ข้ อปฏิบัตกิ ารจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส COVID-19
สืบเนื่องจากภาวะการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส COVID-19 และเพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานด้ านสาธารณสุขของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ในการป้องกันความเสี่ยงและเพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน
บริษัทฯ จึงกาหนดข้ อปฏิบตั ิการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือให้ ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉั นทะการเข้ าประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ให้ แก่ กรรมการอิ สระโดยไม่ ต้ องมาประชุ มด้ วยตนเอง โดยส่ งหนังสื อมอบฉันทะที่ แสดงความประสงค์ ในการ
ลงคะแนนเสียงไว้ แล้ ว (หนังสือมอบฉันทะแบบฟอร์ ม ข) พร้ อมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังสานักเลขานุการบริษัท
บริ ษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) อาคารยูนิลีเวอร์ เฮ้ าส์ แกรนด์ พระราม 9 เลขที่ 161 ถนนพระราม 9
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 (สาหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ซึ ่ง แต่ง ตั ง้ คัส โตเดีย น (Custodian) โปรดใช้ ห นัง สือ มอบฉัน ทะแบบ ค. โดยสามารถดาวน์ โ หลดได้ ที่
http://grandcanalland.com/ir_share_meeting.php)
2. หากผู้ถือหุ้นมี ค าถามที่ ต้ องการให้ ชี แ้ จงในประเด็ นของระเบี ยบวาระการประชุม โปรดส่ งค าถามล่ วงหน้ าผ่ านทาง
co.secretary@grandcanalland.com หรื อโทรสารหมายเลข 0 2247 1082 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ระบุชื่อและนามสกุล ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ทังนี
้ ้ บริษัทฯ จะรวบรวมคาถามและชี ้แจงในที่ประชุมตามความเหมาะสม
ส าหรั บ ผู้ ถือ หุ้ น ที่ มี ค วามประสงค์ จ ะเข้ าร่ วมประชุ ม ด้ วยตนเอง บริ ษั ท ฯ ขอความร่ ว มมื อ ทุ กท่ า นปฏิ บัติ ต าม
มาตรการด้ านการป้องกันความเสีย่ งของการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. ผู้เข้ าร่ วมประชุม ต้ องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ หากท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายตั ้งแต่ 37.5 องสาเซลเซียสขึน้ ไป
จะไม่อนุญาตให้ เข้ าร่วมประชุม
2. หากผู้เข้ าร่ วมประชุมรวมทัง้ บุคคลใกล้ ชิดมีอาการเจ็บป่ วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน ้ามูก หรื ออยู่ในเกณฑ์ต้องเฝ้าระวัง
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทฯ จะไม่อนุญาตให้ เข้ าร่วมประชุมทุกกรณี
และขอความร่วมมือผู้เข้ าร่วมประชุมปฏิบตั ิตามคาแนะนาของเจ้ าหน้ าที่ที่จดุ คัดกรองอย่างเคร่งครัด
3. ผู้เข้ าร่วมประชุมจะต้ องนัง่ ตามที่นงั่ ทีจ่ ดั ให้ มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเหมาะสม โดยจะมีการ
เว้ นที่นงั่ ทังด้
้ านซ้ ายและขวาในระยะ 1.5 เมตร ซึ่งจะทาให้ ที่นงั่ ในห้ องประชุมมีจานวนจากัดที่ 55 ที่นงั่ โดยจะให้ สิทธิ
ผู้เข้ าประชุมที่มาลงทะเบียนก่อน และเมื่อที่นั่งที่จดั ให้ เต็มแล้ ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้ าพื ้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้
อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุมได้ ในพื ้นที่ที่บริษัทฯ จัดที่นงั่ สารองไว้
4. ผู้เข้ าร่วมประชุมต้ องนัง่ ในโซนที่กาหนด โดยไม่ย้ายโซนที่นงั่ ตลอดเวลา
5. ผู้เข้ าร่ วมประชุมต้ องสวมหน้ ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทาความสะอาดมือด้ วยแอลกอฮอล์เจลที่
บริษัทฯ จัดเตรี ยมบริการตามจุดต่าง ๆ
6. ห้ ามรับประทานอาหารหรื อของว่างใด ๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุมและห้ องประชุม
7. บริษัทฯ งดจัดอาหารและเครื่ องดื่มที่สมั ผัสอากาศโดยตรง และงดการแจกของชาร่วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นสารองเวลาในการตรวจคัดกรองก่อนเข้ าสู่พื ้นที่ประชุมที่อาจใช้ เวลานาน
กว่าปกติ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็ นอย่างสูง และขออภัยในความไม่สะดวกจากขันตอนด
้
าเนินการที่เข้ มงวด
ในการประชุมครัง้ นี ้

หน้ าที่ 1/1

