
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 8 

หนา้ท่ี 1 ของจ านวน 2 หนา้ 

ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ภายใต้มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

ดว้ยความห่วงใยในความปลอดภยัและสุขภาพของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุม (“ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม”) พนักงาน และทีมงานผูจ้ดัประชุมทุกฝ่าย บริษทัฯ จึงได้ก าหนดขอ้ปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ภายใตม้าตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
มาตรการ ค าแนะน า และแนวทางของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จึงส่งผลให้มีกระบวนการ
และขั้นตอนเพิ่มข้ึนจากปกติ และอาจท าให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมไม่ได้รับความสะดวกเท่าท่ีควร อย่างไรก็ดี  
บริษทัฯ ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมโปรดปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

ในกรณีท่ีสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลงไป หรือมีขอ้ก าหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดั
ประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนขอ้ปฏิบติัดงักล่าว และจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ
ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.siammakro.co.th ต่อไป 

ข้อพงึรับทราบและการเตรียมการก่อนวนัประชุม 
1. บริษทัฯ จะเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้อยา่งน้อย 

30 วนัก่อนวนัประชุมทางเว็บไซต์ของบริษทั www.siammakro.co.th เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีเวลาเพียงพอใน
การศึกษาขอ้มูลก่อนการประชุม 

2. บริษทัฯ ขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายช่ือท่ีระบุในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 แทน
การเขา้ประชุมดว้ยตนเอง เพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการรวมตวักนัของคนจ านวนมาก โดยส่งหนงัสือ
มอบฉนัทะท่ีแสดงความประสงคใ์นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไวแ้ลว้ (โปรดเลือกใชห้นงัสือมอบ
ฉันทะ แบบ ข. ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 11) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 22 
กรกฎาคม 2563  ตามรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10  

3. ผูถื้อหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชุม โดยกรอกแบบแจง้ค าถามล่วงหนา้ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
13 และส่งมายงับริษทัฯ ตามช่องทางท่ีก าหนด ภายในวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 

4. ดว้ยขอ้จ ากดัของสถานท่ีจดัประชุมท่ีตอ้งจดัให้มีการเวน้ระยะห่างในทุกจุด บริษทัฯ จึงไม่อนุญาตให้มี
ผูติ้ดตามเขา้สถานท่ีจดัประชุมและเขา้ร่วมประชุมในหอ้งประชุมทุกกรณี 

5. บริษทัฯ ของดใหบ้ริการอาหารวา่ง ชา กาแฟ และเคร่ืองด่ืมแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยจะมีน ้าด่ืมบรรจุขวดไว้
บริการในบริเวณท่ีนัง่พกัก่อนการประชุมเท่านั้น และขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมงดการน าอาหารใดๆ 
จากภายนอกเขา้มารับประทานภายในบริเวณสถานท่ีจดัประชุม (ยกเวน้น ้าด่ืมเท่านั้น) 

6. บริษทัฯ ของดแจกรายงานประจ าปี 2562 และรายงานความอยา่งย ัง่ยืนปี 2562 ในแบบรูปเล่มในวนัประชุม 
ทั้งน้ี เพื่อลดความเส่ียงจากการสัมผสัส่ิงของร่วมกบัผูอ่ื้น โดยผูถื้อหุ้นสามารถแจง้ความประสงค์ในการ
ขอรับรายงานดงักล่าวได ้โดยกรอกแบบขอรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2562 และ/หรือรายงานความย ัง่ยืน
ประจ าปี 2562 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 14 และส่งมายงับริษทัฯ ตามช่องทางท่ีก าหนด หรือส่งมอบใหเ้จา้หนา้ท่ี 
ณ จุดลงทะเบียนในวนัประชุม 

http://www.siammakro.co.th/
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หนา้ท่ี 2 ของจ านวน 2 หนา้ 

7. บริษทัฯ จดัใหมี้การท าความสะอาดสถานท่ีจดัประชุม รวมถึงอุปกรณ์และบริเวณท่ีเป็นจุดสัมผสัต่างๆ ท่ีมี
การใชง้านร่วมกนั เช่น ห้องสุขา ปุ่มกดลิฟต ์และท่ีจบัประตู เป็นตน้ ดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือก่อนวนัประชุมและ
ในวนัประชุมอยา่งสม ่าเสมอ 

