
  

 

 

222 ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลางชัน้ 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
โทร. 66 (0) 2562 5700, โทรสาร 66 (0) 2562 5705 

แนวปฏิบัตเิพื่อป้องกันการตดิต่อของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพของผู้ ถือหุ้น
บริษัทจึงได้กําหนดมาตรการในการคดักรองและการปอ้งกนัความเสีย่งในการติดเชือ้ COVID-19 ซึง่บริษัทขอความร่วมมือ
ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการตามข้อปฏิบัติ นัน้จะเพิ่ม
กระบวนการและวิธีการตามขัน้ตอนตา่งๆ ซึง่ทําให้การเข้าร่วมประชมุของทา่นผู้ ถือหุ้นอาจมีความลา่ช้าและไม่ได้รับความ
สะดวก โดยบริษัทต้องประชมุให้แล้วเสร็จในเวลาที่สัน้ กระชบั เพื่อลดเวลาในการที่คนจํานวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกนั 
และต้องจดัให้มีการเว้นระยะห่างทางสงัคมในระยะอย่างน้อย 1 เมตรทกุจุด ทําให้เกิดข้อจํากดัด้านสถานที่ที่ไม่สามารถ
รองรับคนจํานวนมากได้ 

บริษัทจึงขอความร่วมมือท่านผู้ถอืหุ้น ดังนี ้

1. ขอให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทคือ นายวิเชฐ ตนัติวานิช เข้าร่วมประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้น โดยไม่ต้องมาประชุมด้วยตนเอง โดยสง่หนงัสือมอบฉนัทะที่แสดงความประสงค์
ในการลงคะแนนเสยีงไว้แล้ว (หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข) พร้อมเอกสารหลกัฐานตามรายละเอียดใน เอกสารแนบ 8 
มาทีส่ว่นงานเลขานกุารบริษัท บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จํากดั (มหาชน) 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลาง
ชัน้ 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 ภายในวนัที่ 17 กรกฎาคม 
2563 

2. สง่คําถามลว่งหน้าก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ภายในวนัที่ 17 กรกฎาคม 2563 ได้ตามช่องทางดงันี ้ 
2.1 จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ taa_investorrelations@airasia.com 
2.2 สง่เอกสารทางไปรษณีย์มาทีส่ว่นงานเลขานกุารบริษัท บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จํากดั (มหาชน) 222 ทา่อากาศยาน

ดอนเมือง อาคารสว่นกลางชัน้ 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  

 ทัง้นี ้ข้อมลูที่ผู้ ถือหุ้นต้องแจ้งตอ่บริษัทประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้ 
 (1) ช่ือ-นามสกลุผู้ ถือหุ้น 
 (2) เบอร์โทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้ 
 (3) จํานวนหุ้น AAV ที่ถืออยู ่
 (4) คําถามที่ต้องการให้คณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายบริหารชีแ้จงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคําถามจากผู้ ถือหุ้นเพื่อหารือกับประธานกรรมการและฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณา โดย
คําถามที่ผา่นความเห็นชอบจะได้รับการชีแ้จงในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ตอ่ไป 

3. สาํหรับทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน บริษัท
ขอความร่วมมือโปรดแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าประชุมให้บริษัททราบเป็นการล่วงหน้าด้วย ตามแบบแจ้งความ
ประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 (เอกสารแนบ 11) และนําสง่ให้แก่บริษัทได้ทางจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ aav_companysecretary@airasia.com หรือสง่มาที่สว่นงานเลขานกุารบริษัท บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ 
จํากดั (มหาชน) 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลางชัน้ 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 ภายในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ทัง้นี ้หากมีผู้ เข้าร่วมประชุมเป็นจํานวนมาก
หรือมาพร้อมกนัหลายทา่น อาจทําให้เกิดความลา่ช้าในการคดักรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและเนื่องจาก
จํานวนที่นัง่มีจํากัด ดงันัน้เมื่อที่นัง่เต็มแล้วบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าประชมุด้วยตนเอง  

เอกสารแนบ 6 
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ข้อปฏิบัติก่อนการเข้าร่วมประชุม 

1. บริษัทจะจดัตัง้จุดตรวจคดักรองบริเวณหน้าห้องลงทะเบียนโดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่มายงัสถานที่บริเวณ  
คดักรองต้องสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา (ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามยั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ให้เข้าพืน้ที่ใน
การจดัประชมุ) 

2. ให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่นกรอกข้อมลูในแบบสอบถามสําหรับคดักรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตาม เอกสารแนบ 12 
โดยขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริงเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวงั COVID-19 และป้องกันการ
แพร่กระจายเชือ้ 

