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 จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โคโรนาไวรสั 2019 (“โรค COVID-19”) เพ่ือเป็นการรองรบัมาตรการของกรมควบคมุ
โรค กระทรวงสาธารณสุข ในการลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมทัง้ความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัย
ของผูถื้อหุน้ของ บรษิัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) บรษิัทจงึใครข่อแจง้ใหท้ราบถงึแนวทางปฏิบัตใินการเขา้ร่วมการ
ประชมุผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1. บรษิัทจะจดัใหมี้การท าความสะอาดและฆ่าเชือ้ภายในหอ้งประชมุและจดุลงทะเบียนล่วงหนา้ รวมทัง้จะจดัเตรียมเจลส าหรบัลา้งมือ
ส าหรบัใหบ้รกิารตามจดุตา่งๆ ในบรเิวณพืน้ท่ีการประชมุ 

2. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านจะตอ้งน าหนา้กากอนามัยของตนเองมาดว้ย และตอ้งสวมใส่หนา้กากอนามัยตลอดเวลา รวมทัง้จะตอ้ง
รกัษาระยะหา่งทางสงัคม (Social Distancing) 

3. บริษัทจะจัดเตรียมพืน้ท่ีการประชุมเพ่ือลดความแออัดของผู้เขา้ร่วมประชุม โดยจัด ท่ีนั่งใหมี้การเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลท่ี
เหมาะสม ซึ่งจะท าใหจ้ านวนที่น่ังในห้องประชุมมีจ านวนจ ากัดประมาณสูงสุดไม่เกิน 300 ที่น่ัง หรือจ านวนที่น้อยกว่า
ตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หลังจากขัน้ตอนการลงทะเบียน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมแต่ละท่านจะ
ไดร้บัหมายเลขท่ีนั่ง และจะตอ้งนั่งตามหมายเลขท่ีระบุไวเ้ท่านัน้ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชนใ์นการป้องกนั โรคหรือการติดตามไดใ้นกรณีท่ีมี
เหตกุารณท่ี์ไม่อาจคาดหมายไดเ้กิดขึน้ รวมทัง้ไม่อนญุาตใหมี้การเคล่ือนยา้ยท่ีนั่ง และเม่ือท่ีนั่งเตม็แลว้ตามล าดบัหมายเลขท่ีบริษัท
จัดเตรียมไว ้บริษัทใคร่ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้หอ้งประชุมได ้โปรดมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทแทนการเขา้ร่วม
ประชมุ อย่างไรก็ตาม บรษิัทจะจดัเตรียมหอ้งส ารองส าหรบัการรบัชมการถ่ายทอดสด (live streaming) ซึง่จะสามารถรองรบัจ านวน
ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดไ้ม่เกินไปกวา่ท่ีไดร้บัอนญุาตจากหน่วยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะเขา้รว่มการประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยตนเอง บริษัทใคร่ขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุน้โปรดแจง้ความประสงคท่ี์
จะเขา้ประชมุใหบ้รษิัททราบเป็นการล่วงหนา้ดว้ย อีกทัง้ บรษิัทขอความรว่มมือในการปฏิบตัติามกฎหมายและมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งท่ี
ออกโดยหน่วยงานของรฐับาลอย่างเครง่ครดั เพ่ือเป็นการปอ้งกนัและลดความเส่ียงของการแพรก่ระจายโรค COVID-19 อนึ่ง การเขา้
รว่มการประชมุผูถื้อหุน้ของท่านไม่สามารถใชเ้ป็นขอ้ยกเวน้ความรบัผิดใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการฝ่าฝืนบทบญัญตัิใดๆ ของกฎหมาย
ได ้นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้ตกลงยินยอมท่ีจะรบัความเส่ียงและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการเขา้รว่มการประชมุ รวมทัง้จะตอ้งดแูล
สุขภาพและสวสัดิภาพของตวัท่านเอง ซึ่งบริษัทมีความประสงคท่ี์จะพยายามมิใหเ้กิดผลกระทบใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบัสุขภาพและ
สวสัดภิาพของผูถื้อหุน้ ดงันัน้ บรษิัทจงึใครข่อความรว่มมือจากผูถื้อหุน้ในการปฏิบตัติามมาตรการดงัตอ่ไปนีอ้ย่างเครง่ครดั 
4.1 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏิบตัขิองกรมควบคมุโรค ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่นจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์แสดงขอ้มลูเพ่ือการตรวจ

