
  

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

 
 

หลักเกณฑ์การให้สทิธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพจิารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 

บริษัท เอเชีย เอวเิอช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

1) คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น  

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุหรือเสนอช่ือกรรมการต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้ 

1.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ณ วนัท่ีเสนอเร่ือง  

1.2 เป็นผู้ ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบริษัท  

1.3 ถือหุ้นบริษัทในสดัสว่นท่ีก าหนดต่อเน่ืองมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชมุหรือ
เสนอช่ือกรรมการ 

2) หลักเกณฑ์ในการเสนอ 

2.1 การเสนอระเบียบวาระการประชมุ  

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ข้อ 1 สามารถเสนอระเบียบวาระการประชมุเพ่ือให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นได้ โดยกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ในสว่นท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้พร้อมแนบเอกสาร/หลกัฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทจะไมบ่รรจเุร่ืองดงัตอ่ไปนีเ้ข้าเป็นระเบียบวาระการประชมุ  

2.1.1 เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดแูล
บริษัท หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของบริษัท มติประชมุผู้ ถือหุ้น หรือหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2.1.2 เร่ืองที่ไมเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด
โดยเฉพาะ  

2.1.3 เร่ืองท่ีเป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอยา่ง
มีนยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม  

2.1.4 เร่ืองที่บริษัทได้ด าเนินการแล้ว 
2.1.5 เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษัทจะด าเนินการได้  
2.1.6 เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเคยเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาในรอบปี 1 ปีท่ีผ่านมาและได้รับมติสนบัสนนุด้วย

คะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยท่ีข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงัไมไ่ด้
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั  

2.1.7 เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือมีข้อความคลมุเครือและไมส่ามารถติดตอ่ผู้ เสนอได้  



 

 

2.2 การเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ข้อ 1 สามารถเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม และไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนดเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการได้ โดยกรอกแบบเสนอช่ือบคุคล
เพ่ือเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ และแบบแจ้งประวตัิของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ  ในส่วนท้ายของ
หลกัเกณฑ์นี ้พร้อมแนบเอกสาร/หลกัฐาน เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 

คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ  

2.2.1 มีคณุสมบตัิครบถ้วน และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั, พระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์, กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท  

2.2.2 เป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  
2.2.3 มีเวลาอยา่งเพียงพอท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีได้อยา่งมีประสทิธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อบริษัท 

3) ระยะเวลาและช่องทางในการเสนอ 

3.1 ระยะเวลาใช้สิทธิ:  ระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 

3.2 ช่องทาง:   โปรดน าสง่เอกสาร/หลกัฐาน ประกอบการพิจารณาท่ี 

เลขานกุารบริษัท  
บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
222 ทา่อากาศยานดอนเมืองอาคารสว่นกลางชัน้ 3 ห้อง 3200  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครฯ 10210 

หรืออาจแจ้งอยา่งไมเ่ป็นทางการมาท่ี aav_companysecretary@airasia.com  
ก่อนสง่ต้นฉบบัตวัจริงมายงับริษัทตามท่ีอยูแ่ละภายในเวลาท่ีก าหนด 

4) เอกสาร/หลักฐานประกอบการพจิารณา 

4.1 การเสนอระเบียบวาระการประชมุ 

4.1.1 แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
- กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นซึ่งแนบอยู่ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นีใ้ห้

ครบถ้วน พร้อมลงนาม 

4.1.2 หลกัฐานแสดงตนของผู้ ถือหุ้น  
บคุคลธรรมดา 
- ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ท่ีลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
- ส าเนาใบหุ้นท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ หรือบริษัท 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

นิติบคุคล 
- ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลท่ีลงนามโดยกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม พร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) 

และส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจ ลง
นามดงักลา่วที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 



 

 

- ส าเนาใบหุ้นท่ีลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม พร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) 
หรือหนงัสือรับรองจากนายหน้าค้าหลกัทรัพย์หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 หมายเหต:ุ กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือ หรือนามสกลุ กรุณาแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่วที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องมาด้วย 

4.1.3 กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายกรอกแบบเสนอระเบียบวาระ
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรายละ 1 ใบพร้อมลงนามจากนัน้รวบรวมเป็นชดุเดียวกนั และน าสง่บริษัท 

4.1.4 กรณีผู้ ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายประสงค์ท่ีจะเสนอมากกว่า 1 วาระ ให้ผู้ ถือหุ้นจดัท าแบบเสนอระเบียบ
วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1 ชดุ ตอ่ 1 วาระ 

