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มาตรการและข้อปฏิบตัิเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์คร้ังที ่1/2564 ของ 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 

ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และแบบคัดกรองโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมน

เนจเมน้ท ์จ ากดั (“บริษัทฯ”) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตข์องกองทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิ
การเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท (“กองทรัสต”์) มีความห่วงใยในความปลอดภยัและสขุภาพของผูถื้อ
หน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชุม บริษัทฯ จึงไดก้ าหนดมาตรการและขอ้ปฏิบัติเก่ียวกับการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์
ครัง้ที่ 1/2564 ของกองทรสัตภ์ายใตก้ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงันี ้

 
1. บริษัทฯ ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ุกท่านพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบรษิัทฯ 

แทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง เนื่องจากการจดัประชมุจะเป็นการรวมกนัของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการแพร่
ระบาด  

1.1. ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมแทน 
(หนงัสือมอบฉันทะที่แนบมากับหนงัสือเชิญประชุมครัง้นีป้รากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยกรุณา
กรอกขอ้ความและลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่ง และปิดอากรแสตมป์ จ านวน 
20 บาท ใหถู้กตอ้งเรียบรอ้ย โดยบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นการจดัส่ง
หนังสือมอบฉันทะล่วงหน้า โดยจัดส่งถึง “ ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท ” เลขที่ 62 
อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร ์ชัน้ 16 หอ้ง 1601 ซอยหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 หรือ ณ สถานที่จัดประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตก์่อนเริ่มการ
ประชมุ 

1.2. บรษิัทฯ ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีผูใ้กลช้ิดที่เดินทางไปยงัหรือเดินทางกลบัจาก
ประเทศกลุ่มเส่ียงตามที่กระทรวงสาธารณสขุก าหนด* ในระยะเวลา 14 วนั ก่อนวนัประชมุ และผูถื้อ
หน่วยทรสัตท์ี่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข ้ไอ เจ็บคอ จาม มีน า้มกู 
เหนื่อยหอบ เป็นตน้ โปรดงดเว้นการเข้าร่วมประชุม เพื่อลดความเส่ียงในการแพร่กระจายของ
เชือ้โรค โดยบริษัทฯ แนะน าใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตม์อบฉันทะใหแ้ก่บุคคลอื่นตามความประสงคห์รือ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเขา้ร่วมประชุมแทน (หนังสือมอบฉันทะที่แนบมากับหนังสือเชิญ
ประชมุครัง้นีป้รากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 6)  

หมายเหต ุ
* “ประเทศกลุ่มเสี่ยง” หมายถึง ประเทศตามที่ระบุในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ทอ้งที่
นอกราชอาณาจกัรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออนัตราย กรณีโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 
19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2563 (รวมถึงที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) ประกอบกบั
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง ยกเลิกทอ้งที่นอกราชอาณาจกัรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออนัตราย 
กรณีโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ซึ่ง
ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 รวมถึงประกาศกระทรวงสาธารณสขุอืน่
ใดที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมประกาศขา้งตน้ 
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2. ส าหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษัทฯ ขอความกรุณาผู้ถือ
หน่วยทรสัตจ์ะตอ้งปฏิบัติตามมาตรการและขอ้ปฏิบัติเก่ียวกับการประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 1/2564 ของ
กองทรสัตภ์ายใตก้ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครดั เพื่อป้องกันและลดความ
เส่ียงของการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงันี ้

2.1. บริษัทฯ จะเตรียมการจดัประชุมเพื่อลดความแออดัของผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นพืน้ที่การประชุม โดยจดั
ใหม้ีการเวน้ระยะห่างระหว่างบคุคล ในจดุต่างๆ เช่น จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน  

2.2. ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะตอ้งตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าบริเวณพืน้ที่ การประชุม และขอความ
รว่มมือผูถื้อหน่วยทรสัตป์ฏิบตัิตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ ณ จดุคดักรองอย่างเครง่ครดั 
โดยหากผู้ถือหน่วยทรัสตห์รือผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่มีผู้ใกลช้ิดที่เดินทางไปยังหรือเดินทางกลับจาก
ประเทศกลุ่มเส่ียงตามที่กระทรวงสาธารณสขุก าหนด* (รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตใุนขอ้ 1.2) 
ในระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ถือ
หน่วยทรัสตเ์ข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์คร้ังที ่1/2564  และบรษิัทฯ ขออนญุาตให้
ผูถื้อหน่วยทรสัตม์อบฉันทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง โดยเจา้หนา้ที่ของ
บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกเรื่องเอกสารใหแ้ก่ท่าน (หนงัสือมอบฉันทะที่แนบมากับหนงัสือเชิญ
ประชมุครัง้นีป้รากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 6) ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะตอ้งไม่ปกปิดขอ้มลูดา้นสขุภาพ
หรือประวตัิการเดินทางของท่านต่อบรษิัทฯ 

