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แนวปฏิบัตเิ พื่อป้ องกันการติดต่ อของไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19)
สาหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
เนื่องด้ วยสถานการณ์แพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริ ษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทจึงได้ กําหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสีย่ งในการติดเชื ้อ COVID-19 ซึง่ บริ ษัทขอความร่วมมือ
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุมโปรดปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด โดยมาตรการตามข้ อปฏิบัติ นนจะเพิ
ั้
่ม
กระบวนการและวิธีการตามขันตอนต่
้
างๆ ซึง่ ทําให้ การเข้ าร่วมประชุมของท่านผู้ถือหุ้นอาจมีความล่าช้ าและไม่ได้ รับความ
สะดวก โดยบริ ษัทต้ องประชุมให้ แล้ วเสร็ จในเวลาที่สนั ้ กระชับ เพื่อลดเวลาในการที่คนจํานวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกัน
และต้ องจัดให้ มีการเว้ นระยะห่างทางสังคมในระยะอย่างน้ อย 1 เมตรทุกจุด ทําให้ เกิดข้ อจํากัดด้ านสถานที่ที่ไม่สามารถ
รองรับคนจํานวนมากได้
บริษัทจึงขอความร่ วมมือท่ านผู้ถอื หุ้น ดังนี ้
1. ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะการเข้ าประชุมให้ แก่กรรมการอิสระของบริ ษัทคือ นายวิเชฐ ตันติวานิช เข้ าร่ วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยไม่ต้องมาประชุมด้ วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์
ในการลงคะแนนเสียงไว้ แล้ ว (หนังสือมอบฉันทะแบบ ข) พร้ อมเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดใน เอกสารแนบ 8
มาทีส่ ว่ นงานเลขานุการบริ ษัท บริ ษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จํากัด (มหาชน) 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง
ชัน้ 3 ห้ อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม
2563
2. ส่งคําถามล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ได้ ตามช่องทางดังนี ้
2.1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ taa_investorrelations@airasia.com
2.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาทีส่ ว่ นงานเลขานุการบริ ษัท บริ ษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จํากัด (มหาชน) 222 ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ห้ อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
ทังนี
้ ้ ข้ อมูลที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องแจ้ งต่อบริ ษัทประกอบด้ วยข้ อมูลดังต่อไปนี ้
(1) ชื่อ-นามสกุลผู้ถือหุ้น
(2) เบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
(3) จํานวนหุ้น AAV ที่ถืออยู่
(4) คําถามที่ต้องการให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อฝ่ ายบริ หารชีแ้ จงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ เลขานุการบริ ษัทจะรวบรวมคําถามจากผู้ถือหุ้นเพื่อ หารื อกับประธานกรรมการและฝ่ ายบริ หารเพื่อพิจารณา โดย
คําถามที่ผา่ นความเห็นชอบจะได้ รับการชี ้แจงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ต่อไป
3. สําหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน บริ ษัท
ขอความร่ วมมือโปรดแจ้ งความประสงค์ที่จะเข้ าประชุมให้ บริ ษัททราบเป็ นการล่วงหน้ าด้ วย ตามแบบแจ้ งความ
ประสงค์เข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 (เอกสารแนบ 11) และนําส่งให้ แก่บริ ษัทได้ ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ aav_companysecretary@airasia.com หรื อส่งมาที่สว่ นงานเลขานุการบริ ษัท บริ ษัท เอเชีย เอวิเอชัน่
จํากัด (มหาชน) 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ห้ อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ทังนี
้ ้ หากมีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมเป็ นจํานวนมาก
หรื อมาพร้ อมกันหลายท่าน อาจทําให้ เกิดความล่าช้ าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมและเนื่องจาก
จํานวนที่นงั่ มีจํากัด ดังนันเมื
้ ่อที่นงั่ เต็มแล้ วบริ ษัทขอความร่ วมมือให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริ ษัทแทนการเข้ าประชุมด้ วยตนเอง

222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ห้ อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 66 (0) 2562 5700, โทรสาร 66 (0) 2562 5705
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ข้ อปฏิบัติก่อนการเข้ าร่ วมประชุม
1. บริ ษัทจะจัดตังจุ
้ ดตรวจคัดกรองบริ เวณหน้ าห้ องลงทะเบียนโดยผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่มายังสถานที่บริ เวณ
