
  

 

การประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 หนา้ 1/3    บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 

 

 บริษัท จีเอ็มเอ็ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่แกรมมี่  จาํกัด (มหาชน)จาํกัด (มหาชน)  
GGMMMM  GGrraammmmyy  PPuubblliicc  CCoommppaannyy  LLiimmiitteedd  

ทะเบียนเลขที ่/ Registration No. 0107537000955 

 

แนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกัด (มหาชน) 

เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 

 ดว้ยความห่วงใยต่อสขุภาพของผูเ้ขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯ ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงไดก้าํหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเส่ียงในการติดเชือ้ 

COVID-19 ซึ่ง บริษัทฯ ขอความร่วมมือใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมโปรดปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดั โดย

มาตรการตามขอ้ปฏิบตัินัน้ จะเพ่ิมกระบวนการและวิธีการตามขัน้ตอนต่างๆ ซึ่งทาํใหก้ารเขา้ร่วมประชุมของท่านผูถื้อหุน้อาจ

มีความล่าชา้และไม่ไดร้บัความสะดวก โดยบริษัทฯ ตอ้งประชุมให้แลว้เสร็จในเวลาท่ีสัน้ กระชับ เพ่ือลดเวลาในการท่ีคน

จาํนวนมากมารวมอยูใ่นท่ีเดยีวกนั และตอ้งจดัใหม้ีการเวน้ระยะห่างทางสงัคมในระยะ 1.5 เมตรทกุจดุ ทาํใหเ้กิดขอ้จาํกดัดา้น

สถานท่ีท่ีไม่สามารถรองรบัคนจาํนวนมากได ้

บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น ดังนี ้

1. มอบฉันทะการเขา้ประชุมใหแ้ก่กรรมการอิสระของบรษิัทฯ โดยไม่ตอ้งมาประชมุดว้ยตนเอง โดยส่งหนงัสือมอบฉนัทะท่ี

แสดงความประสงคใ์นการลงคะแนนเสียงไวแ้ลว้ (หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข) ใส่ซองตอบรบัซึ่งบรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งใหพ้รอ้ม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 (ไม่ตอ้งติดแสตมป์) มายังเลขานุการบริษัท บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่               

ชัน้ 41 เลขท่ี 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสขุมุวิท 21(อโศก)แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

ภายในวนัพฤหสับดท่ีี 22 เมษายน 2564  

2. ส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ตามหลกัเกณฑใ์นการส่งคาํถามล่วงหนา้ (ส่ิงท่ีส่งมา

ดว้ย 9) 

3. ขอใหผู้ถื้อหุน้แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชุมใหบ้รษิัทฯ รบัทราบเป็นการล่วงหนา้ ตามแบบแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่ม

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12) และนาํส่งใหแ้ก่บรษิัทฯไดท้าง E-mail:cs@gmmgrammy.com 

หรือใส่ซองตอบรบัซึ่งบรษิัทฯ จดัส่งใหพ้รอ้มหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 (ไม่ตอ้งติดแสตมป์) มายงั

เลขานุการบริษัท บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ชัน้ 41 เลขท่ี 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสขุมุวิท 21(อโศก) แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 ภายในวนัพฤหสับดท่ีี 22 เมษายน 2564 

4. ดว้ยพืน้ท่ีอนัจาํกดับรษิัทฯ ไม่อนญุาตใหผู้ต้ิดตามเขา้พืน้ท่ีบรเิวณหอ้งประชมุและท่ีนั่งสาํรอง 

5. เพ่ือสุขอนามยัของส่วนรวม ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่รบัประทานอาหาร

หรือของว่างในสถานท่ีประชุม โดยสามารถดื่มนํา้ท่ีบริษัทฯ เตรียมไวไ้ด  ้ส่วนอาหารว่างบริษัทฯ จะมีบริการแจกให ้

ผูถื้อหุน้บรเิวณทางออกของอาคารก่อนจะเดินทางกลบัเท่านัน้ 

 

ข้อปฏิบัติก่อนการเข้าร่วมประชุม 

1) การคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม 

1. บรษิัทฯ ไดจ้ดัจดุตรวจคดักรองบรเิวณทางเขา้อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ซึ่งเป็นสถานท่ีโล่งแจง้ อากาศภายนอก

