มาตราการและแนวทางปฏิบตั ิตนสาหรับผู้เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จากัด(มหาชน) (“บริษัท”) มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯจึงขอแจ้งให้
ทราบถึงแนวปฎิบตั ิตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ดังนี ้
ก่อนวันประชุม
1. บริษัทขอความร่วมมือผูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯแทนการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงด้วย
ตัวเอง เพื่อเป็ นการป้องกันและลดโอกาสความเสีย่ งต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเพื่อสุขอนามัยของผูถ้ ือหุน้
โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบหลักฐานส่งไปรษณียม์ ายังบริษัทได้ท่ี ฝ่ ายการเงิน (เลขานุการบริษทั )
สานักงานใหญ่ เลขที่ 905/7 พระราม 3 ซอย 51 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานาวา กรุ งเทพฯ 10120
ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565
2. ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า ได้ และบริษัทฯจะบันทึก
คาถามและคาตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยส่งคาถามและชื่อ-สกุลของท่าน มาพร้อมหนังสือมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระตามช่องทางที่กล่าวข้างต้น หรือ ผ่านทาง website ของบริษัท ช่องทางข้อเสนอแนะ / นักลงทุนสัมพันธ์ ตาม
link : https://www.bsmgroup.asia/th/feedback.php หรือ ส่งเป็ นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ท่ี ir@buildersmart.com
3. บริษัท จะทาความสะอาดพืน้ ผิวสัมผัสบริเวณสถานที่ประชุมและ พ่นนา้ ยาฆ่าเชือ้ ภายในบริเวณสถานที่ประชุม
ล่วงหน้า 1 วันก่อนประชุม
ในวันประชุม (วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565)
4. บริษัทฯเตรียมการจัดประชุมเพื่อลดความแออัดของผูเ้ ข้าร่วมประชุมในพืน้ ที่การประชุม โดยจะเว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคลประมาณ 1-2 เมตร ในจุดต่างๆ เช่น จุดคัดกรอง จุดลงทะเบียน โดยจัดที่น่งั ในห้องประชุมซึง่ มีจานวนจากัดสามารถ
รองรับผูห้ นุ้ และ/หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะ (“ผูเ้ ข้าร่วมประชุม”) ได้ประมาณ 40 ที่น่งั และจะระบุเลขที่น่งั ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมที่
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือ
ติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึน้ เมื่อที่น่งั เต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม
5. ขอให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านปฎิบตั ิตามมาตราการและแนวปฏิบตั ิในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดโอกาสความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี ้
- ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จดั ประชุม หากผูเ้ ข้าร่วมประชุมรวมทัง้
บุคคลใกล้ชดิ มีการเดินทาง หรือ ผ่านในพืน้ ที่หรือสถานที่เสีย่ งต่อการติดเชือ้ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุข หรือ มีอาการเจ็บป่ วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีนา้ มูก เหนื่อยหอบ สูญเสียการรับกลิ่น หรือ การรับรส จะไม่
อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้
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บริษัทฯ จะจัดตัง้ จุดคัดกรองตามแนวปฎิบตั ิของกรมควบคุมโรคก่อนเข้าสถานที่ประชุม โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุมต้อง
ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิรา่ งกายด้วยเครื่องตรวจวัด (อุณหภูมิรา่ งกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส) รวมถึง Checkin และ Check-out ผ่านการสแกน QR Code ไทยชนะ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองแล้วจะต้องติดสติกเกอร์
เพื่อเป็ นสัญลักษณ์การผ่านการคัดกรองแล้ว
และสวมหน้ากากอนามัยที่นามาด้วยตัวเองตลอดเวลาที่เข้าร่วม
ประชุม รวมทัง้ ทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จดั เตรียมไว้ตามจุดต่างๆ
- ผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่ไม่ผา่ นการคัดกรองหรือไม่จดั ทาแบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิไม่ให้เข้าบริเวณสถานที่ประชุม
6. แนวปฏิบตั ิการตอบคาถามในห้องประชุม เพื่อให้ดาเนินการประชุมใช้เวลาสั้น กระชับ และลดความเสี่ยง
จากการแพร่ระบาดของโรค
- บริษัทจะไม่จดั เตรียมไมโครโฟนสาหรับการสอบถามในที่ประชุม โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่
ประชุม ขอให้ส่งคาถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อรวบรวมและส่งคาถามให้แก่ประธานกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
- บริษัทฯ จะสรุปประเด็นคาถามและคาตอบที่ส่งมาล่วงหน้าและสอบถามในวันประชุมฯ โดยรวบรวบไว้ในรายงาน
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึง่ จะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ประชุมเสร็จสิน้
7. บริษัทฯ งดบริการอาหารและเครือ่ งดื่มทุกชนิด และไม่อนุญาตสาหรับการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณ
สถานที่จดั การประชุมฯ เพื่อป้องกันความเสีย่ งจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
8. บริษัทฯ ขอให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบตั ิตามาตราการและแนวปฏิบตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2565 ภายใต้สถานการร์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ฯ อย่าง
เคร่งครัด
ทัง้ นี ้ อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ
โอกาสนีด้ ว้ ย

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน)
12 เมษายน 2565
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