8. บริษทัฯ จดัเตรียมสเปรย ์/ เจลแอลกอฮอล์ไวใ้นจุดต่างๆ อยา่งเพียงพอ เช่น บริเวณทางเขา้อาคาร ทางข้ึน
ลิฟต ์จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และบริเวณหอ้งประชุม  

ข้อพงึปฏิบัติในวนัประชุม 
1. บริษทัฯ จดัตั้งจุดตรวจคดักรองบริเวณทางเขา้อาคาร โดยจะมีการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายผูท่ี้เขา้อาคารทุก

คน และขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหบุ้คคลท่ีมีอาการอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ีเขา้ภายในอาคาร 
1.1 ผูท่ี้มีไข ้โดยมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป 
1.2 ผูท่ี้มีอาการเขา้ข่ายจะเป็นไข ้หรือไอ หรือเจบ็คอ หรือมีน ้ามูก หรือจาม หรือหายใจเหน่ือยหอบ 

2. บริษทัฯ จดัให้มีพยาบาลเพื่อให้ค  าแนะน าแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยสามารถวินิจฉัยอาการในเบ้ืองตน้ 
ใหบ้ริการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้แก่ผูป่้วย และแยกผูป่้วยออกจากการประชุม  

3. ผูท่ี้อยูใ่นอาคารจดัประชุมทุกคนตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้ตลอดเวลา 
4. การต่อแถว ณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน ตลอดจนการจดัเกา้อ้ีท่ีนัง่พกัส ารอง จะเวน้

ระยะห่างอยา่งนอ้ย 1 เมตร 
5. บริษทัฯ จดัท่ีนั่งในห้องประชุมโดยเวน้ระยะห่างระหว่างเก้าอ้ีอย่างน้อย 1 เมตร และสามารถรองรับ

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดป้ระมาณ 80 ท่ีนัง่  
6. ในกรณีท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเกินกว่าจ านวนท่ีนัง่ท่ีจดัเตรียมไวใ้นห้องประชุม บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมท่ีนั่ง

ส าหรับรับชมการถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุมซ่ึงสามารถรองรับไดไ้ม่เกิน 20 ท่ีนัง่  
7. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ห้องประชุมไดเ้น่ืองจากมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเกินกวา่จ านวนท่ีนัง่ท่ีบริษทัฯ 

จดัเตรียมไว ้ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิในเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได ้โดย 
7.1 ลงทะเบียนเขา้ประชุมดว้ยตนเองและส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจา้หนา้ท่ีบริเวณหนา้ห้องประชุมเพื่อ

ลงคะแนนเสียงล่วงหนา้ หรือ 
7.2 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ประชุมแทนและลงคะแนนเสียงตามความประสงค์

ของท่านโดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ท่ีบริษทัฯ จดัเตรียมไวใ้หใ้นวนัประชุม  
8. บริษทัฯ จะจดัการประชุมให้เป็นไปด้วยความกระชับ และให้เสร็จส้ินภายในเวลาไม่เกิน 1.5 ชั่วโมง

โดยประมาณ ทั้งน้ี เพื่อสุขอนามยัของผูอ้ยูใ่นหอ้งประชุมทุกคน 
9. บริษทัฯ งดจดัไมโครโฟนส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีขอ้ซักถาม ขอ้คิดเห็น หรือ

ขอ้เสนอแนะ กรุณาเขียนลงในแบบฟอร์มท่ีบริษทัฯ จดัเตรียมไวใ้ห้ในวนัประชุมและส่งให้เจา้หนา้ท่ีของ 
บริษทัฯ ท่ีจุดลงทะเบียน หรือในห้องประชุม โดยบริษทัฯ จะน าค าถามท่ีไดรั้บล่วงหนา้และค าถามท่ีไดรั้บ
ในวนัประชุมมาตอบในห้องประชุมเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวาระการประชุมท่ีมีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น 
ส าหรับค าถาม ขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะอ่ืนท่ีไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษทัฯ จะน ามาสรุปและ
เผยแพร่ไวใ้นเอกสารแนบทา้ยรายงานการประชุม ซ่ึงเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ภายใน 14 วนันบั
จากวนัประชุม 


