
 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 

มาตรการและแนวทางปฏิบตัตินสาํหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2564  

ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

บริษัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพ 

และความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  

บรษัิทฯ จึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวปฏิบตัิตนในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ดงันี ้ 
 

1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม

ด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน  

โดยสามารถสง่หนงัสอืมอบฉนัทะและหลกัฐานมายงับรษัิทฯ ตามท่ีอยูด่งันี ้

สาํนกัเลขานกุารบรษัิท  

บรษัิท ดบับลวิเอชเอ ยทิูลติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 777 อาคารดบับลวิเอชเอ ทาวเวอร ์ชัน้ 22 หอ้งเลขท่ี 2203-2205 หมูท่ี่ 13 

ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม.7 ต. บางแกว้ อ. บางพล ีจ. สมทุรปราการ 10540 

2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นสามารถส่งคาํถามล่วงหน้า  

โดยรายละเอียดการสง่คาํถามประกอบดว้ย  

  2.1   ส่งคาํถามพร้อมกับข้อมูลของผู้ถอืหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้  

- ช่ือ - นามสกลุ  

- หมายเลขโทรศพัท ์ 

- อีเมล  

- จาํนวนหุน้ท่ีถือ 

- คาํถาม และวาระท่ีตอ้งการจะสง่คาํถาม  

2.2 ช่องทางรองรับการส่งคาํถาม  

- ทางอีเมลถ์ึง corporate_secretary@wha-up.com 

- ทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยสามารถสง่มาพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ ตามท่ีอยูด่งันี ้

สาํนกัเลขานกุารบรษัิท  

บรษัิท ดบับลวิเอชเอ ยทิูลติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 777 อาคารดบับลวิเอชเอ ทาวเวอร ์ชัน้ 22 หอ้งเลขท่ี 2203-2205 หมูท่ี่ 13 

ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม.7 ต. บางแกว้ อ. บางพล ีจ. สมทุรปราการ 10540 

-      ทางโทรสาร : (66) 2- 719-9558 โดยระบถุึง “สาํนกัเลขานกุารบรษัิท” 

2.3 ช่วงเวลาที่เปิดรับคาํถาม  

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคําถามท่ีเก่ียวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ตั้งแต่วันท่ี 19 มีนาคม 2564 ถึง  

วนัท่ี 9 เมษายน 2564 

 



 

 

 

2.4 การตอบคาํถาม  

บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคาํถามท่ีไดร้บัจากผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 เพ่ือเปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทา่นอ่ืนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักลา่วอยา่งเทา่เทียมกนั 

ทัง้นีบ้รษัิทฯ ขอสงวนสทิธิในการตอบคาํถาม ในกรณีคาํถาม และขอ้มลูของผูถื้อหุน้ ในขอ้ 2.1 ไมค่รบถว้น 

หรอืไมช่ดัเจน และเกินกาํหนดช่วงเวลาท่ีเปิดรบัคาํถามในขอ้ 2.3 
 

3. กรณีผู้ถอืหุ้นยงัคงประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

บรษัิทฯ ขอความรว่มมือและขอทาํความเขา้ใจมายงัผูถื้อหุน้ถึงแนวทางดาํเนินการจดัประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

เพ่ือปอ้งกนัและลดโอกาสเสีย่งตอ่การแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ดงันี ้
 

3.1 บริษัทฯ งดบริการอาหาร งดเสิรฟ์ ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณจดัการประชุม

โดยเดด็ขาด เพือ่ลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัส COVOD-19 
 

 3.2  บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถอืหุ้นแจ้งความประสงคท์ี่จะเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า  

เน่ืองจากจาํนวนท่ีนั่งในหอ้งประชุมมีจาํกดั  โดยบริษัทฯ จัดเตรียมท่ีนั่งในหอ้งประชุมใหม้ีระยะห่างกนั

อย่างนอ้ย 1.5 เมตรตามมาตรการเวน้ระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) บริษัทฯ ขอความรว่มมือ    

ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมประชุมให้บริษัทฯ ทราบเป็นการล่วงหน้าทางอีเมลถึง  

corporate_secretary@wha-up.com ตัง้แตว่นัท่ี 19 มีนาคม 2564 ถึง วนัท่ี 9 เมษายน 2564 เพ่ือเป็นการ

สาํรองท่ีนั่งลว่งหนา้   
 

ทัง้นี ้เมื่อท่ีนั่งเต็มแลว้ ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดส้าํรองท่ีนั่ง จะไม่สามารถเขา้พืน้ท่ีการประชุมเพ่ิมเติมได ้โดยบริษัทฯ 

ขอความรว่มมือใหผู้ถื้อหุน้ดงักลา่วใชว้ิธีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ เป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุแทน  
 

3.3  บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นดาํเนินการตามมาตรการด้านการป้องกันความเสี่ยงของการ

แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อยา่งเคร่งครัด 

ตามขัน้ตอนดงันี ้

- บรษัิทฯ จดัตัง้จดุคดักรองและตรวจวดัอณุหภมูิรา่งกายของผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่นบรเิวณดา้นหนา้

สถานท่ีจดัประชุม และขอความรว่มมือผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชุมเวน้ระยะห่างทางสงัคมระหวา่งกนั         

