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แนวทางปฏบิตัใินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกัด (มหาชน) 

เพื่อความปลอดภยัภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 

 ด้วยความห่วงใยต่อสขุภาพของผู้ เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงได้กําหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเส่ียงในการติดเชือ้ 

COVID-19 ซึ่ง บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดย

มาตรการตามข้อปฏิบติันัน้ จะเพิ่มกระบวนการและวิธีการตามขัน้ตอนต่างๆ ซึง่ทําให้การเข้าร่วมประชมุของท่านผู้ ถือหุ้นอาจ

มีความล่าช้าและไม่ได้รับความสะดวก โดยบริษัทฯ ต้องประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาที่สัน้ กระชับ เพื่อลดเวลาในการที่คน

จํานวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกนั และต้องจดัให้มีการเว้นระยะห่างทางสงัคมในระยะ 2 เมตรทกุจดุ ทําให้เกิดข้อจํากดัด้าน

สถานที่ที่ไม่สามารถรองรับคนจํานวนมากได้ 

บริษัทฯ จงึขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น ดงันี ้

1. มอบฉนัทะการเข้าประชมุให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยไม่ต้องมาประชมุด้วยตนเอง โดยส่งหนงัสือมอบฉนัทะที่

แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข) ใส่ซองตอบรับซึง่บริษัทฯ ได้จดัส่งให้พร้อม

หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 (ไม่ต้องติดแสตมป์) มายังเลขานุการบริษัท บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี               

ชัน้ 41 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี เพลส ถนนสขุมุวิท 21(อโศก)แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

ภายในวนัองัคารที่ 30 มิถนุายน 2563  

2. ส่งคําถามล่วงหน้าก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ตามหลกัเกณฑ์ในการส่งคําถามล่วงหน้า (ส่ิงที่ส่งมา

ด้วย 8) 

3. ขอให้ผู้ ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชมุให้บริษัทฯ รับทราบเป็นการล่วงหน้า ตามแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วม

ป ระ ชุ ม ส า มั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ป ระ จํ า ปี  2563 (ส่ิ ง ที่ ส่ ง ม า ด้ ว ย  11) แ ล ะ นํ า ส่ ง ใ ห้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้ ท า ง  E-mail : 

cs@gmmgrammy.com หรือใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

(ไม่ต้องติดแสตมป์) มายงัเลขานกุารบริษัท บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี ชัน้ 41 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี เพลส ถนน

สขุมุวิท 21(อโศก)แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 ภายในวนัองัคารที่ 30 มิถนุายน 2563 

4. ด้วยพืน้ที่อนัจํากดับริษัทฯ ไม่อนญุาตให้ผู้ ติดตามเข้าพืน้ที่บริเวณห้องประชมุและที่นัง่สํารอง 

5. เพื่อสขุอนามัยของส่วนรวม ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชุมไม่รับประทานอาหาร

หรือของว่างในสถานที่ประชมุ โดยสามารถด่ืมนํา้ที่บริษัทเตรียมไว้ได้ ส่วนอาหารว่างบริษัทฯ จะมีบริการแจกให้ผู้ ถือหุ้น

บริเวณทางออกของอาคารก่อนจะเดินทางกลบัเท่านัน้ 

 

ข้อปฏิบัตก่ิอนการเข้าร่วมประชุม 

1) การคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม 

1. บริษัทฯ ได้จดัจดุตรวจคดักรองบริเวณทางเข้าอาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี เพลส ซึง่เป็นสถานที่โล่งแจ้ง อากาศภายนอก

ถ่ายเท ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 

mailto:cs@gmmgrammy.com


  

 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 หน้า 2/3    บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

2. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่มายงัสถานที่บริเวณคดักรองต้องสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา (ผู้ที่ไม่สวมหน้ากาก

อนามยั ทางอาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี เพลส สงวนสิทธ์ิไม่ให้เข้าพืน้ที่ภายในอาคาร) 

3. ให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทุกท่านกรอกข้อมลูในแบบสอบถาม สําหรับคดักรองโรคไวรัสโคโรนา (“COVID-19”) เพื่อการ

เฝ้าระวัง COVID-19 ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 12 โดยขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อ

ประโยชน์ในการรักษาและปอ้งกนัการแพร่กระจายเชือ้ 

4. บริษัทฯ จะตรวจวดัอณุหภมิูผู้ที่เข้าร่วมประชมุทกุท่านก่อนเข้าภายในอาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี เพลส  

5. ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี ้เข้าร่วมประชุม ภายใต้การ

วินิจฉยัของแพทย์ที่บริษัทได้จดัเตรียมไว้ 

5.1 ผู้ที่มีไข้ โดยมีอณุหภมิูตัง้แต ่37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป 

5.2 บคุคลที่มีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีนํา้มลู หรือไม่ได้กล่ิน หรือหายใจเหน่ือยหอบ หรือ

ผู้ ป่วยโรคปอดอกัเสบ 

5.3 บคุคลที่สมัผสักบัผู้ ป่วยยืนยนัโรคติดต่อเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกบันกัท่องเที่ยว 

สถานที่แออดั หรือ ติดตอ่กบัคนจํานวนมาก ในช่วง 14 วนัก่อนการประชมุ 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ไม่ได้รับอนญุาตให้เข้าร่วมประชมุ สามารถสง่คําถามให้เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อรวบรวม

จดัทําเป็นสรุปแนบท้ายรายงานการประชมุได้ กรณีเป็นผู้ ถือหุ้นยงัสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ โดยใช้

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข เพื่อแสดงความประสงค์การลงคะแนนไว้ชดัเจนได้ 

 

