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ข้อปฏิบัติการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 

 
เน่ืองจากการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้้ีเป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (“COVID-19”) บริษทัจึงไดก้าํหนดมาตรการในการคดักรองและการป้องกนัความเส่ียงในการติดเช้ือ COVID-19 ซ่ึงบริษทั
ขอความร่วมมือใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมโปรดปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด โดยมาตรการตามขอ้ปฏิบติันั้นจะ
เพ่ิมกระบวนการและวิธีการตามขั้นตอนต่างๆ ซ่ึงทาํให้การเขา้ร่วมการประชุมของท่านผูถื้อหุ้นอาจมีความล่าชา้ และไม่ไดรั้บ
ความสะดวก บริษทัจึงขอความร่วมมือผูถื้อหุน้ดงัน้ี  

1.  มอบฉันทะการเขา้ประชุมให้แก่นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ และ/หรือนางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์ กรรมการของ
บริษทั โดยไม่ตอ้งมาประชุมดว้ยตนเอง โดยส่งหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแสดงความประสงคใ์นการลงคะแนนเสียงไวแ้ลว้ 
(หนังสือมอบฉันทะแบบ ข) พร้อมกบัเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายงัหน่วยงานเลขานุการบริษทั เลขท่ี 1 
พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
ภายในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 

2.  ส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ ตามแบบฟอร์มคาํถามล่วงหนา้มายงับริษทัภายในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563  
3.  ขอให้ผูถื้อหุ้นแจง้ความประสงค์เขา้ร่วมการประชุมให้บริษทัทราบล่วงหน้าภายในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 เพ่ือท่ี

บริษทัจะไดจ้ดัเตรียมหอ้งประชุมใหเ้หมาะสมกบัจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
4. แบบฟอร์มคาํถามล่วงหน้า และแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุม สามารถส่งให้บริษัทได้ทางอีเมล 

teerapol@pfc.premier.co.th หรือส่งไปรษณียม์ายงัหน่วยงานเลขานุการบริษทั เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค 
ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  

5.  ดว้ยพ้ืนท่ีอนัจาํกดับริษทัไม่อนุญาตใหผู้ติ้ดตามเขา้ร่วมในบริเวณหอ้งประชุม  
6.  เพ่ือสุขอนามยัของส่วนรวม ปีน้ีขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่รับประทานอาหารในบริเวณห้องประชุม โดย

สามารถด่ืมนํ้าท่ีบริษทัเตรียมไวไ้ด ้ส่วนอาหารวา่งบริษทัจะมีบริการแจกใหผู้ถื้อหุน้ก่อนจะเดินทางกลบัเท่านั้้น  
 
ข้อปฏิบัตก่ิอนการเข้าร่วมประชุม 
 1.  การคดักรองผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
 1)  บริษทัไดจ้ดัจุดตรวจคดักรองจาํนวน 2 จุด โดยจุดท่ี 1 อยูบ่ริเวณทางเขา้อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค และจุดท่ี 2 อยู่

บริเวณจุดลงทะเบียนหนา้หอ้งประชุม  
 2)  ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมายงัสถานท่ีบริเวณคดักรองตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา 
 3)  บริษทัจะตรวจวดัอุณหภูมิผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมทุกท่านก่อนเขา้บริเวณสถานท่ีประชุม 
 4) ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนตอ้งลงทะเบียนเขา้ – ออก โดยใชโ้ทรศพัท์มือถือสแกน QR Code (แพลตฟอร์มไทยชนะ) 

สาํหรับการลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมท่ีบริเวณจุดลงทะเบียน และสาํหรับลงทะเบียนออก ณ บริเวณทางออก ทั้งน้ี 
เพ่ือประโยชน์ในการติดตามตวักรณีพบวา่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมรายหน่ึงรายใดติดเช้ือ COVID-19 

 5)  ให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านกรอกขอ้มูลในแบบสอบถามสาํหรับคดักรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพ่ือการเฝ้า
ระวงั COVID-19 โดยขอความร่วมมือท่านใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งเป็นความจริง เพ่ือประโยชน์ในการรักษาและ ป้องกนัการ
แพร่กระจายเช้ือ 
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 6)  บริษทัขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหบุ้คคลท่ีมีอาการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีเขา้ร่วมการประชุม ภายใตก้ารวินิจฉยั 
ของแพทยห์รือพยาบาลวชิาชีพท่ีบริษทัไดจ้ดัเตรียมไว ้

  6.1  ผูท่ี้มีไข ้โดยมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป 
  6.2  บุคคลท่ีมีอาการเขา้ข่ายจะเป็นไข ้หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีนํ้ามูก หรือไม่ไดก้ล่ิน หรือหายใจเหน่ือยหอบ หรือ

ผูป่้วยโรคปอดอกัเสบ  
  6.3  บุคคลท่ีสัมผสักบัผูป่้วยยืนยนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบันักท่องเท่ียว 

สถานท่ีแออดั หรือ ติดต่อกบัคนจาํนวนมาก ในช่วง 14 วนัก่อนการประชุม 
  ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้เขา้ร่วมการประชุมสามารถส่งคาํถามให้เจ้าหน้าท่ีบริษัทเพ่ือ

รวบรวม จดัทาํเป็นสรุปแนบทา้ยรายงานการประชุมได ้กรณีท่ีเป็นผูถื้อหุ้นยงัสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. เพ่ือแสดงความประสงคก์ารลงคะแนนไวช้ดัเจนได ้

