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มาตรการและข้อปฏิบติัเก่ียวกบัการประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต ์ครัง้ท่ี 1/2565  

ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  

และแบบคดักรองโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

บรษิทัฯ มคีวามห่วงใยในความปลอดภยัและสุขภาพของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีเ่ขา้ร่วมประชุม หรอืผูร้บั

มอบฉันทะ บรษิทัฯ จงึไดก้ าหนดมาตรการและขอ้ปฏบิตัเิกีย่วกบัการประชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

ครัง้ที ่1/2565 ภายใตก้ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงันี้ 

1. บรษิทัฯ ขอใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ทุกท่านพจิารณาถงึแนวทางการมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอสิระของ

บรษิทัฯ หรอืพนกังานของทรสัตแีทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง เนื่องจากการจดัประชมุจะเป็นการ

รวมกนัของคนหมู่มาก ซึง่เป็นปัจจยัเสีย่งต่อการแพร่ระบาด โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์สามารถมอบฉันทะ

ใหแ้กก่รรมการอสิระของบรษิทัฯ หรอืพนกังานของทรสัตเีพือ่เขา้รว่มประชมุแทน (รายละเอยีดหนงัสอื

มอบฉนัทะทีแ่นบมากบัหนงัสอืเชญิประชมุครัง้นี้ ดงัมรีายละเอยีดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 10) 

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่คีวามประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรอืมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นที่

ไม่ใช่กรรมการอสิระของบรษิทัฯ หรอืพนักงานของทรสัตีเขา้ร่วมประชมุแทน บรษิทัฯ ขอความกรุณา

ให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์ หรือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบตัิตามมาตรการและข้อปฏิบตัิเกี่ยวกบัการประชุม

วิสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ ครัง้ที่ 1/2565 ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) อย่างเคร่งครดั เพื่อป้องกนัและลดความเสีย่งของการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโค

โรนา 2019 (COVID-19) ดงันี้ 

2.1. ผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่านจะต้องสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา รวมทัง้รกัษาระยะห่างทางสงัคม 

(Social Distancing) กบัผูเ้ขา้รว่มประชมุทา่นอืน่อยา่งเหมาะสม 

2.2. บรษิทัฯ จะเตรยีมการจดัประชุมเพื่อลดความแออดัของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในพืน้ทีก่ารประชุม โดยจดั

เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ประมาณ 1 เมตร ในจุดต่าง ๆ เช่น จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร จุด

ลงทะเบยีน รวมถงึจ ากดัผูใ้ชล้ฟิทใ์นแต่ละรอบ และจดัใหม้กีารท าความสะอาดอุปกรณ์ และบรเิวณที่

มผีูส้มัผสัปรมิาณมากดว้ยน ้ายาท าความสะอาดและแอลกอฮอลอ์ยา่งสม ่าเสมอ อยา่งน้อยวนัละ 2 ครัง้ 

รวมทัง้จดัใหม้สีื่อประชาสมัพนัธ์ค าแนะน าการป้องกนัการแพร่กระจายเชื้อโรคใหผู้้ถอืหน่วยทรสัต์

ทราบขอ้มลู  

2.3. ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งตอบแบบคดักรองโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามทีแ่นบมานี้ 

และน ามาแสดงใหบ้รษิทัฯ ณ จุดลงทะเบยีน โดยหากผู้เขา้ร่วมประชุมได้รบัการประเมนิว่าเป็นผูม้ ี

ความเสีย่งสงูจากการท าแบบคดักรองดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่อนุญาต
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ให้ผู้ถือหน่วยทรสัตห์รือผู้รบัมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต ์ครัง้ท่ี 1/2565 

และบรษิทัฯ ขออนุญาตใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ มอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ หรอืพนักงาน

ของทรสัตแีทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ จะอ านวยความสะดวกเรื่อง

เอกสารให้แก่ท่าน (รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมครัง้นี้  ดังมี

รายละเอยีดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 10) ทัง้นี้ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งไม่ปกปิดขอ้มลูดา้นสขุภาพ

