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ข้อปฏบิัตกิารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 

เนื่องจากการจดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีเ้ป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(“COVID-19”) บริษัทจึงได้ก าหนดมาตรการในการคดักรองและการป้องกนัความเสี่ยงในการติดเชือ้ COVID-19 ซึ่งบริษัทขอความร่วมมือ
ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้าร่วมประชมุโปรดปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด โดยมาตรการตามข้อปฏิบตัินัน้จะเพิ่มกระบวนการและ
วิธีการตามขัน้ตอนต่าง ๆ ซึ่งท าให้การเข้าร่วมการประชุมของท่านผู้ ถือหุ้นอาจมีความลา่ช้าและไม่ได้รับความสะดวก โดยบริษัทต้อง
ประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาที่สัน้ กระชบั เพื่อลดเวลาในการที่คนจ านวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกนั และต้องจดัให้มีการเว้นระยะหา่ง
ทางสงัคมตามที่ราชการก าหนด ท าให้เกิดข้อจ ากดัด้านสถานท่ีที่ไมส่ามารถรองรับคนจ านวนมากได้ 

บริษัทจึงขอความร่วมมือผู้ถอืหุ้นดังนี ้

1. มอบฉนัทะการเข้าประชมุให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทโดยไมต้่องมาประชมุด้วยตนเอง โดยสง่หนงัสอืมอบฉนัทะที่แสดงความประสงค์ใน
การลงคะแนนเสยีงไว้แล้ว (แบบฟอร์ม ข) พร้อมกบัเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ ใสซ่องตอบรับซึง่บริษัทจะจดัสง่ให้พร้อมหนงัสอื
นดัประชมุ (ไมต้่องติดแสตมป์) มายงัส านกังานเลขานกุารบริษัท บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปนูซิเมนต์ไทย 
บางซื่อ กทม. 10800 ภายในวนัองัคารที่ 30 มีนาคม 2564 

2. สง่ค าถามลว่งหน้าก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้นให้แก่บริษัท ตามแบบฟอร์มค าถามลว่งหน้า ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบั 10 ให้บริษัทลว่งหน้า
โดยไมต้่องมาร่วมประชมุ  

3. ขอให้ผู้ ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชมุให้บริษัททราบลว่งหน้า ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 9 และสง่ให้บริษัท 

4. แบบฟอร์มค าถามล่วงหน้า และ/หรือ แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุม สามารถส่งให้บริษัทได้ทาง E-mail address: 
corporatesecretary@scg.com หรือโทรสาร 02-586-3007 หรือใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัทจะจัดส่งให้พร้อมหนังสือนัดประชุม  
(ไม่ต้องติดแสตมป์) มายงัส านกังานเลขานุการบริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ 
กทม. 10800 ภายในวนัองัคารที่ 30 มีนาคม 2564 

5. ด้วยพืน้ท่ีอนัจ ากดับริษัทไมอ่นญุาตให้ผู้ติดตามเข้าร่วมในบริเวณห้องประชมุและที่นัง่ส ารอง 
6. เพื่อสขุอนามยัของสว่นรวม ปีนีข้อความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชุมไม่รับประทานอาหารในบริเวณห้องประชุม โดยสามารถดื่มน า้ที่

บริษัทเตรียมไว้ได้ สว่นอาหารว่างบริษัทจะมีบริการแจกให้ผู้ ถือหุ้นก่อนจะเดินทางกลบัเท่านัน้   

ข้อปฏิบัติก่อนการเข้าร่วมประชุม 

1. การคดักรองผู้ เข้าร่วมประชมุ  
1) บริษัทได้จดัจดุตรวจคดักรองให้เป็นสถานท่ีโลง่แจ้ง อากาศภายนอกถ่ายเท ไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศ แยกจากห้องประชมุ 
2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา 
3) บริษัทจะตรวจวดัอณุหภมูิผู้ที่เข้าร่วมประชมุทกุทา่นก่อนเข้าบริเวณสถานท่ีประชมุ  
4) ให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่นกรอกข้อมลูในแบบสอบถาม ส าหรับคดักรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อการเฝา้ระวงั COVID-19 

