PAP_SET20006
วันที่ 1 เมษายน 2563
เรือ่ ง

แจ้งเปลีย่ นสถานที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เอกสารแนบ
แบบคัดกรองโรคโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามที่คณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน) หรือ PAP ได้มีมติกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง อินฟิ นิตี ้ ชัน้ 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4
ถนนพระราม 4 แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ไปนัน้
เนื่องด้วย ณ ห้อง อินฟิ นิ ตี ้ ชัน้ 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี ซึ่งเป็ นสถานที่จัดประชุมไม่สามารถให้บริการได้ตาม
ประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เรือ่ งสั่งปิ ดสถานที่เป็ นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) คณะกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2563 วันที่ 1 เมษายน 2563 มีมติเปลีย่ นสถานที่จดั ประชุมแต่ไม่มีการเปลีย่ นแปลงวาระการประชุม
โดยสถานที่การจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี ้
วันที่จดั ประชุม วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 (ไม่เปลีย่ นแปลง)
เวลา
14.00 น. (ไม่เปลีย่ นแปลง)
สถานที่
ห้องประชุมสานักงานศูนย์ลุมพินี บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1168/74 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชัน้ 26 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ี่มีสว่ นร่วมในการจัดประชุมเป็ นอย่างยิ่ง จาก
สถานการณ์ในปั จจุบนั มีจานวนผูต้ ิดเชือ้ เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่
ระบาดของเชือ้ COVID-19 บริษัทฯ จึงขอแจ้งมาตรการและแนวปฏิ บตั ิในการประชุมที่จะมีความกระชับและระมัดระวัง
ภายใต้สถานการณ์ดงั กล่าว ดังนี ้
1. ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทน ตามวิธีการที่ปรากฏตามเอกสารลาดับที่ 13 ในจดหมายเชิญประชุมที่จะมีการจัดส่งถึงผูถ้ ือหุน้ ตัง้ แต่
วันที่ 13 เมษายน 2563 เป็ นต้นไป (แนะนาให้ทา่ นออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า)
บริษัทฯ อานวยความสะดวกด้วยการแนบซองไปรษณียต์ ิดแสตมป์ พร้อมจ่าหน้าซองเอกสารระบุผรู้ บั และที่
อยูบ่ ริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานใส่ซองไปรษณีย ์
ดังกล่าวมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563
2. การส่งคาถามล่วงหน้า โดยผู้ ถือหุ้ น สามารถส่งคาถามเป็ นลายลั กษณ์อัก ษรที่ เกี่ย วข้องกับ วาระ
การประชุมได้เป็ นการล่วงหน้ า ซึ่งบริษัทฯ จะบันทึกคาถามและคาตอบไว้ในรายงานการประชุม และ
เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านช่องทาง ดังนี ้
2.1 ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณีย ์ที่บริษัทฯ แนบไปในซองเอกสารจดหมาย
เชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะส่งแยก สามารถส่งมาได้ที่

