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10 กรกฎาคม 2563 

 

เรือ่ง แจง้มาตรการและแนวปฎบิตัสิ าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ภายใตส้ถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. มาตรการและแนวปฎบิตัสิ าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ภายใตส้ถานการณ์ 
     การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 

ตามทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ครัง้ที ่3/2563 ซึง่ประชมุ
เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2563 ไดม้มีตใิหก้ าหนดวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัที ่23 กรกฎาคม 2563
เวลา 9:00 น. ณ โรงแรม ด ิแอมบาสซาเดอร ์ถนนสขุมุวทิ ซอย 11 กรงุเทพมหานคร เพือ่พจิารณาวาระต่างๆ ตาม
รายละเอยีดทีแ่จง้แลว้นัน้  

 
 สบืเนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) บรษิทัมคีวามหว่งใยใน
ความปลอดภยัของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ และผูเ้กีย่วขอ้งในการจดัประชมุทุกฝ่าย บรษิทัจงึไดก้ าหนดมาตรการและ
แนวปฎบิตัสิ าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ซึง่ด าเนินการตามค าสัง่ศนูยบ์รหิารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) รวมถงึกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัขอความ
รว่มมอืผูเ้ขา้รว่มประชมุโปรดปฏบิตัติามมาตรการดงักล่าวอย่างเครง่ครดั โดยมรีายละเอยีดปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 
 
 ทัง้นี้ อาจเกดิความไมส่ะดวก และความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ บรษิทัขออภยั
ในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสนี้  
 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

  

 

 ขอแสดงความนบัถอื 

  

 นายภวฒัน์  วิทูรปกรณ์ 

 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 
 
 
 



 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 
 

มาตรการและแนวปฎิบติัส าหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 
 บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) มคีวามหว่งใยในความปลอดภยัของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บั
มอบฉนัทะ และผูเ้กีย่วขอ้งในการจดัประชมุทกุฝ่าย บรษิทัจงึไดก้ าหนดมาตรการและแนวปฎบิตัสิ าหรบัการประชมุสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ซึง่ด าเนินการตามค าสัง่ศนูยบ์รหิารสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(Covid-19) รวมถงึกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัขอความรว่มมอืผูเ้ขา้รว่มประชมุโปรดปฏบิตัติาม
มาตรการดงักล่าวอยา่งเคร่งครดั โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
กอ่นการประชุม 

1. ขอความรว่มมอืผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ ของบรษิทั แทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง  
เพือ่เป็นการป้องกนัและลดโอกาสเสีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19)  
โดยใชแ้บบฟอรม์หนงัสอืมอบฉนัทะ (หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข) ซึง่จดัสง่พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุ 
หรอืดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.epg.co.th พรอ้มปิดอากร 20 บาท สง่กลบัมาทีบ่รษิทั
ภายในวนัที ่17 กรกฎาคม 2563 
โดยสง่มาที ่ เลขานุการบรษิทั  
  บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั(มหาชน) เลขที ่770 หมู ่6 ถ.เทพารกัษ์ ต.เทพารกัษ์  
  อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270 

 
2. ขอแจง้ชอ่งทางการสง่ค าถามล่วงหน้า ผูถ้อืหุน้สามารถสง่ค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชมุสามญั 

ผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 เป็นการล่วงหน้าตัง้แต่วนัที ่22 มถิุนายน 2563 ถงึวนัที ่17 กรกฎาคม 2563 
โดยระบุชือ่ ทีอ่ยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์และอเีมล ์มายงัเลขานุการบรษิทั ตามทีอ่ยูข่า้งตน้ทางไปรษณีย ์หรอื 
ทางอเีมล ์cs@epg.co.th 

 
วนัประชมุ 

3. กรณีประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง บรษิทัขอความรว่มมอืผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะปฏบิตัติาม
มาตรการและแนวปฎบิตัสิ าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ดงันี้ 

3.1 ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งลงทะเบยีนเขา้-ออก สถานทีจ่ดัการประชมุ ใชแ้พลตฟอรม์ไทยชนะ
และตอ้งผา่นการตรวจวดัอณุหภมูริา่งกายดว้ยเครือ่งตรวจวดั (อณุหภมูริา่งกายไมเ่กนิ 37.5 
องศาเซลเซยีส) และตอบแบบคดักรองตนเองอยา่งถกูตอ้งและตามความจรงิ จากนัน้
ผูเ้ขา้รว่มประชมุทีผ่า่นการคดักรองจะตดิสติก๊เกอรเ์พือ่คดักรองผูเ้ขา้รว่มประชมุกอ่นเขา้สู่
บรเิวณงาน  

3.2 ผูเ้ขา้รว่มประชมุสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาทีอ่ยูภ่ายในสถานทีจ่ดัการประชมุ หมัน่ท า
ความสะอาดมอืดว้ยแอลกอฮอล ์โดยบรษิทัจดัเตรยีมไวต้ามจุดต่างๆ และเวน้ระยะหา่งทาง
สงัคม (Social Distancing) 1 – 1.5 เมตร 
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3.3 บรษิทัจดัทีน่ัง่ในหอ้งประชมุในมรีะยะหา่งอยา่งน้อย 1 – 1.5 เมตร ซึง่จะท าใหจ้ านวนทีน่ัง่
ในหอ้งประชมุมจี ากดั สามารถรองรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุไดป้ระมาณ 200 ทีน่ัง่เทา่นัน้ ในกรณี
ทีน่ัง่เตม็จ านวน บรษิทัขอสงวนสทิธงิดการเสรมิเกา้อี ้และการยนืรว่มประชมุ โดยบรษิทั
ขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนและสง่บตัรลงคะแนนดงักล่าวใหแ้ก่
เจา้หน้าทีข่องบรษิทัเพือ่บนัทกึการออกเสยีงลงคะแนนต่อไป หรอืมอบฉนัทะใหก้บักรรมการ
อสิระของบรษิทั โดยบรษิทัจะจดัเตรยีมหนงัสอืมอบฉนัทะไวใ้ห ้ณ จดุลงทะเบยีน 

3.4 บรษิทัจะด าเนินการประชมุโดยใชเ้วลาอยา่งกระชบั ไมเ่กนิ 1 ชัว่โมง 30 นาท ีเพือ่ลดความ
เสีย่งจากการแพรร่ะบาด 

3.5 บรษิทัไมจ่ดัไมโครโฟนไวใ้นหอ้งประชมุส าหรบัการซกัถาม หรอื ใหข้อ้คดิเหน็ โดยผูเ้ขา้รว่ม
ประชมุทีม่ขีอ้ซกัถาม หรอืมขีอ้คดิเหน็ ใหเ้ขยีนลงในกระดาษค าถามแลว้สง่ใหเ้จา้หน้าทีข่อง
บรษิทัเพือ่รวบรวมจดัสง่ใหแ้กป่ระธานกรรมการบรษิทัต่อไป โดยบรษิทัจะสรปุประเดน็
ค าถามและค าตอบทีส่ง่มาล่วงหน้าและสอบถามในวนัประชมุในรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 

3.6 บรษิทั งดบรกิารชา กาแฟ และงดรบัประทานอาหารภายในสถานทีจ่ดัการประชมุ เพือ่ลด
ความเสีย่งจากการแพรร่ะบาด 

3.7 กรณีสถานการณ์มกีารเปลีย่นแปลง หรอืมขีอ้ก าหนดจากหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การจดัประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะแจง้ใหท้ราบผา่นทางเวบ็ไซดบ์รษิทั www.epg.co.th และ
เวบ็ไซดต์ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
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http://www.epg.co.th/

