
 
สิ่งที่แนบมาดว้ย 12 

มาตรการและแนวปฏิบตัิส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

ดว้ยบรษัิทฯ มีความหว่งใยตอ่สขุภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่นจากความเสี่ยง 
อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัทฯ จึงไดก้ าหนดมาตรการและ 
แนวปฏิบตัิส  าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ดงันี ้ 

1. ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อลดความ
แออดัภายในสถานท่ีจดัการประชมุ โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะที่บรษัิทฯ ก าหนด ดงันี ้

- ผูถื้อหุน้ทั่วไป โปรดใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. (ตามแนบ) 

- ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย โปรดใชห้นงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ค. (สามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิทฯ) 

ผูถื้อหุน้สามารถสง่หนงัสอืมอบฉนัทะและเอกสารส าหรบัการลงทะเบียนตามรายละเอียดในหนงัสอืเชิญประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 มายงับริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดยใส่ซองไปรษณียต์อบรบัที่
บริษัทฯ จดัเตรียมให ้(ไม่ตอ้งปิดแสตมป์ไปรษณีย)์ หรือสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียนมายงัส านกัเลขานกุารบรษัิทตาม 
ที่อยูข่องบรษัิทฯ ดงันี ้

บรษัิท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน)  
ส านกัเลขานกุารบรษัิท  
ชัน้ 15 ทีเอสทีทาวเวอร ์เลขที ่21 ซอยเฉยพว่ง ถนนวิภาวดี-รงัสติ  
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

2. บรษัิทฯ สนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า พรอ้มระบช่ืุอ ที่อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์
และอีเมล (ถา้มี) ที่สามารถติดต่อได ้มายงัส านกัเลขานกุารบริษัททางอีเมล CompanySecretary@btsgroup.co.th 
หรอืสง่ตามที่อยูข่องบรษัิทฯ ขา้งตน้  

3. บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่อาจเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถรบัชมการถ่ายทอดสดการ
ประชุม (ระบบ Live Streaming) ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ ที่ https://www.btsgroup.co.th/th/  โดยจะเป็นช่องทาง
ส าหรับรับชมการประชุมเท่าน้ัน ผู้ถอืหุ้นไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนหรือส่งค าถามผ่านช่องทางดังกล่าว
ได้ ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนรบัชมโดยระบเุลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย ์(10 หลกั) ซึง่ปรากฏอยูใ่นแบบหนงัสือ
เชิญประชมุ (แบบฟอรม์ลงทะเบียนที่มี QR Code ตามแนบ) โดยจะถ่ายทอดสดในเวลา 13.30 น. เป็นตน้ไป 

4. กรณีประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะปฏิบตัิตาม
มาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 อยา่งเครง่ครดั ดงันี ้

4.1 ก่อนเข้าประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมควรสงัเกตอาการและประเมินความเสี่ยงของตนเอง หากมีอาการระบบ
ทางเดินหายใจ (ไอ เจ็บคอ น า้มกู หายใจเหน่ือย หรอืหายใจล าบาก) ใหห้ลกีเลีย่งการเขา้รว่มประชมุ 

4.2 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูภ่ายในสถานท่ีจดัการประชมุ หมั่นท าความสะอาดมือดว้ยแอลกอฮอล์
เจล และเวน้ระยะหา่งทางสงัคม (Social Distancing) อยา่งนอ้ย 1 เมตร 

mailto:CompanySecretary@btsgroup.co.th
https://www.btsgroup.co.th/th/


 

4.3 บริษัทฯ อนุญาตใหเ้ฉพาะผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะเขา้ภายในสถานที่จัดการประชุมเท่านัน้  และ 
ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามของผู้ถอืหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในสถานที่จัดการประชุม 

4.4 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายจะต้องแสดงหลักฐานการรับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม (แสดงเอกสารการรบัวคัซีน 
หรือแอปพลิเคชันหมอพรอ้ม) หรือแสดงผลตรวจ ATK ที่ไม่พบเชื้อโรค COVID-19 ภายใน 2 วัน ต่อ
เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ณ จดุตรวจคดักรอง  

4.5 กรอกแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19 (ตามแนบ) อยา่งถกูตอ้งและตามความจรงิ เพื่อยื่นตอ่
เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ณ จดุตรวจคดักรอง และตรวจวดัอณุหภมูิรา่งกาย 

หากพบว่า มีอณุหภมูิรา่งกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป มีอาการระบบทางเดินหายใจ (ไอ เจ็บคอ น า้มกู 
หายใจเหน่ือย หรอืหายใจล าบาก) หรอืมีขอ้บง่ชี ้หรอืความเสีย่งอื่นใดตอ่การติดเชือ้โรค COVID-19 บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ภายในสถานท่ีจดัการประชมุ โดยเจา้หนา้ที่ทางการแพทย ์ณ จดุตรวจคดักรองจะให้
ค าแนะน าตามสมควร 

4.6 บริษัทฯ จะจัดที่น่ังในห้องประชุมให้มีระยะห่างอยา่งน้อย 1 เมตร ซึง่จะท าใหจ้ านวนที่นั่งในหอ้งประชมุมี
จ านวนจ ากดั และสามารถรองรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุไดป้ระมาณ 250 ที่นั่งเทา่นัน้ 

ในกรณีที่นั่งเต็มจ านวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนญุาตใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะเขา้หอ้งประชุมเพิ่มเติม 
งดการเสริมเกา้อีแ้ละการยืนรว่มประชุม โดยบริษัทฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนและ
สง่บตัรลงคะแนนดงักลา่วใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ เพื่อบนัทกึการออกเสยีงลงคะแนนตอ่ไป 

4.7 ส่งค าถามเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการ
แพรก่ระจายของเชือ้โรคผา่นการใชไ้มโครโฟนรว่มกนั 

5. บรษัิทฯ จะด าเนินการประชมุอยา่งกระชบั เพื่อหลกีเลีย่งการอยูร่วมกนัของกลุม่คนจ านวนมากเป็นเวลานาน 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะอาจไมไ่ดร้บัความสะดวกเนื่องจากการจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้
ความล่าชา้ที่อาจเกิดขึน้จากการตรวจคดักรองและการลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุม  ตลอดจนการด าเนินการอื่น ๆ ที่
จ  าเป็นเพื่อป้องกนัและลดความเสี่ยงของการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 โดยบริษัทฯ ขอใหถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ
ส ารองเวลาในการตรวจคดักรองและการลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุ บรษัิทฯ ขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสนี ้ 

หากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงมีประกาศและนโยบายตา่ง ๆ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัมาตรการปอ้งกนัโรคที่หนว่ยงานของรฐัก าหนดเพิ่มเติม บรษัิทฯ อาจพิจารณาปรบัเปลีย่นมาตรการและแนว
ปฏิบัติส  าหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 นี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ตลอดจน
ประกาศและนโยบายตา่ง ๆ ของหน่วยงานของรฐั ณ ขณะนัน้เป็นส าคญั โดยบริษัทฯ จะแจง้ใหท้ราบผ่านทางเว็บไซตข์อง
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ตอ่ไป 


