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สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 

มาตรการและแนวทางปฏิบตัตินสาํหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563  

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

บริษัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพ 

และความปลอดภยัของผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบตัิตนในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ดงันี ้ 
 

1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม

ด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน  

โดยสามารถสง่หนงัสอืมอบฉนัทะและหลกัฐานมายงับริษัทฯ ตามท่ีอยูด่งันี ้

สาํนกัเลขานกุารบริษัท  

บริษัท ดบับลวิเอชเอ ยทิูลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 9/241-242 อาคารยเูอ็มทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถนนรามคําแหง  

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
 

2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นสามารถส่งคาํถามล่วงหน้า  

โดยรายละเอียดการสง่คําถามประกอบด้วย  

  2.1   ส่งคาํถามพร้อมกับข้อมูลของผู้ถอืหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

- ช่ือ - นามสกลุ  

- หมายเลขโทรศพัท์  

- อีเมล  

- จํานวนหุ้นท่ีถือ 

- คําถาม และวาระท่ีต้องการจะสง่คําถาม  

2.2 ช่องทางรองรับการส่งคาํถาม  

- ทางอีเมล์ถึง IR@wha-up.com  

- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยสามารถสง่มาพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ ตามท่ีอยูด่งันี ้

สาํนกัเลขานกุารบริษัท  

บริษัท ดบับลวิเอชเอ ยทิูลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 9/241-242 อาคารยเูอ็มทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถนนรามคําแหง  

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

-      ทางโทรสาร : (66) 2-717-2128 โดยระบถุึง “สาํนกัเลขานกุารบริษัท” 

2.3 ช่วงเวลาที่เปิดรับคาํถาม  

ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่คําถามท่ีเก่ียวกบัวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น ได้ตัง้แต่วนัท่ี 5 มิถนุายน 2563 ถึง วนัท่ี 1 

กรกฎาคม 2563  
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2.4 การตอบคาํถาม  

บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคําถามท่ีได้รับจากผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 เพ่ือเปิด

โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทา่นอ่ืนได้รับทราบข้อมลูดงักลา่วอยา่งเทา่เทียมกนั 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการตอบคําถาม ในกรณีคําถาม และข้อมลูของผู้ ถือหุ้น ในข้อ 2.1 ไมค่รบถ้วน 

หรือไมช่ดัเจน และเกินกําหนดช่วงเวลาท่ีเปิดรับคําถามในข้อ 2.3 
 

3. กรณีผู้ถอืหุ้นยงัคงประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอทําความเข้าใจมายงัผู้ ถือหุ้นถึงแนวทางดําเนินการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

เพ่ือปอ้งกนัและลดโอกาสเสีย่งตอ่การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดงันี ้
 

3.1 บริษัทฯ งดบริการอาหาร งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณจดัการประชุม

โดยเดด็ขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัส COVOD-19 
 

 3.2  บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถอืหุ้นแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า  

เน่ืองจากจํานวนท่ีนัง่ในห้องประชุมมีจํากดั  โดยบริษัทฯ จัดเตรียมท่ีนัง่ในห้องประชุมให้มีระยะห่างกนั

อย่างน้อย 1.5 เมตรตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) บริษัทฯ ขอความร่วมมือ    

ผู้ ถือหุ้ นแจ้งความประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมประชุมให้บริษัทฯ ทราบเป็นการล่วงหน้าทางอีเมลถึง  

IR@wha-up.com ตัง้แตว่นัท่ี 5 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เพ่ือเป็นการสาํรองท่ีนัง่ลว่งหน้า   
 

ทัง้นี ้เมื่อท่ีนัง่เต็มแล้ว ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้สํารองท่ีนัง่ จะไม่สามารถเข้าพืน้ท่ีการประชุมเพ่ิมเติมได้ โดยบริษัทฯ 

ขอความร่วมมือให้ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วใช้วิธีมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุแทน  
 

3.3  บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นดําเนินการตามมาตรการด้านการป้องกันความเสี่ยงของการ

แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด 

ตามขัน้ตอนดงันี ้

- บริษัทฯ จดัตัง้จดุคดักรองและตรวจวดัอณุหภมูิร่างกายของผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่นบริเวณด้านหน้า

สถานท่ีจดัประชุม และขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมเว้นระยะห่างทางสงัคมระหวา่งกนั         

(Social Distancing) อย่างน้อย 1 เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุด

ลงทะเบียนโดยในกรณีท่ีบริษัทฯ พบผู้ ท่ีอยู่ในกลุม่เสี่ยง อนัได้แก่ ผู้ ท่ีเดินทางกลบัจากประเทศกลุม่

