
 

BuilderSmart Public Company Limited 
905/7 Rama III Soi 51, Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 Tel: +66 (0) 2683-4900; Fax: +66 (0) 2683-4949 

E-mail:  customercare@buildersmart.com       www.bsmgroup.asia , www.alloy-asia.com 
 

1 

 
มาตราการและแนวทางปฏิบตัิตนส าหรับผู้เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

บรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั(มหาชน) (“บรษิัท”) มีความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของ
ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่าน ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บรษิัทฯจงึขอแจง้ให้
ทราบถึงแนวปฎิบตัิตนในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ดงันี ้
 
ก่อนวนัประชุม 

1. บรษิัทขอความรว่มมือผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทฯแทนการเขา้รว่มประชมุและออกเสียงดว้ย
ตวัเอง เพื่อเป็นการป้องกนัและลดโอกาสความเส่ียงตอ่การแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 และเพื่อสขุอนามยัของผูถื้อหุน้ 
โดยสามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มแนบหลกัฐานส่งไปรษณียม์ายงับรษิัทไดท้ี่ ฝ่ายการเงนิ (เลขานุการบริษทั) 
ส านักงานใหญ่ เลขที ่905/7 พระราม 3 ซอย 51 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120 
ภายในวนัที่ 22 เมษายน 2565 

2. ผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามเป็นลายลกัษณอ์กัษรท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุลว่งหนา้ได ้ และบรษิัทฯจะบนัทึก
ค าถามและค าตอบไวใ้นรายงานการประชมุอย่างครบถว้น โดยส่งค าถามและชื่อ-สกลุของท่าน มาพรอ้มหนงัสือมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระตามช่องทางที่กลา่วขา้งตน้ หรือ ผ่านทาง website ของบรษิัท ช่องทางขอ้เสนอแนะ / นกัลงทนุสมัพนัธ ์ตาม 
link : https://www.bsmgroup.asia/th/feedback.php หรือ ส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนกิสไ์ดท้ี่ ir@buildersmart.com  

3. บรษิัท จะท าความสะอาดพืน้ผิวสมัผสับรเิวณสถานท่ีประชมุและ พ่นน า้ยาฆ่าเชือ้ภายในบรเิวณสถานท่ีประชมุ
ล่วงหนา้ 1 วนัก่อนประชมุ 
 
ในวนัประชุม (วนัพฤหัสบดี ที ่28 เมษายน 2565) 

4. บรษิัทฯเตรียมการจดัประชมุเพื่อลดความแออดัของผูเ้ขา้รว่มประชมุในพืน้ท่ีการประชมุ โดยจะเวน้ระยะห่างระหว่าง
บคุคลประมาณ 1-2 เมตร ในจดุต่างๆ เช่น จดุคดักรอง จดุลงทะเบียน โดยจดัที่นั่งในหอ้งประชมุซึง่มีจ านวนจ ากัดสามารถ
รองรบัผูหุ้น้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ (“ผูเ้ขา้รว่มประชมุ”) ไดป้ระมาณ 40 ที่นั่ง และจะระบเุลขที่นั่งใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุที่
ลงทะเบียนเรยีบรอ้ยแลว้ จึงใครข่อความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุนั่งตามหมายเลขดงักล่าว เพื่อประโยชนใ์นการป้องกนัหรือ
ติดตามกรณีเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ขึน้ เมื่อที่นั่งเตม็แลว้ บรษิัทฯ ขอความรว่มมือผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเองมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระของบรษิัทฯ แทนการเขา้รว่มประชมุ 

5. ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุทุกทา่นปฎิบตัิตามมาตราการและแนวปฏิบตัิในการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ
อย่างเครง่ครดั  เพื่อป้องกนัและลดโอกาสความเส่ียงต่อการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ดงันี ้

- ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งตอบแบบคดักรองตนเองก่อนเขา้ในบรเิวณสถานท่ีจดัประชมุ หากผูเ้ขา้รว่มประชมุรวมทัง้
บคุคลใกลช้ดิมีการเดินทาง หรือ ผ่านในพืน้ท่ีหรือสถานท่ีเส่ียงต่อการติดเชือ้ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสขุ หรือ มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข ้ไอ จาม มีน า้มกู เหน่ือยหอบ สญูเสียการรบักล่ิน หรือ การรบัรส จะไม่
อนญุาตใหเ้ขา้รว่มประชมุ แต่สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทได ้ 
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- บรษิัทฯ จะจดัตัง้จดุคดักรองตามแนวปฎิบตัิของกรมควบคมุโรคก่อนเขา้สถานท่ีประชมุ โดยผูเ้ขา้รว่มประชุมตอ้ง

ผ่านการตรวจวดัอณุหภมูิรา่งกายดว้ยเครื่องตรวจวดั (อุณหภมูิรา่งกายไมเ่กิน 37.5 องศาเซลเซียส) รวมถงึ Check-
in และ Check-out ผ่านการสแกน QR Code ไทยชนะ ผูเ้ขา้รว่มประชมุที่ผ่านการคดักรองแลว้จะตอ้งตดิสติกเกอร ์
เพื่อเป็นสญัลกัษณก์ารผ่านการคดักรองแลว้ และสวมหนา้กากอนามยัที่น ามาดว้ยตวัเองตลอดเวลาที่เขา้รว่ม
ประชมุ รวมทัง้ท าความสะอาดมอืดว้ยแอลกอฮอลเ์จลที่จดัเตรียมไวต้ามจดุต่างๆ 

- ผูเ้ขา้รว่มประชมุที่ไม่ผา่นการคดักรองหรือไม่จดัท าแบบคดักรองโรคไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19) บรษิัทฯ ขอสงวน
สิทธิไม่ใหเ้ขา้บรเิวณสถานท่ีประชมุ 

6. แนวปฏิบตัิการตอบค าถามในห้องประชุม เพื่อให้ด าเนินการประชุมใช้เวลาสั้น กระชับ และลดความเสี่ยง
จากการแพร่ระบาดของโรค  

- บรษิัทจะไม่จดัเตรยีมไมโครโฟนส าหรบัการสอบถามในท่ีประชมุ โดยผูเ้ขา้รว่มประชมุที่ประสงคจ์ะสอบถามในที่
ประชมุ ขอใหส่้งค าถามใหแ้กเ่จา้หนา้ที่บรษิัทฯ เพื่อรวบรวมและส่งค าถามใหแ้ก่ประธานกรรมการบรษิัทฯ ต่อไป 

- บรษิัทฯ จะสรุปประเด็นค าถามและค าตอบที่ส่งมาล่วงหนา้และสอบถามในวนัประชมุฯ โดยรวบรวบไวใ้นรายงาน
การประชมุผูถื้อหุน้ ซึง่จะเผยแพรผ่่านระบบเผยแพรข่อ้มลูตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ภายใน 14 วนั 
นบัแต่วนัประชมุเสรจ็สิน้ 

7. บรษิัทฯ งดบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มทกุชนิด และไม่อนญุาตส าหรบัการรบัประทานอาหารและเครื่องดื่มในบรเิวณ
สถานท่ีจดัการประชมุฯ เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั  

8. บรษิัทฯ ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุทุกทา่นปฏิบตัิตามาตราการและแนวปฏิบตัิในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 ภายใตส้ถานการรก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และค าแนะน าของเจา้หนา้ที่ฯ อย่าง
เครง่ครดั 

 
ทัง้นี ้อาจเกิดความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ บรษิัทฯ ขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ 

โอกาสนีด้ว้ย 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) 

12 เมษายน 2565 
 
 
 
 
เลขานกุารบรษิัท 
โทร.0-2683-4900 ต่อ 410 
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