
 
 
 

 
บริษทัฯ ก ำหนดมำตรกำรและแนวปฏิบติัในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของ 

ไวรสัโคโรนำ 2019 ดงัน้ี 
 

1. สําหรับผู้ถือหุ้นที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือได้สมัผัส หรืออยู่ใกล้กับบุคคลที่ได้เดินทางมาจาก
ต่างประเทศภายใน 14 วนัก่อนการประชุม หรอืมอีาการเกี่ยวกบัระบบทางเดนิหายใจ ขอให้มอบฉันทะให้ผูอ้ื่น หรอื 
กรรมการอสิระของบรษิทัฯเขา้ร่วมประชุมแทน 
 

2. บรษิทัฯ ปฏบิตัติามคาํแนะนํา การป้องกนั ควบคุมไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) สาํหรบัการจดัการประชุม สมัมนา 
หรอืกจิกรรมอื่นทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนัของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยจดัใหม้เีจลแอลกอฮอลส์าํหรบั
ลา้งมอื และจดัจุดคดักรองไวท้ีบ่รเิวณทางเขา้ของสถานทีจ่ดัการประชุมเพื่อทําการคดักรองผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีม่อีาการ
เกีย่วกบัระบบทางเดนิหายใจ ในกรณีทีพ่บผูม้คีวามเสีย่ง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ร่วมการประชุม 
โดยผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัเขา้ร่วมประชุมแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
 

3. ผูถ้ือหุ้นท่านใดที่จะเขา้ร่วมประชุม กรุณาสวมหน้ากากอนามยัมาทุกท่าน เพื่อป้องกนัและควบคุมการระบาดของ 
COVID-19 โดยการสวมใส่หน้ากากอนามยัตลอดเวลาทีเ่ขา้ร่วมประชุม เวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลในระยะอย่างน้อย 
1-2 เมตร และลา้งมอืดว้ยสบู่หรอืเจลแอลกอฮอลก์่อนและหลงัจากเสรจ็สิน้การประชุม 
 

4. บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน แม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสยีงตามทีระบุไว้ในข้อ 1 ควรมอบฉันทะให้
กรรมการอสิระของบรษิทัเขา้ร่วมประชุมแทน 
 

5. ผูถ้ือหุน้สามารถส่งคําถามทีเ่กยีวขอ้งกบัวาระการประชุมมาล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจําปี 2563 
โดยส่งมาที่ Email: investor@nine.co.th ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะพจิารณาตอบคําถามและบนัทกึการตอบคําถามไวใ้นวาระ
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2563 ตามความเหมาะสม 
 

6. บรษิทัฯ งดการแจกอาหาร งดเสริฟ์ ชา กาแฟ และงดรบัประทานอาหารในบรเิวณจดัการประชมุโดยเดด็ขาด เพื่อลด
ความเสีย่งของการแพร่กระจายของเชือ้ไวรสั 
 

7. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนจะตอ้งกรอกแบบสอบถามตามความจรงิเพื่อการคดักรองโรคปอดอกัเสบจากเชือ้ไวรสัโคโรนา
สายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) ในกรณีทีท่่านปกปิดขอ้มูลดา้นสุขภาพหรอืประวตักิารเดนิทางของท่าน ถอืว่าท่าน
กระทาํความผดิตามพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 
 

ทัง้นี้ อาจเกดิความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม บรษิทัฯ ขออภยัในความไม่สะดวก
มา ณ โอกาสนี้ และบรษิทัฯไดเ้ผยแพร่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบแนวปฏบิตัดิงักล่าว ผ่านทางเวบ็ไซด ์www.nine.co.th เป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ 
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แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 
ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 39 อาคารซนัทาวเวอร์ส 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. 
 

ช่ือ – สกุล (Name-Surname)______________________หมายเลขโทรศัพท ์(Mobile Phone Number)_______________ 
1. ท่านมีไขห้รือไม?่ (≥ 37.5 °C) Do you have a fever? (≥ 37.5 °C)   ใช ่(Yes) ไม่ใช่ (No)  
 

2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม?่ Do you have any of these symptoms? 
ไอ Cough       ใช ่(Yes) ไม่ใช่ (No)  
เจ็บคอ Sore throats      ใช ่(Yes) ไม่ใช่ (No)  
น้้ามูกไหล Runny nose      ใช ่(Yes) ไม่ใช่ (No)  

 เหนื่อยหอบ Shortness of breath     ใช ่(Yes) ไม่ใช่ (No)  
 

3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพืน้ทีท่ีม่ีการระบาดของ 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? 

ใช ่(Yes) มาจากประเทศ / พืน้ที ่(I have traveled to):_________________________________ 
ไม่ใช ่(No) 

 

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

ใช ่(Yes) 
 ไม่ใช ่(No) 
 

หมายเหตุ หากพบว่าท่านมีไข้ (≥ 37.5 °C) หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ 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. 
 

 


