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ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 8 
 

ข้อปฏิบัตกิารประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น บริษัท พรีเมยีร์ โพรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) เพือ่ความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 

 
เน่ืองจำกกำรจดักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังน้้ีเป็นกำรประชุมในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 

2019 (“COVID-19”) บริษทัจึงไดก้ ำหนดมำตรกำรในกำรคดักรองและกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกำรติดเช้ือ COVID-19 ซ่ึงบริษทั
ขอควำมร่วมมือให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขำ้ร่วมประชุมโปรดปฏิบติัตำมอยำ่งเคร่งครัด โดยมำตรกำรตำมขอ้ปฏิบติันั้น  
จะเพ่ิมกระบวนกำรและวิธีกำรตำมขั้นตอนต่ำงๆ ซ่ึงท ำให้กำรเขำ้ร่วมกำรประชุมของท่ำนผูถื้อหุ้นอำจมีควำมล่ำชำ้ และไม่ไดรั้บ
ควำมสะดวก บริษทัจึงขอควำมร่วมมือผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
1.  มอบฉันทะกำรเขำ้ประชุมให้แก่กรรมกำรอิสระของบริษทัโดยไม่ตอ้งมำประชุมดว้ยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะท่ี

แสดงควำมประสงคใ์นกำรลงคะแนนเสียงไวแ้ลว้ (หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข.) พร้อมกบัเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ 
มำยงัหน่วยงำนเลขำนุกำรบริษทั เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปำร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน       
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 ภำยในวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2563 

2.  ส่งค ำถำมล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมผูถื้อหุน้ ตำมแบบฟอร์มค ำถำมล่วงหนำ้มำยงับริษทั ภำยในวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2563  
3.  ขอใหผู้ถื้อหุน้แจง้ควำมประสงคเ์ขำ้ร่วมกำรประชุมใหบ้ริษทัทรำบล่วงหนำ้ ภำยในวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2563 เพื่อท่ีบริษทัจะ

ไดจ้ดัเตรียมหอ้งประชุมใหเ้หมำะสมกบัจ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุม 
4. แบบฟอร์มค ำถำมล่วงหน้ำ และแบบแจ้งควำมประสงค์เข้ำร่วมกำรประชุม สำมำรถส่งให้บริษัทได้ทำงอีเมล 

teerapol@pfc.premier.co.th หรือส่งไปรษณีย์มำย ังหน่วยงำนเลขำนุกำรบริษัท เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปำร์ค                
ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  

5.  ดว้ยพ้ืนท่ีอนัจ ำกดับริษทัไม่อนุญำตใหผู้ติ้ดตำมเขำ้ร่วมในบริเวณหอ้งประชุม  
6.  เพ่ือสุขอนำมยัของส่วนรวม ปีน้ีขอควำมร่วมมือผูเ้ขำ้ร่วมประชุมไม่รับประทำนอำหำรในบริเวณห้องประชุม โดยสำมำรถ

ด่ืมน ้ ำท่ีบริษทัเตรียมไวไ้ด ้ส่วนอำหำรวำ่งบริษทัจะมีบริกำรแจกใหผู้ถื้อหุน้ก่อนจะเดินทำงกลบัเท่ำนั้้น  
 
ข้อปฏิบัตก่ิอนการเข้าร่วมประชุม 
 1.  กำรคดักรองผูเ้ขำ้ร่วมประชุม 
 1)  บริษทัไดจ้ดัจุดตรวจคดักรองจ ำนวน 2 จุด โดยจุดท่ี 1 อยูบ่ริเวณทำงเขำ้อำคำรศูนยนิ์ทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค 

และจุดท่ี 2 อยูบ่ริเวณจุดลงทะเบียนหนำ้หอ้งประชุม  
 2)  ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมำยงัสถำนท่ีบริเวณคดักรองตอ้งสวมหนำ้กำกอนำมยัตลอดเวลำ 
 3)  บริษทัจะตรวจวดัอุณหภูมิผูท่ี้เขำ้ร่วมประชุมทุกท่ำนก่อนเขำ้บริเวณสถำนท่ีประชุม 
 4) ผูเ้ข้ำร่วมประชุมทุกคนต้องลงทะเบียนเข้ำ – ออก โดยใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code (แพลตฟอร์มไทยชนะ) 

