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มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผูถือหุนภายใตสถานการณการแพรระบาด 
ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

ดวยความหวงใยในสุขภาพอนามัยของผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน คณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และ
เจาหนาที่ที่เขารวมประชุมทุกทาน บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดกําหนด
มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผูถือหุนภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ดังน้ี 

1. บริษัทจะเผยแพรหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของลวงหนาทางเว็ปไซตของ
บริษัทที่ www.ircp.co.th และจะจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาตอไป 
 

2. เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และความปลอดภัยของผูถือหุน บริษัทขอความรวมมือจากผู
ถือหุนใหมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 แทนการเขาประชุมดวย
ตนเอง โดยสงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ใสซองไปรษณียตอบรับที่บริษัท จะจัดสงใหพรอม
หนังสือนัดประชุมดังกลาว (ไมตองติดแสตมป) มายังสายงานเลขานุการบริษัท เลขท่ี 199 อาคารคอลัมน ทาวเวอร ชั้น 
7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564  
 
กรณีที่ผูถือหุนมาสถานที่ประชุมดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ หรือบุคคลอ่ืนเขารวมประชุมแทนได 
 

3. ผูถือหุนสามารถสงคําถามที่เก่ียวของกับวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ลวงหนา โดยผานชองทางดังน้ี 
 
3.1 สงมาพรอมกับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ โดยใสซองไปรษณียตอบรับที่บริษัทจะจัดสง

ใหพรอมหนังสือนัดประชุมดังกลาว (ไมตองติดแสตมป) มายังสายงานเลขานุการบริษัท เลขที่ 199 อาคารคอลัมน 
ทาวเวอร ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ภายในวันที่ 9 เมษายน 
2564 หรอื 
 

3.2 ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ wootthikraik@ircp.co.th หรือผานทางโทรสาร หมายเลข (66) 2 171 8602 
โดยขอความกรุณาแจงชื่อ-นามสกุล เบอรโทรศัพท อีเมล และจํานวนหุนที่ถือ พรอมคําถามและวาระที่เก่ียวของ 
ทั้งน้ี บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใหเฉพาะผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ณ วันกําหนด
รายช่ือผูถือหุน (Record Date) เทาน้ัน และบริษัทขอพิจารณาตอบคําถามท่ีเก่ียวของกับวาระการประชุมดังกลาว
เทาน้ัน  
 

4. กรณีที่ผูถือหุนยังคงประสงคเขารวมประชุมดวยตนเอง ผูถือหุนจะตองปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการตางๆ ที่ออก
โดยหนวยงานของรัฐอยางเครงครัด โดยการเขารวมประชุมผูถือหุนมิอาจจะยกขึ้นอางเปนขอยกเวนความรับผิดในกรณีที่
ทานกระทําการฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวของ และยอมรับความเส่ียงที่อาจจะเกิดจากการเดินทางมาเขารวม
ประชุม รวมทั้งการดูแลสุขภาพและอนามัยของทานท่ีอาจไดรับผลกระทบซึ่งเปนเหตุการณท่ีบริษัทไมพึงประสงคจะให
เกิดข้ึน ดังน้ัน บริษัทจึงขอความรวมือจากผูถือหุนใหดําเนินการตามมาตรการดังน้ี 
 
4.1 บริษัทจะจัดต้ังจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณทางเขาหองประชุมโดยผูเขารวมประชุมทุก

คนจะตองกรอกแบบสอบถามตามความจริงลวงหนา เพ่ือการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
กอนเขาในบริเวณสถานท่ีจัดประชุม ตามเอกสารแนบที่บรษิัทจะจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุมเพ่ือความ
สะดวก ในกรณีที่ทานปกปดขอมูลดานสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของทาน ถือวาทานกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 ในการน้ี การตอแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเวน
ระยะหาง 2 เมตร รวมถึงจํากัดจํานวนผูใชลิฟทในแตละรอบดวย 
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4.2 กรณีบริษัทตรวจพบผูที่มีความเส่ียง ไดแก ผูท่ีมีอุณหภูมิรางกายต้ังแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือผูที่เดินทาง
ไปหรือกลับมาจากประเทศท่ีเปนเขตติดโรคติดตออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง ทองที่นอก
ราชอาณาจักรท่ีเปนเขตติดโรคติดตออันตรายฯ นอยกวา 14 วันนับจากวันเดินทางกลับ รวมถึงเปนผูที่ติดตอ
ใกลชิดกับบุคคลเดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เปนเขตติดโรคติดตออันตรายฯ นอยกวา 14 วันนับจากวัน
เดินทางกลับ หรือผูมีไขหรือมีอาการที่อาจสงสัยวาจะติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือมีอาการเก่ียวกับทางเดิน
หายใจ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมอนุญาตใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มีความเส่ียงดังกลาวเขาบริเวณพ้ืนที่ประชุม 
ไมวากรณีใดก็ตาม 

