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มาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครั งที# 1/2563 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 

บริษัท ททีซีีแอล จํากดั (มหาชน) 
 

ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) บริษทัฯ มีความ
ห่วงใยในสุขภาพของผูถื้อหุ้น พนกังานผูป้ฏิบติัหนา้ที7 ผูที้7มีส่วนเกี7ยวขอ้งทุกท่าน รวมถึงไดต้ระหนกัและ
ให้ความสําคญักบัการดาํเนินการเฝ้าระวงั และป้องกนัการแพร่ระบาดอย่างเขม้งวด ในปีนี> จะดาํเนินการ
ประชุมที7กระชบัที7สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที7กาํหนดไว ้จึงขอแจง้ให้ทราบถึงมาตรการ
และแนวทางปฏิบติั และขอความร่วมมือจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน ดงันี>  

1. ขอความร่วมมือผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

1.1  ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใกล้ชิดที#อยู่ในกลุ่มเสี#ยง เช่น มีการเดินทางหรือผา่นในพื>นที7หรือสถานที7เสี7ยงต่อ
การติดเชื>อไวรัส COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือที7ราชการประกาศกาํหนด
เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม หรือมีไข ้และ/หรืออาการที7อาจสงสัยว่าจะติดเชื>อ
ไวรัสCOVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของกรมควบคุมโรค โดยงดการเข้า
ร่วมประชุม และมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ แทน 

1.2  ผู้ที#ไม่อยู่ในกลุ่มเสี#ยง เพื7อสุขอนามยัของตวัท่านเอง บริษทัฯ ขอความร่วมมือผูถื้อหุน้มอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระของบริษทัฯ แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

บริษทัฯ สนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยผูถื้อหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลกัฐาน (เอกสาร
ประกอบการเขา้ร่วมประชุม 1 และ 2) ใส่ซองไปรษณียต์อบรับ ส่งกลบัมายงับริษทัฯ  

เลขานุการบริษัท  
บริษัท ททีซีีแอล จากดั (มหาชน)  
เลขที# 159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั น 27-30 ซ.สุขุมวทิ 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  
 

2. ผู้ถืูอหุ้นสามารถส่งคําถามล่วงหน้า ถึงวนัที7 4 สิงหาคม 2563 ผา่นช่องทางดงันี>  

2.1  จดหมาย: สามารถส่งพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ ตามที7อยูข่า้งตน้ 

2.2  ทางอีเมล:์ ir@ttcl.com  

3. กรณทีี#ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที#ประสงค์เข้าร่วมประชุม บริษทัฯ มีมาตรการดงันี>  

3.1  การตั งจุดคัดกรอง โดยจุดคดักรองจะอยู่ที7บริเวณชั>น G อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ โดยผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมทุกท่านจะตอ้งตอบแบบคดักรองตนเอง มีการวดัอุณหภูมิโดยเจา้หน้าที7จากโรงพยาบาล
กลว้ยนํ> าไท หากมีอุณหภูมิไม่ถึง 37.5 องศาเซลเซียส เจา้หนา้ที7จะติดสติ[กเกอร์เพื7อเป็นสัญลกัษณ์
ผา่นการคดักรองเบื>องตน้แลว้ รวมถึงสแกนคิวอาร์โคด้ “ไทยชนะ” ดว้ยแอปพลิเคชนั Camera หรือ
แอปพลิเคชันอ่านคิวอาร์โคด้ เช่น QR code reader เพื7อ check in เขา้ร่วมการประชุม และสแกน              
คิวอาร์โคด้ “ไทยชนะ” เพื7อ check out หลงัสิ>นสุดการประชุม 

 หลงัจากนั>นผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านจะตอ้งผา่นเครื7องตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายของอาคารเสริมมิตร
ทาวเวอร์อีกครั> งก่อนเขา้ลิฟตโ์ดยสาร  
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 หากมีอุณหภูมิร่างกายตั> งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ> นไป และ/หรือ ผู ้เข้าร่วมประชุมหรือ               
บุคคลใกล้ชิดมีการเดินทางหรือผ่านในพื>นที7หรือสถานที7เสี7 ยงต่อการติดเชื>อไวรัส COVID-19                   
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือที7 ราชการประกาศกําหนด เป็นระยะเวลา                        
น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม และ/หรือ อาการที7อาจสงสัยว่าจะติดเชื> อไวรัส COVID-19                                   
ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าในบริเวณหรือสถานที#จัดประชุม เพื7อลดความเสี7ยงใน
การเขา้ร่วมประชุม อยา่งไรก็ตาม ผูที้7ไม่ผา่นการคดักรองสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของ
บริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้

