
 
Far East Fame Line DDB Public Company Limited 

Measures and Guidelines for holding the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 
Under the Circumstance of Coronavirus 2019 (COVID-19) 

With concern for the health of all participants who attend the meeting, due to the spread of Coronavirus 2019 (COVID-19), the 
Company would like to inform the following guidelines for the meeting: 
1. The Company requests cooperation from shareholders, should appoint the Company’s Independent Directors to attend the meeting and 

vote instead by sending registered mail with proxy at least 3 days in advance before the meeting to: The Company Secretary, at Far East 
Fame Line DDB Public Company Limited 465/1-467 Si Ayutthaya Road, Thung Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400, for convenience 
and quickness to check the documents. 

2. In the case that any shareholder still wishes to attend the meeting in person, the Company would like to request for cooperat ion and 
understanding with the guidelines of the meeting in order to prevent and reduce the risk of the spread of Coronavirus 2019 (COVID-19) 
as follows: 

2.1 The Company will set up a screening point in accordance with the guidelines of the Department of Disease Control in front 
of the meeting room.  In order to reduce congestion of participants in the meeting area, space from each other would be 
set in accordance with the social distancing measures of the related government agency, at the screening point, document 
checking point and registration point. 

2.2 All attendees are required to fill in a Health Declaration Form before entering the meeting venue, and for those attendees 
and close contacts who have recently visited or transited from any disease infected zones of COVID-19 as notified by the 
Ministry of Public Health, or have illness such as fever, cough, sore throat, sneezing and runny nose would not be allowed 
to attend the meeting.  The Company would ask for cooperation of all attendees to strictly follow the recommendations from 
our staffs at the health screening point or attendees will be denied from entering the meeting but are able to appoint the 
Company’s Independent Directors as their proxies.  Please also note that concealment of health information or traveling 
record could be considered as the violation of the Communicable Diseases Act B.E. 2558. 

2.3 All attendees must pass body temperature check and get an ATK test before entering the meeting venue, which any 
attendee who have body temperature higher than 37.5 degrees Celsius or have a positive ATK test result. The Company 
reserves the right to not allow any shareholders or attendees, who do not pass the health screening to enter the meeting 
room.  (In case the shareholders attend the meeting in persons, they are able to grant proxies to the Company’s Independent 
Directors to attend the meeting on behalf.) 

2.4 Attendees who passed the screening are requested to put on registration stickers and wear facemask at all time and clean 
the hands by using alcohol based-hand sanitizer, provided by the Company at the meeting area. 

2.5 The Company arranges the seats in the meeting room to be in line with the social distancing measures of the related 
government agency, so the number of available seats in the meeting room are limited at about 30, 

 Once all seats are occupied, the shareholders and/or attendees who received proxies will be unable to enter the meeting 
area.  Therefore, the Company will require for cooperation from the shareholders who attend the meeting in persons to 
grant proxies to the Company’s Independents Directors to attend the meeting on their behalf. 

2.6 Before meeting, the Company will emphasize the staff venue to clean the meeting room in advance. 
2.7 No microphone is provided for the attendees in the meeting room.  Questions from the attendee must be written down and 

handed to our staff.  Only the questions related to the agenda where the voting is involved will be addressed in the meeting.  
2.8 The Company will not serve snacks and beverages at the meeting.  Bottled water will be available in the meeting room 

only. 
2.9  If there are changes in the situation or additional measures from the authorities which affect the meeting, we will inform 

you through the Company’s website at www.fareastfamelineddb.com 



 
 

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) 
มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม ดังน้ี 
1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  โดยสามารถส่ง

หนังสือมอบฉันทะและหลักฐานทางไปรษณีย์มายัง : เลขานุการบริษัท บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน 

2. กรณีท่ีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดประชุมของบริษัท เพื่ อป้องกันและ
ลดโอกาสเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังน้ี 
2.1 บริษัทจะจัดต้ังจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม และจะจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลตามมาตรการของ

รัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในจุดต่าง ๆ บริเวณสถานท่ีประชุม อาทิ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน 
2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่าน

ในพื้นท่ีหรือสถานท่ีเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จะไม่อนุญาต
ให้เข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าท่ีท่ีจุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาต
ให้เข้าบริเวณพื้นท่ีการจัดประชุม แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ ในกรณีท่ีท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทาง
ของท่านอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

2.3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและรับการตรวจ ATK ก่อนเข้าห้องประชุม หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปหรือ
การตรวจ ATK มีผลเป็นบวก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม      
(ในกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้) 

2.4 ผู้เข้าร่วมประชุมท่ีผ่านการคัดกรองแล้วจะได้รับการติดสติกเกอร์ และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาท่ีเข้าร่วมประชุม รวมถึงทำความสะอาด
มือด้วยแอลกอฮอล์ท่ีจัดเตรียมไว้ 

2.5 บริษัทได้จัดท่ีน่ังในห้องประชุม โดยเว้นระยะห่างตามมาตรการของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง ทำให้ท่ีน่ังในห้องประชุมมีจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่ีน่ัง  
 ในกรณีที่นั่งที่จัดไว้เต็มตามจำนวนแล้ว ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมได้ บริษัทจึงขอความร่ วมมือผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน 
2.6 บริษัทจะจัดให้มีการทำความสะอาดสถานท่ีประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 
2.7 บริษัทจะงดการใช้ไมโครโฟนสำหรับการสอบถามในห้องประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามโปรดเขียนคำถามลงในกระดาษส่งให้แก่

เจ้าหน้าท่ีแทน โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวกับวาระท่ีมีการลงคะแนนเสียงเท่าน้ัน 
2.8 บริษัทงดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยจะมีเฉพาะน้ำด่ืมบรรจุขวดไว้ให้ในห้องประชุมเท่าน้ัน 
2.9 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทาง

เว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamelineddb.com) 

http://www.fareastfamelineddb.com/

