TGPRO07/2563

วันที่ 1 เมษายน 2563

เรื่อง

เปลีย่ นสถานทีจ่ ดั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 และมาตราป้องกันควบคุมและลดความเสีย่ งการแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย

แผนทีข่ องสถานทีจ่ ดั ประชุม

ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2563 ในวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ AB ชัน้ 3 โรงแรมโฟร์วงิ ส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40
ซอยสุขุมวิท 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ตามหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้จดั ส่งไปให้ผู้
ถือหุน้ ก่อนหน้านี้แล้วนัน้
ด้วยห้องกัญญาลักษณ์ โรงแรมโฟร์วงิ ส์ กรุงเทพฯ ซึง่ เป็ นสถานทีจ่ ดั ประชุมมีความจาเป็ นต้องปิ ดดาเนินการชัวคราว
่
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สังปิ
่ ดสถานทีเ่ ป็ นการชัวคราว
่
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 แต่เนื่องจากบริษทั
เห็นว่าการประชุมผู้ถอื หุน้ เป็ นกิจกรรมที่กฎหมายกาหนดให้บริษทั มหาชนทุกบริษทั ต้องจัดให้มขี น้ึ โดยตามความในข้อ 14.
แห่งข้อกาหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)
กาหนดว่าในการจัดกิจกรรมที่เป็ นไปตามกาหนดการของทางราชการให้สามารถจัดให้มขี น้ึ ได้ตามความเหมาะสม แต่ต้อง
ปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกาหนดในข้อ 11. แห่งข้อกาหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราช
กาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)
ดัง นัน้ ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัก ส์ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อ วัน ที่ 1
เมษายน 2563 เวลา 11.30 น. จึงได้พจิ ารณาและคานึงถึงประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบคอบและรอบด้านแล้ว จึงได้มี มติ เปลี่ยน
สถานที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ดังนี้
จากเดิ ม
ห้องกัญญาลักษณ์ AB ชัน้ 3 โรงแรมโฟร์วงิ ส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขมุ วิท 16 ถนนสุขมุ วิท แขวง
คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เปลี่ยนเป็ น 170/25-28 อาคารโอเชีย่ น ทาวเวอร์ 1 ชัน้ 10 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 โดยจัดให้มกี ารประชุมตามเวลา วาระการประชุมและเอกสารการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมทีไ่ ด้จดั ส่ง
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ แล้ว

บริษัท มีความตระหนัก และห่วงใยต่ อ สุขภาพของผู้ถือ หุ้นและผู้ร่ วมในการประชุ มผู้ถือ หุ้น อย่ างยิ่ง เพื่อ ให้การ
ดาเนินการประชุมผูถ้ อื หุน้ นี้ปลอดภัยและลดความเสีย่ งในการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษทั จึงได้จดั มาตรการป้องกัน
และปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรคตามข้อ 11. แห่งข้อกาหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) อย่างเคร่งครัด บริษัทจึงขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุน้ ให้ปฏิบตั ติ ามมาตรการ
ควบคุมโรค ดังต่อไปนี้
1. ขอความร่วมมือผูถ้ อื หุน้ มอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 ผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ ยู่ในกลุ่มเสีย่ ง เช่น เดินทางไปยังหรือมาจากประเทศกลุ่มเสีย่ งตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกาหนด ณ วันที่
13 มีนาคม 2563 ได้แก่ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน ฝรังเศส
่ สเปน อเมริกา สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์
ญี่ปุ่น เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ สวีเดน อังกฤษ เยอรมนี ไต้หวัน สิงคโปร์ รวมถึงประเทศกลุ่มเสีย่ งทีก่ ระทรวงอาจ
กาหนดเพิม่ เติม หรือติดต่อใกล้ชดิ กับบุคคลทีม่ ปี ระวัตเิ ดินทางไปยังหรือมาจากประเทศกลุ่มเสีย่ งเป็ นระยะเวลาน้อย
กว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือผู้มีไข้หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็ นไวรัส
COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบตั ิตามคาแนะนาของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยงดการเข้า
ประชุมอย่างเด็ดขาด ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ตามรายละเอียดข้อ 1.2 ได้
1.2 เพื่อเป็ นการป้องกันและลดโอกาสเสีย่ งต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวัน
ประชุม ซึง่ ยังมิอาจคาดได้และเพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง บริษทั ขอเรียนเชิ ญชวนให้ผถู้ ือหุ้นมอบฉันทะให้ พล
เอก สิ ทธิ ศกั ดิ์ เทภาสิ ต กรรมการอิ สระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียเป็ นพิ เศษ
ในวาระการประชุมครัง้ นี้ เป็ น ผู้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม และออกเสีย งลงคะแนนแทนในการประชุ ม ครัง้ นี่ โดยกรอก
รายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ
ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและ
ดูแลหุน้ ) ได้จาก www.tgpro.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้ โดยบริษทั ขอความร่วมมือจาก
ท่าน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษทั ภายในวันที่ 6 เมษายน 2563 โดยจัดส่งมาที่
บริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
170/25-28 อาคารโอเชีย่ น ทาวเวอร์ 1 ชัน้ 10 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
(หนังสือมอบฉันทะ)
1.3 ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ประสงค์จะส่งคาถามล่วงหน้า สามารถกระทาได้ผ่านช่องทาง ดังนี้
(1) ส่งมาทีบ่ ริษทั พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะตามข้อ 1.2 หรือ
(2) อีเมล: sirikanya.ca@tgpro.co.th หรือ
(3) โทรสาร 02-261-2959
ทัง้ นี้ กรุณาส่งมายังบริษทั ภายในวันที่ 6 เมษายน 2563

