
   
   

แบบคัดกรองไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 211-213 ศูนย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค (ไบเทคบางนา)                   
88 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

COVID – 19  Screening Form 
The 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 7, 2022 

Meeting Room 211-213 Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) 88 Debaratna road (km.1),                                 
Bangna Tai, Bangna, Bangkok, 10260 

ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมลูที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
We need you to help in providing the most accurate and truthful medical statements for effective of the spreading of the disease. 

ช่ือ – สกุล (Name-Surname)______________________________หมายเลขโทรศัพท์(Mobile Phone Number)__________________ 

1. ท่านมีไข้ ≥ 37.5 °c หรือไม่? Do you have a fever? (≥ 37.5 °c )  ใช่ (Yes)   ไม่ใช่ (No) 

2. ท่านมีอาการดังต่อไปนีห้รือไม่?  Do you have any of these symptoms?    

   ไอ Cough     ใช่ (Yes)   ไม่ใช่ (No) 
เจ็บคอ Sore throats    ใช่ (Yes)   ไม่ใช่ (No) 
น้้ามูกไหล Runny nose    ใช่ (Yes)   ไม่ใช่ (No) 
เหนื่อยหอบ Shortness of breath   ใช่ (Yes)   ไม่ใช่ (No) 

3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพ้ืนท่ีทีม่ีการระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ใน 14 วันท่ีผ่านมาหรือไม่? 
    Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days? 
  ใช่ (Yes)    มาจากประเทศ / พื้นที่ (I have traveled from) :______________________ 
  ไม่ใช่ (No) 

4. ท่านมีประวัตสิัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสยัติดต่อเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 หรือไม่? 
    Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients? 

  ใช่ (Yes)  
  ไม่ใช่ (No) 

5. ประวัติการฉดีวัคซีนป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนา 2019      ฉีดแล้ว จ้านวน.............เข็ม  ยังไม่ได้รับวัคซีน  

 

หมายเหตุ : หากพบว่าท่านมีไข้ 37.5 °c หรือมีอาการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ข้างต้น หรือมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 
หรือมีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯขอให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ  ด้วยการกรอกรายละเอียดและส่งหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แทนการเข้าประชุม และเดินทางกลับพร้อมทั้งปฏิบัติตามค้าแนะน้าของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
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, SFLEX would like to kindly ask for your cooperation in giving proxy to an 
independent the meeting on your behalf, by filling the Proxy Form B and submit to SFLEX 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 

 

ลงช่ือ(Sign)____________________________________________วันท่ี(Date)___________________ 


