บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน)
THAI METAL DRUM MFG. PUBLIC CO., LTD.
ที่ บช.ง. 10/2564
วันที่ 20 เมษายน 2564
เรื่อง
เรียน

แจ้งมาตรการรองรับการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ บริ ษั ท อุ ต สาหกรรมถั ง โลหะไทย จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”)
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุ มภาพันธ์ 2564 กาหนดวันประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ น้ ประจาปี 2564 ในวันจันทร์ที่
26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ Glowfish Conference Hall ชั้น 2 อาคารสาทรธานี 2 ถนนสาทรเหนื อ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และกาหนดให้วนั ศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เป็ นวันให้สิทธิผูถ้ ือหุน้ (Record
Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 และมีสิทธิในการรับเงินปั นผล ตามที่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แล้วนั้น
ปั จจุบนั สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงมากขึ้ น
ในเขตพื้ นที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ตลอดจนเพื่อสุขอนามัย
ที่ดีขอผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ จึงได้ปรับมาตรการรองรับการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังนี้
1. บริษัทฯ สนับสนุ นให้ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง
โดยส่ งหนั งสื อมอบฉัน ทะมาที่ บริษั ท อุต สาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน) อาคารเลครัชดา
คอมเพล็กซ์ ชั้น 35 เลขที่ 193/142 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
2. เปิ ดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 ชัว่ โมง
3. ระยะเวลาการจัดประชุมไม่เกิน 1 ชัว่ โมง 30 นาที
4. จัดระยะห่างระหว่างที่นัง่ ในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 เมตร และรองรับผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมไม่เกิน 45
ราย โดยไม่มีพนที
ื้ ่รบั รองผูต้ ิดตาม และกรณีที่นัง่ เต็มบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุ ญาตให้เข้าห้องประชุม
5. สงวนสิท ธิ์ ไม่ อนุ ญ าตให้บุ คคลต่อ ไปนี้ เข้าร่วมการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ น้ ประจาปี 2564 เพื่อ ความ
ปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุมโดยรวม
(1) กลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้
- ผูต้ ิดเชื้ อ COVID-19 ที่ได้รบั การพิสูจน์แล้ว (ผูป้ ่ วย)
- ผูส้ มั ผัสผูป้ ่ วย (ผูส้ มั ผัสเสี่ยงสูง)
- ผูใ้ กล้ชิดผูส้ มั ผัสเสี่ยงสูง
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(2) ผูม้ ีอาการดังต่อไปนี้
- ผูม้ ีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้ นไป
- ผูม้ ีอาการ ไอ เจ็บ คอ มี น้ ามู ก หายใจลาบาก หอบเหนื่ อย หรือมี ขอ้ บ่งชี้ อื่ น ที่
เข้าข่ายว่าอาจติดเชื้ อ COVID-19
- ผูป้ ฏิเสธการตรวจคัดกรองของบริษัทฯ รวมถึ งปฏิเสธการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
อื่นๆ ของบริษัทฯ
(3) ผูเ้ ดินทาง พักอาศัย หรือปฏิบตั ิหน้าที่อยู่ในพื้ นที่ควบคุม รวมถึงผูท้ ี่เดินทางไปในสถานที่
แออัดที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
6.
7.
8.
9.

งดการใช้ไมโครโฟน กรณีมีคาถามให้เขียนลงในกระดาษเท่านั้น และส่งให้กบั เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
งดการย้ายที่นัง่ หรือเข้า-ออก ระหว่างการประชุม
งดรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มตลอดเวลาที่อยูใ่ นสถานที่ประชุม และบริเวณใกล้เคียง
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และหมัน่ ทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ที่จดั เตรียมไว้ให้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเนตร จรัญวาศน์)
กรรมการผูอ้ านวยการ

เลขานุ การบริษัท
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