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 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โคโรนาไวรัสสายพนัธุ์ใหม ่2019 (“โรค COVID-19”) เพื่อเป็นการรองรับ
มาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ ในการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมทัง้ความ
ห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผู้ ถือหุ้นของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทจึงใคร่ขอ
แจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
1. บริษัทจะจัดให้มีการท าความสะอาดและฆ่าเชือ้ภายในห้องประชุมและจุดลงทะเบียนล่วงหน้า รวมทัง้จะจัดเตรียมเจล

ส าหรับล้างมือส าหรับให้บริการตามจดุตา่งๆ ในบริเวณพืน้ท่ีการประชมุ 
2. ผู้ เข้าร่วมประชุมทกุท่านจะต้องน าหน้ากากอนามยัของตนเองมาด้วย และต้องสวมใสห่น้ากากอนามยัตลอดเวลา รวมทัง้

จะต้องรักษาระยะหา่งทางสงัคม (Social Distancing) 
3. บริษัทจะจดัเตรียมพืน้ท่ีการประชมุเพื่อลดความแออดัของผู้ เข้าร่วมประชมุ โดยจดัที่นัง่ให้มีการเว้นระยะหา่งระหวา่งบคุคล

ที่เหมาะสมอยา่งน้อย 1.5 – 2 เมตร ซึง่จะท าให้จ านวนที่น่ังในห้องประชุมมีจ านวนจ ากัดประมาณสูงสุดไม่เกิน 100 ที่

น่ัง หรือจ านวนที่ น้อยกว่าตามที่ ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง  หลงัจากขัน้ตอนการ
ลงทะเบียน ผู้ เข้าร่วมประชุมแต่ละท่านจะได้รับหมายเลขที่นั่ง และจะต้องนั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้เท่านัน้ ทัง้นี ้เพื่อ
ประโยชน์ในการปอ้งกนัโรคหรือการติดตามได้ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้เกิดขึน้ รวมทัง้ไมอ่นญุาตให้มีการ
เคลือ่นย้ายที่นัง่ และเมื่อที่นัง่เต็มแล้วตามล าดบัหมายเลขที่บริษัทจดัเตรียมไว้ บริษัทใคร่ขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ไมส่ามารถเข้าห้อง
ประชมุได้ โปรดมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชมุ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะจดัเตรียมห้องส ารอง
ส าหรับการรับชมการถ่ายทอดสด ( live streaming) ซึ่งจะสามารถรองรับจ านวนผู้ เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกินไปกว่าที่ได้รับ
อนญุาตจากหนว่ยงานราชการอื่นใดที่เก่ียวข้อง   

4. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยตนเอง บริษัทใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ ถือหุ้นโปรดแจ้งความ
ประสงค์ที่จะเข้าประชุมให้บริษัททราบเป็นการลว่งหน้าด้วย อีกทัง้ บริษัทขอความร่วมมือในการปฏิบตัิตามกฎหมายและ
มาตรการที่เก่ียวข้องที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อ เป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของการ
แพร่กระจายโรค COVID-19 อนึง่ การเข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นของทา่นไมส่ามารถใช้เป็นข้อยกเว้นความรับผิดใดๆ ที่อาจ
เกิดขึน้จากการฝ่าฝืนบทบญัญัติใดๆ ของกฎหมายได้ นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นตกลงยินยอมที่จะรับความเสี่ยงและผลกระทบ
ใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการเข้าร่วมการประชุม รวมทัง้จะต้องดแูลสขุภาพและสวสัดิภาพของตวัท่านเอง ซึ่งบริษัทมีความ
ประสงค์ที่จะพยายามมิให้เกิดผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึน้กบัสขุภาพและสวสัดิภาพของผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ บริษัทจึงใคร่ขอ
ความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นในการปฏิบตัิตามมาตรการดงัตอ่ไปนีอ้ยา่งเคร่งครัด 

4.1 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิของกรมควบคมุโรค ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่นจะต้องกรอกแบบฟอร์มแสดงข้อมูลเพื่อ
การตรวจคดักรองโรค COVID-19 ตามที่แนบมาพร้อมนี ้ก่อนทีจ่ะเข้ามายงับริเวณพืน้ท่ีการประชมุ 

