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มาตรการและข้อปฏิบตัิเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2564 ภายใตก้ารแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแบบคดักรองโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

สืบเนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภยัของ
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ และป้องกนัการแพรก่ระจายของเชือ้ไวรสั COVID-19 ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงไดก้ าหนดแนวทางการปฏิบตัิ
และมาตรการป้องกันเนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือ
หน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 ซึ่งสอดคลอ้งกบัค าแนะน าของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ เรื่องการป้องกนัควบคมุ
โรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัใหม้ีระบบคดักรองผูเ้ขา้รว่มประชมุที่มีอาการไขร้ว่มกบัอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น 
อาการไอ จาม มีน ้ามูก หอบเหนื่อยผิดปกติ ก่อนเข้าร่วมประชุม ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อน
ลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุม ทั้งนี ้ในกรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง  อาทิ มีไข ้(อุณหภูมิ
ร่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) ไอ จาม มีน า้มกู หอบเหนื่อยผิดปกติ ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อความรว่มมือ
ดงันี ้
- กรณีผูท้ี่มาประชมุดว้ยตนเองไม่สามารถผ่านจุดคดักรองได ้ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อความร่วมมือท่าน  งดเขา้

ร่วมการประชุมและมอบฉันทะ  ให้แก่ ตัวแทนของผู้จัดการกองทรัสตด์  าเนินการแทน โดยยื่นเอกสาร
หลกัฐานใหแ้ก่เจา้หนา้ที่บรเิวณจดุลงทะเบียนหนา้สถานท่ีจดัประชมุเท่านัน้ 

- กรณีที่ท่านเป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละไม่สามารถผ่านจุดคดักรองได ้เนื่องจากมีอาการ
ดังกล่าวข้างตน้ ผู้จัดการกองทรัสตข์อความร่วมมือท่านผู้รับมอบฉันทะงดเข้าร่วมการประชุมและยื่น
เอกสารหลักฐาน ไดแ้ก่ หนังสือมอบฉันทะ พรอ้มหลักฐานแสดงตนและเอกสารประกอบอื่นใด  ให้แก่
เจา้หนา้ที่บรเิวณจดุลงทะเบียนหนา้สถานท่ีจดัประชมุ 

2. ผูเ้ขา้ประชุมควรเตรียมหนา้กากอนามัยและแอลกอฮอลเ์จลส าหรบัใชข้องตนเอง และสวมใส่หนา้กากอนามยั
ตลอดเวลาการประชมุเพื่อความปลอดภยัของท่านและบคุคลขา้งเคียง 

3. หากท่านสงัเกตเห็นผูเ้ขา้รว่มประชมุรายใด มีอาการไอ จาม มีน า้มกู หรือหอบเหนื่อยผิดปกติ ผูจ้ดัการกองทรสัต์
แนะน าใหท้่านแจง้ใหเ้จา้หนา้ที่ ณ จดุตรวจคดักรองหรือจดุลงทะเบียนทนัที 

ทัง้นี ้เพื่อความปลอดภยัของผูถื้อหน่วยทรสัตท์กุท่านและป้องกนัการแพรก่ระจายของไวรสั COVID-19 ผูจ้ดัการ
กองทรสัตจ์ึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือทุกท่านใหป้ฎิบัติตามแนวทางการปฏิบตัิและมาตรการป้องกันดงักล่าวขา้งตน้
อย่างเครง่ครดั 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี ้

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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แบบสอบถามส าหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

(COVID-19 SCREENING QUESTIONNAIRE) 

ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะประมวลผลขอ้มลูตามแบบสอบถามฉบบันีเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้  จากการ

แพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 โดยผู้จัดการ

กองทรสัตจ์ะท าลายเอกสารนีเ้มื่อครบก าหนด 14 วนั เวน้แต่กรณีท่ีจ 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)…………………………………………… ………………..…………………………… 

……… ผูถื้อหน่วยทรสัต ์(Trust Unitholder)         ……… ผูร้บัมอบฉนัทะ (Proxy)            ………ผูต้ิดตาม (Escort) 

เบอรโ์ทรท่ีติดต่อได ้(Contact Phone No.)………………………… ……………………………………………………… 

ในปัจจบุนั ท่าน คู่สมรส และบคุคลใกลช้ิด มีอาการป่วยอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัต่อไปนีใ้ช่หรือไม่? 

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

รายละเอียด (Description) ใช ่(Yes) ไม่ใช ่(No) 
1 มีไขส้งู ปวดศีรษะ ปวดกลา้มเนือ้ ไอ เจ็บคอ มีน า้มกู ไม่ไดก้ลิ่น หายใจเรว็ หายใจเหนื่อย หายใจล าบาก 

มีอาการทอ้งเสีย หรือเป็นผูป่้วยโรคปอดอกัเสบ  
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 สมัผสักบัผูป่้วยยืนยนัโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  

Contacted with confirmed COVID-19 case 
  

3 มีการเดินทาง ไปหรือกลบั จากประเทศหรือจังหวดั ที่มีผูป่วยติดเชือ้ไวรสั 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 

  

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มลูที่ไดใ้หไ้วท้ัง้หมดขา้งตน้เป็นความจริงและถกูตอ้งตามความรูแ้ละความเขา้ใจของขา้พเจา้  

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 ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ขอใหค้ณุมอบฉันทะใหแ้ก่ ตวัแทนของผูจ้ดัการกองทรสัต ์แทนการเขา้รว่มประชมุ และเดินทางกลบั 

พรอ้มทัง้ปฏิบติัตามค าแนะน าของกองควบคมุโรค กระทรวงสาธารณธสขุอย่างเครง่ครดั 


