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          2 เมษายน 2563 

เรื่อง แจ้งการเปล่ียนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ า ปีครั้งที่  15 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้
สถานการณ ์การแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เอกสารแนบ แผนท่ีของบรษิัท อินเตอรไ์ฮด ์จ ากดั (มหาชน) 

 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท อินเตอรไ์ฮด ์(มหาชน) ไดม้ีมติก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี ครัง้ที่ 15 ในวันจันทรท์ี่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรลัด์ ห้องเพทายเพชรชมพู 
โรงแรม ดิ เอมเมอรลัด ์ตัง้อยู่เลขที่ 99/1 ซอยเนียนอทุิศ ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
ตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งไป ยังผู้ถือหุ้นแล้ว วันต่อมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศ
กรุงเทพมหานครลงวนัที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบบัที่4) โดยมีผลต่อสถานที่ที่ใหบ้ริการ
หอ้งประชมุทางโรงแรมดิ เอมเมอรลัด ์จึงไม่สามารถใหใ้ชบ้รกิารสถานท่ีจดัประชมุตามเดิ ที่ก าหนดไวไ้ด ้

เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด คณะกรรมการบริหารของ 
บริษัทฯโดยอาศัยอ านาจตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได ้มีมติ 
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารเป็นผูม้ีอ  านาจในการก าหนด วนั เวลา และสถานท่ีจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในกรณีที่มี
เหตขุดัขอ้งท าใหจ้ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงวนั เวลา หรือสถานท่ีจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้แทนคณะกรรมการบรษิัทไวน้ัน้ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ที่  1/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 จึงได ้มีมติให ้เปล่ียนแปลงสถานที่ 
ประชมุโดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

จากเดิม  หอ้งเพทายเพชรชมพ ูณ โรงแรม ดิ เอมเมอรลัด ์ 

  เลขที่ 99/1 ซอยเนียนอทุิศ ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400   

เปล่ียนเป็น ณ หอ้งประชมุของ บรษิัท อินเตอรไ์ฮด ์จ ากดั (มหาชน) (ส านกังานใหญ่) 

  678 ซอย T.J.C ถนนสขุมุวิท ต าบลบางปใูหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 

  (แผนท่ีตามเอกสารแนบ) 

 

หมายเหต:ุ บรษิัทไดก้ าหนดมาตรการวดัไขแ้ละก าหนดที่นั่งระยะห่าง 1 เเมตร พรอ้มทัง้หนา้กากอนามยัใหส้วมใส่
ตลอดการประชมุ พรอ้มทัง้แอลกอฮอลเ์พื่อฆ่าเชือ้โรค     
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เนื่องดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้โรค ไวรสัโคโรนา19 (COVID-19) และการประชมุผูถื้อหุน้ที่ถือเป็น 
การรวมกนัของคนหมู่มากซึ่งเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการแพรร่ะบาด บรษิัทฯ มีความตระหนกัและห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเส่ียง 
ของการแพรร่ะบาดดงักล่าวในการประชมุผูถื้อหุน้จึงขอแจง้ใหท้ราบถึงมาตรการรองรบัความเส่ียงต่อการแพรเ่ชื ้อ ไวรสัโค
โรนา19 (COVID-19)  ส าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้เพิ่มเติมดงันี ้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
1.1 ผูถื้อหุน้ท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง เช่น ผูถื้อหุน้ท่ีมีประวตัิเดินทางไกลมาจากประเทศยงั และ/หรือ สถานท่ีที่มี ความเส่ียง 

หรือติดต่อใกลช้ิดกับบุคคลที่มีประวตัิการเดินทางไปยัง/มาจากประเทศ และ/หรือ สถานที่ที่มี ความเส่ียงเป็น
ระยะเวลา 14 วนัก่อนวนัประชุมหรือผูม้ีไขห้รืออาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจหรือมีอาการที่  อาจสงสยัว่าจะเป็น
ไวรัส COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามค าแนะนของกรมควบคุมโรคโดย งดการเข้าเข้าร่วม
ประชุม ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทฯได ้
 

