
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12 

มาตรการและข้อปฏิบตัิเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจาํปี 2565  

ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท 

ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

และแบบคัดกรองโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท เอไอเอ็ม เรียล

เอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละ

สิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท (“กองทรัสต”์) มีความห่วงใยในความปลอดภยัและสขุภาพ

ของผู้ถือหน่วยทรัสตท่ี์เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงไดก้าํหนดมาตรการและข้อปฏิบัติเก่ียวกับการประชุมสามัญผูถื้อ

หน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2565 ของกองทรสัตภ์ายใตก้ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงันี ้

 

1. บริษัทฯ ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์กุท่านพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบรษิัทฯ 

แทนการเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง เน่ืองจากการจดัประชุมจะเป็นการรวมกนัของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการ

แพรร่ะบาด  

1.1 ผู้ถือหน่วยทรัสตส์ามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพ่ือเข้าร่วมประชุมแทน 

(หนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีป้รากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 9) โดยกรุณา

กรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง และปิดอากรแสตมป์ 

จาํนวน 20 บาท ใหถู้กตอ้งเรียบรอ้ย โดยบริษัทฯ ใคร่ขอความรว่มมือจากท่านผูถื้อหน่วยทรสัตใ์น

การจัดส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้า โดยจัดส่งถึง “ผู้จัดการกองทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล  

โกรท” เลขท่ี 93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ อาคาร บี ชัน้ 8 หอ้ง 803 ถนนวิทยุ แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 หรือ ณ สถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ในเวลาลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชมุ 

1.2 บริษัทฯ ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีผูใ้กลช้ิดท่ีมีประวตัิสัมผัสใกลช้ิดกับผูต้ิด

เชือ้เขา้ข่าย/ยืนยันโควิด 19 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกาํหนด* ในระยะเวลา 10 วันก่อนวัน

ประชุม และผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีอาการอย่างใดอย่างหน่ึงของระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข ้ไอ 

เจ็บคอ จาม มีนํา้มกู เหน่ือยหอบ เป็นตน้ โปรดงดเว้นการเข้าร่วมประชุม เพ่ือลดความเส่ียงใน

การแพรก่ระจายของเชือ้โรค โดยบรษิัทฯ แนะนาํใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตม์อบฉนัทะใหแ้ก่บคุคลอ่ืนตาม

ความประสงคห์รือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมแทน (หนงัสือมอบฉันทะท่ีแนบ

มากบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีป้รากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 9)  

หมายเหต ุ

* “ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชือ้เข้าข่าย/ยืนยันโควิด 19” หมายถึง ผูท่ี้มีพฤติกรรมการสมัผสักับ

ผูต้ิดเชือ้เขา้ข่าย/ยืนยนัในวนัเริ่มป่วยในช่วงมีอาการป่วยหรือก่อนมีอาการประมาณ 2-3 วนั (ทัง้นี ้



หากเป็นผู้ติดเชือ้ไม่มีอาการให้ถือวันท่ีเก็บส่ิงส่งตรวจเสมือนเป็นวันเริ่มป่วย) โดยมีพฤติกรรม

สมัผสัอย่างนอ้ยขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปนี ้

(1) ผู้ท่ีอยู่ใกล้หรือมีการพูดคุยกับผู้ติดเชื ้อเข้าข่าย/ยืนยันโควิด 19 ในระยะ 2 เมตร เป็น

เวลานานกว่า 5 นาที หรือถกูไอจามรดจากผูป่้วย 

(2) ผูท่ี้อยู่ในบริเวณท่ีปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศมากนัก ร่วมกับผูต้ิดเชือ้เขา้ข่าย/ยืนยนัโควิด 

19 เป็นระยะเวลานานกว่า 30 นาที เช่น ในรถปรบัอากาศหรือหอ้งปรบัอากาศ 

2. สาํหรับผู้ถือหน่วยทรัสตท่ี์มีความประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษัทฯ ขอความกรุณาผู้ถือ

หน่วยทรสัตจ์ะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรการและขอ้ปฏิบัติเก่ียวกับการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2565 ของ

กองทรสัตภ์ายใตก้ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเครง่ครดั เพ่ือป้องกนัและลดความ

เส่ียงของการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงันี ้

2.1 บรษิัทฯ จะเตรียมการจดัประชมุเพ่ือลดความแออดัของผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นพืน้ท่ีการประชมุ โดยจดั

ใหม้ีการเวน้ระยะห่างระหว่างบคุคลในจดุต่างๆ เช่น จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน 

2.2 ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงหลักฐานรบัรองการไดร้บัวคัซีนป้องกันโรคติดเชือ้