4.2 ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่นจะต้องลงทะเบียนโดยการเช็คอินผา่นแอพพลเิคชัน่ “ไทยชนะ” ก่อนที่จะเข้ามายงับริเวณพืน้ท่ี
การประชมุ 

4.3 บริษัทจะจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองสุขภาพ ณ บริเวณทางเข้าพืน้ที่การประชุม เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของ
ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่น 

แนวทางปฏิบตัิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 (“การประชุมผู้ถอืหุ้น”) 
กรณีการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้โคโรนาไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (“โรค COVID-19”) 
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ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการเข้าพืน้ที่การประชุม ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มีอณุหภมูิร่างกายตัง้แต่ 37.5 องศา
เซลเซียสขึน้ไป หรือเพิ่งเดินทางกลบัมาจากประเทศ/พืน้ที่ในกลุม่เสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ รวมถึงผู้ที่มีการ
สมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยที่ต้องสงสยัการติดเชือ้โรค Covid-19 และ/หรือบคุคลที่เพิ่งเดินทางไปหรือกลบัมาจากประเทศ/พืน้ที่
ที่เป็นกลุม่เสี่ยงดงักลา่ว และ/หรือผู้ ถือหุ้นรายใดที่มีอาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน า้มกู เจ็บคอ 
หรือหายใจเหนื่อยหอบ โดยบริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการปฏิบตัิตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่บริเวณจดุตรวจ
คดักรองสขุภาพอยา่งเคร่งครัด ส าหรับผู้ ถือหุ้นรายใดทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมการประชมุได้ด้วยเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ขอให้ผู้
ถือหุ้นโปรดใช้สิทธิโดยด าเนินการมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท และรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม (Live 
Broadcast) ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเองจากสถานที่อื่นๆ ในกรณีที่ ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือ
ประวัติการเดินทางของท่าน ถอืเป็นการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

5. บริษัทใคร่ขอความร่วมมือให้ทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดด าเนินการมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทตามที่ระบไุว้ในหนงัสือ
เชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น โดยท่านสามารถสง่แบบฟอร์มการมอบฉนัทะที่กรอกข้อมลูครบถ้วน พร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง
มายงัฝ่ายเลขานกุารบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 75/80-81 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 2 ชัน้ 32 
ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย โดยกรุณาส่งเอกสาร
ดงักลา่วลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 วนั ก่อนวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563  

6. เพื่อความปลอดภยัและสวสัดิภาพของผู้ เข้าร่วมประชมุ บริษัทงดการจัดเตรียมไมโครโฟนส าหรับการสอบถามค าถาม
ใดๆ ในที่ประชุม หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ท่านเขียนค าถามและสง่ให้กบัเจ้าหน้าที่ท่ี
อยู่ในห้องประชุม ทัง้นี ้เนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน การประชุมผู้ ถือหุ้นในปีนีจ้ะด าเนินการด้วยความ
กระชบัและเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมตามกฎหมาย ดงันัน้ บริษัทคาดว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นจะสามารถเสร็จสิน้
ภายใน 2 ชั่วโมง ส าหรับค าถามใดๆ ที่ไม่ได้ตอบในระหว่างการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะแสดงค าตอบไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทโดยเร็วที่สดุ 

7. บริษัทจัดให้มีช่องทางส าหรับการส่งค าถามและข้อมูลล่วงหน้า โดยผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถามที่เก่ียวข้องกบัวาระการ
ประชุมและแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชมุได้ โดยการสง่ค าถาม ช่ือ-สกลุ เบอร์โทรศพัท์ และอีเมล์ (หากมี) โดยสง่
มาที่ IVL.ComSec@indorama.net หรือในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ท่านสามารถส่งมา
พร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะตามที่ระบไุว้ข้างต้นได้ โดยบริษัทจะรวบรวมค าถามและค าตอบทัง้หมดไว้เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัท 

8. บริษัทงดการแจกอาหาร/ของว่าง ชา และกาแฟ ส าหรับการประชุมในครัง้นี  ้รวมทัง้ไม่อนุญาตให้น าอาหารและ
เคร่ืองดื่มจากภายนอกเข้ามารับประทานในบริเวณพืน้ท่ีการประชมุ 

