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มาตรการและแนวปฏิบตัิส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
ด้วยบริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนกัถึงและมีความห่วงใยต่อสขุภาพของผู้ ถือหุ้นท่ีจะ

เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) บริษัทจึงได้ก าหนด
มาตรการคดักรองและป้องกนัความเสี่ยงในการติดเชือ้โควิด  19 รวมถึงแนวปฏิบตัิส าหรับผู้ เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นตาม
ข้อก าหนดของทางราชการ โดยขอความร่วมมือท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะปฏิบตัิตามมาตรการและแนวปฏิบตัินี ้
อย่างเคร่งครัด โดยมาตรการตามข้อปฏิบตัิจะเพิ่มกระบวนการและวิธีการตามขัน้ตอนต่างๆ ซึ่งท าให้การเข้าร่วมประชมุ
ของทา่นผู้ ถือหุ้นอาจมีความลา่ช้าและไมไ่ด้รับความสะดวก โดยบริษัทต้องประชมุให้แล้วเสร็จในเวลาที่สัน้ กระชบั เพื่อลด
เวลาในการที่คนจ านวนมากมารวมอยู่ในสถานที่เดียวกัน และต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสงัคมตามมาตรการที่
รัฐบาลก าหนด ท าให้เกิดข้อจ ากดัด้านสถานท่ี ที่ไมส่ามารถรองรับคนจ านวนมากได้ โดยมีมาตรการเบือ้งต้น ดงันี ้

 
ก่อนวนัประชุม บริษัทขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
1.  มอบฉนัทะการเข้าร่วมประชมุให้แกก่รรมการอิสระของบริษัทแทนการมาประชมุด้วยตนเอง โดยสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ 
     ที่แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนไว้แล้ว (แบบฟอร์ม ข.) พร้อมกบัเอกสารการมอบฉนัทะ มายงัส่วนงาน 
    เลขานกุาร บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) 18/1 หมู่ 12 ถนนสายหลงัวดับางพลีใหญ่ใน ต าบลบางพลีใหญ่  
    อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 ภายในวนัที ่8 เมษายน พ.ศ. 2565 
2. สามารถสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนการประชมุให้แก่บริษัท ตามรายละเอียดในเอกสารแนบล าดบัที ่11 
 
ข้อปฏิบตัิก่อนการเข้าร่วมประชุม 

คัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม 
1. บริษัทได้จดัจดุคดักรองก่อนเข้าห้องประชมุ 
2. ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา 
3. บริษัทจะตรวจวดัอณุหภมูิผู้ที่เข้าร่วมประชมุทกุทา่นก่อนเข้าสถานท่ีประชมุ 
4. บริษัทจะตรวจหาเชือ้ไวรัส COVID-19 ด้วยชดุตรวจ ATK ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 
5. ให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่นกรอกข้อมลูใน แบบสอบถามเพื่อการคดักรองโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อการเฝ้าระวงั  

โดยขอความร่วมมือทา่นให้ข้อมลูที่ถกูต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการคดักรองกรณีมีผู้ติดเชือ้โควิด 19 
ภายหลงัการประชมุ  

6. บริษัทขอสงวนสทิธิไมอ่นญุาตให้บคุคลที่มีอาการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนีเ้ข้าร่วมการประชมุ  
    6.1 ผู้ที่มีไข้ โดยมีอณุหภมูิตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป หรือผลตรวจ ATK เป็นบวก 
    6.2 บคุคลที่มีอาการเข้าขา่ยจะเป็นไข้ หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน า้มกู หรือไมไ่ด้กลิน่ หรือหายใจหอบเหน่ือย  
          หรือเป็นหวดั หรือผู้ ป่วยปอดอกัเสบ 
    6.3 บคุคลที่สมัผสัผู้ ป่วยยืนยนัโรคติดเชือ้โคโรนา 2019 หรือประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข้องกบันกัทอ่งเที่ยว สถานท่ีแออดั 
          หรือติดตอ่กบัคนจ านวนมาก หรือได้เดินทางไปยงัพืน้ท่ีควบคมุตามที่รัฐบาลประกาศก าหนด ในชว่ง 14 วนั ก่อน 
          การประชมุ 
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ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ไมไ่ด้รับอนญุาตให้เข้าร่วมประชมุสามารถสง่ค าถามให้กบัเจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อรวบรวมจดัท า
เป็นข้อสรุปแนบท้ายรายงานการประชมุได้ กรณีที่เป็นผู้ ถือหุ้นยงัสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระโดยใช้แบบฟอร์ม ข. 
เพื่อแสดงความประสงค์การลงคะแนนไว้ชดัเจนได้ 
 
