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ท่ี AIE 126/2563            วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 
 
เร่ือง ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563, งดจ่ายปันผล, ลา้งขาดทนุสะสม, เพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ,  

แกไ้ขบริคณห์สนธิของบริษทัฯ 
 
เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. มาตรการและแนวปฏิบติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส  

    COVID-19 
2. แบบคดักรองโรคไวรัส COVID-19 
 

 ตามท่ีบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดแ้จง้เล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ผา่น
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 ออกไปอยา่งไม่มีก าหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในประเทศกลบัสู่ภาวะปกติ โดยไดย้กเลิกก าหนดวนัประชุมฯ สถานท่ีประชุมฯ และวนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมฯ (Record Date) แต่ยงัคงระเบียบวาระการประชุมท่ีไดก้ าหนดไวเ้ดิม ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 นั้น 

 คร้ังน้ี บริษทัฯขอเรียนใหท้ราบว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 ไดมี้มติ
อนุมติัให้ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงมีระเบียบวาระการประชุมท่ีไดก้ าหนดไวเ้ดิมตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริษทั 
เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 5  เลขท่ี 254 ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 
โดยก าหนดให้วนัศุกร์ท่ี 29 พฤษภาคม 2563 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ (Record Date) ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
ซ่ึงมีระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ดงัน้ี  
 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 
 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 
 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 
 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี  
2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมติังบแสดงฐานะการเงินรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
ของบริษทัส าหรับปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการ
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ตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท 
จ ากดั  

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังดจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ของบริษทัฯ เป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมติังดจดัสรรก าไรปี 2562 ของบริษทัฯเป็นทนุส ารองตาม
กฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากมีผลประกอบการขาดทุนและมีขาดทนุสะสมในรอบบญัชีปี 
2562  
 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2563 
    ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมติัแต่งตั้ง นายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์และนางสาวพิมพ์

วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์กรรมการ ท่ีครบวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหน่ึง  
 

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมติัเลือกตั้งกรรมการเพ่ิมเติม 
    ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้ผูถื้อหุน้ของบริษทัมัน่ใจไดว่้าสิทธิของตนไดรั้บการปฏิบติัอยา่ง

เท่าเทียมกนั และเป็นไปตามการก ากบักิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุ้นเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการของบริษทัฯในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ระหว่างวนัท่ี 6 มกราคม 
2563 ถึงวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยปรากฎว่ามีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือตนเอง ไดแ้ก่ นายอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์
เขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั จากการตรวจสอบคุณสมบติัเบ้ืองตน้ นายอุดมศกัด์ิ เจียรวิชญ ์
ไม่พบลกัษณะตอ้งห้ามของการเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรอนุมติัเสนอช่ือ นายอุดม
ศกัด์ิ เจียรวิชญ ์เป็นกรรมการเพ่ิมเติม 1 ท่านจากเดิมท่ีมีอยู ่7 ท่านเป็น 8 ท่าน  

 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

   ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 ในจ านวนเงินไม่
เกิน 3,000,000 บาท โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี  
- กรรมการบริษทัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารซ่ึงประกอบดว้ย 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายณรงค ์ธารีรัตนาวิบูลย ์  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธนิตย ์ธารีรัตนาวิบูลย ์  รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร /  

     ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นางสาวพมิพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย ์ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร /  

    กรรมการบริหารความเส่ียง / เลขานุการบริษทั 

ขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบ้ียประชุมในปี 2563  

- ในส่วนของกรรมการท่านอืน่และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ท่าน ไดแ้ก่ 
1. นายด ารงค ์จงูวงศ ์   กรรมการ 
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2.  นายกวีพงษ ์หิรัญกสิ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3.  นายสัมพนัธ์ หุ่นพยนต ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4.  นายโชติ สนธิวฒันานนท ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ยงัคงรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบ้ียประชุมในปี 2563 
 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมติัแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรแต่งตั้ง  
1. นายวิชยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ 
2. นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ 
3. นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ 
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ 
5. นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445  

แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ
ประจ าปี 2563 เน่ืองจากพิจารณาว่าผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัมหาชนจ ากดัและ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และก าหนดค่าตอบแทน
ประจ าปี 2563 (Audit Fee) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,390,000 บาท  
 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัโอนทนุส ารองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ
บริษทั 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมติัโอนทนุส ารองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อ
ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั 
 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 วตัถุประสงคบ์ริษทัฯ 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 วตัถุประสงค์
ของบริษทัฯจ านวน 1 ขอ้ จากเดิมทั้งหมด 29 ขอ้ เป็น 30 ขอ้ เพื่อให้วตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ 
ครอบคลุมทุกผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯโดยมีขอ้ความดงัน้ี 

“ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรด
ไขมนั และผลิตภณัฑโ์อลีโอเคมิคอล เช่น เมทิลเอสเทอร์ แฟทต้ีแอลกอฮอลส์ แฟทต้ีแอ
ซิด เอทิลเอสเทอร์ และผลิตภณัฑพ์ลอยไดอ่ื้นๆ อนัไดแ้ก่ กลีเซอรีน ซ่ึงรวมถึงผลิตภณัฑ์
อื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลีเซอรีน เช่น กลีเซอรีนเรซิดูลและสวีทวอเตอร์ เป็นตน้ และ
เคมีภณัฑท่ี์ใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตผลิตภณัฑโ์อลีโอเคมิคอล เช่น น ้ามนั เมทานอล 
หรือไขมนัจากพืช อนัไดจ้ากการสกดัและกลัน่จากพืชต่างๆ และน ้ามนัหรือไขมนัจาก
สัตว”์ 

 
วาระท่ี 11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

 
      ขอแสดงความนบัถือ 
       บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 
 

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษทัฯจึงไดมี้การก าหนดมาตรการและแนวปฏิบติัในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี พ.ศ.2563 โดยค านึงถึงการเสริมสร้างการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในดา้นสิทธิและการปฏิบติัต่อผูถื้อ
หุ้นอยา่งเท่าเทียม ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ จะเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งล่วงหนา้ทางเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ www.aienergy.co.th และจดัส่งแบบแจง้ประชุมฯ และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ
ล่วงหนา้ตามก าหนดต่อไป 

2.     ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
2.1 ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในหนงัสือมอบ

ฉนัทะท่ีบริษทัฯจะจดัส่งให้กบัทา่นผูถื้อหุ้น หรือทางเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ โดยแนะน าใหท้่านออกเสียงในวาระต่างๆ 
ล่วงหนา้ โดยส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐาน ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ ท่ีบริษทัฯจะจดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นโดยไม่
ตอ้งติดแสตมป์มายงั ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 55/2 หมู่ 8 ถ. 
เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110   

2.2 ขอแจ้งช่องทางการส่งค าถามล่วงหน้า โดยผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระ
ประชุมไดเ้ป็นการล่วงหนา้ บริษทัฯจะบนัทึกค าถามและค าตอบไวใ้นรายงานการประชุมอยา่งครบถว้น โดย
สามารถเลือกช่องทางการส่งค าถามล่วงหนา้ ดงัน้ี 

-  ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณียต์อบรับ (ไม่ตอ้งติดแสตมป์) ซ่ึงไดส่้งไปพร้อม
แบบแจง้การประชุมฯ ท่ีจะไดจ้ดัส่งให้ท่านผูถื้อหุ้น 

-  อีเมล ir@aienergy.co.th 
3. บริษทัฯ จะจดัให้มีการท าความสะอาดฆ่าเช้ือภายในห้องประชุมล่วงหนา้ 1 วนัก่อนประชุม 
4. บริษทัฯ เตรียมการจดัการประชุมเพ่ือลดความแออดัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมในพ้ืนท่ีการประชุม โดยจดัเวน้ระยะห่าง

บุคคล 1-2 เมตร ในจุดต่างๆ คือ จดุคดักรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงจ ากดัจ านวนผูใ้ชลิ้ฟทใ์นแต่ละ
รอบ และการจดัท่ีนัง่ในห้องประชุมซ่ึงมีจ านวนจ ากดัสามารถรองรับผูถื้อหุน้ และ/หรือผูรั้บมอบฉนัทะ (“ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม”) ไดป้ระมาณ 50 ท่ีนัง่ และจะระบุเลขท่ีนั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่ีลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอร่วมมือ
ผู้เข้าร่วมประชุมนัง่ตามหมายเลขดังกล่าว เพ่ือประโยชนใ์นการป้องกนัหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น เม่ือท่ี
นัง่เตม็แลว้ บริษทัฯ ขอความร่วมมือผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองท าการมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ 
แทนการเขา้ร่วมประชุม 

5. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมท่ีมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทัฯ ขอใหป้ฏิบติัตามแนวทางการ
ด าเนินการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด เพื่อป้องกนัและลดความเส่ียงของการแพร่ระบาดของ
ไวรัส Covid-19 ดงัน้ี 

