
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2566

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จํากัด (มหาชน)

ในรูปแบบการประชุมผานส�ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting)

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. 

ระบบประชุมผานส�ออิเล็กทรอนิกสจะเปดใหเขาระบบได เวลา 12:00 น. 

(กอนเปดประชุม 2 ชั่วโมง)

คณะกรรมการบริษัทมีมติใหจัดการประชุมผูถือหุนในปนี้ในรูปแบบการประชุมผานส�ออิเล็กทรอนิกสเทานั้น 

โดยทานผูถือหุนที่มีความประสงคจะเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอ�นเขารวมประชุมแทน

โปรดดําเนินการตามขั้นตอนการเขารวมประชุมผานส�ออิเล็กทรอนิกส

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

BACK and

BEY     ND



  

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

 

 

AAV02/2023 
         29 มีนาคม 2566 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 
เรียน ทา่นผูถื้อหุน้บรษัิท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบที่สง่มาดว้ย 
1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2565 
2. รายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) พรอ้มงบดลุ (งบแสดงฐานะการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุ

ประจ าปี 2565 ในรูปแบบ QR Code  
3. ขอ้มลูเบือ้งตน้ของกรรมการซึง่ครบก าหนดตามวาระและไดร้บัการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่  
4. ขอ้บงัคบัของบรษัิทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
5. หลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนน 
6. ขัน้ตอนและขอ้ก าหนดการเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ 
 6.1 เอกสารแนบเพื่อยืนยนัสทิธิเขา้รว่มประชมุ  
 6.2 วิธีปฏิบตัิและคูม่ือการใชร้ะบบการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์Webex และระบบ Inventech Connect 
7. การสง่เอกสารแบบมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระและการสง่ค าถามลว่งหนา้  
8. คณุสมบตัิและขอ้มลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
9. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) ส่วนหนงัสือมอบ

ฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้ให ้
Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซดข์องบริษัท 
www.aavplc.com   

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ไดม้ีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ า  
ปี 2566 ในวนัพฤหสับดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจดัประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พียงรูปแบบเดียว
เท่านัน้ ภายใตพ้ระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้ง โดยจะถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชมุส านกังานใหญ่ บรษัิท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั เลขที่ 222 ทา่อากาศยานดอนเมือง 
อาคารสว่นกลางชัน้ 3 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ทัง้นี ้บรษัิทจะไม่มีการลงทะเบียน
หนา้งานในวนัประชมุ โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
วาระนีก้ าหนดขึน้เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทรายงานเหตกุารณ ์หรือความคืบหนา้ต่างๆ (ถา้มี) ของบริษัท
ตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ โดยจะไมม่ีการน าเสนอเรือ่งเพื่อพิจารณาอนมุตัิและจะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้ 

วาระที่ 2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 21 เมษายน 2565
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2565 ไดม้ีการจดัท ารายงานการประชมุและ
จดัสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้เผยแพร่
ทางเว็บไซตข์องบรษัิท (www.aavplc.com)   

 

http://www.aavplc.com/
http://www.aavplc.com/
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
เห็นควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2565 ซึ่งคณะกรรมการ
บรษัิทเห็นวา่ไดม้ีการบนัทกึรายงานไวอ้ยา่งถกูตอ้งและครบถว้นใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชุม
ดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1  

การลงมติ  
วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 3  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2565  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2565 รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)   

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ซึ่งบริษัทไดส้รุป     
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2565 ทัง้นี ้รายละเอียดแสดง
ในรายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้ม
หนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้

การลงมติ  
วาระนีไ้มม่กีารลงคะแนนเสยีงจากผูถื้อหุน้เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ  

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงนิ) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พระราช 
บญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535”) มาตรา 112 ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัท างบดลุ (งบแสดงฐานะ
การเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ เสนอต่อ
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทานงบการเงินประจ าปีของบริษัทสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 
ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามโดยนางกุลรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6137 ซึ่ง
สงักดับรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ของบรษัิทวา่มีความถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีก าไรขาดทุน 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนางกุลรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6137 ซึง่สงักดับรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผ่านการพิจารณาและสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2565 ที่ผ่านมา
สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้ 
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                                        ขอ้มลูงบการเงิน (บางสว่น) ของบรษัิท               (หนว่ย: ลา้นบาท) 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษัิท 

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564 

สนิทรพัยร์วม 64,685.5 71,208.3 17,013.4 14,095.2 

หนีส้นิรวม 56,731.1 54,379.5 1.7 55.0 

สว่นของผูถื้อหุน้ 7,954.4 16,828.8 17,011.7 14,040.2 

รายไดร้วม 18,290.8 4,508.2 26.3 25.7 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ  (8,030.0) (6,647.5) (28.4) (127.3) 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้) (0.6921) (1.2985) (0.0025) (0.0249) 

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หวัขอ้ “งบการเงิน” 
ในรูปแบบ QR Code ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

การลงมติ  
วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 45 ก าหนดให้
บรษัิทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกั
ดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
ทัง้นี ้บรษัิทไมต่อ้งจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบรษัิทมีทนุส ารองครบถว้นตามที่
กฎหมายก าหนดแลว้ 

ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 44 ก าหนดให้
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูถื้อหุน้ในที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษัทมีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบรษัิทและบริษัท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
หลกัจะค านึงถึง ผลการด าเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะการเงิน รวมทัง้เง่ือนไขและ
ขอ้จ ากดัในการจ่ายเงินปันผลตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาเงินกู ้หุน้กู ้หรอืสญัญาตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง ที่ก าหนดให้
ต้องปฏิบัติตาม แผนธุรกิจในอนาคต และความจ าเป็นในการใช้เงินลงทุน รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงดจัดสรรก าไรเนื่องจากบริษัทมีทุน
ส ารองครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 เนื่องจากบรษัิทมีรายไดห้ลกัจากเงินปันผลจากบริษัท ไทย
แอรเ์อเชีย จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกั โดยคณะกรรมการของบริษัท ไทยแอร์
เอเชีย จ ากัด มีมติงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 เป็นผลมาจากบริษัท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากัด มีผลการ
ด าเนินงานขาดทนุ  

การลงมติ  
วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2566 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
สามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 44/2556 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ไดก้ าหนดใหบ้รษัิทจดทะเบียนตอ้งจดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี ในกรณี
ที่ผูส้อบบญัชีรายใดปฏิบตัิหนา้ที่สอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทมาแลว้ 
7 รอบปีบญัชีไมว่า่จะติดตอ่กนัหรอืไม ่โดยบรษัิทจะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรายนัน้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทได ้
เมื่อพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชีจากบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษัิทประจ าปี 2566 เนื่องจากเป็นส านกังานสอบบญัชีชัน้น าที่ใหบ้รกิารการสอบบญัชีเป็นที่ยอมรบัใน
ระดบัสากลและมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้เพื่อใหก้ารสอบบญัชีภายในกลุ่มแอรเ์อเชียมี
มาตรฐานเดียวกนัซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ทัง้นี ้บริษัทสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีตามที่
เสนอไมม่ีความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีใดๆ กบับรษัิท ผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุน้ใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งของบคุคล
ดงักลา่ว 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคลอ้งตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้สนอต่อที่ประชุม  
ผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 
2566 และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2566 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

รายช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชี 
รบัอนญุาตเลขที ่

จ านวนปีที่ลงลายมือช่ือรบัรอง 
งบการเงินของบรษัิทในรอบ 7 ปีที่ผา่นมา 

1) นางกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ 6137           4 ปี (2562-2565) 

2) นางสาวมณี รตันบรรณกิจ 5313 - 

3) นางสาวโกสมุภ ์ชะเอม 6011 - 

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึง่ขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บรษัิท ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฏิบตัิงานไดใ้หบ้รษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท าหนา้ที่แทน  