คดักรองโรค COVID-19 ตามที่แนบมาพรอ้มนี ้ก่อนท่ีจะเขา้มายงับรเิวณพืน้ท่ีการประชมุ 
4.2 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านจะตอ้งลงทะเบียนโดยการเช็คอินผ่านแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ก่อนท่ีจะเขา้มายังบริเวณพืน้ท่ีการ

ประชมุ 
4.3 บรษิัทจะจดัใหมี้จุดตรวจคดักรองสขุภาพ ณ บรเิวณทางเขา้พืน้ท่ีการประชมุ เพ่ือตรวจวดัอณุหภมูิร่างกายของผูเ้ขา้ร่วมประชุม

ทกุทา่น 
ท้ังนี ้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการเข้าพืน้ทีก่ารประชุม ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมีอณุหภมูิร่างกายตัง้แต ่37.5 องศาเซลเซียสขึน้
ไป หรือเพิ่งเดินทางกลบัมาจากพืน้ท่ีในกลุ่มเส่ียงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงผูท่ี้มีการสัมผัสใกลช้ิดกับผูป่้วยท่ีตอ้ง
สงสยัการติดเชือ้โรค COVID-19 และ/หรือบุคคลท่ีเพิ่งเดินทางไปหรือกลับมาจากพืน้ท่ีท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงดงักล่าวเป็นระยะเวลานอ้ย
กวา่ 14 วนั และ/หรือผูถื้อหุน้รายใดท่ีมีอาการเก่ียวกบัระบบทางเดนิหายใจ เช่น มีไข ้ไอ จาม มีน า้มกู เจ็บคอ หรือหายใจเหน่ือยหอบ 
โดยบริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการปฏิบตัิตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีบริเ วณจุดตรวจคดักรองสุขภาพอย่างเคร่งครดั 
ส  าหรบัผูถื้อหุน้รายใดท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุมไดด้ว้ยเหตผุลดงักล่าวขา้งตน้ ขอใหผู้ถื้อหุน้ โปรดใชส้ิทธิโดยด าเนินการมอบ
ฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัท ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน ถือเป็นการ
กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 

แนวทางปฏิบตัิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2564 (“การประชุมผู้ถอืหุ้น”) 
กรณีการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้โคโรนาไวรัส 2019 (“โรค COVID-19”) 
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5. บริษัทใคร่ขอความร่วมมือใหท้่านผูถื้อหุน้โปรดด าเนินการมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัทตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ โดยท่านสามารถส่งแบบฟอรม์การมอบฉันทะท่ีกรอกขอ้มูลครบถ้วน พรอ้มเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมายังฝ่าย
เลขานกุารบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 75/80-81 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร ์2 ชัน้ 32 ซอยสุขุมวิท 19 
(วฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย โดยกรุณาส่งเอกสารดงักล่าวล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 
วนั ก่อนประชมุวนัท่ี 27 เมษายน 2564  

6. เพ่ือความปลอดภยัและสวสัดภิาพของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ บริษัทงดการจัดเตรียมไมโครโฟนส าหรับการสอบถามค าถามใดๆ ใน
ที่ประชุม หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคท่ี์จะสอบถามในท่ีประชุม ขอใหท้่านเขียนค าถามและส่งใหก้ับเจา้หนา้ท่ีท่ีอยู่ในหอ้งประชุม 
ทัง้นี ้การประชุมผูถื้อหุน้ในปีนีจ้ะด  าเนินการดว้ยความกระชับและเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมตามกฎหมาย ดงันัน้ บริษัท
คาดว่าการประชุมผูถื้อหุน้จะสามารถเสร็จสิน้ภายใน 2 ชั่วโมง ส าหรบัค  าถามใดๆ ท่ีไม่ไดต้อบในระหว่างการประชุมผูถื้อหุน้ บริษัท
จะแสดงค าตอบไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิัทโดยเรว็ท่ีสดุ 