ข้อปฏิบตัิการเข้าร่วมประชุม 

1. บริษัทได้จดัที่นัง่ในห้องประชมุโดยมีระยะหา่งระหวา่งที่นัง่ตามมาตรการของรัฐที่เก่ียวข้อง ตามความเหมาะสมของ 
    สถานท่ี โดยจะจดัห้องประชมุรองรับผู้ เข้าประชมุไมเ่กิน 50 คน และมีจอภาพถ่ายทอดการประชมุให้รับชมแทน 
    กรณีห้องประชมุหลกัเต็มจ านวนที่นัง่ ในกรณีที่สถานท่ีประชมุแตล่ะแหง่เต็มจ านวนที่นัง่แล้วจะไมม่ีการเสริมเก้าอีห้รือ 
    ยืนเพื่อเข้าร่วมประชมุ 
2. ผู้ เข้าร่วมประชมุต้องนัง่ในโซนที่นัง่ที่ก าหนด โดยไมย้่ายโซนที่นัง่ ตลอดระยะเวลาประชมุ 
3. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (สามารถเปิดหน้ากากอนามยัเฉพาะเมื่อดืม่น า้เทา่นัน้) 
4. ห้ามรับประทานอาหารหรือของว่างใดๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม ในห้องประชุม  
   และบริเวณที่น่ังส ารอง 
5. หากผู้ เข้าร่วมประชมุมีไข้ หรือไอ หรือมีน า้มกู หรือเจ็บคอ หรือหายใจหอบเหน่ือย บริษัทขอความร่วมมือให้ออก 
    จากบริเวณที่ประชมุ 
 
ข้อปฏิบตัิการซกัถามในห้องประชุมเพื่อใช้เวลาในการประชุมสัน้ กระชับ 

1. ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุมจะให้เขียนค าถามลงในกระดาษเท่านัน้แล้วส่งให้ 

   เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้โดยบริษัทจะตอบค าถามในห้องประชมุเฉพาะที่เก่ียวข้องกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสยีงเทา่นัน้ 
2. บริษัทจะสรุปประเด็นค าถามและค าตอบทัง้หมดที่สง่มาลว่งหน้าและสอบถามในห้องประชมุ โดยรวมไว้เป็นเอกสาร     
    แนบท้ายรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่จะเผยแพร่ผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
    และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วนั นบัแตก่ารประชมุเสร็จสิน้ 
 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด 19 ที่ยงัมีความไมแ่นน่อนประกอบกบับริษัทอาจจ าเป็นต้องขออนญุาต
หรือแจ้งแผนการจัดงานต่อหน่วยงานราชการ ซึ่งอาจท าให้บริษัท ต้องเปลี่ยนแปลงมาตรการตามข้อปฏิบตัิของบริษัท 
ข้างต้น บริษัทจึงขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นติดตามข้อปฏิบตัิการประชุมผู้ ถือหุ้นฯ ฉบบัล่าสดุ ก่อนวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นทาง
เว็บไซต์ของบริษัท www.bangkokranch.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bangkokranch.com/
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แบบสอบถามเพื่อการคดักรองโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 

(COVID-19 Screening Form for the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022) 
 
 

ชื่อ - สกุล ......................................................................... หมายเลขโทรศัพท์ ...................................................... 
Name-Surname           Phone no. 
 ผู้ ถือหุ้น / Shareholder      ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy       อืน่ ๆ (โปรดระบ)ุ / Other (please) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมลูข้างต้นถกูต้องและเป็นความจริง I hereby certify that the information given above is true 
and correct. 
 

ลายมือช่ือ ............................................................. 
Signature 

ทา่นมีอาการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ดงัตอ่ไปนี ้หรือไม ่Do you have any of the following symptoms? 

1. อณุหภมูิร่างกาย ≥ 37.5 °C / body temperature ≥ 37.5 °C     มี / Yes   ไมม่ี / No 

2. ผลตรวจ ATK เป็นบวก / Got Positive ATK result      มี / Yes   ไมม่ี / No 

3. ไอ เจ็บคอ น า้มกู / cough, sore throat, nasal congestion      มี / Yes   ไมม่ี / No 

4. หายใจเหน่ือย หรือหายใจล าบาก / shortness of breath or difficulty in breathing   มี / Yes   ไมม่ี / No 

5. ปวดเมื่อยเนือ้ตวั / aches and pains        มี / Yes   ไมม่ี / No 

6. ท้องเสยี / diarrhea          มี / Yes   ไมม่ี / No  

7. สญูเสยีความสามารถในการดมกลิน่หรือรับรู้รส / loss of smell or taste     มี / Yes   ไมม่ี / No 

ทา่นได้สมัผสัใกล้ชิดกบัผู้มีความเสีย่งหรือยืนยนัการติดเชือ้โรค COVID-19 หรือมีการเดินทางไปหรือกลบัจากพืน้ท่ีเสีย่งตอ่การติดเชือ้ 

โรค COVID-19 ในช่วง 14 วนั ก่อนประชมุหรือไม ่(Have you had physical or close contact with any person having risk or 

confirmed of COVID-19 infection or have you travelled to or from any area with risk of COVID-19 infection during 

the past 14 days prior to the meeting?)    

  มี (โปรดระบ)ุ /Yes (please specify) ...........................................................   ไมม่ี / No 

สมาชิกในครอบครัวหรือบคุคลใกล้ชิดของทา่นมีอาการอยา่งใดอยา่งหนึ่งข้างต้น หรือได้สมัผสัใกล้ชิดกบัผู้มคีวามเสีย่งหรือยืนยนัการ

ติดเชือ้โรค COVID-19 หรือมีการเดินทางไปหรือกลบัจากพืน้ท่ีเสีย่งตอ่การตดิเชือ้โรค COVID-19 ในช่วง 14 วนั ก่อนประชมุหรือไม ่
Does your family member or close person have any of the above symptoms, or has had physical or close contact 

with any person having risk or confirmed of COVID-19 infection or has travelled to or from any area with risk of 

COVID-19 infection during the past 14 days prior to the meeting? 

  มี (โปรดระบ)ุ /Yes (please specify) ...........................................................   ไมม่ี / No 

 


