
   

 

ที่ สลท. 021/2563 
 

11 มิถุนายน 2563 
 
เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  

ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

ตามที่บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
(“การประชุม”) ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 นั้น เน่ืองจากปัจจุบันยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
บริษัทจึงได้ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมตามข้อก าหนด แนวทางและค าแนะน าของส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมและป้องกันการแพร่ระบาด อันอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและท าให้
ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้รับความสะดวก นอกจากนี้ บริษัทยังจ าเป็นต้องควบคุมให้การประชุมส้ันกระชับเพื่อลดเวลาที่คนจ านวนมาก
มารวมอยู่ในสถานที่เดียวกัน และจัดสถานที่ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตรทุกจุดซึ่งท าให้ไม่สามารถรองรับ
คนจ านวนมากได ้บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ดังนี ้

 

1. ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเพื่อสุขอนามัยของท่านผู้ถือหุ้น โดย 

1.1 กรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (เอกสารแนบ 8) และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหรือ
หลักฐาน (โปรดดูหน้า 66-69) ใส่ซองตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) ที่ไดจ้ัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้  

1.2 กรณีมีค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม กรุณาส่งค าถามและชื่อ-สกุล และช่องทางการติดต่อของท่านผู้ถือหุ้น มาที่
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ tisco_cs@tisco.co.th หรือส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทจะบันทึก
ค าถามและค าตอบไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 
 

2. การคัดกรองและการลงทะเบียน กรณที่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุมท าความเข้าใจมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือ      
ในการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดกรองโรคอย่างเคร่งครัด รวมถึงการให้ข้อมูลในแบบสอบถามสุขภาพ  
(ตามที่แนบมาพร้อมนี้) โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง ทั้งนี้ การปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางอาจถือเป็น
ความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

2.1 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตอบแบบสอบถามสุขภาพของตนเองก่อนเข้าบริเวณสถานที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและ
บุคคลใกล้ชิดที่มีความเส่ียงอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในแบบสอบถาม จะไม่สามารถเข้าบริเวณอาคารและสถานที่
ประชุมได้ทุกกรณี ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ และบริษัทอาจพิจารณาด าเนินการ
ตามที่เห็นสมควร  
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2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเคร่ืองหรือกล้องตรวจวัด หากพบผู้เข้าร่วมประชุมมีอุณหภูมิ
ร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ ามูก เป็นต้น บริษัท
สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการในข้อ 2.1 ข้างต้น ตามความเหมาะสม 

2.3 บริษัทจะจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในจุดต่างๆ 
บริเวณสถานที่ประชุม อาทิ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน รวมถึงจ ากัดจ านวนผู้ใช้ลิฟท์ในแต่ละรอบ   
โดยผูเ้ข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในอาคารและสถานที่ประชุม และท าความสะอาด
มือด้วยแอลกอฮอล์ที่บริษัทจัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ 

2.4 ผูเ้ข้าร่วมประชุมต้องลงทะเบียนเข้า-ออกอาคารและสถานที่ประชุม โดยใช้โทรศัพท์มือถือสแกนรหัสคิวอาร์ (QR 
Code) ผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ โดยบริษัทจะจัดเตรียม QR Code ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ณ บริเวณ              
จุดลงทะเบียน และส าหรับลงทะเบียนออก ณ บริเวณทางออก ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 

2.5 บริษัทอนุญาตให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเท่านั้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และไม่อนุญาต
ให้ผู้ติดตามเข้าห้องประชุม 

2.6 บริษัทของดให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและเคร่ืองดื่มในบริเวณ
สถานที่ประชุม เพื่อป้องกันความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

 
3. การเข้าร่วมประชุม 

3.1 บริษัทได้จัดที่นั่งในห้องประชุม โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ประมาณ 1.5 เมตร ท าให้ที่น่ังในห้องประชุมหลัก         
มีจ านวนจ ากัดเพียง 50 ที่นั่ง พร้อมก าหนดเลขที่นั่งของผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนทุกคน และเมื่อที่นั่ง
ในห้องประชุมหลักเต็ม 50 ที่นั่งแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถเข้าห้องประชุมหลักได้อีก โดยบริษัทได้จัดที่นั่ง
ส ารองนอกห้องประชุม จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนน่ังตามที่น่ังที่ก าหนดเท่าน้ัน (ไม่สามารถ
เลือกหรือเปลี่ยนที่นั่งได้ตลอดการประชุม) เพื่อประโยชน์ในการระบุตัว ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส  

