มาตรการและแนวปฏิ บตั ิ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563
ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ก่อนการประชุม
1. บริษทั ฯ ขอให้ผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง (รายชื่อและรายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 8) โดยระบุในหนังสือมอบฉันทะหรือ ดาวน์โหลดทาง
เว็บไซต์บริษทั ฯ พร้อมแนบหลักฐาน (ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 5) โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะทีไ่ ด้กรอกข้อมูลและลงนาม
ครบถ้วน พร้อมเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง มายังบริษทั ฯ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้า
ก่อนวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
ถึง นายประภุตว์ จิ วะพรทิ พย์ – เลขานุการบริษทั บริษทั สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน) ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 19 หมู่
10 ตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
2. บริษทั ฯ เพิม่ ช่องทางให้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ และ
บริษทั ฯ จะบันทึกคาถามและคาตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยส่งคาถามและชื่อ -นามสกุล มาพร้อม
กับ หนั ง สือ มอบฉั น ทะให้ ก รรมการอิส ระตามที่ก ล่ า วข้า งต้ น หรือ สามารถเลือ กส่ ง ค าถามล่ ว งหน้ า ทางอีเ มล
secretary@saleeprinting.com หรือ โทรสาร 0-2529-6000-10-11
วันประชุม (วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563)
3. บริษทั ฯ มีมาตรการในจัดสถานทีก่ ารประชุมเพื่อลดความแออัด เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 เมตร ในจุดคัดกรอง จุด
ตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน พร้อมระบุเลขทีน่ งให้
ั ่ ผทู้ ล่ี งทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วมประชุม
นัง่ ตามหมายเลขที่ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ ใด ๆ ขึน้ เมื่อที่นัง่ เต็มแล้วบริษทั ฯ ขอ
ความร่วมมือผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ฯ แทนการเข้าร่วมประชุม
4. บริ ษทั ฯ ขอให้ผ้เู ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปฏิ บตั ิ ตามมาตรการและแนวปฏิ บตั ิ ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้ องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้
 ผู้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ต้อ งตอบแบบสอบเพื่อ คัด กรองตนเองก่ อ นเข้า ที่ป ระชุ ม ในบริเ วณสถานที่จ ด
ั ประชุม หาก
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมรวมถึงบุคคลใกล้ชดิ มีการเดินทาง หรือผ่านในพืน้ ทีห่ รือสถานทีเ่ สีย่ งต่อการติดเชือ้ COVID-19
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บป่ วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก เหนื่อยหอบ สูญเสียการ
รับรส จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุมทุกกรณี แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ฯ ได้ ในกรณี
ที่ท่านปกปิ ดข้อมูลด้านสุขภาพ หรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
 ผูเ้ ข้าร่วมประชุมต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูม ริ ่างกายด้วยเครื่องตรวจวัด (อุณหภูมริ ่างกายไม่เกิน 37.5 องศา)
โดยบริษทั ฯ กาหนดจุดคัดกรองผูเ้ ข้าร่วมประชุมก่อนเข้าสู่บริเวณงาน คือ บริเวณป้ อม รปภ.อาคารทางเข้า และ
บริเวณหน้าห้องประชุมทีจ่ ดั เตรียมไว้ และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทาความสะอาด
มือด้วยแอลกอฮอล์ทบ่ี ริษทั ฯ จัดเตรียมบริการไว้ตามจุดต่าง ๆ
 บริษท
ั ฯ จะไม่จดั เตรียมไมโครโฟนสาหรับการสอบถาม โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุมทีม่ คี าถามสามารถเขียนคาถามใน
แผ่นกระดาษส่งให้เจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมจัดส่งคาถามแก่ประธานกรรมการบริษทั ฯ ต่อไป
 หากสถานการณ์มก
ี ารเปลีย่ นแปลง หรือมีประกาศจากภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องและส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมผู้
ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.saleeprinting.com หรือเว็บไซด์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทัง้ นี้ อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษทั ฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาส
นี้

สิ่งที่สง่ มาด้วย 13

