
  เอกสารแนบ 13 

ที่ สลท. 012/2564 
 

22 มีนาคม 2564 
 
เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  

ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มค าถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 2. แบบสอบถามส าหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 

ตามที่บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  
(“การประชุม”) ในวันพฤหัสบดทีี่ 22 เมษายน 2564 นั้น เนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
บริษัทจึงได้ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมตามข้อก าหนด แนวทางและค าแนะน าของส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมและป้องกันการแพร่ระบาด บริษัทจ าเป็นต้องควบคุมให้การประชุมส้ัน
และกระชับ เพื่อลดความเส่ียงจากการรวมตัวของคนจ านวนมาก และจัดสถานที่ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social 
Distancing) อย่างน้อย 1 เมตรทุกจุดซึ่งท าให้ไม่สามารถรองรับคนจ านวนมากได้ บริษัทจึงขออภัยในความไม่สะดวกใดๆ  
อันอาจก่อให้เกิดความล่าช้า และใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ดังนี ้

 

1. ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเพื่อสุขอนามัยของท่านผู้ถือหุ้น โดย 

1.1 แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และน าส่งพร้อมเอกสารหรือหลักฐาน  
ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) ที่บริษัทได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ น าส่งมายัง 
ส านักเลขานุการบริษัท บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ชั้น 21 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ภายในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 

1.2 กรณีมีค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถเขียนลงในแบบฟอร์มค าถามล่วงหน้า (ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1)  
โดยระบุชื่อ-สกุล และช่องทางการติดต่อของท่านผู้ถือหุ้น ส่งมาทางไปรษณีย์พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะข้างต้น  
หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ tisco_cs@tisco.co.th ทั้งนี้ บริษัทจะบันทึกค าถามและค าตอบไว้ในรายงานการประชุม 
ผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 
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2. การคัดกรองและการลงทะเบียน กรณที่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุมท าความเข้าใจมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และปฏิบัติตาม
กระบวนการและขั้นตอนการคัดกรองโรคอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ข้อมูลในแบบสอบถามสุขภาพ (ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2)  
โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง ทั้งนี้ การปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

2.1 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตอบแบบสอบถามสุขภาพของตนเองก่อนเข้าบริเวณสถานที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและ
บุคคลใกล้ชิดที่มีความเส่ียงอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในแบบสอบถาม จะไม่สามารถเข้าบริเวณอาคารและสถานที่
ประชุมได้ทุกกรณี ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ และบริษัทอาจพิจารณาด าเนินการ
ตามที่เห็นสมควร  

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   
โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในอาคารและสถานที่ประชุม และหมั่นท าความ
สะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ที่บริษัทจัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ 

2.4 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องลงทะเบียนเข้า-ออกอาคารและสถานที่ประชุม โดยใช้โทรศัพท์มือถือสแกนรหัสคิวอาร์       
(QR Code) ผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ และ/หรือ หมอชนะ ตามค าแนะน าของหน่วยงานราชการ โดยบริษัทจะจัดเตรียม
QR Code ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ณ บริเวณจุดลงทะเบียน และส าหรับลงทะเบียนออก ณ บริเวณทางออก 
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการคัดกรองและตรวจสอบประวัติในการเดินทางของผู้ที่อยู่ในบริเวณสถานที่จัดประชุม 

2.5 ด้วยพื้นที่อันจ ากัดบริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าร่วมในบริเวณห้องประชุมและที่น่ังส ารอง 

2.6 บริษัทของดให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและเคร่ืองดื่มในบริเวณ
สถานที่ประชุม เพื่อป้องกันความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

 
3. การเข้าร่วมประชุม 

เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 และผ่านการคัดกรองแล้ว ได้โปรดปฏิบัติตนตามมาตรการดังต่อไปนี ้

3.1 บริษัทได้จัดที่นั่งในห้องประชุม โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ประมาณ 1.5 เมตร ท าให้ที่น่ังในห้องประชุมหลัก         
มีจ านวนจ ากัดเพียง 50 ที่นั่ง พร้อมก าหนดเลขที่นั่งของผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนทุกคน และเมื่อที่นั่ง
ในห้องประชุมหลักเต็ม 50 ที่นั่งแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถเข้าห้องประชุมหลักได้อีก โดยบริษัทจะได้จัดที่นั่ง
ส ารองนอกห้องประชุมซึ่งมีจอภาพถ่ายทอดการประชุมให้รับชมแทนการเข้าห้องประชุมหลัก ในกรณีที่สถานที่ประชุม
แต่ละแห่งมีผู้เข้าร่วมประชุมเต็มจ านวนที่นั่งแล้วจะไม่มีการเสริมเก้าอี้หรือยืนเพื่อเข้าร่วมการประชุม 

