ที 10000000/212/63
วันที 29 เมษายน 2563
เรื อง

การกําหนดวันประชุม วันกําหนดรายชื อผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิเข้าร่ วมประชุม และระเบียบวาระการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สําเนาเรี ยน

เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สิ งทีส่งมาด้วย

1. มาตรการและแนวปฏิบตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. แบบคัดกรองโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะกรรมการบริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) ในการประชุม
ครั งที 5/2563 เมือวัน ที 29 เมษายน 2563 ได้มีม ติอนุ ม ตั ิ เรี ยกประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ้น ประจํา ปี 2563 โดยกํา หนด
วันประชุมในวันพฤหัสบดีที 4 มิถุนายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน 2 อาคาร 1 บริ ษทั ปตท. จํากัด
(มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขที 555 ถนนวิภาวดี รังสิ ต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพ 10900 และกําหนดให้
วันศุกร์ที 15 พฤษภาคม 2563 เป็ นวันกําหนดรายชื อผูถ้ ือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2563
(Record Date)
บริ ษทั ฯ ขอแจ้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ดังนี
ระเบียบวาระที 1

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี 2562 และอนุมตั ิงบการเงิน
ประจําปี สิ นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ :
เห็ น สมควรให้เสนอที ประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น รั บ ทราบรายงานผลการดํา เนิ น งานของ
บริ ษทั ฯ ในปี 2562 และอนุม ัติงบการเงินประจําปี สิ นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ทีผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ได้
ตรวจสอบและรับรอง และได้ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ระเบียบวาระที 2

พิจ ารณาอนุมัติก ารจัด สรรเงิน กํา ไรและจัดสรรทุน สํ า รอง ประจําปี 2562 รั บ ทราบ
การจ่ า ยเงิน ปันผลระหว่ างกาล และเสนองดจ่ า ยเงินปั นผลประจํา ปี

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ :
เห็นสมควรให้เสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาดังต่อไปนี
1

1. อนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย ประจําปี 2562 จํานวน 639,412,825 บาท
ซึ งเป็ นไปตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครังที 2/2563 เมือวันที 12 กุมภาพันธ์ 2563
2. รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลครังที 1 สําหรับผลการดําเนิ นงานครึ งแรกของ
ปี 2562 (1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2562) ในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาท รวมเป็ นเงิน 749,150,400 บาท ซึ งเป็ นไปตามมติทีประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมือวันที 14 สิงหาคม 2562 และบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้ว เมือวันที 12 กันยายน
2562
3. รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลครังที 2 สําหรับผลการดําเนิ นงานครึ งหลังของ
ปี 2562 (1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็ นเงิน 2,255,783,493.60 บาท ซึ งเป็ นไปตามมติที
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื อวันที 30 มี นาคม 2563 และบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้ว เมื อวันที 17
เมษายน 2563 ทังนี เมื อรวมกับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนิ นงานของครึ งแรกของปี 2562
(มกราคม - มิถุนายน 2562) ในอัตราหุ น้ ละ 0.50 บาท ตามข้อ 2. รวมเป็ นการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการ
ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2562 ถึ งวันที 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท รวม
เป็ นเงินทังสิ น 3,004,933,893.60 บาท และ
4. เสนองดจ่ายเงินปันผลประจําปี สําหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงินสิ นสุ ด
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ซึ งได้ผา่ นการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
ระเบียบวาระที 3

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ:
เห็ น สมควรให้เ สนอที ประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้ นพิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารกํา หนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจําปี 2563 เป็ นต้นไป ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ดังนี
1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ
1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน
ปี 2562 (ปัจจุบนั )
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ฯ
กรรมการบริษทั ฯ

2

37,500 บาท/ เดือน

ปี 2563 (ข้อเสนอ)
(เสนอให้ปรับเพิมขึน)
65,000 บาท/ เดือน

30,000 บาท/ เดือน

45,000 บาท/ เดือน

1.2) เบียประชุม (เฉพาะกรรมการทีเข้าร่วมประชุม)
ปี 2562 (ปัจจุบนั )
ประธานกรรมการ 12,500 บาท/ ครัง
บริ ษทั ฯ
ไม่เกินปี ละ 15 ครัง
กรรมการบริษทั ฯ
10,000 บาท/ ครัง
ไม่เกินปี ละ 15 ครัง

