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ที ่TMI008/2563 

       20 เมษายน 2563 

 

เรื่อง  แจง้เปลีย่นแปลงสถานทีจ่ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 

 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 

 ตามที่บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) (TMI) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 

2/2563 เมื่อวนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2563 และไดม้มีตกิาํหนดวนัและวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 ในวนัที่ 

24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซน็ทรลั เพลส เลขที ่1242/488 ถนนเอกชยั  ตําบลมหาชยั อําเภอเมอืง

สมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร แลว้นัน้  

 

 ทัง้น้ี เน่ืองด้วยโรงแรมเซ็นทรลั เพลส ซึ่งเป็นสถานที่จดัประชุม ไม่สามารถเปิดให้บรกิารได้ เน่ืองจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ

โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกบัการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวนัที่ 25 มนีาคม 2563 และขอความร่วมมอืงด

การจดักจิกรรมทีม่ลีกัษณะเป็นการรวมกนัของคนหมู่มากเพื่อลดการระบาดสู่บุคคลจํานวนมาก ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อ

การบรหิารจดัการการการแพรร่ะบาดได ้ 

ดงันัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2563 จึงมีมติให้เปลี่ยนแปลง

ส ถ า น ที่ จ ั 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 .                                            

เป็น ณ สํานักงานของบรษิทัฯ เลขที่ 260/2 ถ.เจรญินคร แขวงสําเหร่ เขตธนบุร ีกรุงเทพมหานคร โดยมกีําหนดการ

และวาระการประชุมคงเดมิ  

บรษิทัมคีวามตระหนกัและห่วงใยต่อสุขภาพของผูถ้อืหุน้และผูเ้ขา้ร่วมในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพื่อใหก้าร

ดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นปลอดภยัและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 บริษัทจึงได้กําหนด

มาตรการป้องกนั และปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัโรคตามขอ้ 11 แห่งข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระ

ราชกาํหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  (ฉบบัที ่1) ลงวนัที ่25 มนีาคม 2563 อย่างเคร่งครดั 

บรษิทัจงึขอความร่วมมอืมายงัผูถ้อืหุน้ใหป้ฏบิตัติามมาตรการควบคุมโรค ดงัต่อไปน้ี 

1. ขอความร่วมมอืผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

  1.1 ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่นการเดนิทางไปยงัหรอืมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวง

สาธารณะสุขกําหนด ณ วนัที่ 13 มนีาคม 2563 ได้แก่ จนี ฮ่องกง เกาหลใีต้ มาเก๊า อิตาล ีอิหร่าน ฝรัง่เศส 

สเปน อเมรกิา สวสิเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ญีปุ่่น เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์  สวเีดน องักฤษ เยอรมณี ไต้หวนั 

สงิคโปร์ รวมถึงประเทศกลุ่มเสี่ยงที่กระทรวงฯ อาจกําหนดเพิม่เติม หรอืติดต่อใกล้ชดิกบับุคคลที่มปีระวตัิ

เดนิทางไปยงัหรอืมาจากประเทศกลุ่มเสีย่งดงักล่าวเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม หรอืผู้มไีข้ 
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หรือมีอาการที่อาจสงสยัว่าจะเป็นไวรสั COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคําแนะนําของกรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข โดยงดการเข้าร่วมประชุมอย่างเดด็ขาด  อย่างไรกต็ามผูถ้อืหุน้สามารถ

มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัตามรายละเอยีดขอ้ 1.2 ได ้

 

  1.2 เพื่อเป็นการป้องกนัและลดโอกาสเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 จากความแออัด

ของผู้ถอืหุ้นในวนัประชุม ซึ่งยงัมอิาจคาดเดาได้และเพื่อสุขภาพอนามยัของตวัท่านเอง บรษิทัขอแนะนําใหผู้้

ถือหุ้นมอบฉันทะให้ นายอภิชาติ ชาญเกยีรติก้อง กรรมการอิสระผู้ที่ไม่มสี่วนได้เสยีเป็นพเิศษในวาระการ

ประชุมครัง้น้ีเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมครัง้น้ีแทน  โดยกรอกรายละเอยีดและ

ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ได้

จาก www.thaiballast.com  โดยให้เลอืกใช้แบบใดแบบหน่ึงตามที่ระบุไว้เท่านัน้ ทัง้น้ีบรษิทัขอความร่วมมอื

จากท่านโปรดส่งหนงัสอืมอบฉนัทะมายงับรษิทั ภายในวนัที ่22 เมษายน 2563 โดยจดัส่งมาที ่ 

 

Corporate Secretary 

บรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

260/2 ถ.เจรญินคร แขวงสาํเหร่ เขตธนบุร ีกรุงเทพมหานคร 10600 

 

