
 

 
 

 

ขอใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน ตามวิธีการที่
ปรากฏตามเอกสารล าดบัที่ 13 ในจดหมายเชิญประชุมที่ไดจ้ัดส่งมาพรอ้มเอกสารแจง้เปลี่ยนแปลงสถานที่ฉบบันี ้
(แนะน าใหท้า่นออกเสยีงในวาระตา่งๆ ลว่งหนา้) 

บริษัทฯ อ านวยความสะดวกดว้ยการแนบซองไปรษณียต์ิดแสตมป์ ทัง้นีผู้ถื้อหุน้สามารถสง่แบบฟอรม์หนงัสือ
มอบฉนัทะและหลกัฐานใสซ่องไปรษณียต์ิดแสตมป์ดงักลา่วมายงับรษัิทฯ ภายในวนัพธุที่ 22 เมษายน 2563 

  

 

ผูถื้อหุน้สามารถสง่ค าถามเป็นลายลกัษณอ์กัษรที่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมไดเ้ป็นการลว่งหนา้ ซึง่บรษัิทฯ จะ
บนัทึกค าถามและค าตอบไวใ้นรายงานการประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ ผ่าน
ช่องทาง ดงันี ้ 

2.1 สง่มาพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ โดยใสซ่องไปรษณียท์ี่บรษัิทฯ แนบไปในซองเอกสารจดหมายเชิญประชมุ 
ผูถื้อหุน้ หรอืหากทา่นใดมีความประสงคจ์ะสง่แยก สามารถสง่มาไดท้ี่ 

แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ ์
บรษัิท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 1168/74 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ชัน้ 26 ถนนพระราม 4  
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

2.2 อีเมล ์ir.dep@pacificpipe.co.th  
2.3 โทรสาร (66) 2 679 9074  

 

 

บรษัิทฯ ขอใหท้า่นผูถื้อหุน้ปฏิบตัิตามแนวทางการด าเนินการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ อยา่งเครง่ครดั 
เพื่อปอ้งกนัและลดความเสีย่งของการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ดงันี ้ 

3.1 ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่านจะตอ้งกรอกแบบสอบถามเพื่อคดักรองโรคไวรสัโคโรนา 19 ก่อนการเขา้รว่มประชุม
ตามที่ได้แนบมาพรอ้มกันนีก้่อนการเขา้ร่วมประชุม ในกรณีที่ท่านปกปิดขอ้มูลดา้นสุขภาพหรือประวัติ      
การเดินทางของทา่น อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบญัญตัิโรคติดตอ่ พ.ศ. 2558  

 

มาตรการจดัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

ภายใตส้ถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

1. ขอให้ผู้ถอืหุน้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 

 

2. ช่องทางการส่งค าถามล่วงหน้า 

3. กรณีผู้ถอืหุน้ที่มีความประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง 



 

3.2 บรษัิทฯ เตรยีมการเพื่อลดความแออดัของผูถื้อหุน้ในพืน้ท่ีประชมุ โดยจดัเวน้ระยะหา่ง 1 เมตร ในจดุตา่งๆ คือ 
จุดคัดกรอง จุดลงทะเบียน และจุดที่นั่งประชุม ทัง้นี ้บริษัทฯ จะระบุเลขที่น่ังให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว เพื่อประโยชนใ์นการป้องกนัหรือติดตามกรณีเกดิเหตุใดๆขึน้ เมื่อที่นั่งเต็มแลว้ บรษัิทฯ 
ขอความรว่มมือใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ เขา้รว่มประชมุแทน 

3.3 ผู้ถือหุ้นจะต้องสวมหน้ากากอนามัยของตนเองตลอดเวลา และต้องผ่านการคัดกรองก่อนการเข้า
บริเวณหรือสถานที่จัดประชุม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุมส าหรับ       
ผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการกรองหรือไม่ท าแบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) อย่างไรก็ตาม       
ผูถื้อหุน้ท่ีไมผ่า่นการคดักรองยงัคงสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ เขา้รว่มประชมุและ 