โดยขอความร่วมมือท่านให้ข้อมลูที่ถกูต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการคดักรองและสอบย้อนหากพบว่ามีผู้ติดเชือ้ COVID-19 
ภายหลงัการประชุม รวมทัง้ขอให้ผู้ เข้าร่วมประชุมใช้แอปพลิเคชัน ไทยชนะ และ/หรือหมอชนะ ตามค าแนะน าของราชการ เพื่อ
ประโยชน์ในการคดักรองและการสอบประวตัิของผู้ที่อยูใ่นบริเวณสถานท่ีจดัประชมุ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับ 8 
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5) บริษัทขอสงวนสิทธิไมอ่นญุาตให้บคุคลที่มีอาการอย่างใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนีเ้ข้าร่วมการประชมุ ภายใต้การวินิจฉยัของแพทย์
ที่บริษัทได้จดัเตรียมไว้  
5.1) ผู้ที่มีไข้ โดยมีอณุหภมูิตัง้แต ่37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป  
5.2) บคุคลที่มีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน า้มกู หรือไม่ได้กลิน่ หรือลิน้ไม่รับรส หรือหายใจเหน่ือยหอบ 

หรือผู้ ป่วยโรคปอดอกัเสบ 

5.3) บคุคลที่สมัผสักบัผู้ ป่วยยืนยนัโรคติดเชือ้ COVID-19 หรือท างานในสถานกกักนัโรค หรือเป็นบคุลากรทางการแพทย์ผู้ตรวจ
รักษาผู้ ต้องสงสยัว่าเป็นโรคติดเชือ้ COVID-19 หรือเดินทางไป หรือพกัอาศยั ในพืน้ที่ควบคมุสงูสดุและเข้มงวด (จงัหวดั
สมทุรสาคร) ในช่วง 14 วนัก่อนการประชุม หรือไปในสถานที่ชุมนมุชน หรือสถานที่ที่มีการรวมกลุม่คนที่มีการพบผู้ ป่วย
ยืนยนัโรคติดเชือ้ COVID-19  ในช่วง 1 เดือนที่ผา่นมา 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีไม่ได้รับอนญุาตให้เข้าร่วมการประชมุสามารถสง่ค าถามให้เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อรวบรวมจดัท าเป็น
สรุปแนบท้ายรายงานการประชุมได้ กรณีที่เป็นผู้ ถือหุ้นยงัสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระโดยใช้แบบฟอร์ม ข. เพื่อแสดง
ความประสงค์การลงคะแนนไว้ชดัเจนได้ 

ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมหลักและบริเวณที่น่ังส ารอง 
มาตรการเพื่อสขุอนามยัที่ดีของผู้ เข้าร่วมประชุมทกุท่าน บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ประสงค์เข้าร่วม

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 และผา่นการคดักรองแล้ว ให้ปฏิบตัิตนดงันี ้
1. บริษัทได้จดัที่นัง่ในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหวา่งที่นัง่ตามมาตรการของรัฐที่เก่ียวข้อง ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ 

โดยมีจอภาพถ่ายทอดการประชุมให้รับชมแทนการเข้าห้องประชุมหลกั ในกรณีที่สถานที่ประชุมแต่ละแห่งมีผู้ เข้าร่วมประชุมเต็ม
จ านวนที่นัง่แล้วจะไมม่ีการเสริมเก้าอีห้รือยืนเพื่อเข้าร่วมการประชมุ 

