หลักเกณฑ์ การให้ สทิ ธิผ้ ูถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรั บการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จากัด (มหาชน)
1) คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จากัด (มหาชน) (บริษัท) ณ วันที่เสนอเรื่ อง
1.2 เป็ นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรื อหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
1.3 ถือหุ้นบริ ษัทในสัดส่วนที่กาหนดต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้ องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรื อ
เสนอชื่อกรรมการ
2) หลักเกณฑ์ ในการเสนอ
2.1 การเสนอระเบี ยบวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในส่วนท้ ายของหลักเกณฑ์นี ้ พร้ อมแนบเอกสาร/หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทจะไม่บรรจุเรื่ องดังต่อไปนี ้เข้ าเป็ นระเบียบวาระการประชุม
2.1.1 เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่กากับดูแล
บริษัท หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท มติประชุมผู้ถือหุ้น หรื อหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
2.1.2 เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท หรื อเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใด
โดยเฉพาะ
2.1.3 เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ก่อให้ เกิดความเสียหายอย่าง
มีนยั สาคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
2.1.4 เรื่ องที่บริษัทได้ ดาเนินการแล้ ว
2.1.5 เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริษัทจะดาเนินการได้
2.1.6 เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบปี 1 ปี ที่ผ่านมาและได้ รับมติสนับสนุนด้ วย
คะแนนเสียงน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมด
้
โดยที่ข้อเท็จจริ งในเรื่ องนันยั
้ งไม่ได้
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
2.1.7 เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อมีข้อความคลุมเครื อและไม่สามารถติดต่อผู้เสนอได้

222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ห้ อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 66 (0) 2562 5700, โทรสาร 66 (0) 2562 5705

2.2 การเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิ จารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ
ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม และไม่มี
ลักษณะต้ องห้ ามตามที่กฎหมายกาหนดเพื่อเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการได้ โดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ และแบบแจ้ งประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ ในส่วนท้ ายของ
หลักเกณฑ์นี ้ พร้ อมแนบเอกสาร/หลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
2.2.1 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด, พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2.2.2 เป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
2.2.3 มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อบริษัท
3) ระยะเวลาและช่ องทางในการเสนอ
3.1 ระยะเวลาใช้ สิทธิ:

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563

3.2 ช่องทาง:

โปรดนาส่งเอกสาร/หลักฐาน ประกอบการพิจารณาที่
เลขานุการบริษัท
บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จากัด (มหาชน)
222 ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชัน้ 3 ห้ อง 3200
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครฯ 10210
หรื ออาจแจ้ งอย่างไม่เป็ นทางการมาที่ aav_companysecretary@airasia.com
ก่อนส่งต้ นฉบับตัวจริงมายังบริษัทตามที่อยูแ่ ละภายในเวลาที่กาหนด

4) เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา
4.1 การเสนอระเบี ยบวาระการประชุม
4.1.1 แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- กรอกแบบเสนอระเบี ยบวาระการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งแนบอยู่ในส่วนท้ ายของหลักเกณฑ์ นี ใ้ ห้
ครบถ้ วน พร้ อมลงนาม
4.1.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
บุคคลธรรมดา
- สาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
- สาเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง หรื อหนังสือรับรองจากนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ หรื อบริ ษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
นิติบคุ คล
- สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลที่ลงนามโดยกรรมการผู้มี อานาจลงนาม พร้ อมประทับตราบริ ษัท (ถ้ ามี)
และสาเนาบัตรประชาชนหรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอานาจ ลง
นามดังกล่าวที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

-

สาเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนาม พร้ อมประทับตราบริ ษัท (ถ้ ามี)
หรื อหนังสือรับรองจากนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์หรื อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

หมายเหตุ:

กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีการแก้ ไขคานาหน้ าชื่อ ชื่อ หรื อนามสกุล กรุณาแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องมาด้ วย