4.2 การเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ 

4.2.1 แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ 
- กรอกแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งแนบอยู่ในส่วนท้ายของ

หลกัเกณฑ์นีใ้ห้ครบถ้วน พร้อมลงนาม 

4.2.2 แบบแจ้งประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ 
- กรอกแบบแจ้งประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งแนบอยู่ใน

สว่นท้ายของหลกัเกณฑ์นีใ้ห้ครบถ้วน พร้อมลงนามยินยอมโดยบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ  
- แนบส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ

ท่ีลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
- ในกรณีท่ีผู้ ได้รับการเสนอช่ือมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือ หรือนามสกลุ กรุณาแนบส าเนาหลกัฐานการ

เปลี่ยนแปลงดงักลา่วที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องมาด้วย 

ทัง้นี ้บริษัทอาจขอเอกสารหรือข้อมลูเพิ่มเติมจากผู้ ถือหุ้น หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเอกสารหรือ
ข้อมลูนัน้จ าเป็นหรือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 

4.2.3 หลกัฐานแสดงตนของผู้ ถือหุ้น  
บคุคลธรรมดา 
- ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ท่ีลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
- ส าเนาใบหุ้นท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ หรือบริษัท 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

นิติบคุคล 
- ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลท่ีลงนามโดยกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม พร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) 

และส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจ ลง
นามดงักลา่วที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

- ส าเนาใบหุ้นท่ีลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม พร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) 
หรือหนงัสือรับรองจากนายหน้าค้าหลกัทรัพย์หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 หมายเหต:ุ กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือ หรือนามสกลุ กรุณาแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่วที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องมาด้วย 



 

 

4.2.4 กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้นทกุราย
กรอกแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการรายละ 1 ใบ พร้อมลงนามจากนัน้
รวบรวมเป็นชดุเดียวกนั และน าสง่บริษัท 

4.2.5 กรณีผู้ ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนประสงค์ท่ีจะเสนอช่ือบคุคลมากกว่า 1 ราย ให้ผู้ ถือหุ้นจดัท าแบบเสนอช่ือ
บคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ 1 ชดุ ตอ่ 1 ราย 

5) ขัน้ตอนการพจิารณา 

5.1 การเสนอระเบียบวาระการประชมุ 

5.1.1 เลขานกุารบริษัทเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอในเบือ้งต้น รวมถงึตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐานก่อน
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในล าดับต่อไป หากเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้ นให้ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน 
เลขานกุารบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ โดยผู้ ถือหุ้นจะต้องด าเนินการแก้ไข และจดัสง่ถึงเลขานกุารบริษัท
ภายในวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2563 

5.1.2 เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วนตามข้อ 1.1-1.3 และ 2.1 เลขานกุารบริษัทจะส่งหนงัสือ
แจ้งผู้ ถือหุ้นเพ่ือทราบภายในวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2563 

5.1.3 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ โดย
เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามญั     
ผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้หากคณะกรรมการปฏิเสธไม่รับเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ 
บริษัทจะชีแ้จงเหตผุลให้ผู้ ถือหุ้นทราบภายในวนัท าการถดัไปของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และแจ้ง
อีกครัง้ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย  

5.2 การเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ 

5.2.1 เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้นรวมถึงตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐานก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการ หากผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง เลขานกุารบริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้นทราบ โดย   
ผู้ ถือหุ้นจะต้องด าเนินการแก้ไข และจดัสง่ถงึเลขานกุารบริษัทภายในวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2563 

5.2.2 หากผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอช่ือกรรมการมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วนตามข้อ 1.1-1.3 หรือบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2.2 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหุ้ น 
เพ่ือทราบภายในวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2563 

5.2.3 คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือตามหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาหรือ
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอยา่งอื่น 

5.2.4 บุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายช่ือในระเบียบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น 
พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และบคุคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาหรือ
คณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบภายในวนัท าการถดัไปของการประชุมคณะกรรมการ
สรรหาหรือคณะกรรมการบริษัท และแจ้งอีกครัง้ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 



  

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

 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 

ข้าพเจ้า........................................................................................................................................................................... 

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน)     จ านวน................................หุ้น     ระยะเวลาที่ถือครอง.............ปี 

ท่ีอยูปั่จจบุนั.....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................... 

โทรศพัท์.............................................     โทรสาร.............................................     E-mail................................................. 

มีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุดงันี ้ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

วตัถปุระสงค์ (โปรดใสเ่คร่ืองหมาย )  เพ่ือทราบ   เพ่ือพิจารณา   เพ่ืออนมุตัิ 

ข้อมลูประกอบท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเทจ็จริง หรือเหตผุลท่ีเสนอ เป็นต้น) และโปรดแนบเอกสารประกอบถ้ามี 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูข้างต้น หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีแนบมาพร้อมกนันีถ้กูต้องทกุประการและ
ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลู หรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้  

 

ลงนาม............................................................. ผู้ เสนอ 

                                                                                                     วนัท่ี..................................................................                                               

หมายเหต:ุ  
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่พิจารณาระเบียบวาระที่ผูถื้อหุ้นเสนอ ในกรณีที่พบว่าข้อมูล และ/หรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน 
ไม่ถูกตอ้ง หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อผูถื้อหุน้ได ้รวมทัง้กรณีทีผู่ถื้อหุน้มีคณุสมบติัไม่ครบถว้นตามทีก่ าหนด 



  

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

 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
 

ข้าพเจ้า (ผู้ เสนอ).............................................................................................................................................................. 

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน)     จ านวน................................หุ้น     ระยะเวลาที่ถือครอง.............ปี 

ท่ีอยูปั่จจบุนั.....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................... 

โทรศพัท์.............................................     โทรสาร.............................................     E-mail................................................. 
 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเสนอช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................
เข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) ในปี 2563 โดยบคุคลดงักลา่วให้ความยินยอม
และรับรองว่าข้อความท่ีแจ้งไว้ใน “แบบประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการประจ าปี 2563”
และเอกสารประกอบการพิจารณามีความถกูต้อง เป็นจริงทกุประการ 
 
พร้อมกนันีข้้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมลูของข้าพเจ้าข้างต้น หลกัฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ มี
ความครบถ้วน ถกูต้อง และเป็นจริงทกุประการ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได้ใน
กรณีท่ีมีความจ าเป็น 
 
 
 

ลงนาม............................................................. ผู้ เสนอ 

                                                                                                     วนัท่ี.................................................................. 

 

หมายเหต:ุ  
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่พิจารณาบคุคลทีผู่ถื้อหุน้เสนอ ในกรณีทีพ่บว่าข้อมูล และ/หรือเอกสารประกอบไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง 
หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ถูกเสนอชื่อได้ รวมทัง้กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ถูกเสนอชื่อมีคุณสมบติัไม่
ครบถว้นตามทีก่ าหนด 



  

ประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 

เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการประจ าปี 2563 

 

 

ช่ือและนามสกลุ............................................................................................................................................................... 

ท่ีอยูปั่จจบุนั.....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................... 

สญัชาติ...........................................................    วนั/เดือน/ปี เกิด...........................................................  

โทรศพัท์.............................................     โทรสาร.............................................     E-mail................................................. 

ประวตัิการศกึษา  

ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.) ระดบัการศกึษา สถาบนัการศกึษา สาขาวิชา 
    
    
    
    

ประวตัิการท างานภายใน 5 ปี  

ตัง้แตปี่ ถงึปี บริษัท ประเภทธุรกิจ ต าแหน่ง 
     
     
     
     

การผ่านการอบรมหลกัสตูรกรรมการท่ีจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
(โปรดแนบส าเนาหลกัฐานการผ่านการฝึกอบรม พร้อมรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

ปี หลกัสตูร 
  
  
 

จ านวนหุ้น AAV ท่ีถือ.................................หุ้น 

รูปถ่าย 
ขนาด 2” x 2” 

ไม่เกิน 
3 เดือน 



  

การมีส่วนได้เสียทัง้ทางตรง และ/หรือทางอ้อมในฐานะท่ีเป็นคู่สญัญากบั AAV และ/หรือ บริษัทย่อย (โปรดระบุลกัษณะของ
กิจกรรมและลกัษณะสว่นได้เสียพร้อมระบมุลูค่าของรายการ) 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

การถือหุ้น หรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบั AAV (โปรดระบช่ืุอบริษัท จ านวนหุ้นท่ีถือ ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมด) 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพเดียวกนัและเป็น
การแข่งขนักบักิจการของ AAV และ/หรือ บริษัทย่อย (โปรดระบช่ืุอ/บริษัท จ านวนหุ้นท่ีถือ คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมด และประเภทธุรกิจของห้างหุ้นสว่น/บริษัทดงักลา่ว) 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 
 

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการถกูเสนอช่ือเพ่ือรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ประจ าปี 2563 และขอรับรองว่าข้อมลูของข้าพเจ้าข้างต้นนีถ้กูต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่า
ข้าพเจ้าเป็นผู้ มีคณุสมบตัิ และไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

 

 

 

ลงนาม.......................................................... ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

             วนัท่ี............................................................... 
 

 