ไวรสัโคโรนา 2019 อย่างนอ้ยจาํนวน 3 เข็ม (แสดงเอกสารการรบัวัคซีนหรือแอปพลิเคชันหมอ

พรอ้ม)  

2.3 ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงผลการตรวจคดักรองโควิดดว้ย ATK ซึ่งมีผลไม่พบ

เชือ้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนการเขา้ร่วมประชุม หรือผลการตรวจคัดกรองโควิด

ดว้ย RT-PCR ซึ่งมีผลไม่พบเชือ้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเขา้ร่วมประชุม โดย

ขอใหแ้สดงภาพถ่ายผลการตรวจคดักรองโควิดดว้ย ATK หรือผลการตรวจคดักรองโควิดดว้ย RT-

PCR คู่กับบัตรประจาํตัวประชาชน หรือระบุชื่อ-นามสกุล พรอ้มทั้งระบุวันและเวลาท่ีตรวจให้

ชัดเจน ให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ณ จุดคัดกรอง หรือรับการตรวจคัดกรองโควิดดว้ย ATK โดย

ผูเ้ชี่ยวชาญหรือเจา้หนา้ท่ีทางการแพทยท่ี์บรษิัทฯ ไดจ้ดัเตรียมไวใ้หบ้รกิาร ก่อนเขา้รว่มประชมุ  

2.4 ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เขา้รว่มประชมุจะตอ้งตอบแบบคดักรองโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-

19) โดยไม่ปิดบงัขอ้เท็จจริงก่อนเขา้บริเวณพืน้ท่ีการประชุม เพ่ือความสะดวกกรุณากรอกเอกสาร

ดงักล่าวมาล่วงหนา้ และขอความร่วมมือผูถื้อหน่วยทรสัตป์ฏิบตัิตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ท่ีของ

บรษิัทฯ ณ จดุคดักรองอย่างเครง่ครดั  

2.5 ผู้ถือหน่วยทรัสตห์รือผู้ถือหน่วยทรัสตท่ี์มีผู้ใกลช้ิดท่ีมีประวัติสัมผัสใกลช้ิดกับผูต้ิดเชือ้เขา้ข่าย/

ยืนยนัโควิด 19 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุกาํหนด* (รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตใุนขอ้ 1.2) 

ในระยะเวลา 10 วนัก่อนวนัประชมุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ถือ

หน่วยทรัสตด์ังกล่าวเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจาํปี 2565 ของกองทรัสต์

ด้วยตนเอง และบริษัทฯ ขออนุญาตใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตม์อบฉันทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้

ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ จะอาํนวยความสะดวกเร่ืองเอกสารใหแ้ก่ท่าน 

(หนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมากับหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีป้รากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ทัง้นี ้ผูถื้อ

หน่วยทรสัตจ์ะตอ้งไม่ปกปิดขอ้มลูดา้นสขุภาพหรือประวตัิการเดินทางของท่านต่อบรษิัทฯ 

2.6 บริษัทฯ จะดาํเนินการจดัใหม้ีการคดักรองผูท่ี้มีไขห้รืออาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ โดยก่อนเขา้

ร่วมประชุม บริษัทฯ จะมีการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายก่อนเขา้บริเวณพืน้ท่ีการประชมุ โดยหากมี



อณุหภมูิรา่งกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข ้ไอ เจ็บคอ จาม มี

นํา้มกู หอบเหน่ือย เป็นตน้ หรือไม่ปฏิบตัิตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ณ จุดคดักรอง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ถือหน่วยทรัสตด์ังกล่าวเข้าร่วม

ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจําปี 2565 ของกองทรัสตด์้วยตนเอง และบริษัทฯ ขอ

อนุญาตใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตม์อบฉันทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดย

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทจะอาํนวยความสะดวกเร่ืองเอกสารใหแ้ก่ท่าน (หนงัสือมอบฉันทะท่ีแนบมา

กับหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีป้รากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 9) ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะตอ้งไม่ปกปิด

ขอ้มลูดา้นสขุภาพหรือประวตัิการเดินทางของท่านต่อบรษิัทฯ 

2.7 บริษัทฯ จะดาํเนินการจดัใหม้ีจุดปฐมพยาบาลใหก้ารดแูลรกัษาเบือ้งตน้ โดยแยกผูป่้วยท่ีมีอาการ

ไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีนํา้มูก หรือหอบเหน่ือย ออกจากพืน้ท่ีการประชุมนั้น จัดเตรียมหน้ากาก

