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มาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดของ COVID-19 และแนวทางปฏิบัตติ นสํ าหรับผู้เข้ าร่ วมประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
ด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในปัจจุบนั ประกอบกับการประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการรวมกันของผูถ้ ือหุ ้นจํานวนมาก ซึ่ งเป็ นปั จจัยเสี่ ยงต่อการแพร่ ระบาดของ COVID-19 บริ ษทั เสริ มสร้าง
พาวเวอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) มีความตระหนักและห่ วงใยในความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุก
ท่านต่อความเสี่ ยงของการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ดังกล่าว บริ ษทั ฯ จึงขอแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบถึงมาตรการและแนวทาง
ปฏิบตั ิตนสําหรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ดังนี้
1. ขอความร่ วมมือผูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะแทนการเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 ผูถ้ ื อหุ ้นที่ อยู่ในกลุ่มเสี่ ย ง เช่ น เดิ นทางไปหรื อมาจากต่างประเทศหรื อ ติ ดต่อใกล้ชิดกับบุ คคลที่ มี ป ระวัติ
เดิ นทางไปหรื อมาจากต่ างประเทศ หรื อ พื้นที่ ห รื อสถานที่ เสี่ ยงต่อการติ ดเชื้ อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุ ขเป็ นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรื อผูม้ ีไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม เป็ นหวัด หรื อมีอาการ
ที่อาจสงสัยว่าจะเป็ น COVID-19 บริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค โดยงดการเข้า
ร่ วมประชุม ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ น้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ได้
1.2 บริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือมายังผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านแม้ไม่ใช่ผทู ้ ี่อยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยง ให้พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระแทนการเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง โดยผูถ้ ือหุ ้นสามารถส่ งหนังสื อมอบฉันทะพร้อมแนบหลักฐาน ตามวิธีการซึ่ ง
แสดงในสิ่ งที่ส่งมาด้วยของหนังสื อเชิญประชุม และจัดส่ งมาที่
นักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษทั เสริ มสร้าง พาวเวอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
325/14 ถนนหลานหลวง แขวงสี่ แยกมหานาค
เขตดุสิต กรุ งเทพฯ 10300
2. กรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นประสงค์จะเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีมาตรการต่างๆ ซึ่ งจะเป็ นขั้นตอนที่อาจต้องใช้
เวลาเพิ่มเติมก่อนการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม จึงขอชี้แจงและขอความร่ วมมือมายังผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
2.1 การตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรค โดยการเข้าไปในบริ เวณหรื อสถานที่จดั ประชุม ทุก
ท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง หากไม่ผา่ นการคัดกรอง เช่น กรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ มีอุณหภูมิร่างกายสู งกว่า 37.5 องศาเซลเซี ยส ขึ้น
ไปและ/หรื อ มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรื อมีประวัติการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หรื อพื้นที่ หรื อ
สถานที่เสี่ ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุ ข น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมท่านอาจถูก
ปฏิเสธการเข้าในบริ เวณหรื อสถานที่จดั ประชุม
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นถูกปฏิ เสธการเข้าในบริ เวณหรื อสถานที่ จดั ประชุ ม ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนได้
2.2 การเตรี ยมพื้นที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้ และการลงทะเบียน มีมาตรการดังนี้
(1) เปิ ดรับการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 น.
(2) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่าง
น้อย 1 เมตร
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(3) ผังที่ นั่งในห้องประชุ มให้มีระยะห่ างประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ที่ นั่ง ซึ่ งจะทําให้จาํ นวนที่ นั่งในห้อ ง
ประชุมมีจาํ นวนจํากัด
(4) ขอความร่ วมมือให้ผถู ้ ือหุน้ สวมใส่ หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่ วมประชุม
ทั้งนี้ การดําเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบตั ิขา้ งต้นอาจส่ งผลให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและ
การลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม บริ ษทั ฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

