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ข้ันตอนและข้อก าหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

ในการเขา้รว่มการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากดั (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุโปรดด าเนินการตามขัน้ตอนและอา่นขอ้ก าหนดเพื่อท าความเขา้ใจและปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดฉบบันี ้ดงันี ้

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมโดยยืน่แบบค าร้องเพือ่เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect 

1.1 ผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบฉนัทะที่ประสงคจ์ะเขา้รว่มประชุมตอ้งยื่นแบบค ารอ้งเพื่อเขา้รว่มประชุมผ่านระบบ Inventech 
Connect โดยกรอกขอ้มลูสว่นบคุคลตามที่ก าหนด และแนบเอกสารที่เก่ียวขอ้งเพื่อยืนยนัตวัตนของผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบ
ฉนัทะใหค้รบถว้นถกูตอ้งตามที่ก าหนดไวใ้น (เอกสารแนบ 6.1) ของหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท  

ในการนี ้บรษัิทสงวนสทิธิในการเปิดลงทะเบียนยื่นแบบค ารอ้งเพื่อเขา้รว่มการประชุมผ่านระบบ Inventech Connect 
ส  าหรบัผูถื้อหุน้ของบรษัิทที่ปรากฏช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิการเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 
(Record Date) ตามที่บรษัิทก าหนด 

1.2 ในการยื่นแบบค ารอ้งตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ ผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบฉนัทะยืนยนัวา่ไดก้รอกขอ้มลูครบถว้นถกูตอ้งแลว้ และ
รบัทราบว่าบริษัทสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง โดยหากการตรวจสอบปรากฏขอ้เท็จจริงใดๆ ที่ท  าให้
สงสยัวา่ขอ้มลูหรอืเอกสารที่เก่ียวขอ้งไม่ถกูตอ้ง บริษัทอาจใชด้ลุยพินิจด าเนินการใดๆ รวมถึงการปฏิเสธค ารอ้ง การ
ระงบัสทิธิในการเขา้รว่มประชมุ เพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิท    

1.3 บริษัทจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนยื่นแบบค ารอ้งเพื่อเขา้ร่วมประชุม ตัง้แต่วนัที่ 7 เมษายน 2566 จนกว่าการ
ประชุมจะแลว้เสร็จ อย่างไรก็ตามเจา้หนา้ที่จะด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลแบบค ารอ้ง (เฉพาะวนัท าการ ไม่รวม
วนัหยดุราชการ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) ช่วงเวลาตัง้แต ่8.30 - 17.30 น. 

2. การเข้าร่วมประชุม และการลงมติผ่านระบบ Inventech Connect  

2.1 ภายหลงัจากที่ไดด้  าเนินการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุโดยยื่นแบบค ารอ้ง และแบบค ารอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากบริษัท
เป็นที่เรยีบรอ้ย ระบบจะสง่ช่ือผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) ไปยงัอีเมลท่ีผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบฉนัทะ
ไดแ้จง้ความประสงคไ์วใ้นขัน้ตอนการยื่นแบบค ารอ้งตามขอ้ 1.1  ทัง้นี ้ช่ือผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน 
(Password) ถือเป็นขอ้มูลส่วนตวัของผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งท่านมีหนา้ที่เก็บรกัษาขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็น
ความลบัและไมเ่ผยแพรช่ื่อผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผา่น (Password) ที่ไดร้บัจากบรษัิทใหบ้คุคลอื่นทราบ  

2.2 สทิธิในการเขา้รว่มประชมุและลงมติในการประชมุถือเป็นสิทธิเฉพาะตวัของผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบฉนัทะ โดยช่ือผูใ้ชง้าน 
(Username) หนึง่ช่ือจะสามารถใชเ้พื่อเขา้สูร่ะบบ (log-in) Inventech Connect เพื่อเขา้ประชุมในเวลาเดียวกนัได้
จากอปุกรณเ์พียง 1 เครือ่งเทา่นัน้ ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะจึงตอ้งใชช่ื้อผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) 
เพื่อเขา้รว่มการประชมุดว้ยตนเองเทา่นัน้ โดยจะตอ้งไม่อนญุาตใหบ้คุคลอื่นใชช่ื้อผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน 
(Password) ทัง้นี ้บรษัิท ไมร่บัผิดชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ ที่เกิดขึน้หรือเนื่องมาจากการที่ผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบฉนัทะ
มิไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดนี ้
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2.3 การลงมติผา่นระบบ Inventech Connect ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะอาจลงมติลว่งหนา้ส าหรบัทกุวาระ หรือจะลงมติ

ในวาระท่ีก าลงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาก็ได ้อยา่งไรก็ตาม ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งอยู่ในวาระการประชุม

ดงักลา่วจนจบวาระ และจะตอ้งลงมติในแตล่ะวาระก่อนที่จะมีการปิดใหล้งมติในวาระนัน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบ

ฉนัทะออกจากการประชุม (log-out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะจะไม่ถกูนบัเป็น 

องคป์ระชุมในวาระดงักล่าว และคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะจะไม่ถูกน ามานับคะแนนในวาระนัน้ 

อยา่งไรก็ตาม การออกจากการประชมุ (log-out) ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตดัสิทธิของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะในการ

กลบัเขา้รว่มประชมุหรอืลงมติในวาระตอ่ไป 

2.4 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะมีขอ้ซกัถามหรอืประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะ

สามารถกดปุ่ ม “ค าถาม” ที่อยู่บนหนา้จอเพื่อถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ ทัง้นี ้ค  าถามและ/หรือความ

คิดเห็นของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุ หากมีขอ้เสนอแนะและค าถามที่ไมเ่ก่ียวขอ้ง

กบัวาระการประชุม ขอใหน้ าเสนอในตอนทา้ยของการประชุม โดยในการตอบค าถามและชีแ้จงผูเ้ขา้รว่มประชุม 

บรษัิทขอสงวนสทิธิที่จะชีแ้จงเฉพาะค าถามทีเ่ก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมเทา่นัน้  

2.5 ในกรณีทีม่ีการเปิดใหผู้ถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะถามค าถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมดว้ยภาพและเสียง              

ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะยินยอมใหบ้ริษัทบนัทึก ใช ้รวมถึงเผยแพร่ภาพและเสียงของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะเพื่อ

ประโยชนใ์นการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสแ์ละการจดัท าขอ้มูลและเอกสารที่เก่ียวขอ้งได ้ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารประชุม

ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถควบคมุเวลาการประชมุใหเ้หมาะสม ขอใหผู้ถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะถาม

และ/หรือแสดงความคิดเห็นอย่างกระชบั และบริษัทสงวนสิทธิในการจ ากดัจ านวนผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งจะ

ถามและ/หรอืแสดงความคิดเห็นในท่ีประชมุดว้ยภาพและเสยีงตามความเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทขอสงวนสิทธิ

ในการยตุิการถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น หากการถามค าถามหรือการแสดงความเห็นดงักลา่วมีลกัษณะ 

ละเมิดกฎหมาย หรอืละเมิดสทิธิของบคุคลอื่น  

3. ข้อมูลส่วนบุคคล 

3.1 บรษัิทจะมีการเก็บรวบรวม ใช ้และประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเพื่อการตรวจสอบสิทธิ 

การยืนยนัตวัตน การเขา้ร่วมการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการจัดท ารายงานการประชุม รวมถึงเก็บ

รวบรวม ใช้ เผยแพร่และบนัทึกภาพและ/หรือเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเพื่อประโยชนใ์นการประชุม

ดงักลา่วดว้ย ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะไดม้ีการใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลอื่น ผูถื้อหุน้และผูร้บั

มอบฉันทะมีหนา้ที่แจง้ใหบ้คุคลดงักล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลสว่น

บคุคลและสทิธิตามประกาศนโยบายความเป็นสว่นตวัดงักลา่วดว้ย  

3.2 บริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดทัง้นีไ้ม่เกิน 10 ปี และบริษัทจะลบ/ท าลาย

ขอ้มลูสว่นบคุคลเมื่อพน้ระยะเวลาดงักลา่ว  
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4. ข้อก าหนดอื่นๆ 

4.1 เนือ้หา ภาพ และเสยีงในการประชมุถือเป็นทรพัยส์นิทางปัญญาแต่เพียงผูเ้ดียวของบริษัท โดยบริษัทไม่อนญุาตให้
ท าการบนัทกึ คดัยอ่ คดัลอก ใช ้รวมถึงเผยแพรเ่นือ้หา ภาพ และ/หรือเสียงในการประชุมไม่ว่าดว้ยวิธีการใดๆ ทัง้นี ้
บรษัิทขอสงวนสทิธิในการด าเนินการตามกฎหมายกบัผูท้ี่กระท าการดงักลา่ว 

4.2 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะใชง้านระบบตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผา่นระบบ Inventech Connect ไม่ว่า
ดว้ยประการใดๆ ซึง่ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดฉบบันี ้หรอืหลกัเกณฑอ์ื่นใดทีบ่รษัิทก าหนดส าหรบัการประชุม ซึ่งอาจ
เป็นเหตใุหบ้ริษัทไดร้บัความเสียหายไม่ว่าดว้ยประการใดๆ ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งรบัผิดชดใชค้่าเสียหาย
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการฟ้องรอ้งด าเนินคดีโดยบุคคลภายนอกใดๆ รวมถึงการฟ้องรอ้งด าเนินคดี โดย
บรษัิทตอ่ผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบฉนัทะ หรอืผูด้  าเนินการดงักลา่วใหแ้ก่บรษัิททัง้จ านวน 

4.3 บรษัิทขอสงวนสทิธิที่จะไมอ่นญุาตใหผู้ถื้อหุน้และ/หรอืผูร้บัมอบฉนัทะซึง่ไมย่ินยอมปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดฉบบันีเ้ขา้
ร่วมการประชุม และสงวนสิทธิในการระงับการเข้าร่วมการประชุมหากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ร ับมอบฉันทะไม่
ด าเนินการตามขอ้ก าหนดฉบบันี ้หรอืตามค าวินิจฉยัของประธานในที่ประชมุ  

4.4 ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะรบัทราบว่าคุณภาพของเสียงและภาพของการประชุมขึน้อยู่กับเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
(Internet) การเช่ือมตอ่และรบัขอ้มลู รวมถึงอปุกรณข์องผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะ ดงันัน้ หากผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะ
ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุอนัเนื่องมาจากเหตใุดๆ ซึง่อยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิท ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะจะ
ไมเ่รยีกรอ้งหรอืด าเนินการใดๆ เพื่อใหบ้รษัิทรบัผิดชอบ 

 

 

 