   ออกเสยีงลงคะแนนแทนได ้ 
3.4  ผูถื้อหุน้ที่ผ่านการคดักรองต้องติดสติ๊กเกอรแ์ละสวมใส่หน้ากากอนามัยของตนเองตลอดเวลาที่เขา้

รว่มประชมุ  
3.5  ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะสอบถามในท่ีประชมุ บรษัิทฯ ขอใหส้ง่ค าถามใหแ้ก่เจา้หนา้ที่บรษัิทฯ เพื่อจดัสง่ค าถาม

แก่ประธานกรรมการตอ่ไป  
 

 

บรษัิทฯ งดบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มใดๆ ในบรเิวณงาน เพื่อปอ้งกนัความเสีย่งจากการแพรร่ะบาด 
 
 
 

หากสถานการณม์ีการเปลีย่นแปลงตอ่ไป หรอืมีขอ้ก าหนดจากหนว่ยงานราชการเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัประชมุผูถื้อหุน้ 

บรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ที่ www.pacificpipe.co.th 

4. งดอาหารและเคร่ืองดื่ม 



 

 
แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 

ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 24 เมษายน 2563 
ณ ส านักงานศูนยลุ์มพนีิ อาคารลุมพินีทาวเวอร ์ชั้น 26 

เลขที่ 1168/74 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
COVID-19 Screening Form 

Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2020 on April 24th, 2020 
Office at Lumpini Tower, 26th Floor, No.1168/74, Rama4 Rd., Tungmahamek, Satorn, Bangkok 10120 

ขอความรว่มมือทา่นใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งเป็นความจรงิ เพื่อประโยชนใ์นการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด 19 
We need your help in providing the most accurate and truthful medical statements for effective prevention of the spreading of the disease. 

ช่ือ – สกล ุ(Name-Surname) ____________________________ หมายเลขโทรศพัท ์(Mobile Phone Number) ___________________ 

1. ทา่นมีไข ้≥37.5 oC หรอืไม ่?     Do you have a fever? (≥37.5 oC)      ใช ่(Yes)       ไมใ่ช ่(No) 

2. ทา่นมีอาการดงัตอ่ไปนีห้รอืไม?่ Do you have any of these symptoms?    
ไอ Cough          ใช่ (Yes)    ไมใ่ช่ (No) 
เจ็บคอ Sore throats         ใช่ (Yes)    ไมใ่ช่ (No)  
น า้มกูไหล Runny nose    ใช่ (Yes)     ไมใ่ช่ (No) 
เหน่ือยหอบ Shortness of breath    ใช่ (Yes)    ไมใ่ช่ (No) 

3. ทา่นมีประวตัิการเดินทางมาจากตา่งประเทศ หรอืมาจากพืน้ท่ีที่มกีารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ใน  
14 วนัท่ีผา่นมาหรอืไม?่ 
Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days? 

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

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

ใช่ (Yes) 
ไมใ่ช่ (No)    

หมายเหตุ: หากพบว่าคุณมีไข ้≥37.5 oC หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ระบุไว ้หรือมีประวัติเดินทางมาจาก
ตา่งประเทศหรอืพืน้ท่ีที่มีการระบาดของ COVID-19 หรอืมีประวตัิสมัผสัใกลชิ้ดกบัผูป่้วยที่ตอ้งสงสยัการติดเชือ้ COVID-19  
บรษัิทฯ ขอใหค้ณุมอบฉนัทะแก่กรรมการอิสระของบรษัิทฯ ดว้ยการ กรอกและสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่บรษัิทฯ 
แทนการเขา้รว่มประชมุ และเดินทางกลบั พรอ้มปฏิบตัิตามค าแนะน าของกองควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ. 

Note: If you have a fever (≥37.5 oC); 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 in giving 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. 