4.1.3 กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายกรอกแบบเสนอระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายละ 1 ใบพร้ อมลงนามจากนันรวบรวมเป็
้
นชุดเดียวกัน และนาส่งบริษัท
4.1.4 กรณีผ้ ถู ือหุ้นรายเดียว หรื อหลายรายประสงค์ที่จะเสนอมากกว่า 1 วาระ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นจัดทาแบบเสนอระเบียบ
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ชุด ต่อ 1 วาระ
4.2 การเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลื อกเป็ นกรรมการ
4.2.1 แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ
- กรอกแบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการซึ่งแนบอยู่ในส่วนท้ ายของ
หลักเกณฑ์นี ้ให้ ครบถ้ วน พร้ อมลงนาม
4.2.2 แบบแจ้ งประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ
- กรอกแบบแจ้ งประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อเพื่อรั บการคัดเลือกเป็ นกรรมการซึ่งแนบอยู่ใน
ส่วนท้ ายของหลักเกณฑ์นี ้ให้ ครบถ้ วน พร้ อมลงนามยินยอมโดยบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
- แนบสาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อ
ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
- ในกรณีที่ผ้ ไู ด้ รับการเสนอชื่อมีการแก้ ไขคานาหน้ าชื่อ ชื่อ หรื อนามสกุล กรุณาแนบสาเนาหลักฐานการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องมาด้ วย
ทังนี
้ ้ บริ ษัทอาจขอเอกสารหรื อข้ อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น หากบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่าเอกสารหรื อ
ข้ อมูลนันจ
้ าเป็ นหรื อเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
4.2.3 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
บุคคลธรรมดา
- สาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
- สาเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง หรื อหนังสือรับรองจากนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ หรื อบริ ษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
นิติบคุ คล
- สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลที่ลงนามโดยกรรมการผู้มี อานาจลงนาม พร้ อมประทับตราบริ ษัท (ถ้ ามี)
และสาเนาบัตรประชาชนหรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอานาจ ลง
นามดังกล่าวที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
- สาเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนาม พร้ อมประทับตราบริ ษัท (ถ้ ามี)
หรื อหนังสือรับรองจากนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์หรื อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
หมายเหตุ:

กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีการแก้ ไขคานาหน้ าชื่อ ชื่อ หรื อนามสกุล กรุณาแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องมาด้ วย

4.2.4 กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย
กรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการรายละ 1 ใบ พร้ อมลงนามจากนัน้
รวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน และนาส่งบริษัท
4.2.5 กรณีผ้ ถู ือหุ้นคนเดียวหรื อหลายคนประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคลมากกว่า 1 ราย ให้ ผ้ ถู ือหุ้นจัด ทาแบบเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ 1 ชุด ต่อ 1 ราย
5) ขัน้ ตอนการพิจารณา
5.1 การเสนอระเบี ยบวาระการประชุม
5.1.1

5.1.2
5.1.3

เลขานุการบริษัทเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอในเบื ้องต้ น รวมถึงตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานก่อน
น าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาในล าดับ ต่ อ ไป หากเรื่ อ งที่ ผ้ ูถื อ หุ้น ให้ ข้ อ มูล ยัง ไม่ ค รบถ้ ว น
เลขานุการบริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ โดยผู้ถือหุ้นจะต้ องดาเนินการแก้ ไข และจัดส่งถึงเลขานุการบริ ษัท
ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 1.1-1.3 และ 2.1 เลขานุการบริ ษัทจะส่งหนังสือ
แจ้ งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ โดย
เรื่ องที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษัทจะได้ รับการบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น พร้ อมข้ อคิดเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้ หากคณะกรรมการปฏิเสธไม่รับเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
บริ ษัทจะชี ้แจงเหตุผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบภายในวันทาการถัดไปของการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และแจ้ ง
อีกครัง้ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย

5.2 การเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลื อกเป็ นกรรมการ
5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองในเบื ้องต้ น รวมถึงตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานก่อนนาเสนอต่อ
คณะกรรมการ หากผู้ถือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง เลขานุการบริ ษัทจะแจ้ งผู้ถือหุ้น ทราบ โดย
ผู้ถือหุ้นจะต้ องดาเนินการแก้ ไข และจัดส่งถึงเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
หากผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 1.1-1.3 หรื อบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อมี
คุณ สมบัติ ไ ม่ค รบถ้ ว นหรื อมี ลัก ษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 2.2 เลขานุก ารบริ ษั ท จะส่ง หนัง สื อ แจ้ ง ผู้ถือหุ้น
เพื่อทราบภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
คณะกรรมการสรรหาจะเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อตามหน้ าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาเพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษัทต่อไป เว้ นแต่คณะกรรมการสรรหาหรื อ
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น
บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
พร้ อมข้ อคิดเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาหรื อ
คณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบภายในวันทาการถัดไปของการประชุม คณะกรรมการ
สรรหาหรื อคณะกรรมการบริษัท และแจ้ งอีกครัง้ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ข้ าพเจ้ า...........................................................................................................................................................................
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จากัด (มหาชน) จานวน................................หุ้น ระยะเวลาที่ถือครอง.............ปี
ที่อยูป่ ั จจุบนั .....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์............................................. โทรสาร............................................. E-mail.................................................
มีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ (โปรดใส่เครื่ องหมาย )

