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ข้ อปฏิบัตกิ ารประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
ของ บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
เพื่อความปลอดภัยภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามที่ บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด )มหาชน( (“บริ ษัท”) ได้ กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
(“การประชุม”) ในวันจันทร์ 42 สิงหาคม พ .ศ. 2563 เวลา 10.00 น. สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ห้ องชมัยมรุเชฐ (ชัน้ 3) เลขที่ 195
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร นัน้ เนื่องจากปั จจุบนั ยังต้ องเฝ้าระวังการแพร่ ระบาดของ
COVID-19 บริ ษัทมีความตระหนักและห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการแพร่ ระบาดของโรคดังกล่าว เพื่อเป็ นการป้องกันการ
แพร่ระบาดและดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยของผู้เข้ าร่วมประชุมและเจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีสว่ นร่ วมในการจัดการประชุมทุกท่าน บริ ษัทจึง
ได้ กาหนด “ข้ อปฏิบัตเิ พื่อความปลอดภัยภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19)”
สาหรับการประชุมให้ เป็ นไปตามที่ทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกาหนด จึงขอให้ ทกุ ท่านปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1.

บริ ษัทขอความร่ วมมือให้ ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะการเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ให้ แก่
กรรมการอิสระ
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น บริ ษัทขอความร่วมมือ
มายังผู้ถือหุ้นให้ พิจารณามอบฉันทะให้ กรรมการอิสระแทนการเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง (รายละเอียดตามหนังสือมอบฉันทะตาม
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 9) และขอความกรุ ณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อมเอกสารประกอบกลับมายัง บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน่
จากัด )มหาชน( สานักผู้บริ หาร ชัน้ 5 เลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310 ภายในวันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563
2.

บริษัทขอแจ้ งช่ องทางการส่ งคาถามล่ วงหน้ า
โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคาถามล่วงหน้ าที่ต้องการให้ ชี ้แจงในประเด็นเกี่ยวกับวาระการประชุมครัง้ นี ้ โดยมีรายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 15 สามารถส่งคาถามล่วงหน้ ามาที่เลขานุการบริ ษัททางอีเมล kannapat@ventureinc.co.th หรื อโทรสาร
0 2541 4147 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ บริ ษัทรวบรวมชี ้แจงประเด็นคาถามที่เกี่ยวข้ องในที่ประชุมต่อไป ขอความกรุณาส่งกลับ
มายังบริษัท ภายในวันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563
3.

กรณีผ้ ูถือหุ้นประสงค์ เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและ/หรื อผู้รับมอบฉันทะ
เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรการป้องกันที่กาหนดโดยหน่วยงานของรัฐ บริ ษัทได้ กาหนดมาตรการคัดกรองและ
การลงทะเบียน ตามข้ อ 4. และขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นและ/หรื อผู้รับมอบฉันทะกรุณาถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
4.

มาตรการคั ดกรองและการลงทะเบียนสาหรั บผู้ ถือหุ้ น และ/หรื อ ผู้ รับมอบฉั น ทะที่ ประสงค์ เข้ าร่ วมประชุ ม
ด้ วยตนเอง (“ผู้เข้ าประชุม”) มีดังนี ้
1) การคัดกรอง ผู้เข้ าประชุมทุกท่านต้ องกรอกข้ อมูลใน “แบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรค COVID-19” โดยมีรายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 13 และต้ องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยหากท่านไม่ผ่านการคัดกรองบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธ
ไม่ให้ ท่านเข้ าไปในบริ เวณพื ้นที่ประชุมในทุกกรณี และขอความร่ วมมือผู้เข้ าประชุมปฏิบตั ิตามคาแนะนาของเจ้ าหน้ าที่ที่จดุ คัด
กรองอย่างเคร่งครัด ทังนี
้ ้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทแทนการเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองสาหรับท่านที่เป็ น
ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
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2) การลงทะเบียนเข้ าและออก ผู้เข้ าประชุมทุกคนต้ องลงทะเบียนเข้ า -ออก โดยใช้ โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code
(แพลตฟอร์ มไทยชนะ) และ/หรื อ และระบบลงทะเบียน สาหรับลงทะเบียนเข้ าร่วมการประชุมไว้ ที่บริ เวณจุดลงทะเบียน ทังนี
้ ้ เพื่อ
ประโยชน์ในการติดตามตัวผู้เข้ าประชุมกรณีพบว่ามีผ้ ตู ิดเชื ้อ COVID-19
ผู้เข้ าประชุมที่ผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนจะได้ รับสติ๊กเกอร์ ขอให้ ท่านติดสติ๊กเกอร์ และสวมหน้ ากาก
อนามัย หรื อหน้ ากากผ้ าตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณพื้นที่การประชุม
บริ ษั ท อนุญาตให้ เฉพาะผู้ถื อหุ้นและ/หรื อผู้รั บมอบฉันทะที่ ผ่า นการคัดกรองและลงทะเบี ยนแล้ วเท่านัน้ เข้ า สู่
ห้ องประชุม โดยไม่อนุญาตให้ ผ้ ตู ิดตามเข้ าห้ องประชุมด้ วย
5.

การประชุม
เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรการป้องกันที่กาหนดโดยหน่วยงานของรัฐ บริษัทจะจากัดจานวนผู้เข้ าร่วมประชุมและ
มีการจัดระเบียบสถานที่ในบริเวณห้ องประชุม ดังนี ้
1) บริ ษัทจะจัดจุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน ไว้ บริ เวณด้ านนอกห้ องประชุม โดยเว้ นระยะห่าง
ระหว่างแต่ละจุดอย่างน้ อย 1 เมตร และจะมีการจากัดจานวนคนในแต่ละจุดในเวลาเดียวกันเพื่อลดความหนาแน่น โดยพื ้นที่
สาหรับพักรอเพื่อเข้ าแต่ละจุดจะมีการเว้ นระยะห่างอย่างน้ อย 1 เมตรเช่นกัน
2) เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื ้อไวรัส บริ ษัทจึงไม่จดั เตรี ยมไมโครโฟนสาหรับการสอบถาม ผู้เข้ าร่วม
ประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ สง่ คาถามให้ แก่เจ้ าหน้ าที่บริษัท เพื่อจัดส่งคาถามแก่ประธานที่ประชุมต่อไป
3) การดาเนินการประชุมจะเป็ นไปอย่างกระชับ รักษาเวลา และเป็ นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กาหนดไว้ อย่าง
ถูกต้ องตามกฎหมาย
ทังนี
้ ้ หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป หรื อมีข้อกาหนดหรื อมาตรการใด ๆ ที่จาเป็ นจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้ งให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้ งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ทางเว็บไซต์ของบริษัท เกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้ หากเกิดความล่าช้ าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้ า ประชุมอันเกิด
จากกระบวนการและขันตอนที
้
่เข้ มงวดและเคร่งครัดมากขึ ้น กว่าสถานการณ์ปกติ
บริ ษัทขอขอบพระคุณผู้เข้ าร่ วมประชุมทุกท่านที่ให้ ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี ในการปฏิบตั ิตามคาแนะนานีอ้ ย่างเคร่ งรัด
เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของทุกท่านและส่วนรวม

สานักผู้บริหาร
โทรศัพท์ 0 2026 6405 ต่อ 6008
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