
 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค  (ส ำหรับผู้ถอืหุ้นต่ำงประเทศทีแ่ต่งต้ังคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่ำน้ัน) 
Proxy Form C   (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only               (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)                                                                                                        

                                                                                                    (Duty Stamp 20 Baht) 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้___________________    เขียนท่ี _________________________________     
Shareholder’s Registration No.                                                                 Written at 

วนัท่ี_____เดือน______________ พ.ศ. _______ 
Date         Month                       Year 

(1) ขา้พเจา้                                                                                                               สญัชาต_ิ__________________                    ________                                                                   
             I/We         Nationality 

อยู่บา้นเลขท่ี______________________________________________________________________________________________________  
Address  

(2) ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั _______________________________________________________ 
in our capacity as the Custodian for  

ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท เอเชีย เอวเิอชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) 
being a shareholder of Asia Aviation Public Company Limited (“The Company”) 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม____________________หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั_______________ ________เสียง ดงันี ้ 
holding the total amount of    shares  and are entitled to vote equal to              votes as follows: 
 หุน้สามญั________________________________หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั___________________________เสียง    

ordinary share    shares  and are entitled to vote equal to                 votes 
 หุน้บรุมิสิทธิ______________________________หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั___________________________ เสียง 

preference share    shares  and are entitled to vote equal to             votes 
(3)  ขอมอบฉันทะให ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทได ้โดยมีรายละเอียดตามหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ฉบบัเต็มซึ่ง

สามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเวบ็ไซดข์องบรษิัท) 
Hereby appoint (The Shareholder may appoint the Independent Director of the Company of which details as in full version of 
Invitation to Shareholders that can be downloaded from the Company’s website)  
 1. ช่ือ (Name)   นายวเิชฐ ตนัติวานิช (Mr. Vichate Tantiwanich) อาย ุ(age)__62__ ปี (years) อยู่บา้นเลขท่ี (residing at)______ 
222 ทา่อากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชัน้ 3 หอ้ง 3200 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงสนามบนิ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร       ___                  
(222, Don Mueang International Airport, 3rd Fl., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok)    หรือ (or) 
 2. ช่ือ (Name) นายวีรยทุธ โพธารามิก (Mr. Veerayooth Bodharamik)  อาย ุ(age) 53  ปี (years) อยู่บา้นเลขท่ี (residing at) _______ 
222 ทา่อากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชัน้ 3 หอ้ง 3200 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงสนามบนิ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร       ___                  
(222, Don Mueang International Airport, 3rd Fl., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok)    หรือ (or) 
 3. ช่ือ (Name) นายศโิรตม ์เสตะพนัธุ (Mr. Sirot Setabandhu)  อาย ุ(age)  51 ปี (years) อยู่บา้นเลขท่ี (residing at) ______________ 
222 ทา่อากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชัน้ 3 หอ้ง 3200 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงสนามบนิ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร       ___                  
(222, Don Mueang International Airport, 3rd Fl., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok) 
 4. ช่ือ (Name) _____________________________________   อาย ุ(age)       ปี (years) อยู่บา้นเลขท่ี (residing at) ______________ 
______________________________________________________________________________________________________  ___                  
________________________________________________________________________________________________________________                                                                 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2566 ในวนัพฤหสับดีท่ี 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุมส านกังานใหญ่ บรษิัท ไทยแอร์
เอเชีย จ ากดั เลขท่ี 222 ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชัน้ 3 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  

Only one of them as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on 
Thursday, April 20, 2023, 14.00 hours by electronic means which would broadcast live from Thai AirAsia Head Office’s Meeting Room, 222 
Don Mueang International Airport, 3rd Floor, Central Office Building, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok or on such other date 
and at such other place as may be adjourned or changed. 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 9 
Attachment 9 

บริษัทจะไม่มีกำรลงทะเบียนหน้ำงำนในวันประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นโดยผู้ถอืหุ้นต้องแจ้งยนืยันกำรมอบฉันทะเพือ่เข้ำร่วมประชุมล่วงหน้ำ 
ท้ังนี ้สำมำรถศกึษำรำยละเอียดข้ันตอนกำรใช้งำนระบบและกำรลงทะเบียนเพือ่เข้ำร่วมประชุมได้ที่ www.aavplc.com 

Onsite registration will not available on the Meeting day, and granting proxy are required to submit in advance.  
Please study the procedure and registration guideline via www.aavplc.com  

http://www.aavplc.com/
http://www.aavplc.com/


(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้
I/We would like to grant Proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows:  

  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
Grant Proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 

  มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
Grant partial shares of 
 หุน้สามญั______________________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั _________________________เสียง 

ordinary share    shares  and are entitled to vote equal to              votes 
  หุน้บรุมิสิทธิ ____________________________หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั _________________________เสียง 

preference share    shares  and are entitled to vote equal to              votes 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด__________________________ เสียง 
Total rights to vote equal to__________________________________votes. 

