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ที ่008/2563 
 

31 มนีาคม 2563 

 

เรือ่ง  แจง้เปลีย่นสถานทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563  
 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 
  
  ตามที่ คณะกรรมการบรษิทั ไทย องิเกอร ์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ได้มมีติ
ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัองัคารที ่7 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอ้ง
รัชวิภา ชัน้  2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่  247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรงุเทพมหานคร ตามหนงัสอืเชญิประชุมทีจ่ดัส่งไปยงัผูถ้อืหุน้แลว้นัน้  
  
  เนื่องดว้ยหอ้งประชุมของ โรงแรมเจา้พระยาปารค์ ซึง่เป็นสถานทีจ่ดัประชุมไม่สามารถ
ให้บรกิารได ้ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สัง่ปิดสถานทีเ่ป็นการชัว่คราว (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 27 
มีนาคม 2563 โดยที่คณะกรรมการบรษิัทฯ ในการประชุมกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2563 วนัที่ 25 
มนีาคม 2563 ไดม้อบหมายประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารในการเปลีย่นแปลงวนั เวลา สถานที ่ประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี ในการน้ี บรษิทัฯ จงึขอแจง้เปลีย่นแปลงสถานทีจ่ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 
ในวนัองัคาร ที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. เป็น ห้องประชุมแก้มลิง ชัน้ 2 บริษทั ไทย อิงเกอร ์
โฮลด้ิง จ ำกดั (มหำชน) ส ำนักงำนใหญ่ เลขท่ี 88 หมู่ 4 ซอย บำงกรวย-ไทรน้อย 32 ต.บำงสีทอง 
อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130 ซึ่งก าหนดการและวาระการประชุมเป็นไปตามหนังสอืเชญิประชุมทีไ่ด้
จดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้แลว้  
 
  บรษิ้ทฯ มคีวามตระหนัก และห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถอืหุ้น และผู้ที่มสี่วนร่วมในการ
ประชุมเป็นอย่างยิง่ จากสถานการณ์ในปัจจุบนัมจี านวนผู้ตดิเชือ้เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็และต่อเนื่อง เพื่อ
ป้องกนัและลดความเสีย่งจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ COVID-19 บรษิทัฯ ขอความร่วมมอืผูถ้อืหุน้โปรด
มอบฉันทะให้กรรมการอสิระ โดยมรีายละเอยีดการมอบฉันทะตามเอกสารเชญิประชุมที่ได้แล้วไปยงัผู้
ถอืหุน้แลว้ ขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ ไดม้มีาตรการป้องกนัและคดักรองผูเ้ขา้ร่วมประชุมตามค าแนะน าของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

1. บรษิัทฯ อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และไม่ได้เข้าประชุม
ดว้ยตนเอง สามารถรบัชมการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทาง www.thaienger.com 

http://www.thaienger.com/
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2. ผู้ถอืหุ้นสามารถส่งค าถามส่งค าถามเป็นลายลกัษณ์อกัษรที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระ
การประชุมได้เป็นการล่วงหน้า ซึ่งบรษิทัฯ จะบนัทกึค าถาม และค าตอบไว้ในรายงานการประชุม และ
เผยแพรร่ายงานการประชุมผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ โดยสามารถส่งค าถามผ่านช่องทางต่างๆ ดงันี้ 

2.1 ส่งทางไปรษณีย ์: งานเลขานุการ บรษิทั ไทย องิเกอร ์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
88 หมู่ 4 ซอย บางกรวย-ไทรน้อย 32 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี
11130 

2.2 อเีมล ์: tatdao@thaienger.com 
2.3 โทรสาร : 0 2886 7609 

3. กรณีผูถ้อืหุน้มคีวามประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัฯ ขอใหท้่านผู้
ถอืหุ้นปฏบิตัติามแนวทางการด าเนินการจดัประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปีของบรษิัทฯ อย่างเคร่งครดั 
เพื่อป้องกนัและลดการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ดงันี้ 

