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คาชีแ้ จงเรื่ องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้ าร่ วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เนื่องด้ วยบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องประชุม Foxtrot และ Golf สานักงานใหญ่ บริ ษัท ไทยแอร์ เอเชีย จากัด เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร
ส่วนกลางชัน้ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยบริ ษัทจะดาเนินการลงทะเบียนด้ วย
ระบบ Barcode ดังนัน้ เพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
บริ ษัทจึงเห็นควรกาหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ า
ร่วมประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ิตอ่ ไป บริ ษัทจึงขอชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ ดังนี ้
1.

หนังสือมอบฉันทะ

เนื่องด้ วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ มีประกาศ เรื่ อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ(ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2550 ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ จดั เตรี ยมหนังสือมอบฉันทะให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมแทน หรื อมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท เป็ นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน
ดังนี ้
1.1 บริ ษัทได้ แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่ เป็ นแบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ ชดั เจน
และตายตัวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
1.2 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไป
ที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน หรื อ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่กาหนดไว้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้
ให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด แบบหนังสือมอบฉันทะ
2 แบบดังกล่าว ได้ จาก www.aavplc.com และโปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียนที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ซึง่
มี Barcode ปรากฏอยูม่ าในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านันเว้
้ นแต่
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ
ใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ ทงแบบ
ั้
ก. หรื อ แบบ ข. หรื อ แบบ ค. แบบใดแบบหนึง่ ก็ได้
2.

เอกสารที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม

2.1 บุคคลธรรมดา
2.1.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองให้ แสดงเอกสารตัวจริ งที่สว่ นราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น
บัต รประจ าตัวประชาชน บัตรประจาตัว ข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ และหากมี การเปลี่ย นชื่ อ -นามสกุ ลให้ ยื่ น หลัก ฐาน
ประกอบด้ วย ทังนี
้ ้ โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียนที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ซึง่ มี Barcode ปรากฏอยูม่ าใน
วันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
2.1.2 กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
และผู้รับมอบฉันทะ
- สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะและผู้มอบฉันทะได้ ลงชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
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- สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ ลงชื่อ
รั บ รองสาเนาถูก ต้ อ ง ทัง้ นี ้ ผู้รั บ มอบฉัน ทะโปรดแสดงเอกสารตัว จริ ง ที่ ส่วนราชการออกให้ ณ จุด
ลงทะเบียน
- แบบฟอร์ มลงทะเบียนที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ซึง่ มี Barcode ปรากฏอยู่
2.2 นิติบคุ คล
2.2.1 กรณีผ้ แู ทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ที่ออกมาไม่เกิ น 6 เดือน ซึ่ง รับรองสาเนา
ถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผู้เข้ าร่ วม
ประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
- สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่ง ยังไม่หมดอายุและรับรองสาเนาแล้ วของผู้แทนนิติบุคคล ทังนี
้ ้
ผู้แทนนิติบคุ คลโปรดแสดงเอกสารตัวจริ งที่สว่ นราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน
- แบบฟอร์ มลงทะเบียนที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ซึง่ มี Barcode ปรากฏอยู่
2.2.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่ อของผู้แทน
นิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ที่ออกมาไม่เกิ น 6 เดือน ซึ่ง รับรองสาเนา
ถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
- สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ และยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึ่งเป็ นผู้มอบฉันทะ
และลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
- สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ ลงชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้ อง ทังนี
้ ้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารตัวจริ งที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ
ณ จุดลงทะเบียน
- แบบฟอร์ มลงทะเบียนที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ซึง่ มี Barcode ปรากฏอยู่
2.2.3 กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น
- ให้ เตรี ยมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ข้ อ 2.2.2
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทน ต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
- หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการ
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนัง สื อ ยื น ยัน ว่ า ผู้ล งนามในหนัง สื อ มอบฉั น ทะแทนได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ประกอบธุ ร กิ จ คัส โตเดี ย น
(Custodian) ทังนี
้ ้ เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมา
พร้ อมด้ วยและให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคาแปล
- แบบฟอร์ มลงทะเบียนที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ซึง่ มี Barcode ปรากฏอยู่
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3.

การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม

บริ ษัทจะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้ นก่อนเริ่ มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรื อ ตังแต่
้ เวลา
11.00 น. เป็ นต้ นไป ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จดั การประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมา
พร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
4.

หลักเกณฑ์ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอื หุ้น

4.1 วาระทัว่ ไป
4.1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้ นบั หนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
4.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ
- ผู้รั บ มอบฉันทะจะต้ อ งออกเสี ย งลงคะแนนตามที่ ผ้ ูม อบฉัน ทะระบุไว้ ในหนัง สื อ มอบฉัน ทะเท่ า นัน้
การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากที่ระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้ รับมอบฉันทะ
มีสทิ ธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ ตามที่เห็นสมควร
4.2 วาระเลือกตังกรรมการ
้
สาหรั บวาระการเลือกตังกรรมการตามข้
้
อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 16 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการ
้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
4.2.1 ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ถือ
4.2.2 ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตามข้
ั้
อ 4.2.1 เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียว
หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อย
เพียงใดไม่ได้
4.2.3 บุคคลทีไ่ ด้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
5.

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

ประธานที่ประชุมหรื อเจ้ าหน้ าที่จะชี ้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบซึ่งเป็ นการใช้ วิธีการ
นับคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยมีแนวทางดังนี ้
5.1 ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีความเห็น
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian) ที่ในหนังสือมอบฉันทะกาหนดให้ แบ่งแยก
คะแนนเสียงได้ )
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5.2 เจ้ าหน้ าที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในแต่ละ
วาระทีไ่ ด้ ทาเครื่ องหมายไว้ ในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริ ษัทได้ แจกให้ เมื่อลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมโดยจะนาคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนน
เสียงที่ลงคะแนนเห็นด้ วยในวาระนันๆ
้
6.

การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน

เจ้ าหน้ าที่จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้ วยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับ
มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ ทาเครื่ องหมายไว้ และจะแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ที่ประชุมทราบทุกวาระ
ก่อนเสร็ จสิ ้นการประชุม
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