รวมทัง้เห็นควรใหก้ าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2566 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทเป็นจ านวนเงิน 
1.00 ลา้นบาท เทา่กบัปี 2565 นอกจากนี ้บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นส านกังาน 
สอบบญัชีของบรษัิทยอ่ยส าหรบัปี 2566 ดว้ย ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีประจ าปี 2566 และค่าสอบทานรายไตรมาส
ของบรษัิทยอ่ยเป็นจ านวน 4.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 0.3 ลา้นบาท เนื่องจากจ านวน
รายการและงานตรวจสอบที่เพิ่มขึน้ตามการกลบัมาด าเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบของบริษัทย่อยภายหลงั
สถานการณ ์COVID-19 นอกจากนีม้ีค่าบริการอื่น (ถา้มี) ไดแ้ก่ การตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของ
บตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) จ านวน 0.8 ลา้นบาท การตรวจสอบเอกสารส าหรบัการป้องกนัความเสี่ยง 
25,000 บาทตอ่เอกสาร และการแกไ้ขสญัญาเช่าเครือ่งบิน 5,000 บาทตอ่สญัญา  

การลงมติ 
วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2566 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 17 ก าหนดให้
กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี อตัราหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด โดยกรรมการซึง่พน้จากต าแหนง่อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได ้ซึ่งในการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ครัง้นีม้ีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน 4 ทา่น ดงันี ้ 

รายช่ือกรรมการ ต าแหนง่ 

7.1) นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด ์ กรรมการ 

7.2) นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ กรรมการ 

7.3) นายรอซแมน บิน โอมาร ์ กรรมการ 

7.4) นายโมฮาหมดั คาดาร ์บิน เมรกินั กรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาเกณฑค์ณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์
ในดา้นตา่งๆ และความเป็นผูม้ีคณุธรรมและจรยิธรรม รวมทัง้ผลการปฏิบตัิงานในต าแหน่งหนา้ที่ของกรรมการ
เป็นรายบคุคลแลว้จึงเห็นควรใหเ้สนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหนง่ตามก าหนด
วาระทัง้ 4 ทา่น ไดแ้ก่ นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด ์นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์นายรอซแมน บิน โอมาร ์และนาย
โมฮาหมดั คาดาร ์บิน เมรกินั เขา้เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ โดยมีรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หวัขอ้ “นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ” ใน
รูปแบบ QR Code ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ในการเสนอรายช่ือบคุคลที่
เหมาะสมเพื่อเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษัิท เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาเป็นการลว่งหนา้
ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2566 ซึง่ไมม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายช่ือกรรมการ
เพื่อรบัการคดัเลอืกแตอ่ยา่งใด 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตาม 
ก าหนดวาระประจ าปี 2566 จ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด ์นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์นาย
รอซแมน บิน โอมาร ์และนายโมฮาหมดั คาดาร ์บิน เมรกินั กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
โดยกรรมการทัง้ 4 ท่าน มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นดา้นต่างๆ อนัจะเป็นประโยชนต์่อการ
ด าเนินงานของบริษัท และมีคณุสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ที่เก่ียวขอ้ง และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น และ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ประวตัิของกรรมการโดยสรุปแตล่ะทา่นปรากฏตาม เอกสารแนบ 3  

การลงมติ  
วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 22 ก าหนดให้
กรรมการบรษัิทมีสทิธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั 
หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคลอ้งกับผล
ประกอบการของบริษัท หนา้ที่ความรบัผิดชอบและผลปฏิบตัิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทน
ดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงไดก้ับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกลเ้คียงกัน 
รวมทัง้เพียงพอที่จะจูงใจและรกัษากรรมการที่มีคุณภาพไวก้ับบริษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2566 ยงัคงเป็นอตัราเดียวกนักบัปี 2565 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน 
1) ใหก้รรมการบริษัทไดร้บัค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็นประจ าทุกเดือน และไดร้บัเบีย้

ประชมุคนละ 80,000 บาทตอ่ครัง้ หากในเดือนใดมีการประชมุมากกว่า 1 ครัง้ คงใหก้รรมการบริษัทไดร้บั
เบีย้ประชมุคนละ 80,000 บาทเท่านัน้ โดยใหป้ระธานกรรมการไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท 
และเบีย้ประชุมครัง้ละ 100,000 บาท หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ คงใหไ้ดร้บัเบีย้ประชุม 
100,000 บาท เทา่นัน้  

2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ) คณะกรรมการตรวจสอบให้
ได้รับค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็นประจ าทุกเดือน โดยให้ประธานกรรมการ
ตรวจสอบไดร้บัคา่ตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท 

3) ในกรณีกรรมการบริษัทไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริษัทใหเ้ป็น
กรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะท างานชุดต่างๆ ของบริษัท ใหก้รรมการบริษัทที่ไดร้บัการแต่งตัง้
ดงักล่าวไดร้บัค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบีย้ประชุมคนละ 40,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใด กรรมการ 
อนกุรรมการ และคณะท างานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครัง้ คงใหไ้ดร้บัเบีย้ประชุมคนละ 40,000 
บาทเทา่นัน้ 

4) ใหค้ณะกรรมการบรษัิทไดร้บัเงินรางวลัประจ าปี (Bonus) โดยค านวนจากอตัรารอ้ยละ 0.5 ของเงินปันผล
จ่ายและหลกัเกณฑก์ารจดัสรรเป็นไปตามที่คณะกรรมการบรษัิทก าหนด  

คา่ตอบแทนอื่นๆ 
สทิธิประโยชนด์า้นบตัรโดยสาร 
กรรมการบริษัท (รวมทัง้บุคคลในครอบครวั หมายถึง สามี ภริยา และบุตรท่ีชอบดว้ยกฎหมาย) ไดร้บัสิทธิ
ประโยชนด์า้นบตัรโดยสารใหเ้ปลา่เพื่อการเดินทางไป-กลบั ในทกุเสน้ทางบินจ านวน 1 ครัง้ตอ่เดือน จ านวน
รวมทัง้สิน้ 12 ครัง้ตอ่ปี โดยเป็นไปตามนโยบายที่บรษัิทก าหนด สทิธินีใ้หข้ณะด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิท
เทา่นัน้ 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารไมม่สีทิธิไดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการหรอืกรรมการชดุยอ่ย  
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน เห็นควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 ตามที่
เสนอ  

รายละเอียดขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หวัขอ้ “โครงสรา้งการก ากบัดแูลกิจการ” ใน
รูปแบบ QR Code ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

การลงมติ  
วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุ 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

วาระนีก้  าหนดขึน้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และ/หรือ ใหค้วามเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถา้มี) และ/
หรอื ใหค้ณะกรรมการบรษัิทชีแ้จงตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้โดยจะไมม่ีการน าเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชุม
อนมุตัิ และจะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้ 

ทัง้นี ้บริษัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ในวนัที่ 10
มีนาคม 2566 

ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ในการเสนอระเบียบวาระการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้และรายช่ือบคุคลที่เหมาะสมเพื่อเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษัิทเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเป็นการลว่งหนา้ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญั   
ผูถื้อหุน้และรายช่ือกรรมการเพื่อรบัการคดัเลอืกแตอ่ยา่งใด 

คณะกรรมการบริษัทมีมติใหจ้ดัการประชุมผูถื้อหุน้ในปีนีใ้นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยท่าน   
ผูถื้อหุน้ที่มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชุมแทน โปรดด าเนินการตาม
ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 และเพื่อความสะดวกท่านผูถื้อหุน้
สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเป็นตวัแทนในการเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยรายละเอียดการส่ง
เอกสารแบบมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระและขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะ ปรากฏตาม เอกสารแนบ 7 
และ เอกสารแนบ 8  

ทัง้นี ้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 บริษัทจะใชก้ารลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงผ่านระบบ
อิเลก็ทรอนิกส ์ซึง่บรษัิทจะไดเ้ชิญผูแ้ทนจากบริษัทที่ปรกึษากฎหมายมาเป็นผูต้รวจสอบการลงคะแนนเสียงและดแูลการ
ประชมุใหเ้ป็นไปอยา่งโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษัิท ตลอดจนหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 





 

 

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

AAV11/2022 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมเม่ือวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชมุส านกังานใหญ่ บรษัิท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั เลขที่ 222 ทา่อากาศยานดอนเมือง  