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1168/74 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชัน้ 26 ถนนพระราม 4
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
2.2 อีเมล์ ir.dep@pacificpipe.co.th
2.3 โทรสาร (66) 2 679 9074
3. กรณีผถู้ ือหุน้ ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ทา่ นผูถ้ ือหุน้ ปฏิบตั ิตามแนวทาง
การดาเนินการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการ
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี ้
3.1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา19 ก่อน
การเข้าร่วมประชุมตามที่ได้แนบมาพร้อมกันนีก้ ่อนการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ทา่ นปกปิ ดข้อมูล
ด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. 2558
3.2 บริษัทฯ เตรียมการเพื่อลดความแออัดของผูถ้ ือหุน้ ในพืน้ ที่ประชุม โดยจัดเว้นระยะห่าง 1 เมตร ใน
จุดต่างๆ คือ จุดคัดกรอง จุดลงทะเบียน และจุดที่น่งั ประชุม ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะระบุเลขที่น่ั งให้ผู้
ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อประโยชน์ในการป้ องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุ
ใดๆขึ้น เมื่อที่น่ งั เต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือ ให้ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน
3.3 ผู้ถอื หุ้นจะต้องสวมหน้ากากอนามัยของตนเองตลอดเวลา และต้องผ่านการคัดกรองก่อน
การเข้าบริเวณหรือสถานที่จัดประชุ ม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่
ประชุ มสาหรับ ผู้ถือหุ้นที่ ไม่ผ่านการกรองหรือไม่ทาแบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19
(COVID-19) อย่างไรก็ ตามผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยังคงสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการ
อิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
3.4 ผู้ถื อ หุ้น ที่ ผ่ า นการคัด กรองต้ อ งติ ด สติ๊ ก เกอร์แ ละสวมใส่ ห น้ า กากอนามั ย ของตนเอง
ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
3.5 ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม บริษัทฯ ขอให้ส่งคาถามให้แก่เจ้าหน้าที่บ ริษัทฯ เพื่อ
จัดส่งคาถามแก่ประธานกรรมการต่อไป
4. บริษัทฯ งดบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงาน เพื่อป้องกันความเสีย่ งจากการแพร่ระบาด
หากสถานการณ์มีการเปลีย่ นแปลงต่อไป หรือมีขอ้ กาหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทา่ นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.pacificpipe.co.th
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(วิรยิ า อัมพรนภากุล)
เลขานุการบริษัท

แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563
ณ สานักงานศูนย์ลุมพินี อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 26
เลขที่ 1168/74 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
COVID-19 Screening Form
Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2020 on April 24 th, 2020
Office at Lumpini Tower, 26th Floor, No.1168/74, Rama4 Rd., Tungmahamek, Satorn, Bangkok 10120
ขอความร่วมมือท่านให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องเป็ นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด 19
We need your help in providing the most accurate and truthful medical statements for effective prevention of the spreading of the
disease.

ชื่อ – สกลุ (Name-Surname) ___________________________ หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone Number) ________________

1. ท่านมีไข้ ≥37.5 oC หรือไม่ ? Do you have a fever? (≥37.5 oC)

ใช่ (Yes)

ไม่ใช่ (No)

2. ท่านมีอาการดังต่อไปนีห้ รือไม่? Do you have any of these symptoms?

ไอ Cough
เจ็บคอ Sore throats
นา้ มูกไหล Runny nose
เหนื่อยหอบ Shortness of breath

ใช่ (Yes)
ใช่ (Yes)
ใช่ (Yes)
ใช่ (Yes)

ไม่ใช่ (No)
ไม่ใช่ (No)
ไม่ใช่ (No)
ไม่ใช่ (No)

3. ท่านมีประวัตกิ ารเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพืน้ ที่ท่มี ีการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ใน
14 วันที่ผ่านมาหรือไม่?
Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14
days?

ใช่ (Yes) มาจากประเทศ / พืน้ ที่ (I have traveled to):_____________________________________
ไม่ใช่ (No)
4. ท่านมีประวัตสิ มั ผัสใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยที่ตอ้ งสงสัยโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่ ?
Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients?

ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
หมายเหตุ: หากพบว่าคุณมีไข้ ≥37.5 oC หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ หรือมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศหรือ
พืน้ ที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยที่ตอ้ งสงสัยการติดเชือ้ COVID-19 บริษัทฯ ขอให้คณ
ุ มอบฉันทะแก่
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยการ กรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม และเดินทางกลับ
พร้อมปฏิบตั ิตามคาแนะนาของกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
Note: If you have a fever (≥37.5 oC); or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from any countries except
Thailand or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-19 patients,
The Company would like to kindly ask for your cooperation in giving proxy to an independent director to attend the meeting on
your behalf, by filling the Proxy Form B and submit to our staff. Then you may then return safely to your resident and follow the
guideline of the Department of disease control, Ministry of Public Health, Thailand.