เสีย่งตามประกาศกระทรวงสาธารณะ เร่ือง ท้องท่ีนอกราชอาณาจกัรท่ีเป็นเขตตดิโรคติดตอ่อนัตราย

กรณีโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 2 มีนาคม 2563 หรือประเทศอ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ 

เห็นว่าอาจมีความเสี่ยง และยงัไม่พ้นกําหนดระยะเวลา 14 วนันบัจากวนักลบัจากการเดินทาง ซึ่ง

รวมถึงผู้ ท่ีติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลท่ีเดินทางไปหรือกลบัจากกลุ่มประเทศดังกล่าว และยังไม่พ้น

กําหนดระยะเวลา 14 วนันบัจากวนักลบัจากการเดินทาง หรือผู้ ท่ีมีไข้ (มีอณุหภมูิตัง้แต ่37.5 องศา

เซลเซียสขึน้ไป) หรือมีอาการเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีนํา้มูก เจ็บคอ หายใจ

เหน่ือยหอบ หรือมีอาการหรือข้อบ่งชีอ่ื้นใดท่ีอาจเป็นเหตสุงสยัหรือมีความเสี่ยงตอ่การติดเชือ้ไวรัส 
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COVID-19 บริษัทฯขอความร่วมมือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีอยูใ่นกลุม่เสีย่งดงักลา่วใช้วธีิมอบฉนัทะให้กรรมการ

อิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุแทน 
 

- ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุจะถกูเชิญให้นัง่โดยมีระยะหา่งทางสงัคม (Social Distancing) ท่ีเหมาะสม 

โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอีอ้ย่างน้อย 1.5 เมตร  โดยผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมนัง่ตามหมายเลข

ดงักลา่วท่ีได้จากการลงทะเบียน เพ่ือประโยชน์ในการติดตามกรณีเหตกุารณ์ใดๆ ขึน้ และเมื่อท่ีนัง่ท่ี

จัดเต็ม ท่านผู้ ถือหุ้นท่ีมาทีหลงัและมิได้สํารองท่ีนัง่ล่วงหน้าไว้จะไม่สามารถเข้าพืน้ท่ีการประชุม

เพ่ิมเติมได้ โดยบริษัทฯ จะขอความร่วมมือให้ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวใช้วิธีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

บริษัทฯ เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุแทน 
 

- ผู้ ถือหุ้นท่ีผ่านการคดักรองแล้ว และมีความประสงค์เข้าร่วมการประชมุ บริษัทฯ ขอความร่วมมือใน

การปฏิบตัิตนดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุเตรียมหน้ากากอนามยัและสวมใสต่ลอดระยะเวลาท่ีเข้าร่วมประชมุ 

2. กรุณาล้างมือให้สะอาดด้วยสบูห่รือแอลกอฮอล์ล้างมือ 

3. หลกีเลีย่งการสมัผสับริเวณใบหน้า (ตา จมกู ปาก) โดยไมจํ่าเป็น 

4. หลกีเลีย่งการใช้ สมัผสั สิง่ของร่วมกบัผู้ อ่ืน 

5. หากมีไข้ อาการไอ จามมีนํา้มกู เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ทา่นออก

จากห้องประชมุทนัที 
 

- เพ่ือลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟน หากท่านผู้ ถือหุ้นมีข้อ

ซกัถาม บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อซกัถามบนกระดาษและนําใสก่ล่องรับคําถาม โดย

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะจดัเตรียมกระดาษและปากกาให้ในวนัประชมุ 
 

- ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมทกุท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามตามความจริง เพ่ือการคดักรองโรคติด

เชือ้ไวรัส COVID-19 ในกรณีท่ีท่านปกปิดข้อมลูด้านสขุภาพหรือประวตัิการเดินทางของท่านถือว่า

ท่านกระทําความผิดตามพระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมต้อง

รับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ได้ดําเนินใช้สิทธิใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการท่ี

เก่ียวข้องของรัฐบาล ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมท่านใดไมใ่ห้ความร่วมมือในการปฏิบตัิตาม

มาตรการดงักลา่วโดยเคร่งครัด บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ ท่ีเข้าร่วมประชมุดงักลา่วใช้วิธีมอบฉนัทะ

ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุแทน 
 

- หากสถานการณ์มีการเปลีย่นแปลงตอ่ไป หรือมีข้อจํากดัจากหนว่ยงานราชการเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการ

จดัประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ อาจปรับเปลี่ยนการดําเนินการใดๆ เพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรการของ

รัฐบาลท่ีอาจมีการกําหนดเพ่ิมเติมในภายหลงั และบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบทางเว็ปไซต์ของบริษัทฯ 

www.wha-up.com   

http://www.wha-up.com/