1.3 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ต้องการส่งคาํถามล่วงหน้า สามารถกระทาํไดผ้า่นช่องทางดงัต่อไปน้ี 

(1) ส่งมาพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะตามขอ้ 1.2 หรอื 

(2) อเีมล ์corporatesecretary@thaiballast.com  

(3) โทรสาร 02-877-9510 ต่อ 341 

ทัง้น้ี กรุณาส่งคาํถามล่วงหน้ามายงับรษิทัภายในวนัที ่22 เมษายน 2563 

 

2. กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ยงัประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง 

  2.1 บรษิทัจะจดัตัง้จุดคดักรองพรอ้มทัง้อุปกรณ์ต่างๆ บรเิวณดา้นหน้าสถานทีป่ระชุม กรณทีีพ่บผู้มี

ความเสี่ยง บริษทัขอสงวนสิทธิปฏิเสธการให้เข้าบริเวณ/ห้อง จดัประชุม โดยถือดุลยพินิจของบริษทั

เป็นท่ีสดุ แต่ท่านสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัเขา้ร่วมประชุมแทนได ้

  

  2.2 บรษิทัได้เตรยีมการในการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ

ไวรสั COVID-19 จากความแออดัของผูถ้อืหุน้ในบรเิวณทีจ่ดัการประชุม ดงัน้ี 

 

(1) ขอความร่วมมอืให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านตอบแบบสอบถามคดักรองตนเองเพื่อประเมินความ

เสีย่ง โรคไวรสั COVID-19 ในกรณีทีท่่านปกปิดขอ้มลูดา้นสุขภาพหรอืประวตักิารเดนิทางของท่านอาจถอืเป็น

ความผดิตาม พ.ร.บ. โรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 

(2) การต่อแถว ณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบยีน จะเวน้ระยะอย่างน้อย 1 เมตร 

http://www.thaiballast.com/
mailto:corporatesecretary@thaiballast.com


TMI TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

Head Office:       46/67-69 Moo 3 Leab-Klong-Siwapasawad Rd. Kokkrabeo, Muang, Samut-Sakhon, Thailand 
74000 

O        Tel. +66 (0) 34 854 629   Fax. +66 (0) 34 854 630 
Sale Office:                      260/2 Charoen Nakorn Rd. Samrei, Thonburi, Thailand, 10600  

 Tel. + 66 (0) 2 877 9510-21 Fax. +66 (0) 2 877 9522-23 
                                                              For more information, please visit www.thaiballast.com 

(3) สถานที่ประชุมแบ่งออกเป็นหลายหอ้งซึง่สามารถตดิต่อผ่านแอปพลเิคชัน่ที่บรษิทัเลอืกใช้ 

เพื่อลดความเสีย่งการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 

(4) ผงัทีน่ัง่ในสถานทีป่ระชุมจะเวน้ระยะอย่างน้อย 1 เมตร ต่อ 1 ทีน่ัง่ 

(5) บริษัทจะดําเนินการฆ่าเชื้อและทําความสะอาดสถานที่จ ัดประชุมก่อนเริ่มการประชุม  

บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นใช้แอลกอฮอล์เจลทําความสะอาดมือก่อนเข้าประชุม และโปรดเตรียม

หน้ากากอนามยัโดยต้องสวมใส่หน้ากากอนามยัตลอดเวลาทีร่่วมประชุม 

(6) บรษิทัจะงดบรกิารอาหารทุกชนิด รวมถึง ชาและกาแฟ และจะไม่อนุญาตให้รบัประทาน

อาหารในบรเิวณที่จดัการประชุมอย่างเดด็ขาด เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรสั 

COVID-19 

 

ในวนัประชุม หากผูถ้อืหุน้มคีาํถามบรษิทัขอใหผู้ถ้อืหุน้ถามคาํถามโดยการเขยีนคาํถามใส่กระดาษทีจ่ดัเตรยีม

ไวใ้หแ้ละมอบคําถามใหเ้จา้หน้าที ่ณ จุดลงทะเบยีน แทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยบรษิทัจะจดัเตรยีมกระดาษ

และปากกาให ้และจะจดัการประชุมใหก้ระชบั คาํถามทุกคาํถามทีไ่ม่ไดต้อบในหอ้งประชุมบรษิทัจะแสดง         คาํถาม-

คาํตอบบนเวบ็ไซต์บบรษิทัโดยเรว็ต่อไป 

 

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครดั     

ทัง้น้ีสามารถตดิตามความคบืหน้าไดท้ีเ่วบ็ไซต์ของบรษิทั www.thaiballast.com ไดอ้กีช่องทางหน่ึง 

 

 

     

 

 

       

 

 ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

 

(นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร) 

กรรมการผูจ้ดัการ 

http://www.thaiballast.com/

