19 เมษายน 2565
เรื่อง

แจ้ งมาตรการรองรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
โรคติดต่อ เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ดีเอสจี อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

ตามติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั ้งที่
3/2565 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 9.00
น. ณ ห้ องสีลม ศาลาแดง ชั ้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ ค เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นครั ้งที่ 1/2565 ในวันที่ 1 เมษายน 2565 จนกว่าการประชุมจะแล้ วเสร็ จ ตามที่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าแล้ วนั ้น
ปั จจุบันสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ยังมีคงเพร่ ระบาดความ
มากขึน้ ในเขตพื น้ ที่ กรุ ง เทพมหานคร ดัง นัน้ เพื่ อ เป็ น การป้ องกัน และลดความเสี่ยงต่ อ การแพร่ ระบาด ตลอดจนเพื่อ
สุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯจึงได้ กาหนดแนวปฏิ บัติสาหรับผู้ถือหุ้นในการเข้ า ร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2565 ภายใต้ สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ดังนี ้
1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการของบริษัท แทนการเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1. สาหรับผู้ถือหุ้นหรื อบุคคลใกล้ ชิดที่อยู่ในกลุ่มเสีย่ ง เช่น มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น มีไข้
มีอาการไอ และหายใจลาบาก และหรืออาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื ้อไวรัส COVID -19 บริษัทขอความร่ ว มมือ
ในการปฏิบตั ิตามคาแนะนาของกรมควบคุมโรค โดยงดการเข้ าร่วมประชุม และมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นหรือกรรมการ
ของบริษัทเข้ าร่วมประชุมแทน
1.2 สาหรับผู้ที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง บริ ษัทขอความร่ วมมือผู้ถือหุ้น มอบ
ฉันทะให้ กรรมการของบริษัทแทนการเข้ าร่ วมประชุมตัวยตนเอง ทั ้งนี ้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้
จัดส่งให้ กับท่านผู้ถือหุ้น พร้ อมแนบหลักฐานประกอบการมอบฉันทะ และส่งมาภายในวันที่ 21 เมษายน 2565
ให้ ท่านกรรมการที่ได้ แจ้ งให้ ทราบตามหนังสือเชิญประชุมแล้ วนั ้น
นางหนึง่ ฤทัย อมาตยกุล
บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ชั ้น 11 อาคารรีเจ้ นท์ เฮ้ าส์ เลขที่ 183 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
หรือสแกน / ถ่ายภาพส่งมาที่ อีเมล์ piyawadee@dsgap.com
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้ าร่วมประชุม บริษัทมีมาตรการดังนี ้
2.1 การตั ้งจุดคัดกรอง (ทางโรงแรมได้ คดั กรองมาจากทางเข้ าโรงแรมแล้ ว)
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ผู้เข้ าร่ วมประชุมทุกท่านจะได้ รับ การตรวจวัดอุณหภูมิ ร่างกาย จากทางเข้ าของโรงแรม กรณีพบผู้มี
ความเสีย่ ง (อุณหภูมิร่างกายตั ้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ ้นไปโดยประมาณ) และหรือ ผู้เข้ าร่วมประชุม มีอาการ
ผิดปกติอื่นใด บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการให้ เข้ าไปในบริ เวณหรื อสถานที่จัดประชุม อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นหรือกรรมการของบริษัทเข้ าร่วมประชุมแทนได้
ทั ้งนี ้ เพื่อลดความเสีย่ งในการเข้ าร่วมประชุม บริษัทขอความร่วมมือ ดังนี ้
- ผู้เข้ าร่ วมประชุมทุกท่านต้ องท าการตรวจ ATK ที่บริ เวณทางเข้ าห้ องประชุม และไม่พบเชื ้อโควิ ด
ท่านจึงจะได้ รับการติดสติ๊กเกอร์ ที่เสื ้อก่อนเข้ าห้ องประชุม
- ระหว่างร่วมประชุมกรุณาสวมหน้ ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณหรือสถานที่จดั ประชุม
- กรุณาล้ างมือด้ วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่าเสมอตามสมควร ทั ้งนี ้ บริษัทได้ จดั เตรียมเจล
แอลกอฮอล์สาหรับล้ างมือไว้ บริการท่านผู้ถือหุ้นตามจุดต่าง ๆ บริเวณสถานที่ประชุมแล้ ว
- หากระหว่างการประชุม ผู้เข้ าร่วมประชุมมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน ้ามูก หายใจเหนื่อยหอบและ
หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่ามีความเสีย่ งต่อการติดเชื ้อไวรัส COVID-19 โปรดออกจากบริเวณหรือ
สถานที่จดั ประชุมโดยทันที
- ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบกรณีที่น่าสงสัยว่ามีความเสีย่ งต่อการติดเชื ้อไวรัส COVID-19 กรุ ณา
แจ้ งพนักงานเจ้ าหน้ าที่ของบริษัททันที
2.2 การลงทะเบียน
บริษัทกาหนดมาตรการเพื่อลดความแออัดในพื ้นที่การจัดประชุม ดังนี ้
- เปิ ดรับลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าก่อนการประชุม 2 ชัว่ โมง (7.00 น.)
- เว้ นระยะห่างอย่างน้ อย 1 เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน
- เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการเว้ นระยะห่าง (Social
Distancing) บริษัทจึงจัดให้ มีมาตรการลดความแออัดในสถานที่ประชุม โดยการจัดที่นั่งในสถานที่
ประชุมให้ เว้ นระยะห่างอย่างน้ อย ซึง่ สามารถรองรับผู้เข้ าร่วมประชุมได้ ไม่เกิน 50 ที่นงั่ เมื่อที่นงั่ เต็ม
แล้ ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารกเข้ าพื ้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ บริ ษัทขอความร่ วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมด้ วยตนองมอบฉันทะให้ กรรมการของบริษัทแทนการเข้ าร่วมประชุม
- ลดการถามตอบในที่ประชุม และงดจัดเตรียมไมโครโฟนสาหรับการสอบถาม โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์
จะสอบถาม บริษัทจะจัดตรี ยมกระดาษเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นเขียนคาถามและส่งมอบให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของ
บริษัท ณ จุดลงทะเบียนหรือภายในสถานที่ประชุม โดยบริษัทจะตอบคาถามต่างๆ ในวันประชุมเฉพาะ
เรื่องที่เกี่ยวกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในภายหลัง ทั ้งนี ้
เพื่อกระชับเวลาในการประชุม (ไม่เกิน 1.30 ชัว่ โมง) ซึง่ จะช่วยลดโอกาสในการแพร่ ระบาดของเชื ้อ
ไวรัส COVID-19 บริษัทขอความร่วมมือให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้ าแทนการส่งคาถามในวันประชุม
ตามช่องทางต่าง ๆ รายละเอียดปรากฎตาม ข้ อ 1.2 ด้ านบน

อนึง่ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19 เป็ นสถานการณ์ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังเป็ นพิเศษ บริษัท
อาจปรับเปลีย่ นการดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรการของรัฐที่อาจจะได้ มีการกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง ทั ้งนี ้
บริษัทขอสงวนสิทธิในการแจ้ งปรับเปลีย่ นมาตรการที่เหมาะสมต่อไป
บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็ นอย่างสูง และขอความร่วมมือในการปฏิบตั ิตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั ้งนี ้
หากเกิดความล่าช้ าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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