อาคารสว่นกลางชัน้ 3 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

การชีแ้จงผู้ถอืหุน้โดยเจ้าหน้าที่กอ่นการเร่ิมประชุม 

1) สาํหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิใหแ้ก่ทา่นผูถื้อหุน้ของบรษัิทและผูร้บัมอบฉนัทะท่ีไดร้บั 
username และ password จากการยืนยนัตวัตนผา่นการสง่แบบคาํรอ้งขอเพื่อเขา้รว่มการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกสต์าม
วิธีการที่บรษัิทกาํหนดซึง่ไดแ้จง้รายละเอียดไปพรอ้มหนงัสอืเชิญประชุม โดยผูเ้ขา้รว่มประชุมยินยอมปฏิบตัิตามขอ้กาํหนด
การเขา้รว่มประชุม ดว้ยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และทาํการลงทะเบียน โดยกดปุ่ ม  "ลงทะเบียนเขา้รว่ม
ประชมุ” ซึง่ในขัน้ตอนนีจ้ะถือวา่ผูถื้อหุน้ทาํการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมเรียบรอ้ยแลว้ และจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้จะถกู
นบัเป็นองคป์ระชมุ  

2) ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหหุ้น้หนึง่หุน้ มีเสยีงหนึง่เสยีง 
3) ประธานท่ีประชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยการลงคะแนนเสียงใน

แตล่ะวาระ (ยกเวน้วาระที ่7 เกีย่วกบัการแต่งตัง้กรรมการ) ใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่ประสงคล์งคะแนนเสียงไม่เห็น
ดว้ยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส ์(E-Voting) เพื่อนบัคะแนนเสียงต่อไป สาํหรบั   
ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่เห็นดว้ยไมจ่าํเป็นตอ้งลงคะแนนเสยีงผา่นระบบการประชมุแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Voting)  

4) ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะนาํคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย มาหกัออกจาก
จาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่
ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ  

5) สาํหรบัวาระท่ี 7 เก่ียวกบัการแต่งตัง้กรรมการใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-Voting) ไม่ว่าจะ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผูถื้อหุน้ที่ไม่
ลงคะแนนเสยีงผา่นระบบการประชมุแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Voting) จะถือวา่งดออกเสยีง 

วิธีการลงคะแนนเสยีงผา่นระบบการประชมุแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Voting) 

1) ใหผู้ถื้อหุน้เลอืกวาระท่ีตอ้งการออกเสยีงลงคะแนนจากนัน้ระบบจะแสดงปุ่ มสาํหรบัการออกเสยีงลงคะแนน 
ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คือ 1. เห็นดว้ย (สเีขียว) 2. ไม่เห็นดว้ย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีสม้)  4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียงลา่สดุ 
(สฟีา้) สาํหรบักรณีที่ทา่นผูถื้อหุน้ตอ้งการเปลีย่นการลงคะแนนเสียง ซึ่งหากทาํการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงลา่สดุ” 
แลว้ ไมท่าํการลงคะแนนใหม ่บรษัิทจะนาํคะแนนเสียงไปยงัคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดว้ย ยกเวน้วาระท่ี 7 จะถือว่าเป็น
การงดออกเสยีง และการออกเสยีงลงคะแนนสามารถทาํการเปลีย่นแปลงไดจ้นกวา่วาระนัน้จะปิดการสง่ผลการลงคะแนน 

เอกสารแนบ 1
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2) กรณีผูร้บัมอบฉนัทะ รบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้หลายราย ใหก้ดเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดที่ปุ่ ม “สลบับญัชี” 
เพื่อเขา้ใชง้านในบญัชีของผูถื้อหุน้รายอื่นๆ 

3) ผูถื้อหุน้มีเวลาในการลงคะแนนเสยีงเป็นเวลา 1 นาที หลงัจากที่มีการแจง้เปิดการลงคะแนนเสยีงของแตล่ะวาระ 
และเมื่อมีการปิดการสง่ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระแลว้ จะประกาศผลของวาระนัน้ใหท้ี่ประชมุทราบตอ่ไป 

4) หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีขอ้ซกัถามในที่ประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม หรือ
แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม สาํหรบัท่านผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการสอบถามผ่าน
ขอ้ความ สามารถเลอืกเมน ู“การสง่คาํถาม” และเลอืกวาระท่ีตอ้งการสอบถาม จากนัน้พิมพข์อ้ซกัถามแลว้กดสง่คาํถามเขา้มา
ในระบบ หรอืสอบถามผา่นช่องทางภาพและเสยีง โดยกดปุ่ ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” และกรอกช่ือที่ใชบ้นระบบ 
Webex จากนัน้กดปุ่ ม “จองคิว” รอสญัญาณจากเจา้หนา้ที่ในการใหค้ิวถามคาํถามทางช่อง Chat และทาํการเปิดกลอ้งและ
ไมโครโฟนของทา่นเมื่อไดร้บัสญัญาณใหถ้ามคาํถาม โดยผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งแจง้ช่ือ นามสกุล พรอ้มแจง้ว่ามาดว้ยตนเอง
หรือรบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้รายใดก่อนถามคาํถามทุกครัง้ ในกรณีที่มีคาํถามที่เก่ียวขอ้งในวาระนัน้ๆ ถูกส่งเขา้มาเป็น
จาํนวนมาก บรษัิทจะพิจารณาคดัเลอืกตามความเหมาะสม  

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการรกัษาเวลาในการประชุม ในแต่ละวาระบริษัทขออนุญาตเปิดโอกาสในการสอ บถามผ่าน
ช่องทางภาพและเสยีง สาํหรบั 2 ทา่นแรกที่กดจองคิว และขอใหท้า่นท่ีสอบถามผา่นช่องทางภาพและเสียง สอบถามเพียงรอบ
เดียวเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่านอื่นไดส้อบถามในวาระต่อๆ ไป สาํหรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่
ไมใ่ช่ 2 ทา่นแรก ขอใหท้า่นพิมพข์อ้ซกัถามใน Q&A แลว้กดสง่คาํถามเขา้มาในระบบแทน และในกรณีที่มีคาํถามที่เก่ียวขอ้งใน
วาระนัน้ๆ ถกูสง่เขา้มาเป็นจาํนวนมาก บรษัิทจะพิจารณาคดัเลอืกคาํถามตามความเหมาะสม 

ทัง้นี ้เพื่อความปลอดภยัในสขุภาพอนามยัของผูเ้ขา้รว่มการประชมุภายในหอ้งถ่ายทอดสด ขอความกรุณาสอบถาม
อยา่งกระชบัเพื่อใหร้ะยะเวลาการประชมุเสรจ็สิน้ภายใน 2 ชั่วโมง และในกรณีที่มีคาํถามเป็นจาํนวนมากทาํใหเ้กินกวา่กาํหนด
ระยะเวลาทางบรษัิทจะขอจดัทาํเป็นสรุปคาํถามพรอ้มคาํตอบไวบ้น website ของบรษัิทแทน รวมทัง้จดัทาํไวเ้ป็นแนบทา้ยของ
รายงานการประชมุ 

แนวทางปฏิบตัิในการนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ 

- ในวาระการประชมุที่ 2, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 ซึง่ถือเป็นวาระปกติ ตามพระราชบญัญตัิ บรษัิท มหาชน จาํกดั 
พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1) กาํหนดใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ในกรณีนีเ้มื่อมี
ผูถื้อหุน้งดออกเสยีงจะไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานคะแนนเสยีง  

- ในวาระการประชมุที่ 8 เรือ่งการพิจารณาอนมุตัิกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 ตามพระราชบญัญัติ
บรษัิท มหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรค 2 กาํหนดใหม้ติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า  
2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุม โดยมิไดก้าํหนดว่าผูถื้อหุน้นัน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนหรือมีสิทธิออกเสียง
ดว้ยหรอืไม ่ดงันัน้กรณีนีก้ารนบัฐานคะแนนเสยีงจึงตอ้งนบัตามจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

เจา้หนา้ที่บรษัิทแนะน ากรรมการบรษัิท ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมายดงัตอ่ไปนี ้ 
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คณะกรรมการบรษัิท 

1) คณุวิเชฐ ตนัติวานิช ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
และประธานในท่ีประชมุ 

