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แนวปฏบิตัเิพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 
ส าหรบัผูถ้อืหุน้ในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 

 
ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บรษิทัมคีวามห่วงใยต่อสถานการณ์ดงักล่าวเป็นอย่าง

ยิง่จงึขอก าหนดแนวปฏบิตัเิพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ส าหรบัผูถ้อืหุน้ในการเขา้ร่วมประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ดงันี้ 

1. ผู้ถือหุ้นที่มคีวามเสี่ยง หรอืมอีาการทีอ่าจสงสยัว่าจะเป็นโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-19) ขอให้ท่านพจิารณามอบฉันทะให้แก่
บุคคลอื่น หรอืมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบรษิัทเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตามวธิกีารที่ได้ก าหนดไวใ้นหนังสอืเชิญ
ประชุม โดยแนะน าใหใ้ชแ้บบฟอรม์หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ทัง้นี้เพื่อรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทุกท่านในการประชุมและออกเสยีงลงคะแนน กรณีที่
ท่านประสงค์จะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอสิระเขา้ประชุมแทน ท่านสามารถส่งเอกสารดงักล่าว พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (รบัรอง
ส าเนาถูกต้อง) มายงับรษิัทล่วงหน้าได้อย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งถึง ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์ บรษิัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ ากัด 
(มหาชน) เลขที ่159/6 อาคารเสรมิมติร ทาวเวอร ์ชัน้ 2 หอ้ง 201-202 ถนนสขมุวทิ21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

ผูถ้อืหุน้ทีม่คีวามเสีย่งไดแ้ก่ 
1.1 ผูท้ ีม่อีาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ไดแ้ก่ ไอ จาม เจบ็คอ น ้ามกูไหล เหนื่อยหอบ มไีข ้
1.2 ผูท้ ีม่ปีระวตักิารเดนิทางไป/กลบั/แวะผ่าน ประเทศทีก่ระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นเขตโรคตดิต่ออนัตราย และพืน้ทีท่ ีม่กีาร 

ระบาดต่อเนื่องและเขา้มาในประเทศไทยหลงัวนัที ่12 กรกฎาคม 2563 
1.3 ผูท้ ีม่ปีฏสิมัพนัธ์ พูดคุย ร่วมประชุม ใกลช้ดิ สมัผสั ใชส้ถานทีร่่วมกบัผูต้ดิเชื้อ COVID-19 
1.4 ผูท้ ีส่มัผสัหรอืใกลช้ดิกบับุคคลตามขอ้ 1.1 และ 1.2 

2. บรษิทัจะจดัตัง้จุดคดักรองตามแนวปฏบิตัขิองกรมควบคุมโรค และผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคดักรองโรคตดิเชือ้ไวรสั 
โคโรนา (COVID-19) ก่อนเข้าในบรเิวณสถานทีจ่ดัประชุม ในกรณีที่ไม่ท าแบบคดักรองโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-19) หรอืในกรณีที่ตรวจ
พบผูม้คีวามเสี่ยง บรษิัทขอสงวนสทิธไิม่อนุญาตให้ผู้มคีวามเสี่ยงดงักล่าวเข้าไปยงับรเิวณพื้นที่ประชุม  (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 
ท่านสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัเขา้ร่วมประชุมแทนได้) 

3. บริษัทจะจัดเตรียมเจลล้างมือแบบแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น ห้องประชุม จุด
ลงทะเบยีน เป็นต้น และขอใหท้่านผู้ถอืหุน้ ลา้งมอืก่อนและหลงัจากเสรจ็สิ้นการเขา้ร่วมประชุม เพื่อความปลอดภยัและสุขอนามยัของผูถ้อืหุน้ทุก
ท่าน 

4. บรษิัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรยีมหน้ากากอนามยัและสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม  หากในระหว่างการประชุม
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดมอีาการไข ้ไอ จาม มนี ้ามกู มอีาการเกีย่วกบัทางเดนิหายใจ หรอืหายใจล าบาก ขอความร่วมมอืโปรดออกจากการประชุม 
ทนัท ีทัง้นี้ โปรดรกัษาระยะห่างระหว่างบุคคล โดยจะเวน้ระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร ในการตรวจหนังสอืมอบฉนัทะ และการลงทะเบยีนเขา้ร่วม
ประชุม 

5. บรษิทัจะจดัทีน่ัง่ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม ใหม้รีะยะห่างทีเ่หมาะสม โดยจะเวน้ระยะต่อทีน่ัง่อย่างน้อย 1 เมตร ส่งผลใหม้จี านวนทีน่ัง่ใน 
หอ้งประชุมลดลงอย่างมนีัยส าคญั มจี ากดัเพยีง 50 ทีน่ัง่ และเมื่อทีน่ัง่ทีจ่ดัใหเ้ตม็แลว้ท่านผูถ้อืหุน้จะไม่สามารถเขา้พืน้ทีก่ารประชุมเพิม่เตมิได้ ซึง่ 
บรษิทัตอ้งขอความร่วมมอืใหท้่านผูถ้อืหุน้พจิารณามอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน 