1.4 เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะให้กรรมการอิสระ สามารถติดตามและรับชมการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นสด (Live) ผ่านแอปพลิเคชัน่ Microsoft Teams ซึ่งเป็ นแอปพลิเคชันที
่ ่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แนะนา โดยผ่านเว็บไซต์ http://www.tgpro.co.th/selecting-the-right-hotel/ โดยใช้เลขบัตรประจาตัวประชาชนหรือ
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคลในการยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบ และเพื่อสะดวกในการติดตามและรับชมการประชุมใหญ่สามัญผู้
ถือหุน้ สด (Live) โปรดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่
ทีเ่ บอร์ 02-261-2770

ไว้ล่วงหน้า หากมีปญั หาในการเข้าระบบ สามารถติดต่อได้

2. กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2.1 การเข้าไปในบริเวณหรือสถานทีจ่ ดั ประชุม บริษทั จะจัดตัง้ จุดคัดกรองพร้อมทัง้ อุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าสถานที่
ประชุม กรณี ที่พบผู้มีความเสี่ ยง บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ ปฏิ เสธการให้เข้าห้องประชุม โดยถือว่าดุลยพิ นิจของ
บริษทั เป็ นที่สุด แต่ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื หรือกรรมการอิสระของบริษทั เข้าร่วมประชุมแทนได้
2.2 บริษทั เตรียมการในการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อลดโอกาสเสีย่ งต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากความแออัด
ของผูถ้ อื หุน้ ในพืน้ ทีจ่ ดั ประชุม ดังนี้
(1) ขอความร่วมมือให้ผถู้ อื หุน้ ตอบแบบสอบถามคัดกรองตนเอง เพื่อประเมินความเสีย่ ง (Self-Screening) โรคไวรัส
COVID-19 ในกรณีท่ที ่านปกปิ ดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือ เป็ นความผิดตาม
พระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ.2558
(2) การต่ อ แถว ณ จุ ด คัด กรอง จุ ด ตรวจเอกสาร จุ ด ลงทะเบีย น จะเว้น ระยะห่ า งอย่ า งน้ อ ย 1 เมตร (Social
Distancing) ทีเ่ หมาะสม
(3) ผังทีน่ งในสถานที
ั่
ป่ ระชุมให้มรี ะยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ต่อ 1 ทีน่ งั ่ (Social Distancing)
(4) บริษทั จะดาเนินการฆ่าเชือ้ และทาความสะอาดสถานทีจ่ ดั ประชุมก่อนเริม่ การประชุม บริษทั ขอความร่วมมือให้
ผู้ถื อ หุ้นใช้ แ อลกอฮอล์เ จลหรือ สเปรย์ท าความสะอาดก่ อ นเข้ า บริ เ วณที่ ป ระชุ ม และโปรดเตรี ย ม
หน้ ากากอนามัยโดยต้องสวมใส่หน้ ากากอนามัยตลอดเวลาที่รว่ มประชุม
(5) บริษัทงดแจกของชาร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่ วยงานกากับดูแลได้
รณรงค์ให้บริษทั จดทะเบียนทบทวนการแจกของชาร่วยในการประชุม
(6) บริษัทจะแจกเฉพาะน้ าดื่มแบบขวด และไม่อนุ ญาตให้รบั ประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด
เพื่อลดความเสีย่ งของการแพร่กระจายของเชือ้ ไวรัส
ในวันประชุม บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นถามคาถามโดยเขียนคาถามใส่กระดาษที่จดั เตรียมไว้ให้และมอบคาถามให้
เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนหรือภายในห้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยบริษัทจะจัดเตรียมกระดาษและ
ปากกาให้ และจะจัดการประชุมให้กระชับ คาถามทุกคาถามทีไ่ ม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษทั จะแสดงคาตอบบนเว็บไซต์ของ
บริษทั โดยเร็ว

ในกรณีทม่ี ผี รู้ ่วมประชุมจานวนมากอาจทาให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมประชุม จึงขอ
อภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
ทัง้ นี้ สามารถติดตามความคืบหน้าได้ทเ่ี ว็บไซต์ของบริษทั www.tgpro.co.th ได้อกี ช่องทางหนึ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั นิ ้อี ย่างเคร่งครัด
ขอแสดงความนับถือ
นายอภินนั ท์ รัชฏสมบัติ
ผูม้ อี านาจรายงานสารสนเทศ

แผนที่ของสถานที่จดั ประชุม

บริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
170/25-28 อาคารโอเชีย่ นทาวเวอร์ 1 ชัน้ 10
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