2)  คณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
3) คณุธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด ์ ด ารงต าแหนง่กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร 
4) คณุสนัติสขุ คลอ่งใชย้า   ด ารงต าแหนง่กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
5) คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกรู ด ารงต าแหนง่กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน  
6) คณุวีรยทุธ โพธารามิก  ด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
7) คณุศิโรตม ์เสตะพนัธุ  ด ารงต าแหนง่กรรมการและกรรมการอิสระ 
8) คณุรอซแมน บิน โอมาร ์ ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
9) คณุยทุธพงศ ์มา ด ารงต าแหนง่กรรมการ (เขา้รว่มประชมุผา่น Video Conference) 
10) คณุโมฮาหมดั คาดาร ์บิน เมรกินั  ด ารงต าแหนง่กรรมการ (เขา้รว่มประชมุผา่น Video Conference) 
11) คณุทารุมาลงิแกม เอ/แอล คานากาลงิแกม ด ารงต าแหนง่กรรมการ (เขา้รว่มประชมุผา่น Video Conference) 
12) คณุดิเนซ นมับิอาร ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (เขา้รว่มประชุมผ่าน 

Video Conference) 

สรุปจ านวนกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุในครัง้นีจ้  านวน 12 ทา่น จากจ านวนกรรมการทัง้สิน้ 12 ทา่น คิดเป็นรอ้ยละ 100 

เลขานกุารของบรษัิท 
คณุนิศเรศ ดษิเทศ  

ผูส้อบบญัชี 
คณุกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ ผูส้อบบญัชีจาก บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั   

ที่ปรกึษากฎหมายตอบขอ้ซกัถามจากผูถื้อหุน้และเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 

คณุประทมุพร สมบรูณพ์ลูผล จาก บรษัิท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากดั 

ในการประชมุครัง้นีม้ีผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 13 ราย และมีผูร้บัมอบฉนัทะ 655 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้
ไดท้ัง้สิน้ 9,608,536,704 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 82.8832 ของจ านวนหุน้ที่จ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท เป็นอนัครบองคป์ระชุม 
โดยตามมาตรา 103 ของพระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ที่ 33 ซึ่งมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัองคป์ระชุมว่า
ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมี
หุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จึงครบเป็นองคป์ระชุมและบริษัทยงัมีการรบั
ลงทะเบียนอยูส่  าหรบัผูท้ี่ทยอยมาประชมุดว้ย   

เมื่อครบองคป์ระชมุแลว้ ประธานที่ประชมุจึงขอเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของ บรษัิท เอเชีย เอวิเอชั่น
จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบัวาระการประชมุดงัที่ไดแ้จง้ใหท้ราบในหนงัสือเชิญประชุมที่ไดเ้ผยแพรใ่นเว็บไซต ์และไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้ลว่งหนา้แลว้  

เอกสารแนบ 1



 

4 

เร่ิมการประชุม   

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ  

ประธานที่ประชมุไดแ้ถลงตอ่ที่ประชมุวา่ ผมเห็นสมควรท่ีจะใชโ้อกาสนีใ้นการอธิบายภาพรวมใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบว่า ที่ผ่านมา
บริษัทไดจ้ัดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์โดยปีนีเ้ป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นเรื่องของวิกฤตการณ์ที่เกิดขึน้จนท าใหทุ้กอย่าง
หยดุชะงกัและปรบัเปลีย่นวิธีการท างานเป็นอยา่งมาก ผมและคณะกรรมการขอยืนยนัเรื่องเดิมว่าเราเตรียมความพรอ้มตลอด
มาเพื่อที่จะเดินหนา้ท าธุรกิจต่อไป สรา้งผลก าไรใหก้บัผูถื้อหุน้ต่อไป ดงันัน้ในเหตุการณท์ัง้หมดที่ผ่านมา บริษัทไดม้ีการปรบั
โครงสรา้งครัง้ใหญ่ ซึง่คณุธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด ์จะเป็นผูใ้หข้อ้มลูในภาพรวมเก่ียวกบัการปรบัโครงสรา้ง จนในที่สดุจึงมีความ
เช่ือมั่นวา่ การเดินทางตอ่ไปของบรษัิท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั ในครัง้นี ้นา่จะเป็นมิตรหมายที่ดีที่จะแข็งแกรง่มากขึน้  ประธานที่
ประชมุไดม้อบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารแจง้เรือ่งเพื่อทราบตอ่ที่ประชมุ  

คณุธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด ์ประธานกรรมการบรหิาร เป็นผูใ้หข้อ้มลูแก่ที่ประชมุดงันี ้ 

ส าหรบัการปรบัโครงสรา้ง ซึง่ก่อนหนา้นีผู้ถื้อหุน้ฝ่ังไทยซึง่เป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์คือ AAV ถือหุน้รอ้ยละ 55 
ใน บจ. ไทยแอรเ์อเชีย สว่นของฝ่ังทางแอรเ์อเชีย มาเลเซีย ถือหุน้อีกรอ้ยละ 45 โดยภายหลงัจากการปรบัโครงสรา้งคือ AAV 
เพิ่มสดัส่วนการถือหุน้เป็นรอ้ยละ 100 ใน บจ. ไทยแอรเ์อเชีย และผู้ถือหุน้ฝ่ังทางแอรเ์อเชีย มาเลเซีย ขึน้มาถือหุน้ใน AAV 
ประมาณรอ้ยละ 45 และสดัส่วนอยู่ที่ผมเองประมาณรอ้ยละ 20 และสดัส่วนที่เหลืออีกประมาณรอ้ยละ 30 กว่าเป็นผูถื้อหุน้
รายย่อย รวมทัง้มีการปรบัโครงสรา้งหนีซ้ึ่งตอนนีห้นีเ้กือบทัง้หมดที่เรามีกับทางมาเลเซียไดถ้กูแปลงเป็นทุนแลว้ และท าให ้
Balance Sheet ยงัมีกระแสเงินสด ท าใหก้ลบัมาแข็งแรง และยงัสามารถแขง่ขนัตอ่ไปได ้ 

ประธานที่ประชมุไดแ้ถลงเพิ่มเติมตอ่ที่ประชมุวา่ การเดินหนา้ในการปรบัโครงสรา้ง ซึง่ไมใ่ช่เรื่องง่ายในการเริ่ม แต่ในท่ีสดุเราก็มี
การปรบัโครงสรา้งใหม้ีความแข็งแกรง่ พรอ้มที่จะท าธุรกิจตอ่ไป 

ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชุมแจง้ว่าเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ  จึงขอ
เสนอใหพ้ิจารณาในวาระถดัไป 

วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  

ประธานที่ประชุมไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ไดม้ีการ
จดัท ารายงานการประชมุซึง่คณะกรรมการบรษัิทเห็นวา่ไดม้ีการบนัทกึรายงานไวอ้ยา่งถกูตอ้งและครบถว้น รวมทัง้ไดจ้ดัสง่ให้
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ พรอ้มทัง้เผยแพรท่างเว็บไซตข์องบริษัท (www.aavplc.com) 
แลว้ รายละเอียดไดน้ าสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ ตาม เอกสารแนบ 1 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรอืสอบถามในวาระนี ้ประธานในท่ีประชมุขอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญั 
ผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 ดงัรายละเอียดตามที่ไดน้  าเสนอ ซึ่งวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิ
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ผูเ้ขา้รว่มประชมุที่ประสงคจ์ะออกเสยีงลงคะแนน 
ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง สามารถกดปุ่ มออกเสยีงลงคะแนนไดใ้นระบบอิเลก็ทรอนิกส ์
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มติที่ประชุม 

ที่ประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ดว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นดว้ย  9,608,573,313 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 117 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสยีง (669 ราย) 9,608,573,430 เสยีง   

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

ประธานท่ีประชมุไดแ้ถลงตอ่ที่ประชมุวา่ บรษัิทไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาและการเปลีย่นแปลงที่ส  าคญัที่เกิดขึน้ในรอบ
ปี 2564 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีซึง่ในปีนีส้ามารถดไูดจ้ากการ scan QR Code ที่ปรากฏอยู่บนใบลงทะเบียนที่ได้
จดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ วาระนีไ้มม่ีการลงคะแนนเสยีงจากผูถื้อหุน้เนื่องจากเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ 
โดยขอใหค้ณุสนัติสขุ คลอ่งใชย้า ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูใ้หข้อ้มลูแก่ที่ประชมุ  