ข้อปฏิบัตกิารเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมหลักและบริเวณที่น่ังสาํรอง 

มาตรการเพื่อสขุภาพอนามยัที่ดีของผู้ เข้าร่วมประชมุทกุท่าน บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่

ประสงค์เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 และผ่านการคดักรองแล้ว ให้ปฏิบติัตนดงันี ้

1. บริษัทฯ ได้จัดที่นั่งในห้องประชุม โดยมีระยะห่างระหว่างที่นั่งในระยะ 2 เมตร และได้จัดห้อง Auditorium ชัน้ 21 

เป็นห้องประชุมหลัก สําหรับรองรับผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะได้เพียงประมาณ 30 ที่นั่ง และเม่ือที่นั่งในห้อง

ประชมุหลกัเต็ม 30 ที่นัง่แล้ว ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจะไม่สามารถเข้าห้องประชมุหลกัอีกได้ โดยบริษัทฯ จะจดั

ที่นัง่สํารองซึง่มีการเว้นระยะห่างระหวา่งที่นัง่ในระยะ 2 เมตร โดยมีจอภาพถ่ายทอดการประชมุให้แทนการเข้าห้อง

ประชมุ 

2. ผู้ เข้าประชมุต้องนัง่ในโซนที่นัง่ที่กําหนด โดยไม่ย้ายโซนที่นัง่ตลอดเวลา 

3. ผู้ เข้าประชมุต้องสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา  

4. หลีกเล่ียงการสมัผสับริเวณใบหน้า (ตา จมกู ปาก) ด้วยมือที่ยงัไม่ได้ล้าง 

5. หลีกเล่ียงการใช้ หรือสมัผสัส่ิงของร่วมกบัผู้อื่น 

6. ห้ามรับประทานอาหารหรือของวา่งใดๆ ตลอดเวลาที่อยูใ่นสถานที่ประชมุและห้องประชมุ 

7. หากผู้ ร่วมประชมุมีไข้ หรือไอ หรือมีนํา้มกู หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหน่ือยหอบ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ออกจาก

บริเวณที่ประชมุ 
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ข้อปฏิบัตกิารซักถามในห้องประชุมเพ่ือใช้เวลาประชุม ให้สัน้ กระชับ และไม่เน่ินนาน  

1. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่มีข้อซกัถามในที่ประชมุ ขอให้เขียนคําถามลงในกระดาษ แล้วสง่ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

รวมรวมไว้  

2. บริษัทฯ จะสรุปประเด็นคําถามและคําตอบทัง้หมดที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็น

เอกสารแนบท้ายรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซึง่จะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั นบัแตก่ารประชมุเสร็จสิน้ 

3. เพื่อสขุอนามยัของสว่นรวม บริษัทฯ จะไม่จดัไมโครโฟนสําหรับการซกัถามให้แก่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ 

4. ในระหว่างรอผลการนับคะแนนซึ่งต้องรวบรวมจากห้องประชุมหลักและบริเวณที่นั่งสํารอง ซึ่งอาจใช้เวลานาน 

ประธานที่ประชมุจะดําเนินการประชมุในวาระอื่นต่อไปก่อน อย่างไรก็ตามจะมีการประกาศผลคะแนนทกุวาระให้ผู้

ถือหุ้นได้รับทราบก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 

อ่ืนๆ 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้จดัเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคเพิ่มเติมตามคําแนะนําสําหรับ

การจดัประชมุของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ลงวนัที่ 11 กมุภาพนัธ์ 2563 ดงันี ้

1. จัดให้มีแพทย์และพยาบาล เพื่อให้คําแนะนําแก่ผู้ เข้าร่วมประชุม โดยสามารถให้บริการปฐมพยาบาลแก่ผู้ ป่วย 

วินิจฉยัอาการ และแยกผู้ ป่วยออกจากการประชมุ 

2. จดัเตรียมจดุที่มีแอลกอฮอล์หรืออปุกรณ์ล้างมืออย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกนั เชน่ ห้องสขุา 

3. จดัให้มีการทําความสะอาดอปุกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สมัผสัปริมาณมาก 

4. จดัทําส่ือประชาสมัพนัธ์แนะนําการปฏิบติัตวั เพื่อปอ้งกนัการแพร่กระจายเชือ้โรค 

หากท่านผู้ ถือหุ้นมีคําถาม หรือต้องการสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมอย่างใด โปรดติดตอ่ (ในเวลาทําการ 9.00-18.00 น.) 

- นางโสมสดุา ร่วมภมิูสขุ  (เลขานกุารบริษัท)  โทรศพัท์ 02 669 9291 หรือ 

- นางสาวณฐัธกานต์ จิตติณพฒัน์ ผู้ช่วยผู้จดัการ สํานกัเลขานกุารองค์กร โทรศพัท์ 02 669 9712 

ข้อมูลอ้างอิง  

บริษัทฯ จดัเตรียมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 สอดคล้องกบัคําแนะนําและแนวทางของหน่วยงานตา่งๆ ดงันี ้

1. คําแนะนําการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับการประชุม สมัมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มี

ลกัษณะใกล้เคียงกนั ของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ลงวนัที่ 11 กมุภาพนัธ์ 2563 

2. แนวทางการดําเนินการในการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID019”) ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3. ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 39/2563 วนัที่ 2 มีนาคม 2563 หัวข้อ “ก.ล.ต. หารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องแก้ไขปัญหาการจัด

ประชมุผู้ ถือหุ้นในสถานการณ์ COVOD-19” 

4. มาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับสถานที่มีการรวมกันของคนหมู่มาก เช่น การ

แสดงคอนเสิร์ต การประชมุ สมัมนา การแข่งขนักีฬา 