ถ่ายเท ไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศ 

mailto:cs@gmmgrammy.com
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2. ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมายงัสถานท่ีบรเิวณคดักรองตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา (ผูท่ี้ไม่สวมหนา้กาก

อนามยั ทางอาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส สงวนสิทธ์ิไม่ใหเ้ขา้พืน้ท่ีภายในอาคาร) 

3. ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านกรอกขอ้มูลในแบบสอบถาม สาํหรบัคดักรองโรคไวรสัโคโรนา (“COVID-19”) เพ่ือการ

เฝ้าระวัง COVID-19 ตามส่ิงท่ี ส่งมาด้วย 13 โดยขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูล ท่ีถูกต้องเป็นความจริง  

เพ่ือประโยชนใ์นการรกัษาและป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้ 

4. บรษิัทฯ จะตรวจวดัอณุหภมูิผูท่ี้เขา้รว่มประชมุทกุท่านก่อนเขา้ภายในอาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส  

5. ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตใหบุ้คคลท่ีมีอาการอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี ้เขา้ร่วมประชุม ภายใตก้าร

วินิจฉยัของเจา้หนา้ท่ี ท่ีบรษิัทไดจ้ดัเตรียมไว ้

5.1 ผูท่ี้มีไข ้โดยมีอณุหภมูิตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป 

5.2 บคุคลท่ีมีอาการเขา้ข่ายจะเป็นไข ้หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีนํา้มลู หรือไม่ไดก้ล่ิน หรือหายใจเหน่ือยหอบ หรือ

ผูป่้วยโรคปอดอกัเสบ 

5.3 บคุคลท่ีสมัผสักบัผูป่้วยยืนยนัโรคติดต่อเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัท่องเท่ียว 

สถานท่ีแออดั หรือ ติดตอ่กบัคนจาํนวนมาก ในช่วง 14 วนัก่อนการประชมุ 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีไมไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมประชมุ สามารถส่งคาํถามใหเ้จา้หนา้ท่ีบรษิัทฯ เพ่ือรวบรวม

จดัทาํเป็นสรุปแนบทา้ยรายงานการประชมุได ้กรณีเป็นผูถื้อหุน้ยงัสามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ โดยใชห้นงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ข เพ่ือแสดงความประสงคก์ารลงคะแนนไวช้ดัเจนได ้

 

ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมหลักและบริเวณทีน่ั่งสาํรอง 

มาตรการเพ่ือสขุภาพอนามยัท่ีดีของผูเ้ขา้รว่มประชุมทุกท่าน บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ี

ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 และผ่านการคดักรองแลว้ ใหป้ฏิบตัิตนดงันี ้

1. บริษัทฯ ไดจ้ดัท่ีนั่งในหอ้งประชุม โดยมีระยะห่างระหว่างท่ีนั่งในระยะ 1.5 เมตร และไดจ้ดัหอ้ง Auditorium ชัน้ 21 

เป็นห้องประชุมหลัก สาํหรบัรองรบัผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะไดเ้พียงประมาณ 30 ท่ีนั่ ง และเมื่อท่ีนั่งในห้อง

ประชมุหลกัเต็ม 30 ท่ีนั่งแลว้ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะจะไม่สามารถเขา้หอ้งประชมุหลกัอีกได ้โดยบรษิัทฯ จะจดั

ท่ีนั่งสาํรองซึ่งมีการเวน้ระยะห่างระหว่างท่ีนั่งในระยะ 1.5 เมตร โดยมีจอภาพถ่ายทอดการประชุมใหแ้ทนการเขา้

หอ้งประชมุ 

2. ผูเ้ขา้ประชมุตอ้งนั่งในโซนท่ีนั่งท่ีกาํหนด โดยไม่ยา้ยโซนท่ีนั่งตลอดเวลา 

3. ผูเ้ขา้ประชมุตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา  

4. หลีกเล่ียงการสมัผสับรเิวณใบหนา้ (ตา จมกู ปาก) ดว้ยมือท่ียงัไม่ไดล้า้ง 

5. หลีกเล่ียงการใช ้หรือสมัผสัส่ิงของรว่มกบัผูอ่ื้น 

6. หา้มรบัประทานอาหารหรือของว่างใดๆ ตลอดเวลาท่ีอยู่ในสถานท่ีประชมุและหอ้งประชมุ 

7. หากผูร้่วมประชุมมีไข ้หรือไอ หรือมีนํา้มกู หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหน่ือยหอบ บริษัทฯ ขอความรว่มมือใหอ้อกจาก

