มาตรการและแนวทางปฏิบัตติ นสาหรับผู้เข้ าร่ วมประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
กรณีการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามที่สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในประเทศไทยยังคงดาเนินอย่างต่อเนื่อง บริ ษทั การบิน
ไทย จากัด (มหาชน) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดงั กล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบตั ิตนในการเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือจากผูถ้ ือหุ ้นมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ แทนการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนนด้วยตนเอง เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดโอกาสเสี่ ยงจากการแพร่ ระบาดของ COVID-19 โดยผูถ้ ือหุ ้น สามารถส่ งหนังสื อมอบฉันทะ
และหลักฐานมายัง สานักเลขานุ การบริ ษทั ฯ บริ ษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ 89 ถนนวิภาวดี รังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุ งเทพฯ 10900 ก่ อนวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
2. หากท่านมีความประสงค์จะเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมล่วงหน้า เพื่อลด
ความแออัดในวันประชุม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือและขอทาความเข้าใจมายังผูถ้ ือหุ ้น ถึงแนวทางการจัดประชุมของบริ ษทั ฯ เพื่อ
ป้ องกันและลดโอกาสเสี่ ยงต่อการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้
2.1 บริ ษทั ฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรค บริ เวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ ในกรณี ที่ตรวจพบ
ผูท้ ี่มีความเสี่ ยงหรื อผูท้ ี่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ไม่อนุญาตให้ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้นที่มี
ความเสี่ ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม
2.2 ผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมจะถูกเชิญให้นง่ั โดยมีระยะห่ างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม ซึ่ งจะทาให้มีจานวนที่
นั่งสาหรับผูถ้ ือหุ ้นจานวนจากัดเพียง 150 ที่ น่ัง โดยบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ ในการกาหนดหมายเลขที่ น่ัง และขอความร่ วมมื อผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมนัง่ ตามหมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณี เกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น และเมื่อที่นง่ั จัดให้เต็มแล้ว ท่านผูถ้ ือหุ ้นจะไม่
สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิม่ เติมได้
2.3 ขอความร่ วมมือผูเ้ ข้าร่ วมประชุม เตรี ยมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่ วมการประชุม
2.4 เพื่ อลดความเสี่ ยงจากการแพร่ ระบาด บริ ษทั ฯ จึ งไม่จัดเตรี ย มไมโครโฟน ส าหรั บ ผูเ้ ข้า ร่ ว มประชุ มส าหรั บ
สอบถามในที่ประชุม แต่จะจัดเตรี ยมกระดาษให้ผเู ้ ข้าประชุมสอบถาม โดยขอให้ส่งคาถามให้แก่เจ้าหน้าที่ บริ ษทั ฯ เพื่อจัดส่ งคาถาม
แก่ประธานกรรมการต่อไป
2.5 บริ ษทั ฯ ของดบริ การอาหาร งดเสริ์ ฟ ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริ เวณจัดการประชุม เพื่อลดความ
เสี่ ยงของการแพร่ กระจายของเชื้อไวรัส
2.6 บริ ษทั ฯ จัดให้มีการทาความสะอาดอุปกรณ์ และบริ เวณที่มีผสู ้ มั ผัสจานวนมาก พร้อมทั้งจัดวางแอลกอฮอล์เจล เพื่อ
บริ การตามจุดต่างๆ
2.7 ทั้งนี้ มาตรการและแนวปฏิ บัติในการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานกากับที่กาหนด
ทั้งนี้ หากมี ผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นจานวนมากหรื อมาพร้ อมกันหลายท่ าน อาจทาให้เกิ ด ความล่ าช้าในการคัด กรองและการ
ลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุ ม บริ ษทั ฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากผูถ้ ื อหุ ้นไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุ มฯ
สามารถรั บ ชมถ่ า ยทอดสดการประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ าปี 2563 ผ่ า นช่ อ งทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ ได้ ที่
https://bit.ly/thai-agm2020-live หรื อ แสกน QR code ที่อยูด่ า้ นหน้า

