บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จำกัด (มหำชน)
AI Energy Public Company Limited.
ที่ AIE 126/2563

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

เรื่ อง

กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563, งดจ่ายปันผล, ล้างขาดทุนสะสม, เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ,
แก้ไขบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ

เรี ยน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. มาตรการและแนวปฏิบตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัส
COVID-19
2. แบบคัดกรองโรคไวรัส COVID-19

ตามที่บริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ออกไปอย่างไม่มีกาหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในประเทศกลับสู่ภาวะปกติ โดยได้ยกเลิกกาหนดวันประชุมฯ สถานที่ประชุมฯ และวันกาหนด
รายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมฯ (Record Date) แต่ยงั คงระเบียบวาระการประชุมที่ได้กาหนดไว้เดิม ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น
ครั้งนี้ บริ ษทั ฯขอเรี ยนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติ
อนุมตั ิให้กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมที่ได้กาหนดไว้เดิมตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริ ษทั
เอเชียน อินซูเลเตอร์ จากัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 5 เลขที่ 254 ถนนเสรี ไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุ งเทพมหานคร
โดยกาหนดให้วนั ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิ (Record Date) ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ดังนี้

ที่ต้งั

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2562

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสดประจาปี
2562 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ของบริ ษทั สาหรับปี 2562 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
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วาระที่ 4

ตรวจสอบและ คณะกรรมการบริ ษทั และตรวจสอบโดยผูต้ รวจสอบบัญชี บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท
จากัด
พิจารณาอนุมตั ิงดจัดสรรกาไรสุ ทธิสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ของบริ ษทั ฯ เป็ นทุน
สารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมตั ิงดจัดสรรกาไรปี 2562 ของบริ ษทั ฯเป็ นทุนสารองตาม
กฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนและมีขาดทุนสะสมในรอบบัญชีปี
2562

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระประจาปี 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมตั ิแต่งตั้ง นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์ และนางสาวพิมพ์
วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์ กรรมการ ที่ครบวาระกลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม
ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มัน่ ใจได้ว่าสิ ทธิของตนได้รับการปฏิบตั ิอย่าง
เท่าเทียมกัน และเป็ นไปตามการกากับกิจการที่ดีของบริ ษทั จดทะเบียน บริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือ
หุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการของบริ ษทั ฯในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 ระหว่างวันที่ 6 มกราคม
2563 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยปรากฎว่ามีผถู ้ ือหุ้นเสนอชื่อตนเอง ได้แก่ นายอุดมศักดิ์ เจียรวิชญ์
เข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั จากการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น นายอุดมศักดิ์ เจียรวิชญ์
ไม่พบลักษณะต้องห้ามของการเป็ นกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรอนุมตั ิเสนอชื่อ นายอุดม
ศักดิ์ เจียรวิชญ์ เป็ นกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่านจากเดิมที่มีอยู่ 7 ท่านเป็ น 8 ท่าน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563 ในจานวนเงินไม่
เกิน 3,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้
- กรรมการบริ ษทั ที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริ หารซึ่งประกอบด้วย 3 ท่าน ได้แก่
1. นายณรงค์ ธารี รัตนาวิบูลย์
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายธนิตย์ ธารี รัตนาวิบูลย์

รองประธานกรรมการ / กรรมการบริ หาร /
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

3. นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์ กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการบริ หาร /
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง / เลขานุการบริ ษทั
ขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมในปี 2563
- ในส่วนของกรรมการท่านอืน่ และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย 4 ท่าน ได้แก่
1. นายดารงค์ จูงวงศ์
กรรมการ

ที่ต้งั
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2. นายกวีพงษ์ หิรัญกสิ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

4. นายโชติ สนธิวฒั นานนท์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ยังคงรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมในปี 2563
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรแต่งตั้ง
1. นายวิชยั รุ จิตานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรื อ
2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรื อ
3. นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรื อ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุ รกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรื อ
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445
แห่งบริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
ประจาปี 2563 เนื่องจากพิจารณาว่าผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวมีคุณสมบัติตามที่บริ ษทั มหาชนจากัดและ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และกาหนดค่าตอบแทน
ประจาปี 2563 (Audit Fee) เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 3,390,000 บาท

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิโอนทุนสารองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ
บริ ษทั
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมตั ิโอนทุนสารองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อ
ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษทั

