
ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 15 
 

สิง่ที่สง่มาด้วย 15 หน้า 1 
 

มาตรการและข้อปฏิบตัิเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2563  

ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

และแบบคัดกรองโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความหว่งใยในความ

ปลอดภยัและสขุภาพของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงได้ก าหนดมาตรการและข้อปฏิบตัิเก่ียวกบัการประชมุ

วิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2563 ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงันี ้

1. บริษัทฯ ขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกท่านพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือ

พนกังานของทรัสตีแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เนื่องจากการจดัประชมุจะเป็นการรวมกนัของคนหมู่มาก ซึ่ง

เป็นปัจจยัเสีย่งตอ่การแพร่ระบาด  

1.1. ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือพนกังานของทรัสตีเพื่อเข้าร่วมประชุมแทน 

(รายละเอียดหนงัสือมอบฉนัทะที่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชุมครัง้นี ้ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 

11) 

1.2. บริษัทฯ ขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีผู้ ใกล้ชิดที่เดินทางไปยงัหรือเดินทางกลบัจากประเทศกลุม่

เสีย่งตามที่กระทรวงสาธารณสขุก าหนด* (ประเทศอิหร่าน ประเทศอิตาล ีประเทศมาเลเซีย ประเทศกมัพชูา ประเทศ

ลาว ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศพม่า) ในระยะเวลา 14 วนัก่อนวนัประชุม และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีอาการอย่างใด

อยา่งหนึง่ของระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน า้มกู เหน่ือยหอบ เป็นต้น โปรดงดเว้นการเข้าร่วม

ประชุม เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชือ้โรค โดยบริษัทฯ แนะน าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มอบฉนัทะให้แก่

บุคคลอื่นตามความประสงค์หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ  หรือพนักงานของทรัสตีเพื่อเข้าร่วมประชุมแทน 

(รายละเอียดหนงัสือมอบฉนัทะที่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชุมครัง้นี ้ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 

11)  

หมายเหตุ* “ประเทศกลุ่มเสี่ยง” ตามแนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2563 นี  ้

หมายถึง ประเทศตามที่ระบใุนประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ท้องที่นอกราชอาณาจกัรที่เป็นเขตโรคติดตอ่อนัตราย กรณี

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ซึ่งประกาศในราชกิจจานเุบกษา

เมื่อวนัที่ 5 มีนาคม 2563 และประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ท้องที่นอกราชอาณาจกัรที่เป็นเขตโรคติดตอ่อนัตราย กรณี

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่  2) ซึ่งประกาศใน 

ราชกิจจานเุบกษาเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2563 ประกอบกบัประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ยกเลกิท้องที่นอกราชอาณาจกัร

ที่เป็นเขตโรคติดตอ่อนัตราย กรณีโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
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ซึ่งประกาศในราชกิจจานเุบกษาเมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 2563 รวมถึงประเทศอื่นใดที่กระทรวงสาธารณสขุได้มีการประกาศ

ก าหนดเพิ่มเติมในภายหลงั 

2. ส าหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความกรุณาผู้ ถือหน่วยทรัสต์

จะต้องปฏิบตัิตามมาตรการและข้อปฏิบตัิเก่ียวกบัการประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2563 ภายใต้การแพร่

ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่

ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงันี ้

2.1. บริษัทฯ จะเตรียมการจัดประชุมเพื่อลดความแออดัของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในพืน้ที่การประชุม โดยจัดเว้นระยะห่าง

ระหว่างบคุคล อย่างน้อย 1.50 เมตร ในจุดต่าง ๆ เช่น จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงจ ากดัผู้ใช้

ลิฟท์ในแต่ละรอบ และจัดให้มีการท าความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สมัผสัปริมาณมากด้วยน า้ยาท าความ

สะอาดและแอลกอฮอล์อยา่งสม ่าเสมอ อยา่งน้อยวนัละ 2 ครัง้ รวมทัง้จดัให้มีสือ่ประชาสมัพนัธ์ค าแนะน าการปอ้งกนั

การแพร่กระจายเชือ้โรคให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบข้อมลู  

2.2. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าบริเวณพืน้ที่ การประชุม และขอความร่วมมือผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ปฏิบตัิตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่จดุคดักรองอยา่งเคร่งครัด โดยหากผู้ ถือหน่วยทรัสต์

หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีผู้ ใกล้ชิดที่เดินทางไปยงัหรือเดินทางกลบัจากประเทศกลุม่เสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสขุ

ก าหนด* (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 1.2) ในระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ

พิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่  1/2563 และบริษัทฯ 

ขออนุญาตให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือพนกังานของทรัสตีแทนการเข้าร่วม

ประชมุด้วยตนเอง โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารให้แกท่า่น (รายละเอียดหนงัสอืมอบ

ฉนัทะที่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชุมครัง้นี ้ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 11) ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์

จะต้องไมป่กปิดข้อมลูด้านสขุภาพหรือประวตัิการเดินทางของทา่นตอ่บริษัทฯ 

2.3. บริษัทฯ จะด าเนินการจดัให้มีการคดักรองผู้ที่มีอาการไข้ โดยก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะมีการตรวจวดัอณุหภมูิ

ร่างกายก่อนเข้าบริเวณพืน้ที่การประชุม โดยหากมีอุณหภูมิร่างกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป หรือมีอาการ

เจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน า้มกู หอบเหน่ือย เป็นต้น หรือไมป่ฏิบตัิตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่การแพทย์ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ ครัง้ที่  1/2563 และบริษัทฯ ขออนุญาตให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 

หรือพนกังานของทรัสตีแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกเร่ือง

เอกสารให้แก่ทา่น (รายละเอียดหนงัสอืมอบฉนัทะที่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้ดงัมีรายละเอียดปรากฏตาม
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สิ่งที่ ส่งมาด้วย 11) ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้องไม่ปกปิดข้อมูลด้านสขุภาพหรือประวตัิการเดินทางของท่านต่อ

บริษัทฯ 

2.4. บริษัทฯ จะด าเนินการจดัให้มีจุดปฐมพยาบาลให้การดแูลรักษาเบือ้งต้น โดยแยกผู้ ป่วยที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จาม 

มีน า้มูก หรือหอบเหนื่อย ออกจากพืน้ที่การประชุมนัน้ จัดเตรียมหน้ากากอนามยัให้ผู้ ป่วยใส่ รวมทัง้อ านวยความ

สะดวกในการสง่ไปรักษาตวัที่โรงพยาบาล 

2.5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ท าแบบ

คัดกรองโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2563  

2.6. ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่ผา่นการคดักรองจะติดสติกเกอร์ สวมหน้ากากอนามยัที่น ามาเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชมุ และ

ท าความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ส าหรับใช้ของตนเองให้เพียงพอ และที่บริษัทฯ ได้จดัเตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆ 

ทัง้ก่อนและหลงัจากเสร็จสิน้การเข้าร่วมประชมุ ก่อนเข้าออกจากพืน้ท่ีการประชมุ 

2.7. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ผ่านการคดักรองจะถกูเชิญให้นัง่ โดยจะระบเุลขที่นัง่ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ลงทะเบียนแล้ว จึงขอ

ความกรุณานัง่ตามหมายเลขดงักลา่ว เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัหรือติดตามกรณีเกิดเหตกุารณ์ใด ๆ ขึน้ โดยห้าม  

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ย้ายหรือเลื่อนเก้าอีท้ี่จัดไว้ ตามที่จดัให้มีระยะห่างระหวา่งบคุคลที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะจดัที่นัง่

ในพืน้ที่การประชุมให้มีระยะห่างระหว่างเก้าอีอ้ย่างน้อย 1.50 เมตร และเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วย

ราชการที่เก่ียวข้อง จึงอาจท าให้มีข้อจ ากดัเก่ียวกบัจ านวนที่นัง่ในพืน้ที่การประชุมลดลงอย่างมีนยัส าคญั และเมื่อที่

นัง่ที่จดัให้เต็มแล้ว ทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จะไมส่ามารถเข้าพืน้ท่ีการประชมุเพิ่มเติมได้ บริษัทฯ ขออนญุาตให้ทา่นผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือพนกังานของทรัสตีแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดย

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารให้แก่ท่าน (รายละเอียดหนงัสือมอบฉันทะที่แนบมากบั

หนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11)  

