ที่ NCH 016/2563
วันที่ 3 เมษายน 2563
เรื่อง

แจ้งการเปลี่ยนสถานที่จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 และมาตรการจัดการประชุม
ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่สง่ มาด้วย : 1. แผนที่ของสถานที่จดั ประชุม
2. แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค
ตามที่บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จากัด (มหาชน)(“บริษัทฯ”)ได้มีมติกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2563 ในวันศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร 10210 เพื่ อพิ จารณาระเบี ยบวาระต่างๆ ตาม
รายละเอียดที่ได้แจ้งแล้วนัน้
เนื่องด้วย ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น สถานที่ จัดประชุมไม่สามารถเปิ ดให้บริการได้
ตามประกาศกรุ งเทพมหานคร วันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิ ดสถานที่เป็ นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) และตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารมีอานาจในการพิจารณาเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม กรณีท่ีมีเหตุจาเป็ นในการนี ้ บริษัทฯ จึงขอ
แจ้งสถานที่จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563 ใหม่เป็ น ณ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์
ซิ่ง จากัด (มหาชน) เลขที่ 1/765 หมู่ท่ี 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิ น กม.26 ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี (แผนที่ตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 1) ตามวันเวลา และวาระการประชุมตามหนังสือเชิญ ประชุมที่ได้จดั ส่งให้กับ
ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
และด้วยสถานการณ์ในปั จจุบนั ที่มีจานวนผูต้ ิดเชือ้ โรคปอดอัก เสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019
(COVID-19) เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่
ระบาด และความปลอดภัยของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุม จึงขอแจ้งมาตรการและซักซ้อมความเข้าใจมายังผูถ้ ือหุน้
ดังต่อไปนี ้

1. ผูถ้ ื อหุน้ ที่ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่ งเดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการเกี่ ยวกับ
ทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเข้าร่วมประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้
ผูอ้ ่นื หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน
2. ผูถ้ ื อหุน้ สามารถส่ง เอกสารมอบฉันทะ หรือคาถามเกี่ ยวกับระเบี ยบวาระการประชุม ตัง้ แต่บัดนี ้
จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2563 โดยส่งเอกสารมาที่ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ตามที่อยู่ของบริษัท ดังนี ้
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ซ.อัมพร ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2993-5080-7 ต่อ 403 และ 401
โทรสาร 0-2993-5089
อีเมล์ : ir@ncgroup.co.th
3. บริษัทจะจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันพื น้ ฐาน และแอลกอฮอล์เจล ไว้บริเวณด้านหน้าห้องประชุม
กรณีท่ีพบผูม้ ีความเสี่ยงในวันดังกล่าว บริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้เข้าห้องประชุม
โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้
4. กรณี ท่ี ผูถ้ ื อหุน้ ยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอทาความ
เข้าใจมายังผูถ้ ือหุน้ ถึงแนวทางการดาเนินการจัดประชุมของบริษัทฯเพื่อป้องกั นและลดโอกาสเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี ้
4.1 บริษัทฯ จะจัดตัง้ จุดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรค ทัง้ นีใ้ นกรณีท่ีตรวจพบผูท้ ่ีความ
เสี่ยง หรือผูท้ ่ีมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั
มอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ มาประชุมด้วย
ตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผอู้ ่ืนหรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้) การ
ต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้น ระยะห่าง 1 เมตร
4.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สาหรับกรณีท่ีเป็ น
ผู้ท่ี เดิน ทางไปหรื อกลับ มาจากประเทศที่ เป็ นเขตติดโรคติดต่ออัน ตรายตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็ นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วัน รวมถึง
ผูท้ ่ีติดต่อใกล้ชิดบุคคลที่เดินทางไปหรือ กลับมาจากประเทศที่เป็ นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อย
กว่า 14 วัน หรือผูท้ ่ีมีไข้หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็ น ไวรัส COVID-19 หรือมีอาการเกี่ยวกับ
ทางเดินหายใจ

