บริษทั อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน)
THAI METAL DRUM MFG. PUBLIC CO., LTD.

ที่ บช.ง. 20/2563
วันที่ 17 มิถุนายน 2563
เรื่อง เปิ ดเผยหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่แนบมาด้วย แนวทางการปฏิบตั ิในการเข้าร่วมประชุม
เพื่ อ ให้เป็ นไปตามหลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี บริ ษั ท อุ ต สาหกรรมถังโลหะไทย จ ากัด
(มหาชน) ขอแจ้งวันประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2563 ที่ จะจัดขึ้ นในวัน พฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม
พ.ศ. 2563 เวลา 14:00 น. ณ Glowfish Conference Hall ชั้น 2 อาคารสาทรธานี 2 ถนนสาทรเหนื อ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร บริษั ทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษั ท ฯ ได้เผยแพร่ห นั งสือเชิ ญ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ www.thaimetaldrum.com ตั้งแต่วนั ที่ 17 มิถุนายน 2563
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเนตร จรัญวาศน์)
กรรมการผูอ้ านวยการ
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บริษทั อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน)
THAI METAL DRUM MFG. PUBLIC CO., LTD.
แนวทางปฏิบตั ใิ นการเข้าร่วมประชุม
ด้ว ยความตระหนั ก และห่ ว งใยต่ อ สถานการณ์ก ารแพร่ ร ะบาดของไวรัส โคโรนาสายพัน ธุ ์ใ หม่ 2019 (COVID-19)
ตลอดจนสุขภาพ และความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือผูจ้ ะเข้าร่วมประชุมทุกท่าน กรุณาศึกษาและ
ทาความเข้าใจ และปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิในการเข้าร่วมประชุมซึ่งแสดงในเอกสารนี้ อย่างเคร่งครัด
ก่อนวันประชุม
 บริษัทฯ ขอความร่วมถือให้ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนการเข้าร่วม ประชุมด้วยตนเอง
 ผู ้ถื อ หุ ้น ที่ ป ระสงค์จ ะส่ ง ค าถามล่ ว งหน้ า สามารถกระท าได้โ ดยผ่ า นหมายเลขโทรศัพ ท์ 02 264 0817-9
ติดต่อเลขานุ การบริษัท หรือ โทรสารหมายเลข 02 264 0820 หรือ email : chintatj@thaimetaldrum.com
 ผูถ้ ือหุน้ สามารถดูคาตอบที่ท่านได้ส่งคาถามล่วงหน้าได้ ที่ website : www.thaimetaldrum.com หลังจากจบการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
หากประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

• กรุณาให้ความร่วมมือและทาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดาเนิ นการจัดประชุมของบริษัทฯ เพื่อป้ องกันและ
ลดโอกาสเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้
o บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรค ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผูท้ ี่มีความเสี่ยงหรือผู ้
ที่มีอาการเกี่ยวกับ ทางเดินหายใจ หรือ พบว่ามีอุณหภูมิร่างการตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้ นไป บริษัทฯ
ขอสงวนสิ ทธิ ไม่อ นุ ญาตให้ผูถ้ ื อหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉัน ทะของผูถ้ ื อหุน้ ที่ มี ความเสี่ ยงดังกล่ าวเข้าไปในห้อ ง
ประชุม
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่อนุ ญาตให้ผถู ้ ือหุน้ หรือผูร้ บ
ั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สาหรับกรณีที่เป็ นผูท้ ี่เดินทาง
ไปหรือกลับมา จากต่างประเทศ หรือ มาจากพื้ นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 น้อยกว่า
14 วัน รวมถึงผูท้ ี่ติดต่อใกล้ชิด กับบุคคลที่เดินทางไปหรือกลับมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้ นที่ที่มีการ
ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 น้อยกว่า 14 วัน
o การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมที่ผ่าน
การคัดกรองจะติดสติกเกอร์ และสวมหน้ากากอนามัยที่นามาเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงทาความ
สะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ที่จดั เตรียมไว้ตามจุดต่างๆ
o บริษัทฯ จะจัดที่นัง่ สาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุ มโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 2 เมตร โดยในห้องประชุ มจะ
สามารถรองรับผูถ้ ือหุน้ และ/หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะได้ประมาณ 50 ท่าน เมื่อที่นัง่ เต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความ
ร่วมมือผูถ้ ื อหุน้ ที่ มาประชุ มด้วยตนเอง ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วม
ประชุม
o เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่จดั เตรียมไมโครโฟนสาหรับการสอบถาม โดยผูเ้ ข้าร่วม
ประชุ ม ที่ ประสงค์ จะสอบถามในที่ ประชุ ม ขอให้ส่งคาถามให้แก่ เจ้าหน้าที่ บริ ษัทฯ เพื่อจัด ส่ งคาถามแก่
ประธานกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
o บริษัทฯ งดบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงาน เพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
ทั้งนี้ หากมีผูเ้ ข้าร่วมเป็ นจานวนมากหรื อมาพร้อมกันหลายท่าน อาจะทาให้เกิดความล่ าช้าในการคัดกรองและการ
ลงทะเบียนเข้าร่วม ประชุม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
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