
  

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

 
 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถอืหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 

และเสนอชือ่บุคคลเพือ่รับการพิจารณาคัดเลอืกเป็นกรรมการ 

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน) 

1) คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุน้  

ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุหรอืเสนอช่ือกรรมการตอ้งมคีณุสมบตัิดงันี ้ 

1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท เอเชีย เอวเิอชั่น จ ากดั (มหาชน) (บรษัิท) ณ วนัท่ีเสนอเรือ่ง  

1.2 เป็นผูถื้อหุน้คนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท  

1.3 ถือหุน้บริษัทในสดัสว่นที่ก าหนดตอ่เนื่องมาไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี และตอ้งถือหุน้ในวนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชมุหรอื
เสนอช่ือกรรมการ 

2) หลักเกณฑใ์นการเสนอ 

2.1 การเสนอระเบยีบวาระการประชมุ  

ผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑข์อ้ 1 สามารถเสนอระเบียบวาระการประชมุเพื่อใหค้ณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ได ้โดยกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ในสว่นทา้ยของหลกัเกณฑน์ี ้พรอ้มแนบเอกสาร/หลกัฐานเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบรษัิท 

บรษัิทจะไมบ่รรจเุรือ่งดงัตอ่ไปนีเ้ขา้เป็นระเบียบวาระการประชมุ  

2.1.1 เรื่องที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดแูล
บรษัิท หรอืไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องบรษัิท มติประชมุผูถื้อหุน้ หรอืหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2.1.2 เรือ่งที่ไมเ่ป็นประโยชนต์อ่การด าเนินงานของบรษัิท หรอืเป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใด
โดยเฉพาะ  

2.1.3 เรือ่งที่เป็นอ านาจการบรหิารจดัการของคณะกรรมการบรษัิท เวน้แตเ่ป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเสยีหายอยา่ง
มีนยัส าคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม  

2.1.4 เรือ่งที่บรษัิทไดด้  าเนินการแลว้ 
2.1.5 เรือ่งที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บรษัิทจะด าเนินการได ้ 
2.1.6 เรื่องที่ผูถื้อหุน้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาในรอบปี 1 ปีที่ผ่านมาและไดร้บัมติสนบัสนนุดว้ย

คะแนนเสยีงนอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด โดยที่ขอ้เท็จจรงิในเรือ่งนัน้ยงัไม่ได้
เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั  

2.1.7 เรือ่งที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้น หรอืไมถ่กูตอ้ง หรอืมีขอ้ความคลมุเครอืและไมส่ามารถติดตอ่ผูเ้สนอได ้ 



 

 

2.2 การเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการ 

ผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑข์อ้ 1 สามารถเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม และไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายก าหนดเพื่อเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการได ้โดยกรอกแบบเสนอช่ือบุคคล
เพื่อเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ และแบบแจง้ประวตัิของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ ในส่วนทา้ยของ
หลกัเกณฑน์ี ้พรอ้มแนบเอกสาร/หลกัฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบรษัิท 

คณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ  

2.2.1 มีคณุสมบตัิครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดั, พระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย,์ กฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิท  

2.2.2 เป็นบคุคลที่มีความรูค้วามสามารถ มีความซื่อสตัย ์สจุรติ มีจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ  
2.2.3 มีเวลาอยา่งเพียงพอท่ีจะปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและมีความรบัผิดชอบตอ่บรษัิท 

3) ระยะเวลาและช่องทางในการเสนอ 

3.1 ระยะเวลาใชส้ทิธิ:  ระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 - 1 กมุภาพนัธ ์2565 

3.2 ช่องทาง:   โปรดน าสง่เอกสาร/หลกัฐาน ประกอบการพิจารณาที่ 

เลขานกุารบรษัิท  
บรษัิท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากดั (มหาชน) 
222 ทา่อากาศยานดอนเมืองอาคารสว่นกลางชัน้ 3 หอ้ง 3200  
ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครฯ 10210 

หรอือาจแจง้อยา่งไมเ่ป็นทางการมาที่ aav_companysecretary@airasia.com  
ก่อนสง่ตน้ฉบบัตวัจรงิมายงับรษัิทตามที่อยูแ่ละภายในเวลาที่ก าหนด 

4) เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา 

4.1 การเสนอระเบยีบวาระการประชมุ 

4.1.1 แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
- กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ซึ่งแนบอยู่ในส่วนทา้ยของหลกัเกณฑ์นี ้ให้

ครบถว้น พรอ้มลงนาม 

4.1.2 หลกัฐานแสดงตนของผูถื้อหุน้  
บคุคลธรรมดา 
- ส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ท่ีลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
- ส าเนาใบหุน้ที่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง หรือหนงัสือรบัรองจากนายหนา้คา้หลกัทรพัย์ หรือบริษัท 

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

นิติบคุคล 
- ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคลที่ลงนามโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม พรอ้มประทบัตราบริษัท (ถา้มี) 

และส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจ ลง
นามดงักลา่วที่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 



 

 

- ส าเนาใบหุน้ที่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม พรอ้มประทบัตราบรษัิท (ถา้มี) 
หรอืหนงัสอืรบัรองจากนายหนา้คา้หลกัทรพัยห์รอืบรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 หมายเหต:ุ กรณีที่ผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ หรอืนามสกุล กรุณาแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่วที่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งมาดว้ย 

4.1.3 กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชมุใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายกรอกแบบเสนอระเบียบวาระ
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้รายละ 1 ใบพรอ้มลงนามจากนัน้รวบรวมเป็นชดุเดียวกนั และน าสง่บรษัิท 

4.1.4 กรณีผูถื้อหุน้รายเดียว หรอืหลายรายประสงคท์ี่จะเสนอมากกวา่ 1 วาระ ใหผู้ถื้อหุน้จดัท าแบบเสนอระเบียบ
วาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 1 ชดุ ตอ่ 1 วาระ 

4.2 การเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการ 

4.2.1 แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการ 
- กรอกแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งแนบอยู่ในส่วนทา้ยของ

หลกัเกณฑน์ีใ้หค้รบถว้น พรอ้มลงนาม 

4.2.2 แบบแจง้ประวตัิของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อรบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการ 
- กรอกแบบแจ้งประวตัิของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อรบัการคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งแนบอยู่ใน

สว่นทา้ยของหลกัเกณฑน์ีใ้หค้รบถว้น พรอ้มลงนามยินยอมโดยบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ  
- แนบส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือ

ที่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
- ในกรณีที่ผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือมีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ หรือนามสกุล กรุณาแนบส าเนาหลกัฐานการ

เปลีย่นแปลงดงักลา่วที่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งมาดว้ย 

ทัง้นี ้บริษัทอาจขอเอกสารหรือขอ้มลูเพิ่มเติมจากผูถื้อหุน้ หากบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่าเอกสารหรือ
ขอ้มลูนัน้จ าเป็นหรอืเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของคณะกรรมการบรษัิท 

4.2.3 หลกัฐานแสดงตนของผูถื้อหุน้  
บคุคลธรรมดา 
- ส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ท่ีลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
- ส าเนาใบหุน้ที่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง หรือหนงัสือรบัรองจากนายหนา้คา้หลกัทรพัย์ หรือบริษัท 

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

นิติบคุคล 
- ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคลที่ลงนามโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม พรอ้มประทบัตราบริษัท (ถา้มี) 

และส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจ ลง
นามดงักลา่วที่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- ส าเนาใบหุน้ที่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม พรอ้มประทบัตราบรษัิท (ถา้มี) 
หรอืหนงัสอืรบัรองจากนายหนา้คา้หลกัทรพัยห์รอืบรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 หมายเหต:ุ กรณีที่ผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ หรอืนามสกุล กรุณาแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่วที่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งมาดว้ย 



 

 

4.2.4 กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ ใหผู้ถื้อหุน้ทกุราย
กรอกแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการรายละ 1 ใบ พรอ้มลงนามจากนัน้
รวบรวมเป็นชดุเดียวกนั และน าสง่บรษัิท 

4.2.5 กรณีผูถื้อหุน้คนเดียวหรอืหลายคนประสงคท์ี่จะเสนอช่ือบคุคลมากกวา่ 1 ราย ใหผู้ถื้อหุน้จดัท าแบบเสนอช่ือ
บคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการ 1 ชดุ ตอ่ 1 ราย 