3. บริษัทจะตรวจวดัอณุหภมูิผู้ที่เข้าร่วมประชมุทกุทา่นก่อนเข้าบริเวณสถานท่ีประชมุ 

4. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมอ่นญุาตให้บคุคลท่ีมีอาการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนีเ้ข้าร่วมประชมุ 
4.1  ผู้ที่มีไข้โดยมีอณุหภมูิตัง้แต ่37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป 
4.2  บคุคลที่มีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีนํา้มูก หรือไม่ได้กลิ่น หรือหายใจเหนื่อยหอบ หรือ

ผู้ ป่วยโรคปอดอกัเสบ 
4.3 บคุคลที่สมัผสักบัผู้ ป่วยยืนยนัโรคติดต่อเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกบันกัท่องเที่ยว

สถานท่ีแออดั หรือ ติดตอ่กบัคนจํานวนมาก ในช่วง 14 วนัก่อนการประชมุ 

อยา่งไรก็ตามผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ไม่ได้รับอนญุาตให้เข้าร่วมประชุม สามารถสง่คําถามให้เจ้าหน้าที่บริษัท
เพื่อรวบรวมจดัทําเป็นสว่นหนึ่งของรายงานการประชุมได้ กรณีเป็นผู้ ถือหุ้นยงัสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ 
โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข เพื่อแสดงความประสงค์การลงคะแนนไว้ชดัเจนได้ 

ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม 

1. บริษัทได้จดัที่นัง่ในห้องประชมุ โดยมีระยะหา่งระหวา่งที่นัง่ในระยะ 1 เมตร และได้จดัห้อง Foxtrot และ Golf เป็นห้อง
ประชมุหลกัสาํหรับรองรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะได้เพียงประมาณ 30 ที่นัง่ และเมื่อที่นัง่ในห้องประชุมหลกัเต็ม 
30 ที่นัง่แล้ว ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจะไม่สามารถเข้าห้องประชุมหลกัอีกได้ โดยบริษัทจะจดั ห้องประชุมสํารอง 
ซึง่อาจรองรับผู้ ถือหุ้นได้อีกประมาณ 20 คน โดยมีจอภาพถ่ายทอดการประชมุให้แทนการเข้าห้องประชมุ 

2. ผู้ เข้าประชมุต้องนัง่ในโซนที่นัง่ที่กําหนด โดยไมย้่ายโซนที่นัง่ตลอดเวลา 

3. ผู้ เข้าประชมุต้องสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา (สามารถเปิดหน้ากากอนามยัได้เฉพาะเมื่อดื่มนํา้เทา่นัน้) 

4. หลกีเลีย่งการสมัผสับริเวณใบหน้า (ตา จมกู ปาก) ด้วยมือที่ยงัไมไ่ด้ล้าง 

5. หลกีเลีย่งการใช้ หรือสมัผสัสิง่ของร่วมกบัผู้อื่น 

6. ห้ามรับประทานอาหารหรือของวา่งใดๆ ตลอดเวลาที่อยูใ่นสถานท่ีประชมุและห้องประชมุ 

7. หากผู้ ร่วมประชุมมีไข้ หรือไอ หรือมีนํา้มูก หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ บริษัทขอความร่วมมือให้ออกจาก
บริเวณที่ประชมุ 

ข้อปฏิบัติการซักถามในห้องประชุมเพื่อใช้เวลาประชุมสัน้ กระชับ และไม่นาน 

1. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่มีข้อซกัถามในท่ีประชมุ ขอให้เขียนคําถามลงในกระดาษ แล้วสง่ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท
รวบรวมไว้ เพื่อให้คณะกรรมการตอบคําถามในช่วง ถาม-ตอบ ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุมนัน้ๆ สําหรับ
คําถามที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัวาระการประชมุ คณะกรรมการจะตอบคําถามเมื่อพิจารณาครบทกุวาระแล้ว 
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2. บริษัทจะสรุปประเด็นคําถามและคําตอบที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วนั นบัแตก่ารประชมุเสร็จสิน้ 

นอกจากนี ้บริษัทได้จดัเตรียมสถานที่และอปุกรณ์เพื่อเป็นการปอ้งกนัและลดโอกาสเสีย่งตอ่การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ดงันี ้

(1) บริษัทจะจดัเตรียมจดุล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อยา่งเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกนัจํานวน
 มาก เช่น ห้องประชมุ จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน เป็นต้น   

(2) จดัให้มีการทําความสะอาดอปุกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สมัผสัปริมาณมาก 

 

บริษัทขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นเป็นอยา่งสงูและหวงัเป็นอยา่งยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทกุทา่นเป็นอยา่งดี 

เอกสารแนบ 6 