7. บริษัทจัดให้มีช่องทางส าหรับการส่งค าถามและข้อมูลล่วงหน้า โดยผูถื้อหุน้สามารถส่งค  าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม
และแจ้งความประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมประชุมได้ โดยการส่งค  าถาม ช่ือ -สกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ (หากมี) โดยส่งมาท่ี 
IVL.ComSec@indorama.net หรือในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัท ท่านสามารถส่งมาพรอ้มกบัหนงัสือ
มอบฉนัทะตามท่ีระบไุวข้า้งตน้ได ้โดยบรษิัทจะรวบรวมค าถามและค าตอบทัง้หมดไวเ้ผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิัท 

8. บริษัทงดการแจกอาหาร/ของว่าง ชา และกาแฟ ส าหรับการประชุมในคร้ังนี ้รวมทัง้ไม่อนญุาตใหน้ าอาหารและเครื่องดื่มจาก
ภายนอกเขา้มารบัประทานในบรเิวณพืน้ท่ีการประชมุ 
 
อนึ่ง แนวทางปฏิบตัิดงักล่าวขา้งตน้ อาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามแนวทางปฏิบตัิ กฎ และ/หรือระเบียบท่ีออกโดยกรุงเทพมหานคร 

และ/หรือกระทรวงสาธารณสขุ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซึง่หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในสถานการณ ์หรือแนวทางปฏิบตัขิา้งตน้ 
บรษิัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิัท https://www.indoramaventures.com 

 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ โดยบรษิัทหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดร้บัความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านผูถื้อหุน้ในการปฏิบตัิตามแนวทาง

ดงักล่าวขา้งตน้ และขอขอบพระคณุมา ณ ท่ีนีด้ว้ย 
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แบบฟอรม์แสดงข้อมูลเพื่อการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 

ก่อนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที ่1/2564 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) 
COVID-19 Infection Risk Screening Form  

Before attending Annual General Meeting of Shareholders No.1/2021 of Indorama Ventures Public Company Limited 
บรษัิทขอความรว่มมือในการใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้ง เป็นความจรงิ เพ่ือประโยชนใ์นการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้โคโรนาไวรสั 2019  
We need your help in providing the most accurate and truthful medical statement for effective prevention of the spreading of the           
COVID-19. 
 
ชื่อ-สกลุ (Name – Surname)_______________________________________ หมายเลขโทรศพัท ์(Mobile Phone No.)___________________ 
1.  ทา่นมีไข ้≥ 37.5 º C หรอืไม่? Do you have a fever ≥ 37.5 º C?    ใช ่(Yes)  ไมใ่ช ่(No) 
2.  ทา่นมีอาการดงัตอ่ไปนีห้รอืไม?่ Do you have any of these symptoms? 

เป็นไข ้ 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.  โปรดระบชุื่ออ าเภอและจงัหวดั (กรณีทีพ่  านกัในประเทศไทย) หรอืชื่อเมืองและประเทศ (กรณีที่ไมไ่ดพ้  านกัในประเทศไทย) ในข่วง 14 วนัที่ผ่านมา
ในตารางขา้งลา่งนี ้
Please list names of the district and province (if you were in Thailand) or city and country (if you were not in Thailand) where you 
stayed during the past 14 days in the space below: 

 
 
 

4.  ทา่นมีประวตัิสมัผสัหรอืใกลช้ิดกบัผูป่้วยที่ตอ้งสงสยัโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืไม่? 
Have you been in physical contact with suspiciously COVID-19 infected patients? 

 ใช ่(Yes)   
 ไมใ่ช ่(No) 

หมายเหต ุ หากพบว่าท่านมีไข ้37.5 º C ขึน้ไป หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทระบุไว ้หรือมีประวตัิการเดินทางมาจากพืน้ที่ที่มีการระบาด
ของโรคติดเชือ้ COVID-19 ภายใน 14 วนัที่ผ่านมา หรือมีประวตัิสมัผสัใกลช้ิดกับผูป่้วยที่ตอ้งสงสยัการติดเชือ้ COVID-19 บริษัทขอใหท้า่น
โปรดด าเนินการมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัท ดว้ยการกรอกและสง่หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบริษัท แทน
การเขา้ประชมุ และเดินทางกลบั พรอ้มปฏิบตัิตามค าแนะน าของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ประเทศไทย 
If you have a fever (≥ 37.5 º C); or any symptoms which indicates above; or traveled 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: วนัที/่Date:   
 


