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ข้อปฏบิัตกิารประชุมสามัญผู้ถอืหุน้  

เพือ่ความปลอดภัยภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 

เน่ืองจากการจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นีเ้ป็นการประชุมในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัทจึงไดก้ าหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชือ้ 
COVID-19 ซึ่งบริษัทขอความร่วมมือใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครดั โดย
มาตรการตามขอ้ปฏิบตัินัน้จะเพ่ิมกระบวนการและวิธีการตามขัน้ตอนต่าง ๆ ซึ่งท าใหก้ารเขา้ร่วมการประชุมของท่านผูถื้อหุน้
อาจมีความลา่ชา้และไมไ่ดร้บัความสะดวก โดยบริษัทตอ้งประชมุใหแ้ลว้เสรจ็ในเวลาท่ีสัน้ กระชบั เพ่ือลดเวลาในการที่คน
จ านวนมากมารวมอยู่ในท่ีเดียวกนั และตอ้งจดัใหม้ีการเวน้ระยะห่างทางสงัคมตามท่ีราชการก าหนด ท าใหเ้กิดขอ้จ ากัด
ดา้นสถานท่ีท่ีไมส่ามารถรองรบัคนจ านวนมากได ้

บริษัทจงึขอความร่วมมือผู้ถอืหุน้ดังนี ้

1. มอบฉันทะการเขา้ประชุมใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัทโดยไม่ตอ้งมาประชมุดว้ยตนเอง โดยส่งหนงัสือมอบฉนัทะท่ี
แสดงความประสงคใ์นการลงคะแนนเสียงไวแ้ลว้ (แบบฟอรม์ ข) พรอ้มกบัเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ใสซ่องตอบรบัซึ่ง
บริษัทจดัส่งใหพ้รอ้มหนงัสือนดัประชุม (ไม่ตอ้งติดแสตมป์) มายงัส านกังานเลขานุการบริษัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1 ถนนปนูซิเมนตไ์ทย บางซื่อ กทม. 10800 ภายในวนัจนัทรท่ี์ 29 มีนาคม 2564 

2. สง่ค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ก่บริษัท ตามแบบฟอรม์ค าถามล่วงหนา้ ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 11 ให้
บริษัทลว่งหนา้โดยไมต่อ้งมารว่มประชมุ  

3. ขอใหผู้ถื้อหุน้แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมการประชมุใหบ้ริษัททราบล่วงหนา้ ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 10 และสง่ใหบ้ริษัท 

4. แบบฟอรม์ค าถามล่วงหนา้ และ/หรือ แบบแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมการประชุม สามารถส่งใหบ้ริษัทไดท้าง E-mail 
address: scgp_corporatesecretary@scg.com หรือโทรสาร 02-586-3007 หรือใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัทจัดส่งให้
พรอ้มหนังสือนัดประชุม (ไม่ตอ้งติดแสตมป์) มายังส  านักงานเลขานุการบริษัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากัด 
(มหาชน) เลขท่ี 1 ถนนปนูซิเมนตไ์ทย บางซื่อ กทม. 10800 ภายในวนัองัคารที่ 23 มีนาคม 2564 

5. ดว้ยพืน้ท่ีอนัจ ากดับริษัทไมอ่นญุาตใหผู้ต้ิดตามเขา้รว่มในบริเวณหอ้งประชมุและที่นั่งส  ารอง 

6. เพ่ือสขุอนามยัของส่วนรวม ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่รบัประทานอาหารในบริเวณหอ้งประชุม โดยสามารถ
ดื่มน า้ท่ีบริษัทเตรียมไวไ้ด ้ส่วนอาหารว่างบริษัทจะมีบริการแจกใหผู้ถื้อหุน้ก่อนจะเดินทางกลบัเท่านัน้  

ข้อปฏบิัตกิ่อนการเข้าร่วมประชุม 

1. การคดักรองผูเ้ขา้รว่มประชมุ  
1) บริษัทไดจ้ดัจดุตรวจคดักรองใหเ้ป็นสถานท่ีโลง่แจง้ อากาศภายนอกถ่ายเท ไมม่ีเครื่องปรบัอากาศ แยกจากหอ้งประชมุ 
2) ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา 
3) บริษัทจะตรวจวดัอณุหภมูิผูท่ี้เขา้รว่มประชมุทกุท่านก่อนเขา้บริเวณสถานท่ีประชมุ  
4) ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุทุกท่านกรอกขอ้มลูในแบบสอบถาม ส าหรบัคดักรองโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) เพ่ือ

