สิ่ งที่ส่งมาด้วย 8
ข้ อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) เพื่อความปลอดภัยภายใต้ สถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)
เนื่ องจากการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งนี้้ เป็ นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (“COVID-19”) บริ ษทั จึงได้กาํ หนดมาตรการในการคัดกรองและการป้ องกันความเสี่ ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่ งบริ ษทั
ขอความร่ วมมือให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้าร่ วมประชุมโปรดปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด โดยมาตรการตามข้อปฏิบตั ิน้ นั จะ
เพิ่มกระบวนการและวิธีการตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่ งทําให้การเข้าร่ วมการประชุมของท่านผูถ้ ือหุ ้นอาจมีความล่าช้า และไม่ได้รับ
ความสะดวก บริ ษทั จึงขอความร่ วมมือผูถ้ ือหุ น้ ดังนี้
1. มอบฉันทะการเข้าประชุ มให้แก่นายกิ ตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์ และ/หรื อนางแน่ งน้อย บุณยะสาระนันท์ กรรมการของ
บริ ษทั โดยไม่ตอ้ งมาประชุมด้วยตนเอง โดยส่ งหนังสื อมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสี ยงไว้แล้ว
(หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข) พร้ อมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังหน่ วยงานเลขานุ การบริ ษทั เลขที่ 1
พรี เมี ยร์ คอร์ เปอเรทปาร์ ค ซอยพรี เมียร์ 2 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร 10250
ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
2. ส่ งคําถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ตามแบบฟอร์มคําถามล่วงหน้ามายังบริ ษทั ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
3. ขอให้ผูถ้ ือหุ ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่ วมการประชุ มให้บริ ษทั ทราบล่วงหน้าภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เพื่อที่
บริ ษทั จะได้จดั เตรี ยมห้องประชุมให้เหมาะสมกับจํานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
4. แบบฟอร์ ม คํา ถามล่ ว งหน้า และแบบแจ้ง ความประสงค์เ ข้า ร่ ว มการประชุ ม สามารถส่ ง ให้บ ริ ษ ัท ได้ท างอี เ มล
teerapol@pfc.premier.co.th หรื อส่ งไปรษณี ยม์ ายังหน่วยงานเลขานุการบริ ษทั เลขที่ 1 พรี เมียร์ คอร์ เปอเรทปาร์ ค
ซอยพรี เมียร์ 2 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร 10250
5. ด้วยพื้นที่อนั จํากัดบริ ษทั ไม่อนุญาตให้ผตู ้ ิดตามเข้าร่ วมในบริ เวณห้องประชุม
6. เพื่อสุ ขอนามัยของส่ วนรวม ปี นี้ ขอความร่ วมมือผูเ้ ข้าร่ วมประชุมไม่รับประทานอาหารในบริ เวณห้องประชุม โดย
สามารถดื่มนํ้าที่บริ ษทั เตรี ยมไว้ได้ ส่ วนอาหารว่างบริ ษทั จะมีบริ การแจกให้ผถู ้ ือหุน้ ก่อนจะเดินทางกลับเท่านั้้ น
ข้ อปฏิบัตกิ ่อนการเข้ าร่ วมประชุ ม
1. การคัดกรองผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
1) บริ ษทั ได้จดั จุดตรวจคัดกรองจํานวน 2 จุด โดยจุดที่ 1 อยูบ่ ริ เวณทางเข้าอาคารพรี เมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค และจุดที่ 2 อยู่
บริ เวณจุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม
2) ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่มายังสถานที่บริ เวณคัดกรองต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3) บริ ษทั จะตรวจวัดอุณหภูมิผทู ้ ี่เข้าร่ วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าบริ เวณสถานที่ประชุม
4) ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทุกคนต้องลงทะเบี ยนเข้า – ออก โดยใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code (แพลตฟอร์ มไทยชนะ)
สําหรับการลงทะเบียนเข้าร่ วมการประชุมที่บริ เวณจุดลงทะเบียน และสําหรับลงทะเบียนออก ณ บริ เวณทางออก ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวกรณี พบว่ามีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมรายหนึ่งรายใดติดเชื้อ COVID-19
5) ให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่านกรอกข้อมูลในแบบสอบถามสําหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อการเฝ้า
ระวัง COVID-19 โดยขอความร่ วมมือท่านให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องเป็ นความจริ ง เพื่อประโยชน์ในการรักษาและ ป้องกันการ
แพร่ กระจายเชื้อ
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6) บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้ เข้าร่ วมการประชุม ภายใต้การวินิจฉัย
ของแพทย์หรื อพยาบาลวิชาชีพที่บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมไว้
6.1 ผูท้ ี่มีไข้ โดยมีอุณหภูมิต้ งั แต่ 37.5 องศาเซลเซี ยสขึ้นไป
6.2 บุคคลที่มีอาการเข้าข่ายจะเป็ นไข้ หรื อไอ หรื อเจ็บคอ หรื อมีน้ าํ มูก หรื อไม่ได้กลิ่น หรื อหายใจเหนื่ อยหอบ หรื อ
ผูป้ ่ วยโรคปอดอักเสบ
6.3 บุคคลที่สัมผัสกับผูป้ ่ วยยืนยันโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อประกอบอาชี พที่ เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ ยว
