ที่ SR-E2563/009
วันที่ 1 เมษายน 2563
เรื่ อง

แจ้งเปลี่ยนสถานที่ การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2563 และมาตรการจัดการประชุ มภายใต้สถานการณ์ แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ คณะกรรมการของ บริ ษทั สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้มีมติกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้อง MR211-212 เลขที่ 88
ถนนบางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กรุ งเทพมหานครนั้น
เนื่ องด้วย ศู นย์นิทรรศการและการประชุ มไบเทค ซึ่ งเป็ นสถานที่ จดั ประชุ มไม่สามารถให้บริ การได้ตามประกาศ
กรุ งเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่ องสั่งปิ ดสถานที่เป็ นการชัว่ คราว (ฉบับที่ 4) คณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุม
ครั้ งที่ 3/2563 วันที่ 1 เมษายน 2563 จึ งได้มีมติ ให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ จดั ประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2563 ในวันที่ 23
เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. เป็ นห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 บริ ษทั สยามราช จากัด (มหาชน) เลขที่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรถราง
สายเก่า ตาบลสาโรง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ งกาหนดการและวาระการประชุมเป็ นไปตามหนังสื อเชิ ญ
ประชุมลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะจัดส่ งหนังสื อแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2563 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยเร็ ว
ทั้งนี้ จากสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงมีผตู ้ ิดเชื้อเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั ฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสวัสดิภาพและสุ ขภาพของผูถ้ ือหุ ้นทุกท่าน บริ ษทั ฯ จึงสนับสนุนให้ผถู ้ ือ
หุ ้นหรื อผูถ้ ือหุ ้นที่ มีผใู ้ กล้ชิดเดิ นทางกลับจากต่างประเทศในระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุม มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
แทนการเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง ในการนี้ การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จะปฏิบตั ิตามคาแนะนาของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ องการป้ องกัน ควบคุ ม โรคไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรั บ การจัด ประชุ ม สัม มนา หรื อ
กิ จกรรมอื่นที่ ลกั ษณะใกล้เคียงกัน ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 และมาตรการป้ องกันโรคตาม ข้อกาหนด ออกตามความใน
มาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิ น พ.ศ. 2548 และข้อกาหนดเพิ่มเติมที่อาจมีประกาศต่อไป
อย่างเคร่ งครัด โดยบริ ษทั ฯ มีมาตรการเบื้องต้นดังนี้
1. บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีจุดคัดกรอกผูเ้ ข้าร่ วมประชุม โดยหากผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูเ้ ข้าร่ วมประชุมท่านใดมีอุณภูมิร่างกาย
เกิน 37.5 องศาเซลเซี ยส และ/หรื อ มีอาการที่อาจสงสัยว่าเป็ นไข้หวัด จะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าร่ วมประชุม
สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2563 อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือหุ ้นที่ ถูกปฏิ เสธในการเข้าร่ วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระเข้าร่ วมประชุมและออกคะแนนเสี ยงแทนได้
2. บริ ษทั ฯ ขอความกรุ ณาให้ผูถ้ ือหุ ้น กรรมการ ที่ ปรึ กษา และผูท้ ี่ อยูใ่ นที่ ประชุมทุกท่านสวมใส่ หน้ากากอนามัย
หรื อหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาการประชุม
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3. บริ ษทั ฯ จะจัดที่นงั่ ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่านห่างกันประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ที่นงั่
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
ขอแสดงความนับถือ

( นางมธุรส โหตรภวานนท์ )
ผูม้ ีอานาจรายงานสารสนเทศ
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