การเฝ้าระวงั COVID-19 โดยขอความร่วมมือท่านใหข้อ้มลูท่ีถูกตอ้งเป็นความจริง เพ่ือประโยชนใ์นการคดักรองและ
สอบยอ้นหากพบว่ามีผูต้ิดเชือ้ COVID-19 ภายหลงัการประชุม รวมทัง้ขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมใชแ้อปพลิเคชนัไทยชนะ 
และ/หรือหมอชนะ ตามค าแนะน าของราชการ เพ่ือประโยชนใ์นการคัดกรองและการสอบประวัติของผูท่ี้อยู่ใน
บริเวณสถานท่ีจดัประชมุ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับ 9 
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5) บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหบุ้คคลท่ีมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนีเ้ขา้ร่วมการประชุม ภายใตก้าร
วินิจฉยัของแพทยท่ี์บริษัทไดจ้ดัเตรียมไว ้ 

5.1) ผูท่ี้มีไข ้โดยมีอณุหภมูิตัง้แต ่37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป  

5.2) บคุคลท่ีมีอาการเขา้ข่ายจะเป็นไข ้หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน า้มกู หรือไมไ่ดก้ลิ่น หรือลิน้ไมร่บัรส หรือหายใจ
เหน่ือยหอบ หรือผูป่้วยโรคปอดอกัเสบ 

5.3) บุคคลท่ีสมัผสักบัผูป่้วยยืนยนัโรคติดเชือ้ COVID-19 หรือท างานในสถานกกักนัโรค หรือเป็นบุคลากรทางการแพทย์
ผูต้รวจรกัษาผูต้อ้งสงสยัว่าเป็นโรคติดเชือ้ COVID-19 หรือเดินทางไป หรือพักอาศยั ในพืน้ท่ีควบคุมสูงสดุ
และเขม้งวด (จงัหวดัสมทุรสาคร) ในช่วง 14 วนัก่อนการประชุม หรือไปในสถานท่ีชุมนุมชน หรือสถานท่ีท่ีมี
การรวมกลุม่คนท่ีมีการพบผูป่้วยยืนยนัโรคติดเชือ้ COVID-19  ในช่วง 1 เดือนก่อนการประชมุ 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีไม่ไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ร่วมการประชุมสามารถสง่ค าถามใหเ้จา้หนา้ท่ีบริษัทเพ่ือรวบรวม
จัดท าเป็นสรุปแนบทา้ยรายงานการประชุมได ้กรณีท่ีเป็นผูถื้อหุน้ยงัสามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระโดยใช้
แบบฟอรม์ ข. เพ่ือแสดงความประสงคก์ารลงคะแนนไวช้ดัเจนได ้

ข้อปฏบิัตกิารเข้าร่วมประชุมในหอ้งประชุมหลักและบริเวณทีน่ั่งส ารอง 

มาตรการเพ่ือสุขอนามัยท่ีดีของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทขอความร่วมมือจากผูถื้อหุน้ หรือผูร้ ับมอบฉันทะท่ี
ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 และผ่านการคดักรองแลว้ ใหป้ฏิบตัิตนดงันี ้

1. บริษัทไดจ้ดัท่ีนั่งในหอ้งประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างท่ีนั่งตามท่ีราชการก าหนดและตามความเหมาะสมของสถานท่ี 
โดยมีจอภาพถ่ายทอดการประชุมใหร้บัชมแทนการเขา้หอ้งประชุมหลกั ในกรณีท่ีสถานท่ีประชุมแต่ละแห่งมีผูเ้ขา้ร่วม
ประชมุเตม็จ านวนท่ีนั่งแลว้จะไมม่ีการเสริมเกา้อีห้รือยืนเพ่ือเขา้รว่มการประชมุ 

2. ผูเ้ขา้ประชมุตอ้งนั่งในโซนท่ีนั่งท่ีก าหนด โดยไมย่า้ยโซนท่ีนั่งตลอดเวลา 
3. ผูเ้ขา้ประชมุตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา (สามารถเปิดหนา้กากอนามยัไดเ้ฉพาะเม่ือด่ืมน า้เท่านัน้) 
4. หลีกเลี่ยงการสมัผสับริเวณใบหนา้ (ตา จมกู ปาก) ดว้ยมือท่ียงัไมไ่ดล้า้ง 
5. หลีกเลี่ยงการใช ้หรือสมัผสัสิ่งของรว่มกบัผูอ้ื่น  
6. หา้มรบัประทานอาหารตลอดเวลาท่ีอยู่ในบริเวณสถานท่ีประชมุ ในหอ้งประชมุ  
7. หากผูร้่วมประชุมมีไข ้หรือไอ หรือมีน า้มกู หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหน่ือยหอบ บริษัทขอความร่วมมือใหอ้อกจาก
บริเวณท่ีประชมุ 

