
มาตรการและแนวปฏิบัติเพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(โรคโควดิ-19) ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี คร้ังที ่27 ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มีความห่วงใยในสุขอนามยัและความปลอดภยัของผูถื้อหุ้นและ
ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี คร้ังท่ี 27 ในวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563  จึงไดก้ าหนดมาตรการและ
แนวปฏิบติัส าหรับการเขา้ร่วมประชุมตามขอ้ก าหนดและค าแนะน าของทางราชการ เพ่ือดูแลสุขอนามยัของผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยธนาคารมีการคดักรองผูเ้ขา้ร่วมประชุม จดัใหมี้การเวน้
ระยะห่างทางสงัคม และจ ากดัจ านวนผูท่ี้อยูใ่นหอ้งประชุม ตามขอ้ก าหนดของทางราชการ  

เน่ืองจากธนาคารจ าเป็นตอ้งจ ากดัจ านวนผูท่ี้อยูใ่นหอ้งประชุมตามขอ้ก าหนดและมาตรการในการป้องกนั
การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของทางราชการ ซ่ึงหอ้งประชุมชั้น 29 - 30 ของธนาคารรองรับจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ไดสู้งสุดจ านวน 280 ท่ีนัง่  ดงันั้น จึงขอความร่วมมือจากผูถื้อหุน้ใหม้อบฉนัทะใหแ้ก่ประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร หรือ กรรมการอิสระ เขา้ร่วมประชุมแทน โดยระบุในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมทั้งระบุความ
ประสงคใ์นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมกบัเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ 
(ตามท่ีระบุในค าช้ีแจงวิธีการมอบฉนัทะในเอกสารแนบ 6 ของหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้) มายงัธนาคารโดยใช้
ซองจดหมายตอบรับท่ีธนาคารไดจ้ดัส่งใหพ้ร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ (ไม่ตอ้งติดแสตมป์)  

ทั้งน้ี หากผูถื้อหุน้มีค าถามเก่ียวกบัระเบียบวาระการประชุม สามารถส่งค าถามล่วงหนา้มายงัเลขานุการ
บริษทัไดท้างอีเมลท่ี์ apichart.ramyarupa@bangkokbank.com หรือทางไปรษณียม์าท่ีนายอภิชาต รมยะรูป 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ชั้น 25 เลขท่ี 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ
ทางโทรสารหมายเลข 0-2231-4890 ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ โดยระบุช่ือและนามสกลุของผูถื้อหุน้ รวมทั้งท่ีอยู่ท่ี
ธนาคารสามารถติดต่อกลบัได ้ โดยธนาคารจะบนัทึกค าถามและค าตอบไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ตาม
ความเหมาะสม 

มาตรการและแนวปฏิบัติส าหรับการประชุม 
1. ธนาคารมีการเตรียมความพร้อมดา้นสุขอนามยั โดยการท าความสะอาด ฉีดพ่นน ้ายาฆ่าเช้ือหอ้งประชุม 

1 วนัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 
2. ก่อนเขา้มาภายในพ้ืนท่ีอาคารของธนาคาร ผูถื้อหุน้/ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งผา่นการคดักรองโดยการ

ตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย พร้อมทั้งส่งแบบสอบถามส าหรับคดักรองโรคโควิด-19 (แนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม) 
ท่ีกรอกขอ้มลูตามความเป็นความจริงใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของธนาคาร  ทั้งน้ี ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้/
ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ภายในอาคาร  หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป หรือมีอาการเก่ียวกบัระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจบ็คอ มีน ้ามูก หรือเหน่ือยหอบ เป็นตน้  หรือขอ้มลูในแบบสอบถามบ่งช้ีถึงความเส่ียงต่อ
การติดโรคโควิด-19  อยา่งไรก็ตาม ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ในตวัอาคารไดเ้น่ืองดว้ยเหตุดงักล่าว สามารถมอบฉนัทะ
ใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทนไดโ้ดยระบุความประสงคก์ารลงคะแนนในแต่ละวาระในหนงัสือมอบฉนัทะ รวมทั้ง
หากมีค าถามเก่ียวกบัวาระการประชุมใด สามารถส่งค าถามใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของธนาคารท่ีเก่ียวขอ้ง โดยธนาคารจะ
บนัทึกค าถามและค าตอบในรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ตามความเหมาะสม 



3. ธนาคารเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น.  โดยธนาคารงดแจกของช าร่วย รวมทั้งงดให้บริการ
อาหารและเคร่ืองดืม่ เพือ่ป้องกนัการตดิโรคจากการสัมผัสส่ิงของร่วมกนั  

4. ธนาคารจ ากดัจ านวนคนท่ีอยู่ในจุดคดักรองและจุดลงทะเบียนเพ่ือมิให้เกิดการแออดั และก าหนดให้
ผูท่ี้อยูใ่นพ้ืนท่ีรอเพ่ือเขา้ไปในจุดคดักรองและจุดลงทะเบียนตอ้งมีระยะห่างกนั 1.5 เมตร โดยการท าเคร่ืองหมายใน
พ้ืนท่ีดงักล่าว  ขอใหผู้ถื้อหุน้/ผูรั้บมอบฉนัทะรักษาระยะห่างกนัตามจุดท่ีธนาคารก าหนด 

5. ผูถื้อหุน้/ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีอยูภ่ายในอาคารของธนาคาร  
6. ธนาคารไดจ้ดัเตรียมเจลแอลกอฮอลส์ าหรับลา้งมือไวบ้ริการใหก้บัผูถื้อหุน้/ผูรั้บมอบฉนัทะในบริเวณ

จุดคดักรอง จุดลงทะเบียน และภายในหอ้งประชุม  
7. ธนาคารจดัท่ีนัง่ในหอ้งประชุมชั้น 29 - 30 โดยมีระยะห่างระหวา่งท่ีนัง่ในระยะ 1.5 เมตร พร้อมทั้งระบุ

หมายเลขท่ีนัง่ เม่ือผูถื้อหุน้/ผูรั้บมอบฉนัทะลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้ จะไดรั้บหมายเลขท่ีนัง่ในหอ้งประชุม ขอให้
ผูถื้อหุน้/ผูรั้บมอบฉนัทะนัง่ตามหมายเลขท่ีธนาคารก าหนดเท่านั้น เพ่ือประโยชน์ในการติดตามตวัในกรณีท่ีพบว่า 
มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมติดโรคโควิด-19   

ทั้งนี ้มาตรการและแนวปฏิบัติดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามที่ทางราชการก าหนดเพิม่เตมิ 
 



 
 
  

แบบคัดกรองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โรค COVID-19) 

 การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี คร้ังท่ี 27 ในวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 ณ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ ชั้น 29 - 30  ธนาคารขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะโปรดกรอก
ขอ้มลูท่ีถกูตอ้งตามความเป็นจริง เพ่ือประโยชนใ์นการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค COVID-19   

 ช่ือ-สกลุ ___________________________________ หมายเลขโทรศพัท ์____________________ 

1.  ท่านมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป หรือไม่   
ใช่    ไม่ใช่  

2.  ท่านมีอาการดงัต่อไปน้ี หรือไม่ 
มีอาการ ดงัน้ี  ไอ 
   เจบ็คอ 

น ้ามกูไหล 
เหน่ือยหอบ 

ไม่มีอาการไอ เจบ็คอ น ้ามกูไหล เหน่ือยหอบ 
3.  ท่านมีประวติัการเดินทางมาจากต่างประเทศ ต่างจงัหวดั หรือมาจากพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของโรค 

COVID-19 ใน 14 วนัท่ีผา่นมา หรือไม่ 
ใช่   (มาจากประเทศ / จงัหวดั / พ้ืนท่ี _________________________________________) 
ไม่ใช่ 

4.  ท่านมีประวติัสมัผสัใกลชิ้ดกบัผูป่้วยท่ีตอ้งสงสยัโรค COVID-19 หรือไม่  
ใช่    ไม่ใช่  

5.  ท่านหรือคนในครอบครัวท่ีพกัอาศยัอยูด่ว้ยกนัมีประวติัไปพ้ืนท่ีเส่ียงท่ีมีคนจ านวนมาก/พ้ืนท่ี
แออดัมาในช่วง 14 วนัท่ีผา่นมา หรือไม่  

มีประวติัไปพ้ืนท่ี ดงัน้ี สนามมวย/สนามกีฬา            ผบั/สถานบนัเทิง   
การชุมนุม/กิจกรรมทางสงัคม         อ่ืนๆ (โปรดระบุ)__________ 
         _______________________ 

ไม่ไดไ้ป  
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