัดการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เมื่อมาถึงสถานที่บริเวณคัดกรอง ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3. บริษัทจะตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าบริเวณสถานที่ประชุม
4. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กรอกข้อมูลในแบบสอบถาม สำหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อการเฝ้า
ระวังโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามแบบฟอร์มแนบท้ายสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 นี้ โดยบริษัทขอความร่วมมือท่าน
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการรักษาและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID–19)
5. บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผทู้ ี่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เข้าร่วมการประชุม
5.1) ผู้ที่มีไข้ โดยมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
5.2) ผู้ที่มีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน้ำมูก หรือไม่ได้กลิ่น หรือหายใจเหนื่อยหอบ หรือผู้ป่วย
โรคปอดอักเสบ
5.3) ผู้ที่สัม ผัส กับ ผู้ป่ว ยยืน ยัน โรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ประกอบอาชีพ ที่เกี่ย วข้อ งกับ
นักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจำนวนมากในช่วง 14 วันก่อนการประชุม
5.4) ผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือพื้ นที่ที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในช่วง 14 วันก่อนการประชุม
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามให้เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อรวบรวมจัดทำ
เป็นสรุปแนบท้ายรายงานการประชุมได้
ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมหลักและบริเวณที่นั่งสำรอง
มาตรการเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ที่ได้ผ่านการคัดกรองแล้ว ให้ปฏิบัติตนดังนี้
1. บริษัทได้จัดที่นั่งในห้องประชุม โดยเว้นระยะห่างตามที่กฎหมายทีม่ ีผลบังคับในขณะนั้นกำหนด ในการนี้ บริษัทได้จัดที่
นั่งสำรองเพือ่ รองรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมหลักได้
2. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนั่งในโซนที่นั่งที่กำหนด โดยไม่ย้ายโซนที่นั่งตลอดเวลา
3. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (สามารถเปิดหน้ากากอนามัยได้เมื่อดื่มน้ำเท่านั้น)
4. โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง
5. โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ หรือสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น
6. ห้ามรับประทานอาหาร หรือของว่างใด ๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุมและห้องประชุม
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7. หากพบว่าผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีไข้ หรือไอ หรือมีน้ำมูก หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่าน
ดังกล่าวออกจากบริเวณที่ประชุม
ข้อปฏิ บัติ การซักถามในห้ องประชุม เพื่ อใช้เวลาสำหรับ การประชุมที่ สั้น กระชั บ และไม่น าน (ไม่เกิน 1.30
ชั่วโมง)
1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุม ให้เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้ โดย
บริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น
2. บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมดที่ส่งมาล่วงหน้า และที่สอบถามในห้องประชุม ในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท
3. ในระหว่างรอผลการนับคะแนน ซึ่งต้องรวบรวมคะแนนเสียงจากห้องประชุมหลักและบริเวณที่นั่งสำรอง ซึ่งอาจใช้
เวลานาน ผู้ดำเนินการประชุมจะดำเนินการประชุมในวาระอืน่ ต่อไปก่อน อย่างไรก็ตาม จะมีการประกาศผลคะแนนทุก
วาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม
อื่น ๆ
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเตรียมสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคเพิ่มเติมตามคำแนะนำสำหรับการ
จัดประชุมของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
- จัดเตรียมจุดที่มีเจลแอลกอฮอล์หรืออุปกรณ์ล้างมืออย่างเพียงพอ
- จัดให้มีการทำความสะดวกอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
ข้อมูลอ้างอิง : บริษัทจัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 สอดคล้องกับคำแนะนำและแนวทางของ
หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1. มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 แนบท้าย
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563
2. แนวทางการดำเนิ น การในการจั ด ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำปี ข องบริ ษั ท จดทะเบี ย นภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
3. ข่าว ก.ล.ต. ฉบั บที่ 39/2563 วันที่ 2 มีนาคม 2563 หั วข้อ “ก.ล.ต. หารือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องแก้ ไข
ปัญหาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในสถานการณ์ COVID-19”
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แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บริษัทจะประมวลผลข้อมูลตามแบบสอบถามฉบับนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับ การประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ ้น ครั้ง ที ่ 1/2563 โดยบริษั ท จะทำลายเอกสารนี้ เมื่ อ ครบ
กำหนด 14 วัน นับจากวันประชุม เว้นแต่กรณีที่จำเป็น
1

โทรศัพท์

ชื่อ – นามสกุล
 ผู้ถือหุ้น หรือ  ผู้รับมอบฉันทะ

2 ในปัจจุบัน ท่านมีอาการดังต่อไปนี้ หรือไม่ โปรดระบุ:

3

1. ไอ/ เจ็บคอ

 ใช่

 ไม่ใช่

2. มีน้ำมูก

 ใช่

 ไม่ใช่

3.ไม่ได้กลิ่น

 ใช่

 ไม่ใช่

4. หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก

 ใช่

 ไม่ใช่

5. ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ

 ใช่

 ไม่ใช่

1. สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องสงสัยว่าติดโรคไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

 ใช่

 ไม่ใช่

2. ประกอบอาชีพ ที่เกี่ย วข้องกับ นัก ท่องเที่ย ง สถานที่ แออัด หรือ ติ ดต่ อ
กับคนจำนวนมาก

 ใช่

 ไม่ใช่

3. ท่านได้เดินทางผ่าน/มาจากต่างประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไวรัส

 ใช่

 ไม่ใช่

ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ท่านมีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ หรือไม่?

โคโรนา 2019 (COVID-19) หรือไม่
4

ลายเซ็น

*ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการรักษาและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019*

สำหรับเจ้าหน้าที่
 ไม่เข้าข่ายต้องสงสัย  มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนะนำให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อวินิจฉัยโรคและทำตามคำสั่งแพทย์
อย่างเคร่งครัด
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 55 จาก 79

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2563
ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องบอลรูม สโมสรราชพฤกษ์ นอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต เลขที่ 100 หมู่ 3
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เรียน เลขานุการบริษทั บริษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………………………………………………
กรุณาทำเครื่องหมาย  ในช่อง (

)

( ) ผู้ถือหุ้น บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
( ) ผู้รับมอบฉันทะจาก……………………………………………………………………….…………..ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
มีคำถามเกีย่ วกับวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2563 ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

หมายเหตุ เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น.
- ทางอีเมล comsec@bjc.co.th หรือ
- ทางไปรษณีย์ มายังสำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 14 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
กรณีมีข้อสอบถาม โปรดติดต่อ ฝ่ายเลขานุการกลุ่มบริษัท 02-367-1111 ต่อ 1095, 1892

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
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