
1. ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information)

ช่ือ-นามสกุล (Name - Surname) ___________________________________________________________________

ท่ีอยู่ปัจจุบัน (Present address) ____________________________________________________________________

โทรศัพท์ (Phone number) _____________________________

2. ข้อมูลการเดินทาง (Travel Information)

ท่านมีการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือผ่านเข้าออกประเทศกลุ่มเส่ียงในช่วงระยะเวลา 14 วัน ท่ีผ่านมาหรือไม่

(Did you travel or transit from one of these countries in the last 14 days?) : 
จีน (China) เกาหลีใต้ (South Korea) อิตาลี (Italy) อิหร่าน (Iran) ฮ่องกง (Hong Kong) มาเก๊า (Macau) ฝร่ังเศส (France) สเปน (Spain) อเมริกา (USA) นอร์เวย์ (Norway)

สวิสเซอร์แลนด์ (Switzerland)  เดนมาร์ก (Denmark) เนเธอร์แลนด์ (Nederland) สวีเดน (Sweden) อังกฤษ (UK) เยอรมนี (Germany) ญ่ีปุ่น (Japan) ออสเตรีย (Austria)

เบลเย่ียม (Belgium) มาเลเซีย (Malaysia) แคนาดา (Canada) โปรตุเกส (Protugal) บราซิล (Brazil) เช็กเกีย (Czechia) อิสราเอล (Israel) ออสเตรเลีย (Australia) ชิลี (Chile)

ไอร์แลนด์ (Ireland) ปากีสถาน (Pakistan) ฟินแลนด์ (Finland) ตุรกี (Turkey) กรีซ (Greece) ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) โปแลนด์ (Poland) เอกวาดอร์ (Ecuador)

        ไม่ใช่ (No)               ใช่ (Yes)       กลับถึงไทยเม่ือ (Arrival Thailand Date) : _______________________________________

ถ้าไม่ ท่านได้เดินทางไปยังประเทศอ่ืนในช่วง 14 วันท่ีผ่านมาหรือไม่ โปรดระบุ ____________________________________________

(Have you visited other countries in the last 14 days Please specify) : __________________________________________

3. ในช่วง 14 วันท่ีผ่านมา ท่านได้รับความเส่ียงเหล่าน้ีหรือไม่ (Within 14 days prior to current date, did you have any risk below?)

1 ท่านมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยท่ียืนยันว่าติดเช้ือ COVID-19 (You had been exposed to patients who were confirmed with COVID-19 infection.)

            ใช่ (Yes)                         ไม่ใช่ (No)

2 ญาติหรือคนในครอบครัวท่ีพ านักบ้านเดียวกับท่าน เดินทางมาจากต่างประเทศในช่วง 14 วันท่ีผ่านมาหรือไม่

Your family includes anyone who resides at the same house has traveled from other country in the last 14 days

            ใช่ (Yes) โปรดระบุประเทศท่ีอาศัยหรือเดินทางมา (Please specify) ______________________           ไม่ใช่ (No)

4. ท่านมีอาการต่างๆ เหล่าน้ีหรือไม่ (Did you have any symptom(s) below?)

          มีไข้ (Fever) **ท่านจะถูกตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพ้ืนท่ี (Body Temperature Screening will be held before entering)

          ไอ (Cough)                     มีน้ ามูก (Running nose)                          เจ็บคอ (Sore throat)

          มีเสมหะ (Phlegm)            หายใจล าบาก (Difficult to breathe)           ไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ (No abnormal symptoms)
          ข้าพเข้า ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง และข้าพเจ้ายินยอมให้ข้อมูลกับ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก ด้วยความสมัครใจ

          I declare that all informations given above are correct. Hereby, I consent to submit information to EASTW.

หมายเหตุ (Remarks) หากพบว่าท่านมีไข้ ( > 37.5 °C) หรือมีอาการอย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีบริษัทฯ ระบุไว้ข้างต้น หรือมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือพ้ืนท่ีท่ีมี

การระบาดของ COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยท่ีต้องสงสัยการติด COVID-19 บริษัทฯ ขอให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยการกรอก

และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ แทนการเข้าประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามค าแนะน าของกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

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, EASTW would like to ask for 

your kind cooperation in giving proxy to an independent director to attend the meeting on your behalf, by filling the Proxy Form B and submit 

to EASTW staff.  You may then return safely to your resident and follow the guideline of the Department of Disease Control, Ministry of 

Pubic Health, Thailand.  EASTW highly appreciate your kind cooperation.

ลงช่ือ (Signature) : ___________________________________________          วันท่ี (Date) : _____________________

แบบสอบถามเพ่ือการคัดกรอง โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ส าหรับผู้เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 (วันท่ี 4 สิงหาคม 2563)

Visitor Pre-arrival COVID-19 Screening Form