 
4.3 บริษัทจะจัดที่น่ังในหองประชุมโดยมีระยะหางระหวางเกาอี้อยางนอย 2 เมตร ทําใหสามารถรองรับผูถือหุนและ

ผูรับมอบฉันทะไดประมาณ 30 ที่น่ัง โดยจะระบุเลขที่น่ังใหผูเขาประชุมที่ลงทะเบียนแลว จึงขอความกรุณาน่ังตาม
หมายเลขดังกลาวเพ่ือประโยชนในการปองกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณใดๆ ขึ้นโดยหามผูเขารวมประชุมยาย
หรือเลื่อนเกาอี้ที่จัดไว และจะใหสิทธิผูเขารวมประชุมที่มาลงทะเบียนกอน หากจํานวนที่น่ังเต็มขอใหผูถือหุนหรือ
ผูรับมอบฉันทะที่เหลือรบัชมผานการถายทอดสด 
 

4.4 ในวันประชุม บริษัทขอใหผูเขารวมประชุมถามคําถามโดยเขียนเปนลายลักษณอักษรและสงที่จุดลงทะเบียน หรือ
สงใหเจาหนาท่ีของบริษัทในหองประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน และบริษัทจะจัดการประชุมใหกระชับ
ภายในเวลา 2 ชั่วโมง คําถามทกุคําถามที่ไมไดตอบในหองประชุม บริษัทจะตอบและเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท
ตอไป 

 
4.5 บริษัทจะดําเนินการฉีดพนนํ้ายาฆาเช้ือและทําความสะอาดสถานที่ประชุมดวยนํ้ายาทําความสะอาดกอนเริ่มการ

ประชุม และขอความรวมมือผูเขารวมประชุมทุกทานเตรียมหนากากอนามัยมาเองและสวมหนากากอนามัยตลอด
ระยะเวลาการประชุม และบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมอนุญาตใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีไมสวมหนากากอนามัย
เขาหองประชุมโดยเด็ดขาด 

 
4.6 บริษัทงดการแจกอาหาร เคร่ืองด่ืม และงดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่ประชุมโดยเด็ดขาด 

บริษัทของดแจกรายงานประจําป 2563 งบการเงินประจําป 2563 และรายงานความย่ังยืนประจําป 2563 ในรูปแบบ
เลมในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสส่ิงของรวมกับผูอื่น และเพ่ือความปลอดภัย สขุอนามัยของผูเขารวมประชุมทุกทาน รวมถึง
ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

หากสถานการณดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีขอกําหนดจากหนวยงานของรัฐเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดประชุมผูถือหุน 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแจงการปรับเปลี่ยนการดําเนินการดังกลาวใหทานทราบทางเว็บไซตของบริษัท (www.ircp.co.th) 
รวมถึงส่ือตางๆ ตามความเหมาะสมตอไป 

ทั้งน้ี หากมีผูเขารวมประชุมเปนจํานวนมาก หรอืมาพรอมกันหลายทาน อาจทําใหเกิดความลาชาในการคัดกรองและการ
ลงทะเบียนเขารวมประชุม บรษิัทตองขออภัยในความไมสะดวกมา ณ โอกาสน้ี 

 
 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
 
 
สายงานเลขานุการบริษัท 
โทร 02 171 8601 ตอ 111 
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แบบสอบถามทางสุขภาพเพื่อการคัดกรองไวรัสโคโรนา 2019 

กอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

 

ตามที่พบการระบาดของโรคติดตอทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีมาตรการในการตรวจ
คัดกรองโรคเบื้องตนดวยแบบสอบถาม จึงขอความรวมมือในการใหขอมูลตามแบบสอบถามดานลางน้ี 

ชื่อ และ นามสกุล  

หมายเลขโทรศัพท  

 
1. ทานมีอาการเจ็บปวยเหลานี้ในชวง 14 วันที่ผานมาหรือไม กรุณาวงกลมตามอาการท่ีปรากฏ 

ใช / ไมใช ไข / หนาวส่ัน ใช / ไมใช อาการไอแหงๆ / ไอมีเสมหะ 

ใช / ไมใช หัวใจเตนเร็ว / หอบเหน่ือย / หายใจลําบาก ใช / ไมใช เจ็บคอ 

ใช / ไมใช ปวดเม่ือยตามตัว ใช / ไมใช มีนํ้ามูก 
 

2. ทานเขาพื้นที่ที่มีภาวะเส่ียงตอการติดเช้ือหรือติดตอบุคคลที่มีความเสี่ยงดังตอไปนี้หรือไม 

ทานไดใกลชิดหรอืติดตอผูติดเช้ือหรือผูใหการดูแลรักษาผูปวยในสถานพยาบาล หรือผูตองสงสัยที่อยูภายใต
การตรวจสอบการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม 

ใช / ไมใช 

ทานไดไปสถานที่เหลานี้มาหรือไม  โปรดทําเคร่ืองหมาย “/” ลงในชองวาง ใช / ไมใช 

  รานอาหาร (ยกเวนการซื้ออาหารเพ่ือนํากลับไป
บริโภคที่อื่น) 
 หางสรรพสินคา (ยกเวนซุปเปอรมารเก็ต รานขาย
ยา หรือรานขายสินคาเบ็ดเตล็ดที่ จําเปนตอการ
ดํารงชีวิต รานอาหารที่ซ้ือกลับไปรับประทานที่บาน) 
 ศูนยแสดงสินคา ศูนยประชุม และสถานท่ีจัด
นิทรรศการ 
 ตลาดและตลาดนัด (ยกเวนการซื้ออาหารสด 
อาหารแหง อาหารปรุงสําเร็จ เพื่อนํากลับไปบริโภค
ที่อ่ืน อาหารสัตว รานขายยา และสินคาเบ็ดเตล็ดที่
จําเปนตอการดํารงชีวิต) 
 รานเสริมสวย แตงผมหรือตัดผม 
 สถานที่บริการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหน่ึงสวน
ใดของรางกาย 
 สถานที่เลนสเก็ต หรือโรลเลอรเบลด 
 สวนสนุก สถานท่ีเลนโบวลิ่ง 
 รานเกม และรานอินเทอรเน็ต 
 สนามกอลฟ หรอืสนามฝกซอมกอลฟ 
 สระวายนํ้า 
 สนามชนไก และสนามซอมชนไก 
 

 ศูนยพระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง 
พระบูชา 
 สถานศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา 
 สถานที่ใหบริการควบคุมนํ้าหนัก คลินิกความงาม 
และสถานเสริมความงาม 
 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (รานสปา ราน
นวดเพื่อสขุภาพ รานนวดเพื่อเสริมความงาม) 
 สถานท่ีใหบรกิารสปา อาบน้ํา ตัดขน รบัเล้ียงหรือ
รับฝากสัตว 
 สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
 สถานประกอบกิจการอาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุน ไพร 
 โรงมหรสพ โรงภาพยนตร โรงละคร 
 สถานท่ีออกกําลงักาย 
 สถานบริการและสถานประกอบการที่คลายสถาน
ประกอบการ 
 สนามมวย และโรงเรียนสอนมวย 
 สนามกีฬา 
 สนามมา 
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3. โปรดระบุชื่อจังหวัดกรณีพํานักในประเทศไทย หรือช่ือเมืองและประเทศท่ีทานพาํนักอาศัยในชวง 14 วันที่ผาน
มาในชองตารางขางลาง 

 

 

 

 

 

 ลายเซ็น     วันที่   

 
 