1.2 เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของไวรสัCOVID-19 จากความแออดัของผูถื้อหุน้ ใน
วนัประชุม ซึ่งงยงัมิอาจคาดเดาไดแ้ละเพื่อสขุอนามยัของตวัท่านเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น
ทุกท่านแม้ไม่ใช่ผู้ทีอ่ยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง  
 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถส่งหนงัสือมอบฉันทะพรอ้มแนบหลกัฐาน ตามวิธีการซึ่งแสดงในส่ิงที่ ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 5
ของหนงัสือเชิญประชมุที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ และจดัส่งมาที่ 
 

ส านักเลขานุการบริษัท (ภายในวันศุกรท์ี ่17 เมษายน 2563) 

บริษัท อินเตอรไ์ฮด ์จ ากัด (มหาชน) 

678 ซอย T.J.C ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

 

1.3 ผู้ถือหุ้นที่ประสงคจ์ะส่งค าถามที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุมให้สามารถส่งค าถามได้ล่วงหน้าถึงวันที่  17 
เมษายน 2563 ผ่านช่องทางดงันี ้ 
- ส่งมาที่บรษิัทพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ 
- อีเมล:์ companysecretary@interhides.com 

 
2. กรณีทีผู้่ถือหุ้นประสงคเ์ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ส าหรบัผูท้ี่เขา้รว่มประชมุ บรษิัทฯ ได้
จดัใหม้ีมาตรการต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นขัน้ตอนท่ีตอ้งใชเ้วลาเพิ่มเติมกอ่นการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุจึงขอชีแ้จงและ ขอ
ความรว่มมือมายงัผูถื้อหุน้ดงันี ้ 
 

2.1 กรุณาแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองล่วงหนา้มาที่ อีเมล :์ companysecretary@interhides.com  

mailto:companysecretary@interhides.com
mailto:companysecretary@interhides.com
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2.2 การตัง้จดุคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคมุโรคการเขา้ไปในบรเิวณหรือสถานท่ีจดัประชมุ ทกุท่านจะตอ้ง
ผ่านการคัดกรองหากไม่ผ่านการคัดกรองท่านอาจถูกปฏิเสธการเขา้ในบริเวณเช่นกรณีที่ ผูถื้อหุน้มีอุณหภูมิ
ร่างกายสงูกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ขึน้ไปและ/หรือมีอาการผิดปกติเก่ียวกับระบบ ทางเดินหายใจหรือมีประวตัิ
การเดินทางกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตแพร่กระจายของไวรัสCOVID-19 อย่างรุนแรงตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสขุนอ้ยกว่า14 วนัก่อนเขา้ร่วมประชุม ทัง้นีบ้ริษัทฯ  จะจดัตัง้จุดคดักรองตามแนวปฏิบตัิของ
กรมควบคุมโรคบริเวณหนา้ทางเขา้บริษัทฯ โดยมีเครื่องตรวจวดั อุณหภูมิร่างกายเพื่อป้องกันความเส่ียงใหแ้ก่
ท่านผูถื้อหุน้ดว้ย 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ถูกปฏิเสธการเขา้ในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการ
อิสระของบรษิัทเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้

2.3 การเตรียมพืน้ที่จดัประชุมผู้ถือหุน้และการลงทะเบียนเพื่อลดโอกาสเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของไวรสัจากความ
แออดัของผูถื้อหุน้ในพืน้ท่ีการจดัประชมุมีมาตรการดงันี ้

(1) การต่อแถว ณ จดุคดักรองจดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียนจะเวน้ระยะห่าง 1 เมตร 
(2) ผงัที่นั่งในหอ้งประชมุใหม้ีระยะห่างประมาณ 1 เมตรต่อ1 ที่นั่ง 
(3) ขอความรว่มมือใหผู้ถื้อหุน้สวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดเวลาที่เขา้รว่มประชมุ 
(4) บรษิัทฯ งดการเสรฟิชา และกาแฟ โดยจดัอาหารว่างเป็นชดุ BOX SET 

 

ในกรณีที่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวนมาก อาจท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้ร่วม ประชมุ
บรษิัทฯ จึงขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความรว่มมือมายงัท่านผูถื้อหุน้ 

 

                ขอแสดงความนบัถือ 

 

     (นางสาวชุติมา บุษยโภคะ) 

        รองกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทัอินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 

ส านกัเลขานุการบริษทั  

โทรศพัท:์ 02-028-9728-37 ต่อ 8992 
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เอกสารแนบ 

แผนที่ส านกังานใหญ ่

 

 

 

คน้หาใน Google Map: Interhides Public Co.,Ltd 


