บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จำกัด (มหำชน)
AI Energy Public Company Limited
ทะเบียนเลขที่ 0107556000311

ที่ AIE 093/2563

วันที่ 20 มีนาคม 2563

เรื่ อง

ประกาศนโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สื บเนื่องจากการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปัจจุบนั บริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จึง
กาหนดให้มีนโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 ในวันศุกร์ที่
24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุ งเทพฯ ฟอร์จูน ห้องแกรนด์ บอลรู ม ชั้น 3 เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ฟอร์
จูน ทาวน์ ดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 ตามมาตราการการป้องกันตามคาแนะนาของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข ดังนี้
1. บริ ษทั ฯจะจัดให้มีระบบคัดกรองผูท้ ี่มีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจก่อนเข้าร่ วมประชุม ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่าง
การและการสังเกตโดยสายตาของทีมเจ้าหน้าที่
1.1) ในกรณีที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ ามูก บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ ให้
ท่ ำนเข้ ำร่ วมกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (ขออนุญาตให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริ ษทั แทน โดย
เจ้าหน้าที่จดุ ลงทะเบียนจะอานวยความสะดวกเรื่ องเอกสารและอากรสแตมป์ ให้แก่ท่าน)
1.2) ในกรณีที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมไม่พบอาการดังกล่าวจะมีการติดสติ้กเกอร์สัญลักษณ์ประจาตัวไว้บนเสื้ อของท่านให้
ชัดเจนก่อนเข้าร่ วมประชุม
2. บริ ษทั ฯจะจัดเตรี ยมจุดล้างมือหรื อเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริ เวณที่มีการใช้งานร่ วมกันจานวนมาก เช่น ห้อง
ประชุม จุดลงทะเบียน จุดบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม เป็ นต้น
3. บริ ษทั ฯจะเน้นย้าสถานที่จดั งานให้มีการทาความสะอาดอุปกรณ์ และบริ เวณที่มีผสู ้ ัมผัสจานวนมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู
ห้องน้ า ด้วยน้ าผงซักฟอก น้ ายาทาความสะอาด หรื อแอลกอฮอล์ 70% อย่างสม่าเสมอ
4. บริ ษทั ฯจะจัดสถานที่และห้องประชุมให้กว้างขวางเพียงพอ รวมทั้งกระจายมุมบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม เพื่อไม่ให้เกิดความ
แออัดจนเกินไป
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 ของผูเ้ ข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน บริ ษทั ฯจึงเรี ยนมา
เพื่อขอความร่ วมมือทุกท่านให้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดที่ระบุดงั ต่อไปนี้อย่างเคร่ งครัด ได้แก่
- ควรงดเข้าร่ วมกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่ วยของโรคระบบทางเดินหายใจ COVID-19 หรื อหากพบว่าตนเองเริ่ มป่ วย หรื อมี
อาการตาม ข้อ 1.1) ที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น
- หากท่านสังเกตเห็นผูร้ ่ วมประชุมมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก ผิดปกติ ควรแนะนาให้ผมู ้ ีอาการติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ณ จุด
ตรวจคัดกรองหรื อจุดลงทะเบียนทันที
ที่ต้งั
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- ผู้เข้ ำร่ วมประชุมควรเตรียมหน้ ำกำกอนำมัยมำเอง และควรสวมใส่ ตลอดเวลำที่เข้ ำร่ วมกำรประชุมเพื่อควำมปลอดภัยของท่ ำน
และบุคคลข้ ำงเคียง
- บริ ษทั ฯขอให้คาแนะนาแก่ผเู ้ ข้าประชุมควรล้างมือด้วยสบู่หรื อแอลกอฮอล์เจลทั้งก่อนและหลังจากเสร็ จสิ้นการเข้าร่ วมประชุม
และก่อนออกจากสถานที่จดั การประชุม
- เผื่อเวลาการเดินทางล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมสาหรับขั้นตอนการคัดกรองของบริ ษทั ฯ

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

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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