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แนวปฏิบติัเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 
ส าหรบัผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 

 

ดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณด์งักล่าวเป็นอยา่งยิง่ 
จึงขอก าหนดแนวปฏิบตัิเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ส าหรบัผูถ้ือหุน้ในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือ
หุน้ ประจ าปี 2563 ดงันี ้

1. ผูถ้ือหุ้นท่ีมีความเสี่ยง หรือมีอาการท่ีอาจสงสยัว่าจะเป็นโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ขอใหท่้านพิจารณามอบฉันทะให้แก่
บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทเพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามวิธีการท่ีไดก้  าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม 
โดยแนะน าให้ใช้แบบฟอรม์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ทั้งนีเ้พื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านในการประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรณีท่ีท่าน
ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้ับกรรมการอิสระเขา้ประชุมแทน ท่านสามารถส่งเอกสารดังกล่าว พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (รบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง) มายงับริษัทล่วงหนา้ไดอ้ย่างนอ้ย 7 วนั ก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุน้ โดยส่งถึง ฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ์ บริษัท วินทค์อม เทคโนโลยี จ  ากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร ์ชัน้ 14 หอ้ง 1401 ถนนสขุุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

 ผูถ้ือหุน้ท่ีมีความเสี่ยงไดแ้ก่ 
1.1  ผูท่ี้มีอาการอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปนี ้ไดแ้ก่ ไอ จาม เจ็บคอ น า้มกูไหล เหน่ือยหอบ มีไข ้  
1.2  ผูท่ี้มีประวตัิการเดินทางไป/กลบั/แวะผ่าน ประเทศท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นเขตโรคติดต่ออนัตราย และพืน้ท่ีท่ีมีการ
 ระบาดต่อเนื่องและเขา้มาในประเทศไทยหลงัวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2563 
1.3  ผูท่ี้มีปฏิสมัพนัธ ์พูดคุย ร่วมประชุม ใกลช้ิด สมัผสั ใชส้ถานท่ีร่วมกับผู้ติดเชือ้ COVID-19 
1.4  ผูท่ี้สมัผสัหรือใกลช้ิดกับบุคคลตามขอ้ 1.1 และ 1.2 

 2. บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค และผูถ้ือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมจะตอ้งตอบแบบคดักรองโรคติดเชือ้ไวรัส
โคโรนา (COVID-19) ก่อนเข้าในบริเวณสถานท่ีจัดประชุม ในกรณีท่ีไม่ท าแบบคดักรองโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) หรือในกรณีท่ีตรวจพบ 
ผูมี้ความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผูมี้ความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปยังบริเวณพืน้ท่ีประชุม (ในกรณีท่ีผู้ถือหุน้มาประชุมด้วยตนเอง ท่าน
สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเขา้ร่วมประชุมแทนได)้ 
 3. บริษัทจะจดัเตรียมเจลลา้งมือแบบแอลกอฮอลอ์ย่างเพยีงพอ โดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีการใชง้านร่วมกนั เช่น หอ้งประชุม จดุลงทะเบยีน 
เป็นตน้ และขอใหท่้านผูถ้ือหุน้ลา้งมือก่อนและหลงัจากเสร็จสิน้การเขา้ร่วมประชุม เพื่อความปลอดภยัและสขุอนามยัของผูถ้ือหุ้นทุกท่าน 
 4. บริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดเวลาท่ีเข้าร่วมประชุม หากในระหว่างการประชุม 
ผูเ้ข้าร่วมประชุมท่านใดมีอาการไข ้ไอ จาม มีน า้มกู มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือหายใจล าบาก ขอความร่วมมือโปรดออกจากการประชุม
ทนัที ทัง้นี ้โปรดรกัษาระยะห่างระหว่างบุคคล โดยจะเว้นระยะห่างไม่นอ้ยกว่า 1.5 เมตร ในการตรวจหนังสือมอบฉันทะ และการลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม 
 5. บริษัทจะจัดท่ีน่ังของผูเ้ขา้ร่วมประชุม ให้มีระยะห่างที่เหมาะสม โดยจะเวน้ระยะต่อท่ีน่ังอย่างนอ้ย 1.5 เมตร ส่งผลใหมี้จ านวนท่ีน่ังใน
หอ้งประชุมลดลงอย่างมีนัยส าคัญ มีจ ากัดเพียง 50 ท่ีน่ัง และเม่ือท่ีน่ังที่จัดให้เต็มแลว้ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื ้นท่ีการประชุมเพิ่มเติมได้ ซึ่ง
บริษัทตอ้งขอความร่วมมือใหท่้านผูถ้ือหุน้พิจารณามอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
 6. เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทจะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนส าหรบัการสอบถาม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีประสงคจ์ะสอบถามใน
ท่ีประชุม ขอใหเ้ขียนค าถามและส่งมอบใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษัท เพื่อจัดส่งค าถามแก่ประธานท่ีประชุมต่อไป 
 7. บริษัทจะด าเนินการประชุมใหก้ระชับท่ีสดุ และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนดไวอ้ย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 8. บริษัทขอความร่วมมืองดรบัประทานอาหารว่างในบริเวณจัดงานเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชือ้ไวรสั 
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบตัิส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมใหเ้หมาะสมกับสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรสัโคโรนา (COVID-19) 