อนามยัใหผู้ป่้วยใส่ รวมทัง้อาํนวยความสะดวกในการส่งไปรกัษาตวัท่ีโรงพยาบาล 

2.8 บริษัทฯ จะจัดใหม้ีการลงทะเบียนเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนก่อนเขา้และออกสถานท่ี

ประชุม และอาจเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชันทางโทรศัพทเ์คล่ือนท่ีตามท่ีหน่วยงานราชการ

กาํหนด  

2.9 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ถือหน่วยทรัสตท์ีไ่ม่ผ่านการคัดกรอง

หรือไม่ทาํแบบคัดกรองโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าร่วมประชุมสามัญ

ผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจาํปี 2565 ของกองทรัสต ์

2.10 ผู้ถือหน่วยทรัสตท่ี์ผ่านการคัดกรองจะต้องติดสติกเกอรท่ี์บริษัทฯ จัดไว้ให้ และสวมหน้ากาก

อนามัยตลอดระยะเวลาท่ีเข้าร่วมประชุม (บริษัทฯ ขอให้ท่านนาํหน้ากากอนามัยของท่านมา

สาํหรบัการเขา้ร่วมประชมุดว้ย) รวมทัง้ทาํความสะอาดมือดว้ยเจลแอลกอฮอลท่ี์ตัง้ตามจดุต่าง ๆ  

ก่อนเขา้ออกจากพืน้ท่ีการประชมุ 

2.11 ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์ผ่านการคดักรองจะถกูเชิญใหน้ั่งตามเกา้อีท่ี้จดัไว ้เพ่ือประโยชนใ์นการป้องกนั

หรือติดตามกรณีเกิดเหตกุารณใ์ด ๆ  ขึน้ โดยหา้มผูถื้อหน่วยทรสัตย์า้ยหรือเล่ือนเกา้อีท่ี้จดัไว ้ตามท่ี

จัดให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลท่ีเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะจัดท่ีนั่ งในพืน้ท่ีการประชุมให้มี

ระยะห่างระหว่างเกา้อีต้ามขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง จึงอาจทาํใหม้ีขอ้จาํกัด

เก่ียวกับจาํนวนท่ีนั่งในพืน้ท่ีการประชุมท่ีลดลงอย่างมีนยัสาํคญั และในกรณีท่ีท่ีนั่งท่ีจดัเตรียมไว้

สาํหรับการประชุมมีไม่เพียงพอ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดาํเนินการให้ท่านผูถื้อ

หน่วยทรสัตท่ี์มาลงทะเบียนในลาํดบัหลงัเขา้รบัฟังการประชมุจากพืน้ท่ีอ่ืนในบรเิวณใกลเ้คียงกันท่ี

บริษัทฯ ไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้(ถา้มี) หรือ บริษัทฯ อาจมีความจาํเป็นตอ้งขอความร่วมมือใหท่้านผูถื้อ

หน่วยทรสัตด์งักล่าวมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง โดยเจา้หนา้ท่ี

ของบรษิัทฯ จะอาํนวยความสะดวกเร่ืองเอกสารใหแ้ก่ท่าน (หนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมากบัหนงัสือ

เชิญประชมุครัง้นีป้รากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 9)  

2.12 หากสงัเกตเห็นว่าผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข ้ไอ เจ็บคอ จาม มีนํา้มกู หอบเหน่ือย 

เป็นตน้ บรษิัทฯ ขออนญุาตใหท่้านผูถื้อหน่วยทรสัตอ์อกจากพืน้ท่ีการประชมุ 

2.13 เพ่ือใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างกระชบัและลดความเส่ียงจากการแพรร่ะบาดของโรค หากท่านผูถื้อ

หน่วยทรัสตม์ีข้อซักถาม บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อซักถามบนกระดาษและนาํใส่



กล่องรบัคาํถามแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ จะจดัเตรียมกระดาษ

และปากกาใหใ้นวนัประชมุ ซึ่งบรษิทัฯ จะสรุปคาํถามและคาํตอบไวใ้นรายงานการประชมุต่อไป 

2.14 บริษัทฯ ของดบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม และงดรบัประทานอาหารในบริเวณสถานท่ีจดัประชุม

โดยเด็ดขาด เพ่ือลดความเส่ียงของการแพรร่ะบาดของโรค 

 

  นอกจากนี ้เน่ืองจากสถานการณด์งักล่าวเป็นสถานการณท่ี์อยู่ในข่ายเฝา้ระวงัเป็นพิเศษ บรษิัทฯ อาจ

ปรบัเปล่ียนการดาํเนินการใด ๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการของรฐับาล หรือขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการท่ีอาจมี

การกาํหนดเพ่ิมเติมในภายหลงั และบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจง้การปรบัเปล่ียนการดาํเนินการดงักล่าวผ่านช่องทาง