ข้อปฏบิัตกิารซักถามในหอ้งประชุมเพือ่ใช้เวลาประชุมสั้น กระชับ และไม่นาน (ไม่เกนิ 1 ช่ัวโมง 30 นาท)ี 

1. ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีมีขอ้ซกัถามในท่ีประชุมจะใหเ้ขียนค าถามลงในกระดาษแลว้ส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีรวบรวมไว ้
โดยบริษัทจะตอบค าถามในหอ้งประชมุเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสียงเท่านัน้ 

2. บริษัทจะสรุปประเด็นค าถามและค าตอบทั้งหมดท่ีส่งมาล่วงหนา้และท่ีสอบถามในหอ้งประชุมโดยรวมไวเ้ป็น
เอกสารแนบทา้ยรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ
เวบ็ไซต ์ของบริษัทภายใน 14 วนันบัแตก่ารประชมุเสรจ็สิน้ 

3. เพ่ือสขุอนามยัของสว่นรวม บริษัทจะไมจ่ดัไมโครโฟนส าหรบัการซกัถามใหแ้ก่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ 
4. ในระหว่างรอผลการนับคะแนนซึ่งตอ้งรวบรวมจากหอ้งประชุมหลกัและบริเวณท่ีนั่งส  ารองซึ่งอาจใชเ้วลานาน 

ประธานท่ีประชุมจะด าเนินการประชมุในวาระอื่นต่อไปก่อน อย่างไรก็ตามจะมีการประกาศผลคะแนนทุกวาระ
ใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบก่อนเสร็จสิน้การประชุม  
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อืน่ๆ  

นอกจากนีบ้ริษัทไดจ้ ัดเตรียมสถานที่และอุปกรณเ์พื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคเพิ่มเติมตามค าแนะน า
ส าหรบัการจดัประชมุของมาตรการป้องกนัโรคตามท่ีทางราชการก าหนดเพ่ือป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 แนบ
ทา้ยประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานท่ีเป็นการชั่วคราว (ฉบบัท่ี 18) ลงวนัท่ี 30 มกราคม 2564 ดงันี ้

- จัดใหม้ีแพทยแ์ละพยาบาล เพ่ือใหค้  าแนะน าแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยสามารถใหบ้ริการปฐมพยาบาลแก่ผูป่้วย 
วินิจฉยัอาการ และแยกผูป่้วยออกจากการประชมุ  

- จดัเตรียมจุดท่ีมีเจลแอลกอฮอลห์รืออปุกรณล์า้งมืออย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีการใชง้านร่วมกนั เช่น 
หอ้งสขุา 

- จดัใหม้ีการท าความสะอาดอปุกรณ ์และบริเวณท่ีมีผูส้มัผสัปริมาณมาก 

- จดัท าสื่อประชาสมัพนัธแ์นะน าการปฏิบตัิตวั เพ่ือป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้โรค 
 

 ดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดฯ ท่ียงัมีความไม่แน่นอนประกอบกบับริษัทจ าเป็นตอ้งขออนุญาตหรือแจง้แผนการจดังาน
ต่อราชการ อาจท าใหบ้ริษัทตอ้งเปลี่ยนแปลงมาตรการตามขอ้ปฏิบัติของบริษัทขา้งตน้  บริษัทจึงขอใหท้่านผูถื้อหุน้
ติดตามข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ฉบับล่าสุดก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือทางเว็บไซตข์องบริษัทที่  
www.scgpackaging.com  

หากท่านผู้ ถื อหุ้นมีค  าถามหรื อต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดแจ้งบริ ษัททางเว็บไซต์ของบริ ษัท 
www.scgpackaging.com หรือ โปรดติดตอ่ 

- นางสาววรารี โต๊ะเงิน  โทรศพัท ์02-586-5382 หรือ  
- นางสาวกาญจนาภรณ ์พ่วงสวุรรณ  โทรศพัท ์02-586-2855  

 
 