5) ขั้นตอนการพิจารณา 

5.1 การเสนอระเบยีบวาระการประชมุ 

5.1.1 เลขานกุารบรษัิทเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองเรือ่งที่ผูถื้อหุน้เสนอในเบือ้งตน้ รวมถึงตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐานก่อน
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในล าดับต่อไป หากเรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน 
เลขานกุารบริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ โดยผูถื้อหุน้จะตอ้งด าเนินการแกไ้ข และจดัสง่ถึงเลขานกุารบรษัิท
ภายในวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ ์2565 

5.1.2 เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตามขอ้ 1.1-1.3 และ 2.1 เลขานกุารบริษัทจะสง่หนงัสือ
แจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบภายในวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ ์2565 

5.1.3 คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตสุมผลของเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอ โดย
เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทจะไดร้บัการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามญั      
ผูถื้อหุน้ พรอ้มขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการบรษัิท ทัง้นี ้หากคณะกรรมการปฏิเสธไมร่บัเรือ่งที่ผูถื้อหุน้เสนอ 
บริษัทจะชีแ้จงเหตผุลใหผู้ถื้อหุน้ทราบภายในวนัท าการถดัไปของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และแจง้
อีกครัง้ในที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย  

5.2 การเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการ 

5.2.1 เลขานกุารบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้รวมถึงตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐานก่อนน าเสนอตอ่
คณะกรรมการ หากผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้ง เลขานกุารบริษัทจะแจง้ผูถื้อหุน้ทราบ โดย   
ผูถื้อหุน้จะตอ้งด าเนินการแกไ้ข และจดัสง่ถึงเลขานกุารบรษัิทภายในวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ ์2565 

5.2.2 หากผูถื้อหุน้ที่เสนอช่ือกรรมการมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตามขอ้ 1.1-1.3 หรือบุคคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะตอ้งห้ามตามข้อ 2.2 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุน้ 
เพื่อทราบภายในวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ ์2565 

5.2.3 คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือตามหนา้ที่และความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทตอ่ไป เวน้แต่คณะกรรมการสรรหาหรอื
คณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาเป็นอยา่งอื่น 

5.2.4 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายช่ือในระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 
พรอ้มขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และบคุคลที่ไมผ่่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาหรอื
คณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบภายในวนัท าการถดัไปของการประชุมคณะกรรมการ
สรรหาหรอืคณะกรรมการบรษัิท และแจง้อีกครัง้ในที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 



  

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

 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 
 

ขา้พเจา้........................................................................................................................................................................... 

เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท เอเชีย เอวเิอชั่น จ ากดั (มหาชน)     จ านวน................................หุน้     ระยะเวลาทีถื่อครอง.............ปี 

ที่อยูปั่จจบุนั.....................................................................................................................................................................  

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

โทรศพัท.์............................................     โทรสาร.............................................     E-mail................................................. 

มีความประสงคข์อเสนอระเบยีบวาระการประชมุดงันี ้ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

วตัถปุระสงค ์(โปรดใสเ่ครือ่งหมาย )  เพื่อทราบ   เพื่อพิจารณา   เพื่ออนมุตั ิ

ขอ้มลูประกอบที่เป็นประโยชนต์อ่การพิจารณา (เช่น ขอ้เท็จจรงิ หรอืเหตผุลที่เสนอ เป็นตน้) และโปรดแนบเอกสารประกอบถา้มี 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้มลูขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพรอ้มกนันีถ้กูตอ้งทกุประการและ
ยินยอมใหบ้รษัิทเปิดเผยขอ้มลู หรอืเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได ้ 

 

ลงนาม............................................................. ผูเ้สนอ 

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

หมายเหต:ุ  
บริษัทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่พจิารณาระเบียบวาระทีผู่ถ้ือหุน้เสนอ ในกรณีทีพ่บว่าขอ้มูล และ/หรอืเอกสารประกอบไม่ครบถว้น 
ไม่ถูกตอ้ง หรอืบรษิัทไม่สามารถตดิต่อผูถ้อืหุน้ได ้รวมทัง้กรณทีีผู่ถ้อืหุน้มีคณุสมบตัไิม่ครบถว้นตามทีก่ าหนด 



  

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

 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
 

ขา้พเจา้ (ผูเ้สนอ).............................................................................................................................................................. 

เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท เอเชีย เอวเิอชั่น จ ากดั (มหาชน)     จ านวน................................หุน้     ระยะเวลาทีถื่อครอง.............ปี 

ที่อยูปั่จจบุนั.....................................................................................................................................................................  

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

โทรศพัท.์............................................     โทรสาร.............................................     E-mail................................................. 
 
ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะเสนอช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................
เขา้รบัการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากดั (มหาชน) ในปี 2565 โดยบคุคลดงักลา่วใหค้วามยินยอม
และรบัรองว่าขอ้ความที่แจง้ไวใ้น “แบบประวตัิของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการประจ าปี 2565”
และเอกสารประกอบการพิจารณามีความถกูตอ้ง เป็นจรงิทกุประการ 
 
พรอ้มกนันีข้า้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้มลูของขา้พเจา้ขา้งตน้ หลกัฐานแสดงการถือหุน้ และเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ มี
ความครบถว้น ถกูตอ้ง และเป็นจรงิทกุประการ โดยขา้พเจา้ยินยอมใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานดงักลา่วไดใ้น
กรณีที่มีความจ าเป็น 
 
 
 

ลงนาม............................................................. ผูเ้สนอ 

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

 

หมายเหต:ุ  
บรษิัทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่พจิารณาบคุคลทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ ในกรณทีีพ่บว่าขอ้มูล และ/หรอืเอกสารประกอบไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง 
หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อผูถ้ือหุน้หรือบคุคลที่ถูกเสนอชื่อได ้รวมทัง้กรณีที่ผูถ้ือหุน้หรือบุคคลที่ถูกเสนอชื่อมีคณุสมบตัิไม่
ครบถว้นตามทีก่ าหนด 



  

ประวัตขิองบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ 

เพือ่รับการคัดเลือกเป็นกรรมการประจ าปี 2565 

 

 

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

ที่อยูปั่จจบุนั.....................................................................................................................................................................  

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

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

โทรศพัท.์............................................     โทรสาร.............................................     E-mail................................................. 

ประวตัิการศกึษา  

ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.) ระดบัการศกึษา สถาบนัการศกึษา สาขาวชิา 
    
    
    
    

ประวตัิการท างานภายใน 5 ปี  

ตัง้แตปี่ ถึงปี บรษัิท ประเภทธุรกิจ ต าแหนง่ 
     
     
     
     

การผา่นการอบรมหลกัสตูรกรรมการทีจ่ดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
(โปรดแนบส าเนาหลกัฐานการผา่นการฝึกอบรม พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

ปี หลกัสตูร 
  
  
 

จ านวนหุน้ AAV ที่ถือ.................................หุน้ 

รูปถ่าย 
ขนาด 2” x 2” 

ไมเ่กิน 
3 เดือน 



  

การมีส่วนไดเ้สียทัง้ทางตรง และ/หรือทางออ้มในฐานะที่เป็นคู่สญัญากบั AAV และ/หรือ บริษัทย่อย (โปรดระบลุกัษณะของ
กิจกรรมและลกัษณะสว่นไดเ้สยีพรอ้มระบมุลูคา่ของรายการ) 

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

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

การถือหุน้ หรอืรว่มเป็นกรรมการในบรษัิทที่เก่ียวขอ้งกบั AAV (โปรดระบช่ืุอบรษัิท จ านวนหุน้ท่ีถือ รอ้ยละของจ านวนหุน้ที่มีสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมด) 

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

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

การถือหุน้ หรือเขา้รว่มเป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพเดียวกนัและเป็น
การแขง่ขนักบักิจการของ AAV และ/หรอื บรษัิทยอ่ย (โปรดระบช่ืุอ/บรษัิท จ านวนหุน้ท่ีถือ คิดเป็นรอ้ยละของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมด และประเภทธุรกิจของหา้งหุน้สว่น/บรษัิทดงักลา่ว) 

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

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

ขา้พเจา้ใหค้วามยินยอมในการถกูเสนอช่ือเพื่อรบัการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากดั (มหาชน) 
ประจ าปี 2565 และขอรบัรองว่าขอ้มลูของขา้พเจา้ขา้งตน้นีถ้กูตอ้งครบถว้น และเป็นความจริงทุกประการ และขอรบัรองว่า
ขา้พเจา้เป็นผูม้ีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายก าหนด 

 

 

 

 

ลงนาม.......................................................... ผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือ 

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

 


