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ข้อปฏิบัตกิ ารประชุมสามัญผู้ถอื หุน้
เพือ่ ความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)
เนื่องจากการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นีเ้ ป็ นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริ ษัท จึงได้ก าหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้ องกัน ความเสี่ ย งในการติ ดเชื อ้
COVID-19 ซึ่งบริษัทขอความร่วมมือให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดย
มาตรการตามข้อปฏิบตั ินนั้ จะเพิ่มกระบวนการและวิธีการตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ซึ่งทาให้การเข้าร่วมการประชุมของท่านผูถ้ ื อหุน้
อาจมีความล่าช้าและไม่ได้รบั ความสะดวก โดยบริษัทต้องประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาที่สนั้ กระชับ เพื่อลดเวลาในการที่คน
จานวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกัน และต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมตามที่ราชการกาหนด ทาให้เกิดข้อจากัด
ด้านสถานที่ท่ีไม่สามารถรองรับคนจานวนมากได้
บริษัทจึงขอความร่วมมือผู้ถอื หุน้ ดังนี้
1. มอบฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทโดยไม่ตอ้ งมาประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะที่
แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (แบบฟอร์ม ข) พร้อมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ใส่ซองตอบรับซึ่ง
บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือนัดประชุม (ไม่ตอ้ งติดแสตมป์ ) มายังสานักงานเลขานุการบริษัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้
จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กทม. 10800 ภายในวันจันทร์ท่ี 29 มีนาคม 2564
2. ส่งคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แก่บริษัท ตามแบบฟอร์มคาถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 11 ให้
บริษัทล่วงหน้าโดยไม่ตอ้ งมาร่วมประชุม
3. ขอให้ผถู้ ือหุน้ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมให้บริษัททราบล่วงหน้า ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 10 และส่งให้บริษัท
4. แบบฟอร์มคาถามล่วงหน้า และ/หรือ แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุม สามารถส่งให้บริษัทได้ทาง E-mail
address: scgp_corporatesecretary@scg.com หรื อโทรสาร 02-586-3007 หรื อ ใส่ซ องตอบรับ ซึ่งบริ ษัท จัด ส่ง ให้
พร้อมหนังสื อ นัด ประชุม (ไม่ตอ้ งติดแสตมป์ ) มายังส านัก งานเลขานุก ารบริษัท บริ ษัท เอสซี จี แพคเกจจิ ง้ จ ากัด
(มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กทม. 10800 ภายในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
5. ด้วยพืน้ ที่อนั จากัดบริษัทไม่อนุญาตให้ผตู้ ิดตามเข้าร่วมในบริเวณห้องประชุมและที่น่ งั สารอง
6. เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม ขอความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วมประชุมไม่รบั ประทานอาหารในบริเวณห้องประชุม โดยสามารถ
ดื่มนา้ ที่บริษัทเตรียมไว้ได้ ส่วนอาหารว่างบริษัทจะมีบริการแจกให้ผถู้ ือหุน้ ก่อนจะเดินทางกลับเท่านัน้
ข้อปฏิบัตกิ ่อนการเข้าร่วมประชุม
1. การคัดกรองผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1) บริษัทได้จดั จุดตรวจคัดกรองให้เป็ นสถานที่โล่งแจ้ง อากาศภายนอกถ่ายเท ไม่มีเครื่องปรับอากาศ แยกจากห้องประชุม
2) ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3) บริษัทจะตรวจวัดอุณหภูมิผทู้ ่ีเข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าบริเวณสถานที่ประชุม
4) ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม สาหรับคัดกรองโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อ
การเฝ้าระวัง COVID-19 โดยขอความร่วมมือท่านให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องเป็ นความจริง เพื่อประโยชน์ในการคัดกรองและ
สอบย้อนหากพบว่ามีผตู้ ิดเชือ้ COVID-19 ภายหลังการประชุม รวมทัง้ ขอให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ
และ/หรือหมอชนะ ตามคาแนะนาของราชการ เพื่ อประโยชน์ในการคัดกรองและการสอบประวัติของผูท้ ่ีอยู่ใน
บริเวณสถานที่จดั ประชุม
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5) บริษัทขอสงวนสิทธิ ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนีเ้ ข้าร่วมการประชุม ภายใต้การ
วินิจฉัยของแพทย์ท่ีบริษัทได้จดั เตรียมไว้
5.1) ผูท้ ่ีมีไข้ โดยมีอณ
ุ หภูมิตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ ไป
5.2) บุคคลที่มีอาการเข้าข่ายจะเป็ นไข้ หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีนา้ มูก หรือไม่ได้กลิ่น หรือลิน้ ไม่รบั รส หรือหายใจ
เหนื่อยหอบ หรือผูป้ ่ วยโรคปอดอักเสบ
5.3) บุคคลที่สมั ผัสกับผูป้ ่ วยยืนยันโรคติดเชือ้ COVID-19 หรือทางานในสถานกักกันโรค หรือเป็ นบุคลากรทางการแพทย์
ผูต้ รวจรักษาผูต้ อ้ งสงสัยว่าเป็ นโรคติดเชือ้ COVID-19 หรือเดินทางไป หรือพักอาศัย ในพืน้ ที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด (จังหวัดสมุทรสาคร) ในช่วง 14 วันก่อนการประชุม หรือไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือสถานที่ท่ีมี
