ที 10000000/136/63
วันที 26 มีนาคม 2563
เรื อง

แจ้งการเปลียนสถานที จัดการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจํา ปี 2563 และมาตรการจัดการประชุ ม
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สําเนาเรี ยน เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สิ งทีมาด้วย 1. แผนทีของสถานทีประชุม
2. แบบสอบถามเพือการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19)
ตามทีทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ครัง
ที 2/2563 เมือวันพุธที 12 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติกาํ หนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2563 ในวันพุธ
ที 1 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็ นเตอร์ ชัน 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรั ลพลาซา
ลาดพร้าว เลขที 1691 ถนนพหลโยธิ น แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 ตามรายละเอียดในหนังสื อ
เชิญประชุมทีได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นไปแล้วนัน
เนื องด้ว ย ห้ อ งบางกอกคอนเวนชั นเซ็ น เตอร์ ชั น 5 ศู น ย์ก ารค้า เซ็ น ทรั ล พลาซา ลาดพร้ า ว
เข้าข่ายเป็ น “ศูนย์ประชุม” ซึ งถูกสังให้ปิดสถานทีตามประกาศกรุ งเทพมหานคร เรื อง สังปิ ดสถานทีเป็ นการ
ชัวคราว (ฉบับที 2) ฉบับลงวันที 21 มีนาคม 2563 โดยทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครังที 2/2563 วันพุธที
12 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าที บริ หารและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ในการพิจารณา
เลือนหรื อเปลียนแปลงวัน เวลา และ สถานทีประชุ ม ในการนี บริ ษทั ฯ จึ งขอแจ้งเปลียนแปลงสถานที จัดการ
ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี 2563 ใหม่เป็ น “เดอะ ซิ นเนอร์ ยี ฮอลล์ ชั น 6 ศูนย์ เอนเนอร์ ยีคอมเพล็กซ์
อาคาร ซี เลขที 555/3 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900” (ตามสิ งทีส่ งมาด้วย 1) โดย
ยังคงกําหนดวันและเวลาการประชุ มเป็ นวันพุธที 1 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. เช่นเดิม ตลอดจนมีกาํ หนดการ
และระเบียบวาระการประชุมตามหนังสื อเชิญประชุมทีได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
นอกจากนี เมือพิจารณาจากสถานการณ์ ในปั จจุบ ันซึ งมี จาํ นวนผูต้ ิ ดเชื อเพิ มขึ นอย่างรวดเร็ วและ
ต่อเนือง ประกอบกับการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการรวมกันของคนจํานวนมาก ซึ งมีความเสี ยงของการแพร่ ระบาด
ของเชือไวรัส COVID-19 บริ ษทั ฯ มีความตระหนักและห่ วงใยต่อผูถ้ ือหุน้ ทีจะมาเข้าร่ วมประชุม จึงขอแจ้ง
มาตรการและซักซ้อมความเข้าใจมายังผูถ้ ือหุ น้ ทีจะเข้าร่ วมการประชุ ม ดังต่อไปนี
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1. ขอความร่ วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ฯ แทนการเข้ าร่ วมประชุ มด้วยตนเอง
1.1 บริ ษ ทั ฯ ขอความร่ ว มมื อ ในการปฏิ บ ัติ ต ามคําแนะนําของกรมควบคุ ม โรค โดยขอสงวนสิ ท ธิ
ไม่อนุญาตให้ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมการประชุ ม สําหรับกรณี ดงั ต่อไปนี
 ผูถ้ ือ หุ ้นหรื อผู ร้ ั บ มอบฉัน ทะที เดิ น ทางไปหรื อกลับ มาจากประเทศที เป็ นเขตติ ด โรคติ ด ต่ อ