ปี 2563 (ข้อเสนอ)
(เสนอให้ปรับเพิมขึน)
25,000 บาท/ ครัง
ไม่เกินปี ละ 15 ครัง
20,000 บาท/ ครัง
ไม่เกินปี ละ 15 ครัง

2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยในรู ปแบบเบียประชุม
ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กรรมการ
กํากับดูแลกิจการทีดี กรรมการบริ หารความเสี ยง และกรรมการชุ ดย่อยอืน ๆ (หากมี)
(เฉพาะกรรมการทีเข้าร่วมประชุม)
ปี 2562 (ปัจจุบนั )
ปี 2563 (ข้อเสนอ)
(เสนอให้ปรับเพิมขึน)
ประธานกรรมการ 25,000 บาท/ครัง
37,500 บาท/ครัง
ชุดย่อย
ไม่เกินปี ละ 15 ครัง
ไม่เกินปี ละ 15 ครัง
กรรมการชุดย่อย
20,000 บาท/ครัง
30,000 บาท/ครัง
ไม่เกินปี ละ 15 ครัง
ไม่เกินปี ละ 15 ครัง
3) เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจําปี )
ปี 2562 (ปั จจุบนั )
เสนอให้มีการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจําปี ) สําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2561 ใน
อัตราร้ อยละ 0.5 ของกําไรสุ ทธิของผลประกอบการปี 2561 โดยมีวงเงินไม่ เกิน 16 ล้านบาท
ให้แก่กรรมการบริ ษทั ฯ ทีดํารงตําแหน่ งในปี 2561 ซึ งรวมกรรมการทีครบวาระหรื อออก
ระหว่างปี 2561 ด้วย โดยจัดสรรตามระยะเวลาที ดํารงตํา แหน่ งของกรรมการแต่ละท่าน
และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสู งกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25
ปี 2563 (ข้อเสนอ)
เสนอให้มีการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจําปี ) สําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2562 ใน
อัตราร้ อยละ 0.5 ของกําไรสุ ทธิของผลประกอบการปี 2562 โดยมีวงเงินไม่ เกิน 25 ล้านบาท
ให้แก่กรรมการบริ ษทั ฯ ทีดํารงตําแหน่ งในปี 2562 ซึ งรวมกรรมการทีครบวาระหรื อออก
ระหว่างปี 2562 ด้วย โดยจัดสรรตามระยะเวลาที ดํารงตํา แหน่ งของกรรมการแต่ละท่าน
และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสู งกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25
4) ค่าตอบแทนอืน ๆ - ไม่มี –
3

ระเบียบวาระที 4

พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ:
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ โดยการพิ จ ารณากลันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็น สมควรให้เ สนอที ประชุม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น พิจารณาอนุ ม ตั ิแต่ง ตังผูส้ อบบัญชี จาก บริ ษ ทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์
คูเ ปอร์ ส เอบีเ อเอส จํา กัด (PwC) เป็ นผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษ ัท ฯ ในปี 2563 โดยรายชื อผูส้ อบบัญชี รับ อนุ ญ าตที
รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวน 3 ราย ดังนี
1) นางสาวอมรรัตน์ เพิมพูนวัฒนาสุ ข ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 4599
และ/หรื อ
2) นายบุญเรื อง เลิศวิเศษวิทย์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6552
และ/หรื อ
3) นายพงทวี รัตนะโกเศศ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795
โดยกําหนดค่าสอบบัญชี สําหรับปี 2563 เป็ นจํานวนเงิน 944,500 บาท และค่าใช้จ่ายอืน
เช่น ค่าเดินทาง ค่าทีพัก ค่าเอกสาร สิ งพิมพ์ ค่าไปรษณี ยากร ค่าติดต่อสื อสาร เป็ นต้น โดยเรียกเก็บได้ตามจริ ง แต่ไม่
เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบัญชี
นอกจากนี เพือให้สอดคล้องกับ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 28/2563
เรื องการจัดทําและส่ งงบการเงินไตรมาสที 1 ปี 2563 ของบริ ษทั ทีไม่สามารถจัดประชุม สามัญประจําปี เนื องจาก
สถานการณ์ ระบาดของโรคติ ด เชื อไวรั ส โคโรนา 2019 ลงวัน ที มี นาคม
ซึ งกํา หนดให้บ ริ ษ ัทที ออก
หลักทรัพย์ทีไม่สามารถจัดประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจําปี เพือแต่งตังผูส้ อบบัญชี ได้ เนืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นันสามารถส่ งงบการเงินไตรมาสที ปี
ทีผ่านการ
สอบทานจากผูส้ อบบัญชี ทีได้รับความเห็ นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“สํ านักงาน ก.ล.ต.”) และได้รับการแต่งตังจากบริ ษทั นันต่อสํา นักงาน ก.ล.ต. ได้ โดยบริ ษ ทั ที ออกหลัก ทรัพย์
ดัง กล่ า วจะต้อ งเสนอให้ที ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น แต่ ง ตังผูส้ อบบัญ ชี รายดัง กล่ า วในการประชุ ม คราวต่ อไป ดัง นั น
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นในครังนีเพือพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผูส้ อบบัญชี ตาม
รายชือและค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 ซึ งเท่ากับอัตราเดิมในปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้นต่อไป
ระเบียบวาระที 5

