
 

 

ท่ี TRITN-SET 009/2563 
 

วนัท่ี 30 มีนาคม 2563 
 
เร่ือง แจง้เปลี่ยนแปลงสถานท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2563 และขอ้ควรรู้และมาตรการป้องกนัการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)  

เรียน กรรมการ และผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

อา้งถึง หนงัสือแจง้สารสนเทศของบริษทัเร่ือง แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 การงดจ่ายเงินปันผล และก าหนดวนั

ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 เลขท่ี 005/2563 ลงวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2563 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ข้อควรรู้และมาตรการป้องกันการติดเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น                 

ประจ าปี 2563 

  2. แบบสอบถามการคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563                         

 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2563 

 

ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2563 ของบริษทั ไทรทนั โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ไดแ้จง้ก าหนดวนั เวลา 

สถานท่ี และระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมรัชดาบอลรูม (ช้ัน 

6) โรงแรม เอส ซี ปาร์ค เลขที ่474 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลลีา 1) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามอา้งถึง  

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ไดแ้จง้ว่าสถานท่ีจดัประชุมไม่สามารถให้บริการได ้ซ่ึงเป็นไปตามขอ้หา้ม

ของประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ืองสั่งปิดสถานท่ีเป็นการชัว่คราว (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 ดงันั้น ตามท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทั คร้ังท่ี 4/2563 ไดมี้การอนุมติัใหเ้ปล่ียนแปลงโดยก าหนดสถานท่ีประชุมสามญั   ผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2563 ใหม่ เป็นดงัน้ี ณ ห้องประชุม

ใหญ่ของ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 60  ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมใหเ้ป็นไปตามเดิมทุกประการ โดยบริษทัจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ ประจ าปี 2563 ของบริษทัใหก้บัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 10 เมษายน 2563 ต่อไป 

 

บริษทัมีความตระหนกัและห่วงใยต่อสุขภาพของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนร่วมในการจดัประชุมเป็นอยา่งยิง่จากสถาการณ์ในปัจจุบนั ท่ี

มีจ านวนผูติ้ดเช้ือเพิม่ข้ึนอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง เพือ่ป้องกนัและลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

บริษทัขอแจง้ขอ้ควรรู้ และมาตรการมาตรการป้องกนัการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแบบสอบถามการคดักรองโรคไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2563 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 และ 2 

 

จึงเรียนมาเพือ่ทราบ  

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                 (นายเชิดศกัด์ิ กูเ้กียรตินนัท)์  

                   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 



 

 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

 

ข้อควรรู้ และมาตรการป้องกนัการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 
   

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น ให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการ
ป้องกนั และลดโอกาสเส่ียงจากแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพ่ือสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น  
 

2. ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค โดยขอสงวนสิทธิ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุม ส าหรับกรณดีังต่อไปน้ี  
2.1  ผูถื้อหุ้นท่ีมีประวติัการเดินทางไปหรือกลบัมาจากประเทศท่ีเป็นเขตโรคติดต่ออนัตรายตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เร่ือง ทอ้งท่ีนอกราชอาณาจกัรท่ีเป็นเขตติดโรคติดต่ออนัตรายฯ ภายใน 14 วนัก่อนวนัประชุม  
2.2 ผูถ้ือหุน้ท่ีมีความเส่ียงสูง เช่น มีประวติัการเดินทางไปหรือกลบัมาจากประเทศกลุ่มเส่ียงภายใน 14 วนัก่อนวนัประชุม 

หรือติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลท่ีมีความเส่ียงสูง และผูมี้ไข้หรือมีอาการท่ีอาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) หรือมีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ  

2.3 ผูถื้อหุ้นหรือผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมทุกท่าน จะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อการคดักรองโรคเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และน าส่งเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ณ จุดลงทะเบียน ในกรณีท่ีท่านปกปิดขอ้มูลดา้นสุขภาพหรือประวติัการ
เดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผดิตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

 
ทั้งน้ี ผูถ้ือหุ้นตามขอ้ 2.1 และ 2.2 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั  เขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน ตามวิธีการและแบบฟอร์มซ่ึงแสดงในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อ
หุ้นแลว้ โดยท่านสามารถส่งหนงัสือมอบฉันทะและหลกัฐานประกอบการมอบฉันทะ ใส่ซองไปรษณียต์อบรับ ซ่ึง
บริษทัไดส่้งไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุม โดยไม่ตอ้งติดแสตมป์ มายงั “ส ำนักงำนเลขำนุกำรบริษทั บริษทั ไทรทัน โฮ
ลดิ้ง  จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว 
กรุงเทพหำนคร 10230” 

 
3. ขอแจ้งช่องทางการส่งค าถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นทีป่ระสงค์จะส่งค าถามล่วงหน้า สามารถกระท าได้ผ่านช่องทาง ดังนี้ 

▪ ทางอีเมล ์secretary@triton.co.th  
▪ ทางโทรสาร 02-553-5091 
▪ ทางจดหมายโดยใส่ซองไปรษณียต์อบรับ (ไม่ตอ้งติดสแตมป์) บริษทัไดส่้งไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุม มายงั 

“ส านักงานเลขานุการบริษทั บริษทั ไทรทนั โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนน
ประดิษฐม์นูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230” 

 
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือและขอท าความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นถึงแนว

ทางการด าเนินการของบริษัท เพ่ือป้องกัน และลดโอกาสเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) 
ดังนี้ 
4.1 บริษทั จะจดัตั้งจุดคดักรองตามแนวปฏิบติัของกรมควบคุมโรค บริเวณหนา้ห้องประชุม ทั้งน้ี ในกรณีท่ีตรวจพบผูท่ี้มี

