เอกสารแนบ 8
แนวทางการปฏิบัติและมาตรการป้ องกันควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
สาหรับผู้เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ประจาปี 2564
ด้ วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในปั จจุบนั บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ รี ท
แมเนจเม้ นท์ จากัด (“บริ ษัท”) ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของผู้เข้ าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
ในสถานการณ์ ดังกล่าว บริ ษัทจึงขอแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ ทราบถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสาหรั บ
ผู้เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2564 ดังนี ้
1. ขอให้ ผ้ ถู ือหน่ วยทรัสต์ พิจารณามอบฉันทะให้ แก่ กรรมการอิสระ
ผู้มีไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม เป็ นหวัด หรื อมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะติด โรคไวรัสโคโรนา 19
(COVID-19) บริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามคาแนะนาของกรมควบคุมโรค โดยงดการเข้ าร่ วมประชุม
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทได้
นอกจากนี ้ เพื่อลดปั จจัยเสี่ยงต่อการแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) จากการรวมตัว
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์จานวนมาก บริ ษัทขอความร่ วมมือผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ พิจารณามอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
เข้ าร่วมการประชุมแทนการเข้ าร่วมด้ วยตนเอง
ทัง้ นี ้ ข้ อมูลกรรมการอิสระปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะได้ ผ่านการ
กรอกรายละเอี ย ดและลงนามในหนัง สื อ มอบฉั น ทะ เอกสารแนบ 7 และจัด ส่ ง มาที่ บ ริ ษั ท ยู นิ เ วนเจอร์ รี ท
แมเนจเม้ นท์ จากัด เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
2. ในกรณีท่ ีผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ ประสงค์ จะเข้ าร่ วมการประชุมด้ วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้ แก่ บุคคล
หนึ่งบุคคลใดเข้ าประชุม
บริ ษัทได้ จัดให้ มีจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หากผู้ถือหน่วย
ทรัตส์หรื อผู้รับมอบฉันทะไม่ผ่านการคัดกรอง เช่น กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศา
เซลเซียส ขึน้ ไป และ/หรื อ มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่
อนุญ าตให้ ผ้ ูถื อหน่ วยทรั ส ต์ ห รื อผู้รั บ มอบฉัน ทะเข้ าร่ วมประชุม โดยผู้ถื อหน่ วยทรั ส ต์ ส ามารถมอบฉัน ทะให้
กรรมการอิสระของบริ ษัทได้
ในพืน้ ที่จัดการประชุม บริ ษัทได้ จัดให้ มีจุดล้ างมือและการเว้ นระยะห่างระหว่า งเก้ าอี ้เพื่อให้ เป็ นไปตาม
มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) และขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์และผู้รับ
มอบฉันทะที่เข้ าประชุมทุกท่านสวมใส่หน้ ากากผ้ าหรื อหน้ ากากอนามัยตลอดเวลาเข้ าร่วมการประชุม

[เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ ระบาด บริ ษัทจึงไม่จดั เตรี ยมไมโครโฟนสาหรับผู้เข้ าร่ วมประชุมสาหรับ
สอบถามในที่ประชุม แต่จะจัดเตรี ยมกระดาษให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมสอบถามโดยขอให้ ส่งคาถามให้ แ ก่เจ้ าหน้ าที่
บริ ษัทเพื่อจัดส่งคาถามแก่ผ้ ดู าเนินการประชุมได้ อ่านในที่ประชุมต่อไป]
บริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการปรั บ เปลี่ ย นการด าเนิ น การดัง กล่า วเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรการของ
หน่วยงานราชการที่จะได้ ประกาศต่อไปตามสมควร ทัง้ นี ้ บริ ษัทขอความร่ วมมือทุกท่านและขออภัยในความไม่
สะดวกมา ณ ที่นี ้
ขอแสดงความนับถือ

บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์ (GVREIT)

