
 

  

แนวทางปฏิบัตตินในการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญประจ าปี 2563 
เพือ่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม บริษัทจึงก าหนดมาตรการป้องกันการติดต่อของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2563 ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้แนะน าของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ดงันี ้ 

 
1. บริษัทจะจัดใหมี้ระบบคดักรองผูท่ี้มีอาการไขสู้งร่วมกับอาการทางเดินทางหายใจ  โดยผ่านการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายก่อนเขา้ร่วม

ประชมุ 
1.1 ในกรณีผูเ้ขา้รว่มประชุมมีอณุหภมูิรา่งกาย ≥37.5ºC  องศาเซลเซียส หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีไขสู้ง ไอ เจ็บคอ จาม มี

น า้มกู บรษิัทขอสงวนสิทธิไม่ใหท้่านเขา้ร่วมการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในครัง้นี ้ โดยบรษิัทขออนญุาตใหท้่านมอบฉันทะแก่
กรรมการอิสระของบรษิัทแทน โดยเจา้หนา้ท่ีท่ีจดุลงทะเบียนจะอ านวยความสะดวกเรื่องเอกสารและอากรแสตมป์ใหแ้ก่ทา่น 

1.2 ในกรณีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่พบอาการตามขอ้ 1.1 บริษัทจะติดสติ๊กเกอรส์ัญลักษณ์ประจ าตวัไวบ้นเสือ้ของท่านใหเ้ห็นสามารถ
มองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนก่อนเขา้รว่มประชมุ 
 

2. บรษิัทจดัเตรียมจดุลา้งมือโดยเจลแอลกอฮอลอ์ย่างเพียงพอ โดยเฉพาะบรเิวณที่มีการใชง้านรว่มกนัจ านวนมาก เช่น จดุลงทะเบียน หอ้ง
ประชมุ จดุบรกิารตา่งๆ เป็นตน้ 
 

3. บรษิัทงดบรกิารอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในระหวา่งที่มีการจดัประชมุ  
 
4. บรษิัทจะเนน้ย า้การท าความสะอาดอปุกรณแ์ละสถานท่ีประชมุอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้บรเิวณที่มีผูส้มัผสัเป็นจ านวนมากดว้ยผงซกัฟอก 

น า้ยาท าความสะอาด หรือแอลกอฮอล ์70% เช่น ลิฟตโ์ดยสาร ราวบนัได และลกูบดิประตหูอ้งน า้ เป็นตน้  
 
5. บริษัทจะจดัสถานท่ีประชุมใหก้วา้งขวางเพียงพอ รวมทัง้กระจายมมุใหบ้ริการต่างๆ เพ่ือไม่ใหเ้กิดความแออดัจนเกินไป ทัง้นี ้เพ่ือความ

ปลอดภยัและปอ้งกนัการติดต่อของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของผูเ้ขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุท่าน บริษัทจึงเรียนมา
เพ่ือขอความรว่มมือทกุทา่นใหป้ฏิบตัติามขอ้ก าหนดท่ีระบดุงัตอ่ไปนีอ้ย่างเครง่ครดั 
5.1 ควรงดเขา้รว่มประชมุ หากพบวา่ตนเองมีอาการตามขอ้ 1.1  
5.2 หากท่านสงัเกตเห็นผูร้่วมประชุมท่านอ่ืนมีอาการตามขอ้ 1.1 ใหท้่านแจง้เจา้หนา้ท่ีของบริษัท ณ จุดคดักรองหรือจุดลงทะเบียน

โดยทนัที 
5.3 ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่นควรเตรียมหนา้กากอนามยัมาเอง และควรสวมใส่ตลอดเวลาท่ีเขา้รว่มการประชมุ เพ่ือความปลอดภยัของ

ทา่นและบคุคลขา้งเคียง 
 
  



 

  

แบบคัดกรองโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 
ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 วันศุกรท์ี่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น 
ณ อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวติ ช้ัน 2 เลขที ่250 ถนนรัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 
COVID-19 Screening Form 

Before attending the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020 on Friday, 3 July 2020 at 2.00 p.m 

At Muang Thai Life Assurance Auditorium, 2nd Floor, No. 250 Rachadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320 

 

ขอความรว่มมือท่านใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งเป็นความจรงิ เพ่ือประโยชนใ์นการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควิด 19 
we ask for your cooperation in providing the most accurate and truthful medical statements for effective 

prevention of the spreading of the Coronavirus Disease 2019. 
 

ช่ือ-สกลุ (Full name)________________________________ หมายเลขโทรศพัท ์(Mobile Phone Number)_________________________ 
1. ทา่นมีไข ้≥37.5ºC หรือไม่? Do you have a fever with ≥37.5ºC? ใช่ (Yes)  ไม่ใช ่(No)  

2. ทา่นมีอาการดงัตอ่ไปนี ้หรือไม่? Do you have any of these symptoms? 

ไอ Cough   ใช่ (Yes)  ไม่ใช ่(No)  
เจ็บคอ Sore throat  ใช่ (Yes)  ไม่ใช ่(No)  
น า้มกูไหล Runny nose  ใช่ (Yes)  ไม่ใช ่(No)  
เหน่ือยหอบ Shortness of breath  ใช่ (Yes)  ไม่ใช ่(No)  
 

3. ท่านมีประวตัิการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพืน้ท่ีท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ใน 14 วนั ท่ีผ่านมา

หรือไม่? Have you traveled/transited from abroad or from areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days? 

 ใช่ (Yes)  มาจากประเทศ/พืน้ท่ี (I have traveled/transited from) : ____________________________________________ 
 ไม่ใช ่(No) 

 

4. ทา่นมีประวตัสิมัผสัใกลช้ิดกบัผูป่้วยท่ีตอ้งสงสยัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือไม่?  
Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients? 

 ใช่ (Yes)  
 ไม่ใช ่(No) 

 

 
 

 

 
 

 

หมายเหต ุ: หากพบว่าคณุมีไข้ ≥37.5ºC  หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ หรือมีประวตัิเดินทางมาจากต่างประเทศหรือ
พืน้ท่ีท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือมีประวตัิสมัผสัใกลช้ิดกบัผูป่้วยท่ีตอ้งสงสยัในการติดเชือ้ของโรค
ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 บริษัทขอใหท้่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบรษิัทดว้ยการกรอกและส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ
ใดแบบหนึ่ง ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีบริษัทแทนการเขา้ร่วมประชุม และเดินทางกลบั พรอ้มปฏิบตัิตามค าแนะน าของกรมควบคมุโรค 
กระทรวงสาธารณสขุ 

Remark    :   If you have a fever with the temperature of ≥37.5ºC , or have any of the symptoms indicated above, or have transited from abroad or from 
the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days, or have been in physical contact with suspected COVID-19 patients, the Company 

would like to ask for your kind cooperation to grant proxy to an independent director to attend the Meeting on your behalf, by filling any 

of the Proxy Forms and submit it to our staff. Then, you may return safely to your residence and follow the guideline of the Department of 

Disease Control, the Ministry of Public Health. 