หรอืประวตักิารเดนิทางของทา่นต่อบรษิทัฯ 

2.4. บรษิทัฯ จะด าเนินการจดัใหม้กีารคดักรองโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) กอ่นเขา้บรเิวณ

พื้นทีก่ารประชุม ด้วยการตรวจผลการตรวจ ATK ทีไ่ม่พบเชื้อในระยะเวลาไม่เกนิ 72 ชัว่โมง ทัง้นี้ 

บรษิทัฯ ไม่ได้จดัเตรยีมใหบ้รกิารชุดตรวจคดักรองโควดิดว้ย ATK ณ สถานทีป่ระชุม ดงันัน้ จงึขอ

ความร่วมมอืท่านผูเ้ขา้ร่วมประชุมตรวจคดักรองโควดิก่อนการเขา้ประชุมดว้ยตวัท่านเองตามวธิกีาร

ดงักล่าวขา้งตน้ นอกจากนี้ บรษิทัฯ จะด าเนินการจดัใหม้กีารตรวจวดัอณุหภมูริา่งกายกอ่นเขา้บรเิวณ

พืน้ทีก่ารประชุม โดยหากมอีุณหภูมริ่างกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซยีสขึน้ไป หรอืมอีาการเจ็บป่วย 

เช่น มไีข ้ไอ เจ็บคอ จาม มนี ้ามูก หอบเหนื่อย เป็นต้น หรอืไม่ปฏบิตัติามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่

การแพทย ์บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์หรือผู้รบัมอบ

ฉันทะเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ ครัง้ท่ี 1/2565 และบรษิัทฯ ขออนุญาตให้ผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ หรอืพนกังานของทรสัตแีทนการเขา้รว่มประชมุ

ด้วยตนเอง โดยเจ้าหน้าทีข่องบรษิทัฯ จะอ านวยความสะดวกเรื่องเอกสารใหแ้ก่ท่าน (รายละเอยีด

หนังสอืมอบฉันทะทีแ่นบมากบัหนงัสอืเชญิประชุมครัง้นี้ ดงัมรีายละเอยีดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 

10) ทัง้นี้ ผู้เขา้ร่วมประชุมจะต้องไม่ปกปิดขอ้มูลด้านสุขภาพหรอืประวตัิการเดินทางของท่านต่อ

บรษิทัฯ  

2.5. บรษิทัฯ จะด าเนินการจดัใหม้จีุดปฐมพยาบาลใหก้ารดูแลรกัษาเบื้องตน้ โดยแยกผูป่้วยทีม่อีาการไข ้

ไอ เจบ็คอ จาม มนี ้ามกู หรอืหอบเหนื่อย ออกจากพืน้ทีก่ารประชุมนัน้ จดัเตรยีมหน้ากากอนามยัให้

ผูป่้วยใส ่รวมทัง้อ านวยความสะดวกในการสง่ไปรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาล 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์หรือผู้รบัมอบฉันทะ ท่ีไม่

ผ่านการคดักรองหรือไม่แสดงผลการท าแบบคดักรองโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-

19) เข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต ์ครัง้ท่ี 1/2565  

4. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีผ่่านการคดักรองจะตดิสตกิเกอร ์สวมหน้ากากอนามยัทีน่ ามาเองตลอดเวลาทีเ่ขา้

ร่วมประชุม และท าความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ส าหรับใช้ของตนเองให้เพียงพอ และที ่

บรษิทัฯ ได้จดัเตรยีมไวต้ามจุดต่าง ๆ ทัง้ก่อนและหลงัจากเสรจ็สิ้นการเขา้ร่วมประชุม ก่อนเขา้ออก

จากพืน้ทีก่ารประชมุ 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 13 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 13 หน้า 3 

5. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีผ่่านการคดักรองจะถูกเชญิใหน้ัง่ โดยจะระบุเลขทีน่ัง่ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์หรอืผูร้บั

มอบฉันทะทีล่งทะเบยีนแลว้ จงึขอความกรุณานัง่ตามหมายเลขดงักล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกนั

หรอืตดิตามกรณีเกดิเหตุการณ์ใด ๆ ขึน้ โดยหา้มผูเ้ขา้รว่มประชมุยา้ยหรอืเลื่อนเกา้อีท้ีจ่ดัไว ้ตามทีจ่ดั

ให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ  จะจัดที่นัง่ในพื้นที่การประชุมให้มีระยะห่าง

ระหว่างเกา้อี้ประมาณ 1 เมตร และเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยราชการทีเ่กีย่วขอ้ง จงึอาจ

ท าใหม้ขีอ้จ ากดัเกีย่วกบัจ านวนทีน่ัง่ในพืน้ทีก่ารประชุมลดลงอยา่งมนียัส าคญั และเมือ่ทีน่ัง่ทีจ่ดัใหเ้ตม็

แลว้ ท่านผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะไม่สามารถเขา้พืน้ทีก่ารประชุมเพิม่เตมิได ้บรษิทัฯ ขออนุญาตใหท้่านผู้

ถือหน่วยทรสัต์มอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบรษิัทฯ  หรอืพนักงานของทรสัตีแทนการเขา้ร่วม

ประชุมด้วยตนเอง โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้แก่ท่าน 

(รายละเอยีดหนงัสอืมอบฉนัทะทีแ่นบมากบัหนงัสอืเชญิประชมุครัง้นี้ ดงัมรีายละเอยีดปรากฏตามส่ิงท่ี

ส่งมาด้วย 10)  

6. หากสงัเกตเหน็ว่าผู้เขา้ร่วมประชุมมอีาการเจ็บป่วย เช่น มไีข ้ไอ เจ็บคอ จาม มนี ้ามูก หอบเหนื่อย 

เป็นตน้ บรษิทัฯ ขออนุญาตใหท้า่นผูเ้ขา้รว่มประชมุออกจากพืน้ทีก่ารประชมุ 

7. เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างกระชบั หากท่านผูถ้อืหน่วยทรสัต์  หรอืผูร้บัมอบฉันทะ มขีอ้ซกัถาม 

บรษิทัฯ ขอความกรณุาใหท้า่นเขยีนขอ้ซกัถามบนกระดาษและน าใส่กล่องรบัค าถามแทนการสอบถาม

ทางไมโครโฟน โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ จะจดัเตรยีมกระดาษและปากกาใหใ้นวนัประชมุ ซึง่บรษิทัฯ 

จะสรปุค าถามและค าตอบไวใ้นรายงานการประชมุ 

8. บรษิทัฯ จะใหบ้รกิารของว่าง แต่ขอความร่วมมอืท่านผูถ้อืหน่วยทรสัต์ หรอืผูร้บัมอบฉันทะ ในการงด

รบัประทานอาหารในบรเิวณพืน้ทีก่ารประชุมโดยเดด็ขาด เพื่อลดโอกาสในการเกดิความเสีย่งในการ

แพรก่ระจายของเชือ้ไวรสั 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ อาจปรบัเปลีย่นการด าเนินการใด ๆ เพื่อใหส้อดคล้องกบัมาตรการของ

รฐับาล หรอืขอ้ก าหนดของหน่วยราชการทีอ่าจมกีารก าหนดเพิม่เตมิในภายหลงั และบรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธใินการแจ้งการปรบัเปลีย่นการด าเนินการดงักล่าวผ่านช่องทางอื่นใดตามทีบ่รษิทัฯ เหน็สมควร 

ทัง้นี้ การด าเนินการตามมาตรการและขอ้ปฏบิตัขิา้งตน้อาจสง่ผลใหเ้กดิความล่าชา้ในการคดักรองและ

การลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ บรษิทัฯ ขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณท่าน

ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นอยา่งสงูและหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าจะไดร้บัความรว่มมอืจากทา่นเป็นอยา่งดี 
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แบบคดักรองโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ก่อนประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต ์ครัง้ท่ี 1/2565 ในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2565 

ณ ห้องประชุมสรุศกัด์ิ 2 - 3 ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร เลขท่ี 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา 

สาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

และ/หรือบริเวณท่ีทางบริษทัฯ จะได้จดัเตรียมไว้  

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Screening Form 

Before attending Extraordinary Meeting of Trust Unitholders No. 1/2022 on 15 July 2022 

At Surasak Meeting Room 2-3, 11th  floor, Eastin Grand Hotel Sathorn, No. 33/1 South Sathorn Rd, 

Khwaeng Yan Nawa, Bangkok 10120  

 and/or the area provided by the Company 

บรษิทัฯ ขอความรว่มมอืทา่นใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งเป็นความจรงิ เพือ่ประโยชน์ในการป้องกนัการแพรร่ะบาดของ 

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19)  

We need your corporation in providing the most accurate and truthful information for effective 

prevention of the spreading of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 

ชือ่ – สกลุ (Name-Surname)__________________________________________________________ 

หมายเลขโทรศพัท ์(Mobile Phone Number)_______________________________________________  

ทีอ่ยูท่ีต่ดิต่อได ้(Contact Address) 

_________________________________________________________________________________ 

ทา่นมไีขห้รอืไม่? (≥ 37.5 °C) Do you have a fever? (≥ 37.5 °C)  ใช ่(Yes)   ไมใ่ช ่(No)   

1. ทา่นมอีาการดงัต่อไปนี้ หรอืไม่? Do you have any of these symptoms?  

ไอ Cough      ใช ่(Yes)   ไมใ่ช ่(No)   

เจบ็คอ Sore throats     ใช ่(Yes)   ไมใ่ช ่(No)   

น ้ามกูไหล Runny nose     ใช ่(Yes)   ไมใ่ช ่(No)   

หอบเหนื่อย Shortness of breath    ใช ่(Yes)   ไมใ่ช ่(No)   

 

2. ทา่นมปีระวตักิารเดนิทางมาจากต่างประเทศ หรอืมาจากพืน้ทีท่ีม่กีารระบาดของ COVID-19 ใน 14 

วนัทีผ่า่นมาหรอืไม?่  
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Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 

outbreak within the past 14 days?  

 ใช ่(Yes) มาจากประเทศ / พืน้ที ่(I have traveled 

to):_________________________________  

 ไมใ่ช ่(No)  

 

3. ทา่นมปีระวตัสิมัผสัใกลช้ดิกบัผูป่้วยหรอืผูท้ีต่อ้งสงสยัว่าตดิ COVID-19 หรอืไม?่  

Have you been in physical contact with patients or a person who is suspected to have 

COVID-19? 

 ใช ่(Yes)  

 ไมใ่ช ่(No)  

 

หมายเหตุ หากพบว่าท่านมไีข ้(≥ 37.5 °C) หรอืมอีาการอย่างใดอยา่งหนึ่งตามทีบ่รษิทัฯ ระบุไวข้า้งตน้ หรอืมี

ประวตัเิดนิทางมาจากต่างประเทศ หรอืพื้นทีท่ีม่กีารแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19) 

หรอืมปีระวตัสิมัผสัใกลช้ดิกบัผูป่้วยทีต่อ้งสงสยัการตดิ COVID-19 บรษิทัฯ ขออนุญาตใหท้า่นผูถ้อืหน่วยทรสัต์

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือพนักงานของทรัสตีแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(รายละเอยีดหนังสอืมอบฉันทะทีแ่นบมากบัหนังสอืเชญิประชุมครัง้นี้ ดงัมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมา

ดว้ย 10) และเดนิทางกลบั พรอ้มปฏบิตัติามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสขุ  

Remark If you have a fever (≥ 37.5 °C); or any symptoms which indicates above; or traveled / transited 

from any countries except Thailand or the COVID-19 outbreak areas; or have been in contact with 

suspected COVID-19 patients, the Company would like to kindly ask for your cooperation in giving proxy 

to an independent director of the Company or Trustee’s staff to attend the meeting on your behalf 

(details of the proxy is provided in Enclosure 10). Then you may then return safely to your resident and 

follow the guideline of Ministry of Public Health. 