คณุสนัติสขุ คลอ่งใชย้า ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดร้ายงานตอ่ที่ประชมุดงันี ้

ขอ้มลูการดาํเนินงานท่ีสาํคญัปี 2564 

- ตลอดทัง้ปีขนส่งผูโ้ดยสารรวม 2.9 ลา้นคน ลดลงรอ้ยละ 69 โดยหลกัมาจากการหดตวัของจาํนวนผูโ้ดยสาร 
สง่ผลใหม้ีคา่ตั๋วเครือ่งบินเฉลีย่อยูท่ี่ 1,090 บาท จาก 1,199 บาท ในปีก่อน 

- ปรมิาณการผลติดา้นผูโ้ดยสาร (ASK) ในปี 2564 อยูท่ี่ 3,002 ลา้นท่ีนั่งตอ่กิโลเมตร ลดลงรอ้ยละ 70 จากปีก่อน
หนา้เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 และกลางเดือนเมษายน 2564 
ประกอบกบัเที่ยวบินภายในประเทศถกูระงบัชั่วคราวในช่วงไตรมาสที่ 3 เกือบทัง้หมด สง่ผลใหร้ะยะทางเฉลีย่ตอ่เที่ยวบินลดลง
มาอยูท่ี่ 688 กิโลเมตรตอ่เที่ยวบิน 

- เนื่องจากมีการบริหารเที่ยวบินและปริมาณที่นั่งใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการเดินทางอย่างต่อเนื่องสง่ผลให้
อตัราขนสง่ผูโ้ดยสารอยูท่ี่รอ้ยละ 68 ลดลงจากปีก่อนที่รอ้ยละ 75 และมีอตัราการใชเ้ครือ่งบินต่อลาํอยูท่ี่  5.6 ชั่วโมงปฏิบตัิการ
บินต่อวนั ทัง้นี ้เราไดใ้หบ้ริการเสน้ทางบินในประเทศ สู ่23 จุดหมายปลายทาง และเสน้ทางบินระหว่างประเทศ 2 จุดหมาย
ปลายทาง รวมแลว้ใหบ้รกิารไปทัง้สิน้จาํนวน 24,011 เที่ยวบิน 

- อยา่งไรก็ดี ความตรงตอ่เวลาของเที่ยวบิน (OTP) อยูท่ี่รอ้ยละ 97 ซึง่ดีกว่าเป้าหมายที่ตัง้ไวท้ี่รอ้ยละ 90 นบัเป็น
ความรว่มมือรว่มใจของทกุแผนกในบรษัิท เพื่อใหบ้รกิารท่ีดีที่สดุสาํหรบัผูโ้ดยสารของเรา ตอกยํา้ใหเ้ห็นวา่ “ความตรงตอ่เวลา” 
คือหวัใจสาํคญัสงูสดุเช่นเดียวกบัมาตรฐานความปลอดภยัและสขุอนามยัที่เรายดึถือมาตลอด 

- ในระหวา่งปี บรษัิทไดป้ลดประจาํการเครือ่งบินแอรบ์สัจาํนวน 2 ลาํ ทาํใหบ้รษัิทมีฝงูบินทัง้สิน้ 60 ลาํ ณ สิน้ปี 2564 
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สรุปผลการดาํเนินงานทางการเงิน 
- สาํหรบัปี 2564 บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีรายไดร้วมจาํนวน 4,508 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 72 จากรายไดปี้ 2563 ที่ 

16,236 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการจาํนวน 3,828 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 72 จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน เป็นผลมาจากการลดลงของปรมิาณผูโ้ดยสารในปีดงักลา่วที่รอ้ยละ 69 และค่าโดยสารเฉลี่ยลดลงที่รอ้ยละ 9 สาํหรบั
รายไดจ้ากบริการเสริมคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 17 ของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ โดยหลกัลดลงจากการหดตวัของ
ผูโ้ดยสารและเที่ยวบินระหว่างประเทศที่กลา่วขา้งตน้ สง่ผลต่อบริการฝากสมัภาระใตท้อ้งเครื่อง ค่าระวางขนสง่ และรายได้
จากการขายสนิคา้บนเครือ่งบินที่ไดร้บัผลกระทบจากการท่ีสาํนกังานการบินพลเรอืนแห่งประเทศไทย (กพท.) ไดป้ระกาศหา้ม
จาํหนา่ยและใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน 

- สาํหรบัปี  2564 บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีคา่ใชจ้่ายรวมทัง้สิน้ 16,256  ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 32 จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อนที่เท่ากับ 23,795 ลา้นบาท โดยหลกัมากจากค่าเชือ้เพลิง ค่าจา้งพนกังาน ค่าบริการในสนามบินและลานจอด 
ค่าใชจ้่ายบริการภาคพืน้และการจดัจาํหน่ายที่ลดลงตามปริมาณเที่ยวบิน นอกจากนีม้ีค่าใชจ้่ายอื่นจาํนวน 3,900 ลา้นบาท 
โดยหลกัเป็นผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จรงิจาํนวน 3,654 ลา้นบาท 

- สง่ผลให ้บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีขาดทนุสทุธิสาํหรบัปีจาํนวน 11,786 ลา้นบาท 

จดุเดน่ความยั่งยืนของปี 2564 

- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไดร้บัเลอืกเขา้สูร่ายช่ือหุน้ยั่งยืน หรอื Thailand Sustainability Investment (THSI) 
ประจาํปี 2564 โดยเป็นบรษัิทท่ีลงทนุในธุรกิจสายการบินเพยีงแหง่เดยีวที่ไดร้บัการคดัเลอืกเขา้ THSI เป็นปีที่สามติดตอ่กนั 

- จดุเดน่ความยั่งยินของปี 2564 แบง่ตามแผนกลยทุธข์องการดาํเนินงานดา้นความยั่งยืนของบริษัท คือ GOOD, 
GREEN และ GROWTH ซึง่บง่บอกถึงประสทิธิภาพของการดาํเนินงานตามเปา้หมายของการขบัเคลื่อนธุรกิจดว้ยความยั่งยืน 
และเป็นแนวทางในการดาํเนินงานเพื่อสรา้งโอกาสทางธุรกิจ และตอบสนองตอ่ความทา้ทายในอนาคต 

- ประสิทธิภาพการตรงต่อเวลา หรือ On Time Performance (OTP) คือหนึ่งในจุดเด่นดา้นความยั่งยืน โดยใน    
ปี 2564 มีประสทิธิภาพความตรงตอ่เวลาอยู่ที่รอ้ยละ 97 ซึ่งสะทอ้นถึงคณุภาพของการทาํงานแบบบรูณาการของทกุฝ่าย ตอกยํา้
ความสาํเรจ็จากรางวลัสายการบินที่ตรงเวลาที่สดุในโลก โดยสายการบินติดอนัดบั 3 ประเภทสายการบินราคาประหยดั โดย 
Cirium 

- การบรหิารจดัการของเสยีของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีเปา้หมายลดปรมิาณขยะเสยีที่นาํไปสูบ่อ่ฝังกลบใหเ้ป็นศนูย ์
โดยไดด้าํเนินการตาม 5R คือ refuse, reduce, reuse, recycle และ repair สง่ผลใหปี้ 2564 มีอตัราการรีไซเคิลอยู่ที่รอ้ยละ 88 
ดีกวา่ปีก่อนที่รอ้ยละ 56 ในขณะท่ีสามารถสามารถลดการใชก้ระดาษไดร้อ้ยละ 62 โดยดาํเนินการเพิ่มประสทิธิภาพการใชง้าน
เอกสารกระดาษและเปลีย่นเอกสารรูปแบบกระดาษใหเ้ป็นรูปแบบดิจิทลัอยา่งตอ่เนื่อง 