อ่ืนใดตามท่ีบริษัทฯ เห็นสมควร ทัง้นี ้การดาํเนินการตามมาตรการและขอ้ปฏิบตัิขา้งตน้อาจส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้ใน

การคดักรองและการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชมุ บริษัทฯ ขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้และขอขอบคุณท่าน   

ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นอย่างสงูและหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดร้บัความรว่มมือจากท่านเป็นอย่างดี
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แบบคัดกรองโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ก่อนการประชมุสามญัผูถ้ือหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2565 ของทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละ 

สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท ในวนัที่ 29 เมษายน 2565 

ณ หอ้งแมนดาริน เอ ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล  

เลขที่ 662 ถนนพระรามสี่ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Screening Form 

Before attending to the Annual General Meeting of Trust Unitholders of AIM Commercial Growth Freehold and  

Leasehold Real Estate Investment Trust for the Year 2022 on 29 April 2022 

at Mandarin A Room, 1st floor, Mandarin Hotel Bangkok,  

662 Rama IV Road, Maha Phruettharam Sub-District, Bangrak District, Bangkok 10500  

 

บริษัทฯ ขอความรว่มมือท่านใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งเป็นความจริง เพ่ือประโยชนใ์นการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19)  

We need your cooperation in providing the most accurate and truthful medical statement for effective prevention of the spreading of the Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19). 
 

ช่ือ – สกลุ (Name-Surname)   หมายเลขโทรศพัท ์(Mobile Phone Number)   

ที่อยู่ที่ติดต่อได ้(Contact Address) __________________________________________________________________  
 

1. ท่านมีไขใ้นช่วง 14 วนัที่ผ่านมา หรือไม่? (≥ 37.5 °C) Do you have a fever in the past 14 days? (≥ 37.5 °C)  ใช่ (Yes) �    ไม่ใช่ (No) �  
 

2. ท่านมีอาการดงัต่อไปนีใ้นช่วง 14 วนัที่ผ่านมา หรือไม่? Do you have any of these symptoms in the past 14 days?  

ไอ Cough     ใช่ (Yes) �  ไม่ใช่ (No) �  

เจ็บคอ Sore throats    ใช่ (Yes) �  ไม่ใช่ (No) �  

นํา้มกูไหล Runny nose    ใช่ (Yes) �  ไม่ใช่ (No) �  

หอบเหนื่อย Shortness of breath   ใช่ (Yes) �  ไม่ใช่ (No) �  
 

3. ท่านมีประวตัสิมัผสัใกลชิ้ดกบัผูต้ิดเชือ้เขา้ข่าย/ยืนยนัโควิด 19 หรือไม่?  

Have you been in physical contact with a probable/confirmed case of COVID-19? 

� ใช่ (Yes)  

� ไม่ใช่ (No)  
 

หมายเหต ุ 

หากพบว่าท่านมีไข ้(≥ 37.5 °C) หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ระบไุวข้า้งตน้ หรือมีประวตัิสมัผสัใกลช้ิดกับผูต้ิดเชือ้เขา้ข่าย/ยืนยนัโควิด 19 บริษัทฯ ขออนญุาตใหท้่านผู้

ถือหน่วยทรสัตม์อบฉันทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง (หนงัสือมอบฉันทะที่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีป้รากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 9) และเดินทางกลบั 

พรอ้มปฏิบตัิตามคาํแนะนาํของกระทรวงสาธารณสขุ  

Remark  

If you have a fever (≥ 37.5 °C); or any symptoms indicated by the Company above; or have been in physical contact with a probable/confirmed case of COVID-19, the 

Company would like to kindly ask for your cooperation in giving proxy to the Independent Director to attend the meeting on your behalf (the Proxy Form attached to 

this Invitation Letter is provided in Attachment 9). Then you may return safely to your resident and follow the guideline of the Ministry of Public Health. 

 

ความยินยอมเพื่อการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ขา้พเจา้รบัทราบและยินยอมใหบ้ริษัทฯ และกองทรสัต ์AIMCG จัดเก็บ ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคล รวมถึงขอ้มูลสุขภาพที่กรอกในแบบคดักรองโรค

ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบบันี ้เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการคดักรองโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหลกัเกณฑข์องกฎหมาย

และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง  
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Consent on Personal Data Collection, Usage, and Disclosure 

I hereby acknowledge and provide consent to the Company and AIMCG to collect, use, and disclose my personal data including health 

information filled in this Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Screening Form for the purpose of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

screening to align with the laws and regulations of relevant governmental authorities.    

 

ลายเซ็น/Signature ______________________________ 

   

วันที/่Date ______________________________ 

 

 

 