4.3 ผูเ้ ข้าร่วมการประชุมจะถูกเชิญให้น่ งั โดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม
โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอีอย่
้้ างน้อย 1 เมตร ซึง่ จะทาให้มีจานวนที่น่ งั จากัด (โดยบริษัทจะจัดที่
นั่งประชุม 20 ที่เท่านัน้ ) และเมื่อที่น่ งั ที่จดั ให้เต็มแล้ว ขอให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทน และขอความร่วมมือผ้เข้าร่วมประชูมุ สวมหน้ากากอนามัยตลอด
ระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
4.4 ในวันประชุมบริษัทฯ ขอให้ผถู้ ือหุน้ ถามคาถามโดยเขียนคาถามใส่กระดาษที่จดั เตรี ยมไว้ให้และ
มอบให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนหรือภายในห้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดย
บริษัทฯ จะจัดเตรียมกระดาษ และปากกาให้ และจะจัดการประชุมให้กระชับ คาถามทุกคาถามที่
ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทฯ จะแสดงคาตอบ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเร็ว
4.5 บริษัทฯ งดการแจกอาหาร งดการให้บริการชา กาแฟ และไม่ อนุญาตให้รบั ประทานอาหารใน
บริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชือ้ ไวรัส
4.6 ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องกรอกข้อมูลในแบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค (ตามสิ่งที่สง่ มาด้วย
2) ในกรณีท่ีท่านปกปิ ดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็ นความผิดตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ทัง้ นี ้ หากมีผเู้ ข้าร่วมเป็ นจานวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทาให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง
และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จากัด (มหาชน)

(นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูม้ ีอานาจรายงานสารสนเทศ
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-993-5080-7 ต่อ 403 และ 401
Email: ir@ncgroup.co.th

สิ่งที่สง่ มาด้วย 1

แผนที่ของสถานที่จดั ประชุม

สิ่งที่สง่ มาด้วย 2
แบบแสดงข้อมูลเพือ่ การคัดกรองโรค COVID-19
Health Declaration Form
ขอความร่วมมือท่านให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง เป็ นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควัด 19
We need your help in providing the most accurate and truthful medical statement for effective prevention of
the spreading of the disease.
ชื่อ– สกุล (Name – Surname) ______________________________________________________________
หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone Number) __________________________________________________
1. ท่านมีไข้ ≥ 37.5 º C หรือไม่? Do you have a fever (≥ 37.5 º C)
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
2. ท่านมีอาการดังต่อไปนีห้ รือไม่? Do you have any of these symptoms?
ไอ Cough
ใช่(Yes)
ไม่ใช่(No)
เจ็บคอ Sore throats

ใช่(Yes)

ไม่ใช่(No)

นา้ มูกไหล Runny nose

ใช่(Yes)

ไม่ใช่(No)

เหนื่อยหอบ Shortness of breath

ใช่(Yes)

ไม่ใช่(No)

3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากตางประเทศหรือมาจากพืน้ ที่ทมี่ ีการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส โคโรนา 2019 ใน 14
วันที่ผา่ นมาหรือไม่? Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID - 19
outbreak within the past 14 days?
ใช่(Yes) มาจากประเทศ / พืน้ ที่(I have traveled to) : __________________________
ไม่ใช่(No)
4. ท่านมีประวัติสมั พันหรือใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งสงสัยโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่? Have you been in
physical contact with suspiciously COVID-19 infected patients?
ใช่(Yes)
ไม่ใช่(No)
หมายเหตุ / Remark
หากพบว่ า คุณ มี ไ ข้ ≥37.5 º C หรื อ มี อ าการอย่า งใดอย่ า งหนึ่ ง ตามที่ บ ริ ษั ท ฯ ระบุไ ว้ห รื อ มี ป ระวัติ เ ดิ น ทางมาจาก
ต่างประเทศหรือพืน้ ที่ที่มีการระบาดของ COVID - 19 หรือมีประวัติสมั ผัสใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยที่ตอ้ งสงสัยการติดเชือั้ COVID 19 บริษัทฯ ขอให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ให้แก่
เจ้าหน้าที่ บริษัทฯ แทนการเข้าประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามคาแนะนาของกรมควบคุมโร ค กระทรวง
สาธารณสุข
If you have a fever (≥ 37.5 º 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 suspiciously COVID-19 infected patients, we would like to kindly ask for your cooperation in granting proxy
to our independent director to attend the meeting on your behalf, by filing the Proxy Form B and submit to our
staff. You may then return to your resident and follow the guideline of the Department of Disease Control, Ministry
of Public Health, and Thailand.

