มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564
ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- )
จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
(COVID-19) เพือเป็ นการ
รองรับมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข ในการลดความเสี ยงจากการแพร่ ระบาดของ
โรค COVID-19 รวมทังความห่ วงใยต่อสุ ขภาพและความปลอดภัยของผูถ้ ือหุ น้ ของ บริ ษทั ประชาอาภรณ์
จํากัด(มหาชน) บริ ษทั จึงใคร่ ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่ วมการประชุ ม ผูถ้ ือหุน้ ดังนี
1. บริ ษัทใคร่ ขอความร่ วมมื อท่ านผู้ถือหุ้นโปรดดําเนินการมอบฉั นทะให้ แก่ กรรมการอิสระ
ของบริษัทตามทีระบุ ไว้ ในหนั งสื อเชิ ญประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น แทนการเข้ าร่ วมประชุ มด้ วยตนเอง โดย
ท่ า นสามารถส่ ง แบบฟอร์ ม การมอบฉัน ทะที กรอกข้อมูล ครบถ้ว น พร้ อ มเอกสารที เกี ยวข้อง มายัง
เลขานุ การบริ ษทั บริ ษทั ประชาอาภรณ์ จํากัด(มหาชน) เลขที ถนนพระราม แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
โดยกรุ ณาส่ งเอกสารดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย วันทําการก่อน
วันอังคารที เมษายน
2. บริ ษทั จะจัดให้มีการทําความสะอาดภายในห้องประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม
3. บริ ษทั เตรี ยมพืนทีการประชุ มเพือลดความแออัดของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม โดยจัดทีนังให้มีการ
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลตามทีกฎหมายกําหนด ซึ งจะทําให้จาํ นวนทีนังในห้องประชุมสามารถรองรับ
ผูถ้ ื อหุ้น และ/หรื อ ผูร้ ั บ มอบฉันทะ (“ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม”) ได้ประมาณ 50 ที นัง หลังจากขันตอนการ
ลงทะเบียน ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมแต่ละท่านจะได้รับหมายเลขทีนังซึ งจะต้องนังตามหมายเลขทีระบุไว้เท่านัน
เพือประโยชน์ในการป้ องกันโรค หรื อ ติดตามกรณี เกิดเหตุการณ์ใดๆขึน
เมือทีนังเต็มตามลําดับหมายเลขทีบริ ษทั จัดเตรี ยมแล้ว บริ ษทั ใคร่ ขอความร่ วมมือผูถ้ ือหุ ้นทีมา
ประชุ มด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั แทนการเข้าร่ วมประชุม หากท่านเป็ นผูร้ ับมอบ
ฉันทะบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระทีระบุชือไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ เพือเป็ นการ
รักษาสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้
4. บริ ษทั ขอความร่ วมมือผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่านปฏิบตั ิตามแนวทางการดําเนิ นการจัดประชุ ม
สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษทั อย่างเคร่ งครั ด เพือป้ องกันและลดความเสี ยงของการแพร่ ระบาดของไวรั ส
COVID-19 ดังนี
4.1 บริ ษ ทั จัดให้มีจุดคัดกรองสุ ขภาพ ณ บริ เวณทางเข้าพืนทีประชุ ม เพือตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่ างกายของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทุกท่าน ทังนีบริษัทขอสงวนสิ ทธิทีจะปฏิเสธการเข้ าพืนที
การประชุ ม สํ า หรั บ ผู้ ถื อหุ้ น ที มี อุ ณหภู มิ ร่ างกายตั งแต่ . องศาเซลเซี ยสขึ นไป
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทีผ่านการคัดกรองจะต้องติดสติกเกอร์ และต้องสวมใส่ หน้ากากอนามัย
หรื อหน้ากากผ้าตลอดเวลาทีอยูใ่ นพืนที รวมถึงทําความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที
จัดเตรี ยมไว้

4.2 เพือให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิของกรมควบคุ มโรค ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทุกท่านจะต้อง
ตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้ามาในบริ เวณสถานทีจัดประชุ ม หากผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม
รวมทังบุคคลใกล้ชิดมีการเดิ นทาง หรื อผ่านในพืนที หรื อ สถานทีเสี ยงต่อการติดเชื อ
COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุ ข หรื อ มีอาการเจ็บป่ วย เช่น มีไข้ ไอ
จาม มีนามู
ํ ก จะไม่อนุ ญาตให้เข้าร่ วมประชุ ม และขอความร่ วมมือผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม
ปฏิบตั ิตามคําแนะนําของเจ้าหน้าทีบริ เวณจุดคัดกรองสุ ขภาพอย่างเคร่ งครั ด หากไม่
ปฏิบัติตามบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิไม่ อนุญาตให้ เข้ าบริ เวณพืนทีการจัดประชุ ม สําหรับ
ผูถ้ ือหุ ้นรายใดที ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้ดว้ ยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ขอให้ผูถ้ ื อ
หุ ้นโปรดใช้สิทธิ โดยดําเนิ นการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริ ษทั ในกรณีที
ท่ านปกปิ ดข้ อมู ลด้ านสุ ขภาพหรื อประวัติการเดิน ทางของท่ าน ถือเป็ นความผิดตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่ อ พ.ศ. 2558
4.3 เพื อความปลอดภัย และสวัส ดิ ภ าพของผู ้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม บริ ษั ท งดการจั ด เตรี ย ม
ไมโครโฟนสํ าหรับการสอบถามคําถามใดๆ ในทีประชุ ม หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดประสงค์ที
จะสอบถามในที ประชุ ม ขอให้ท่านเขียนคําถามและส่ งให้กบั เจ้าหน้าที ที อยู่ในห้อง
ประชุม เพือนําส่ งให้ประธานทีประชุมต่อไป
5. บริ ษทั ขอความร่ วมมือผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มไม่รับประทานอาหารหรื อของว่างใดๆ ตลอดเวลาที
อยูใ่ นสถานทีประชุมและห้องประชุ ม โดยบริ ษทั จัดเตรี ยมอาหารว่างและนําดืมเพือรับรองผูถ้ ื อหุ ้นหรื อ
ผูร้ ับมอบฉันทะทีมาร่ วมประชุม เมือเสร็จสิ นการประชุม จํานวน ชุ ด ต่อ ท่าน
6. หากสถานการณ์มีการเปลียนแปลง หรื อข้อกําหนดจากหน่ วยงานราชการเพิมเติมเกียวกับ
การจัดประชุม หรื อมาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา
(COVID- ) บริ ษทั จะแจ้ง
ให้ผถู้ ือหุน้ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั www.pg.co.th
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ โดยบริ ษทั หวังเป็ นอย่างยิงว่าจะได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดี จากท่าน
ผูถ้ ื อ หุ ้น ในการปฏิ บ ัติต ามแนวทางดัง กล่ า วข้า งต้น ทังนี อาจเกิ ด ความล่ าช้าในการคัดกรองและการ
ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม บริ ษทั ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี

