TMI TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ TMI008/2563

20 เมษายน 2563

เรื่อง

แจ้งเปลีย่ นแปลงสถานทีจ่ ดั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บ ริษัท ธีร ะมงคล อุ ต สาหกรรม จํากัด (มหาชน) (TMI) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่
2/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 และได้มมี ติกาํ หนดวันและวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 ในวันที่
24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที่ 1242/488 ถนนเอกชัย ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร แล้วนัน้
ทัง้ นี้ เนื่อ งด้ว ยโรงแรมเซ็นทรัล เพลส ซึ่ง เป็ นสถานที่จดั ประชุม ไม่ส ามารถเปิ ดให้บ ริการได้ เนื่อ งจาก
สถานการณ์ การแพร่ร ะบาดของไวรัส โคโรน่ า 2019 (COVID-19) ซึ่ง เป็ นโรคติดต่ อ อันตรายตามพระราชบัญ ญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และขอความร่วมมืองด
การจัดกิจกรรมทีม่ ลี กั ษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากเพื่อลดการระบาดสู่บุคคลจํานวนมาก ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อ
การบริหารจัดการการการแพร่ระบาดได้
ดัง นัน้ ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2563 จึง มีมติให้เ ปลี่ย นแปลง
ส ถ า น ที่ จั ด ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ป ร ะ จํ า ปี 2563 ใ น วั น ที่ 2 4 เ ม ษ า ย น 2563 เ ว ล า 10. 00 น .
เป็ น ณ สํานักงานของบริษทั ฯ เลขที่ 260/2 ถ.เจริญนคร แขวงสําเหร่ เขตธนบุร ี กรุงเทพมหานคร โดยมีกําหนดการ
และวาระการประชุมคงเดิม
บริษทั มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผูถ้ อื หุน้ และผูเ้ ข้าร่วมในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อให้การ
ดําเนินการประชุมผู้ถือ หุ้นปลอดภัย และลดความเสี่ย งในการแพร่ร ะบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทจึง ได้กําหนด
มาตรการป้องกัน และปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันโรคตามข้อ 11 แห่งข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระ
ราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 อย่างเคร่งครัด
บริษทั จึงขอความร่วมมือมายังผูถ้ อื หุน้ ให้ปฏิบตั ติ ามมาตรการควบคุมโรค ดังต่อไปนี้
1. ขอความร่วมมือผูถ้ อื หุน้ มอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่นการเดินทางไปยังหรือมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวง
สาธารณะสุขกําหนด ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 ได้แก่ จีน ฮ่องกง เกาหลีใต้ มาเก๊า อิตาลี อิหร่าน ฝรังเศส
่
สเปน อเมริกา สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ญีป่ ุ่น เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ สวีเดน อังกฤษ เยอรมณี ไต้หวัน
สิงคโปร์ รวมถึงประเทศกลุ่มเสี่ยงที่กระทรวงฯ อาจกําหนดเพิม่ เติม หรือติดต่อใกล้ชดิ กับบุคคลที่มปี ระวัติ
เดินทางไปยังหรือมาจากประเทศกลุ่มเสีย่ งดังกล่าวเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือผู้มไี ข้
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หรือ มีอ าการที่อ าจสงสัย ว่าจะเป็ นไวรัส COVID-19 ขอความร่ว มมือ ในการปฏิบ ัติตามคําแนะนํ าของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข โดยงดการเข้าร่วมประชุมอย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตามผูถ้ อื หุน้ สามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ตามรายละเอียดข้อ 1.2 ได้
1.2 เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสีย่ งต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากความแออัด
ของผู้ถอื หุ้นในวันประชุม ซึ่งยังมิอาจคาดเดาได้และเพื่อสุขภาพอนามัยของตัวท่านเอง บริษทั ขอแนะนําให้ผู้
ถือหุ้นมอบฉันทะให้ นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง กรรมการอิสระผู้ท่ไี ม่มสี ่วนได้เสียเป็ นพิเศษในวาระการ