ส ำหรับกำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมกำรประชุมท่ีบริเวณจุดลงทะเบียน และส ำหรับลงทะเบียนออก ณ บริเวณทำงออก ทั้งน้ี 
เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมตวักรณีพบวำ่มีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมรำยหน่ึงรำยใดติดเช้ือ COVID-19 

 5)  ให้ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมทุกท่ำนกรอกขอ้มูลในแบบสอบถำมส ำหรับคดักรองโรคไวรัสโคโรนำ (COVID-19) เพื่อกำรเฝ้ำ
ระวงั COVID-19 โดยขอควำมร่วมมือท่ำนใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งเป็นควำมจริง เพ่ือประโยชน์ในกำรรักษำและ ป้องกนักำร
แพร่กระจำยเช้ือ 
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 6)  บริษทัขอสงวนสิทธิไม่อนุญำตใหบุ้คคลท่ีมีอำกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีเขำ้ร่วมกำรประชุม ภำยใตก้ำรวนิิจฉยั    
               ของแพทยห์รือพยำบำลวชิำชีพท่ีบริษทัไดจ้ดัเตรียมไว ้
  6.1)  ผูท่ี้มีไข ้โดยมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศำเซลเซียสข้ึนไป 
  6.2) บุคคลท่ีมีอำกำรเขำ้ข่ำยจะเป็นไข ้หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน ้ ำมูก หรือไม่ไดก้ล่ิน หรือหำยใจเหน่ือยหอบ หรือ

ผูป่้วยโรคปอดอกัเสบ  
  6.3)  บุคคลท่ีสัมผสักบัผูป่้วยยืนยนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 หรือประกอบอำชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบันักท่องเท่ียว 

สถำนท่ีแออดั หรือ ติดต่อกบัคนจ ำนวนมำก ในช่วง 14 วนัก่อนกำรประชุม 
  ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำร่วมกำรประชุมสำมำรถส่งค ำถำมให้เจ้ำหน้ำท่ีบริษัทเพ่ือ

รวบรวม จดัท ำเป็นสรุปแนบทำ้ยรำยงำนกำรประชุมได ้กรณีท่ีเป็นผูถื้อหุ้นยงัสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ
โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. เพื่อแสดงควำมประสงคก์ำรลงคะแนนไวช้ดัเจนได ้

  
ข้อปฏิบัตกิารเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม  
มำตรกำรเพ่ือสุขอนำมยัท่ีดีของผูเ้ขำ้ร่วมประชุมทุกท่ำน บริษทัขอควำมร่วมมือจำกผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีประสงคเ์ขำ้ร่วม
ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 และผำ่นกำรคดักรองแลว้ ใหป้ฏิบติัตนดงัน้ี  
1.  บริษทัไดจ้ดัท่ีนัง่ในหอ้งประชุมโดยมีระยะห่ำงระหวำ่งท่ีนัง่ในระยะ 1.5 เมตร   
2.  ผูเ้ขำ้ประชุมตอ้งนัง่ในท่ีนัง่ท่ีก ำหนด โดยไม่ยำ้ยท่ีนัง่ตลอดเวลำ  
3.  ผูเ้ขำ้ประชุมตอ้งสวมหนำ้กำกอนำมยัตลอดเวลำ (สำมำรถเปิดหนำ้กำกอนำมยัไดเ้ฉพำะเม่ือด่ืมน ้ ำเท่ำนั้น) 
4.  หลีกเล่ียงกำรสมัผสับริเวณใบหนำ้ (ตำ จมูก ปำก) ดว้ยมือท่ียงัไม่ไดล้ำ้ง 
5.  หลีกเล่ียงกำรใช ้หรือสมัผสัส่ิงของร่วมกบัผูอ่ื้น  
6.  หำ้มรับประทำนอำหำรหรือของวำ่งใด ๆ ตลอดเวลำท่ีอยูใ่นสถำนท่ีประชุมและหอ้งประชุม  
7.  หำกผูร่้วมประชุมมีไข ้หรือไอ หรือมีน ้ ำมูก หรือเจ็บคอ หรือหำยใจเหน่ือยหอบ บริษทัขอควำมร่วมมือให้ออกจำกบริเวณท่ี

ประชุม 
 
ข้อปฏิบัตกิารซักถามในห้องประชุม 
1.  ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมีขอ้ซกัถำมในท่ีประชุมสำมำรถสอบถำมไดใ้นหอ้งประชุมหรือใหเ้ขียนค ำถำมลงในกระดำษ

