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มาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 
กรณกีารแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

 
ด้วยบริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรค                

ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่มีกำรแพร่ระบำดอย่ำงรวดเร็วและขยำยวงกว้ำงขึ้น จึงมีควำมจ ำเป็น     
ที่จะต้องมีกำรก ำหนดมำตรกำรและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมเพ่ือให้ท่ำนผู้ถือหุ้นปฏิบัติ ตำมอย่ำง
เคร่งครัด โดยมำตรกำรและข้อปฏิบัติดังกล่ำวได้ก ำหนดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตำมมำตรกำรที่รัฐบำล
ก ำหนดเพ่ือควบคุมสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโดยค ำนึงถึงสุขภำพและอนำมัยของผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
โดยเฉพำะผู้ที่มีควำมเสี่ยงทำงด้ำนสุขภำพ ซึ่งรวมถึงมำตรกำรป้องกันโรคตำมตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมใน
มำตรำ 9 แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และค ำแนะน ำ
กำรป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนำ 19 (COVID-19) ส ำหรับกำรจัดกำรประชุม กำรสัมมนำ หรือกิจกรรมอ่ืนที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข ลงวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2563 ทั้งนี้ เพ่ือควำม
ปลอดภัยในสุขภำพอนำมัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้ำร่วมกำรประชุมทุกท่ำน โดยมีรำยละเอียดมำตรกำรและ             
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ดังนี้ 

1. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 COVID-19 และเพื่อความปลอดภัยต่อ
สุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้แก่
กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท้ังนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ท าการมอบฉันทะดังกล่าวสามารถ
รักษาสิทธิในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ตามกฎหมาย และกฎระเบียบอ่ืนใด                 
ที่เกี่ยวข้อง 

โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธิโปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวาระท่ีจะน าเสนอเข้าสู่ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างครบถ้วนและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคือ นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล                   
และ/หรือนายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 70 ปี  
ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำม ข้อ 8 (1) ของข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำร
รำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ที่ก ำหนดให้ผู้สูงอำยุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่มีควำมเสี่ยง
สูงต่อกำรติดเชื้อโรคโควิด 19 ได้ง่ำย ให้อยู่ในเคหสถำนหรือบริเวณสถำนที่พ ำนักของตน เพ่ือป้องกันตนเองจำก
กำรติดเชื้อจำกสภำพแวดล้อมภำยนอก ทั้งนี้ ในกำรมอบฉันทะดังกล่ำว ขอให้จัดส่งเอกสำรมำยังบริษัทฯ ตำมที่
อยู่ดังนี้ 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัทและบรรษัทภิบำล 
บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) ส ำนักงำนใหญ่ 
เลขที่ 1 อำคำรแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10 ซอยแจ่มจันทร์ 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 13 



  
 

92 
 

2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้า โดยขอให้ส่งค ำถำมเป็นลำยลักษณ์
อักษร พร้อมแจ้งชื่อ – สกุล และเบอร์โทรศัพท์ มำยังบริษัทฯ ผ่ำนช่องทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)               
ที่ ir@spcg.co.th หรือ info@spcg.co.th โดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำรรวบรวมและพิจำรณำตอบค ำถำมล่วงหน้ำ
ก่อนวันประชุมผ่ำนทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือช่องทำงอ่ืนที่เหมำะสมต่อไป 

 

3. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอกราบเรียนว่าท่าน
ผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านอย่างเคร่งครัดและยังต้องด าเนินการตามมาตรการ
ต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมิอาจจะยกขึ้นอ้างเป็น
ข้อยกเว้นความรับผิดในกรณีที่ท่านกระท าการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนั้น                 
ท่านยังต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการเดินทางเข้ามาร่วมประชุม รวมทั้งดูแลสุขภาพและอนามัย
ของตัวท่านเอง ซึ่งอาจได้รับผลกระทบอันเป็นเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ไม่ประสงค์จะให้เกิดขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ 
จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่านด าเนินการตามมาตรการด้านการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาด
อย่างเคร่งครัด ตามขัน้ตอนดังต่อไปนี้ 

3.1 บริษัทฯ ขอควำมร่วมมือให้ท่ำนผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองต้องเป็น                   
ผู้ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 70 ปี ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อ 8 (1) ของข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่ง พ.ร.ก. 
ฉุกเฉินที่ก ำหนดให้ผู้สูงอำยุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่มีควำมเสี่ยงสูงต่อกำรติดเชื้อโรคโควิด 19 ได้ง่ำย                      
ให้อยู่ในเคหสถำนหรือบริเวณสถำนที่พ ำนักของตน เพ่ือป้องกันตนเองจำกกำรติดเชื้อจำกสภำพแวดล้อม
ภำยนอก รวมถึงเพ่ือควำมปลอดภัยในสุขภำพอนำมัยของท่ำนเอง โดยหำกท่ำนผู้ถือหุ้นที่มีอำยุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป 
ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ท่ำนสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ                  
(นำยวันชัย หล่อวัฒนตระกูล และ/หรือนำยอภิชำติ ลิ้มเศรษฐำนุวัต) เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนได ้