2.3. บริษัทฯ จะด าเนินการจดัใหม้ีการคดักรองผูท้ี่มีไขห้รืออาการเก่ียวกับทางเดินหายใจ โดยก่อนเขา้
ร่วมประชุม บริษัทจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณพืน้ที่การประชุม โดยหากมี
อุณหภูมิร่างกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข ้ไอ เจ็บคอ จาม มี
น า้มูก หอบเหนื่อย เป็นตน้ หรือไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ณ จุดคัดกรอง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ข้าร่วมประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ คร้ังที่ 1/2564 และบริษัทฯ ขออนุญาตให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์มอบฉันทะให้
กรรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยเจา้หนา้ที่ของบริษัทจะอ านวยความสะดวก
เรื่องเอกสารใหแ้ก่ท่าน (หนงัสือมอบฉนัทะที่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีป้รากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 6) ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะตอ้งไม่ปกปิดขอ้มลูดา้นสขุภาพหรือประวตัิการเดินทางของท่าน
ต่อบรษิัทฯ 

2.4. บรษิัทฯ จะด าเนินการจดัใหม้ีจดุปฐมพยาบาลใหก้ารดูแลรกัษาเบือ้งตน้ โดยแยกผูป่้วยที่มีอาการไข ้
ไอ เจ็บคอ จาม มีน า้มกู หรือหอบเหน่ือย ออกจากพืน้ท่ีการประชมุนัน้ จดัเตรียมหนา้กากอนามยัให้
ผูป่้วยใส่ รวมทัง้อ านวยความสะดวกในการส่งไปรกัษาตวัที่โรงพยาบาล 

2.5. บริษัทฯ จะจดัใหม้ีการเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลงทะเบียนก่อนเขา้และออกสถานที่ประชุม และอาจ
เพิ่มมาตรการใชแ้อพพลิเคชั่นทางโทรศพัทเ์คลื่อนที่ตามที่หน่วยงานราชการก าหนด  

2.6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่ไม่ผ่านการคัดกรอง
หรือไม่ท าแบบคัดกรองโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้
ถือหน่วยทรัสต ์คร้ังที ่1/2564  

2.7. ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่ผ่านการคดักรองจะตอ้งติดสติกเกอรท์ี่บริษัทฯ จดัไวใ้ห ้และสวมหนา้กากอนามยั
ตลอดระยะเวลาที่เขา้ร่วมประชมุ (บริษัทฯ ขอใหท้่านน าหนา้กากอนามยัของท่านมาส าหรบัการเขา้
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ร่วมประชุมดว้ย) รวมทัง้ท าความสะอาดมือดว้ยเจลแอลกอฮอลท์ี่ตัง้ตามจดุต่างๆ ก่อนเขา้ออกจาก
พืน้ท่ีการประชมุ 

2.8. ผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่ผ่านการคัดกรองจะถูกเชิญใหน้ั่งตามเกา้อีท้ี่จัดไว้ เพื่อประโยชนใ์นการป้องกัน
หรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณใ์ด ๆ ขึน้ โดยหา้มผูถื้อหน่วยทรสัตย์า้ยหรือเล่ือนเกา้อีท้ี่จดัไว ้ตามที่
จดัใหม้ีระยะห่างระหว่างบคุคลที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะจดัที่นั่งในพืน้ที่การประชมุใหม้ีระยะห่าง
ระหว่างเก้าอีต้ามข้อก าหนดของหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง จึงอาจท าให้มีข้อจ ากัดเก่ียวกับ
จ านวนที่นั่งในพืน้ที่การประชุมลดลงอย่างมีนยัส าคัญ และในกรณีที่ที่นั่งที่จดัเตรียมไวส้ าหรับการ
ประชุมมีไม่เพียงพอ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาด าเนินการให้ท่านผูถื้อหน่วยทรสัต์ที่มา
ลงทะเบียนในล าดับหลังเข้ารับฟังการประชุมจากพืน้ที่อื่นในบริเวณใกล้เคียงกันที่บริษัทฯ ได้
จดัเตรียมไวใ้ห ้(ถา้มี) หรือ บริษัทฯ อาจมีความจ าเป็นตอ้งขอความร่วมมือใหท้่านผูถื้อหน่วยทรสัต์
ดงักล่าวมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ 
จะอ านวยความสะดวกเรื่องเอกสารใหแ้ก่ท่าน (หนงัสือมอบฉันทะที่แนบมากับหนงัสือเชิญประชุม
ครัง้นีป้รากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 6)  

2.9. หากสงัเกตเห็นว่าผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน า้มกู หอบเหนื่อย 
เป็นตน้ บรษิัทฯ ขออนญุาตใหท้่านผูถื้อหน่วยทรสัตอ์อกจากพืน้ท่ีการประชมุ 