9. บริษัทงดแจกรายงานประจ าปี 2562 งบการเงิน และรายงานความยั่งยืน เพื่อสุขอนามยัที่ดีและลดการสมัผัสโดยตรง
ระหวา่งบคุคล รวมทัง้เป็นการลดผลกระทบที่มีตอ่สิง่แวดล้อม 
 

อนึง่ แนวทางปฏิบตัิดงักลา่วข้างต้น อาจมีการเปลีย่นแปลงไปตามแนวทางปฏิบตัิ กฎ และ/หรือระเบียบที่ออกโดยกระทรวง
สาธารณสขุ และ/หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานการณ์ หรือแนวทางปฏิบตัิข้างต้น บริษัท
จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท https://www.indoramaventures.com 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ โดยบริษัทหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะได้รับความร่วมมือเป็นอยา่งดจีากทา่นผู้ ถือหุ้นในการปฏิบตัิตาม
แนวทางดงักลา่วข้างต้น และขอขอบพระคณุมา ณ ท่ีนีด้้วย 
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แบบฟอร์มแสดงข้อมูลเพื่อการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 
ก่อนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 

ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ  
เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 

COVID-19 Infection Risk Screening Form  
Before attending Annual General Meeting of Shareholders 2020 on 30th June 2020 

At Chadra Ballroom, Siam Kempinski Hotel Bangkok,  
No. 991/9 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand 

บริษัทขอความร่วมมือในการให้ข้อมลูที่ถกูต้อง เป็นความจริง เพ่ือประโยชน์ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  
We need your help in providing the most accurate and truthful medical statement for effective prevention of the spreading of the disease 
/Covid-19. 
 

ชื่อ-สกลุ (Name – Surname)___________________________________________ หมายเลขโทรศพัท์ (Mobile Phone No.)___________________ 
 

1.  ทา่นมีไข้ ≥ 37.5 º C หรือไม่? Do you have a fever ≥ 37.5 º C?    ใช ่(Yes)  ไมใ่ช ่(No) 
2.  ทา่นมีอาการดงัตอ่ไปนีห้รือไม?่ Do you have any of these symptoms? 

เป็นไข้  Fever      ใช ่(Yes)  ไมใ่ช ่(No) 
ไอ Cough       ใช ่(Yes)  ไมใ่ช ่(No) 
เจ็บคอ Sore throats      ใช ่(Yes)  ไมใ่ช ่(No) 
น า้มกูไหล Runny nose     ใช ่(Yes)  ไมใ่ช ่(No) 
เหน่ือยหอบ breathing difficulties    ใช ่(Yes)  ไมใ่ช ่(No) 

3.  ทา่นมีประวตัิการเดนิทางมาจากตา่งประเทศ หรือมาจากพืน้ที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ใน 14 วนัที่ผา่นมาหรือไม?่   
Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days? 

 ใช ่(Yes)  มาจากประเทศ/ พืน้ที่ I have traveled from:__________________________ 
 ไมใ่ช ่(No) 

4.  ทา่นมีประวตัิสมัผสัหรือใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยที่ต้องสงสยัโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่? 
Have you been in physical contact with suspiciously COVID - 19 infected patients? 

 ใช ่(Yes)   
 ไมใ่ช ่(No) 

 

หมายเหต ุ หากพบวา่ทา่นมีไข้ 37.5 º C ขึน้ไป หรือมีอาการอยา่งใดอยา่งหนึ่งตามที่บริษัทระบไุว้ หรือมีประวตัิการเดินทางมาจากตา่งประเทศหรือพืน้ที่
ที่มีการระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ภายใน 14 วันที่ผ่านมา หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ ป่วยที่ต้องสงสยัการติดเชือ้ COVID-19 
บริษัทขอให้ท่านโปรดด าเนินการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ด้วยการกรอกและสง่หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของบริษัท แทนการเข้าประชมุ และเดินทางกลบั พร้อมปฏิบตัิตามค าแนะน าของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ประเทศไทย 
If you have a fever (≥ 37.5 º 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 suspiciously COVID-19 infected patients, 
we would like to kindly ask for your cooperation in granting proxy to our independent director to attend the meeting on your behalf, 
by filing the Proxy Form B and submit to our staff. You may then return to your resident and follow the guideline of the Department 
of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand. 

 
 

ลงช่ือ/signed       
     (      ) 


