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มาตรการและข้อปฏิบตัิเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค 
โกรท ประจ าปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากัด ในฐานะ
ผู้จัดการกองทรัสต์ มีความห่วงใยในความปลอดภยัและสขุภาพของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุม  และเพื่อเป็นการ
ปฏิบตัิตามมาตรการการปฏิบตัิส าหรับกิจการ/กิจกรรมการแสดงสนิค้าและการประชมุ ตามมาตรการผอ่นปรนเพื่อป้องกนั
โรคระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานที่จัดงาน  
บริษัทฯ จึงได้ก าหนดมาตรการและข้อปฏิบตัิเก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
อิมแพ็ค โกรท ประจ าปี 2563  ดงันี ้ 

 
1. บริษัทฯ ขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกท่านพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ  

แทนการเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง เพื่อลดการรวมตวักนัของคนหมูม่าก และอาจเป็นปัจจยัเสีย่งของการแพร่เชือ้  
1.1. ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชมุแทน (รายละเอียด

หนงัสอืมอบฉนัทะที่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6)  

1.2. บริษัทฯ ขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีผู้ ใกล้ชิดที่เดินทางไปยังหรือเดินทางกลับจาก
ต่างประเทศ ในระยะเวลา 14 วันก่อนวนัประชุม และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของระบบทางเดิน
หายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน า้มกู เหน่ือยหอบ เป็นต้น โปรดงดเว้นการเข้าร่วมประชุม เพื่อลดความเสีย่งในการ
แพร่กระจายของเชือ้โรค โดยบริษัทฯ แนะน าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นตามความประสงค์หรือ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชมุแทน (รายละเอียดหนงัสอืมอบฉนัทะที่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชุมครัง้นี  ้
ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6)  
 

2. ส าหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  บริษัทฯ  ขอความกรุณา 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้องปฏิบตัิตามมาตรการและข้อปฏิบตัิเก่ียวกบัการประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ฯ ประจ าปี 2563 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยา่งเคร่งครัด เพื่อป้องกนัและลดความเสีย่งของ
การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงันี ้ 

2.1. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามยัตลอดเวลา โดยสถานที่จดังานจะไม่อนญุาตให้
เข้าอาคาร หากไมป่ฏิบตัิตาม 

2.2 บริษัทฯ จะเตรียมการจัดประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในพืน้ที่การประชุม  โดยจัดเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคลในห้องประชุม 1 เมตร และในจุดต่างๆ เช่น จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึง
จ ากัดผู้ ใช้ลิฟท์ในแต่ละรอบ และจัดให้มีการท าความสะอาดอปุกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สมัผสัปริมาณมาก ด้วยน า้ยาท า
ความสะอาด และแอลกอฮอล์อย่างสม ่าเสมอ จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 70% รวมทัง้จัดให้มีสื่อประชาสมัพันธ์
ค าแนะน าการป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้โรค ให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบข้อมลู  

2.3. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้องตอบแบบคดักรองตนเองก่อนเข้าบริเวณพืน้ที่การประชมุ  และขอความร่วมมือผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ปฏิบตัิตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ท่ีจดุคดักรองอยา่งเคร่งครัด โดยหากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ที่มีผู้ใกล้ชิดที่เดินทางไปยงัหรือเดินทางกลบัจากตา่งประเทศ ในระยะเวลา 14 วนัก่อนวนัประชมุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ

ในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ถอืหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2563 และบริษัทฯ 
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ขออนญุาตให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
จะอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารให้แก่ทา่น (รายละเอียดหนงัสอืมอบฉนัทะที่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชุมครัง้นี  ้ดงัมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6) ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จะต้องไม่ปกปิดข้อมลูด้านสขุภาพหรือประวตัิการเดินทาง
ของทา่นตอ่บริษัทฯ  

2.4. บริษัทฯ จะด าเนินการจัดให้มีการคัดกรองผู้ ที่มีไข้  โดยก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะมีการตรวจวัด
อณุหภมูิร่างกายก่อนเข้าบริเวณพืน้ท่ีการประชมุ โดยหากมีอณุหภมูิร่างกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป หรือมีอาการ
เจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน า้มูก หอบเหนื่อย เป็นต้น หรือไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่การแพทย์ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
ประจ าปี 2563 และบริษัทฯ ขออนุญาตให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารให้แก่ท่าน (รายละเอียดหนงัสือมอบฉนัทะที่แนบมา
กบัหนงัสือเชิญประชุมครัง้นี ้ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6) ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้องไม่ปกปิดข้อมูล
ด้านสขุภาพหรือประวตัิการเดินทางของทา่นตอ่บริษัทฯ  

2.5. บริษัทฯ จะด าเนินการจดัให้มีจดุปฐมพยาบาลให้การดแูลรักษาเบือ้งต้น โดยแยกผู้ ป่วยที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บ
คอ จาม มีน า้มูก หรือหอบเหนื่อย ออกจากพืน้ที่การประชุมนัน้ รวมทัง้อ านวยความสะดวกในการส่งไปรักษาตัวที่
โรงพยาบาล  

2.6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่
ท าแบบคัดกรองไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2563  

2.7 บริษัทฯ จะจดัที่นัง่ในพืน้ที่การประชุมให้มีระยะห่างระหว่างเก้าอีอ้ย่างน้อย  1 เมตร และเพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง จึงอาจท าให้มีข้อจ ากัดเก่ียวกับจ านวนที่นั่งในพืน้ที่การประชุมลดลงอย่างมี
นยัส าคญั และเมื่อที่นัง่ที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะไม่สามารถเข้าพืน้ที่การประชุมเพิ่มเติมได้  บริษัทฯ ขอ
อนญุาตให้ท่านผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
จะอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารให้แก่ทา่น (รายละเอียดหนงัสอืมอบฉนัทะที่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชุมครัง้นี ้ดงัมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6)  