2.10. เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างกระชับ หากท่านผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีขอ้ซักถาม บริษัทอาจขอความ
กรุณาใหท้่านเขียนขอ้ซกัถามบนกระดาษและน าใส่กล่องรบัค าถามแทนการสอบถามทางไมโครโฟน 
โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะจัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ในวันประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะสรุป
ค าถามและค าตอบไวใ้นรายงานการประชมุ 

 
 นอกจากนี ้เนื่องจากสถานการณด์งักลา่วเป็นสถานการณท์ี่อยู่ในข่ายเฝา้ระวงัเป็นพิเศษ บรษิัทฯ อาจปรบัเปล่ียน
การด าเนินการใด ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับมาตรการของรฐับาล หรือขอ้ก าหนดของหน่วยงานราชการที่อาจมีการก าหนด
เพิ่มเติมในภายหลงั และบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจง้การปรบัเปล่ียนการด าเนินการดงักล่าวผ่านช่องทางอื่นใด ตามที่
บริษัทฯ เห็นสมควร ทัง้นี ้การด าเนินการตามมาตรการและขอ้ปฏิบตัิขา้งตน้อาจส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้ในการคดักรอง
และการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ บรษิัทฯ ขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้และขอขอบคณุท่านผูถื้อหน่วยทรสัต์
เป็นอย่างสงูและหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดร้บัความรว่มมือจากท่านเป็นอย่างดี 
 
 



 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 10 หนา้ 4 

แบบคัดกรองโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ก่อนประชมุวิสามญัผูถ้ือหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่ 23 กุมภาพนัธ ์2564 

ณ หอ้งแมนดาริน เอ ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล  
เลขที่ 662 ถนนพระรามสี่ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500  

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Screening Form 
Before attending to Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders No. 1/2021 on 23 February 2021 

at Mandarin A Room, 1st floor, Mandarin Hotel Bangkok,  
662 Rama IV Road, Maha Phruettharam Sub-District, Bangrak District, Bangkok 10500  

 
บริษัทขอความรว่มมือท่านใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งเป็นความจริง เพื่อประโยชนใ์นการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19)  
We need your cooperation in providing the most accurate and truthful medical statement for effective prevention of the spreading of the 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 
 
ชื่อ – สกลุ (Name-Surname)   หมายเลขโทรศพัท ์(Mobile Phone Number)   
ที่อยู่ที่ติดต่อได ้(Contact Address) __________________________________________________________________  
 
1. ท่านมีไขห้รือไม่? (≥ 37.5 °C) Do you have a fever? (≥ 37.5 °C)  ใช่ (Yes)   ไม่ใช่ (No)   

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

ไอ Cough      ใช่ (Yes)   ไม่ใช่ (No)   
เจ็บคอ Sore throats     ใช่ (Yes)   ไม่ใช่ (No)   
น า้มกูไหล Runny nose    ใช่ (Yes)   ไม่ใช่ (No)   
หอบเหนื่อย Shortness of breath   ใช่ (Yes)   ไม่ใช่ (No)   

 
3. ท่านมีประวตัิการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพืน้ที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 ใน 14 วนัที่ผ่านมาหรือไม่?  

Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 pandemic within the past 14 days?  
 ใช่ (Yes) มาจากประเทศ / พืน้ที่ (I have traveled to):_________________________________  
 ไม่ใช่ (No)  

 
4. ท่านมีประวตัสิมัผสัใกลช้ิดกบัผูป่้วยหรอืผูท้ี่ตอ้งสงสยัว่าตดิ COVID-19 หรือไม่?  

Have you been in physical contact with COVID-19 patients or persons suspected to have COVID-19? 
 ใช่ (Yes)  
 ไม่ใช่ (No)  

 
หมายเหต ุ 
หากพบว่าท่านมีไข ้(≥ 37.5 °C) หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทระบไุวข้า้งตน้ หรือมีประวตัิเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือพืน้ที่ที่
มีการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19) หรือมีประวตัิสมัผสัใกลช้ิดกบัผูป่้วยหรือผูท้ี่ตอ้งสงสยัการติด COVID-19 บริษัท
ขออนุญาตใหท้่านผูถ้ือหน่วยทรสัตม์อบฉันทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง (หนังสือมอบฉันทะที่แนบมากับหนังสือ
เชิญประชมุครัง้นีป้รากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 6) และเดินทางกลบั พรอ้มปฏิบตัิตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสขุ  
Remark  
If you have a fever (≥ 37.5 °C); or any symptoms indicated by the Company above; or traveled / transited from any countries 
except Thailand or the COVID-19 pandemic areas; or have been in physical contact with COVID-19 patients or persons suspected 
to have COVID-19, the Company would like to kindly ask for your cooperation in giving proxy to the Independent Director to attend 
the meeting on your behalf (the Proxy Form attached to this Invitation Letter is provided in Attachment 6). Then you may return 
safely to your resident and follow the guideline of the Ministry of Public Health. 


