
แบบคดักรองโรคไวรัสโคโรนา 2019

ก่อนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ ำาปี 2563 ในวนัศุกร์ท่ี 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ หอ้งประชุมชั้น 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เลขท่ี 88/8-9 หมู่ท่ี 11 ถนนเทพารักษ ์กม.14.5 

ตำาบลบางปลา  อ ำาเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ 10540
COVID-19 Screening From

Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2020 on Friday 17 July 2020 at13.30 pm.
At Meeting Rooms of Chularat 3 International Hospital, No. 88/8-9 Moo 11, Bang Pla, Bang Phli, Samutparkan

ขอความร่วมมือท่านใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งเป็นความจริง  เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด19
We as for your corporation in providing the most accurate and truthful medical statements for effective prevention of the 
spreading of the disease.
ช่ือ – สกลุ (Name – Surname)…………………………………..หมายเลขโทรศพัท์ (Mobile Phone Number)…………………
1.  ท่านมีไข ้> 37.5 องศาหรือไม่ Do you have a fever? ( > 37.5 C)   ใช่ (Yes) ไม่ใช่(No)
2.  ท่านมีอาการดงัต่อไปน้ีหรือไม่ Do you have any of these symptoms?  ใช่ (Yes) ไม่ใช่(No)

ไอ Cough   ใช่ (Yes) ไม่ใช่(No)
เจบ็คอ Sore throats    ใช่ (Yes) ไม่ใช่(No)
นำ้ามูกไหล Runny nose    ใช่ (Yes) ไม่ใช่(No)
เหน่ือยหอบ  Shortness of breath   ใช่ (Yes) ไม่ใช่(No)

3.   ท่านมีประวติัการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ใน 14 วนัท่ี
ผา่นมาหรือไม่?
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.   ท่านมีประวติัสมัผสัใกลชิ้ดกบัผูป่้วยท่ีตอ้งสงสยัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่?
Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients?
                ใช่ (Yes)
                ไม่ใช่ (No)

หมายเหตุ   หากพบวา่คุณมีไข ้>37.5 Cหรือมีอาการอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีบริษทัฯ ระบุไว ้หรือมีประวติัเดินทางมาจากต่าง
    ประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 หรือมีประวตัิสมัผสัใกลช้ิดกบัผูป่้วยที่ตอ้งสงสยัการติดเชื้อ 
     COVID-19 บริษทัฯ ขอใหคุ้ณมอบฉนัทะเเก่กรรมการอิสระของบริษทัฯ ดว้ยการกรอกเเละส่งหนงัสือมอบ
    ฉนัทะเเบบ ข. ใหเ้เก่เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯเเทนการเขา้ร่วมประชุมเเละเดินทางกลบั พร้อมปฏิบติัตามค ำาเเนะนำาของกอง
    ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

Remark   If you have a fever (>37.5 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 suspected COVID-19 
   patients, The Company would like to kindly ask for your cooperation to grant proxy to an independent director to attend 
   the meeting on your behalf, by filling the Proxy Form B and submit to our staff.Then you may then return sefely to your 
   resident and follow the guideline of the Department of disease control,Ministry of Public Health,Thailand.
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