บรเิวณท่ีประชมุ 

 

 



  

 

การประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 หนา้ 3/3    บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อปฏิบัติการซักถามในห้องประชุมเพื่อใช้เวลาประชุม ให้สั้น กระชับ และไม่เน่ินนาน  

1. ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีมีขอ้ซกัถามในท่ีประชุม ขอใหเ้ขียนคาํถามลงในกระดาษ แลว้ส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ 

รวมรวมไว ้ 

2. บริษัทฯ จะสรุปประเด็นคาํถามและคาํตอบทั้งหมดท่ีส่งมาล่วงหนา้และท่ีสอบถามในหอ้งประชุมโดยรวมไวเ้ป็น

เอกสารแนบทา้ยรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ซึ่งจะเผยแพรผ่่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบรษิัทฯ ภายใน 14 วนั นบัแต่การประชมุเสรจ็สิน้ 

3. เพ่ือสขุอนามยัของส่วนรวม บรษิัทฯ จะไม่จดัไมโครโฟนสาํหรบัการซกัถามใหแ้ก่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ 

4. ในระหว่างรอผลการนับคะแนนซึ่งตอ้งรวบรวมจากหอ้งประชุมหลักและบริเวณท่ีนั่งสาํรอง ซึ่งอาจใชเ้วลานาน 

ประธานท่ีประชุมจะดาํเนินการประชุมในวาระอ่ืนต่อไปก่อน อย่างไรก็ตามจะมีการประกาศผลคะแนนทุกวาระให ้

ผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบก่อนเสรจ็สิน้การประชมุ 

อื่นๆ 

นอกจากนี ้บรษิัทฯ ไดจ้ดัเตรียมสถานท่ีและอุปกรณเ์พ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมโรคเพ่ิมเติมตามคาํแนะนาํสาํหรบั

การจดัประชมุของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ลงวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2563 ดงันี ้

1. จดัใหม้ีพยาบาล เพ่ือใหค้าํแนะนาํแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยสามารถใหบ้ริการปฐมพยาบาลแก่ผูป่้วย วินิจฉัยอาการ 

และแยกผูป่้วยออกจากการประชมุ 

2. จดัเตรียมจดุท่ีมีแอลกอฮอลห์รืออปุกรณล์า้งมืออย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบรเิวณท่ีมีการใชง้านรว่มกนั เชน่ หอ้งสขุา 

3. จดัใหม้ีการทาํความสะอาดอปุกรณ ์และบรเิวณท่ีมีผูส้มัผสัปรมิาณมาก 

4. จดัทาํส่ือประชาสมัพนัธแ์นะนาํการปฏิบตัิตวั เพ่ือป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้โรค 

หากท่านผูถื้อหุน้มีคาํถาม หรือตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมอย่างใด โปรดติดต่อ (ในเวลาทาํการ 9.00-18.00 น.) 

- นางโสมสดุา รว่มภมูสิขุ  (เลขานกุารบรษิัท)  โทรศพัท ์02 669 9291 หรือ 

- นางสาวณฐัธกานต ์จติติณพฒัน ์ผูช้่วยผูจ้ดัการ สาํนกัเลขานกุารองคก์ร โทรศพัท ์02 669 9712 

ข้อมูลอ้างอิง  

บรษิัทฯ จดัเตรียมการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 สอดคลอ้งกบัคาํแนะนาํและแนวทางของหน่วยงานต่างๆ ดงันี ้

1. คาํแนะนาํการป้องกันควบคุมโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) สาํหรบัการประชมุ สมัมนา หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีมี

ลกัษณะใกลเ้คยีงกนั ของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ลงวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2563 

2. แนวทางการดาํเนินการในการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทจดทะเบียนภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ

โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID019”) ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

3. ข่าว ก.ล.ต. ฉบับท่ี 39/2563 วันท่ี 2 มีนาคม 2563 หัวขอ้ “ก.ล.ต. หารือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแกไ้ขปัญหาการจัด

ประชมุผูถื้อหุน้ในสถานการณ ์COVOD-19” 

4. มาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 สาํหรับสถานท่ีมีการรวมกันของคนหมู่มาก เช่น  

การแสดงคอนเสิรต์ การประชมุ สมัมนา การแข่งขนักีฬา 