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ และเลื อกตังกรรมการเพิมเติม

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ:
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้นประจําปี 2563 บริ ษทั ฯ มีกรรมการซึ งจะครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง จํานวน 4 ราย โดยมีรายชือดังต่อไปนี
1) นายคุรุจิต นาครทรรพ
3) นายบุญชัย ชุณหวิกสิ ต

2) นายอธิคม เติบศิริ
4) นายวิรัตน์ เอือนฤมิต
4

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึงไม่รวมกรรมการผูม้ ี ส่วนได้เสี ยในกรณี นี เห็นสมควรให้เสนอที
ประชุ ม สามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการของบริ ษทั ฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน ดังนี
1) การเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบวาระ
(1) นายคุรุจิต นาครทรรพ
(2) นายอธิคม เติบศิริ
(3) นายบุญชัย ชุณหวิกสิ ต
(4) นายวิรัตน์ เอือนฤมิต

ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
ต่ออีกวาระหนึง
ดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่ออีกวาระหนึง
ดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่ออีกวาระหนึง
ดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่ออีกวาระหนึง

2) การเลือกตังกรรมการเพิมเติม
เพือให้บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนกรรมการอิสระทีเพียงพอ และเหมาะสมต่อการดําเนินกิจการของ
บริ ษทั ฯ และลดความเสี ยงทีจะมีจาํ นวนกรรมการอิสระตํากว่าทีกฎหมายกําหนด และเพือเป็ นการรองรับการเติ บโต
ของบริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการเพิมเติมอีก 2 ราย ดังนี
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(1) นางเสาวนีย์ กมลบุตร

ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ

(2) นายสมชาย มีเสน

ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ

พิจารณาอนุมัตแิ ผนการออกหุ้นกู้

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ:
เห็นสมควรให้เสนอทีประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิ แผนการออกหุ ้นกู ้ เพือออก
และเสนอขายหุ้นกู ้ ทังในประเทศและต่างประเทศ ในวงเงินรวมทียังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ ง รวมไม่เกิน
40, ล้านบาท หรื อในสกุลเงินอืนในอัตราเทียบเท่า ภายในระยะเวลา ปี (ปี
– ปี
) และมอบอํานาจให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี อาํ นาจในการดําเนินการที เกี ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกู้ ตลอดจนลงนามใน
สัญญาการออกหุ น้ กู ้ และ/หรื อ เอกสารสัญญาอืน ๆ ตามความจําเป็ นและเหมาะสมต่อไป
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เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)