- นอกจากนี ้ทาง บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไดท้าํการสอบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์scope 1 
และ 2 เพื่อวดัผลประสิทธิภาพของการดาํเนินงานเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และไดร้บัการทวนสอบจากผูม้ีใบอนญุาต 
เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ารายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่บริษัทเปิดเผยนัน้ มีความถูกตอ้งและสอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 
อยา่งไรก็ดีปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกเมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา มีปริมาณลดลงเนื่องจากการลดลงของปริมาณเที่ยวบิน
และการดาํเนินนโยบายทาํงานจากบา้น (WFH) 
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- สดุทา้ยแง่มมุทางสงัคม บริษัทบรรลเุป้าหมายในหลายดา้น อาทิ ดชันีชีว้ดัความสาํเร็จดา้นความปลอดภยันัน้
คือไมม่ีอบุตัิเหตถุึงชีวิตระหวา่งทาํงาน รวมพนกังานท่ีปฎิบตัิงานเขา้รว่มฝึกอบรมครบรอ้ยละ 100 โดยมีชั่วโมงฝึกอบรมทกัษะ
เฉพาะทางเฉลีย่ตอ่คนอยูท่ี่ 24 ชั่วโมงตอ่ปี 

แผนการดาํเนินงานปี 2565 

 ทัง้นี ้บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีเป้าหมายที่จะเป็นผูน้าํตลาดในเสน้ทางบินหลกัและรอง เพื่อใหไ้ดร้บัผลตอบแทนที่
สงูขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดภายในประเทศและเตรียมพรอ้มรองรบัการเติบโตของจาํนวนผูโ้ดยสารเพื่อเช่ือมต่อการ
เดินทางในประเทศและในภมูิภาค นอกจากนี ้บจ. ไทยแอรเ์อเชีย วางกลยทุธ์ใหฐ้านการบินที่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิเสริม
ความแข็งแกร่งเสน้ทางบินในประเทศ พรอ้มทัง้รวมเสน้ทางขนส่งสินคา้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายเสน้ทางบินระหว่าง
ประเทศ เพื่อใหแ้นใ่จวา่เราจะไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัทัง้ในสว่นผูโ้ดยสารและการขนสง่สนิคา้ เพื่อคงความเป็นผูน้าํตลาด  

 เครอืข่ายการบนิ 

- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีการบริหารปริมาณที่นั่งและเสน้ทางการบินอย่างต่อเนื่องเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลและเกิด
รายไดสู้งสุด โดยมีการปรบัลดและ/หรือเพิ่มความถ่ีเที่ยวบิน ยกเลิกเสน้ทางบินและ/หรือการจัดเสน้ทางบินใหม่เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการเดินทาง 

- นอกจากนี ้มีแผนเดินหนา้เพิ่มความถ่ีและเปิดเสน้ทางบินเพื่อตอบสนองตอ่ความตอ้งการของนกัเดินทาง โดยตัง้
เปา้กลบัมาบินเสน้ทางภายในประเทศครบรอ้ยละ 100 ภายในปีนี ้

- รวมทัง้พิจารณาเปิดเสน้ทางบินระหว่างประเทศตามแผนการเปิดประเทศของประเทศปลายทางอย่างใกลชิ้ด 
ลา่สดุเปิดบินแลว้ 7 ประเทศ 18 เสน้ทางบิน สู ่มลัดีฟส ์กมัพชูา มาเลเซีย สงิคโ์ปร เวียดนาม อินโดนิเซีย อินเดีย 

 การเตบิโตของรายได ้

- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย วางแผนกระตุน้รายไดจ้ากโปรโมชั่นและแคมเปญตลอดปี เช่น Super+ Pass โดยรวมบตัร
โดยสารเที่ยวบินในประเทศไทยและอาเซียน บรกิารจดัสง่อาหารฟรไีมจ่าํกดั และประกนัภยัการบอกเลกิการเดินทาง 

- พรอ้มกลบัมาใหบ้รกิารเช่ือมตอ่เที่ยวบิน (Fly- Thru) ทัง้ในและระหวา่งประเทศ รวมถึงบรกิารเช่ือมตอ่ไปยงัเกาะ
และเมืองตา่งๆ หรอืบรกิารตอ่รถตอ่เรอื 

- เพิ่มรายไดจ้ากธุรกิจขนสง่สนิคา้ทางอากาศ และธุรกิจดา้นโลจิสติกส ์

- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไดข้ยายธุรกิจไปยงัการใหบ้ริการแพลตฟอรม์ airasia Super App โดยตัง้เป้าเป็นผูน้าํดา้น
การทอ่งเที่ยวและไลฟสไตลแ์หง่ภมูิภาคเอเชียแปซิฟิค 

 การเพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนนิงาน 

- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีการขยายเครือข่ายและระบบการบริหารที่จะสง่เสริมใหเ้กิดการประหยดัและการบริหาร
จดัการอยา่งมีประสทิธิผล (Lean Management) เพื่อเตรยีมพรอ้มกบัการแขง่ขนัในอนาคต 

- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย เพิ่มประสิทธิภาพการบินจากวิธีปฏิบตัิการบินสีเขียว (Green Operation) สนบัสนนุการ
เดินทางอยา่งยั่งยืน 
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- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไดร้ิเริ่มและนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีเขา้มาใช ้เพื่อใหก้ารเดินทางมีความปลอดภยัและ
สะดวกมากขึน้ โดยมุ่งเนน้ในการเพิ่มประสบการณก์ารบินใหม่ๆ และมาตรการลดการสมัผสัเพื่อความสะดวกแลว้ปลอดภยั
ของผูโ้ดยสาร 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรอืสอบถามในวาระนี ้ประธานท่ีประชมุแจง้วา่เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไมม่ีการลงมติ ประธาน
ขอใหถื้อวา่ที่ประชมุไดร้บัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษัิทส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ดงัรายละเอียดตามที่
ไดน้  าเสนอ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงนิ) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2564 

ประธานที่ประชุมไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) (“พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535”) มาตรา 112 ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัท างบดลุและบญัชี
ก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีที่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ เสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญั
ประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ ทัง้นี ้งบการเงินประจ าปีของบริษัทสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ไดผ้่านการตรวจสอบและลงนาม
โดยคณุกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6137 สงักดั บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผ่านการพิจารณา
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ขอเชิญคณุไพรชัล ์พรพฒันนางกรู ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน เป็นผูใ้หข้อ้มลู
แก่ที่ประชมุ 

คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ไดร้ายงานต่อที่ประชุมว่า ขอ้มูลประกอบการพิจารณาอนุมตัิงบดุลของปี 2564 เริ่มตน้จาก บจ. 
ไทยแอรเ์อเชีย ดงันี ้

- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีรายไดร้วมจาํนวน 4,508 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 72 จากรายไดใ้นปี 2563 โดยหลกัมาจาก
รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารที่ลดลง เนื่องจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 สง่ผลใหผู้โ้ดยสารในปีนีล้ดลงรอ้ยละ 
69 จากปีก่อน 

- จากการปรบัปรมิาณเที่ยวบินใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการเดินทาง เป็นผลใหค้า่นํา้มนัเชือ้เพลิงลดลงตามปริมาณ
การใชน้ํา้มนั รวมถึงคา่จา้งพนกังานซึ่งลดลงโดยหลกัจากนโยบายขอความรว่มมือใหพ้นกังานใชส้ิทธิการลาโดยไม่รบัค่าจา้ง  
ในระยะสัน้และระยะยาว เช่นเดียวกนักบัค่าบริการในสนามบินและลานจอดจากส่วนลดค่าบริการในการขึน้ลงอากาศยาน 
(Landing Charge) ค่าบริการที่จอดอากาศยาน (Parking Charge) และค่าบริการการเดินอากาศ (Air Navigation Charge) 
สง่ผลใหม้ีขาดทนุสทุธิ 11,786 ลา้นบาท และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีขาดทนุตอ่หุน้ท่ี 262.62 บาท 

- บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีสินทรพัยร์วมของบริษัทอยู่ที่ 45,509 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยเป็นผลมาจากสินทรพัย์
หมนุเวียนที่เพิ่มขึน้จากการทาํรายการขายและเช่ากลบัเครือ่งบิน ซึง่จะมีการเพิ่มในสว่นของมดัจาํค่าเช่าเครื่องบินสทุธิกบัการ
ตดัจาํหนา่ยเงินสาํรองบาํรุงรกัษาเครือ่งบิน ในขณะท่ีเงินสดและรายการเทียบเงินสดมีจาํนวนลดลง 

