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เรื่อง

แจงเปลี่ยนแปลงสถานทีป่ ระชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สิ่งที่สงมาดวย

1.
2.
3.

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผูถอื หุน ประจําป 2563
นโยบายและมาตรการปองกันการติดตอของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2563 ประชุมเมื่อวันที่
17 มิถุนายน 2563 ไดมีมติกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ในวันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น.
ณ ห อ งอโนมาแกรนด ชั้ น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด กรุ ง เทพ เลขที่ 99 ถนนราชดํ า ริ แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วั น
กรุ ง เทพมหานคร 10330 โดยที่ ป ระชุ ม ได ม อบหมายให ป ระธานกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด รั บ มอบหมาย
จากประธานกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาแกไขวาระการประชุม เปลี่ยนแปลงวัน เวลาและสถานที่ สําหรับ
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชนและผลกระทบที่มีตอบริษัทเปนสําคัญ
ความตามทราบแลวนั้น
เนื่องดวยสถานที่จัดประชุมดังกลาวขางตนไดรับเลือกใหเขารวมโครงการชวยชาติเปนโรงแรมพื้นที่เฝาระวัง
และสั ง เกตอาการ (State Quarantine) จากสถานการณ ก ารแพร ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19)
บริษัทจึงไมสามารถจัดประชุมได ณ สถานที่ดังกลาวได ดังนั้น บริษัทจึงขอแจงเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสามัญผูถือหุน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
จากเดิม

หองอโนมาแกรนด ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด กรุงเทพ เลขที่ 99 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เปลี่ยนเปน หองแมนดาริน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
ทั้งนี้ การประชุ มสามั ญผู ถือ หุน ประจํา ป 2563 ที่ เปลี่ย นแปลงสถานที่ ประชุ มยั งคงกํ าหนดวัน ประชุ มใน
วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. และมีระเบียบวาระตามเดิมดังปรากฏตามหนังสือถึง กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เลขที่ GJS/ELCID-10/2563 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563
อนึ่ง วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 (Record Date) ยังคงเปน
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามเดิม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตรลดา สิระชาดาพงศ)
เลขานุการบริษัท
สํานักงานใหญ่
Head Office
โรงงาน
Factory

:
:
:
:

88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสี ลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทร (66) 02-267-8222 แฟ็ กซ์ (66) 02-267-9048-9
88 PASO Tower, 24th Floor, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
Tel: (66) 02-267-8222 Fax: (66) 02-267-9048-9
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 เลขที่ 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331 ตําบลบ่อวิน อําเภอศรี ราชา ชลบุรี 20230 โทร (66) 038-345-950 แฟ็ กซ์ (66) 038-345-693
WHA Chonburi Industrial Estate 1, 358 Moo 6, Highway 331, Bowin, Sriracha, Chonburi 20230, Thailand
Tel: (66) 038-345-950 Fax: (66) 038-345-693

สิ่งที่สงมาดวย 1
แผนที่สถานที่จัดประชุม
ณ หองแมนดาริน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

การเดินทาง Transportation
รถไฟฟามหานคร
Metropolitan Rapid Transit
รถประจําทางสายธรรมดา
Public Buses Services
รถโดยสารประจําทางปรับอากาศ
Public Buses Services Air
Conditioned
รถยนต
By Car

เพียง 5 นาที จากสถานีสามยาน ทางออกหมายเลข 1
Only 5 mins walk from MRT Samyan Exit No. 1
4, 29, 34, 46, 67, 109, 113
4, 113, 172, 507

ถนนพระราม 4 ตรงขามกับสามยานมิตรทาวน
On Rama IV Road, Opposite to SAMYAN MITRTOWN

สิ่งที่สงมาดวย 2
นโยบายและมาตรการปองกันการติดตอของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงไดกําหนด
นโยบายและมาตรการปองกันการติดตอของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2563 ซึ่งสอดคลองกับขอแนะนําของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
1. บริษัทจะเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 พรอมเอกสารที่เกี่ยวของ
ลวงหนาทางเว็บไซตของบริษัทไดที่ www.gjsteel.co.th
2.