5

นอกจากนี บริ ษทั ฯ มีความตระหนัก และห่ วงใยสุ ขภาพและความปลอดภัยของผูถ้ ื อหุ้น และผูเ้ ข้า ร่ วม
ประชุม รวมถึงผูท้ ีมีส่วนร่ วมในการจัดประชุ มทุกท่านเป็ นอย่างยิง จึงขอให้ผถู้ ือหุ้นและผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน
ปฏิบตั ิตามมาตรการและแนวปฏิบตั ิการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื อไวรัส โคโรนา
2019 (COVID-19) (ตามสิ งทีส่ งมาด้วย 1)อย่างเคร่ งครัด รวมทังขอให้ผถู้ ือหุ ้นและผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทุกท่านกรอก
แบบคัดกรองโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ตามสิ งทีส่ งมาด้วย 2) และนําส่ งให้แก่เจ้าหน้าทีของ
บริษทั ฯ ก่อนเข้าประชุม ทังนี การปฏิบตั ิตามมาตรการและแนวปฏิบตั ิดงั กล่าวอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและความไม่
สะดวกต่อผูถ้ ือหุน้ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน 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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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ กาหนดมาตรการและแนวปฏิบตั ิในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ ได้ คานึงถึงการเสริ มสร้ างการกากับดูแลกิจการที่ดีในด้ านสิทธิ และการปฏิ บัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ า
เทียม บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 พร้ อมเอกสารที่เกี่ยวข้ องล่วงหน้ าทางเว็ บไซต์
ของบริ ษัทฯ www.gpscgroup.com ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดส่งแบบแจ้ งการประชุมฯ และหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบล่วงหน้ าตามกาหนดต่อไป
2. บริ ษัทฯ ขอให้ ผ้ ูถือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ แทนการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในหนังสือมอบ
ฉันทะที่จะได้ จดั ส่งให้ กบั ท่านผู้ถือหุ้น หรือทางเว็บไซต์บริษัทฯ (บริษัทฯ แนะนาให้ ท่านออกเสียงในวาระต่าง ๆ ล่วงหน้ า)
โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐาน ใส่ ซองไปรษณีย์ตอบรั บ ซึง่ บริษัทฯ จะจัดส่งให้ โดยไม่ต้องติดแสตมป์
2.2

ขอแจ้ งช่ องทางการส่ งคาถามล่ วงหน้ า โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถามเป็ นลายลักษณ์ อักษรที่

เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมได้ เป็ นการล่วงหน้ าซึ่งบริ ษัทฯ จะบันทึกคาถามและคาตอบไว้ ในรายงานการประชุมอย่ า ง
ครบถ้ วน โดยสามารถเลือกช่องทางการส่งคาถามล่วงหน้ า ดังนี ้
-

ส่ งมาพร้ อมกับหนั งสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) ซึง่ ได้ สง่ ไปพร้ อม
แบบแจ้ งการประชุมฯ ที่จะได้ จัดส่งให้ ท่านผู้ถือหุ้นหนังสือเชิญประชุม

-

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ company-secretary@gpscgroup.com

-

โทรสาร หมายเลข 0-2140-4601

3. บริษัทฯ จะจัดให้ มีการทาความสะอาดฆ่าเชื ้อและอบโอโซนภายในห้ องประชุมทุกห้ องล่วงหน้ า 1 วันก่อน
ประชุม
4. บริ ษัทฯ จะเตรี ยมการจัดการประชุม เพื่อลดความแออัดของผู้เข้ าร่ วมประชุมในพื ้นที่การประชุม โดยจัดเว้ น
ระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ในจุดต่าง ๆ เช่น จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงจากัดจานวนผู้ใช้
ลิฟท์ ในแต่ละรอบ โดยการจัดที่นั่งในห้ องประชุมซึ่งมีจานวนจากัดจะสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ
(“ผู้ เข้ าร่ วมประชุม”) ได้ ประมาณ 60 ที่นั่ง และจะระบุหมายเลขที่น่ ั งให้ ผ้ ู เข้ าร่ วมประชุมที่ลงทะเบียนเรี ยบร้ อย
แล้ ว บริ ษัทฯ จึงใคร่ ขอความร่ วมมือผู้ เข้ าร่ วมประชุมนั่งตามหมายเลขดังกล่ าวเพื่อประโยชน์ ในการป้ องกันหรื อ
ติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ ใดๆ ขึน้

5. กรณี ผ้ ู เข้ าร่ วมประชุ มที่ มีค วามประสงค์ จะเข้ า ร่ วมประชุ มด้ ว ยตนเอง บริ ษั ท ฯ ขอให้ ป ฏิ บัติต าม
มาตรการและแนวทางปฏิ บตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ อย่างเคร่ งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของ
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี ้
5.1

ผู้เข้ าร่วมประชุมจะต้ องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้ าในบริเวณสถานที่จัดประชุม และขอความ

ร่ วมมือผู้เข้ าร่ วมประชุมปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์ ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่ งครัด โดยหากผู้เข้ าร่วม
ประชุมหรื อบุคคลใกล้ ชิดมีการเดินทาง หรื อผ่านในพื ้นที่หรื อสถานที่เสี่ยงต่อ การติดเชื ้อ COVID-19 ตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข หรื อมีอาการเจ็บป่ วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน ้ามูก หรื อไม่ปฏิ บัติตามคาแนะนาของเจ้ าหน้ า ที่ ท าง
การแพทย์ บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้ บริเวณพื ้นที่จดั การประชุม และเข้ าร่วมประชุม แต่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะ
ให้ กรรมการอิสระได้ ทั ้งนี ้ ผู้เข้ าร่วมประชุมจะต้ องไม่ปกปิ ดข้ อมูลด้ านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านต่อบริษัทฯ
5.2

