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ที่ GFPT 7/2563
30 มีนาคม 2563
เรื่ อง

แนวปฏิบตั ิสาหรับผู้ถือหุ้นในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19 บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) มีความห่วงใยต่อสุขภาพ
ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงขอเรี ยนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงมาตรการและแนวปฏิบตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ที่จะจัดขึ ้น
ในวันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้ องประชุมบริ ษัทฯ ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ซึง่ สอดคล้ องตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทฯ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้ แก่ กรรมการอิสระแทนการเข้ าประชุมด้ วยตนเอง โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อรักษาสิทธิของท่านแทนการเข้ าร่ วมประชุม
ด้ วยตนเองและลดความเสี่ยงต่อการติดโรคระบาด ซึ่งท่านผู้ถื อหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระล่วงหน้ าได้ และจัดส่ง
หนัง สือ มอบฉัน ทะทางไปรษณี ย์ มาที่ ฝ่ ายนัก ลงทุนสัมพัน ธ์ บริ ษั ท จี เ อฟพี ที จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ทังนี
้ ้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถามล่วงหน้ าในเรื่ องที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมได้ ผ่าน อีเมล์ ir@gfpt.co.th หรื อ
โทรสาร 02 473 8398 ซึ่งบริ ษัทฯ จะบันทึกคาถามและคาตอบไว้ ในรายงานการประชุม และเผยแพร่ รายงานการประชุมผ่าน
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
สาหรับท่ านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ยังมีความประสงค์ จะเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทฯ ขอความ
ร่วมมือทุกท่านปฏิบตั ิตามมาตรการการป้องกันความเสีย่ งของการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ตามขันตอน
้
ต่อไปนี ้
1) ผู้เข้ าร่ วมประชุมต้ องผ่านการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิด้านหน้ าทางเข้ าอาคาร หากท่านมีไข้ อุณหภูมิ
ร่างกายตังแต่
้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ ้นไป จะไม่อนุญาตให้ เข้ าสถานที่จดั ประชุม
2) ผู้เข้ าร่วมประชุมต้ องตอบแบบคัดกรองตนเอง (หากท่านปกปิ ดข้ อมูลด้ านสุขภาพหรื อประวัติการเดินทางของท่าน
อาจถือเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558)
3) ผู้เข้ าร่ วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองต้ องติดสติกเกอร์ และสวมหน้ ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในอาคารและ
ตลอดเวลาที่เข้ าร่วมประชุม
4) ผู้เข้ าร่วมประชุมควรทาความสะอาดมือบ่อยๆ ด้ วยน ้าสบู่ หรื อ แอลกอฮอลล์เจลที่บริ การไว้ ตามจุดต่างๆ
5) ผู้เข้ าร่วมประชุมควรรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน
6) บริ ษัทฯ จัดผังที่นงั่ ในห้ องประชุม โดยจัดให้ มีระยะห่างประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ที่นงั่ ซึง่ จะทาให้ จานวนที่นงั่ ในห้ อง
ประชุมมีจานวนจากัด และเมื่อที่นงั่ ที่จดั ให้ เต็มแล้ ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้ าพื ้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้
7) บริ ษัทฯ งดการให้ บริ การอาหารและเครื่ องดื่มที่สมั ผัสอากาศโดยตรง ทังก่
้ อนและระหว่างการประชุม เพื่อลด
ความเสีย่ งของการแพร่กระจายของเชื ้อไวรัส แต่บริ ษัทฯ ยังคงจัดเตรี ยมจุดบริ การน ้าดื่มบรรจุขวด
8) สาหรับผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามในที่ประชุม กรุ ณาเขียนคาถามและส่งให้ เจ้ าหน้ าที่ในห้ องประชุมเพื่อรวบรวมส่ง
ให้ แก่กรรมการหรื อฝ่ ายจัดการตอบในที่ประชุม เพื่อหลีกเลีย่ งการใช้ ไมโครโฟนร่วมกัน
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บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ อนุ ญาตให้ ผ้ ูท่ ีมีความเสี่ยงเข้ าห้ องประชุมทุกกรณี เช่น มีไข้ (อุณหภูมิร่างกายตังแต่
้
37.5 องศาเซลเซียสขึ ้นไป) หรื อ มีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็ นไวรัส COVID-19 เช่น ไอ เจ็บคอ มีน ้ามูก เหนื่อยหอบ หรื อ หายใจ
ลาบาก หรื อ มีการเดินทาง หรื อแวะผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยงหรื อประเทศเฝ้าระวังตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรื อ
มีประวัติอยู่ใกล้ ชิดกับผู้ป่วยเข้ าข่าย หรื อผู้ป่วยยืนยันติดเชื อ้ COVID-19 เช่น สนามมวยลุมพินี หรื อสถานบันเทิง ที่มีการพบ
ผู้ติดเชื ้อ อย่างไรก็ตาม ท่านผู้ถือหุ้นยังคงสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนเข้ าร่ วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนได้
ในกรณีที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมมีจานวนมาก อาจทาให้ เกิดความล่าช้ าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้ า ร่ วมประชุม
บริ ษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกจากขันตอนการตรวจคั
้
ดกรองที่เข้ มงวดที่จะเกิดขึ ้น และขอความร่ วมมือจากผู้เข้ าร่ วมประชุม
ทุกท่านปฏิบตั ิตามคาแนะนาของเจ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์ที่จดุ คัดกรองอย่างเคร่งครัด
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)
ประธานกรรมการบริ หาร

หน้ า 2 / 2

