
Attachment 14 

Precautionary measures and guidelines for the Annual General Meeting  
of the Trust unitholders for the year 2021  

under the circumstance of Coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak 

 

Due to the circumstance of Coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak, the REIT Manager cares 
about the safety and health of the trust unitholders. The REIT Manager, thereby, has set out the precautionary 
measures and guidelines as follows: 

1. The REIT Manager shall provide the COVID-19 screening measures for those who have fever or risky 
symptom of respiratory diseases. Before entering the meeting venue, the REIT Manager shall provide 
body-temperature screening. REIT Manager suggests the attendees who have body temperature of 
37.5 degrees Celsius or higher, or having risky symptoms, such as fever, cough, sore throat, sneezing, 
runny nose, shortness of breath to cooperate as follows: 
- In case that the Trust Unitholder is not able to pass the COVID-19 screening measures, the REIT 

Manager would like to seek those Trust Unitholders to avoid attending the meeting and to grant 
proxy to the representative of the REIT Manager instead by submitting the proxy form and other 
relevant supporting documents to the registration staffs in front of the meeting venue only; 

- In case that the attendee is a proxy but is not able to pass through the COVID-19 screening 
measures due to having the suspected symptoms, the REIT Manager would like to seek those 
proxies to avoid attending the meeting and to submit the proxy form and other relevant supporting 
documents to the registration staffs in front of the meeting venue only. 

2. The attendee is requested to bring your own face mask and alcohol-based hand sanitizer to the 
meeting and please wear the face mask at all time during the meeting.  

3. If the attendees notice other attendees having cough, sneeze, runny nose or shortness of breath, the 
REIT Manager would like to recommend those attendees to advise our staffs at the registration point 
immediately.  
 
To ensure the wellbeing of the Trust unitholders and to prevent the spread of COVID-19, the REIT 
Manager would like to seek your kind cooperation to strictly follow the guideline and preventive 
measures provided herein. 
 
Please be informed accordingly and we apologize for an inconvenience. 

 
Yours sincerely, 

BBL Asset Management Co., Ltd. 
as REIT Manager 



Attachment 14 

แบบสอบถามส าหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

(COVID-19 SCREENING QUESTIONNAIRE) 

ผู้จัดการกองทรัสต์จะประมวลผลข้อมลูตามแบบสอบถามฉบบันีเ้พื่อวตัถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้  จากการ

แพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 โดยผู้ จัดการ

กองทรัสต์จะท าลายเอกสารนีเ้มื่อครบก าหนด 14 วนั เว้นแต่กรณีท่ีจ าเป็น 

REIT manager processes this questionnaire to prevent the risks and spread of COVID-19 in the 2021 Annual General 

Meeting of Trust Unitholders. The questionnaire will be disposed after 14 days unless it must be retained for a longer 

period of time. 

ชื่อ-นามสกลุ (Name-Surname)…………………………………………… ………………..…………………………… 

……… ผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Trust Unitholder)         ……… ผู้รับมอบฉนัทะ (Proxy)            ………ผู้ติดตาม (Escort) 

เบอร์โทรท่ีติดต่อได้ (Contact Phone No.)………………………… ……………………………………………………… 

ในปัจจบุนั ท่าน คู่สมรส และบคุคลใกล้ชิด มีอาการป่วยอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัต่อไปนีใ้ช่หรือไม่? 

Do you or your spouse and family members currently have any of the following symptoms? 

รายละเอียด (Description) ใช ่(Yes) ไม่ใช ่(No) 
1 มีไข้สงู ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนือ้ ไอ เจ็บคอ มีน า้มกู ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจล าบาก 

มีอาการท้องเสีย หรือเป็นผู้ ป่วยโรคปอดอกัเสบ  
Having a fever over 37.5 degrees Celsius, cough, sore throat, runny nose, loss of sense of 
smell, shortness of breath, difficulty breathing, diarrhea, or patient with pneumonia 

  

ในช่วง 14 วนั มีประวตัิอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปนี ้หรือไม่?  

During last 14 days, do you or your spouse and family members have any of the following activities? 

รายละเอียด (Description) ใช ่(Yes) ไม่ใช ่(No) 
2 สมัผสักบัผู้ ป่วยยืนยนัโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  

Contacted with confirmed COVID-19 case 
  

3 มีการเดินทาง ไปหรือกลบั จากประเทศหรือจังหวดั ที่มีผูป่วยติดเชือ้ไวรัส COVID-19 หาก “ใช่” กรุณา
ระบปุระเทศ/จงัหวดั ……………………………………………………. 
Have traveled to or from any countries or provinces which are areas with COVID-19 outbreak. 
If “Yes”, please specify…………………………………. 

  

4 ประกอบอาชีพที่เก่ียวกบันกัท่องเที่ยว สถานที่แออดั หรือติดต่อกบัคนจ านวนมาก  
Engaging in occupations related to tourists crowned place or in contact with many people 

  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมลูท่ีได้ให้ไว้ทัง้หมดข้างต้นเป็นความจริงและถกูต้องตามความรู้และความเข้าใจของข้าพเจ้า  

I hereby certify that the above information is true and accurate to my knowledge and understanding. 

ลงชื่อ (Signed) ……………………………………………………………. 

หมายเหตุ : หากมีอาการอย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบุ หรือ  มีประวัติการเดินทางกลบัมายงัพืน้ท่ีเสี่ยง หรือ  ประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวกบันักท่องเท่ียว สถานท่ี

แออดั หรือติดต่อกบัคนจ านวนมาก ผู้จดัการกองทรัสต์ ขอให้คณุมอบฉันทะให้แก่ ตวัแทนของผู้จดัการกองทรัสต์ แทนการเข้าร่วมประชมุ และเดินทางกลบั 

พร้อมทัง้ปฏิบติัตามค าแนะน าของกองควบคมุโรค กระทรวงสาธารณธสขุอย่างเคร่งครัด 


