บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด (มหาชน)
Asian Insulators Public Company Limited.
ที

AI 348/2563

เรือง

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครังที 1/2563 บนเว็บไซด์ของบริษัท

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที 18 มิถุนายน 2563

สิงทีส่งมาด้วย 1. มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสําหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี กรณีการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
2. แบบคัดกรองโรคโคโรนา 2019 (Covid-19)
ตามที คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที 18 มิถุนายน 2563
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชัน 5 อาคารบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด (มหาชน) เลขที 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร นัน
บริษัทขอแจ้งว่า บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครังที 1/2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซด์ของ
บริษัทที www.asianinsulators.com ตังแต่วันที 18 มิถุนายน 2563 เพือให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและ
ข้อมูลประกอบการประชุม
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์)
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

Mattika Chansuwan
Tel. 02-5171451 Ext.101
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มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

Attachment 1

เนืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ จึงได้มีการกําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี พ.ศ. 2563 โดยคํานึงถึงการเสริมสร้างการกํากับดูแลกิจการทีดีในด้านสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียม ดังนี
1. บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 พร้อมเอกสารทีเกียวข้องล่วงหน้าทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ www.asianinsulators.com และจัดส่งแบบแจ้งประชุมฯและหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
ล่วงหน้าตามกําหนดต่อไป
2. ขอให้ผถู้ ือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในหนังสือมอบฉันทะทีบริษัทฯ
จะจัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น หรือทางเว็บไซต์บริษัทฯ โดยแนะนําให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า โดยส่งหนังสือ
มอบฉันทะและหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับทีบริษัทฯจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นโดยไม่ ต้องติดแสตมป์ มายัง ฝ่าย
เลขานุการบริษัท บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด (มหาชน) เลขที 254 ถนน เสรีไทย แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
2.2 ขอแจ้งช่องทางการส่งคําถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคําถามเป็นลายลักษณ์อักษรทีเกียวข้องกับวาระ
ประชุมได้เป็นการล่วงหน้าบริษัทฯ จะบันทึกคําถามและคําตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดย สามารถ
เลือกช่องทางการส่งคําถามล่วงหน้าดังนี
- ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะโดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์ ) ซึงได้ส่งไปพร้อม แบบแจ้ง
การประชุมฯ ทีจะได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น
- อีเมลล์ : ir@asianinsulators.com
3. บริษัทฯ จะจัดให้มีการทําความสะอาดฆ่าเชือภายในห้องประชุมล่วงหน้า 1 วันก่อนประชุม
4. บริษัทฯ เตรียมการจัดการประชุมเพือลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพืนทีการประชุม โดยจัดเว้นระยะห่างบุคคล1-2
เมตร ในจุดต่างๆ คือ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงจํากัดจํานวนผู้ใช้ลิฟท์ในแต่ละรอบ และการจัดทีนัง
ในห้องประชุมซึงมีจํานวนจํากัดสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ(“ผู้เข้าร่วม ประชุม”) ได้ประมาณ 50 ทีนัง
และจะระบุเลขทีนังให้ผู้เข้าร่วมประชุมทีลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนังตาม
หมายเลขดังกล่าว เพือประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึน เมือทีนังเต็มแล้วบริษัทฯ ขอความ
ร่วมมือผู้ถือหุ้นทีมาประชุมด้วยตนเองทําการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม
5. กรณีผู้เข้าร่วมประชูุมทีมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการ
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพือป้องกันและลดความเสียงของการแพร่ระบาด ไวรัส Covid-19 ดังนี
5.1 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องทําแบบคัดกรองตนเองตามสิงทีส่งมาด้วย 2 วันก่อนเข้าในบริเวณสถานทีจัดประชุม หาก
ผู้เข้าร่วมประชุมรวมทังบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพืนทีหรือสถานทีเสียงต่อการติดเชือ Covid-19 ตาม
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น ไอมีไข้ จาม มีนามู
ํ ก จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และ
ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคําแนะนําของบริษัทฯ ทีจุดคัดกรองเจ้าหน้าที
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อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้เข้าบริเวณพืนทีการจัดประชุม แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระได้ ในกรณีทีท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิด ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
5.2 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครืองตรวจวัด โดยบริษัทฯ กําหนดจุดเพือคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม
ก่อนเข้าสู่บริเวณงาน หากมีอุณหภูมิร่างกายตังแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึนไป จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และผู้เข้า
ร่วมประชุมทีผ่านการคัดกรองจะต้องติดสติกเกอร์และสวมหน้ากากอนามัยทีนํามาเองตลอดเวลาทีเข้าร่วม
ประชุม ทําความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทีจัดเตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆ
5.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้าบริเวณพืนทีประชุม สําหรับผู้เข้าร่วมประชุมทีไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทํา
แบบคัดกรองโรคไวรัส Covid-19
5.4 เพือลดความเสียงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสําหรับการสอบถาม ผู้เข้าร่วมประชุมทีประสงค์
จะสอบถามในทีประชุมให้ส่งคําถามให้แก่เจ้าหน้าทีบริษัทฯ เพือจัดส่งคําถามแก่ประธานกรรมการต่อไป
6. บริษัทฯ งดบริการอาหารและเครืองดืมใดๆ ในบริเวณงาน เพือป้องกันความเสียงจากการแพร่ระบาด
7. หากสถานการณ์มีการเปลียนแปลงต่อไป หรือมีข้อกําหนดจากหน่วยงานราชการเพิมเติมเกียวกับการจัดประชุม
ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.asianinsulators.com)
ทังนีอาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี
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Attachment 2

แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา19 (COVID-19)
ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ของบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด (มหาชน)
COVID-19 Screening From
Before attending Asian Insulators Public Company Limited ’s 2020 Annual General Meeting of Shareholders
ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลทีถูกต้องเป็นความจริง เพือประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือโรคไวรัส COVID-19
We need you to help in providing the most accurate and truthful medical statements for effective prevention of spreading
of the disease.
ชือ-สกุล (Name-Surname)
หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone Number)
............................................................................................... ...................................................................
1.ท่านมีไข้≥ 37.5 ℃ หรือไม่?Do you have a fever? (≥ 37.5℃)
2.ท่านมีอาการดังต่อไปนีหรือไม่? Do you have any of these symptoms?
ไอ Cough
เจ็บคอ Sore throats

ใช่ (Yes)
ใช่ (Yes)
ใช่ (Yes)
ใช่ (Yes)

ไม่ใช่ (No)
ไม่ใช่ (No)
ไม่ใช่ (No)
ไม่ใช่ (No)

น้ามูกไหล Runny nose
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
เหนือยหอบShortness of breath
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
3.ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพืนทีทีมีการระบาดของโรคติดเชือไวรัส COVID-19 ใน 14 วันทีผ่านมา
หรือไม่?
Have you traveled/ transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14
days?
ใช่ (Yes)
มาจากประเทศ / พืนที ( I have traveled to ) : ________________________________
ไม่ใช่ (No)
4.ท่านมีประวัติสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วยทีต้องสงสัยโรคติดเชือไวรัส COVID-19 หรือไม่?
Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients?
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
หมายเหตุ : หากพบว่าท่านมีไข้ 37.5℃ หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึงตามทีบริษัทฯ ระบุไว้ข้างต้น หรือมีประวัติเดินทางมาจาก
ต่างประเทศ พืนทีทีมีการระบาดของ COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยทีต้องสงสัยการติดเชือ COVID-19 บริษัทฯ ขอให้
ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าทีบริษัทฯ แทนการเข้า
ประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฎิบัติตามคําแนะนําของการควบคุมโรค 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, GC 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 GC 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.
ลงชือ (Sign).......................................................................................

วันที(Date)...................................................