3.1 ผู้เขา้ร่วมประชุมจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อคดักรองโรคไวรสั COVID-19 
ตามทีไ่ดแ้นบมาพรอ้มนี้ก่อนการเขา้รว่มประชุม  

3.2 ผูถ้อืหุน้จะต้องสวมหน้ากากอนามยัของตนเองตลอดเวลา และต้องผ่านการคดั
กรองก่อนเข้าบริเวณหรือสถานที่จดัประชุม โดยบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่
อนุญาตให้ท่านผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่ผ่านการคดักรอง หรอืไม่ท าแบบคดักรองโรคไวรสั 
COVID-19 เข้าบรเิวณพื้นที่ประชุม  อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการคัด
กรอง ยงัสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบรษิทัฯ เขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนนแทนได ้

4. บรษิัทฯ งดบรกิารอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบรเิวณงาน เพื่อป้องกนัความ
เสีย่งจากการแพรร่ะบาด 

5. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรอืมีข้อก าหนดจากหน่วยงาน
ราชการเพิม่เตมิเกี่ยวกบัการจดัประชุมผู้ถือหุ้น บรษิัทฯ จะแจง้ให้ท่านทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ 
(www.thaienger.com) 

 
ทัง้นี้ในกรณีทีม่ผีูเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวนมาก อาจท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการลงทะเบยีน 

จงึขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสน้ี  
    

 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถอื 

      
              (นางทศัน์ดาว  ชมเชย) 
                           เลขานุการบรษิทั 

mailto:tatdao@thaienger.com
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แบบคัดกรองโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ก่อนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2019 ในวันที ่7 เมษายน 2563 
ณ หอ้งประชมุแกม้ลิง ชัน้ 2 บรษิัท ไทย อิงเกอร ์โฮลดิง้ จ  ำกดั (มหำชน) ส ำนกังำนใหญ่ 

 
ขอควำมรว่มมือท่ำนใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งเป็นจริง เพ่ือประโยชนใ์นกำรป้องกนักำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสั Covid-19 
ช่ือ-สกลุ____________________________________________หมำยเลขโทรศพัท_์_________________________ 
 
1.ท่ำนมีไข ้ ≥ 37.5 หรือไม ่ ใช ่  ไมใ่ช่  
2.ท่ำนมีอำกำรดงัตอ่ไปนีห้รือไม ่     

         ไอ ใช ่  ไมใ่ช่  
         เจ็บคอ ใช ่  ไมใ่ช่  
         น ำ้มกูไหล ใช ่  ไมใ่ช่  
         เหน่ือยหอบ ใช ่  ไมใ่ช่  
3.ท่ำนมีประวัติกำรเดินทำงมำจำกต่ำงประเทศ หรือมำจำกพื้นท่ีท่ีมีกำรระบำดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนำ 
(COVID-19) ใน 14 วนัท่ีผ่ำนมำหรือไม ่  
               ใช่                  มำจำกประเทศ/พืน้ท่ี______________________________ 
               ไมใ่ช่  
4.ท่ำนมีประวตัิสมัผสัใกลชิ้ดกบัผูป่้วยท่ีตอ้งสงสยัโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ (COVID-19) หรือไม ่ 
               ใช่ 
               ไมใ่ช่ 
 
หมายเหตุ  หำกพบว่ำ คุณมีไข ้≥ 37.5 C หรือมีอำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมท่ีบริษัทฯ ระบุไว ้ หรือมีประวัติ
เดินทำงมำจำกต่ำงประเทศหรือพืน้ท่ีท่ีมีกำรระบำดของ COVID-19 หรือมีประวตัิใกลชิ้ดกบัผูป่้วยท่ีตอ้งสงสยักำร
ติดเชือ้ COVID-19 บริษัทฯ ขอใหค้ณุมอบฉนัทะแก่กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ดว้ยกำรกรอกและส่งหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข ใหแ้ก่เจำ้หนำ้ท่ีบริษัทฯ แทนกำรเขำ้ร่วมประชุม และเดินทำงกลบั พรอ้มปฏิบัติตำมค ำแนะน ำกรม
ควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสขุ  
    

 
 
 
 
 