แลว้ส่งใหเ้จำ้หนำ้ท่ีของบริษทัซ่ึงจะรวบรวมไปใหค้ณะกรรมกำรต่อไป  
2.  ในระหวำ่งรอผลกำรนบัคะแนนซ่ึงอำจใชเ้วลำนำน ประธำน ท่ีประชุมจะด ำเนินกำรประชุมในวำระอ่ืนต่อไปก่อน อยำ่งไรก็

ตำมจะมีกำรประกำศผลคะแนนทุกวำระใหผู้ถื้อหุน้ไดท้รำบ ก่อนเสร็จส้ินกำรประชุม 
 
อืน่ๆ  
นอกจำกน้ีบริษัทได้จดัเตรียมสถำนท่ีและอุปกรณ์เพ่ือเป็นกำรป้องกันและควบคุมโรคเพ่ิมเติมตำมค ำแนะน ำส ำหรับกำรจัด 
ประชุมของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข ลงวนัท่ี 11 กมุภำพนัธ์ 2563 ดงัน้ี 
 -  จดัให้มีจุดแนะน ำและพยำบำลส ำหรับผูเ้ขำ้ร่วมประชุม โดยสำมำรถให้บริกำรปฐมพยำบำลแก่ผูป่้วย วินิจฉัย อำกำร และ

แยกผูป่้วยออกจำกกำรประชุม  
 - จัดให้มีหน้ำกำกอนำมยัแจกจ่ำยให้กับผูเ้ขำ้ร่วมประชุมอย่ำงทั่วถึงและให้ค  ำแนะน ำแก่ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมทุกคนให้สวม

หนำ้กำกอนำมยัไวต้ลอดเวลำท่ีเขำ้ร่วมประชุม เพ่ือลดกำรแพร่ของเช้ือโรคต่ำงๆ ในระบบทำงเดินหำยใจ 
 



38          บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

 - จดัเตรียมจุดท่ีมีเจลแอลกอฮอล์หรืออุปกรณ์ลำ้งมืออย่ำงเพียงพอ โดยเฉพำะในบริเวณท่ีมีกำรใชง้ำนร่วมกนั เช่น ห้อง
ประชุม จุดลงทะเบียน หอ้งสุขำ  

 - จดัใหมี้กำรท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ และบริเวณท่ีมีผูส้มัผสัปริมำณมำก  
 หำกท่ำนผูถื้อหุ้นมีค ำถำมหรือตอ้งกำรสอบถำมขอ้มูลเพ่ิมเติมอยำ่งใด โปรดติดต่อทำงเวบ็ไซต์ของบริษทั  www.premier-
products.co.th หรือ โปรดติดต่อ นำยธีระพล จุฑำพรพงศ ์โทรศพัท ์02-301-1569 
   
ข้อมูลอ้างองิ:  บริษทัจดัเตรียมกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 สอดคลอ้งกบัค ำแนะน ำและแนวทำงของหน่วยงำนต่ำงๆ 

ดงัน้ี 
   1.  ค ำแนะน ำกำรป้องกนัควบคุมโรคไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส ำหรับกำรจดักำรประชุม สัมมนำ หรือ 

กิจกรรมอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข ลงวนัท่ี 11 กมุภำพนัธ์ 2563  
   2.  แนวทำงกำรด ำเนินกำรในกำรจดัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนภำยใตส้ถำนกำรณ์กำรแพร่ 

ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
   3.  ข่ำว ก.ล.ต. ฉบบัท่ี 39/2563 วนัท่ี 2 มีนำคม 2563 หวัขอ้ “ก.ล.ต.หำรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งแกไ้ขปัญหำกำร จดั

ประชุมผูถื้อหุน้ในสถำนกำรณ์ COVID-19” 
   4.  มำตรกำรกำรป้องกนัควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ส ำหรับสถำนท่ีท่ีมีกำรรวมกนัของคนหมู่มำก เช่น 

กำรแสดงคอนเสิร์ต กำรประชุม สมัมนำ กำรแข่งขนักีฬำ 
   5.  ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดในกำรประชุมในภำยหน้ำโดยหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัจะ

ยึดถือขอ้ก ำหนดดงักล่ำวและน ำมำปรับใชก้ับกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี โดยบริษทัจะเปิดเผยกำร
เปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดใน Website ของบริษทัโดยเร็ว    

 

http://www.premier-products.co.th/
http://www.premier-products.co.th/

