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Enclosure 13 
 

แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

กอนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ของบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Screening Form  

prior attending to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders, G J Steel Public Company Limited 

บริษัทขอความรวมมือจากทานใหขอมูลท่ีถูกตองตามความเปนจริง  

เพ่ือประโยชนในการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

The Company would like to ask for your kind cooperation in providing the most accurate and truthful 

medical statement for effective prevention of the spreading of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 

ชื่อ – ชื่อสกุล  

(Name-Surname) 

     หมายเลขโทรศัพท 

(Mobile Phone Number) 

  

1. ทานมีไขหรือไม? (≥ 37.5 oC) Do you have a fever? (≥ 37.5 oC)   ใช (Yes)   ไมใช (No) 

2. ทานมีอาการดังตอไปน้ีหรือไม? Do you have any of these symptoms?   ใช (Yes)   ไมใช (No) 

 ไอ (Cough)   ใช (Yes)   ไมใช (No) 

 เจ็บคอ (Sore throats)   ใช (Yes)   ไมใช (No) 

 นํ้ามูกไหล (Runny nose)   ใช (Yes)   ไมใช (No) 

 เหน่ือยหอบ (Shortness of Breath)   ใช (Yes)   ไมใช (No) 

3. ทานมีประวัติการเดินทางมาจากตางประเทศ หรือมาจากพ้ืนท่ีมีการระบาดของ COVID-19 ใน 14 วันท่ีผานมาหรือไม? 

Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within 

the past 14 days? 

   ใช (Yes) มาจากประเทศ / พ้ืนท่ี (I have traveled to):   

   ไมใช (No) 

4. ทานมีประวัติสัมผัสใกลชิดกับผูปวยหรือผูท่ีตองสงสัยวาติด COVID-19 หรือไม? 

Have you been in physical contract with patients or a person who is suspected to have COVID-19? 

   ใช (Yes) 

   ไมใช (No) 

หมายเหตุ: หากพบวาทานมีไข (≥ 37.5 oC) หรือมีอาการอยางใดอยางหน่ึงตามท่ีบริษัทระบุไวขางตนหรือมีประวัติเดินทางมาจาก

ตางประเทศ หรือพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของ COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกลชิดกับผูปวยท่ีตองสงสัยการติด COVID-19 

บริษัทขอใหทานมอบฉันทะแกกรรมการอสิระของบริษัท ดวยการกรอกและสงหนังสือมอบฉันทะใหแกเจาหนาท่ีแทนการ

เขารวมประชุม และเดินทางกลับพรอมปฏบัิติตามคําแนะนําของกองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 

Remarks:  If you have a fever (≥ 37.5 oC), 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, the Company 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 

and submit to the Company’s 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. 

 


