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2 เมษายน 2563
เรื่อง

แจ้ง การเปลี่ ย นสถานที่ จัด ประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี ค รั้ง ที่ 15 และมาตรการจัด การประชุม ภายใต้
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ

แผนที่ของบริษัท อินเตอร์ไฮด์ จากัด (มหาชน)

ตามที่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ (มหาชน) ได้มีมติกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี ครัง้ ที่ 15 ในวันจันทร์ท่ี 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ห้องเพทายเพชรชมพู
โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ตัง้ อยู่เลขที่ 99/1 ซอยเนียนอุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ตามหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ซึ่ ง ได้จั ด ส่ ง ไป ยั ง ผู้ ถื อ หุ้ น แล้ว วัน ต่ อ มาผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครได้อ อกประกาศ
กรุงเทพมหานครลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิ ดสถานที่เป็ นการชั่วคราว (ฉบับที่4) โดยมีผลต่อสถานที่ท่ีให้บริการ
ห้องประชุมทางโรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ จึงไม่สามารถให้ใช้บริการสถานที่จดั ประชุมตามเดิ ที่กาหนดไว้ได้
เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด คณะกรรมการบริหารของ
บริษัทฯโดยอาศัยอานาจตามที่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ มีมติ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็ นผูม้ ีอานาจในการกาหนด วัน เวลา และสถานที่จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในกรณีท่ีมี
เหตุขดั ข้องทาให้จาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือสถานที่จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แทนคณะกรรมการบริษัทไว้นนั้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 จึงได้ มีมติให้ เปลี่ยนแปลงสถานที่
ประชุมโดยมีรายละเอียดดังนี ้
จากเดิม

ห้องเพทายเพชรชมพู ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
เลขที่ 99/1 ซอยเนียนอุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เปลี่ยนเป็ น

ณ ห้องประชุมของ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่)
678 ซอย T.J.C ถนนสุขมุ วิท ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
(แผนที่ตามเอกสารแนบ)

หมายเหตุ:

บริษัทได้กาหนดมาตรการวัดไข้และกาหนดที่น่งั ระยะห่าง 1 เเมตร พร้อมทัง้ หน้ากากอนามัยให้สวมใส่
ตลอดการประชุม พร้อมทัง้ แอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชือ้ โรค
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เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โรค ไวรัสโคโรนา19 (COVID-19) และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ถือเป็ น
การรวมกันของคนหมู่มากซึ่งเป็ นปั จจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยง
ของการแพร่ระบาดดังกล่าวในการประชุมผูถ้ ือหุน้ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงมาตรการรองรับความเสี่ยงต่อการแพร่เชื ้อ ไวรัสโค
โรนา19 (COVID-19) สาหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพิ่มเติมดังนี ้
1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 ผูถ้ ือหุน้ ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผูถ้ ือหุน้ ที่มีประวัติเดินทางไกลมาจากประเทศยัง และ/หรือ สถานที่ท่มี ี ความเสี่ยง
หรือติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติการเดินทางไปยัง/มาจากประเทศ และ/หรือ สถานที่ท่ีมี ความเสี่ยงเป็ น
ระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุมหรือผูม้ ีไข้หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือมีอาการที่ อาจสงสัยว่าจะเป็ น
ไวรัส COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคาแนะนของกรมควบคุมโรคโดย งดการเข้ า เข้ า ร่ ว ม
ประชุม ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯได้
1.2 เพื่อเป็ นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากความแออัดของผูถ้ ือหุน้ ใน
วันประชุม ซึ่งงยังมิอาจคาดเดาได้และเพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น
ทุกท่านแม้ไม่ใช่ผู้ทอี่ ยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบหลักฐาน ตามวิธีการซึ่งแสดงในสิ่งที่ ส่งมาด้วยลาดับที่ 5
ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ แล้ว และจัดส่งมาที่
สานักเลขานุการบริษัท (ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563)
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จากัด (มหาชน)
678 ซอย T.J.C ถนนสุขุมวิท ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1.3 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคาถามที่เกี่ ยวข้องกับวาระการประชุมให้สามารถส่งคาถามได้ล่วงหน้าถึงวัน ที่ 17
เมษายน 2563 ผ่านช่องทางดังนี ้
- ส่งมาที่บริษัทพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ
- อีเมล์: companysecretary@interhides.com
2. กรณีทผี่ ถู้ ือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สาหรับผูท้ ่เี ข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้
จัดให้มีมาตรการต่าง ๆ ซึ่งจะเป็ นขัน้ ตอนที่ตอ้ งใช้เวลาเพิ่มเติมก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจึงขอชีแ้ จงและ ขอ
ความร่วมมือมายังผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
2.1 กรุณาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองล่วงหน้ามาที่ อีเมล์: companysecretary@interhides.com
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2.2 การตัง้ จุดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรคการเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จดั ประชุม ทุกท่านจะต้อง
ผ่านการคัดกรองหากไม่ผ่านการคัดกรองท่านอาจถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณเช่นกรณี ท่ี ผูถ้ ือหุน้ มีอุณหภูมิ
ร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ขึน้ ไปและ/หรือมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบ ทางเดินหายใจหรือมีประวัติ
การเดิน ทางกลับมาจากประเทศที่เป็ น เขตแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 อย่ า งรุ นแรงตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุขน้อยกว่า 14 วันก่อนเข้าร่วมประชุม ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ จะจัดตัง้ จุดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ิของ
กรมควบคุมโรคบริเวณหน้าทางเข้าบริษัทฯ โดยมีเครื่องตรวจวัด อุณหภูมิร่างกายเพื่อป้องกันความเสี่ยงให้แก่
ท่านผูถ้ ือหุน้ ด้วย
ในกรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ ถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการ
อิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
2.3 การเตรียมพืน้ ที่จดั ประชุมผู้ถือหุน้ และการลงทะเบียนเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสจากความ
แออัดของผูถ้ ือหุน้ ในพืน้ ที่การจัดประชุมมีมาตรการดังนี ้
(1) การต่อแถว ณ จุดคัดกรองจุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียนจะเว้นระยะห่าง 1 เมตร
(2) ผังที่น่งั ในห้องประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตรต่อ1 ที่น่งั
(3) ขอความร่วมมือให้ผถู้ ือหุน้ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
(4) บริษัทฯ งดการเสริฟชา และกาแฟ โดยจัดอาหารว่างเป็ นชุด BOX SET
ในกรณีท่ีมีผเู้ ข้าร่วมประชุมจานวนมาก อาจทาให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วม ประชุม
บริษัทฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือมายังท่านผูถ้ ือหุน้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุติมา บุษยโภคะ)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั อินเตอร์ไฮด์ จากัด (มหาชน)
สานักเลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์: 02-028-9728-37 ต่อ 8992
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เอกสารแนบ
แผนที่สานักงานใหญ่

ค้นหาใน Google Map: Interhides Public Co.,Ltd