2.8. หากสงัเกตเห็นวา่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มอีาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน า้มกู หอบเหน่ือย เป็นต้น บริษัทฯ ขอ

อนญุาตให้ทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ออกจากพืน้ท่ีการประชมุ 

2.9. เพื่อให้การประชมุเป็นไปอยา่งกระชบั หากท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีข้อซกัถาม บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อ

ซักถามบนกระดาษและน าใส่กล่องรับค าถามแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษั ทฯ จะ

จดัเตรียมกระดาษและปากกาให้ในวนัประชมุ ซึง่บริษัทฯ จะสรุปค าถามและค าตอบไว้ในรายงานการประชมุ 

2.10. บริษัทฯ งดบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม และขอความร่วมมือในการงดรับประทานอาหารในบริเวณพืน้ที่การประชุม

โดยเด็ดขาด เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสีย่งในการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัส 



สิง่ที่สง่มาด้วย 15 

สิง่ที่สง่มาด้วย 15 หน้า 4 
 

 

นอกจากนี ้เนื่องจากสถานการณ์ดงักลา่วเป็นสถานการณ์ที่อยูใ่นขา่ยเฝา้ระวงัเป็นพิเศษ บริษัทฯ อาจปรับเปลีย่นการ

ด าเนินการใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล หรือข้อก าหนดของหน่วยราชการที่อาจมีการก าหนดเพิ่มเติมใน

ภายหลัง และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้งการปรับเปลี่ยนการด าเนินการดังกล่าวผ่านช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทฯ 

เห็นสมควร ทัง้นี ้การด าเนินการตามมาตรการและข้อปฏิบัติข้างต้นอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ บริษัทฯ ขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสนี ้และขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นอยา่งสงู

และหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะได้รับความร่วมมือจากทา่นเป็นอยา่งดี 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 

ผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เหมราช 

 



 

 

แบบคัดกรองโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ก่อนประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2563 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 

ณ อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และบริเวณที่ทางบริษัทฯ จะได้จัดเตรียมไว้  

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Screening Form 

Before attending Extraordinary Meeting of Trust Unitholders No. 1/2020 on 23 June 2020 

At SJ Infinite One Business Complex Building and the area provided by the Company 

บริษัทฯ ขอความร่วมมือทา่นให้ข้อมลูที่ถกูต้องเป็นความจริง เพ่ือประโยชน์ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 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). 

ชื่อ – สกลุ (Name-Surname)________________________________หมายเลขโทรศพัท์ (Mobile Phone Number)________________________  

ที่อยูท่ี่ติดตอ่ได้ (Contact Address) ________________________________________________________________________________________ 

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

1. ทา่นมีอาการดงัตอ่ไปนี ้หรือไม?่ Do you have any of these symptoms?  

ไอ Cough       ใช ่(Yes)   ไมใ่ช ่(No)   

เจ็บคอ Sore throats      ใช ่(Yes)   ไมใ่ช ่(No)   

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

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

2. ทา่นมีประวตัิการเดนิทางมาจากตา่งประเทศ หรือมาจากพืน้ที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 ใน 14 วนัที่ผ่านมาหรือไม?่  

Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days?  

 ใช ่(Yes) มาจากประเทศ / พืน้ที่ (I have traveled to):_________________________________  

 ไมใ่ช ่(No)  

3. ทา่นมีประวตัสิมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยหรือผู้ที่ต้องสงสยัวา่ตดิ COVID-19 หรือไม?่  

Have you been in physical contact with patients or a person who is suspected to have COVID-19? 

 ใช ่(Yes)  

 ไมใ่ช ่(No)  

 

หมายเหต ุหากพบว่าท่านมีไข้ (≥ 37.5 °C) หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ข้างต้น หรือมีประวตัิเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือพื น้ที่ที่มี

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) หรือมีประวตัิสมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยที่ต้องสงสยัการติด COVID-19 บริษัทฯ ขออนญุาตให้ทา่นผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือพนักงานของทรัสตีแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะที่แนบมากับ

หนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 11) และเดินทางกลบั พร้อมปฏิบตัิตามค 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 11). Then you may then return safely to your resident and follow the guideline of Ministry of Public Health. 


