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มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
------------------------------------------------------

เพื่อเป็ นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯกาหนด
มาตรการและแนวปฏิบตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1. บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัท www.tk.co.th และจะจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า
2. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่ง
หนั ง สื อ มอบฉั น ทะและเอกสารประกอบการมอบฉั น ทะมายั ง สายงานเลขานุ ก ารบริ ษั ท บริ ษั ท ฐิ ติ ก ร จ ากั ด (มหาชน)
69 ถ.รามคาแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม.10240 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถามล่วงหน้า โดยระบุคาถามพร้อมระบุช่ือ นามสกุล หมายเลขโทรศั พท์ อีเมล (ถ้ามี) ผ่าน
ช่องทาง Email : Investor@tk.co.th หรือส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งบริษัทฯจะตอบคาถามในวันประชุมผูถ้ ือหุน้
4. กรณี ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าประชุ มด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉัน ทะที่เข้าประชุม ปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด ดังนี ้
4.1) บริษัทฯ จะตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค และจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สาหรับล้างมือบริเวณ
สถานที่จดั การประชุมโดยการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
(1) ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องแสดงหลักฐานรับรองการได้รบั การฉี ดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย
จานวน 2 เข็ม (แสดงเอกสารการรับวัคซีนหรือแอปพลิเคชันหมอพร้อม)
(2) ผูเ้ ข้าร่วมประชุมต้องแสดงผลตรวจ ATK รับรองผล ภายในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท (โดย
ให้ถา่ ยรูปให้เห็นใบหน้ากับผล ATK ที่ระบุช่อื และระบุวนั ที่ 25/4/65)
(3) กรณีไม่มีผลตรวจ ATK มาแสดง บริษทั จัดเตรียม ATK สาหรับตรวจไว้บริการ (เมื่อตรวจ ATK เรียบร้อย ให้
ถ่ายรูป ผล ATK ที่ระบุช่อื และระบุ วันที่ 25/4/65) และแสดงกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
(4) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม
(5) ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องกรอกแบบสอบถามตามความจริง เพื่อคัดกรองโรคติดเชือ้ โควิด-19 ก่อนเข้า
ในบริเวณสถานที่จดั ประชุม เพื่อความสะดวกกรุณากรอกเอกสารมาล่วงหน้า หรือกรอกข้อมูลผ่าน Google Form ทางเว็บไซต์ของ
บริษัท ในกรณี ที่ท่านปกปิ ดข้อมูลด้านสุข ภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน ถื อว่าท่านกระทาความผิดตามพระราชบัญ ญั ติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
4.2) กรณีที่บริษัทตรวจพบผูท้ ี่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผูท้ ี่ มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ ไป หรือผูท้ ี่ติดต่อ
ใกล้ชิดกับบุคคลที่ติดเชือ้ โควิด -19 หรือผูม้ ีไข้หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชือ้ โควิด -19 หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าห้องประชุม
4.3) บริษัทฯ จัดที่น่ งั ในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอีอ้ ย่างน้อย 1 เมตร ทาให้สามารถรองรับผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั
มอบฉัน ทะได้จ านวนจ ากัด (รวมกรรมการ ผู้บ ริ ห าร และเจ้า หน้าที่ ข องบริษั ท ) โดยจะระบุ เลขที่ น่ ั งให้กับ ผู้ เข้า ร่วมประชุม ที่
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอความกรุณานั่งตามหมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามในกรณีเกิดเหตุการณ์
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ใดๆขึน้ โดยห้ามผูเ้ ข้าร่วมประชุมย้ายหรือเลื่อนเก้าอีท้ ี่จดั ไว้ และจะให้สิทธิผเู้ ข้าร่วมประชุมที่มาลงทะเบียนก่อน (First Come, First
Serve) หากจานวนที่น่ งั เต็มจานวน บริษัทฯ มีความจาเป็ นต้องปฏิเสธมิให้ผถู้ ื อหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (หรือไม่สามารถเข้า
ห้องประชุมได้) อย่างไรก็ตามสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน
4.4) บริษัทฯไม่ได้จดั เตรียมไมโครโฟนในการสอบถาม หากผูเ้ ข้าร่วมประชุมประสงค์ที่จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้เขียน
คาถามส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจัดส่งคาถามแก่ประธานและตอบคาถามในที่ประชุมต่อไป
4.5) บริษัทฯ จะทาความสะอาดสถานที่จัดประชุมก่อนเริ่ มการประชุมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึง
หลังการประชุม และขอความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในการประชุม
4.6) ไม่อนุญาตให้รบั ประทานอาหาร/ เครื่องดื่มในบริเวณการจัดประชุม
บริษัทจะดาเนินการประชุมอย่างกระชับและจะควบคุมเวลาการประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลา 16.00 น. เพื่อไม่ให้ท่าน
ผูถ้ ือหุน้ ต้องอยู่รวมกันในที่ประชุมนานเกินไป
หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีขอ้ กาหนดจากหน่วยงานรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิใน
การแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดาเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท www.tk.co.th รวมถึงสื่อต่างๆ ตาม
ความเหมาะสมต่อไป
ทั้งนี ้ หากผู้เข้าร่ว มประชุ ม จ านวนมากหรือ พร้อ มกั น หลายท่ าน อาจท าให้เกิ ด ความล่ าช้า ในการคัด กรองและการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี ้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)

สายงานเลขานุการบริษัท
โทร. +662 310 7110, +662 310 7112