  
ข้อปฏิบัตกิารเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม  
มาตรการเพ่ือสุขอนามยัท่ีดีของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน บริษทัขอความร่วมมือจากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีประสงคเ์ขา้
ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 และผา่นการคดักรองแลว้ ใหป้ฏิบติัตนดงัน้ี  
1.  บริษทัไดจ้ดัท่ีนัง่ในหอ้งประชุมโดยมีระยะห่างระหวา่งท่ีนัง่ในระยะ 1.5 เมตร   
2.  ผูเ้ขา้ประชุมตอ้งนัง่ในท่ีนัง่ท่ีกาํหนด โดยไม่ยา้ยท่ีนัง่ตลอดเวลา  
3.  ผูเ้ขา้ประชุมตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา (สามารถเปิดหนา้กากอนามยัไดเ้ฉพาะเม่ือด่ืมนํ้าเท่านั้น) 
4.  หลีกเล่ียงการสัมผสับริเวณใบหนา้ (ตา จมูก ปาก) ดว้ยมือท่ียงัไม่ไดล้า้ง 
5.  หลีกเล่ียงการใช ้หรือสัมผสัส่ิงของร่วมกบัผูอ่ื้น  
6.  หา้มรับประทานอาหารหรือของวา่งใด ๆ ตลอดเวลาท่ีอยูใ่นสถานท่ีประชุมและหอ้งประชุม  
7.  หากผูร่้วมประชุมมีไข ้หรือไอ หรือมีนํ้ามูก หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหน่ือยหอบ บริษทัขอความร่วมมือใหอ้อกจากบริเวณท่ี

ประชุม 
 
ข้อปฏิบัตกิารซักถามในห้องประชุม 
 1.  ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมีขอ้ซกัถามในท่ีประชุมสามารถสอบถามไดใ้นหอ้งประชุมหรือใหเ้ขียนคาํถามลงในกระดาษ

แลว้ส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัซ่ึงจะรวบรวมไปใหค้ณะกรรมการต่อไป  
2.  ในระหวา่งรอผลการนบัคะแนนซ่ึงอาจใชเ้วลานาน ประธาน ท่ีประชุมจะดาํเนินการประชุมในวาระอ่ืนต่อไปก่อน อยา่งไรก็

ตามจะมีการประกาศผลคะแนนทุกวาระใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบ ก่อนเสร็จส้ินการประชุม 
 
อ่ืน  ๆ 
นอกจากน้ีบริษทัไดจ้ดัเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์เพ่ือเป็นการป้องกนัและควบคุมโรคเพ่ิมเติมตามคาํแนะนาํสําหรับการจดั 
ประชุมของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2563 ดงัน้ี 
 -  จดัใหมี้จุดแนะนาํและพยาบาลสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยสามารถใหบ้ริการปฐมพยาบาลแก่ผูป่้วย วนิิจฉยั อาการ และ

แยกผูป่้วยออกจากการประชุม  
 -  จดัให้มีหนา้กากอนามยัแจกจ่ายให้กบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมอยา่งทัว่ถึงและให้คาํแนะนาํแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนให้สวม

หนา้กากอนามยัไวต้ลอดเวลาท่ีเขา้ร่วมประชุม เพ่ือลดการแพร่ของเช้ือโรคต่างๆ ในระบบทางเดินหายใจ 
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 - จดัเตรียมจุดท่ีมีเจลแอลกอฮอลห์รืออุปกรณ์ลา้งมืออยา่งเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีการใชง้านร่วมกนั เช่น ห้อง
ประชุม จุดลงทะเบียน หอ้งสุขา  

 - จดัใหมี้การทาํความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณท่ีมีผูส้ัมผสัปริมาณมาก  
 หากท่านผู ้ถือหุ้นมีคําถามหรือต้องการสอบถามข้อมูลเ พ่ิม เ ติมอย่างใด  โปรดติดต่อทางเว็บไซต์ของบริษัท  
www.pe.premier.co.th หรือ โปรดติดต่อ นายธีระพล จุฑาพรพงศ ์โทรศพัท ์02-301-1569 
   

 
ข้อมูลอ้างอิง:  บริษทัจดัเตรียมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 สอดคลอ้งกบัคาํแนะนาํและแนวทางของหน่วยงาน

ต่างๆ ดงัน้ี 
   1.  คาํแนะนาํการป้องกนัควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาํหรับการจดัการประชุม สัมมนา หรือ 

กิจกรรมอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2563  
   2.  แนวทางการดาํเนินการในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนภายใตส้ถานการณ์การแพร่ 

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
   3.  ข่าว ก.ล.ต. ฉบบัท่ี 39/2563 วนัท่ี 2 มีนาคม 2563 หวัขอ้ “ก.ล.ต. หารือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแกไ้ขปัญหาการ 

จดัประชุมผูถื้อหุน้ในสถานการณ์ COVID-19” 
   4.  มาตรการการป้องกนัควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับสถานท่ีท่ีมีการรวมกนัของคนหมู่มาก 

เช่น การแสดงคอนเสิร์ต การประชุม สัมมนา การแข่งขนักีฬา 
   5.  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดในการประชุมในภายหนา้โดยหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัจะ

ยึดถือขอ้กาํหนดดงักล่าวและนาํมาปรับใชก้บัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี โดยบริษทัจะเปิดเผยการ
เปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดใน Website ของบริษทัโดยเร็ว    


