
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)  
มาตรการและแนวปฏิบัติในการร วมประชุมผู$ถือหุ$นสามัญ ประจําป) 2563 

ภายใต$สถานการณการแพร ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
ด�วยความห
วงใยในความปลอดภัยและสุขภาพของผู�ถือหุ�นหรือผู�รับมอบฉันทะ (“ผู�เข�าร
วมประชุม”) พนักงาน และทีมงาน

ผู�จัดประชุมทุกฝ+าย บริษัทได�กําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการร
วมประชุมผู�ถือหุ�นสามัญ ประจําป3 2563 ตามคําแนะนําการ
ป8องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) สําหรับการจัดการประชุม ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และคําสั่ง
ศูนยFบริหารสถานการณFการแพร
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมาตรการและแนวปฏิบัติน้ันจะเพ่ิม
กระบวนการและข้ันตอนต
าง ๆ ซ่ึงอาจทําให�ผู�เข�าร
วมประชุมไม
ได�รับความสะดวกเท
าท่ีควร จึงขอความร
วมมือผู�เข�าร
วมประชุมได�
โปรดปฏิบัติตามอย
างเคร
งครัด 

 
ในกรณีท่ีสถานการณFมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือมีข�อกําหนดจากหน
วยงานของรัฐเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดประชุมผู�ถือหุ�น 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการขอปรับเปลี่ยนมาตรการและแนวปฏิบัติดังกล
าว และจะได�แจ�งให�ผู�ถือหุ�นรับทราบผ
านทางเว็บไซตFของ
บริษัท www.cpall.co.th ต
อไป 
 
ข$อพึงรับทราบและการเตรียมการก อนวันประชุม 
1. บริษัทจะเผยแพร
หนังสือเชิญประชุมผู�ถือหุ�นสามัญและเอกสารประกอบการประชุมล
วงหน�า 30 วันก
อนวันประชุมทางเว็บไซตF

ของบริษัท www.cpall.co.th เพ่ือให�ผู�ถือหุ�นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข�อมูลก
อนการประชุม 
2. ขอความร
วมมือผู�ถือหุ�นมอบฉันทะให�กรรมการของบริษัทดังมีรายช่ือและข�อมูลของกรรมการผู�รับมอบฉันทะตามหนังสือเชิญ

ประชุม และส
งหนังสือมอบฉันทะท่ีแสดงความประสงคFในการลงคะแนนเสียงไว�แล�วพร�อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ใส

ซองตอบรับซ่ึงบริษัทจะจัดส
งให�พร�อมหนังสือเชิญประชุม (ไม
ต�องติดแสตมปW) มายังหน
วยงานเลขานุการของบริษัท 

3. ผู�ถือหุ�นสามารถส
งคําถามล
วงหน�า โดยกรุณาระบุช่ือ นามสกุล หมายเลขโทรศัพทF และอีเมล (ถ�ามี) พร�อมคําถามส
งมายัง
บริษัทก
อนวันประชุมท่ีหน
วยงานเลขานุการบริษัท ทาง e-mail : utsanee@cpall.co.th หรือทางโทรสาร  
0-2071-8621 หรือส
งมาพร�อมหนังสือมอบฉันทะโดยใส
ซองตอบรับซ่ึงบริษัทจะจัดส
งให�พร�อมหนังสือเชิญประชุม (ไม
ต�องติด
แสตมปW) 

4. ด�วยข�อจํากัดของสถานท่ีจัดประชุมท่ีต�องจัดให�มีการเว�นระยะห
าง 2 เมตรในทุกจุด บริษัทไม
อนุญาตให�มีผู�ติดตามเข�าสถานท่ี
จัดประชุมและเข�าร
วมประชุมในห�องประชุม 

5. บริษัทงดการแจกอาหารว
าง ชา กาแฟ และเครื่องดื่ม ให�แก
ผู�เข�าร
วมประชุม โดยจะมีเพียงบริการนํ้าดื่มบริเวณท่ีน่ังพักก
อน
การประชุมเท
าน้ัน และห�ามผู�เข�าร
วมประชุมรับประทานอาหารในบริเวณอาคารจัดประชุมและห�องประชุมโดยเด็ดขาด 
(ยกเว�นดื่มนํ้าเท
าน้ัน) 

6. บริษัทงดแจกรายงานประจําป3 2562 และรายงานการพัฒนาอย
างยั่งยืนป3 2562 ในแบบรูปเล
มในวันประชุม ท้ังน้ี เพ่ือลด
ความเสี่ยงจากการสัมผัสสิ่งของร
วมกับผู�อ่ืน โดยผู�ถือหุ�นสามารถขอรับรายงานดังกล
าวได�ท่ีหน
วยงานนักลงทุนสัมพันธFทาง e-
mail : investor@cpall.co.th  หรือทางโทรสาร 0-2071-8617 

