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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7  
มาตรการและแนวทางปฏิบตัตินส าหรับผู้เข้าประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 

กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั(มหาชน)  (“บริษัท”) มีความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของ
ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุท่าน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  บริษัทฯจึงขอแจ้งให้
ทราบถึงแนวทางในการปฏิบตัิตนเพื่อเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 ดงันี ้
 
ก่อนวนัประชุม 

1. บริษัทขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงด้วย
ตวัเอง เพือ่เป็นการป้องกนัและลดโอกาสความเส่ียงตอ่การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเพื่อสขุอนามยัของผู้ ถือหุ้น 
โดยสามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมแนบหลกัฐานส่งไปรษณีย์มายงับริษัทได้ที่ ฝ่ายการเงนิ (เลขานุการบริษทั) 
ส านักงานใหญ่ เลขที่ 905/7 พระราม 3 ซอย 51 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120 
ภายในวนัพฤหสับดี ท่ี 22 ตลุาคม 2563 

2. ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งค าถามเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุลว่งหน้าได้ และบริษัทฯจะบนัทึก
ค าถามและค าตอบไว้ในรายงานการประชมุอย่างครบถ้วน โดยส่งค าถามและชื่อ-สกลุของท่าน มาพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระตามช่องทางที่กล่าวข้างต้น หรือ ผ่านทาง website ของบริษัท ช่องทางข้อเสนอแนะ / นกัลงทนุสมัพนัธ์ ตาม 
link : https://www.bsmgroup.asia/th/feedback.php หรือ ส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ir@buildersmart.com  

3. โรงแรมจะท าความสะอาดพืน้ผิวสมัผสับริเวณสถานท่ีประชมุและอบโอโซนภายในห้องประชมุล่วงหน้า 1 วนัก่อน
ประชมุ 
 
ในวนัประชุม (วนัองัคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563) 

4. บริษัทฯเตรียมการจดัประชมุเพื่อลดความแออดัของผู้ เข้าร่วมประชมุในพืน้ท่ีการประชมุ โดยจะเว้นระยะห่างระหว่าง
บคุคลประมาณ 1-2 เมตร ในจดุต่างๆ เช่น จดุคดักรอง จดุลงทะเบียน โดยจดัที่นัง่ในห้องประชมุซึง่มีจ านวนจ ากดัสามารถ
รองรับผู้หุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ (“ผู้ เข้าร่วมประชมุ”)ได้ประมาณ 40 ที่นัง่ และจะระบเุลขที่นัง่ให้ผู้ เข้าร่วมประชมุที่
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชมุนัง่ตามหมายเลขดงักล่าว เพือ่ประโยชน์ในการป้องกนัหรือ
ติดตามกรณีเกิดเหตกุารณ์ใดๆขึน้ เมื่อที่นัง่เต็มแล้ว บริษัทฯขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯแทนการเข้าร่วมประชมุ 

5. ขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่นปฏิบตัิตามมาตรการและแนวปฏิบตัใินการจดัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัทฯอยา่ง
เคร่งครัด  เพื่อป้องกนัและลดโอกาสความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดงันี ้

- ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องตอบแบบคดักรองตนเองก่อนเข้าในบริเวณสถานท่ีจดัประชมุ หากผู้ เข้าร่วมประชมุรวมทัง้
บคุคลใกล้ชดิมีการเดินทาง หรือ ผ่านในพืน้ท่ีหรือสถานท่ีเส่ียงต่อการติดเชือ้ COVID-19  ตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสขุ หรือ มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน า้มกู เหน่ือยหอบ สญูเสียการรับกล่ิน หรือ การรับรส จะไม่
อนญุาตให้เข้าร่วมประชมุ แต่สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้  
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- บริษัทฯจะจดัตัง้จดุคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคมุโรคกอ่นเข้าสถานท่ีประชมุ โดยผู้ เข้าร่วมประชมุต้อง

ผ่านการตรวจวดัอณุหภมูิร่างกายด้วยเคร่ืองตรวจวดั (อณุหภมูิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซยีส)รวมถึง Check-in 
และ Check-out ผ่านการสแกน QR Code ไทยชนะ ผู้ เข้าร่วมประชมุที่ผ่านการคดักรองแล้วจะต้องติดสตกิเกอร์ เพื่อ
เป็นสญัลกัษณ์การผ่านการคดักรองแล้ว และสวมหน้ากากอนามยัที่น ามาด้วยตวัเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชมุ 
รวมทัง้ท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จดัเตรียมไว้ตามจดุตา่งๆ 

- ผู้ เข้าร่วมประชมุที่ไม่ผา่นการคดักรองหรือไม่จดัท าแบบคดักรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) บริษัทฯขอสงวน
สิทธิไม่ให้เข้าบริเวณสถานท่ีประชมุ 

6. แนวปฏิบตัิการตอบค าถามในห้องประชุม เพื่อให้ด าเนินการประชุมใช้เวลาสัน้ กระชับ และลดความเสี่ยง
จากการแพร่ระบาดของโรค  

- บริษัทจะไม่จดัเตรียมไมโครโฟนส าหรับการสอบถามในท่ีประชมุ โดยผู้ เข้าร่วมประชมุที่ประสงค์จะสอบถามในท่ี
ประชมุ ขอให้ส่งค าถามให้แกเ่จ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อรวบรวมและส่งค าถามให้แก่ประธานกรรมการบริษัทฯต่อไป 

- บริษัทฯจะสรุปประเด็นค าถามและค าตอบที่ส่งมาล่วงหน้าและสอบถามในวนัประชมุฯ โดยรวบรวบไว้ในรายงาน
การประชมุผู้ถือหุ้น ซึง่จะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูตลาดหลกัทรัพย์ฯและ เว็บไซตข์องบริษัทฯภายใน 14 วนั 
นบัแต่วนัประชมุเสร็จสิน้ 

7. บริษัทฯงดบริการอาหารและเคร่ืองดื่มทกุชนิด และไม่อนญุาตส าหรับการรับประทานอาหารและเคร่ืองดื่มในบริเวณ
สถานท่ีจดัการประชมุฯ เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส  

8. บริษัทฯขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุท่านปฏิบตัิตามาตรการและแนวปฏิบตัิในการเข้าประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ฯอย่าง
เคร่งครัด 

 
ทัง้นี ้อาจเกิดความล่าช้าในการคดักรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ บริษัทฯขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ 

โอกาสนีด้้วย 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

12 ตลุาคม 2563 
 
 
เลขานกุารบริษัท 
โทร.0-2683-4900 ต่อ 408 
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