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ที่ Inv-Out 001/2564
วันที่ 8 มกราคม 2564
เรื่ อง แนวทางดาเนินการเพื่อจัดให้มีการประชุมในวาระตามที่ผถู ้ ือหุน้ ได้ร้องขอในสถานการณ์โควิด -19
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้แจ้งให้บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) “บริ ษทั
ฯ” ชี้แจงผ่านระบบเผยแพร่ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยถึงแนวทางการดาเนินการของบริ ษทั ฯ เพื่อจัดให้มีการ
ประชุมในวาระตามที่ผูถ้ ือหุ ้นได้ร้องขอในสถานการณ์โควิด -19 เพื่อไม่ให้ขดั ต่อมาตรา 100 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และการดาเนิ นการประสานงานกับกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นที่ร้องขอให้จดั ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นที่ร้องขอให้จดั
ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้น
บริ ษทั ฯ ขอเรี ยนถึงแนวทางการดาเนินการของบริ ษทั ฯ เพือ่ จัดให้มีการประชุมในวาระที่ผถู ้ ือหุ ้นได้ร้องขอ ว่า
ตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติ ให้เลื่ อนการประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ 1/2564 ในวันที่ 14 มกราคม
2564 ออกไปก่ อน โดยยังไม่ กาหนดวันนัดประชุ มใหม่ ด้วยเหตุ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019
(โควิด – 19) นั้น บริ ษทั ฯ ขอเรี ยนว่า บริ ษทั ฯ ยังคงมีความประสงค์ที่จะจัดการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2564 ที่ผู ้
ถือหุ ้นได้ร้องขอมายังคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อไม่ให้ขดั ต่อมาตรา 100 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 ซึ่งมาตรา 100 กาหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ภายใน 45 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจาก
ผูถ้ ือหุ น้ และตามมาตรา 195 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ก็ได้กาหนดไว้ว่า คณะกรรมการบริ ษทั
ใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 100 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
แต่โดยที่การระบาดระลอกใหม่ ของโรคติดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 ได้ขยายขอบเขตการแพร่ โรคออกเป็ นวง
กว้า งกระจายไปในหลายเขตพื้ น ที่ และการตรวจพบผู ป้ ่ วยยืน ยันติ ด เชื้ อ รายใหม่ โ ดยเฉพาะกรณี ที่ เ ป็ นการติ ด เชื้ อ
ภายในประเทศมีจานวนเพิ่มสู งขึ้นในแต่ละวัน ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กาหนดให้
เป็ นเขตพื้นที่ควบคุมสู งสุ ดโดยส่ วนใหญ่ ยงั ไม่ ปรากฏอาการของโรคเป็ นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ ออกไปในลักษณะที่เป็ น
กลุ่มก้อน และปั จจุบนั คาสั่งศูนย์บริ หารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่
1/2564 ก็กาหนดให้กรุ งเทพมหานครและอีก 27 จังหวัดเป็ นพื้นที่ควบคุมสู งสุ ด
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ด้วยบริ ษทั ฯ มีจานวนผูถ้ ือหุ ้นที่มีอยู่มากกว่า 1,000 คนทัว่ ประเทศ และเพื่อเป็ นการป้ องกันไม่ให้การจัดการ
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ เป็ นภัยอันกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน ความมัน่ คงปลอดภัยทางด้านสาธารณสุ ข
ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงยังไม่สามารถจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ได้ แต่หากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโค
วิด-19 ดีข้ ึน และรัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายอย่างใดแล้ว บริ ษทั ฯ ก็จะได้ดาเนินการเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้นตามที่ผถู ้ ื อหุ ้น
ได้ร้องขอต่อไป
บริ ษทั ฯ ขอเรี ยนว่า การจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นในวาระตามที่ผูถ้ ือหุ ้นได้ร้องขอนั้นเป็ นวาระสาคัญ การจะ
ดาเนินการจัดประชุ มผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์น้ นั ผูจ้ ดั ประชุ มต้องให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม “แสดงตน” ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
ก่อนการประชุมเพื่อเป็ นการยืนยันตัวตนว่าได้เข้าร่ วมประชุ มจริ ง ในกรณี หากมีการมอบฉันทะให้เข้าร่ วมประชุม บริ ษทั
ฯ ก็ไม่สามารถตรวจสอบต้นฉบับหนังสื อมอบฉันทะว่าถูกต้องหรื อไม่ ซึ่ งอาจจะมีผลทาให้การประชุ มดังกล่าวนั้นไม่
ชอบด้วยกฎหมาย และอาจถูกร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการประชุมได้
ส่ วนการดาเนิ นการประสานกับกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นที่ ร้องขอให้จดั ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นที่ร้องขอให้จดั ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั้น
บริ ษทั ฯ ขอเรี ยนว่า เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้มีหนังสื อแจ้งเลื่อนการประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2564
พร้อมทั้งเหตุผลและความจาเป็ นจากสถานการณ์โควิค – 19 ให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ร้องขอให้จดั ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้รับทราบแล้ว
และหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นอย่างไร บริ ษทั ฯ ก็จะได้แจ้งให้กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นทราบในโอกาส
ต่อไป
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