6. เพื่อลดความเสีย่งจากการแพร่ระบาด บรษิทัจะไม่จดัเตรยีมไมโครโฟนส าหรบัการสอบถาม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีป่ระสงคจ์ะสอบถามใน 
ทีป่ระชุม ขอใหเ้ขยีนค าถามและส่งมอบใหแ้ก่เจา้หน้าทีข่องบรษิทั เพื่อจดัส่งค าถามแก่ประธานทีป่ระชุมต่อไป 

7. บรษิทัจะด าเนินการประชุมใหก้ระชบัทีสุ่ด และเป็นไปตามระเบยีบวาระการประชุมทีก่ าหนดไวอ้ย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย 
8. บรษิทัขอความร่วมมอืงดรบัประทานอาหารว่างในบรเิวณจดังานเพื่อลดความเสีย่งของการแพร่กระจายของเชื้อไวรสั 
9. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงแนวทางปฏบิตัสิ าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ 

ไวรสัโคโรนา (COVID-19) 
 

บรษิทั ขอขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านเป็นอย่างสงู และหวงัเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะไดร้บัความร่วมมอืจากทุกท่านเป็นอย่างด ีเพื่อความปลอดภยั
และสุขอนามยัของผูถ้อืหุน้ทุกท่าน ทัง้นี้อาจเกดิความล่าชา้ในการคดักรอง และการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม บรษิทัขออภยัในความไม่สะดวกมา 
ณ โอกาสนี้ 
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แบบคดักรองโรคตดิเชือ้ ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 

ก่อนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัจนัทรท์ี ่27 กรกฎาคม 2563 
ณ โรงแรม เดอะเวสทนิแกรนดสุ์ขมุวทิ หอ้งอลัตจิดู(Altitude) ชัน้ 25 ซอยสุขมุวทิ19 (วฒันา)  

ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
COVID-19 Screening Form 

Before attending to 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, July 27, 2020 
at the Altitude room, 25th Floor, The Westin Grand Sukhumvit, Sukhumvit road,  

Khwaeng Khlong Toei Nuea, Wattana, Bangkok 
 
 
ขอความร่วมมอืท่านใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้งเป็นความจรงิเพื่อประโยชน์ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อ ไวรสัโคโรนา (“COVID-19”) 
We as for your corporation in providing the most accurate and truthful medical statements for effective prevention of the spreading of 
the Coronavirus 2019 (COVID-19) disease. 
 
ชื่อ– สกุล (Name-Surname) _________________________________ หมายเลขโทรศพัท ์(Mobile Phone Number) _______________ 

1. ท่านมไีข ้≥ 37.5° C หรอืไม่ Do you have a fever? (≥37.5° C)    ❑ ใช ่(Yes) ❑ไม่ใช่ (No) 
2. ท่านมอีาการดงัต่อไปนี้หรอืไม่ Do you have any of these symptoms? 

ไอ Cough         ❑ ใช ่(Yes) ❑ไม่ใช่ (No) 

เจบ็คอ Sore throats        ❑ ใช ่(Yes) ❑ไม่ใช่ (No) 

น ้ามกูไหล Runny nose        ❑ ใช ่(Yes) ❑ไม่ใช่ (No) 

เหนื่อยหอบ Shortness of breath       ❑ ใช ่(Yes) ❑ไม่ใช่ (No) 
3. ท่านมปีระวตักิารเดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืมาจากพื้นทีท่ีม่กีารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ใน 14 วนัทีผ่่านมาหรอืไม่? 
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): ______________________________ ❑ไม่ใช่ (No) 
4. ท่านมปีระวตัสิมัผสัใกลช้ดิกบัผูป่้วยทีต่อ้งสงสยัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืไม่? 
Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients? 

❑ ใช ่(Yes) ❑ ไม่ใช่ (No) 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มลูทีไ่ดใ้หไ้วท้ัง้หมดขา้งตน้เป็นความจรงิและถูกตอ้งตามความเขา้ใจของขา้พเจา้ 
I hereby certify that the above information is true and accurate to my understanding. 
 

ลงชื่อ (Signed) ______________________________ 
 
ส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ี (For the Officer) 

❑ ไม่พบความเสีย่ง - เขา้จุดลงทะเบยีน (No Risk Found - Allow to enter the registration zone) 

❑ พบความเสีย่ง – เจา้หน้าทีใ่หค้ าแนะน า (Risk Found - To take advice from the Officer) 
 
 

หมำยเหตุ หากพบวาคุณมไีข ้≥37.5° C หรอืมอีาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามทีบ่รษิทัระบุไว้ หรอืมปีระวตัเิดนิทางมาจากประเทศหรอืพืน้ทีท่ี่มกีารแพร่ระบาดของไวรัสโคโร
นา2019 (COVID-19) หรอืมปีระวตัสิมัผสัใกล้ชดิกบัผูป่้วยที่ต้องสงสยัการตดิเชื้อ COVID-19 บรษิทัขอให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอสิระของบรษิทัดว้ยการกรอกและส่ง
หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ข.) ให้แก่เจ้าหน้าที่บรษิัทแทนการเข้าร่วมประชุม และเดินทางกลบัพร้อมปฏบิตัติามค าแนะน าของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอย่าง
เคร่งครดั 
 

Remark 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, The Company would like to kindly ask for your cooperation 
to grant proxy to an independent director to attend the meeting on your behalf, by filling the Proxy Form B and submit to our 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. 


