สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
มาตรการและข้อปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และแบบคัดกรองโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท เอไอเอ็ม รีท
แมนเนจเม้นท์ จํากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (“กองทรั สต์”) มีความห่วงใยในความปลอดภัยและสุขภาพของผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงได้กาํ หนดมาตรการและข้อปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ประจําปี 2565 ของกองทรัสต์ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี ้
1. บริษัทฯ ขอให้ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทกุ ท่านพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ
แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เนื่องจากการจัดประชุมจะเป็ นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็ นปั จจัยเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาด
1.1 ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมแทน
(หนังสือมอบฉันทะที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นีป้ รากฏตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3) โดยกรุณา
กรอกข้อความและลงลายมือชื่ อในหนัง สือมอบฉัน ทะแบบใดแบบหนึ่ง และปิ ดอากรแสตมป์
จํานวน 20 บาท ให้ถูกต้องเรียบร้อย โดยบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ใน
การจัดส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้า โดยจัดส่งถึง “ผู้จัดการกองทรั สต์ของทรั สต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท”
เลขที่ 93/1 อาคารจี พี เอฟ วิ ทยุ อาคาร บี ชั้น 8 ห้อง 803 ถนนวิ ทยุ แขวงลุมพิ นี เขตปทุ มวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 หรือ ณ สถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ในเวลาลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม
1.2 บริษัทฯ ขอให้ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์หรือผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมีผูใ้ กล้ชิดที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผูต้ ิด
เชือ้ เข้าข่าย/ยืนยันโควิด 19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด* ในระยะเวลา 10 วันก่อนวัน
ประชุม และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ
เจ็บคอ จาม มีนาํ้ มูก เหนื่อยหอบ เป็ นต้น โปรดงดเว้นการเข้าร่วมประชุม เพื่อลดความเสี่ยงใน
การแพร่กระจายของเชือ้ โรค โดยบริษัทฯ แนะนําให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์มอบฉันทะให้แก่บคุ คลอื่นตาม
ความประสงค์หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมแทน (หนังสือมอบฉันทะที่แนบ
มากับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นีป้ รากฏตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3)
หมายเหตุ
* “ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชือ้ เข้าข่าย/ยืนยันโควิด 19” หมายถึง ผูท้ ่มี ีพฤติกรรมการสัมผัสกับ
ผูต้ ิดเชือ้ เข้าข่าย/ยืนยันในวันเริ่มป่ วยในช่วงมีอาการป่ วยหรือก่อนมีอาการประมาณ 2-3 วัน (ทัง้ นี ้
หากเป็ นผู้ติดเชือ้ ไม่มีอาการให้ถือวันที่เก็บสิ่งส่งตรวจเสมือนเป็ นวันเริ่มป่ วย) โดยมีพฤติกรรม
สัมผัสอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี ้

(1)

ผู้ท่ี อ ยู่ใ กล้ห รื อ มี ก ารพูด คุย กับ ผู้ติ ด เชื ้อ เข้า ข่ า ย/ยื น ยัน โควิ ด 19 ในระยะ 2 เมตร เป็ น
เวลานานกว่า 5 นาที หรือถูกไอจามรดจากผูป้ ่ วย

(2)

ผูท้ ่ีอยู่ในบริเวณที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศมากนัก ร่วมกับผูต้ ิดเชือ้ เข้าข่าย/ยืนยันโควิด
19 เป็ นระยะเวลานานกว่า 30 นาที เช่น ในรถปรับอากาศหรือห้องปรับอากาศ

2. สําหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความกรุ ณาผู้ถือ
หน่วยทรัสต์จะต้องปฏิบตั ิตามมาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565 ของ
กองทรัสต์ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความ
เสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี ้
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