- ในสว่นของหนีส้นิรวมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 16 จากปีก่อน อยู่ที่ 56,464 ลา้นบาท โดยหลกัเกิดจากการปรบัโครงสรา้ง
หนีส้นิสญัญาเช่าดาํเนินงานเครือ่งบิน ซึง่มีการยืดระยะเวลาในการเช่าออกไป 

- สว่นของผูถื้อหุน้ขาดทนุจาํนวน 10,955 ลา้นบาท เมื่อเทียบจากสิน้ปีก่อนหนา้ที่จาํนวน 3,496 ลา้นบาท โดย
หลกัเป็นผลจากขาดทุนจากการดาํเนินงานสาํหรบัปี แมว้่าจะมีการเพิ่มทนุระหว่างปี เขา้มาแลว้ อย่างที่ไดม้ีการอธิบายก่อน
หนา้ในวาระท่ี 1 วา่บรษัิทมีการปรบัโครงสรา้งและการเพิ่มทนุ ซึ่งการเพิ่มทนุของบริษัทแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 เกิดขึน้
ในเดือนธนัวาคม ระยะที่ 2 เกิดขึน้ในเดือนมกราคม ซึง่ตามการปิดรอบบญัชีในปี 2564 เสรจ็ไปเพียงแคส่ว่นแรก 
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งบการเงินเฉพาะกิจ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

- รายไดอ้ยูท่ี่ 26 ลา้นบาท เทา่กบัปีที่แลว้ ในขณะที่บริษัทมีขาดทนุสทุธิเพิ่มขึน้อยู่ที่ 127 ลา้นบาท โดยหลกัเกิดจาก
การที่ท าการปรบัโครงสรา้งบรษัิท 

- ในสว่นของงบดลุ มีสนิทรพัยร์วมเพิ่มขึน้ 10,925 ลา้นบาท จากเดิม 3,170 ลา้นบาท ทาํใหม้ีสินทรพัยร์วมสทุธิที่ 
14,095 ลา้นบาท ณ วนัสิน้งวด โดยหลกัจากเงินสดที่เกิดจากการเพิ่มทนุของบรษัิทในระยะแรก  

- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีหนีส้นิรวมเพิ่มขึน้ 52 ลา้นบาท จากค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มทนุและปรบัโครงสรา้ง 
ผูถื้อหุน้ 

- สว่นของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้ 10,837 ลา้นบาท ทาํใหม้ีสว่นเพิ่มขึน้อยู่ที่ 14,040 ลา้นบาท โดยหลกัเป็นผลจากการ
ออกหุน้สามญัเพิ่มทนุเช่นกนั 

งบการเงินรวม บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีรายไดร้วมทัง้สิน้ 4,508 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563  ที่รอ้ยละ 72 โดยประมาณ 

- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีขาดทนุสทุธิสาํหรบัปี 2564 ในสว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท มีจาํนวน 6,647 ลา้น
บาท เพิ่มขึน้จากขาดทนุสทุธิ จาํนวน 4,764 ลา้นบาทในปีก่อนหนา้ คิดเป็นขาดทนุต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานอยู่ที่ 1.2985 บาทต่อหุน้ 
ถา้คิดเป็นลกัษณะขาดทุนต่อหุน้ที่มีการปรบัลดลงจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกไปแลว้เมื่อเดือนธันวาคม จะอยู่ที่ 
1.2833 บาทตอ่หุน้ ในการขาดทนุ 

- ในส่วนของงบดลุ มีสินทรพัยร์วมเพิ่มขึน้เป็น 71,208   ลา้นบาท โดยหลกัจากเงินสดที่เพิ่มขึน้จากการเพิ่มทุน 
ในขณะที่สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนมีการลดลงจากการทาํรายการขายและเช่ากลบัเครื่องบินและมีการตดัจาํหน่ายเงินสาํรอง
บาํรุงรกัษาเครือ่งบินที่เก่ียวขอ้งกบัรายการดงักลา่ว 

- สว่นของหนีส้นิรวมเกิดจากการเพิ่มขึน้ของหนีส้นิตามสญัญาเช่าที่มีการปรบัโครงสรา้งหนีส้นิในการยืดอายเุวลา
สญัญาเช่าดาํเนินงานเครือ่งบิน ซึง่ทาํไปแลว้ 25 ลาํ ในปี 2564 

- สว่นของผูถื้อหุน้มีจาํนวน 16,828.8 ลา้นบาท โดยแบง่เป็น 2 สว่น สว่นหนึง่คือผูถื้อหุน้ของบรษัิทท่ี 20,201 ลา้น
บาท และเป็นสว่นของผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอาํนาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย ติดลบ 3,372 ลา้นบาท 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรอืสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชมุขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบดลุ (งบแสดงฐานะการเงิน) 
และบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2564 ดงัรายละเอียดตามที่ไดน้  าเสนอ ซึ่งวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ผูเ้ขา้รว่มประชมุที่ประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออก
เสยีง สามารถกดปุ่ มออกเสยีงลงคะแนนไดใ้นระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

มติที่ประชุม  

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงบดลุ (งบแสดงฐานะการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้
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เห็นดว้ย  9,608,607,541 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นดว้ย 117 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 978 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสยีง (670 ราย) 9,608,608,636 เสยีง   

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 

ประธานในที่ประชมุไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรร
ก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็น ทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองจะมีจ านวน  ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน รวมทัง้การจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัท
ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูถื้อหุน้ในที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ขอเชิญคณุไพรชัล ์พรพฒันนางกูร ประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงิน 
เป็นผูใ้หข้อ้มลูแก่ที่ประชมุ 

คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกรู ไดร้ายงานตอ่ที่ประชมุวา่  

1) การจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายนัน้ บรษัิทไดจ้ดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย ครบตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ จึงเห็นควร
เสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงดจดัสรรก าไรจากผลประกอบการปี 2564 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

2) การพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
หลกัจะค านึงถึงผลการด าเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะการเงิน รวมทัง้เง่ือนไขและขอ้จ ากัดในการ
จ่ายเงินปันผลตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาเงินกู ้หุน้กู ้หรอืสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ที่ก าหนดให้ตอ้งปฏิบตัิตามแผนธุรกิจใน
อนาคต และความจ าเป็นในการใชเ้งินลงทนุ รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 เนื่องจากบริษัทมี
รายไดห้ลกัจากเงินปันผลจากบรษัิท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั โดยคณะกรรมการของบริษัท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั มีมติงดจ่ายเงิน
ปันผลประจ าปี 2564 เป็นผลมาจากบรษัิท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั มีผลการด าเนินงานขาดทนุ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชุมขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรและงด
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ดงัรายละเอียดตามที่ไดน้  าเสนอ ซึง่วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ ผูถื้อหุน้
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่ประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง 
สามารถกดปุ่ มออกเสยีงลงคะแนนไดใ้นระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการงดจดัสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย  9,608,607,541 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นดว้ย 117 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 978 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสยีง (670 ราย) 9,608,608,636 เสยีง   

เอกสารแนบ 1
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 

ประธานในที่ประชมุไดแ้ถลงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่ง
ก าหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีจะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้ทัง้นี ้ขอเชิญคณุไพรชัล ์พรพฒันนางกรู ประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงิน เป็น
ผูใ้หข้อ้มลูตอ่ที่ประชมุ  

คณุไพรชัล ์พรพฒันนางกรู ไดร้ายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี
จากบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทประจ าปี 2565 เนื่องจากเป็นส านกังาน สอบบญัชีชัน้น าที่ใหบ้ริการ
การสอบบญัชีเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากลและมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้เพื่อใหก้ารสอบบญัชีภายในกลุม่แอร์
เอเชียมีมาตรฐานเดียวกนั ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ทัง้นี ้บริษัทสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีตามที่เสนอไม่มี
ความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีใดๆ กบับรษัิท ผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุน้ใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งของบคุคลดงักลา่ว 

จึงเห็นควรใหเ้สนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท
ประจ าปี 2565 จ านวน 4 ทา่น มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