2.8. หากสงัเกตเห็นว่าผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน า้มกู หอบเหนื่อย เป็นต้น 
บริษัทฯ ขออนญุาตให้ทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ออกจากพืน้ท่ีการประชมุ  

2.9. เพื่อให้การประชมุเป็นไปอยา่งกระชบั หากทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีข้อซกัถาม บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ทา่น
เขียนข้อซกัถามบนกระดาษและน าใส่กล่องรับค าถามแทนการสอบถามทางไมโครโฟน  โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะ
จดัเตรียมกระดาษและดินสอให้ในวนัประชมุ ซึง่บริษัทฯ จะสรุปค าถามและค าตอบไว้ในรายงานการประชมุ  

2.10. บริษัทฯ จะให้บริการชดุอาหารวา่งแบบบรรจกุลอ่งส าหรับรายบคุคลเทา่นัน้ และขอให้รับประทานบนที่นัง่
ของตนเอง และจดุที่จดัเตรียมไว้ให้เทา่นัน้ โดยขอให้งดการรวมกลุม่หรือสนทนาระหว่างรับประทาน เพื่อลดโอกาสในการ
เกิดความเสีย่งในการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัส  
 

นอกจากนี  ้เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นสถานการณ์ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังเป็นพิเศษ  บริษัทฯ อาจ
ปรับเปลี่ยนการด าเนินการใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรการของรัฐบาล หรือข้อก าหนดของหน่วยราชการที่อาจมีการ
ก าหนดเพิ่มเติมในภายหลงั และบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการแจ้งการปรับเปลีย่นการด าเนินการดงักลา่วผา่นช่องทางอื่นใด 
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ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทัง้นี ้การด าเนินการตามมาตรการและข้อปฏิบตัิข้างต้นอาจสง่ผลให้เกิดความลา่ช้าในการคดั
กรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา  ณ  โอกาสนี  ้และขอขอบคุณท่าน 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นอยา่งสงูและหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะได้รับความร่วมมือจากทา่นเป็นอยา่งดี  
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จ ากดั 
ผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็คโกรท 
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แบบคัดกรองโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 21 กรกฎาคม 2563 
ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม,ชัน้ 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอร่ัม  

Unitholder’s health screening form – COVID-19  
Before attending the 2020 Annual General Meeting of Trust Unitholders on July 21, 2020 

At Grand Diamond Ballroom, 2nd floor, IMPACT Forum 
 
 

บริษัทฯ ขอความร่วมมือทา่นให้ข้อมลูที่ถกูต้องเป็นความจริงเพื่อประโยชน์ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
Please provide accurate and truthful statements for effective prevention of the spreading of the Coronavirus (COVID-19). 

 
 

ช่ือ –สกลุ (Name-Surname)__________________________________________________________________________ 
หมายเลขโทรศพัท์ (Mobile Phone Number)   
ที่อยูท่ี่ติดตอ่ได้ (Contact Address)_____________________________________________________________________ 
 
1. ทา่นมีไข้หรือไม?่ (≥ 37.5 °C) Do you have a fever? (≥ 37.5 °C) ใช ่ ไมใ่ช ่  
 
2. ทา่นมีอาการดงัตอ่ไปนี ้หรือไม?่ Do you have any of these symptoms?  

ไอ Cough    ใช ่ ไมใ่ช ่  
เจ็บคอ Sore throats   ใช ่ ไมใ่ช ่   
หอบเหน่ือย Shortness of breath  ใช ่ ไมใ่ช ่  
อาเจียน Vomiting   ใช ่ ไมใ่ช ่  
 

3. ทา่นมีประวตัิการเดินทางมาจากตา่งประเทศ ใน 14 วนัท่ีผา่นมาหรือไม?่  
Have you traveled / transited from any countries except Thailand within the past 14 days?  

ใช ่(Yes) มาจากประเทศ / พืน้ท่ี (I have traveled to):_________________________________  
ไมใ่ช ่(No)  

 
4. ทา่นมีประวตัิสมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยหรือผู้ที่ต้องสงสยัวา่ติด COVID-19 ในช่วง 14 วนัท่ีผา่นมาหรือไม?่  
Have you been in physical contact with patients or a person who is suspected to have COVID-19 within the 
past 14 days? 

ใช ่(Yes)  
ไมใ่ช ่(No)  

 
 



เอกสารแนบ 8 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท 
 

 
5. คณุได้ประกอบอาชีพท่ีใกล้ชิดกบัชาวตา่งชาติหรือไม?่ 
Have you been in contact with any foreigners in your work? 

ใช ่(Yes)  
ไมใ่ช ่(No)  

  
ขอรับรองวา่ข้อมลูข้างต้นถกูต้องและเป็นความจริง 

Certified True and Correct Information 
 

      
(     ) 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ 

Trust unitholder and/or Proxy 

 
หมายเหตุ: หากพบว่าท่านมีไข้ (≥ 37.5 °C) หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ข้างต้น หรือมีประวตัิ
เดินทางมาจากต่างประเทศ หรือพืน้ที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) หรือมีประวตัิสมัผสั
ใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยที่ต้องสงสยัการติด COVID-19 บริษัทฯ ขออนญุาตให้ท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
แทนการเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง (รายละเอียดหนงัสอืมอบฉนัทะที่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้ดงัมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 6) และเดินทางกลบั พร้อมปฏิบตัิตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสขุ  
Remark: If you have a fever (≥ 37.5 °C), or any symptoms as indicated above, or traveled / transited from any 
foreign countries 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 
to attend the meeting on your behalf (details of the proxy is provided in Attachment No.6). Then you may 
return safely to your resident and follow the guidelines of the Ministry of Public Health. 


