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ที่ GFPT 7/2563 
30 มีนาคม 2563 

เร่ือง แนวปฏิบตัิส าหรับผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ในภาวะการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 

เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) มีความห่วงใยต่อสขุภาพ
ของผู้ ถือหุ้นทกุทา่น จึงขอเรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงมาตรการและแนวปฏิบตัิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ที่จะจดัขึน้
ในวนัศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด    
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคล้องตามประกาศของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง โดยใช้
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม เพื่อรักษาสิทธิของท่านแทนการเข้าร่วมประชมุ
ด้วยตนเองและลดความเสี่ยงต่อการติดโรคระบาด ซึ่งท่านผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในทกุวาระลว่งหน้าได้ และจดัสง่
หนังสือมอบฉันทะทางไปรษณีย์ มาที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2        
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150  

ทัง้นี ้ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้าในเร่ืองที่เก่ียวกับวาระในการประชุมได้ผ่าน อีเมล์  ir@gfpt.co.th หรือ
โทรสาร 02 473 8398 ซึ่งบริษัทฯ จะบันทึกค าถามและค าตอบไว้ในรายงานการประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ส าหรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ยังมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความ
ร่วมมือทกุทา่นปฏิบตัิตามมาตรการการปอ้งกนัความเสีย่งของการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 อยา่งเคร่งครัด ตามขัน้ตอน
ตอ่ไปนี ้

1) ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องผ่านการคดักรองโดยการตรวจวดัอณุหภมูิด้านหน้าทางเข้าอาคาร หากท่านมีไข้ อณุหภูมิ
ร่างกายตัง้แต ่37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป จะไมอ่นญุาตให้เข้าสถานท่ีจดัประชมุ 

2) ผู้ เข้าร่วมประชมุต้องตอบแบบคดักรองตนเอง (หากทา่นปกปิดข้อมลูด้านสขุภาพหรือประวตัิการเดินทางของทา่น 
อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบญัญตัิโรคติดตอ่ พ.ศ. 2558) 

3) ผู้ เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคดักรองต้องติดสติกเกอร์และสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาที่อยู่ในอาคารและ
ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชมุ  

4) ผู้ เข้าร่วมประชมุควรท าความสะอาดมือบอ่ยๆ ด้วยน า้สบู ่หรือ แอลกอฮอลล์เจลที่บริการไว้ตามจดุตา่งๆ 
5) ผู้ เข้าร่วมประชมุควรรักษาระยะหา่งระหวา่งบคุคลในการตอ่แถว ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน  
6) บริษัทฯ จดัผงัที่นัง่ในห้องประชมุ โดยจดัให้มีระยะหา่งประมาณ 1 เมตรตอ่ 1 ที่นัง่ ซึง่จะท าให้จ านวนที่นัง่ในห้อง

ประชมุมีจ านวนจ ากดั และเมื่อที่นัง่ที่จดัให้เต็มแล้ว ทา่นผู้ ถือหุ้นจะไมส่ามารถเข้าพืน้ท่ีการประชมุเพิ่มเติมได้ 
7) บริษัทฯ งดการให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มที่สมัผสัอากาศโดยตรง ทัง้ก่อนและระหว่างการประชมุ เพื่อลด

ความเสีย่งของการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัส แตบ่ริษัทฯ ยงัคงจดัเตรียมจดุบริการน า้ดื่มบรรจขุวด 
8) ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มีข้อซกัถามในที่ประชุม กรุณาเขียนค าถามและส่งให้เจ้าหน้าที่ในห้องประชุมเพื่อรวบรวมสง่

ให้แก่กรรมการหรือฝ่ายจดัการตอบในที่ประชมุ เพื่อหลกีเลีย่งการใช้ไมโครโฟนร่วมกนั 
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ผู้ที่ มีความเสี่ยงเข้าห้องประชุมทุกกรณี เช่น มีไข้ (อณุหภมูิร่างกายตัง้แต่  
37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป) หรือ มีอาการที่อาจสงสยัว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 เช่น ไอ เจ็บคอ มีน า้มกู เหนื่อยหอบ หรือ หายใจ
ล าบาก หรือ มีการเดินทาง หรือแวะผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือประเทศเฝ้าระวงัตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือ          
มีประวัติอยู่ใกล้ชิดกับผู้ ป่วยเข้าข่าย หรือผู้ ป่วยยืนยันติดเชือ้  COVID-19 เช่น สนามมวยลุมพินี หรือสถานบันเทิงที่มีการพบ          
ผู้ติดเชือ้ อย่างไรก็ตาม ท่านผู้ ถือหุ้นยงัคงสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นตวัแทนเข้าร่วมประชุมและออก
เสยีงลงคะแนนแทนได้ 

ในกรณีที่ผู้ เข้าร่วมประชุมมีจ านวนมาก อาจท าให้เกิดความล่าช้าในการคดักรองและการลงทะเบียนเข้า ร่วมประชุม  
บริษัทฯ ขออภยัในความไม่สะดวกจากขัน้ตอนการตรวจคดักรองที่เข้มงวดที่จะเกิดขึน้ และขอความร่วมมือจากผู้ เข้าร่วมประชมุ  
ทกุทา่นปฏิบตัิตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่จดุคดักรองอยา่งเคร่งครัด 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม) 
ประธานกรรมการบริหาร 