ประชุมครัง้ นี้เป็นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครัง้ นี้แทน โดยกรอกรายละเอียดและ
ลงนามในหนั ง สือ มอบฉั น ทะ โดยสามารถ Download หนั ง สือ มอบฉั น ทะแบบ ก หรือ แบบ ข ได้
จาก www.thaiballast.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านัน้ ทัง้ นี้บริษทั ขอความร่วมมือ
จากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษทั ภายในวันที่ 22 เมษายน 2563 โดยจัดส่งมาที่
Corporate Secretary
บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
260/2 ถ.เจริญนคร แขวงสําเหร่ เขตธนบุร ี กรุงเทพมหานคร 10600
1.3 ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ต้องการส่งคําถามล่วงหน้า สามารถกระทําได้ผา่ นช่องทางดังต่อไปนี้
(1) ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะตามข้อ 1.2 หรือ
(2) อีเมล์ corporatesecretary@thaiballast.com
(3) โทรสาร 02-877-9510 ต่อ 341
ทัง้ นี้ กรุณาส่งคําถามล่วงหน้ามายังบริษทั ภายในวันที่ 22 เมษายน 2563
2. กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ยังประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
2.1 บริษทั จะจัดตัง้ จุดคัดกรองพร้อมทัง้ อุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าสถานทีป่ ระชุม กรณีทพ่ี บผู้มี
ความเสี่ยง บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ปฏิ เสธการให้ เข้าบริ เวณ/ห้ อง จัดประชุม โดยถือดุลยพิ นิจของบริ ษทั
เป็ นที่สดุ แต่ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั เข้าร่วมประชุมแทนได้
2.2 บริษทั ได้เตรียมการในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID-19 จากความแออัดของผูถ้ อื หุน้ ในบริเวณทีจ่ ดั การประชุม ดังนี้
(1) ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านตอบแบบสอบถามคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความ
เสีย่ ง โรคไวรัส COVID-19 ในกรณีทท่ี ่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัตกิ ารเดินทางของท่านอาจถือเป็ น
ความผิดตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
(2) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะอย่างน้อย 1 เมตร
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(3) สถานที่ประชุมแบ่งออกเป็นหลายห้องซึง่ สามารถติดต่อผ่านแอปพลิเคชันที
่ ่บริษทั เลือกใช้
เพื่อลดความเสีย่ งการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
(4) ผังทีน่ ั ่งในสถานทีป่ ระชุมจะเว้นระยะอย่างน้อย 1 เมตร ต่อ 1 ทีน่ งั ่
(5) บริษัทจะดําเนินการฆ่ าเชื้อ และทํา ความสะอาดสถานที่จ ัดประชุ มก่อ นเริ่ม การประชุ ม
บริษัทขอความร่ว มมือ ให้ผู้ถือ หุ้นใช้แอลกอฮอล์เ จลทําความสะอาดมือ ก่อ นเข้าประชุม และโปรดเตรีย ม
หน้ากากอนามัยโดยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทีร่ ่วมประชุม
(6) บริษทั จะงดบริการอาหารทุกชนิด รวมถึง ชาและกาแฟ และจะไม่อนุ ญาตให้รบั ประทาน
อาหารในบริเวณที่จดั การประชุมอย่างเด็ดขาด เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
COVID-19
ในวันประชุม หากผูถ้ อื หุน้ มีคาํ ถามบริษทั ขอให้ผถู้ อื หุน้ ถามคําถามโดยการเขียนคําถามใส่กระดาษทีจ่ ดั เตรียม
ไว้ให้และมอบคําถามให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน แทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยบริษทั จะจัดเตรียมกระดาษ
และปากกาให้ และจะจัดการประชุมให้กระชับ คําถามทุกคําถามทีไ่ ม่ได้ตอบในห้องประชุมบริษทั จะแสดง
คําถามคําตอบบนเว็บไซต์บบริษทั โดยเร็วต่อไป
บริษัทจึง เรีย นมาเพื่อ โปรดทราบและขอความร่ว มมือ ในการปฏิบ ัติต ามแนวปฏิบ ัติข้างต้นอย่างเคร่ง ครัด
ทัง้ นี้สามารถติดตามความคืบหน้าได้ทเ่ี ว็บไซต์ของบริษทั www.thaiballast.com ได้อกี ช่องทางหนึ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระชัย ประสิทธิ ์รัตนพร)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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