 บริษทัฯ ขอความร่วมมือดงันี>  

1)  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมที7ผา่นการคดักรองตอ้งติดสติ[กเกอร์ และสวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดระยะเวลาที7
อยูใ่นบริเวณหรือสถานที7จดัประชุม และทาํความสะอาดมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์   ซึ7 งจดัเตรียมไว ้ณ 
จุดต่างๆ 

2)  หากระหว่างการประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาการไข ้ไอ เจ็บคอ จาม มีนํ> ามูก หายใจเหนื7อย
หอบและ/หรือ อาการที7อาจสงสัยว่าจะติดเชื>อไวรัส COVID-19 โปรดออกจากบริเวณหรือ
สถานที7จดัประชุมโดยทนัที 

3.2  การเตรียมพื นที#จัดประชุม และการลงทะเบียน เพื7อลดความแออดัในพื>นที7การจดัประชุม บริษทัฯ
กาํหนดมาตรการ ดงันี>  

1)  ทาํความสะอาดดว้ยนํ> ายาฆ่าเชื>อในห้องประชุมและบริเวณโดยรอบก่อนวนัประชุม ทั>งนี>  ขอ
ความร่วมมือผู ้เข้าร่วมประชุม โปรดปฏิบัติตนในการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ตาม
ขอ้แนะนาํของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยการลา้งมือให้สะอาดอยูเ่สมอ และ
หลีกเลี7ยงการสัมผสั หรือใชภ้าชนะสิ7งของร่วมกบัผูอื้7น และโปรดเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล 

2)  เพื7ออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นที7มอบฉันทะและไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม (Private Live Streaming) ผา่นช่องทางเวบ็ไซต์ของ
บริษัท https://www.live-streaming.cc/ttcl/agm2020 โดยระบุเลขทะเบียน         
ผูถื้อหลกัทรัพย ์10 หลกั ซึ7 งปรากฎบนแบบแจง้การประชุมที7จดัส่งให้แก่         
ผูถื้อหุน้ ในการยนืยนัตวัตนเขา้สู่ระบบ หรือสแกน คิวอาร์โคด้ที7แนบนี>  

 

3) เปิดรับการลงทะเบียนตั>งแต่เวลา 11.00 น. 

4)  เวน้ระยะห่าง 1 เมตรในการต่อแถว ณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน 

5)  จดัที7นั7งในห้องประชุมเวน้ระยะห่างอยา่งนอ้ย 1.5 เมตร ซึ7 งสามารถรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมได้
ประมาณ 60 ที7นั7ง พร้อมระบุเลขที7นั7งให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมที7ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โดย
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งนั7งตามหมายเลขที7ระบุไว ้เพื7อประโยชน์ในการป้องกนัหรือติดตามกรณี
เกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ>น และเมื7อที7นั7งเต็มแลว้ บริษทั ฯ ขอความร่วมมือผถืู้อหุน้ ที7มาประชุมดว้ย
ตนเองมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั ฯ แทนการเขา้ร่วมประชุม 

6)  งดบริการอาหาร และเครื7องดื7ม รวมถึงงดจดัสถานที7นั7งรับประทานอาหาร 

7)  งดจดัเตรียมไมโครโฟนสําหรับการสอบถาม ผูเ้ข้าร่วมประชุมที7ประสงค์จะสอบถามในที7
ประชุม ขอใหส่้งคาํถามเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้แก่เจา้หนา้ที7ของบริษทัฯ ณ จุดลงทะเบียนหรือ
ภายในหอ้งประชุม 

 

 

 



3 

 

 

8) การตอบคาํถาม บริษทัจะรวบรวมคาํถามของผูถื้อหุ้นที7ส่งมาล่วงหน้าและนําเสนอต่อผูที้7
เกี7ยวขอ้งเพื7อตอบคาํถาม บริษทัขอสงวนสิทธิy ในการพิจารณาตอบคาํถามที7เกี7ยวขอ้งกบัวาระใน
การประชุมผูถื้อหุน้เท่านั>น 

 
จึงเรียนมาเพื7อทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรการและแนวปฏิบติัข้างตน้

อยา่งเคร่งครัด ทั>งนี>  ในกรณีที7มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวนมาก อาจทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการคดักรองและการ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม บริษทัฯ ขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี>  