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 3 วัตถุประสงค์บริ ษทั ฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 3 วัตถุประสงค์
ของบริ ษทั ฯจานวน 1 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 29 ข้อ เป็ น 30 ข้อ เพื่อให้วตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ
ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯโดยมีขอ้ ความดังนี้
“ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจาหน่ายไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรด
ไขมัน และผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมิคอล เช่น เมทิลเอสเทอร์ แฟทตี้แอลกอฮอลส์ แฟทตี้แอ
ซิด เอทิลเอสเทอร์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ อันได้แก่ กลีเซอรี น ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลีเซอรี น เช่น กลีเซอรี นเรซิดูลและสวีทวอเตอร์ เป็ นต้น และ
เคมีภณั ฑ์ที่ใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมิคอล เช่น น้ ามัน เมทานอล
หรื อไขมันจากพืช อันได้จากการสกัดและกลัน่ จากพืชต่างๆ และน้ ามันหรื อไขมันจาก
สัตว์”

วาระที่ 11
ที่ต้งั

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
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จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน)
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั โทร. 0-3487-7486-8 ต่อ 500
Email: ir@aienergy.co.th
ที่ต้งั
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มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 บริ ษทั ฯจึงได้มีการกาหนดมาตรการและแนวปฏิบตั ิในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี พ.ศ.2563 โดยคานึงถึงการเสริ มสร้างการกากับดูแลกิจการที่ดีในด้านสิ ทธิและการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือ
หุ้นอย่างเท่าเทียม ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ จะเผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าทางเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ www.aienergy.co.th และจัดส่งแบบแจ้งประชุมฯ และหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ให้ผถู ้ ือหุ้นรับทราบ
ล่วงหน้าตามกาหนดต่อไป
2. ขอให้ ผ้ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
2.1 ผูถ้ ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนในหนังสื อมอบ
ฉันทะที่บริ ษทั ฯจะจัดส่งให้กบั ท่านผูถ้ ือหุ้น หรื อทางเว็บไซต์บริ ษทั ฯ โดยแนะนาให้ท่านออกเสี ยงในวาระต่างๆ
ล่วงหน้า โดยส่งหนังสื อมอบฉันทะและหลักฐาน ใส่ ซองไปรษณีย์ตอบรับ ที่บริ ษทั ฯจะจัดส่งให้ผถู ้ ือหุ้นโดยไม่
ต้องติดแสตมป์ มายัง ฝ่ ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน) เลขที่ 55/2 หมู่ 8 ถ.
เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
2.2 ขอแจ้ งช่ องทางการส่ งคาถามล่วงหน้ า โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่เกี่ยวข้องกับวาระ
ประชุมได้เป็ นการล่วงหน้า บริ ษทั ฯจะบันทึกคาถามและคาตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดย
สามารถเลือกช่องทางการส่งคาถามล่วงหน้า ดังนี้
- ส่ งมาพร้ อมกับหนังสื อมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณี ยต์ อบรับ (ไม่ตอ้ งติดแสตมป์ ) ซึ่งได้ส่งไปพร้อม
แบบแจ้งการประชุมฯ ที่จะได้จดั ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุ้น
- อีเมล ir@aienergy.co.th
3. บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการทาความสะอาดฆ่าเชื้อภายในห้องประชุมล่วงหน้า 1 วันก่อนประชุม
4. บริ ษทั ฯ เตรี ยมการจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมในพื้นที่การประชุม โดยจัดเว้นระยะห่าง
บุคคล 1-2 เมตร ในจุดต่างๆ คือ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงจากัดจานวนผูใ้ ช้ลิฟท์ในแต่ละ
รอบ และการจัดที่นงั่ ในห้องประชุมซึ่งมีจานวนจากัดสามารถรองรับผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ (“ผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุม”) ได้ประมาณ 50 ที่นงั่ และจะระบุเลขที่นั่งให้ ผ้เู ข้ าร่ วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้ อยแล้ว จึงใคร่ ขอร่ วมมือ
ผู้เข้ าร่ วมประชุมนัง่ ตามหมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรื อติดตามกรณี เกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น เมื่อที่
นัง่ เต็มแล้ว บริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทาการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ
แทนการเข้าร่ วมประชุม
5. กรณีผ้เู ข้ าร่ วมประชุมที่มีความประสงค์จะเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษทั ฯ ขอให้ปฏิบตั ิตามแนวทางการ
ดาเนินการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ ยงของการแพร่ ระบาดของ
ไวรัส Covid-19 ดังนี้
5.1 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะต้องทาแบบคัดกรองตนเองตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ก่อนเข้าในบริ เวณสถานที่จดั ประชุม หาก
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรื อผ่านในพื้นที่หรื อสถานที่เสี่ ยงต่อการติดเชื้อ Covid-19
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุ ข หรื อมีอาการเจ็บป่ วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก จะไม่อนุญาตให้เข้าร่ วม
ประชุม และขอความร่ วมมือผูเ้ ข้าร่ วมประชุมปฏิบตั ิตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯที่จุดคัดกรองอย่าง

