มาตรการและแนวทางปฏิบตั ใิ นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- )
จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่
(“ COVID-19”) เพือ
เป็ นการรองรับมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข ในการลดความเสี ยงจากการแพร่ ระบาดของ
โรค COVID-19 รวมทังความห่วงใยต่อสุ ขภาพและความปลอดภัยของผูถ้ ือหุ้นของ บริ ษทั ประชาอาภรณ์ จํากัด
(มหาชน) บริ ษทั จึ งใคร่ ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบตั ใิ นการเข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุ้น ดังนี
1. บริ ษัทใคร่ ขอความร่ วมมื อท่ า นผู้ถื อหุ้ นโปรดดําเนินการมอบฉั นทะให้ แ ก่ กรรมการอิส ระของ
บริษทั ตามทีระบุไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น แทนการเข้าร่ วมประชุ มด้ วยตนเอง โดย
ท่านสามารถส่ งแบบฟอร์ มการมอบฉันทะทีกรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเอกสารทีเกียวข้อง มายัง
เลขานุการบริ ษทั บริ ษทั ประชาอาภรณ์ จํากัด(มหาชน) เลขที ถนนพระราม แขวงบาง
โพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
โดยกรุ ณาส่งเอกสารดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย
วันทําการ ก่อนวันอังคารที สิ งหาคม
2. บริ ษทั จะจัดให้มีการทําความสะอาดภายในห้องประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม
3. บริ ษทั เตรี ยมพืนทีการประชุมเพือลดความแออัดของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม โดยจัดทีนังให้มีการเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 เมตร ซึ งจะทําให้จาํ นวนทีนังในห้องประชุมสามารถรองรับผูถ้ ือหุ ้น
และ/หรื อ ผูร้ ั บ มอบฉั นทะ (“ผูเ้ ข้าร่ ว มประชุ ม ”) ได้ป ระมาณ 30 ที นัง หลัง จากขันตอนการ
ลงทะเบียน ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมแต่ละท่านจะได้รับหมายเลขทีนังซึ งจะต้องนังตามหมายเลขทีระบุไว้
เท่านัน เพือประโยชน์ในการป้องกันโรค หรื อ ติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึน
เมือทีนังเต็มตามลําดับหมายเลขทีบริ ษทั จัดเตรี ยมแล้ว บริ ษทั ใคร่ ขอความร่ วมมือผูถ้ ื อ
หุ ้นทีมาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั แทนการเข้าร่ วมประชุม หาก
ท่านเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิมอบฉันทะให้กรรมการอิสระทีระบุชือไว้ในหนังสื อ
มอบฉันทะ เพือเป็ นการรักษาสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
4. บริ ษทั ขอความร่ ว มมื อ ผู้เข้าร่ วมประชุ ม ทุก ท่า นปฏิ บตั ิต ามแนวทางการดํา เนิ น การจัด ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด เพือป้องกันและลดความเสี ยงของการแพร่ ระบาดของ
ไวรัส COVID-19 ดังนี
4.1 บริ ษทั จัดให้มีจุดคัดกรองสุ ขภาพ ณ บริ เวณทางเข้าพืนทีประชุ ม เพือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน ทังนีบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิทีจะปฏิเสธการเข้ าพื นทีการประชุ ม
สํ าหรับผู้ถือหุ้ นทีมีอุณหภูมิร่างกายตังแต่ . องศาเซลเซี ยสขึนไป ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมที ผ่าน
การคัดกรองจะต้องติดสติกเกอร์ และต้องสวมใส่ หน้ากากอนามัย หรื อหน้ากากผ้าตลอดเวลาที
อยูใ่ นพืนที รวมถึงทําความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทีจัดเตรี ยมไว้

4.2 เพือให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรค ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่านจะต้องตอบ
แบบคัดกรองตนเองก่ อนเข้ามาในบริ เวณสถานที จัดประชุ ม หากผูเ้ ข้าร่ ว มประชุ มรวมทัง
บุคคลใกล้ชิดมี การเดิ นทาง หรื อผ่านในพืนที หรื อ สถานทีเสี ยงต่อการติดเชื อ COVID-19
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุ ข หรื อ มีอาการเจ็บป่ วย เช่ น มีไข้ ไอ จาม มีนามู
ํ ก จะ
ไม่อนุญาตให้เข้าร่ วมประชุม และขอความร่ วมมือผูเ้ ข้าร่ วมประชุมปฏิบตั ิตามคําแนะนําของ
เจ้าหน้าทีบริ เวณจุดคัดกรองสุ ขภาพอย่างเคร่ งครัด หากไม่ปฏิบตั ติ ามบริษัทขอสงวนสิ ทธิไม่
อนุญาตให้ เข้าบริเวณพืนทีการจัดประชุ ม สําหรับผูถ้ ือหุ ้นรายใดทีไม่สามารถเข้าร่ วมประชุม
ได้ดว้ ยเหตุผลดังกล่ าวข้างต้น ขอให้ผถู้ ื อหุ ้นโปรดใช้สิทธิ โดยดําเนินการมอบฉันทะให้แก่
กรรมการอิสระของบริ ษทั ในกรณีทีท่ านปกปิ ดข้ อมูลด้ านสุ ขภาพหรื อประวัติการเดินทาง
ของท่าน ถือเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. 2558
4.3 เพือความปลอดภัยและสวัสดิ ภาพของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม บริ ษัทงดการจัดเตรี ยมไมโครโฟน
สํ าหรับการสอบถามคําถามใดๆ ในทีประชุ ม หากผูถ้ ือหุ้นท่านใดประสงค์ทีจะสอบถามในที
ประชุ ม ขอให้ ท่ านเขีย นคํา ถามและส่ งให้กับ เจ้าหน้าที ทีอยู่ใ นห้องประชุ ม เพื อนํา ส่ งให้
ประธานทีประชุมต่อไป
5. บริษทั งดบริการอาหารว่างและเครื องดืม สํ าหรับการประชุ มในครังนี จัดให้มีบริ การเฉพาะนําดืม
บรรจุขวดไว้ให้ภายในห้องประชุมเท่านัน
6. แนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าวข้างต้น อาจมีการเปลียนแปลงไปตามแนวปฏิบตั ิ กฎ และ/ หรื อ ระเบียบที
ออกโดยกระทรวงสาธารณสุ ข และ/หรื อหน่วยงานอืนๆ ทีเกี ยวข้อง ซึ งหากมี การเปลียนแปลง
ใดๆ ในสถานการณ์ หรื อแนวทางปฏิบตั ิขา้ งต้น บริ ษทั จะแจ้งให้ผถู้ ือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์
ของบริ ษทั www.pg.co.th
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ โดยบริ ษทั หวังเป็ นอย่างยิงว่าจะได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจากท่านผูถ้ ือหุ้น
ในการปฏิบตั ิ ตามแนวทางดังกล่าวข้า งต้น ทังนี อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่ วม
ประชุม บริ ษทั ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี

