บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จ�ำกัด (มหาชน)

เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)
ข้อปฏิบตั กิ ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ นีเ้ ป็นไปตามมาตรการของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ฉบับวันที่ 1 และ 16 พฤษภาคม 2563
อย่างไรก็ตามบริษทั อาจมีการเปลีย่ นแปลงข้อปฏิบตั ดิ งั กล่าว
ก่อนวันประชุมเพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐทีจ่ ะทยอย
ประกาศออกมาเพิม่ เติมในภายหลัง ขอให้ตดิ ตามข้อปฏิบตั ลิ า่ สุด
ทาง website ของบริษทั วันที่ 7 มิถนุ ายน 2563
ก่อนวันประชุม บริษทั ขอความร่วมมือ ดังนี้
1. ขอให้ผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการ
อิสระของบริษทั โดยไม่ตอ้ งมาประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือ
มอบฉันทะทีแ่ สดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว
(แบบฟอร์ม ข) พร้อมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ใส่
ซองตอบรับซึง่ บริษทั จะจัดส่งให้พร้อมหนังสือนัดประชุม (ไม่
ต้องติดแสตมป์) มายังบริษทั
2. ขอให้ผถู้ อื หุน้ ส่งค�ำถามในวาระการประชุมต่าง ๆ ให้บริษทั
ล่วงหน้าโดยไม่ตอ้ งมาร่วมประชุม ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยล�ำดับที่ 10
3. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บริษทั จะขอความร่วมมือให้แจ้งความประสงค์ทจี่ ะเข้าประชุม
ให้บริษทั ทราบล่วงหน้า ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยล�ำดับที่ 9 และส่งให้
บริษทั ตามช่องทางทีบ่ ริษทั แจ้งในหนังสือนัดประชุม

ข้อปฏิบตั กิ อ่ นการเข้าร่วมประชุม
การคัดกรองผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. บริษัทได้จัดจุดตรวจคัดกรองให้เป็นสถานที่โล่งแจ้ง
อากาศภายนอกถ่ายเท ไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศ
2. ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ ายังสถานทีบ่ ริเวณคัด
กรองต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3. บริษทั จะตรวจวัดอุณหภูมผิ ทู้ เี่ ข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อน
เข้าบริเวณสถานทีป่ ระชุม
4. ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม
ส�ำหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพือ่ การเฝ้าระวัง
COVID-19 ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 8 โดยขอความร่วมมือท่านให้
ข้อมูลทีถ่ กู ต้องเป็นความจริง เพือ่ ประโยชน์ในการรักษาและ
ป้องกันการแพร่กระจายเชือ้
5. บริษทั ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้บคุ คลทีม่ อี าการอย่าง
ใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนีเ้ ข้าร่วมการประชุม ภายใต้การวินจิ ฉัย
ของแพทย์ทบี่ ริษทั ได้จดั เตรียมไว้
		 5.1 ผูท้ มี่ ไี ข้ โดยมีอณ
ุ หภูมติ งั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ขึน้ ไป
		 5.2 บุคคลทีม่ อี าการเข้าข่ายจะเป็นไข้ หรือไอ หรือเจ็บ
คอ หรือมีนำ�้ มูก หรือไม่ได้กลิน่ หรือหายใจเหนือ่ ยหอบ หรือเป็น
หวัด หรือผูป้ ว่ ยโรคปอดอักเสบ

		 5.3 บุคคลทีส่ มั ผัสกับผูป้ ว่ ยยืนยันโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรน่า 2019 หรือประกอบอาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับนักท่องเทีย่ ว
สถานทีแ่ ออัด หรือ ติดต่อกับคนจ�ำนวนมาก ในช่วง 14 วันก่อน
การประชุม
ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าร่วม
การประชุมสามารถส่งค�ำถามให้เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อรวบรวม
จัดท�ำเป็นสรุปแนบท้ายรายงานการประชุมได้ กรณีที่เป็น
ผู้ถือหุ้นยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยใช้แบบ
ฟอร์ม ข. เพือ่ แสดงความประสงค์การลงคะแนนไว้ชดั เจนได้

ข้อปฏิบตั กิ ารเข้าร่วมประชุม
1. บริษทั ได้จดั ทีน่ งั่ ในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่าง
ทีน่ งั่ ในระยะห่างไม่นอ้ ยกว่า 1.50 เมตร โดยมีสถานทีป่ ระชุม
2 แห่งภายในบริเวณของบริษทั ได้แก่ สถานทีป่ ระชุมแห่งที่ 1
คือ ห้องประชุม Hall 1 ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค์ รองรับผู้
เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน 200 คน และสถานทีป่ ระชุมเพิม่ เติม
ซึง่ อาจรองรับผูถ้ อื หุน้ ได้อกี จ�ำนวนหนึง่ ณ บริเวณโล่งแจ้ง ซึง่
ห่างไกลจากแห่งที่ 1 ในกรณีทสี่ ถานทีป่ ระชุมแต่ละแห่งมีผเู้ ข้า
ร่วมประชุมเต็ม 200 ทีน่ งั่ แล้วจะไม่มกี ารเสริมเก้าอีห้ รือยืนเพือ่
เข้าร่วมการประชุม
2. ผูเ้ ข้าประชุมต้องนัง่ ในโซนทีน่ งั่ ทีก่ ำ� หนด โดยไม่ยา้ ยโซน
ทีน่ งั่ ตลอดเวลา
3. ผูเ้ ข้าประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (สามารถ
เปิดหน้ากากอนามัยได้เฉพาะเมือ่ ดืม่ น�ำ้ เท่านัน้ )
4. ห้ามรับประทานอาหารหรือของว่างใด ๆ ตลอดเวลาทีอ่ ยู่
ในสถานทีป่ ระชุมและห้องประชุม
5. หากผูร้ ว่ มประชุมมีไข้ หรือไอ หรือมีนำ�้ มูก หรือเจ็บคอ
หรือหายใจเหนือ่ ยหอบ บริษทั ขอความร่วมมือให้ออกจากบริเวณ
ทีป่ ระชุม
ข้อปฏิบตั กิ ารซักถามในห้องประชุมเพือ่ ใช้เวลาประชุมสัน้
กระชับ และไม่นาน (ไม่เกิน 1.30 ชัว่ โมง)
1. ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ ขี อ้ ซักถามในทีป่ ระชุม
จะให้เขียนค�ำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าทีร่ วบรวมไว้
โดยบริษทั จะตอบค�ำถามในห้องประชุมเฉพาะเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
วาระทีม่ กี ารลงคะแนนเสียงเท่านัน้
2. บริษทั จะสรุปประเด็นค�ำถามและค�ำตอบทัง้ หมดทีส่ ง่ มา
ล่วงหน้าและทีส่ อบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบ
ท้ายรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ จะเผยแพร่ผา่ นระบบเผยแพร่
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ website ของบริษทั ภายใน 14
วันนับแต่การประชุมเสร็จสิน้

