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มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญ

ผู้ ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงสอดคล้องกับ

มาตรการป้องกนัโรคแนบทา้ยประกาศกรุงเทพมหานคร (“กทม.”) เร่ืองสั่งปิดสถานท่ีเป็นการชัว่คราว (ฉบบัท่ี 20)1 

ดงัน้ี 

 1. บริษทัฯ ไดค้ านึงถึงการเสริมสร้างการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในดา้นสิทธิและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่าง

เท่าเทียม บริษทัฯ จะเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งล่วงหนา้ทาง

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.glow.co.th ในหมวดขอ้มูลนักลงทุน และบริษทัฯ จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญั                      

ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งล่วงหนา้ ใหผู้ถื้อหุน้ทางไปรษณียต์ามก าหนดต่อไป 

2. บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม

ด้วยตนเอง 

2.1 ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน                    

ในหนงัสือมอบฉันทะท่ีจะไดจ้ดัส่งให้กบัท่านผูถื้อหุ้น หรือทางเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ (แนะน าให้ท่านออกเสียงในวาระ

ต่างๆ ล่วงหน้า) โดยส่งหนงัสือมอบฉันทะและหลกัฐาน ส่งไปรษณียม์ายงั ฝ่ายเลขานุการบริษทัและก ากบักิจการ

องค์กร บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากัด (มหาชน) เลขท่ี 555/2 ศูนยเ์อนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี               

ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กทม. 10900 

2.2 ขอแจ้งช่องทางการส่งค าถามล่วงหน้า  โดยผูถื้อหุ้นสามารถส่งค าถามเป็นลายลักษณ์อักษร                         

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมไดเ้ป็นการล่วงหนา้ซ่ึงบริษทัฯ จะบนัทึกค าถามและค าตอบไวใ้นรายงานการประชุม

อยา่งครบถว้น โดยสามารถเลือกช่องทางการส่งค าถามล่วงหนา้ ดงัน้ี  

- ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยส่งไปรษณียม์ายงั ฝ่ายเลขานุการบริษทัและก ากบักิจการ

องค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากัด (มหาชน) เลขท่ี  555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่                     

คอมเพลก็ซ์ อาคารบี ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กทม. 10900 

- จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ท่ี company-secretary@gpscgroup.com 

- โทรสาร หมายเลข 0-2140-4601 

 
1 หาก กทม. มีการประกาศเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกนัโรคเพ่ิมเติม บริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านผูถ้ือหุ้นทราบต่อไป 
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3. บริษทัฯ จะจดัให้มีการท าความสะอาดฆ่าเช้ือและอบโอโซนภายในห้องประชุมทุกห้องล่วงหน้า 1 วนั

ก่อนประชุม (รวมทั้งหลงัการประชุม) 

4. ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมจะถูกเชิญให้นัง่โดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ท่ีเหมาะสม โดยเวน้ 

ระยะห่างระหว่างเกา้อ้ี 1.5 เมตร โดยจ านวนท่ีนัง่ และจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะถูกก าหนดตามมาตรการป้องกัน

โรคตามท่ีทางราชการก าหนดเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 และบริษทัฯ จะก าหนดหมายเลขท่ีนั่ง

ให้กับผูถื้อหุ้นตามล าดับการลงทะเบียน จึงใคร่ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขดังกล่าวเพื่อ      

ประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น และเม่ือท่ีนั่งท่ีจัดให้เต็มแล้ว ท่านผูถื้อหุ้นจะไม่สามารถ                       

เขา้พื้นท่ีการประชุมเพิ่มเติมได ้จึงขอความร่วมมือผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระของบริษทัฯ แทนการเขา้ร่วมประชุม 

5. กรณีผู้ เข้าร่วมประชุมที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ปฏิบัติตาม

มาตรการและแนวทางปฏิบติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด เพื่อป้องกนัและลดความเส่ียง

ของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดงัน้ี 

5.1 ผูเ้ข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าในบริเวณสถานท่ีจัดประชุม และ                         

ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมปฏิบติัตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีทางการแพทยท่ี์จุดคดักรองอย่างเคร่งครัด 

รวมถึงการให้ข้อมูลในแบบแสดงข้อมูลโดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง หากผูเ้ข้าร่วมประชุมรวมทั้ งบุคคลใกล้ชิด                                   

มีการเดินทาง หรือผ่านในพื้นท่ีหรือสถานท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 

หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข ้ไอ จาม มีน ้ ามูก หรือไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าของเจา้หน้าท่ีทางการแพทย์ บริษทัฯ 

จะไม่อนุญาตให้เขา้ร่วมประชุมและเขา้บริเวณพื้นท่ีการจดัประชุม แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ 

ทั้งน้ี ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งไม่ปกปิดขอ้มูลดา้นสุขภาพหรือประวติัการเดินทางของท่านต่อบริษทัฯ  

5.2 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายผ่านเคร่ืองและกลอ้งตรวจวดั โดยบริษทัฯ ก าหนด

จุดเพื่อคดักรองผูเ้ขา้ร่วมประชุมก่อนเขา้สู่บริเวณพื้นท่ีการจดัประชุม โดยหากผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอุณหภูมิร่างกาย

ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป บริษทัฯ จะไม่อนุญาตให้เขา้ร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรอง

จะติดสติกเกอร์ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม ท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล                          

ที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ  

5.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุม ส าหรับผู้ เ ข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่าน                                  

การคัดกรองหรือไม่ท าแบบคัดกรองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
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5.4 เพื่อลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษทัฯ จะไม่จดัเตรียมไมโครโฟนส าหรับ

การสอบถาม โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีประสงค์จะสอบถามในท่ีประชุม ขอให้สแกน QR Code ท่ีจดัเตรียมไวใ้ห้ใน

หอ้งประชุมเพื่อส่งค าถาม หากบริษทัฯ ไม่สามารถตอบค าถามไดท้ั้งหมด จะขอตอบในรายงานการประชุม 

6. บริษัทฯ ของดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมใดๆ ในบริเวณงาน เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 

7. ขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุ้นติดตั้งแอปพลิเคชนัไทยชนะและหมอชนะ และลงทะเบียนผ่าน QR Code 

ก่อนเขา้และออกจากสถานท่ีการประชุม 

8. บริษทัฯ งดแจกรายงานประจ าปี 2563 ในแบบรูปเล่มในวนัประชุม เพื่อลดการสัมผสัส่ิงของร่วมกับ

ผูอ่ื้น และเพื่อความปลอดภยั สุขอนามยัของ ผูเ้ขา้ร่วมงานทุกท่าน รวมถึงลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

9. หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง หรือมีข้อก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัด

ประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.glow.co.th) 

ทั้งน้ี การด าเนินการตามมาตรการและแนวปฏิบติัขา้งตน้ อาจส่งผลให้เกิดความล่าชา้ในการคดักรองและ

การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม บริษทัฯ ขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสน้ี  

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

                บริษทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) 

http://www.glow.co.th/

