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ท่ี บช.ง. 20/2563 

 

วนัท่ี  17 มิถุนายน 2563 

 

เร่ือง เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย แนวทางการปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม 
 

  

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จ ากัด 

(มหาชน) ขอแจง้วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ท่ีจะจดัขึ้ นในวนัพฤหสับดีท่ี 9 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2563 เวลา 14:00 น. ณ Glowfish Conference Hall ชั้น 2 อาคารสาทรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ 

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ขอแจง้ใหท้ราบว่า บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ

ในเว็บไซดข์องบริษัทฯ ท่ี www.thaimetaldrum.com ตั้งแต่วนัท่ี 17 มิถุนายน 2563 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

(นายเนตร จรญัวาศน์) 

กรรมการผูอ้ านวยการ 
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แนวทางปฏิบตัใินการเขา้รว่มประชุม 

ดว้ยความตระหนักและห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

ตลอดจนสุขภาพ และความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุม บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือผูจ้ะเขา้ร่วมประชุมทุกท่าน กรุณาศึกษาและ

ท าความเขา้ใจ และปฏบิติัตามแนวทางปฏบิติัในการเขา้ร่วมประชุมซ่ึงแสดงในเอกสารน้ีอยา่งเคร่งครดั 

ก่อนวนัประชุม 

 บริษัทฯ ขอความร่วมถือใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทนการเขา้ร่วม ประชุมดว้ยตนเอง 

 ผู ้ถือหุ ้นท่ีประสงค์จะส่งค าถามล่วงหน้า สามารถกระท าได้โดยผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02 264 0817-9  

ติดต่อเลขานุการบริษัท หรือ โทรสารหมายเลข 02 264 0820 หรือ email : chintatj@thaimetaldrum.com 

 ผูถื้อหุน้สามารถดูค าตอบท่ีท่านไดส่้งค าถามล่วงหน้าได ้ท่ี website : www.thaimetaldrum.com หลังจากจบการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

หากประสงคเ์ขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 

• กรุณาใหค้วามร่วมมือและท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัแนวทางการด าเนินการจดัประชุมของบริษัทฯ เพื่อป้องกนัและ  

ลดโอกาสเส่ียง ต่อการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ดงัน้ี 

o บริษัทฯ จะจดัตั้งจุดคดักรองตามแนวปฏบิติัของกรมควบคุมโรค ทั้งน้ีในกรณีท่ีตรวจพบผูท่ี้มีความเส่ียงหรือผู ้

ท่ีมีอาการเกี่ยวกบั ทางเดินหายใจ หรือ พบว่ามีอุณหภูมิร่างการตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้ นไป บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ หรือผูร้ับมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ท่ีมีความเส่ียงดังกล่าวเขา้ไปในหอ้ง

ประชุม 

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม ส าหรบักรณีท่ีเป็นผูท่ี้เดินทาง

ไปหรือกลบัมา จากต่างประเทศ หรือ มาจากพื้ นท่ีท่ีมีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 น้อยกว่า  

14 วนั รวมถึงผูท่ี้ติดต่อใกลชิ้ด กบับุคคลท่ีเดินทางไปหรือกลบัมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้ นท่ีท่ีมีการ

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 น้อยกว่า 14 วนั 

o การต่อแถว ณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเวน้ระยะห่าง 1 เมตร ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีผ่าน

การคดักรองจะติดสติกเกอร ์และสวมหน้ากากอนามยัท่ีน ามาเองตลอดเวลาท่ีเขา้ร่วมประชุม รวมถึงท าความ

สะอาดมือดว้ยแอลกอฮอลเ์จล ท่ีจดัเตรียมไวต้ามจุดต่างๆ 

o บริษัทฯ จะจดัท่ีนัง่ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมโดยเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล 2 เมตร โดยในหอ้งประชุมจะ

สามารถรองรบัผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะไดป้ระมาณ 50 ท่าน เมื่อท่ีนัง่เต็มแลว้ บริษัทฯ ขอความ

ร่วมมือผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง ในการมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเขา้ร่วม

ประชุม 

o เพื่อลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่จดัเตรียมไมโครโฟนส าหรบัการสอบถาม โดยผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมท่ีประสงค์ จะสอบถามในท่ีประชุม ขอใหส่้งค าถามใหแ้ก่เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ เพื่อจัดส่งค าถามแก่

ประธานกรรมการบริษัทฯ ต่อไป 

o บริษัทฯ งดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมใดๆ ในบริเวณงาน เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการแพร่ระบาด 

ทั้งน้ี หากมีผูเ้ขา้ร่วมเป็นจ านวนมากหรือมาพรอ้มกันหลายท่าน อาจะท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการคดักรองและการ

ลงทะเบียนเขา้ร่วม ประชุม บริษัทฯ ตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสน้ี 


