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ที ่GL/2564/005 

 
วนัท่ี 19 เมษายน 2564 

 
เร่ือง มาตรการป้องกนัและการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้

ไวรัส COVID-19  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบตัิตนส าหรับผู้ เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ของบริษัท 
แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 

  
 ตามที่บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ใน
วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 12 อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร นัน้  

เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์ของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 มีการแพร่ระบาดในวงกว้างและยกระดับความ
รุนแรงมากขึน้ บริษัทฯ ตระหนกัถึงความปลอดภยัของผู้ ถือหุ้น พนักงาน และผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย จึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติตนส าหรับผู้ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ซึง่ได้แนบมาพร้อมนี ้รวมถึงได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้แล้ว โดยบริษัทฯ 
ขออภยัในความไม่สะดวก และขอขอบคณุในความร่วมมือของทกุ ๆ ท่านมา ณ โอกาสนี ้
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

-สมโภช  ฐิติพลาธิป- 
 (นายสมโภช  ฐิติพลาธิป)  

เลขานกุารบริษัท 
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(ส่ิงที่ส่งมาด้วย) 

มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติตนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ของ 
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 

 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบถึงแนวปฏิบตัิตนในการเข้าร่วมประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ดงันี ้

1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะการเข้าประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ให้แก่
กรรมการอิสระโดยไม่ต้องมาประชุมด้วยตนเอง ไม่ว่าท่านจะเข้าข่ายเป็นผู้อยู่ในกลุ่มเส่ียงหรือไม่ ทัง้นี ้เพื่อลด
ความแออดัในที่ประชุมอนัจะช่วยลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 โดยผู้ ถือหุ้น
สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งท่านสามารถออกเสียง
ลงคะแนนในทุกวาระล่วงหน้าได้ และจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายงัส านกัเลขานกุารบริษัท 
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) อาคารยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9 เลขที่ 161 ถนน
พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 
(ส าหรับผู้ ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตัง้คัสโตเดียน (Custodian) โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยสามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่ http://grandcanalland.com/ir_share_meeting.php)  

2. หากผู้ ถือหุ้นมีค าถามทีต้่องการให้ชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระการประชมุ โปรดส่งค าถามล่วงหน้าผ่านทาง 
co.secretary@grandcanalland.com หรือโทรสารหมายเลข 0 2247 1082 ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยขอให้
ผู้ ถือหุ้นระบุชื่อและนามสกุล ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะรวบรวมค าถามและชีแ้จงในที่ประชุมตามความ
เหมาะสม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตอบค าถาม ในกรณีที่ข้อมลูของผู้ ถือหุ้นไม่ครบถ้วนหรือค าถามของผู้ ถือหุ้นไม่ชดัเจน 
หรือส่งมาภายหลงัจากก าหนดเวลาที่เปิดรับค าถาม 

3. ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตาม
มาตรการด้านการป้องกนัความเส่ียงของการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ตามขัน้ตอนดงันี ้
3.1 ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องผ่านการตรวจวดัอณุหภูมิ หากท่านใดมีอุณหภมูิร่างกายตัง้แต่ 37.5 องสาเซลเซียสขึน้ไป 

จะไม่อนญุาตให้เข้าร่วมประชมุ 

3.2 หากผู้ เข้าร่วมประชมุรวมทัง้บคุคลใกล้ชิดมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน า้มกู หรืออยู่ในเกณฑ์ต้อง
เฝ้าระวงัตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้
เข้าร่วมประชมุทุกกรณี และขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชุมปฏิบตัิตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ท่ีจุดคดักรอง
อย่างเคร่งครัด 

3.3 ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องนัง่ตามที่นัง่ที่จดัให้มีระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) อย่างเหมาะสม โดย
จะมีการเว้นที่นัง่ทัง้ด้านซ้ายและขวาในระยะ 1.5 เมตร ซึง่จะท าให้ที่นัง่ในห้องประชมุมีจ านวนจ ากดัที่ 50 ที่นัง่ 
(รวมทีมงาน) โดยจะให้สิทธิผู้ เข้าประชุมที่มาลงทะเบียนก่อน และเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้ว บริษัทฯ จะไม่
อนญุาตให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าไปในสถานที่ประชมุ 

3.4 ผู้ เข้าร่วมประชมุต้องนัง่ในโซนที่ก าหนด โดยไม่ย้ายโซนที่นัง่ตลอดเวลา 

http://grandcanalland.com/ir_share_meeting.php
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3.5 ผู้ เข้าร่วมประชมุต้องสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาการประชมุ และท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 
ทีบ่ริษัทฯ จดัเตรียมบริการตามจดุต่าง ๆ 

3.6 ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการคดักรองหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากที่นัง่ที่จัดไว้เต็มแล้ว ขอให้
ท่านมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ โดยบริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกด้านอากรแสตมป์ให้ท่าน ทัง้นี ้
ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากบุคคลอื่น ท่านจะไม่สามารถมอบฉันทะช่วงต่อให้กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ได้ 

3.7 เพื่อลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จะไม่จดัไมโครโฟนส าหรับการสอบถาม หากท่านประสงค์
สอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งค าถามแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อส่งค าถามให้แก่ประธานกรรมการหรือ
เลขานกุารบริษัทต่อไป 

3.8 บริษัทฯ งดให้บริการอาหาร ของว่าง และเคร่ืองดื่ม โดยขอความร่วมมืองดรับประทานอาหารทุกชนิดใน
บริเวณพืน้ท่ีจดัการประชมุโดยเด็ดขาด ทัง้นี ้เพื่อลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัส 

3.9 บริษัทฯ ของดแจกรายงานประจ าปี 2563 ในแบบรูปเล่ม ณ สถานท่ีประชมุ เพื่อลดการสมัผสัส่ิงของร่วมกบั
ผู้อื่นและเพื่อความปลอดภยัสงูสดุของผู้ เข้าร่วมประชมุทกุท่าน 

3.10 บริษัทฯ จะจดัให้มีการท าความสะอาดพืน้ที่จดัการประชุมก่อนเร่ิมการประชุมอย่างถูกต้องเหมาะสม ตาม
แนวทางที่กระทรวงสาธารณสขุแนะน า รวมถึงเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในจดุต่าง ๆ ทัว่สถานท่ีประชมุ 

บริษัทฯ จะด าเนินการประชุมอย่างกระชับและควบคุมเวลาการประชุมเพื่อไม่ให้ผู้ ถือหุ้นต้องอยู่ร่วมกันใน
ทีป่ระชมุนานเกินไป 

ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นส ารองเวลาในการตรวจคัดกรองก่อนเข้าสู่พืน้ที่ประชุมที่อาจใช้เวลานานกว่าปกติ บริษัทฯ 
ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสงู และขออภยัในความไม่สะดวกจากขัน้ตอนด าเนินการท่ีเข้มงวดในการประชุม
ครัง้นี ้

อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยงัมีความไม่แน่นอน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงวัน เวลา สถานที่ และ/หรือมาตการอื่นใดในการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เพิ่มเติมตามความ
เหมาะสม โดยหากมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดต่อไป 