 
(5)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
 
วำระที่ 1   เร่ืองทีป่ระธำนแจ้งให้ทีป่ระชุมทรำบ 
Agenda 1 Matter to be informed by Chairman 

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จงึไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
As this item is for information to shareholders, there will be no voting. 

 
 วำระที่ 2    พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2565 ซึง่ประชุมเมื่อวันที ่21 เมษำยน 2565 

Agenda 2  To consider and certify Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on April 21, 2022 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ดว้ย____________เสียง  ไม่เหน็ดว้ย____________เสียง  งดออกเสียง ___________เสียง 
Approve  votes  Disapprove  votes Abstain                          votes 

 
วำระที ่3  พจิำรณำรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2565 
Agenda 3 To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s operating results for 2022 

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จงึไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
As this item is for information to shareholders, there will be no voting. 

 
วำระที่ 4   พจิำรณำอนุมัตงิบดุล (งบแสดงฐำนะกำรเงนิ) และบัญชีก ำไรขำดทุนประจ ำปี 2565 
Agenda 4 To consider and approve the Balance Sheet (Statements of Financial Position) and Statements of Income 

for the year ended December 31, 2022 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ดว้ย____________เสียง  ไม่เหน็ดว้ย____________เสียง  งดออกเสียง ___________เสียง 
Approve  votes  Disapprove  votes Abstain                          votes 
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วำระที ่5 พจิำรณำอนุมัตกิำรงดจัดสรรก ำไรและงดจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2565 
Agenda 5 To consider and approve the omission of the allocation of profit and the omission of dividend payment for 

the year 2022 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.  

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ดว้ย____________เสียง  ไม่เหน็ดว้ย____________เสียง  งดออกเสียง ___________เสียง 
Approve  votes  Disapprove  votes Abstain                          votes 

 
วำระที่ 6  พจิำรณำอนุมัตแิต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2566 
Agenda 6 To consider and approve the appointment of the Company’s external auditors and their remuneration for 2023 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ดว้ย____________เสียง  ไม่เหน็ดว้ย____________เสียง  งดออกเสียง ___________เสียง 
Approve  votes  Disapprove  votes Abstain                          votes 

 
วำระที ่7  พจิำรณำอนุมัตแิต่งต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระประจ ำปี 2566 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company’s Directors to replace those who will be retired 

by rotation in 2023 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
    การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ  

To elect Directors as a whole  
 เหน็ดว้ย____________เสียง  ไม่เหน็ดว้ย____________เสียง  งดออกเสียง ___________เสียง 

Approve  votes  Disapprove  votes Abstain                          votes 
    การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

To elect each Director individually  

1) ช่ือกรรมการ (Name) นายธรรศพลฐ์ แบเลเวล็ด ์(Mr. Tassapon Bijleveld)  
 เหน็ดว้ย____________เสียง  ไม่เหน็ดว้ย____________เสียง  งดออกเสียง ___________เสียง 

Approve  votes  Disapprove  votes Abstain                          votes 

2) ช่ือกรรมการ (Name) นายณฐัวฒุ ิเภาโบรมย ์(Mr. Nuttawut Phowborom) 
 เหน็ดว้ย____________เสียง  ไม่เหน็ดว้ย____________เสียง  งดออกเสียง ___________เสียง 

Approve  votes  Disapprove  votes Abstain                          votes 

3) ช่ือกรรมการ (Name) นายรอซแมน บนิ โอมาร ์(Mr. Rozman Bin Omar)  
 เหน็ดว้ย____________เสียง  ไม่เหน็ดว้ย____________เสียง  งดออกเสียง ___________เสียง 

Approve  votes  Disapprove  votes Abstain                          votes 

4) ช่ือกรรมการ (Name) นายโมฮาหมดั คาดาร ์บิน เมรกินั (Dato’ Mohamed Khadar Bin Merican)  
 เหน็ดว้ย____________เสียง  ไม่เหน็ดว้ย____________เสียง  งดออกเสียง ___________เสียง 

Approve  votes  Disapprove  votes Abstain                          votes 
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 วำระที ่8  พจิำรณำอนุมัตกิ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2566 
Agenda 8 To consider and approve the remuneration of the Company’s Board of Directors for 2023 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ดว้ย____________เสียง  ไม่เหน็ดว้ย____________เสียง  งดออกเสียง ___________เสียง 
Approve  votes  Disapprove  votes Abstain                          votes 

 
วำระที่ 9  พจิำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
Agenda 9 Other matters (if any) 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ดว้ย____________เสียง  ไม่เหน็ดว้ย____________เสียง  งดออกเสียง ___________เสียง 
Approve  votes  Disapprove  votes Abstain                          votes 

(6)  ค าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ (ถา้มี) ของผูร้บัมอบฉนัทะ______________________________________________________ 
Other statements or evidences (if any) of the Proxy 

(7) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of 
the Shareholder. 
(8)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 

In case I/We do not specify the authorisation or the authorisation is unclear, or if the Meeting considers or resolves any matter 
other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorised to consider and vote 
the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate. 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อ 
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for 
vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 

 

ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 
                                                                                      (                                                                       ) 

ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                                                                      (                                                                       ) 

ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                                                                      (                                                                       ) 

ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                                                                      (                                                                       ) 
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หมายเหต ุ/ Remark 

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
This Form C is used only if the Shareholder whose name is in the Shareholders’ register is an offshore investor who appoints 
a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody. 

