AQUA-044/SET-005/64
วันที่ 23 เมษายน 2564
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้งมาตรการในการป้ องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั อควา คอร์ เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้มีมติกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ ้นประจาปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไพรซ์รูม ชั้น 2 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุ งเทพฯ
รัชดา ตั้งอยูเ่ ลขที่ 212 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310 นั้น
ปั จจุบนั สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยได้ทวีความ
รุ นแรงมากขึ้น บริ ษทั ให้ความสาคัญในการป้ องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคดังกล่าว บริ ษทั จึ งได้ปรับและ
กาหนดมาตรการรองรับการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID–19
ดังนี้
1. บริ ษทั สนับสนุนให้ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่ วมประชุมแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง โดย
สแกน/ถ่ายภาพ ส่งมาที่ E-mail Address:secretary.aqua@aquacorp.co.th หรื อส่งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนมา
ที่ เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอส ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
2. เปิ ดรับลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 ชัว่ โมง
3. จัดระยะห่างระหว่างที่นงั่ ในการเข้าร่ วมประชุม 1-2 เมตร และจากัดจานวนผูเ้ ข้าประชุมในห้องประชุมหลัก
ไม่เกิน 50 ท่าน โดยใช้หลักมาก่อนเข้าก่อน (First Come, First Served) เมื่อที่นงั่ ในห้องประชุมหลักเต็มแล้ว
ท่านผูถ้ ือหุน้ จะสามารถร่ วมประชุมผ่านระบบทีววี งจรปิ ดในห้องที่จดั เตรี ยมไว้เสมือนอยูใ่ นห้องประชุมจริ ง
หรื อ ผูถ้ ือหุน้ สามารถติดตามการประชุมสดผ่านช่องทาง Youtube ตาม QR Code 2
4. หากผูถ้ ื อ หุ ้น มี คาถามที่ ต ้อ งการสอบถามในที่ ประชุ ม สามารถส่ ง ค าถามล่ ว งหน้า ก่ อ นวัน ประชุ มมายัง
secretary.aqua@aquacorp.co.th หรื อส่งคาถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตาม QR Code 1
QR Code 1
(ส่ งคาถามล่ วงหน้ า)

QR Code 2
(ติดตามการประชุมสด)

5. เพื่อความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน บริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ไม่อนุญาตให้บุคคลดังต่อไปนี้เข้าร่ วมการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
5.1) กลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้
- ผูต้ ิดเชื้อ COVID–19 ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว (ผูป้ ่ วย)
- ผูส้ มั ผัสผูป้ ่ วย (ผูส้ มั ผัสเสี่ ยงสูง)
- ผูใ้ กล้ชิดผูส้ มั ผัสเสี่ ยงสูง
5.2) ผูม้ ีอาการดังต่อไปนี้
- ผูม้ ีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
- ผูม้ ี อาการไอ เจ็บคอ มี น้ ามูก หายใจลาบาก หอบเหนื่ อย หรื อมี ขอ้ บ่ งชี้ อื่นที่ เข้าข่ายว่า อาจติ ดเชื้ อ
COVID–19
- ผูป้ ฏิเสธการตรวจคัดกรองของบริ ษทั ฯ รวมถึงปฏิเสธการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดอื่นๆ ของบริ ษทั
5.3) ผูเ้ ดินทางพักอาศัย หรื อ ปฏิบตั ิหน้าที่อยูใ่ นพื้นที่ควบคุม รวมถึงผูท้ ี่เดินทางไปในสถานที่มีการแพร่
ระบาดของโรค COVID–19
6. งดการใช้ไมโครโฟน กรณี มีคาถามให้เขียนลงในกระดาษเท่านั้น และส่งให้กบั เจ้าหน้าที่
7. งดการย้ายที่นงั่ หรื อเข้า-ออก ระหว่างประชุม
8. งดรับประทานอาหาร หรื อเครื่ องดื่มตลอดเวลาที่อยูใ่ นสถานที่ประชุม และบริ เวณใกล้เคียง
9. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และหมัน่ ทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ที่จดั เตรี ยมไว้ให้
ทั้งนี้ หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรื อมีขอ้ กาหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม บริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้
ทราบต่อไป และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเรวดี หวานชิด)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารบัญชีการเงิน
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
นางอรทัย เนตรเรื อง
โทร. 02-694-8888 ต่อ 8804