 เพื่อทราบ

 เพื่อพิจารณา

 เพื่ออนุมตั ิ

ข้ อมูลประกอบที่เป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้ อเท็จจริง หรื อเหตุผลที่เสนอ เป็ นต้ น) และโปรดแนบเอกสารประกอบถ้ ามี
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลข้ างต้ น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้ อมกันนี ้ถูกต้ องทุกประการและ
ยินยอมให้ บริษัทเปิ ดเผยข้ อมูล หรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้
ลงนาม............................................................. ผู้เสนอ
วันที่..................................................................
หมายเหตุ:
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่พิจารณาระเบี ยบวาระที ่ผูถ้ ื อหุ้นเสนอ ในกรณี ที่พบว่าข้อมูล และ/หรื อเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน
ไม่ถูกต้อง หรื อบริ ษัทไม่สามารถติ ดต่อผูถ้ ื อหุน้ ได้ รวมทัง้ กรณี ทีผ่ ถู้ ื อหุน้ มี คณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนตามที ก่ าหนด

222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ห้ อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 66 (0) 2562 5700, โทรสาร 66 (0) 2562 5705

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
ข้ าพเจ้ า (ผู้เสนอ)..............................................................................................................................................................
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จากัด (มหาชน) จานวน................................หุ้น ระยะเวลาที่ถือครอง.............ปี
ที่อยูป่ ั จจุบนั .....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์............................................. โทรสาร............................................. E-mail.................................................
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์จะเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................
เข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จากัด (มหาชน) ในปี 2563 โดยบุคคลดังกล่าวให้ ความยินยอม
และรับรองว่าข้ อความที่แจ้ งไว้ ใน “แบบประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการประจาปี 2563”
และเอกสารประกอบการพิจารณามีความถูกต้ อง เป็ นจริงทุกประการ
พร้ อมกันนี ้ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลของข้ าพเจ้ าข้ างต้ น หลักฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ มี
ความครบถ้ วน ถูกต้ อง และเป็ นจริ งทุกประการ โดยข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ใน
กรณีที่มีความจาเป็ น

ลงนาม............................................................. ผู้เสนอ
วันที่..................................................................
หมายเหตุ:
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ทีจ่ ะไม่พิจารณาบุคคลที ผ่ ูถ้ ื อหุน้ เสนอ ในกรณี ทีพ่ บว่าข้อมูล และ/หรื อเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
หรื อบริ ษัทไม่ สามารถติ ดต่อผู้ถือหุ้นหรื อบุคคลที ่ถูกเสนอชื ่อได้ รวมทัง้ กรณี ที่ผู้ถือหุ้นหรื อบุคคลที ่ถูกเสนอชื ่อมี คุณสมบัติไม่
ครบถ้วนตามที ก่ าหนด

222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ห้ อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 66 (0) 2562 5700, โทรสาร 66 (0) 2562 5705

ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
เพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการประจาปี 2563

รูปถ่าย
ขนาด 2” x 2”
ไม่เกิน
3 เดือน

ชื่อและนามสกุล...............................................................................................................................................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั .....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
สัญชาติ...........................................................

วัน/เดือน/ปี เกิด...........................................................

โทรศัพท์............................................. โทรสาร............................................. E-mail.................................................
ประวัติการศึกษา
ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.)

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

สาขาวิชา

ประวัติการทางานภายใน 5 ปี
ตังแต่
้ ปี

ถึงปี

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

การผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการที่จดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
(โปรดแนบสาเนาหลักฐานการผ่านการฝึ กอบรม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
ปี

จานวนหุ้น AAV ที่ถือ.................................หุ้น

หลักสูตร

ตาแหน่ง

การมีส่วนได้ เสียทังทางตรง
้
และ/หรื อทางอ้ อมในฐานะที่เป็ นคู่สญ
ั ญากับ AAV และ/หรื อ บริ ษัทย่อย (โปรดระบุลกั ษณะของ
กิจกรรมและลักษณะส่วนได้ เสียพร้ อมระบุมลู ค่าของรายการ)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
การถือหุ้น หรื อร่วมเป็ นกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับ AAV (โปรดระบุชื่อบริ ษัท จานวนหุ้นที่ถือ ร้ อยละของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทังหมด)
้
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
การถือหุ้น หรื อเข้ าร่ วมเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษัทที่ประกอบกิจ การอันมีสภาพเดียวกันและเป็ น
การแข่งขันกับกิจการของ AAV และ/หรื อ บริษัทย่อย (โปรดระบุชื่อ/บริษัท จานวนหุ้นที่ถือ คิดเป็ นร้ อยละของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทังหมด
้
และประเภทธุรกิจของห้ างหุ้นส่วน/บริษัทดังกล่าว)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ข้ าพเจ้ าให้ ความยินยอมในการถูกเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริ ษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จากัด (มหาชน)
ประจาปี 2563 และขอรับรองว่าข้ อมูลของข้ าพเจ้ าข้ างต้ นนีถ้ กู ต้ องครบถ้ วน และเป็ นความจริ งทุกประการ และขอรับรองว่า
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กฎหมายกาหนด

ลงนาม.......................................................... ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อ
วันที่...............................................................