ผู้เข้ าร่วมประชุมต้ องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องและกล้ องตรวจวัด โดยบริษัทฯ กาหนดจุด

เพื่อคัดกรองผู้เข้ าร่ วมประชุมก่อนเข้ าสูบ่ ริเวณพื ้นที่การจัดประชุม โดยหากผู้เข้ าร่วมประชุมมีอุณหภูมิร่างกายตั ้งแต่ 37.5
องศาเซลเซียสขึ ้นไป บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้ เข้ าร่วมประชุม และผู้เข้ าร่ วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะติดสติกเกอร์
และสวมหน้ ากากอนามั ยที่น ามาเองตลอดเวลาที่เข้ าร่ วมประชุ ม ทาความสะอาดมื อด้ วยแอลกอฮอล์ เ จลที่
จัดเตรี ยมไว้ ตามจุดต่ าง ๆ
5.3
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ ให้ ผ้ ู เข้ าร่ วมประชุมที่ไม่ ผ่านการคัดกรองหรื อไม่ ทาแบบคัดกรอง
โรคติดเชือ้ ไวรั สโคโรนา 19 (COVID-19) เข้ าบริ เวณพืน้ ที่จดั การประชุม
5.4

เพื่อลดความเสีย่ งจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ จะไม่จดั เตรียมไมโครโฟนสาหรับการ

สอบถาม โดยผู้เข้ าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ สง่ คาถามให้ แก่เจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ เพื่อ จัดส่งคาถาม
แก่ประธานกรรมการต่อไป
6. บริ ษัทฯ ของดบริ การอาหารและเครื่ องดื่มใด ๆ ในบริ เวณงาน เพื่อป้องกันความเสีย่ งจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19
7. หากสถานการณ์ มีการเปลีย่ นแปลง หรือมีข้อกาหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้
ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gpscgroup.com)
ทั ้งนี ้ การดาเนินการตามมาตรการและแนวปฏิ บัติข้างต้ น อาจส่งผลให้ เกิดความล่า ช้ าในการคัดกรองและการ
ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
.Attachment 2

แบบคัดกรองโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
ก่ อนเข้าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ในวันพฤหัสบดีท่ ี 4 มิถุนายน 2563
ณ ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 2 อาคาร 1 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Screening Form
Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2020 on June 4th, 2020
At Meeting Rooms of PTT Public Company Limited, Head Office, Building 1, 2nd Floor
บริษัทฯ ขอความร่ วมมือท่านให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องเป็ นความจริง เพื่อประโยชน์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
We need your help in providing the most accurate and truthful medical statement for effective prevention of the spreading of the
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
ชื่อ – สกุล (Name-Surname)________________________________หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone Number)________________________
ใช่ (Yes) 

ไม่ใช่ (No) 

ไอ Cough

ใช่ (Yes) 

ไม่ใช่ (No) 

เจ็บคอ Sore throats

ใช่ (Yes) 

ไม่ใช่ (No) 

น ้ามูกไหล Runny nose

ใช่ (Yes) 

ไม่ใช่ (No) 

เหนื่อยหอบ Shortness of breath

ใช่ (Yes) 

ไม่ใช่ (No) 

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

3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื ้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 ใน 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่?
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 / พื ้นที่ (I have traveled to):_________________________________

4. ท่านมีประวัติสมั ผัสใกล้ ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องสงสัยว่าติด COVID-19 หรือไม่?
Have you been in physical contact with patients or a person who is suspected to have COVID-19?

 ใช่ (Yes)
 ไม่ใช่ (No)
หมายเหตุ หากพบว่าท่านมีไข้ (≥ 37.5 °C) หรื อมีอาการอย่างใดอย่างหนึง่ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ ข้างต้ น หรื อมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศ หรื อพื ้นที่ที่มี การ
ระบาดของ COVID-19 หรื อมีประวัติสมั ผัสใกล้ ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติด COVID-19 บริษัทฯ ขอให้ ทา่ นมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้ วยการกรอก
และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ แทนการเข้ าร่ วมประชุม และเดินทางกลับ พร้ อมปฏิบตั ิตามคาแนะนาของกองควบคุมโ รค กระทรวง
สาธารณสุข
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.