5.1 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งท าแบบคดักรองตนเองตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ก่อนเขา้ในบริเวณสถานท่ีจดัประชุม หาก
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกลชิ้ดมีการเดินทาง หรือผา่นในพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือ Covid-19 
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข ้ไอ จาม มีน ้ามูก จะไม่อนุญาตให้เขา้ร่วม
ประชุม และขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมปฏิบติัตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯท่ีจุดคดักรองอยา่ง

http://www.aienergy.co.th/
mailto:ir@aienergy.co.th


เคร่งครัด หากไม่ปฏิบติัตามจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้บริเวณพ้ืนท่ีการจดัประชุม แต่สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการ
อิสระได ้ในกรณีท่ีท่านปกปิดขอ้มูลดา้นสุขภาพหรือประวติัการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผดิตาม
พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

5.2 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายผา่นเคร่ืองตรวจวดั โดยบริษทัฯ ก าหนดจดุเพื่อคดักรองผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมก่อนเขา้สู่บริเวณงาน หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้เขา้ร่วม
ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมท่ีผ่านการคัดกรองจะต้องตดิสติกเกอร์ และสวมหน้ากากอนามัยท่ีน ามาเอง
ตลอดเวลาท่ีเข้าร่วมประชุม ท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลท่ีจัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ 

5.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพื้นท่ีประชุม ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่ีไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ท า
แบบคัดกรองโรคไวรัส Covid-19  

5.4 เพื่อลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาด บริษทัฯ จึงไม่จดัเตรียมไมโครโฟนส าหรับการสอบถาม ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ท่ีประสงคจ์ะสอบถามในท่ีประชุม ขอให้ส่งค าถามให้แก่เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ เพ่ือจดัส่งค าถามแก่ประธาน
กรรมการต่อไป 

6. บริษัทฯ งดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมใดๆ ในบริเวณงาน เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการแพร่ระบาด 
7. หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลงต่อไป หรือมีขอ้ก าหนดจากหน่วยงานราชการเพ่ิมเติม เก่ียวกบัการจดัประชุมผูถื้อ

หุ้น บริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.aienergy.co.th) 
 

  ทั้งน้ี อาจเกิดความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม บริษทัฯ ขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสน้ี 
 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 ฝ่ายเลขานุการบริษทั 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 
Attachment 2 

 
แบบคดักรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 

ก่อนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ของบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
COVID-19 Screening From  

Before attending AI Energy Public Company Limited’s 2020 Annual General Meeting of Shareholders 
ขอความร่วมมือท่านให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเป็นความจริง เพ่ือประโยชน์ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือโรคไวรัส COVID-19 

We need you to help in providing the most accurate and truthful medical statements for effective prevention of spreading of the disease.  
ช่ือ-สกุล (Name-Surname).......................................................................หมายเลขโทรศพัท ์(Mobile Phone Number)............................... 
1.ท่านมีไข ้≥ 37.5 ℃ หรือไม่? Do you have a fever? (≥ 37.5℃)          ใช่ (Yes)         ไม่ใช่ (No)  
2.ท่านมีอาการดงัต่อไปน้ี หรือไม่? Do you have any of these symptoms?       ใช่ (Yes)         ไม่ใช่ (No)  
   ไอ Cough                                       ใช่ (Yes)         ไม่ใช่ (No) 
   เจ็บคอ Sore throats                                    ใช่ (Yes)           ไม่ใช่ (No) 

น ้ามูกไหล Runny nose                                 ใช่ (Yes)           ไม่ใช่ (No) 
เหน่ือยหอบ Shortness of breath                             ใช่ (Yes)           ไม่ใช่ (No) 

3.ท่านมีประวติัการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ใน 14 วนัท่ีผา่นมาหรือไม่? 
   Have you traveled/ transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days?  

ใช่ (Yes)              มาจากประเทศ / พ้ืนท่ี ( I have traveled to ): ________________________________      
ไม่ใช่ (No) 

4.ท่านมีประวติัสัมผสัหรือใกลชิ้ดผูป่้วยท่ีตอ้งสงสัยโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 หรือไม่? 
   Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients? 
   ใช่ (Yes) 
    ไม่ใช่ (No) 
หมายเหตุ หากพบว่าท่านมีไข ้37.5℃ หรือมีอาการอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีบริษทัฯ ระบุไวข้า้งตน้ หรือมีประวติัเดินทางมาจากต่างประเทศหรือ
พ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของ COVID-19 หรือมีประวติัสัมผสัใกลชิ้ดกบัผูป่้วยท่ีตอ้งสงสัยการติดเช้ือ COVID-19 บริษทัฯ ขอให้ท่านมอบฉนัทะแก่
กรรมการอิสระของบริษทัฯ ดว้ยการกรอกและส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ให้แก่เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ แทนการเขา้ประชุม และเดินทางกลบั 
พร้อมปฎิบติัตามค าแนะน าของการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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. 
 
 
ลงช่ือ (Sign)................................................................................................................................. วนัท่ี (Date)................................. 
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