2. ผู้ เข้าประชมุต้องนัง่ในโซนที่นัง่ที่ก าหนด โดยไมย้่ายโซนที่นัง่ตลอดเวลา 
3. ผู้ เข้าประชมุต้องสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา (สามารถเปิดหน้ากากอนามยัได้เฉพาะเมื่อดื่มน า้เทา่นัน้) 
4. หลกีเลีย่งการสมัผสับริเวณใบหน้า (ตา จมกู ปาก) ด้วยมือที่ยงัไมไ่ด้ล้าง 
5. หลกีเลีย่งการใช้ หรือสมัผสัสิง่ของร่วมกบัผู้อื่น  
6. ห้ามรับประทานอาหารหรือของวา่งใด ๆ ตลอดเวลาที่อยูใ่นสถานท่ีประชมุและห้องประชมุ  
7. หากผู้ ร่วมประชมุมีไข้ หรือไอ หรือมีน า้มกู หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ บริษัทขอความร่วมมือให้ออกจากบริเวณที่ประชมุ 

ข้อปฏิบัติการซักถามในห้องประชุมเพื่อใช้เวลาประชุมสัน้ กระชับ และไม่นาน (ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที) 

1. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่มีข้อซกัถามในที่ประชมุจะให้เขียนค าถามลงในกระดาษแล้วสง่ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้ โดยบริษัทจะ
ตอบค าถามในห้องประชมุเฉพาะเร่ืองที่เก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสยีงเทา่นัน้ 

2. บริษัทจะสรุปประเด็นค าถามและค าตอบทัง้หมดที่สง่มาลว่งหน้าและที่สอบถามในห้องประชมุโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้าย
รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่จะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์และ website ของบริษัทภายใน 14 วนั
นบัแตก่ารประชมุเสร็จสิน้ 

3. เพื่อสขุอนามยัของสว่นรวม บริษัทจะไมจ่ดัไมโครโฟนส าหรับการซกัถามให้แก่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ 
4. ในระหวา่งรอผลการนบัคะแนนซึง่ต้องรวบรวมจากห้องประชมุหลกัและบริเวณที่นัง่ส ารองซึง่อาจใช้เวลานาน ประธานท่ีประชุม

จะด าเนินการประชุมในวาระอื่นต่อไปก่อน อย่างไรก็ตามจะมีการประกาศผลคะแนนทกุวาระให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิน้การ
ประชมุ  
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อื่นๆ  

นอกจากนีบ้ริษัทได้จดัเตรียมสถานที่และอปุกรณ์เพื่อเป็นการป้องกนัและควบคมุโรคเพิ่มเติมตามค าแนะน าส าหรับการจดัประชมุของ
มาตรการป้องกนัโรคตามที่ทางราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง สัง่ปิดสถานท่ีเป็นการชัว่คราว (ฉบบัท่ี 18) ลงวนัท่ี 30 มกราคม 2564 ดงันี ้

- จดัให้มีแพทย์และพยาบาล เพื่อให้ค าแนะน าแก่ผู้ เข้าร่วมประชมุ โดยสามารถให้บริการปฐมพยาบาลแก่ผู้ ป่วย วินิจฉยัอาการ 
และแยกผู้ ป่วยออกจากการประชมุ  

- จดัเตรียมจดุที่มีเจลแอลกอฮอลห์รืออปุกรณ์ล้างมืออยา่งเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกนั เช่น ห้องสขุา 
- จดัให้มีการท าความสะอาดอปุกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สมัผสัปริมาณมาก 
- จดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์แนะน าการปฏิบตัิตวั เพื่อปอ้งกนัการแพร่กระจายเชือ้โรค 

 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ที่ยงัมีความไม่แน่นอนประกอบกับบริษัทจ าเป็นต้องขออนุญาตหรือแจ้งแผนการจัดงานต่อ

ราชการ อาจท าให้บริษัทฯ ต้องเปลี่ยนแปลงมาตรการตามข้อปฏิบตัิของบริษัทฯ ข้างต้นบริษัทจึงขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นติดตามข้อปฏิบัติการ
ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นฯ ฉบับล่าสุดก่อนวันประชุมสามัญผู้ถอืทางเว็บไซต์ของบริษัทที่  www.scg.com  

 หากท่านผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือต้องการสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมอยา่งใด โปรดแจ้งบริษัททางเว็บไซต์ของบริษัท www.scg.com หรือ 
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