3.2 บริษัทจะงดการใช้ไมโครโฟนส าหรับการสอบถามในห้องประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถาม 
โปรดเขียนค าถามลงในกระดาษส่งให้แก่เจ้าหน้าที่แทน โดยบริษัทจะตอบค าถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ
วาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น  
 
จากมาตรการการจัดประชุมดังกล่าวข้างต้น หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนมากหรือเดินทางมาถึงพร้อมกัน         

หลายท่าน อาจท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนต่างๆ บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้  
 
ทั้งนี้ หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง หรือมีประกาศที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและส่งผลกระทบต่อการจัดประชุม         

ผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.tisco.co.th หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ขอให้ท่านติดตามผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 



��ก�����	 
Attachment 

�����������	
������������	���������������������� �������� 2563  
Health Declaration Form for the 2020 Annual General Meeting of Shareholders 

	������������������� �!���		��	"��#	�	�$%�&'(���!")����*+,-�ก���.�*ก��+�����$(/*�$(����ก�0�1%���กก���&�2
��	�0��*�3'%�4���� 5+5��� 2019 (COVID-19) �B�C��	ก�����3)�����D����B��E 2563 50/	��������B���/��ก����$%  
��'(�+�	กB�C�0 14 ��� �����!2ก�J$�$(�B���K�  

The Company processes this questionnaire to prevent the risks and spread of COVID-19 in the 2020 Annual 
General Meeting of Shareholders. The questionnaire will be disposed after 14 days unless it must be retained for a 
longer period of time. 

3'(�-����ก)�  
Name-Surname 

 �	��,5���$(!�0!2�40� 
Contact Phone No. 

 

� � �"'�C)�� / Shareholders              � � ���	��	#���� / Proxy � � �!�0!�� / Escort 

9��:������ ;<�� =�<���� �>���==>9ก>��@A �B��ก���CDE�E<�F9A�E<�F�GHF A�FI<�J��BK9�<���J�< 
Do you or your spouse and family members currently have any of the following symptoms? 

��E>���BEA 
Description 

9�< 
Yes 

J�<9�< 
No 

1 �$4��� * ��0f$��� ��0ก������'%� 4� ��g	+� �$�%B�� ก 4�240�ก��(� C�/-���g� C�/-��C�'(�/  
C�/-��B�	�ก �$��ก�����*��$/ C�'���K�� ��h�/5�+��0��ก��	 
Having a fever over 37.5 degrees Celsius, cough, sore throat, runny nose, loss of sense of 
smell, shortness of breath, difficulty breathing, diarrhea, or patient with pneumonia 

  

9��<DF 14 D�� �B���D�I@�E<�F9A�E<�F�GHFI<�J��BK ���J�<? 
During last 14 days, do you or your spouse and family members have any of the following activities? 

��E>���BEA 
Description 

9�<  
Yes 

J�<9�< 
No 

2 ������ก�	� ��h�//'�/��5�+!�0�3'%�4����5+5��� 2019 
Contacted with confirmed COVID-19 case 

  

3 �$ก���0����* 4�C�'�ก��	 ��ก�����fC�'���*C��0 �$(�$� ��h�/!�0�3'%�4���� COVID-19   
 C�ก W9�<X ก�)J���	) �����f/��*C��0     
 Have traveled to or from any countries or provinces which are areas with COVID-19 outbreak.    
 If WYesX, please specify:     
    

4 ���ก�	��3$&�$(�ก$(/�ก�	��ก�2�*��$(/� �"���$(����0 C�'�!�0!2�ก�	+��B������ก 
Engaging in occupations related to tourists crowned place or in contact with many people. 

  

���&��������	��*�2� ���� ��$(40�-C�4����%*C�0���*!����K�+������*���" ก!��*!��+���� ����+�������-���*���&���� 
I hereby certify that the above information is true and accurate to my knowledge and understanding. 

>F��H� 
Signed 

 

 

�������������;BH (For the Officer) 

�  4�2&	+�����$(/* - �����)0�*���	$/� (No Risk Found - Allow to enter the registration zone) 
�  &	+�����$(/* - ����C����$(-C�+B�����B� (Risk Found - To take advice from the Officer) 

 


