
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 9 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 9 หน้า 1/3 

แนวปฏิบตัิเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษทั 

 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบนั และบริษัทฯ ยงัคง
ต้องด าเนินการประชุมสามญัผู้ประจ าปีของบริษัทฯ (“AGM”) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องภายใต้สถานการณ์
ดงักล่าว และด้วยความห่วงใยในสขุภาพของผู้ ถือหุ้นทกุท่านและเพื่อให้เป็นค าแนะน าการป้องกนัควบคมุเชือ้ไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) ส าหรับการจดัการประชมุ สมัมนา หรือกิจกรรมอื่นท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกัน ที่ก าหนดโดยกรมควบคมุ
โรค กระทรวงสาธารณสขุ ลงวนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2563 และแนวทางด าเนินการในการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี
ของบริษัทจดทะเบียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

บริษัทฯ จึงขอแจ้งแนวปฏิบตัิเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อท่านผู้ ถือหุ้นทกุท่าน ดงันี ้

 เนื่องจากการจดัประชุม AGM จะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากซึง่เป็นปัจจยัเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคติด
เชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังนัน้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า  2019 (COVID-19) 
บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ ถือหุ้นพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม AGM แทน
การมาประชุมด้วยตนเอง ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งข้อซักถามเก่ียวกับวาระการประชุม มายังบริษัทฯ 
ล่วงหน้า โดยจัดส่งพร้อมหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานแนบใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) ที่บริษัทได้
จดัเตรียมไว้ให้ ภายในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 

 ในกรณีหากท่านผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอแจ้งวิธีการปฏิบัติของบริษัทฯ 
และการเตรียมตวัของท่านผู้ ถือหุ้นเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ดงันี ้

1) เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉกุเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 12 มิถนุายน 2563 ซึง่เป็นข้อบงัคบัท่ีมีผลบงัคบัใช้
อยู่ ณ วนัที่ของหนงัสือฉบบันี ้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมในการประชุม จะถูกจดัให้นัง่โดยมี
ระยะห่างทางสงัคมที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะจดัเตรียมสถานท่ีประชมุให้มกีารเว้นระยะห่างระหวา่งที่
นั่ง ซึ่งจะท าให้ห้องประชุมสามารถรองรับผู้ เข้าร่วมประชุมได้จ ากัดจ านวน ไม่เกิน 100 ที่นั่ง และไม่
สามารถเสริมจ านวนที่นัง่เพิ่มเติมได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ  

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่มาถึงสถานท่ีประชมุก่อนจะมีสิทธิในการเข้าร่วมในที่ประชมุก่อน ในกรณี
ที่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเต็มจ านวนที่นั่งที่บริษัทฯ จัดไว้แล้ว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิในการบริหารจัดการตามความเหมาะสมเพื่อหลีกเล่ียงความแออัด ณ สถานที่ประชุม และให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของทางราชการและแนวปฏิบัติในการจัดประชุมของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในการนีผู้้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่มาในภายหลังจะไม่สามารถเข้าร่วมในที่ประชุม
เพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตามยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนหรือส่งค าถามได้  
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2) บริษัทฯ จะมีจุดการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้ ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ณ บริเวณทางเข้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ และบริเวณทางเข้าห้องประชมุผู้ ถือหุ้น ในการนี ้บริษัทฯ ขอความ
ร่วมมือจากท่านผู้ ถือหุ้นกรณีหากปรากฎว่ามีท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่มีอาการดังต่อไปนี  ้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนญุาตให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าห้องประชมุ โดยอาการอย่างใดอยา่ง
หน่ึงดงัต่อไปนีจ้ะถือว่าอาจเป็นอาการต้องสงสยั1  

1.1) มีไข้ (มีอณุหภมูิร่างกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป)  

1.2) ไอ เจ็บคอ หอบเหน่ือย หรือ มีอาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ  

1.3) ผู้ที่เดินทางไปยงัหรือแวะผ่าน (transit) ประเทศกลุ่มเส่ียง2 และกลบัถึงประเทศไทย
ยงัไม่พ้นก าหนดเวลา 14 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ   

3) เพื่อลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จะไม่จดัเตรียมไมโครโฟนส าหรับการสอบถาม ในกรณี
ที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม  ผู้ ถือหุ้นสามารถส่ง
ค าถามล่วงหน้ามาที่บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชัน้ 17  
อาคารรัจนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เบอร์
โทรศพัท์ 02-627-2000 ภายในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 หรือส่งที่กล่องค าถามหน้าห้องประชมุ หรือส่ง
ค าถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจดัส่งค าถามแก่ประธานกรรมการต่อไป 

4) บริษัทฯ จะงดให้บริการอาหารหรือของว่าง ชา กาแฟ และขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่
เข้าร่วมในประชุมงดรับประทานอาหารและเคร่ืองดื่มในบริเวณสถานที่ประชุม เพื่อลดการสมัผสัและ
ลดความเส่ียงของการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัส 

5) บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ล้างมือด้วยน า้สบู่หรือแอลกอฮอล์เจลก่อน
และหลงัจากเสร็จสิน้การประชมุ 

6) ตลอดระยะเวลาการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ ถือหุ้นทัง้ในส่วน
ท่านผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการคดัแยกหรือท่านผู้ ถือหุ้นทีผ่่านการคดักรองปฏิบตัิตามค าแนะน า ดงัต่อไปนี ้

• กรุณาสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา 

• กรุณาล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล 

• หลีกเล่ียงการสมัผสับริเวณใบหน้า (ตา จมกู ปาก) ด้วยมือที่ยงัไมไ่ด้ล้าง  

• หลีกเล่ียงการใช้ สมัผสั ส่ิงของร่วมกบัผู้อื่น  

 
1 อา้งองิจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคญัของโรคตดิตอ่อนัตราย (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2563 
2 ประเทศกลุ่มเสีย่ง หมายถงึ ประเทศหรอืเขตการปกครองทีเ่สีย่งต่อการตดิเชือ้ COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง ทอ้งที ่
นอกราชอาณาจกัรทีเ่ป็นเขตโรคติดต่ออนัตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Diseases 2019 : 
COVID-19) พ.ศ. 2563 ลงวนัที ่3 มนีาคม 2563 และประกาศอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มผีลบงัคบัใช้ก่อนหรอื ณ วนัประชุม  
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• หากมีไข้ ไอ น า้มกูไหล เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบ ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นออกจากห้องประชมุ       
ผู้ ถือหุ้นหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการส่ง
ท่านผู้ ถือหุ้นกลบัไปรักษาตวัที่บ้าน ที่พกั หรือโรงพยาบาล ตามแตก่รณี   

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็น
อย่างดี เพื่อสขุภาพอนามยัที่ดีของท่านผู้ ถือหุ้นทกุท่าน  