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

ลงทะเบียน โดยในกรณีท่ีบริษัทฯ พบผูท่ี้อยู่ในกลุม่เสี่ยง อนัไดแ้ก่ ผูท่ี้เดินทางกลบัจากประเทศกลุม่

เสีย่งตามประกาศกระทรวงสาธารณะ เรือ่ง ทอ้งท่ีนอกราชอาณาจกัรท่ีเป็นเขตตดิโรคติดตอ่อนัตราย

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

เห็นว่าอาจมีความเสี่ยง และยงัไม่พน้กาํหนดระยะเวลา 14 วนันบัจากวนักลบัจากการเดินทาง ซึ่ง

รวมถึงผูท่ี้ติดต่อใกลชิ้ดกับบุคคลท่ีเดินทางไปหรือกลบัจากกลุ่มประเทศดังกล่าว และยังไม่พน้

กาํหนดระยะเวลา 14 วนันบัจากวนักลบัจากการเดินทาง หรือผูท่ี้มีไข ้(มีอณุหภมูิตัง้แต ่37.5 องศา

เซลเซียสขึน้ไป) หรือมีอาการเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีนํา้มูก เจ็บคอ หายใจ



 

 

เหน่ือยหอบ หรือมีอาการหรือขอ้บ่งชีอ่ื้นใดท่ีอาจเป็นเหตสุงสยัหรือมีความเสี่ยงตอ่การติดเชือ้ไวรสั 

COVID-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นท่ีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวใช้วิธีมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบรษัิทฯ เป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุแทน 
 

- ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุจะถกูเชิญใหน้ั่งโดยมีระยะหา่งทางสงัคม (Social Distancing) ท่ีเหมาะสม 

โดยเวน้ระยะห่างระหว่างเกา้อีอ้ย่างนอ้ย 1.5 เมตร  โดยผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชุมนั่งตามหมายเลข

ดงักลา่วท่ีไดจ้ากการลงทะเบียน เพ่ือประโยชนใ์นการติดตามกรณีเหตกุารณใ์ดๆ ขึน้ และเมื่อท่ีนั่งท่ี

จัดเต็ม ท่านผูถื้อหุน้ท่ีมาทีหลงัและมิไดส้าํรองท่ีนั่งล่วงหนา้ไวจ้ะไม่สามารถเขา้พืน้ท่ีการประชุม

เพ่ิมเติมได ้โดยบริษัทฯ จะขอความร่วมมือใหผู้ถื้อหุน้ดงักล่าวใชว้ิธีมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ

บรษัิทฯ เป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุแทน 
 

- ผูถื้อหุน้ท่ีผ่านการคดักรองแลว้ และมีความประสงคเ์ขา้รว่มการประชมุ บริษัทฯ ขอความรว่มมือใน

การปฏิบตัิตนดงันี ้

1. ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุเตรยีมหนา้กากอนามยัและสวมใสต่ลอดระยะเวลาท่ีเขา้รว่มประชมุ 

2. กรุณาลา้งมือใหส้ะอาดดว้ยสบูห่รอืแอลกอฮอลล์า้งมือ 

3. หลกีเลีย่งการสมัผสับรเิวณใบหนา้ (ตา จมกู ปาก) โดยไมจ่าํเป็น 

4. หลกีเลีย่งการใช ้สมัผสั สิง่ของรว่มกบัผูอ่ื้น 

5. หากมีไข ้อาการไอ จามมีนํา้มกู เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบ บรษัิทฯ ขอความกรุณาใหท้า่นออก

จากหอ้งประชมุทนัที 
 

- เพ่ือลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟน หากท่านผูถื้อหุน้มีขอ้

ซกัถาม บริษัทฯ ขอความกรุณาใหท้่านเขียนขอ้ซกัถามบนกระดาษและนาํใสก่ล่องรบัคาํถาม โดย

เจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯ จะจดัเตรยีมกระดาษและปากกาใหใ้นวนัประชมุ 
 

- ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชุมทกุท่านจะตอ้งกรอกแบบสอบถามตามความจริง เพ่ือการคดักรองโรคติด

เชือ้ไวรสั COVID-19 ในกรณีท่ีท่านปกปิดขอ้มลูดา้นสขุภาพหรือประวตัิการเดินทางของท่านถือว่า

ท่านกระทาํความผิดตามพระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชุมตอ้ง

รบัทราบและยินยอมใหบ้ริษัทฯ ไดด้าํเนินใชส้ิทธิใดๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรการท่ี

เก่ียวขอ้งของรฐับาล ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชุมท่านใดไมใ่หค้วามรว่มมือในการปฏิบตัิตาม

มาตรการดงักลา่วโดยเครง่ครดั บรษัิทขอความรว่มมือใหผู้ท่ี้เขา้รว่มประชมุดงักลา่วใชว้ิธีมอบฉนัทะ

ใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ เป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุแทน  
 

- หากสถานการณม์ีการเปลีย่นแปลงตอ่ไป หรอืมีขอ้จาํกดัจากหนว่ยงานราชการเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการ

จดัประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทฯ อาจปรบัเปลี่ยนการดาํเนินการใดๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการของ

รฐับาลท่ีอาจมีการกาํหนดเพ่ิมเติมในภายหลงั และบริษัทฯ จะแจง้ใหท้ราบทางเว็ปไซตข์องบรษัิทฯ 

www.wha-up.com   

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

