ที่ สก.ซล. 006/2562
วันที่ 24 มีนาคม 2563
เรื่อง

แจ้ งเปลีย่ นแปลงสถานที่จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ของบริษัท ซีลคิ คอร์ พ จากัด (มหาชน)
และการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื ้อโคโรนาไวรัสสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

เรียน

ผู้ถือหุ้น

ตามที่ บริษัท ซีลิค คอร์ พ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ กาหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ในวันที่
2 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องแกรนด์บอลรู ม ชั ้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์ วิว เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบาง
คอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ ที่สาคัญตามรายละเอียดในหนังสือเชิญ
ประชุมฯ ที่ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไปแล้ วนั ้น
ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 เจ้ าของสถานที่จัดการประชุมได้ แจ้ งมายังบริษัทฯ เกี่ยวกับ เหตุขดั ข้ องในการ
จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในวันและเวลาดังกล่าวข้ างต้ น อันเป็ นผลสืบเนื่องมาจาก ประกาศ กรุงเทพมหานคร ฉบับลงวันที่ 21
มีนาคม 2563 เรื่อง สัง่ ปิ ดสถานที่เป็ นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ตั ้งแต่วนั ที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 เพื่อลดโอกาส
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโควิด 19 ในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสีย่ งสูง
บริษัทฯ จึงได้ จดั ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 11.00น. และมีมติให้ เปลีย่ นสถานที่จดั
ประชุมจากโรงแรมทองธารา ริเวอร์ วิว เป็ นห้ องประชุมใหญ่ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จากัด เลขที่ 30/28 หมู่ที่ 2
ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
ทั ้งนี ้ วันที่ประชุมและเวลาในการประชุม รวมทั ้งวาระในการประชุมยังคงเดิมตามที่ได้ แจ้ งรายละเอียดในหนังสือเชิญ
ประชุมฯ
นอกจากนี ้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื ้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยซึง่ มี
จานวนผู้ติดเชื ้อเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสีย่ งของการแพร่ ระบาดดังกล่าวในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอถือโอกาสนี ้ขอความร่ วมมือและซักซ้ อมความเข้ าใจมายังผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี ้
1. ขอความร่ วมมือผู้ถอื หุ้นมอบฉันทะแทนการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 ผู้ถอื หุ้นที่อยู่ในความเสี่ยง เช่น เดินทางไปยัง/มาจากประเทศกลุ่มเสีย่ งตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด ณ
วันที่ 8 มีนาคม 2563 ได้ แก่ จีน ฮ่องกง มาเก๊ า เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน ไต้ หวัน สิงคโปร์ ญี่ปนุ่ ฝรั่งเศส เยอรมนี รวมถึงประเทศ
กลุม่ เสีย่ งที่กระทรวงอาจกาหนดเพิ่มเติม หรือติดต่อใกล้ ชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปยัง/มาจากประเทศกลุ่มเสีย่ งเป็ น
ระยะเวลาน้ อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือผู้มีไข้ หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็ นไวรัส
COVID-19 ขอความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามคาแนะนาของกรมควบคุมโรค งดการเข้ าร่ วมประชุม ทั ้งนี ้ผู้ถือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทได้

1.2 เพื่อเป็ นการป้องกันและลดโอกาสเสีย่ งต่อการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นใน
วันประชุม ซึง่ ยังมิอาจคาดเดาได้ และเพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง บริ ษัทขอความร่ วมมือมายังผู้ถอื หุ้นเพื่อพิจารณามอบ
ฉันทะให้ กรรมการอิสระแทนการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.3 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์ จะส่งคาถามล่วงหน้ า ได้ ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่อีเมล InvestorRelation
IR@seliccorp.com หรือทางโทรสาร 02 445 5245
2. กรณีท่ ผี ้ ูถอื หุ้นยังประสงค์ เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
2.1 การเข้ าไปในบริ เวณหรื อสถานที่จดั ประชุม ทุกท่ านจะต้ องผ่ านการคัดกรอง หากผู้ถือหุ้นไม่ผ่านการคัด
กรองอาจถูกปฏิเสธให้ เข้ าไปในห้ องประชุม เช่น กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีไข้ วดั อุณหภูมิได้ ตั ้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ ้นไป และ/หรือมี
อาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็ นไวรัส COVID-19 ซึง่ จุดคัดกรองมี 1 จุด คือ จุดคัดกรองบริเวณหน้ าห้ องประชุม
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นถูกปฏิเสธให้ เข้ าไปในบริเวณหรือสถานที่จดั ประชุม ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถมอบฉันทะ
ให้ กรรมการอิสระของบริษัทเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
2.2 บริษัทเตรียมการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดโอกาสเสีย่ งต่อการแพร่ระบาดของไวรัสจากความแออัดของผู้
ถือหุ้นในพื ้นที่การจัดประชุม ดังนี ้
1) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้ นระยะห่าง 1 เมตร
2) ผังที่นงั่ ในห้ องประชุมให้ มีระยะห่างประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ที่นงั่
3) ขอความร่วมมือให้ ผ้ ถู ือหุ้นสวมใส่หน้ ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ าร่วมประชุม
4) บริษัทงดการเสริฟ ชา และกาแฟ แต่บริการเป็ นน ้าดื่มบรรจุขวดแทน
ในกรณีที่มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมจานวนมาก อาจทาให้ เกิดความล่าช้ าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
บริษัทจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ินี ้อย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

( นายเอก สุวฒ
ั นพิมพ์ )
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