3.2 บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยของผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
บริเวณด้ำนหน้ำบริษัทฯ ในกำรนี้ บริษัทฯ ขอควำมร่วมมือผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนเว้นระยะห่ำงทำงสังคม
ระหว่ำงกัน (Social Distancing) อย่ำงน้อย 1 เมตร ในกำรต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสำร และ              
จุดลงทะเบียน โดยในกรณีที่บริษัทฯ พบผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง อันได้แก่ ผู้ที่เดินทำงกลับจำกประเทศกลุ่มเสี่ยงตำม
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ท้องที่นอกรำชอำณำจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรำยกรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563 ลงวันที่  2 
มีนำคม 2563 หรือประเทศอ่ืนๆ ที่บริษัทฯ เห็นว่ำอำจมีควำมเสี่ยง และยังไม่พันก ำหนดระยะเวลำ 14 วันนับ
จำกวันกลับจำกกำรเดินทำง ซึ่งรวมถึงผู้ที่ติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่เดินทำงไปหรือกลับจำกกลุ่มประเทศดังกล่ำว 
และยังไม่พ้นก ำหนดระยะเวลำ 14 วันนับจำกวันกลับจำกกำรเดินทำง หรือผู้ที่มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศำ
เซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอำกำรเกี่ยวกับระบบทำงเดินหำยใจ เช่น ไอ จำม มีน้ ำมูก เจ็บคอ หำยใจเหนื่อยหอบ         
หรือมีอำกำรหรือข้อบ่งชี้ อ่ืนใดที่อำจเป็นเหตุสงสัยหรือมีควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019                    
(COVID-19) บริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรไม่อนุญำตให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่ำวเข้ำร่วมกำรประชุม                
โดยบริษัทฯ จะจัดให้ท่ำนพิจำรณำมอบฉันทะแทน 
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3.3 ผู้เข้ำร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งตำมที่จัดให้มีระยะห่ำงทำงสังคมที่เหมำะสม โดยบริษัทฯ 
จะจัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่ำงระหว่ำงเก้ำอ้ีอย่ำงน้อย 1 เมตร จึงอำจท ำให้มีข้อจ ำกัดเกี่ยวกับจ ำนวน          
ที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ และเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้วท่ำนผู้ถือหุ้นจะไม่สำมำรถเข้ำพ้ืนที่             
กำรประชุมเพ่ิมเติมได้ บริษัทฯ จึงขอควำมร่วมมือให้ท่ำนพิจำรณำมอบฉันทะแทนกำรเข้ำร่วมกำรประชุม 

3.4 ผู้ถือหุ้นที่ผ่ำนกำรคัดกรองแล้ว และมีควำมประสงค์เข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น              
ประจ ำป ี2563 บริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตนดังนี้ 

- กรุณำสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดระยะเวลำที่เข้ำร่วมประชุม 
- กรุณำล้ำงมือให้สะอำดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้ำงมือ 
- หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสบริเวณใบหน้ำ (ตำ จมูก ปำก) โดยไม่จ ำเป็น 
- หลีกเลี่ยงกำรใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน 
- หำกมีไข้ อำกำรไอ จำมมีน้ ำมูก เจ็บคอ หำยใจเหนื่อยหอบ บริษัทฯ ขอควำมกรุณำให้ท่ำนออก

จำกห้องประชุมทันท ี

3.5 เพ่ือให้กำรประชุมเป็นไปอย่ำงกระชับ หำกท่ำนผู้ถือหุ้นมีข้อซักถำม บริษัทฯ ขอควำม
กรุณำให้ท่ำนเขียนข้อซักถำมบนกระดำษและน ำใส่กล่องรับค ำถำมแทนกำรสอบถำมทำงไมโครโฟน                       
โดยเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ จะจัดเตรียมกระดำษและปำกกำให้ในวันประชุม และบริษัทฯ จะด ำเนินกำรตอบ               
ข้อซักถำมและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภำยใน 1 สัปดำห์หลังเสร็จสิ้นกำรประชุม 

3.6 บริษัทฯ งดจัดอำหำรและเครื่องดื่ม และขอควำมร่วมมือในกำรงดรับประทำนอำหำร            
ในบริเวณท่ีจัดกำรประชุมโดยเด็ดขำด เพ่ือลดโอกำสในกำรเกิดควำมเสี่ยงในกำรแพร่กระจำยของเชื้อไวรัส 

3.7 ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนจะต้องกรอกแบบสอบถำมตำมควำมจริง เพ่ือกำรคัดกรองโรค             
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในกรณีที่ท่ำนปกปิดข้อมูลด้ำนสุขภำพหรือประวัติกำรเดินทำงของท่ำน  
ถือว่ำท่ำนกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยผู้เข้ำร่วมประชุมต้องรับทรำบและ
ยินยอมให้บริษัทฯ ได้ด ำเนินใช้สิทธิใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรกำรที่เกี่ยวข้องของรัฐบำล                     
ในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนใดไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ ำวโดยเคร่งครัด บริษัทฯ              
ขอสงวนสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมของบุคคลดังกล่ำวและให้ท่ำนผู้ถือหุ้นพิจำรณำด ำเนินกำรมอบฉันทะแทน 

 
นอกจำกนี้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวเป็นสถำนกำรณ์ที่อยู่ในข่ำยเฝ้ำระวังเป็นพิเศษ บริษัทฯ 

อำจปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับมำตรกำรของรัฐบำลที่อำจมีกำรก ำหนดเพ่ิมเติม                   
ในภำยหลัง และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรแจ้งกำรปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวผ่ำนช่องทำงอ่ืนใด                
ตำมท่ีบริษัทฯ เห็นสมควร 

 
 
 
 
 
 