7. บริษัทจะดําเนินการฉีดพ
นนํ้ายาฆ
าเช้ือและทําความสะอาดสถานท่ีจัดประชุมด�วยนํ้ายาทําความสะอาดก
อนวันประชุม และจะ
ทําความสะอาดอุปกรณF และบริเวณท่ีคนมักสัมผัส โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีการใช�งานร
วมกัน ได�แก
 ราวบันไดเลื่อน ลูกบิดประตู
ห�องนํ้า อย
างสม่ําเสมอ 

สิ่งที่ส งมาด$วย ลําดับ 2 



8. บริษัทจัดเตรียมเจลล�างมือไว�ในจุดต
าง ๆ ได�แก
 จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน ห�องนํ้า หน�าห�องประชุม  
 

ข$อพึงปฏิบัติในวันประชุมเมื่อเข$าอาคารจัดประชุม 
1. บริษัทจัดจุดตรวจคัดกรองก
อนเข�าในอาคารจัดประชุม โดยจะตรวจวัดอุณหภูมิผู�ท่ีเข�าอาคารทุกคนและขอสงวนสิทธิไม


อนุญาตให�บุคคลท่ีมีอาการอย
างหน่ึงอย
างใดดังต
อไปน้ีเข�าไปในอาคาร 
1.1 ผู�ท่ีมีไข� โดยมีอุณหภูมิตั้งแต
 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป 
1.2 ผู�ท่ีมีอาการเข�าข
ายจะเปhนไข� หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีนํ้ามูก หรือจาม หรือหายใจเหน่ือยหอบ 

2. บริษัทจัดให�มีพยาบาลเพ่ือให�คําแนะนําแก
ผู�เข�าร
วมประชุมโดยสามารถให�บริการปฐมพยาบาลแก
ผู�ป+วย วินิจฉัยอาการ และ
แยกผู�ป+วยออกจากการประชุม 

3. ผู�ท่ีอยู
ในอาคารจัดประชุมทุกคนต�องสวมหน�ากากอนามัยหรือหน�ากากผ�าตลอดเวลา 
4. การต
อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และการจัดเก�าอ้ีท่ีน่ังพักสํารอง จะเว�นระยะห
าง 2 เมตร 
 
ข$อพึงปฏิบัติในวันประชุมเมื่ออยู ในห$องประชุม 
1. บริษัทจํากัดท่ีน่ังในห�องประชุมสําหรับผู�เข�าร
วมประชุมซ่ึงรองรับได�น�อยกว
า 50 ท่ีน่ัง โดยมีระยะห
างระหว
างเก�าอ้ีอย
างน�อย 2 

เมตร และขอความร
วมมือผู�เข�าร
วมประชุมห�ามย�ายหรือเลื่อนเก�าอ้ีจากตําแหน
งท่ีบริษัทจัดตั้งไว� 
2. ผู�ถือหุ�นหรือผู�รับมอบฉันทะท่ีไม
สามารถเข�าห�องประชุมได� บริษัทได�จัดบริเวณท่ีน่ังสํารองเพ่ือรับชมการถ
ายทอดสดบรรยากาศ

การประชุมผ
านทางจอภาพ 
3. บริษัทจะจัดการประชุมให�สั้น กระชับ และให�เสร็จสิ้นภายในเวลาไม
เกิน 1.30 ช่ัวโมงโดยประมาณ ท้ังน้ีเพ่ือสุขอนามัยของผู�อยู


ในห�องประชุมทุกคน 
4. ผู�เข�าร
วมประชุมต�องสวมหน�ากากอนามัยหรอืหน�ากากผ�าตลอดระยะเวลาการประชุม (อนุญาตให�เปiดหน�ากากได�เฉพาะเมื่อดื่ม

นํ้าเท
าน้ัน) 
5. บริษัทจะไม
จัดไมโครโฟนไว�ในห�องประชุมสําหรับการซักถาม หรือให�ข�อคิดเห็น หรือให�ข�อเสนอแนะ โดยผู�เข�าร
วมประชุมท่ีมี

ข�อซักถาม หรือมีข�อคิดเห็น หรือมีข�อเสนอแนะ ให�เขียนลงในกระดาษแล�วส
งให�เจ�าหน�าท่ีของบริษัทท่ีจุดลงทะเบียน หรือส
งใน
ห�องประชุม และบริษัทจะนําคําถามท่ีได�รับล
วงหน�ารวมถึงคําถามท่ีได�รับในวันประชุม มาตอบในห�องประชุมเฉพาะเรื่องท่ี
เก่ียวกับวาระการประชุมท่ีมีการลงคะแนนเสียงเท
าน้ัน สําหรับคําถามอ่ืน ๆ ท่ีไม
ได�ตอบในห�องประชุมบริษัทจะตอบและ
เผยแพร
บนเว็บไซตFของบริษัทต
อไป 