ความเส่ียง หรือผูท่ี้มีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ บริษทั ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะของ
ผูถื้อหุ้นท่ีมีความเส่ียงดงักล่าวเขา้ ห้องประชุม (ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้
ผูอ้ื่นหรือกรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมแทนได)้  

mailto:secretary@triton.co.th


 

 

4.2 การต่อแถวบริเวณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน จะเวน้ระยะห่าง 1 เมตร ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความไม่
สะดวก  

4.3 ผูเ้ขา้ร่วมประชุม จะถูกเชิญให้นัง่โดยมีระยะห่าง (Social Distancing) ท่ีเหมาะสม โดยเวน้ระยะห่างระหวา่งเกา้อี้อยา่ง
นอ้ย 1.5 เมตร และหา้มผูเ้ขา้ร่วมประชุม ยา้ย หรือเปลี่ยน หรือเล่ือนเกา้อี้ตามท่ีจดัให ้ ซ่ึงจะท าใหมี้จ านวนท่ีนัง่ในห้อง
ประชุมลดลงอยา่งมีนยัส าคญั และเม่ือท่ีนัง่ท่ีจดัใหเ้ตม็แลว้ ท่านผูถื้อหุน้จะไม่สามารถเขา้พื้นท่ีการประชุมเพิม่เติมได ้ 

4.4 บริษทั จะด าเนินการอบโอโซนและท าความสะอาดสถานท่ีจดัการประชุมดว้ยแอลกอฮอลก่์อนเร่ิมการประชุม และขอ
ความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดระยะเวลาทีเ่ข้าร่วมการประชุม  

4.5 บริษทั งดการแจกอาหาร งดบริการเคร่ืองด่ืมชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่ประชุมโดยเด็ดขาด 
เพือ่ลดความเส่ียงของการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส  

4.6 บริษทั งดแจกรายงานประจ าปี 2562 งบการเงินประจ าปี 2562 และรายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2562 ในแบบรูปเล่ม
ในวนัประชุม เพือ่ลดการสัมผสัส่ิงของร่วมกบัผูอ้ื่น และเพือ่ความปลอดภยั สุขอนามยั ของผูเ้ขา้ร่วมงานทุกท่าน  

 
ทั้งน้ี หากมีผูเ้ขา้ร่วมเป็นจ านวนมาก หรือมาพร้อมกนัหลายท่าน อาจท าให้เกิดความล่าชา้ในการคดักรอง และการลงทะเบียนเขา้

ร่วมประชุม บริษทัตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 
 

แบบคดักรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 
ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัที ่27 เมษายน 2563 

ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที ่60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว  

เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

COVID-19 Screening Form 
Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2020 on April 1st, 2020 

at Grand meeting room of the Company, building no. 60 Soi Praditmanutham 19 Praditmanutham Rd., Lat Phrao Sub-distict, Lat 
Phrao Distict, Bangkok 

 
ขอความร่วมมือท่านใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งเป็นความจริง เพือ่ประโยชน์ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ 19 
We need your help in providing the most accurate and truthful medical statement for effective prevention of the spreading of the 

disease. 
 

ช่ือ – สกลุ (Name-Surname)_____________________หมายเลขโทรศพัท์ (Mobile Phone Number)___________ 
1. ท่านมีไข ้≥ 37.5 °C หรือไม่? Do you have a temperature? (≥ 37.5 °C) ใช่ (Yes)  ไม่ใช่ (No)  
2. ท่านมีอาการดงัต่อไปน้ี หรือไม่? Do you have any of these symptoms? 

ไอ Cough    ใช่ (Yes)  ไม่ใช่ (No)  
เจบ็คอ Sore throats   ใช่ (Yes)  ไม่ใช่ (No)  
น ้ามูกไหล Runny nose   ใช่ (Yes)  ไม่ใช่ (No)  
เหน่ือยหอบ Shortness of breath  ใช่ (Yes)  ไม่ใช่ (No)  

3. ท่านมีประวติัการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา 2019 ใน 14 วนัท่ี
ผา่นมาหรือไม่? 
Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days? 

 ใช่ (Yes) มาจากประเทศ / พื้นท่ี (I have traveled to):________________________________ 
 ไม่ใช่ (No) 

4. ท่านมีประวติัสัมผสัใกลชิ้ดกบัผูป่้วยท่ีตอ้งสงสัยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่? 
Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients? 

 ใช่ (Yes) 
 ไม่ใช่ (No) 

 
หมายเหตุ หากพบวา่คุณมีไข ้37.5 °C หรือมีอาการอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีบริษทั ระบุไว ้หรือมีประวติัเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือพื้น ท่ีท่ี
มีการระบาดของ COVID-19 หรือมีประวติัสัมผสัใกลชิ้ดกบัผูป่้วยท่ีตอ้งสงสัยการติดเช้ือ COVID-19 บริษทั ขอใหคุ้ณมอบฉนัทะแก่กรรมการ
อิสระของบริษทั ดว้ยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจา้หนา้ท่ีบริษทั แทนการเขา้ร่วมประชุม และเดินทางกลบั พร้อม
ปฏิบติัตามค าแนะน าของกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 
If you have a temperature (≥ 37.5 °C); or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from any countries except Thailand or 
the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-19 patients, GPSC would like to kindly 
ask for your cooperation in giving proxy to an independent director to attend the meeting on your behalf, by filling the Proxy Form B and 
submit to GPSC staff. Then you may then return safely to your resident and follow the guideline of the Department of disease control, Ministry 
of Public Health, Thailand. 
 