สถานที่แออัด หรื อ ติดต่อกับคนจํานวนมาก ในช่วง 14 วันก่อนการประชุม
ผูถ้ ื อ หุ ้น หรื อ ผูร้ ั บ มอบฉันทะที่ ไม่ ได้รั บ อนุ ญาตให้เข้าร่ วมการประชุ มสามารถส่ งคําถามให้เจ้าหน้าที่ บ ริ ษ ัท เพื่ อ
รวบรวม จัดทําเป็ นสรุ ปแนบท้ายรายงานการประชุมได้ กรณี ที่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อแสดงความประสงค์การลงคะแนนไว้ชดั เจนได้
ข้ อปฏิบัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุ มในห้ องประชุม
มาตรการเพื่อสุ ขอนามัยที่ดีของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน บริ ษทั ขอความร่ วมมือจากผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้า
ร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 และผ่านการคัดกรองแล้ว ให้ปฏิบตั ิตนดังนี้
1. บริ ษทั ได้จดั ที่นงั่ ในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างที่นงั่ ในระยะ 1.5 เมตร
2. ผูเ้ ข้าประชุมต้องนัง่ ในที่นงั่ ที่กาํ หนด โดยไม่ยา้ ยที่นงั่ ตลอดเวลา
3. ผูเ้ ข้าประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (สามารถเปิ ดหน้ากากอนามัยได้เฉพาะเมื่อดื่มนํ้าเท่านั้น)
4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริ เวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยงั ไม่ได้ลา้ ง
5. หลีกเลี่ยงการใช้ หรื อสัมผัสสิ่ งของร่ วมกับผูอ้ ื่น
6. ห้ามรับประทานอาหารหรื อของว่างใด ๆ ตลอดเวลาที่อยูใ่ นสถานที่ประชุมและห้องประชุม
7. หากผูร้ ่ วมประชุมมีไข้ หรื อไอ หรื อมีน้ าํ มูก หรื อเจ็บคอ หรื อหายใจเหนื่อยหอบ บริ ษทั ขอความร่ วมมือให้ออกจากบริ เวณที่
ประชุม
ข้ อปฏิบัตกิ ารซักถามในห้ องประชุ ม
1. ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่มีขอ้ ซักถามในที่ประชุมสามารถสอบถามได้ในห้องประชุมหรื อให้เขียนคําถามลงในกระดาษ
แล้วส่ งให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ซึ่ งจะรวบรวมไปให้คณะกรรมการต่อไป
2. ในระหว่างรอผลการนับคะแนนซึ่ งอาจใช้เวลานาน ประธาน ที่ประชุมจะดําเนินการประชุมในวาระอื่นต่อไปก่อน อย่างไรก็
ตามจะมีการประกาศผลคะแนนทุกวาระให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ทราบ ก่อนเสร็ จสิ้ นการประชุม
อื่นๆ
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมสถานที่ และอุปกรณ์เพื่อเป็ นการป้ องกันและควบคุมโรคเพิ่มเติมตามคําแนะนําสําหรั บการจัด
ประชุมของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้
- จัดให้มีจุดแนะนําและพยาบาลสําหรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุม โดยสามารถให้บริ การปฐมพยาบาลแก่ผปู ้ ่ วย วินิจฉัย อาการ และ
แยกผูป้ ่ วยออกจากการประชุม
- จัดให้มีหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมอย่างทัว่ ถึงและให้คาํ แนะนําแก่ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกคนให้สวม
หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาที่เข้าร่ วมประชุม เพื่อลดการแพร่ ของเชื้อโรคต่างๆ ในระบบทางเดินหายใจ
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- จัดเตรี ยมจุดที่มีเจลแอลกอฮอล์หรื ออุปกรณ์ลา้ งมืออย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริ เวณที่มีการใช้งานร่ วมกัน เช่น ห้อง
ประชุม จุดลงทะเบียน ห้องสุ ขา
- จัดให้มีการทําความสะอาดอุปกรณ์ และบริ เวณที่มีผสู ้ ัมผัสปริ มาณมาก
หากท่ า นผู ้ถื อ หุ ้ น มี ค ํา ถามหรื อต้ อ งการสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม อย่ า งใด โปรดติ ด ต่ อ ทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
www.pe.premier.co.th หรื อ โปรดติดต่อ นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ โทรศัพท์ 02-301-1569

ข้ อมูลอ้างอิง: บริ ษทั จัดเตรี ยมการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2563 สอดคล้องกับคําแนะนําและแนวทางของหน่ วยงาน
ต่างๆ ดังนี้
1. คําแนะนําการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรื อ
กิจกรรมอื่นที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
2. แนวทางการดําเนิ นการในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียนภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 39/2563 วันที่ 2 มีนาคม 2563 หัวข้อ “ก.ล.ต. หารื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปั ญหาการ
จัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในสถานการณ์ COVID-19”
4. มาตรการการป้ องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับสถานที่ที่มีการรวมกันของคนหมู่มาก
เช่น การแสดงคอนเสิ ร์ต การประชุม สัมมนา การแข่งขันกีฬา
5. ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดในการประชุมในภายหน้าโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั จะ
ยึดถือข้อกําหนดดังกล่าวและนํามาปรับใช้กบั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นในครั้งนี้ โดยบริ ษทั จะเปิ ดเผยการ
เปลี่ยนแปลงข้อกําหนดใน Website ของบริ ษทั โดยเร็ ว
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