ขอความรวมมือจากทานผูถือหุน มอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท แทนการเขารวมประชุม

ดวยตนเอง
3. ทานผูถือหุนสามารถสงคําถามลวงหนา โดยสามารถระบุคําถามพรอมระบุชื่อ-ชื่อสกุล หมายเลข
โทรศัพท อีเมล (หากมี) ผานชองทางอีเมล: cs@gjsteel.co.th หรือสงมาพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ
4. กรณีทานผูถือหุนยังประสงคเขารวมประชุมดวยตนเอง ทานผูถือหุนจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
และมาตรการตางๆ ที่ออกโดยหนวยงานของรัฐบาลอยางเครงครัด โดยการเขารวมประชุมผูถือหุนมิอาจยกขึ้นอางเปน
ขอยกเวนความรับผิดในกรณีที่ไดกระทําการฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ และยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการเดินทางมาเขารวมประชุม รวมทั้ง ดูแลสุขภาพและอนามัยของทานที่อาจไดรับผลกระทบซึ่งเปนเหตุการณที่บริษัท
ไมประสงคจะใหเกิดขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงใครขอความรวมมือจากทานผูถือหุนดําเนินการตามมาตรการ ดังนี้
4.1 จัดใหมีจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณหนาหองประชุมโดยผูเขารวม
ประชุม ทุกทา นจะต องกรอกแบบสอบถามตามความเปน จริง เพื่อคั ดกรองโรคปอดอัก เสบจากเชื้ อไวรรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) กอนเขาภายในบริเวณสถานที่จัดประชุม ตามเอกสารแนบมาลวงหนาเพื่อความสะดวกในกรณีที่ทานปกปดขอมูล
ดานสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของทาน ซึ่งถือวาทานกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 ในการนี้
การตอแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเวนระยะหางอยางนอย 1 เมตร โดยมีสัญลักษณอยางชัดเจน
ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเขาประชุมผูถือหุนสําหรับทานผูถือหุนที่ไมทําแบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
กอนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
4.2 กรณีตรวจพบผูที่มีความเสี่ยง ไดแก ผูที่มีอุณหภูมิรางกายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
หรื อ ผู ที่ เ ดิ น ทางไปหรื อ กลั บ มาจากต า งประเทศที่ เ ป น เขตติ ด โรคติ ด ต อ อั น ตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
เรื่อง ทองที่นอกราชอาณาจักรที่เปนเขตติดโรคอันตรายฯ นอยกวา 14 วัน นับจากวันเดินทางกลับ รวมถึงเปนผูที่ติดตอใกลชิด
กับบุคคลเดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เปนเขตโรคติดตออันตรายฯ นอยกวา 14 วัน นับจากวันเดินทางกลับหรือมี
อาการที่อาจสงสัยวาจะติดเชื้อ COVID-19 หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทไมอนุญาตใหผูถือหุนหรือผูรับมอบ
ฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกลาวเขาหองประชุม
4.3 ในกรณีที่ผูเขารวมประชุมมีอาการอยางใดอยางหนึ่ง เชน มีไข เจ็บคอ จาม มีน้ํามูก บริษัท
ขอสงวนสิทธิท์ านในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ (บริษัทขออนุญาตใหทานมอบฉันทะแกกรรมการอิสระของ
บริษัทแทน โดยเจาหนาที่จุดลงทะเบียนจะอํานวยความสะดวกเรื่องเอกสารและอากรแสตมปใหแกทาน)

4.4 จัดที่นั่งในหองประชุมโดยเวนโดยมีระยะหางระหวางเกาอี้ประมาณ 1-2 เมตร จึงอาจทําให
มีขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนที่นั่งประชุม เมื่อที่นั่งเต็มตามจํานวนที่สามารถรองรับไดแลว บริษัทขอความรวมมือใหทานผูถือหุน
ที่มาประชุมดวยตนเองพิจารณามอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทแทนการเขารวมการประชุมดวยตนเอง
4.5 ทานผูถือหุนที่ผานการคัดกรองเปนที่เรียบรอยแลว และมีความประสงคเขารวมการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2563 บริษัทขอความรวมมือจากทานในการปฏิบัติตน ดังนี้
-

กรุณาสวมหนากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เขารวมประชุม
กรุณาลางมือใหสะอาดดวยสบูหรือแอลกอฮอลลางมือ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหนา (ตา จมูก ปาก) โดยไมจําเปน
หลีกเลี่ยงการใช สัมผัส สิ่งของรวมกับผูอื่น
หากมีไข เจ็บคอ จาม มีน้ํามูก หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทขอความกรุณาจากทาน
โปรดออกจากหองประชุมผูถือหุน

4.6 งดการรับประทานอาหารในบริเวณที่จัดการประชุมโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ บริษัทงดบริการ
อาหารและเครื่องดื่มเพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงในการแพรกระจายของเชื้อไวรัส
4.7 จัดเตรียมจุดลางมือหรือเจลแอลกอฮอลอยางเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใชงาน
รวมกัน เชน หองประชุม จุดลงทะเบียน ฯลฯ
บริษัทงดแจกรายงานประจําป 2562 ในแบบรูปเลมในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของรวมกับผูอื่น และ
เพื่อความปลอดภัยสุขอนามัยของผูเขารวมงานทุกทาน รวมถึงลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หากสถานการณมีการเปลี่ยนแปลง หรือ
มีขอกําหนดจากหนวยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผูถือหุน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจงเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการ
ดําเนินการดังกลาวใหทานทราบผานทางเว็บไซตของบริษัท (www.gjsteel.co.th) หรือชองทางอื่นตามความเหมาะสมตอไป
ทั้งนี้ อาจเกิดความล าชาในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข ารวมประชุม รวมทั้งที่นั่งซึ่งมีจํ านวนจํากั ด
บริษัทจึงขออภัยในความไมสะดวกมา ณ โอกาสนี้

สิ่งที่สงมาดวย 3
Enclosure 3
แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
กอนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ของบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Screening Form
prior attending to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders, G J Steel Public Company Limited
บริษัทขอความรวมมือจากทานใหขอมูลที่ถูกตองตามความเปนจริง
เพื่อประโยชนในการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
The Company would like to ask for your kind cooperation in providing the most accurate and truthful
medical statement for effective prevention of the spreading of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
ชื่อ – ชื่อสกุล
(Name-Surname)

หมายเลขโทรศัพท
(Mobile Phone Number)

1.

ทานมีไขหรือไม? (≥ 37.5 oC) Do you have a fever? (≥ 37.5 oC)

 ใช (Yes)

 ไมใช (No)

2.

ทานมีอาการดังตอไปนี้หรือไม? Do you have any of these symptoms?

 ใช (Yes)

 ไมใช (No)

ไอ (Cough)

 ใช (Yes)

 ไมใช (No)

เจ็บคอ (Sore throats)

 ใช (Yes)

 ไมใช (No)

น้ํามูกไหล (Runny nose)

 ใช (Yes)

 ไมใช (No)

เหนื่อยหอบ (Shortness of Breath)

 ใช (Yes)

 ไมใช (No)

3.

ทานมีประวัติการเดินทางมาจากตางประเทศ หรือมาจากพื้นที่มีการระบาดของ COVID-19 ใน 14 วันที่ผานมาหรือไม?
Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within
the past 14 days?
 ใช (Yes) มาจากประเทศ / พื้นที่ (I have traveled to):
 ไมใช (No)

4.

ทานมีประวัติสัมผัสใกลชิดกับผูปวยหรือผูที่ตองสงสัยวาติด COVID-19 หรือไม?
Have you been in physical contract with patients or a person who is suspected to have COVID-19?
 ใช (Yes)
 ไมใช (No)

หมายเหตุ: หากพบวาทานมีไข (≥ 37.5 oC) หรือมีอาการอยางใดอยางหนึ่งตามที่บริษัทระบุไวขางตนหรือมีประวัติเดินทางมาจาก
ตางประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกลชิดกับผูปวยที่ตองสงสัยการติด COVID-19
บริษัทขอใหทานมอบฉันทะแกกรรมการอิสระของบริษัท ดวยการกรอกและสงหนังสือมอบฉันทะใหแกเจาหนาที่แทนการ
เขารวมประชุม และเดินทางกลับพรอมปฏิบัติตามคําแนะนําของกองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
Remarks: 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
and submit to the Company’s 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.