บริษัทฯ จะเตรียมการจัดประชุมเพื่อลดความแออัดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในพืน้ ที่การประชุม โดยจัด
ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในจุดต่างๆ เช่น จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงหลักฐานรับรองการได้รบั วัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างน้อยจํานวน 3 เข็ม (แสดงเอกสารการรับวัคซีนหรือแอปพลิเคชันหมอ
พร้อม)
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงผลการตรวจคัดกรองโควิดด้วย ATK ซึ่งมีผลไม่พบ
เชือ้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนการเข้าร่วมประชุม หรือผลการตรวจคัดกรองโควิด
ด้วย RT-PCR ซึ่งมีผลไม่พบเชือ้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเข้าร่วมประชุม โดย
ขอให้แสดงภาพถ่ายผลการตรวจคัดกรองโควิดด้วย ATK หรือผลการตรวจคัดกรองโควิดด้วย RTPCR คู่กับบัตรประจําตัวประชาชน หรือระบุช่ือ-นามสกุล พร้อมทั้งระบุวันและเวลาที่ตรวจให้
ชัดเจน ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ จุดคัดกรอง หรือรับการตรวจคัดกรองโควิดด้วย ATK โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ท่ีบริษัทฯ ได้จดั เตรียมไว้ให้บริการ ก่อนเข้าร่วมประชุม
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่เี ข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคัดกรองโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริงก่อนเข้าบริเวณพืน้ ที่การประชุม เพื่อความสะดวกกรุณากรอกเอกสาร
ดังกล่าวมาล่วงหน้า และขอความร่วมมือผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ปฏิบตั ิตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ ณ จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด
ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีผู้ใกล้ชิดที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชือ้ เข้าข่าย/
ยืนยันโควิด 19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด* (รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุในข้อ 1.2)
ในระยะเวลา 10 วันก่อนวันประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ดังกล่าวเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565 ของกองทรัสต์
ด้วยตนเอง และบริษัทฯ ขออนุญาตให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้แก่ท่าน
(หนังสือมอบฉันทะที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นีป้ รากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์จะต้องไม่ปกปิ ดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านต่อบริษัทฯ
บริษัทฯ จะดําเนินการจัดให้มีการคัดกรองผูท้ ่ีมีไข้หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โดยก่อนเข้า
ร่วมประชุม บริษัทฯ จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณพืน้ ที่การประชุม โดยหากมี
อุณหภูมิรา่ งกายตัง้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ ไป หรือมีอาการเจ็บป่ วย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มี
นํา้ มูก หอบเหนื่อย เป็ นต้น หรือไม่ปฏิบตั ิตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ จุดคัดกรอง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่อนุ ญาตให้ผู้ถือหน่ วยทรั สต์ดังกล่าวเข้าร่ ว ม
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2.10

2.11

2.12
2.13

2.14

ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565 ของกองทรัสต์ด้วยตนเอง และบริษัทฯ ขอ
อนุญาตให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดย
เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะอํานวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้แก่ท่าน (หนังสือมอบฉันทะที่แนบมา
กับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นีป้ รากฏตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3) ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์จะต้องไม่ปกปิ ด
ข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านต่อบริษัทฯ
บริษัทฯ จะดําเนินการจัดให้มีจุดปฐมพยาบาลให้การดูแลรักษาเบือ้ งต้น โดยแยกผูป้ ่ วยที่มีอาการ
ไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีนาํ้ มูก หรือหอบเหนื่อย ออกจากพืน้ ที่การประชุมนั้น จัดเตรียมหน้ากาก
อนามัยให้ผปู้ ่ วยใส่ รวมทัง้ อํานวยความสะดวกในการส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่
ประชุม และอาจเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่หน่วยงานราชการ
กําหนด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทไี่ ม่ผ่านการคัดกรอง
หรือไม่ทาํ แบบคัดกรองโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565 ของกองทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่ี ผ่านการคัดกรองจะต้องติด สติกเกอร์ท่ีบ ริษัทฯ จัดไว้ให้ และสวมหน้ากาก
อนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม (บริษัทฯ ขอให้ท่านนําหน้ากากอนามัยของท่านมา
สําหรับการเข้าร่วมประชุมด้วย) รวมทัง้ ทําความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ท่ีตงั้ ตามจุดต่าง ๆ
ก่อนเข้าออกจากพืน้ ที่การประชุม
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีผ่านการคัดกรองจะถูกเชิญให้น่ งั ตามเก้าอีท้ ่ีจดั ไว้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน
หรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึน้ โดยห้ามผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ยา้ ยหรือเลื่อนเก้าอีท้ ่จี ดั ไว้ ตามที่
จัด ให้มี ร ะยะห่ า งระหว่ า งบุค คลที่ เ หมาะสม โดยบริษั ท ฯ จะจัด ที่ น่ ัง ในพื น้ ที่ ก ารประชุ ม ให้มี
ระยะห่างระหว่างเก้าอีต้ ามข้อกําหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จึงอาจทําให้มีขอ้ จํากัด
เกี่ยวกับจํานวนที่น่ งั ในพืน้ ที่การประชุมที่ลดลงอย่างมีนยั สําคัญ และในกรณีท่ีท่ีน่ งั ที่จดั เตรียมไว้
สําหรับการประชุมมีไม่เพียงพอ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาดําเนินการให้ท่านผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ท่มี าลงทะเบียนในลําดับหลังเข้ารับฟั งการประชุมจากพืน้ ที่อืน่ ในบริเวณใกล้เคียงกันที่
บริษัทฯ ได้จดั เตรียมไว้ให้ (ถ้ามี) หรือ บริษัทฯ อาจมีความจําเป็ นต้องขอความร่วมมือให้ท่านผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ดงั กล่าวมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยเจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้แก่ท่าน (หนังสือมอบฉันทะที่แนบมากับหนังสือ
เชิญประชุมครัง้ นีป้ รากฏตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3)
หากสังเกตเห็นว่าผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีอาการเจ็บป่ วย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีนาํ้ มูก หอบเหนื่อย
เป็ นต้น บริษัทฯ ขออนุญาตให้ท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ออกจากพืน้ ที่การประชุม
เพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างกระชับและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค หากท่านผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์มีข้อซักถาม บริษัทฯ ขอความกรุ ณาให้ท่านเขียนข้อซักถามบนกระดาษและนําใส่
กล่องรับคําถามแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะจัดเตรียมกระดาษ
และปากกาให้ในวันประชุม ซึ่งบริษทั ฯ จะสรุปคําถามและคําตอบไว้ในรายงานการประชุมต่อไป
บริษัทฯ ของดบริการอาหารและเครื่องดื่ม และงดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จดั ประชุม
โดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค

นอกจากนี ้ เนื่องจากสถานการณ์ดงั กล่าวเป็ นสถานการณ์ท่อี ยู่ในข่ายเฝ้าระวังเป็ นพิเศษ บริษัทฯ อาจ
ปรับเปลี่ยนการดําเนินการใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล หรือข้อกําหนดของหน่วยงานราชการที่อาจมี
การกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้งการปรับเปลี่ยนการดําเนินการดังกล่าวผ่านช่องทาง
อื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทัง้ นี ้ การดําเนินการตามมาตรการและข้อปฏิบตั ิขา้ งต้นอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าใน
การคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้ และขอขอบคุณท่าน
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นอย่างสูงและหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รบั ความร่วมมือจากท่านเป็ นอย่างดี

แบบคัดกรองโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2565 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท ในวันที่ 27 เมษายน 2565
ณ ห้องแมนดาริน เอ ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล
เลขที่ 662 ถนนพระรามสี่ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Screening Form
Before attending to the Annual General Meeting of Trust Unitholders of AIM Industrial Growth Freehold and
Leasehold Real Estate Investment Trust for the Year 2022 on 27 April 2022
at Mandarin A Room, 1st floor, Mandarin Hotel Bangkok,
662 Rama IV Road, Maha Phruettharam Sub-District, Bangrak District, Bangkok 10500
บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องเป็ นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
We need your cooperation in providing the most accurate and truthful medical statement for effective prevention of the spreading of the Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19).
ชื่อ – สกุล (Name-Surname)
หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone Number)
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (Contact Address) __________________________________________________________________
1. ท่านมีไข้ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา หรือไม่? (≥ 37.5 °C) Do you have a fever in the past 14 days? (≥ 37.5 °C)

ใช่ (Yes)

ไม่ใช่ (No)

2. ท่านมีอาการดังต่อไปนีใ้ นช่วง 14 วันที่ผ่านมา หรือไม่? Do you have any of these symptoms in the past 14 days?
ไอ Cough
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
เจ็บคอ Sore throats
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
นํา้ มูกไหล Runny nose
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
หอบเหนื่อย Shortness of breath
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
3. ท่านมีประวัตสิ มั ผัสใกล้ชิดกับผูต้ ิดเชือ้ เข้าข่าย/ยืนยันโควิด 19 หรือไม่?
Have you been in physical contact with a probable/confirmed case of COVID-19?
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
หมายเหตุ
หากพบว่าท่านมีไข้ (≥ 37.5 °C) หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ขา้ งต้น หรือมีประวัติสมั ผัสใกล้ชิดกับผูต้ ิดเชือ้ เข้าข่าย/ยืนยันโควิด 19 บริษัทฯ ขออนุญาตให้ท่าน
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (หนังสือมอบฉันทะที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นีป้ รากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และเดินทาง
กลับ พร้อมปฏิบตั ิตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข
Remark
If you have a fever (≥ 37.5 °C); or any symptoms indicated by the Company above; or have been in physical contact with a probable/confirmed case of COVID-19,
the Company would like to kindly ask for your cooperation in giving proxy to the Independent Director to attend the meeting on your behalf (the Proxy Form
attached to this Invitation Letter is provided in Attachment 3). Then you may return safely to your resident and follow the guideline of the Ministry of Public Health.

ความยินยอมเพื่อการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ และกองทรัสต์ AIMIRT จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลสุขภาพที่กรอกในแบบคัดกรองโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับนี ้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคัดกรองโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

Consent on Personal Data Collection, Usage, and Disclosure
I hereby acknowledge and provide consent to the Company and AIMIRT to collect, use, and disclose my personal data including health
information filled in this Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Screening Form for the purpose of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
screening to align with the laws and regulations of relevant governmental authorities.
ลายเซ็น/Signature ______________________________

วันที/่ Date ______________________________