การรวมกลุม่ คนที่มีการพบผูป้ ่ วยยืนยันโรคติดเชือ้ COVID-19 ในช่วง 1 เดือนก่อนการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมสามารถส่งคาถามให้เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อรวบรวม
จัดทาเป็ นสรุ ปแนบท้ายรายงานการประชุม ได้ กรณี ท่ีเป็ นผูถ้ ือหุน้ ยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยใช้
แบบฟอร์ม ข. เพื่อแสดงความประสงค์การลงคะแนนไว้ชดั เจนได้
ข้อปฏิบัตกิ ารเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมหลักและบริเวณทีน่ ่ังสารอง
มาตรการเพื่ อสุขอนามัยที่ดีของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทขอความร่วมมือจากผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ ับมอบฉันทะที่
ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 และผ่านการคัดกรองแล้ว ให้ปฏิบตั ิตนดังนี ้
1. บริษัทได้จดั ที่น่ งั ในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างที่น่ งั ตามที่ราชการกาหนดและตามความเหมาะสมของสถานที่
โดยมีจอภาพถ่ายทอดการประชุมให้รบั ชมแทนการเข้าห้องประชุมหลัก ในกรณีท่ีสถานที่ประชุมแต่ละแห่งมีผเู้ ข้าร่วม
ประชุมเต็มจานวนที่น่ งั แล้วจะไม่มีการเสริมเก้าอีห้ รือยืนเพื่อเข้าร่วมการประชุม
2. ผูเ้ ข้าประชุมต้องนั่งในโซนที่น่ งั ที่กาหนด โดยไม่ยา้ ยโซนที่น่ งั ตลอดเวลา
3. ผูเ้ ข้าประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (สามารถเปิ ดหน้ากากอนามัยได้เฉพาะเมื่อดื่มนา้ เท่านัน้ )
4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยงั ไม่ได้ลา้ ง
5. หลีกเลี่ยงการใช้ หรือสัมผัสสิ่งของร่วมกับผูอ้ ่นื
6. ห้ามรับประทานอาหารตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่ประชุม ในห้องประชุม
7. หากผูร้ ่วมประชุมมีไข้ หรือไอ หรือมีนา้ มูก หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ บริษัทขอความร่วมมือให้ออกจาก
บริเวณที่ประชุม
ข้อปฏิบัตกิ ารซักถามในห้องประชุมเพือ่ ใช้เวลาประชุมสั้น กระชับ และไม่นาน (ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที)
1. ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่มีขอ้ ซักถามในที่ประชุมจะให้เขียนคาถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้
โดยบริษัทจะตอบคาถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านัน้
2. บริษัทจะสรุ ปประเด็นคาถามและคาตอบทั้งหมดที่ ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็ น
เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ ฯ และ
เว็บไซต์ ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิน้
3. เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม บริษัทจะไม่จดั ไมโครโฟนสาหรับการซักถามให้แก่ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
4. ในระหว่างรอผลการนับคะแนนซึ่งต้องรวบรวมจากห้องประชุม หลักและบริเวณที่น่ ังสารองซึ่งอาจใช้เวลานาน
ประธานที่ประชุมจะดาเนินการประชุมในวาระอื่นต่อไปก่อน อย่างไรก็ตามจะมีการประกาศผลคะแนนทุกวาระ
ให้ผถู้ ือหุน้ ได้ทราบก่อนเสร็จสิน้ การประชุม
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อืน่ ๆ
นอกจากนี บ้ ริษัท ได้จ ัด เตรีย มสถานที่แ ละอุป กรณ์เ พื่ อ เป็ น การป้อ งกัน และควบคุม โรคเพิ่ ม เติม ตามคาแนะนา
สาหรับการจัดประชุมของมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกาหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แนบ
ท้ายประกาศกรุ งเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิ ดสถานที่เป็ นการชั่วคราว (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 30 มกราคม 2564 ดังนี ้
- จัดให้มีแพทย์และพยาบาล เพื่อให้คาแนะนาแก่ผูเ้ ข้าร่วมประชุม โดยสามารถให้บริการปฐมพยาบาลแก่ผูป้ ่ วย
วินิจฉัยอาการ และแยกผูป้ ่ วยออกจากการประชุม
- จัดเตรียมจุดที่มีเจลแอลกอฮอล์หรืออุปกรณ์ลา้ งมืออย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น
ห้องสุขา
- จัดให้มีการทาความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผสู้ มั ผัสปริมาณมาก
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์แนะนาการปฏิบตั ิตวั เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ โรค
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ที่ยงั มีความไม่แน่นอนประกอบกับบริษัทจาเป็ นต้องขออนุญาตหรือแจ้งแผนการจัดงาน
ต่อราชการ อาจทาให้บริษัทต้องเปลี่ยนแปลงมาตรการตามข้อปฏิ บัติของบริษัทข้างต้น บริษัทจึงขอให้ท่านผูถ้ ื อหุน้
ติดตามข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ฉบับล่าสุ ดก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือทางเว็บไซต์ของบริษัทที่
www.scgpackaging.com
หากท่ า นผู้ ถื อ หุ้ น มี ค าถามหรื อ ต้ อ งการสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ มเติ ม โปรดแจ้ ง บริ ษั ท ทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
www.scgpackaging.com หรือ โปรดติดต่อ
- นางสาววรารี โต๊ะเงิน
โทรศัพท์ 02-586-5382 หรือ
- นางสาวกาญจนาภรณ์ พ่วงสุวรรณ
โทรศัพท์ 02-586-2855
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