คัดกรองต้ องสวมหน้ ากากอนามัยตลอดเวลา (ผู้ที่ไม่สวมหน้ ากากอนามัย ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ เข้ าพื ้นที่ใน
การจัดประชุม)
2. ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมทุกท่านกรอกข้ อมูลในแบบสอบถามสําหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตาม เอกสารแนบ 12
โดยขอความร่ วมมือท่านให้ ข้อมูลที่ถูกต้ องเป็ นความจริ งเพื่อประโยชน์ ในการเฝ้าระวัง COVID-19 และป้องกันการ
แพร่กระจายเชื ้อ
3. บริ ษัทจะตรวจวัดอุณหภูมิผ้ ทู ี่เข้ าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้ าบริ เวณสถานที่ประชุม
4. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ บคุ คลที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้เข้ าร่วมประชุม
4.1 ผู้ที่มีไข้ โดยมีอณ
ุ หภูมิตงแต่
ั ้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ ้นไป
4.2 บุคคลที่มีอาการเข้ าข่ายจะเป็ นไข้ หรื อไอ หรื อเจ็บคอ หรื อมีนํ ้ามูก หรื อไม่ได้ กลิ่น หรื อหายใจเหนื่อยหอบ หรื อ
ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ
4.3 บุคคลที่สมั ผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดต่อเชื อ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรื อประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้ องกับนักท่องเที่ยว
สถานที่แออัด หรื อ ติดต่อกับคนจํานวนมาก ในช่วง 14 วันก่อนการประชุม
อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าร่ วมประชุม สามารถส่งคําถามให้ เจ้ าหน้ าที่บริ ษัท
เพื่อรวบรวมจัดทําเป็ นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมได้ กรณีเป็ นผู้ถือหุ้นยังสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข เพื่อแสดงความประสงค์การลงคะแนนไว้ ชดั เจนได้
ข้ อปฏิบัติการเข้ าร่ วมประชุม
1. บริ ษัทได้ จดั ที่นงั่ ในห้ องประชุม โดยมีระยะห่างระหว่างที่นงั่ ในระยะ 1 เมตร และได้ จดั ห้ อง Foxtrot และ Golf เป็ นห้ อง
ประชุมหลักสําหรับรองรับผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะได้ เพียงประมาณ 30 ที่นงั่ และเมื่อที่นงั่ ในห้ องประชุมหลักเต็ม
30 ที่นงั่ แล้ ว ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถเข้ าห้ องประชุมหลักอีกได้ โดยบริ ษัทจะจัด ห้ องประชุมสํารอง
ซึง่ อาจรองรับผู้ถือหุ้นได้ อีกประมาณ 20 คน โดยมีจอภาพถ่ายทอดการประชุมให้ แทนการเข้ าห้ องประชุม
2. ผู้เข้ าประชุมต้ องนัง่ ในโซนที่นงั่ ที่กําหนด โดยไม่ย้ายโซนที่นงั่ ตลอดเวลา
3. ผู้เข้ าประชุมต้ องสวมหน้ ากากอนามัยตลอดเวลา (สามารถเปิ ดหน้ ากากอนามัยได้ เฉพาะเมื่อดื่มนํ ้าเท่านัน)
้
4. หลีกเลีย่ งการสัมผัสบริ เวณใบหน้ า (ตา จมูก ปาก) ด้ วยมือที่ยงั ไม่ได้ ล้าง
5. หลีกเลีย่ งการใช้ หรื อสัมผัสสิง่ ของร่วมกับผู้อื่น
6. ห้ ามรับประทานอาหารหรื อของว่างใดๆ ตลอดเวลาที่อยูใ่ นสถานที่ประชุมและห้ องประชุม
7. หากผู้ร่วมประชุมมีไข้ หรื อไอ หรื อมี นํ ้ามูก หรื อเจ็บคอ หรื อหายใจเหนื่อยหอบ บริ ษัทขอความร่ วมมือให้ ออกจาก
บริ เวณที่ประชุม
ข้ อปฏิบัติการซักถามในห้ องประชุมเพื่อใช้ เวลาประชุมสัน้ กระชับ และไม่ นาน
1. ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุม ขอให้ เขียนคําถามลงในกระดาษ แล้ วส่งให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท
รวบรวมไว้ เพื่อให้ คณะกรรมการตอบคําถามในช่วง ถาม-ตอบ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมนันๆ
้ สําหรับ
คําถามที่ไม่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุม คณะกรรมการจะตอบคําถามเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ ว
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2. บริ ษัทจะสรุ ปประเด็นคําถามและคําตอบที่ส่งมาล่วงหน้ าและที่สอบถามในห้ องประชุมโดยรวมไว้ เป็ น ส่วนหนึ่งของ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซึ่งจะเผยแพร่ ผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัทภายใน 14 วัน นับแต่การประชุมเสร็ จสิ ้น
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ จดั เตรี ยมสถานที่และอุปกรณ์เพื่อเป็ นการป้องกันและลดโอกาสเสีย่ งต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ดังนี ้
(1) บริ ษัทจะจัดเตรี ยมจุดล้ างมือหรื อเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริ เวณที่มีการใช้ งานร่ วมกันจํานวน
มาก เช่น ห้ องประชุม จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน เป็ นต้ น
(2) จัดให้ มีการทําความสะอาดอุปกรณ์ และบริ เวณที่มีผ้ สู มั ผัสปริ มาณมาก
บริ ษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็ นอย่างสูงและหวังเป็ นอย่างยิ่งที่จะได้ รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็ นอย่างดี
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