เคร่ งครัด หากไม่ปฏิบตั ิตามจะไม่อนุญาตให้เข้าบริ เวณพื้นที่การจัดประชุม แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระได้ ในกรณี ที่ท่านปกปิ ดข้อมูลด้านสุ ขภาพหรื อประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็ นความผิดตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
5.2 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่ องตรวจวัด โดยบริ ษทั ฯ กาหนดจุดเพื่อคัดกรองผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมก่อนเข้าสู่บริ เวณงาน หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้เข้าร่ วม
ประชุม และผู้เข้ าร่ วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะต้ องติดสติกเกอร์ และสวมหน้ ากากอนามัยที่นามาเอง
ตลอดเวลาที่เข้ าร่ วมประชุม ทาความสะอาดมือด้ วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่ างๆ
5.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ ให้ เข้ าบริเวณพื้นที่ประชุม สาหรับผู้เข้ าร่ วมประชุมที่ไม่ ผ่านการคัดกรองหรื อไม่ ทา
แบบคัดกรองโรคไวรัส Covid-19
5.4 เพื่อลดความเสี่ ยงจากการแพร่ ระบาด บริ ษทั ฯ จึงไม่จดั เตรี ยมไมโครโฟนสาหรับการสอบถาม ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
ที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคาถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ เพื่อจัดส่งคาถามแก่ประธาน
กรรมการต่อไป
6. บริษัทฯ งดบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริ เวณงาน เพื่อป้องกันความเสี่ ยงจากการแพร่ ระบาด
7. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรื อมีขอ้ กาหนดจากหน่วยงานราชการเพิม่ เติม เกี่ยวกับการจัดประชุมผูถ้ ือ
หุ้น บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.aienergy.co.th)
ทั้งนี้ อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม บริ ษทั ฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
Attachment 2
แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
ก่อนเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ของบริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน)
COVID-19 Screening From
Before attending AI Energy Public Company Limited’s 2020 Annual General Meeting of Shareholders
ขอความร่ วมมือท่านให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องเป็ นความจริ ง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19
We need you to help in providing the most accurate and truthful medical statements for effective prevention of spreading of the disease.
ชื่อ-สกุล (Name-Surname).......................................................................หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone Number)...............................
1.ท่านมีไข้ ≥ 37.5 ℃ หรื อไม่? Do you have a fever? (≥ 37.5℃)
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
2.ท่านมีอาการดังต่อไปนี้ หรื อไม่? Do you have any of these symptoms?
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
ไอ Cough
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
เจ็บคอ Sore throats
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
น้ ามูกไหล Runny nose
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
เหนื่อยหอบ Shortness of breath
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
3.ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรื อมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ใน 14 วันที่ผา่ นมาหรื อไม่?
Have you traveled/ transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days?
ใช่ (Yes)
มาจากประเทศ / พื้นที่ ( I have traveled to ): ________________________________
ไม่ใช่ (No)
4.ท่านมีประวัติสัมผัสหรื อใกล้ชิดผูป้ ่ วยที่ตอ้ งสงสัยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรื อไม่?
Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients?
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
หมายเหตุ หากพบว่าท่านมีไข้ 37.5℃ หรื อมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริ ษทั ฯ ระบุไว้ขา้ งต้น หรื อมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศหรื อ
พื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 หรื อมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยที่ตอ้ งสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 บริ ษทั ฯ ขอให้ท่านมอบฉันทะแก่
กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ด้วยการกรอกและส่งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ แทนการเข้าประชุม และเดินทางกลับ
พร้อมปฎิบตั ิตามคาแนะนาของการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข
If you have a fever (≥37.5℃) ;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 From 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.

ลงชื่อ (Sign)................................................................................................................................. วันที่ (Date).................................

