บริษทั ฯ กำหนดมำตรกำรและแนวปฏิ บตั ิ ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุ้น ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
ไวรัสโคโรนำ 2019 ดังนี้
1. สํา หรับ ผู้ถือ หุ้น ที่ เ พิ่ง เดิน ทางกลับ จากต่ า งประเทศ หรือ ได้สมั ผัส หรือ อยู่ ใ กล้ก ับ บุ ค คลที่ไ ด้เ ดิน ทางมาจาก
ต่างประเทศภายใน 14 วันก่อนการประชุม หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ขอให้มอบฉันทะให้ผอู้ ่นื หรือ
กรรมการอิสระของบริษทั ฯเข้าร่วมประชุมแทน
2. บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามคําแนะนํา การป้องกัน ควบคุมไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สําหรับการจัดการประชุม สัมมนา
หรือกิจกรรมอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยจัดให้มเี จลแอลกอฮอล์สาํ หรับ
ล้างมือ และจัดจุดคัดกรองไว้ทบ่ี ริเวณทางเข้าของสถานทีจ่ ดั การประชุมเพื่อทําการคัดกรองผูเ้ ข้าร่วมประชุมทีม่ อี าการ
เกีย่ วกับระบบทางเดินหายใจ ในกรณีทพ่ี บผูม้ คี วามเสีย่ ง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่อนุ ญาตให้เข้าร่วมการประชุม
โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั เข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
3. ผูถ้ ือหุ้นท่านใดที่จะเข้าร่วมประชุม กรุณาสวมหน้ากากอนามัยมาทุกท่าน เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของ
COVID-19 โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทีเ่ ข้าร่วมประชุม เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในระยะอย่างน้อย
1-2 เมตร และล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังจากเสร็จสิน้ การประชุม
4. บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน แม้ไม่ใช่ผู้ท่อี ยู่ในกลุ่มเสียงตามทีระบุไว้ในข้อ 1 ควรมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษทั เข้าร่วมประชุมแทน
5. ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งคําถามทีเ่ กียวข้องกับวาระการประชุมมาล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจําปี 2563
โดยส่งมาที่ Email: investor@nine.co.th ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะพิจารณาตอบคําถามและบันทึกการตอบคําถามไว้ในวาระ
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 ตามความเหมาะสม
6. บริษทั ฯ งดการแจกอาหาร งดเสิรฟ์ ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลด
ความเสีย่ งของการแพร่กระจายของเชือ้ ไวรัส
7. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องกรอกแบบสอบถามตามความจริงเพื่อการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชือ้ ไวรัสโคโรนา
สายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19) ในกรณีทท่ี ่านปกปิ ดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัตกิ ารเดินทางของท่าน ถือว่าท่าน
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. 2558
ทัง้ นี้ อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษทั ฯ ขออภัยในความไม่สะดวก
มา ณ โอกาสนี้ และบริษทั ฯได้เผยแพร่ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบแนวปฏิบตั ดิ งั กล่าว ผ่านทางเว็บไซด์ www.nine.co.th เป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว

แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Health Declaration Form
Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2020 on June 30, 2020
At the Meeting Room on 39 floor, Suntowers Building B No. 123 Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการคัดกรอง ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
Please provide accurate and truthful medical statement for the benefit of screening for COVID-19.

ชื่อ – สกุล (Name-Surname)______________________หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone Number)_______________
1. ท่านมีไข้หรือไม่? (≥ 37.5 °C) Do you have a fever? (≥ 37.5 °C)
ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)
2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่? Do you have any of these symptoms?
ไอ Cough
เจ็บคอ Sore throats
น้้ามูกไหล Runny nose
เหนื่อยหอบ Shortness of breath

ใช่ (Yes)
ใช่ (Yes)
ใช่ (Yes)
ใช่ (Yes)

ไม่ใช่ (No)
ไม่ใช่ (No)
ไม่ใช่ (No)
ไม่ใช่ (No)

3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพืน้ ทีท่ มี่ ีการระบาดของ COVID-19 ใน 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่?
Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days?
ใช่ (Yes) มาจากประเทศ / พืน้ ที่ (I have traveled to):_________________________________
ไม่ใช่ (No)
4. ท่านมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องสงสัยว่าติด COVID-19 หรือไม่?
Have you been in physical contact with patients or a person who is suspected to have COVID-19?
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
หมายเหตุ หากพบว่าท่านมีไข้ (≥ 37.5 °C) หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ งตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ข้างต้น หรือมีประวัติเดินทางมาจาก
ต่างประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติด COVID-19 บริษัทฯ ขอให้
ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แทนการเข้าร่วม
ประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามค้าแนะน้าของกองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
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 within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-19 patients, GPSC would like to
kindly ask for your cooperation in giving proxy to an independent director to attend the meeting on your behalf, by filling t he Proxy
Form B and submit to GPSC staff. Then you may then return safely to your resident and follow the guideline of the Department of
Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand.
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