 บริษัท ขอขอบคุณผูถ้ือหุน้ทุกท่านเป็นอย่างสงู และหวงัเป็นอย่างยิ่งที่จะไดร้บัความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี เพื่อความปลอดภยัและ
สขุอนามัยของผูถ้ือหุ้นทุกท่าน ทั้งนีอ้าจเกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ 
โอกาสนี ้
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แบบคดักรองโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 
ก่อนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัศุกรท์ี่ 24 กรกฎาคม 2563 

ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ชัน้ 3 หอ้งแกรนด ์บอลรูม ถนนวิทยุ แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
COVID-19 Screening Form 

Before attending to 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, July 24, 2020 
at the Grand Ball Room, 3rd  Floor, The  Okura Prestige Bangkok Hotel, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 

 
ขอความร่วมมือท่านให้ขอ้มลูที่ถูกตอ้งเป็นความจริงเพ่ือประโยชนใ์นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา (“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.  ท่านมีไข ้≥ 37.5° C หรือไม่ Do you have a fever? (≥37.5° C)   ❑ ใช่ (Yes)  ❑ไม่ใช่ (No) 
2.  ท่านมีอาการดงัต่อไปนีห้รือไม่ Do you have any of these symptoms? 

ไอ Cough         ❑ ใช่ (Yes)  ❑ไม่ใช่ (No) 
เจ็บคอSore throats        ❑ ใช่ (Yes)  ❑ไม่ใช่ (No) 
นา้มกูไหล Runny nose        ❑ ใช่ (Yes)  ❑ไม่ใช่ (No) 
เหน่ือยหอบ Shortness of breath      ❑ ใช่ (Yes)  ❑ไม่ใช่ (No) 

3.  ท่านมีประวตัิการเดินทางมาจากตา่งประเทศหรือมาจากพืน้ท่ีท่ีมีการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ใน 14 วนัท่ีผ่านมา 
หรือไม่? 
Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days? 
 ❑ ใช่ (Yes) มาจากประเทศ / พืน้ท่ี (I have traveled to): ______________________________ ❑ไม่ใช่ (No) 

4.  ท่านมีประวตัิสมัผสัใกลช้ิดกบผูป่้วยท่ีตอ้งสงสยัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือไม่? 
Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients? 
 ❑ ใช่ (Yes)  ❑ ไม่ใช่ (No) 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ข้อมลูที่ไดใ้หไ้วท้ัง้หมดขา้งตน้เป็นความจริงและถูกตอ้งตามความเขา้ใจของขา้พเจา้ 
I hereby certify that the above information is true and accurate to my understanding. 

 
   ลงชื่อ (Signed) ______________________________ 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี (For the Officer) 
 ❑ ไม่พบความเสี่ยง - เขา้จุดลงทะเบียน (No Risk Found - Allow to enter the registration zone) 
 ❑ พบความเสี่ยง – เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน า (Risk Found  - To take advice from the Officer) 
 
 
หมำยเหตุ หากพบวาคุณมีไข ้≥37.5° C หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทระบุไว ้ หรือมีประวัติเดินทางมาจากประเทศหรือพืน้ที่ที่มีการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) หรือมีประวัติสมัผัสใกลช้ิดกับผูป่้วยที่ตอ้งสงสยัการติดเชือ้ COVID-19 บริษทัขอใหท้า่นมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษทัดว้ยการกรอกและส่งหนังสือ
มอบฉันทะ (แบบ ข.) ใหแ้ก่เจา้หนา้ทีบ่ริษัทแทนการเขา้ร่วมประชุม และเดินทางกลบัพรอ้มปฏิบติัตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอย่างเครงครดั 

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. 

 


