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มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติตนสําหรบัผู้เข้ารว่ม 
ประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นครั้งที ่1/2565 

เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสัโควิด-19 (COVID-19) 
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มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติตนสําหรับผู้เข้ารว่มประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2565 
ของบรษัิท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) 

ภายใต้สถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19 (COVID-19) 

ด้วยบริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความห่วงใยสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจาก 
ความเส่ียงอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 (COVID-19) บริษัทฯ จึงจัดการประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2565 ในคร้ังนี้อย่างรัดกุมและกระชับ ซ่ึงอาจทําให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกดังเช่นที่ผ่านมา 
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดการประชุมโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นสําคัญ ตามคําแนะนําและ
แนวทางของหน่วยงานภาครัฐที่มีอํานาจกํากับดูแล เพื่อประสิทธิภาพในการจัดประชุมและความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตรงกัน บริษัทฯ จึงขอเรียนให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2565 ดังนี้ 

1. บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุม 
ด้วยตนเอง ไม่ว่าท่านจะเข้าข่ายเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเส่ียงหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัดในที่ประชุมอันจะช่วยลด 
ความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้
ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระล่วงหน้าได้ และจัดส่งหนังสือ
มอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารท่ี 1 มีนาคม 2565 โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ 
ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (โดยไม่ต้องติดแสตมป์) หรือจัดส่งมาที่ 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน)  
เลขที่ 21 ช้ัน 9 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

กรณีผู้ถือหุ้นมีคําถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ช้ีแจงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2565 บริษัทฯ  
ขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยระบุคําถามพร้อมช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล 
ที่สามารถติดต่อได้ (หากมี) ส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารท่ี 1 มนีาคม 2565 ผ่านช่องทางดังนี ้

•  ส่งมาที่บริษัทพร้อมหนังสือมอบฉันทะ 

•  อีเมล: companysecretary@vgi.co.th 

•  โทรสาร: +662-273-8883 

2. หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอทําความเข้าใจและ 
ขอความร่วมมือทุกท่านในการปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด 

2.1 บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ายังสถานที่ประชุมต้ังแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 
โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 
ซ่ึงรวมถึงคําแนะนําต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ประชุมผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ โดย
ใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code ที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ หรือโปรดแจ้งช่ือและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านแก่
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 60 วัน โดยเก็บไว้
เป็นความลับเพียงเพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวและแจ้งข้อมูลในกรณีที่พบว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมติดไวรัสโควิด-19 
เท่านั้น 
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2.2 บริษัทฯ จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยไม่อนุญาต 
ให้ผู้ติดตามเข้ามายังสถานที่ประชุม 

2.3 ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านต้องรับการตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมกรอกแบบคัดกรอง
ตนเอง ตามจุดบริการที่บริษัทฯ กําหนด โดยบริษัทฯ จะจัดจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข  

บริษัทฯ กําหนดให้การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และจุดอื่น ๆ จะต้องมีการ 
เว้นระยะอย่างน้อย 1 เมตร 

หากท่านมีอุณหภูมิต้ังแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไปหรือมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น  
มีอาการไอ จาม เจ็บคอ มีน�ามูก และ/หรือหากท่านอยู่ในกลุ่มเส่ียงหรือมีปัจจัยเส่ียง เช่น ท่านหรือบุคคลที่อาศัย
ร่วมกับท่านเดินทางไป - กลับจากประเทศกลุ่มเส่ียง หรือใกล้ชิดกับบุคคลที่ได้รับการตรวจพบว่าติดเช้ือไวรัสโควิด-19 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเข้าร่วมประชุมหรือเข้ามาในสถานที่จัดการประชุม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
โดยรวมของผู้เข้าร่วมประชุมทุกราย 

2.4 บริษัทฯ จะจัดที่นั่งให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยจะจัดให้แต่ละที่
นั่งมีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ดังนั้น ขอให้ท่านนั่งตามจุดท่ีบริษัทฯ จัดไว้ โดยไม่เคลื่อนย้ายท่ีนั่ง ทั้งนี้ เพื่อลด 
ความแออัดในสถานที่ประชุม อนึ่ง บริษัทฯ จํากัดจํานวนท่ีนั่งสําหรับผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 90 ท่ีนั่ง บริษัทฯ จึงขอ 
สงวนสิทธิ์การเข้าห้องประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรองตามที่บริษัทฯ กําหนดและมาถึง
ห้องประชุมก่อน (First Come, First Serve) ทั้งนี้ เม่ือท่ีนั่งในห้องประชุมเต็มแล้ว บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้ท่าน 
ผู้ถือหุ้นเข้าไปในสถานท่ีประชุมอีก 

2.5 สําหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองให้เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านเตรยีมและสวมใส่
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีเข้ารว่มการประชุม นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรองและ
ได้รับสิทธิเข้าห้องประชุมแล้ว จะได้รับการติดสต๊ิกเกอร์แทนสัญลักษณ์ บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะติดสติกเกอร์ดังกล่าวไว้ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม 

2.6 สําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากที่นั่งที่ จัดไว้ 
เต็มแล้ว ขอให้ท่านมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ โดยบริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกด้านอากรแสตมป์ให้กับท่าน 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากบุคคลอื่น ท่านจะไม่สามารถมอบฉันทะช่วงต่อให้กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ได้ 

2.7 เพื่อลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จะไม่จัดไมโครโฟนสําหรับการสอบถาม หากท่าน
ประสงค์สอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคําถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งคําถามให้แก่ประธานกรรมการต่อไป 

2.8 บริษัทฯ จะงดให้บริการอาหาร และเครื่องดื่มชา กาแฟ และขอความร่วมมืองดรับประทาน
อาหารทุกชนิดในบรเิวณพ้ืนท่ีจัดการประชุมโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส 

2.9 บริษัทฯ จะจัดให้มีการทําความสะอาดพื้นที่จัดการประชุมก่อนเร่ิมการประชุมอย่างถูกต้อง
เหมาะสม ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนํา รวมถึงเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในจุดต่าง ๆ ทั่วสถานที่ประชุม 

2.10 บริษัทฯ ขออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่อาจเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเป็นกรณีพิเศษ
สําหรับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
ที่ www.vgi.co.th ในการนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องลงทะเบียนการรับชมโดยใช้เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นของตนเอง (10 หลัก) ซ่ึง
ปรากฎอยู่ในแบบแจ้งการประชุมที่ได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จํากัดให้ 1 เลขทะเบียน 
ผู้ถือหุ้นต่อ 1 สิทธิการรับชมและเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีรายช่ือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 (ซ่ึง
เป็นวันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่  1/2565 (Record Date)) เท่านั้น  
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ที่จะมีสิทธิสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมในคร้ังนี้ โดยบริษัทฯ จะเร่ิมถ่ายทอดสดการประชุมในเวลา 
14.00 น. เป็นต้นไป 

บริษัทฯ จะดําเนินการประชุมอย่างกระชับและจะควบคุมเวลาการประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลา 
16.00 น. เพ่ือไม่ให้ท่านผู้ถือหุ้นต้องอยู่รวมกันในท่ีประชุมนานเกินไป 

ขอให้ท่านสํารองเวลาในการตรวจคัดกรองก่อนเข้าพ้ืนท่ีประชุม บรษัิทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ 
ท่ีนี้หากเกิดความล่าช้าในกระบวนการคัดกรองเนื่องด้วยจํานวนของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ารว่มประชุม  

อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ยังมีความไม่แน่นอน บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานท่ี และ/หรือมาตรการอื่นใดในการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 
1/2565  เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปล่ียนแปลงดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
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