2.  หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
The necessary evidence to be enclosed with this Proxy form is: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

The power-of-attorney granted by the Shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the 
Proxy form on the Shareholder’s behalf. 

(2)  หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
A certification that the authorised signatory of the Proxy form is licensed to operate the custodian business. 

3.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The Shareholder appointing the Proxy must authorise only one Proxy to attend and vote at the Meeting and shall not allocate 
the number of shares to several proxies to vote separately. 

4.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either Directors as a whole or elect each Director individually. 

5.  ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค ตามแนบ 
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in 
the Regular Continued Proxy Form C as enclosed. 

6. กรณีหากมีขอ้ก าหนดหรือขอ้บงัคบัใดก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะตอ้งแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอ่ืนใด เช่น กรณีผูร้บัมอบฉันทะเป็น 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียในกิจการเรื่องใดท่ีไดเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบไุวใ้นขอ้ (6) 
If there is any rule or regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that 
the Proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide 
evidence by specifying in Clause (6). 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 

Attachment to Proxy Form C 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท เอเชีย เอวเิอชั่น จ ากดั (มหาชน) 
Granting of power to a proxy as a shareholder of Asia Aviation Public Company Limited in respect of 

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ในวนัพฤหสับดีท่ี 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยถ่ายทอดสด ณ 
หอ้งประชุมส านกังานใหญ่ บริษัท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากัด เลขท่ี 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงสนามบิน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

The 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 20, 2023, 14.00 hours by electronic means which would 
broadcast live from Thai AirAsia Head Office’s Meeting Room, 222 Don Mueang International Airport, 3rd Floor, Central Office Building, 
Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 

--------------------------------------------------------------------------------------  
วำระที่            เร่ือง           
Agenda           Subject:            

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ดว้ย____________เสียง  ไม่เหน็ดว้ย____________เสียง  งดออกเสียง ___________เสียง 
Approve  votes  Disapprove  votes Abstain                          votes 

วำระที่            เร่ือง           
Agenda              Subject:            

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ดว้ย____________เสียง  ไม่เหน็ดว้ย____________เสียง  งดออกเสียง ___________เสียง 
Approve  votes  Disapprove  votes Abstain                          votes 

วำระที่            เร่ือง           
Agenda             Subject:            

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ดว้ย____________เสียง  ไม่เหน็ดว้ย____________เสียง  งดออกเสียง ___________เสียง 
Approve  votes  Disapprove  votes Abstain                          votes 

วำระที่              เร่ือง           
Agenda             Subject:            

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
   The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ดว้ย____________เสียง  ไม่เหน็ดว้ย____________เสียง  งดออกเสียง ___________เสียง 
Approve  votes  Disapprove  votes Abstain                          votes 
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วำระที่            เร่ือง         เลือกตัง้กรรมการ__________________________________________________________________                                                                                                       
Agenda           Subject:     Election of Directors______________________________________________________________ 

1) ช่ือกรรมการ (Name)______________________________________________________________   
 เหน็ดว้ย____________เสียง  ไม่เหน็ดว้ย____________เสียง  งดออกเสียง ___________เสียง 

Approve  votes  Disapprove  votes Abstain                          votes 

2) ช่ือกรรมการ (Name) ______________________________________________________________  
 เหน็ดว้ย____________เสียง  ไม่เหน็ดว้ย____________เสียง  งดออกเสียง ___________เสียง 

Approve  votes  Disapprove  votes Abstain                          votes 

3) ช่ือกรรมการ (Name) ______________________________________________________________  
 เหน็ดว้ย____________เสียง  ไม่เหน็ดว้ย____________เสียง  งดออกเสียง ___________เสียง 

Approve  votes  Disapprove  votes Abstain                          votes 

4) ช่ือกรรมการ (Name) ______________________________________________________________  
 เหน็ดว้ย____________เสียง  ไม่เหน็ดว้ย____________เสียง  งดออกเสียง ___________เสียง 

Approve  votes  Disapprove  votes Abstain                          votes 

5) ช่ือกรรมการ (Name) ______________________________________________________________  
 เหน็ดว้ย____________เสียง  ไม่เหน็ดว้ย____________เสียง  งดออกเสียง ___________เสียง 

Approve  votes  Disapprove  votes Abstain                          votes 
 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสือมอบฉนัทะถูกตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 
 

ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 
                                                                                      (                                                                       ) 

ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                                                                      (                                                                       ) 

ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                                                                      (                                                                       ) 

ลงช่ือ/Signature ________________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                                                                      (                                                                       ) 
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