อัน ตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื อง ท้อ งที นอกราชอาณาจัก รที เป็ นเขตติ ด
โรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุ ม
 ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที มีความเสี ยงสู ง กล่าวคื อ มีการติดต่อใกล้ชิดกับบุ คคลทีมีค วาม
เสี ยงสู ง หรื อผูม้ ีไข้หรื อมีอาการทีอาจสงสัยว่าจะติดเชือไวรัส COVID-19 หรื อมีอาการเกียวกับ
ทางเดินหายใจ
1.2 เพือเป็ นการป้ อ งกัน และลดโอกาสเสี ยงจากการแพร่ ร ะบาดของเชื อไวรั ส COVID-19 และเพื อ
สุ ขอนามัยของผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษทั ฯ จึงขอความร่ วมมื อจากผูถ้ ือหุ้น แม้ไม่ใช่ ผูท้ ี อยู่ในกลุ่ มเสี ยง ควร
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เข้าประชุมแทน
ทังนี ผูถ้ ือหุน้ ตามข้อ 1.1 และ 1.2 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนนแทนตามวิธีการซึ งแสดงในสิ งทีส่ งมาด้วย 6 ของหนังสื อเชิญประชุ มทีได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
แล้ว โดยสามารถส่ งหนังสื อมอบฉันทะและหลักฐานใส่ ซองไปรษณีย์ตอบรับซึ งได้ส่งไปพร้อมหนังสื อ
เชิญประชุมโดยไม่ตอ้ งติ ดแสตมป์
2. ขอแจ้ งช่ องทางการส่ งคําถามล่ วงหน้ า โดยผูถ้ ือหุน้ ทีประสงค์จะส่ งคําถามล่วงหน้า สามารถกระทําได้
ผ่านช่องทางดังนี
2.1 ส่งมาพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ ซึงได้ส่งไปพร้อมหนังสื อเชิญประชุ มโดยใส่ ซองไปรษณี ยต์ อบ
รับ (โดยไม่ตอ้ งติดแสตมป์ )
2.2 จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ที company-secretary@gpscgroup.com
2.3 โทรสาร หมายเลข 0-2140-4601
3. กรณีทีผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์ เข้ าร่ วมประชุ มด้ วยตนเอง บริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือและขอทําความเข้าใจ
มายังผูถ้ ื อหุ ้นถึ งแนวทางการดํา เนิ นการจัด ประชุ มของบริ ษ ทั ฯ เพื อป้ องกันและลดโอกาสเสี ยงต่ อ
การแพร่ ระบาดของเชือไวรัส COVID-19 ดังนี
3.1 บริ ษทั ฯ จะจัดตังจุดคัดกรองตามแนวปฏิ บตั ิ ของกรมควบคุมโรค บริ เวณทางเข้าพืนทีการประชุ ม
ทังนี ในกรณี ทีตรวจพบผูท้ ี มีความเสี ยงหรื อผูท้ ี มีอาการเกี ยวกับทางเดิ น หายใจ บริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ ไม่ อนุ ญาตให้ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ั บมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ้นที มีค วามเสี ยงดังกล่าวเข้า ไปในห้อ ง
ประชุ ม (ในกรณี ทีผูถ้ ือหุ ้น มาประชุ มด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉัน ทะให้ผูอ้ ื นหรื อกรรมการ
อิสระของ บริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุ มแทนได้) ทังนี บริ ษทั ฯ จะจัดระเบียบจุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร
จุดลงทะเบียน โดยให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะเว้นระยะห่ างอย่างน้อยประมาณ 1 เมตร ขณะต่อ
แถวรอการลงทะเบียน
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3.2 ผูเ้ ข้า ร่ วมการประชุ ม จะถู กเชิ ญให้นังโดยมี ระยะห่ า งทางสัง คม (Social Distancing) ที เหมาะสม
โดยเว้นระยะห่ า งระหว่างเก้า อี อย่า งน้อ ยประมาณ 1.5 เมตร ซึ งจะทํา ให้มีจํ านวนทีนั งในห้ อ ง

ประชุมลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และห้ามผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมย้าย หรื อ เลือนเก้าอีทีจัดให้ โดยเมือที

นังทีจัดให้เต็มแล้ว ท่านผูถ้ ือหุน้ จะไม่สามารถเข้าพืนทีการประชุมเพิมเติมได้
3.3 บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการอบโอโซนและทําความสะอาดสถานที จัดการประชุมด้วยแอลกอฮอล์ก่อน
เริ มการประชุ ม และขอความร่ ว มมื อผู้เ ข้ าร่ วมประชุ มเตรี ยมหน้ ากากอนามั ยและสวมใส่ ตลอด
ระยะเวลาทีเข้าร่ วมการประชุ ม
3.4 บริ ษทั ฯ จะ งดการแจกอาหาร งดเสิ ร์ฟ ชา กาแฟ และงดรั บ ประทานอาหารในบริ เวณจัด การ
ประชุมโดยเด็ดขาด เพือลดความเสี ยงของการแพร่ กระจายของเชือไวรัส COVID-19
นอกจากนี บริ ษทั ฯ จะงดแจกรายงานประจําปี 2562 งบการเงิน ประจําปี 2562 และรายงาน

ความยังยืน ประจําปี 2562 ในแบบรู ปเล่ มในวันประชุม เพือลดการสัมผัสสิ งของร่ วมกับผูอ้ ืน

และเพือความปลอดภัย สุ ขอนามัยของผูเ้ ข้าร่ วมงานทุกท่าน
3.5 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะต้องกรอกแบบสอบถาม เพือการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชือไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID- ) (ตามสิ งทีส่ งมาด้วย 2) และนําส่งให้แก่เจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ ณ
จุดลงทะเบียน ทังนีในกรณี ทีท่านปกปิ ดข้อมูลด้านสุขภาพหรื อประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือ
เป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ทังนี หากมีผเู้ ข้าร่ วมประชุ มเป็ นจํา นวนมากหรื อมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทําให้เกิ ดความล่ าช้า
ในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม บริ ษทั ฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชวลิต ทิพพาวนิช)
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

สํานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั และกํากับกิจการองค์กร
โทรศัพท์: 02-140-5317
โทรสาร: 02-140- 4601
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สิ งทีส่ งมาด้ วย 1 แผนทีของสถานทีประชุม
Attachment 1 Map of the Meeting Venue

แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
ก่ อนเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ในวันพุธที 1 เมษายน 2563
ณ ห้ อง Synergy Hall ศูนย์เอนเนอร์ ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร ซี ชัน 6
COVID-19 Screening Form
Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2020 on April 1st, 2020
At Synergy Hall, Energy Complex, Building C, 6th Floor
ขอความร่ วมมือท่านให้ ข้อมูลทีถูกต้ องเป็ นความจริง เพือประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควิด 19
We need your help in providing the most accurate and truthful medical statement for effective prevention of the spreading of the disease.
ชือ – สกุล (Name-Surname)________________________________หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone Number)________________________
ใช่ (Yes) 

ไม่ใช่ (No) 

ไอ Cough

ใช่ (Yes) 

ไม่ใช่ (No) 

เจ็บคอ Sore throats

ใช่ (Yes) 

ไม่ใช่ (No) 

นํามูกไหล Runny nose

ใช่ (Yes) 

ไม่ใช่ (No) 

เหนือยหอบ Shortness of breath

ใช่ (Yes) 

ไม่ใช่ (No) 

1. ท่านมีไข้ ≥ 37.5 °C หรื อไม่? Do you have a fever? (≥ 37.5 °C)
2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี หรื อไม่? Do you have any of these symptoms?

3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรื อมาจากพืนทีทีมีการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ใน 14 วันทีผ่านมาหรื อไม่?
Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days?

 ใช่ (Yes)
 ไม่ใช่ (No)

มาจากประเทศ / พืนที (I have traveled to):_________________________________

4. ท่านมีประวัติสมั ผัสใกล้ ชดิ กับผู้ป่วยทีต้ องสงสัยโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 หรื อไม่?
Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients?

 ใช่ (Yes)
 ไม่ใช่ (No)
หมายเหตุ หากพบว่าคุณมีไข้ 37.5 °C หรื อมีอาการอย่างใดอย่างหนึงตามทีบริ ษัทฯ ระบุไว้ หรื อมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศ หรื อ
พืนทีทีมีการระบาดของ COVID-19 หรื อมีประวัติสมั ผัสใกล้ ชิดกับผู้ป่วยที ต้ องสงสัยการติดเชือ COVID-19 บริ ษัทฯ ขอให้ คุณมอบฉันทะแก่
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้ วยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ แก่เจ้ าหน้ าทีบริ ษัทฯ แทนการเข้ าร่วมประชุม และเดินทางกลับ
พร้ อมปฏิบตั ติ ามคําแนะนําของกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
If you have a fever (≥ 37.5 °C); or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from any countries except Thailand
or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-19 patients, GPSC would
like to kindly ask for your cooperation in giving proxy to an independent director to attend the meeting on your behalf, by filling
the Proxy Form B and submit to GPSC staff. Then you may then return safely to your resident and follow the guideline of the
Department of disease control, Ministry of Public Health, Thailand.