3.2 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องนั่งตามที่นั่งที่ก าหนดเท่านั้น (ไม่สามารถเลือกหรือเปล่ียนที่นั่งได้ตลอดการประชุม)  
เพื่อประโยชน์ในการระบุต าแหน่ง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส 

3.3 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (สามารถเปิดหน้ากากอนามัยได้เฉพาะเมื่อดื่มน้ าเท่านั้น) 
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3.4 บริษัทจะงดการใช้ไมโครโฟนส าหรับการสอบถามในห้องประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถาม 
โปรดเขียนค าถามลงในกระดาษส่งให้แก่เจ้าหน้าที่แทน โดยบริษัทจะตอบค าถามในห้องประชุมเฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวกับ
วาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น  

3.5 ห้ามรับประทานอาหารหรือของว่างใดๆ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในห้องประชุม 
 
จากมาตรการการจัดประชุมดังกล่าวข้างต้น หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนมากหรือเดินทางมาถึงพร้อมกัน         

หลายท่าน อาจท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนต่างๆ บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี ้ 

ทั้งนี้ หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง หรือมีประกาศที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและส่งผลกระทบต่อการจัดประชุม         
ผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.tisco.co.th และเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th ขอให้ท่านติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมผ่านทางช่องทางดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 

 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 
 
 
ส านักเลขานุการบริษัท 
โทรศัพท์ 0 2633 6805, 0 2633 6874 

 

http://www.tisco.co.th/


 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 
แบบฟอร์มค ำถำมส ำหรับกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำป ี2564 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
วันพฤหัสบดทีี่ 22 เมษำยน 2564 

 
ถึง เลขำนุกำรบริษัท 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

ข้าพเจ้า  

 
กรุณำท ำเคร่ืองหมำย √ ในช่อง 

 ผู้ถือหุ้น   ผู้รับมอบฉันทะ จาก  

 
มีค ำถำมเกี่ยวกบัวำระต่ำงๆ ในกำรประชุม ดังน้ี 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
หมายเหตุ:  เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564  

- ทางอีเมล tisco_cs@tisco.co.th หรือ 
- ทางไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) มายังส านักเลขานุการบริษัท บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 

จ ากัด (มหาชน) ชั้น 21 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
10500  



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
Attachment 2 

แบบสอบถามส าหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
(COVID-19 SCREENING QUESTIONNAIRE) 

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลตามแบบสอบถามฉบับนี้ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับการประชุมสามัญประจ าปี 2564 โดยบริษัทจะท าลาย
เอกสารนี้ เมื่อครบก าหนด 14 วัน เว้นแต่กรณีที่จ าเป็น  

The Company processes this questionnaire to prevent the risks and spread of COVID-19 in the 2021 Annual 
General Meeting of Shareholders. The questionnaire will be disposed after 14 days unless it must be retained for a 
longer period of time. 

ชื่อ-นามสกุล  
Name-Surname 

 เบอร์โทรที่ติดต่อได้ 
Contact Phone No. 

 

 ผู้ถือหุ้น / Shareholders               ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  ผู้ติดตาม / Escort 

ในปัจจุบัน ท่าน คู่สมรส และบุคคลใกล้ชิด มีอาการป่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ใช่หรือไม่ 
Do you or your spouse and family members currently have any of the following symptoms? 

รายละเอียด 
Description 

ใช่ 
Yes 

ไม่ใช่ 
No 

1 มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย  
หายใจล าบาก มีอาการท้องเสีย หรือเป็นผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ 
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 

  

ในช่วง 14 วัน มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ หรือไม่? 
During last 14 days, do you or your spouse and family members have any of the following activities? 

รายละเอียด 
Description 

ใช่  
Yes 

ไม่ใช่ 
No 

2 สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
Contacted with confirmed COVID-19 case 

  

3 มีการเดินทาง ไปหรือกลับ จากประเทศหรือจังหวัด ที่มีผูป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19   
 หาก “ใช่” กรุณาระบุ ประเทศ/จังหวัด     
 Have traveled to or from any countries or provinces which are areas with COVID-19 outbreak.    
 If “Yes”, please specify:     
    

4 ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจ านวนมาก 
Engaging in occupations related to tourists crowned place or in contact with many people. 

  

ขา้พเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่ได้ให้ไว้ทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องตามความรูแ้ละความเข้าใจของข้าพเจ้า 
I hereby certify that the above information is true and accurate to my knowledge and understanding. 

ลงชื่อ 
Signed 

 

 

ส าหรบัเจ้าหน้าที่ (For the Officer) 

  ไม่พบความเสี่ยง - เข้าจุดลงทะเบียน (No Risk Found - Allow to enter the registration zone) 
  พบความเสี่ยง – เจ้าหนา้ที่ให้ค าแนะน า (Risk Found - To take advice from the Officer) 

 