      1       นางกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ         ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6137 
      2       นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ ์          ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4501 
      3       นางสาวมณี รตันบรรณกิจ        ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5313 
      4       นางสาวโกสมุภ ์ชะเอม             ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6011 

ซึง่ผูส้อบบญัชีนางกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ ลงลายมือช่ือรบัรองงบการเงินของบรษัิทจ านวน 3 ปี และนายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ ์ลง
ลายมือช่ือรบัรองงบการเงินของบริษัทจ านวน 1 ปี ส  าหรบัผูส้อบบญัชีอีก 2 ท่าน คือนางสาวมณี รตันบรรณกิจ และนางสาว
โกสมุภ ์ชะเอม ไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือรบัรองงบการเงินของบริษัท ทัง้นี ้ ใหผู้ส้อบบญัชีรบัอนญุาตคนใดคนหนึ่งขา้งตน้เป็น
ผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วขา้งตน้ ไม่สามารถ
ปฏิบตัิงานได ้ใหบ้รษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของบริษัท สาํนกังาน  อีวาย จาํกดั ทาํหนา้ที่แทน 
รวมทัง้เห็นควรใหก้าํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2565 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทเป็นจาํนวนเงิน 1.00 ลา้นบาท 
เทา่กบัปี 2564 ซึ่งบริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบริษัทย่อยสาํหรบัปี 2565 
ดว้ย ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีประจาํปี 2565 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยเป็นจาํนวน 4.0 ลา้นบาท เท่ากบัปี 2564 
นอกจากนีม้ีค่าบริการอื่น ไดแ้ก่ การตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) จาํนวน 0.8 ลา้นบาท 
จึงขออนญุาตทางที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่ว 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรอืสอบถามในวาระนี ้ประธานท่ีประชุมขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนด 
คา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 ดงัรายละเอียดตามที่ไดน้  าเสนอ ซึง่วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ผูเ้ขา้รว่มประชมุที่ประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง สามารถ
กดปุ่ มออกเสยีงลงคะแนนไดใ้นระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

เอกสารแนบ 1
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มติที่ประชุม  

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย  9,608,608,519 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นดว้ย 117 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสยีง (670 ราย) 9,608,608,636 เสยีง   

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2565 

ประธานท่ีประชมุไดม้อบหมายใหค้ณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย  ์ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูใ้หข้อ้มลูกบั  
ผูถื้อหุน้ในวาระนี ้

คณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ไดร้ายางานตอ่ที่ประชมุวา่ 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 17 ก าหนดใหก้รรมการออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี อตัราหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการซึง่พน้จาก
ต าแหนง่อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหนง่อีกได ้ส  าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสให้
ผูถื้อหุน้ในการเสนอรายช่ือบคุคลที่เหมาะสมเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เป็นการลว่งหนา้ตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2564 จนถึงวนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์2565 ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายช่ือกรรมการเพื่อ
รบัการคดัเลอืกแตอ่ยา่งใด 

โดยการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ครัง้นี ้มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระดงันี ้ 

วาระ รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

7.1 นายสนัติสขุ คลอ่งใชย้า กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 
7.2 นายวีรยทุธ โพธารามกิ กรรมการอิสระ 

7.3 นายศิโรตม ์เสตะพนัธ ุ กรรมการอิสระ 

7.4 นายดเินช นมับิอาร ์ กรรมการอิสระ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเห็นควร
เสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามก าหนดวาระประจ าปี 2565 ทัง้ 4 ทา่นกลบัเขา้
มาด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 

โดยกรรมการทัง้ 4 ทา่น มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นดา้นต่างๆ อนัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัท 
และมีคณุสมบตัิครบถว้นตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ประวตัิของกรรมการโดยสรุปแต่ละท่านปรากฏตาม
เอกสารประกอบหนงัสอืเชิญประชมุ (เอกสารแนบ 3) แลว้  

เอกสารแนบ 1
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ไมม่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรอืสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชมุขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่ง
ตามก าหนดวาระประจ าปี 2565 ตามที่เสนอ ซึ่งวาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้การลงคะแนนในวาระนีข้อใหล้งคะแนนส าหรบักรรมการเป็นรายบคุคล โดยใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่าน
ลงคะแนนเสยีงผา่นระบบการประชมุแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Voting) ไมว่า่จะ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง โดยกดปุ่ ม
ออกเสยีงลงคะแนนในระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระประจ าปี 2565 กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 7.1 นายสนัติสขุ คลอ่งใชย้า กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

เห็นดว้ย  9,607,734,819 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9909 
ไมเ่ห็นดว้ย 873,817 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0090 
งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสยีง (670 ราย) 9,608,608,636 เสยีง   

วาระท่ี 7.2  นายวีรยทุธ โพธารามิกกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ 

เห็นดว้ย  9,603,123,183 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9429 
ไมเ่ห็นดว้ย 5,485,453 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0570 
งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสยีง (670 ราย) 9,608,608,636 เสยีง   

วาระท่ี 7.3  นายศิโรตม ์เสตะพนัธุ กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ  

เห็นดว้ย  9,608,608,519 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นดว้ย 117 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0  เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสยีง (670 ราย) 9,608,608,636 เสยีง   

วาระท่ี 7.4  นายดิเนช นมับิอาร ์กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ  

เห็นดว้ย  9,608,608,519 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นดว้ย 117 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
บตัรเสยี 0  เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสยีง (670 ราย) 9,608,608,636 เสยีง   
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

ประธานในที่ประชมุไดข้อเชิญคณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูใ้หข้อ้มลูกบั 
ผูถื้อหุน้ในวาระนี ้ 

คณุณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ไดร้ายงานตอ่ที่ประชมุวา่  

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นควร
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคลอ้งกบัผลประกอบการ 
หนา้ที่ความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแตล่ะทา่น ซึ่งค่าตอบแทนดงักลา่วอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียง
ไดก้บัตลาดและบรษัิทจดทะเบียนท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั รวมทัง้เพียงพอที่จะจูงใจและรกัษากรรมการที่มีคณุภาพไวก้บับริษัท 
โดยคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ยงัคงเป็นอตัราเดียวกบัปี 2564 ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้  

คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

1) ใหก้รรมการบริษัทไดร้บัค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็นประจ าทกุเดือน และไดร้บัเบีย้ประชุม
คนละ 80,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ คงใหก้รรมการบริษัทไดร้บัเบีย้ประชุมคนละ 80,000 
บาทเทา่นัน้ โดยใหป้ระธานกรรมการไดร้บัคา่ตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท และเบีย้ประชุมครัง้ละ 100,000 บาท หากใน
เดือนใดมีการประชมุมากกวา่ 1 ครัง้ คงใหไ้ดร้บัเบีย้ประชมุ 100,000 บาทเทา่นัน้  

2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ) คณะกรรมการตรวจสอบใหไ้ดร้บั
คา่ตอบแทนทา่นละ 80,000 บาทตอ่เดือน เป็นประจ าทกุเดือน โดยใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือน 
100,000 บาท 

3) ในกรณีกรรมการบริษัทไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริษัทใหเ้ป็นกรรมการ 
อนกุรรมการ หรอืคณะท างานชดุตา่งๆ ของบรษัิท ใหก้รรมการบริษัทที่ไดร้บัการแต่งตัง้ดงักลา่วไดร้บัค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบีย้
ประชมุคนละ 40,000 บาท ตอ่ครัง้ หากในเดือนใด กรรมการ อนกุรรมการ และคณะท างานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครัง้ 
คงใหไ้ดร้บัเบีย้ประชมุคนละ 40,000 บาทเทา่นัน้ 

4) ใหค้ณะกรรมการบรษัิทไดร้บัเงินรางวลัประจ าปี (Bonus) โดยค านวนจากอตัรารอ้ยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย
และหลกัเกณฑก์ารจดัสรรเป็นไปตามที่คณะกรรมการบรษัิทก าหนด 

คา่ตอบแทนอื่นๆ 

สทิธิประโยชนด์า้นบตัรโดยสาร 

กรรมการบรษัิท (รวมทัง้บคุคลในครอบครวั หมายถึง สามี ภริยา และบตุรที่ชอบดว้ยกฎหมาย) ไดร้บัสิทธิประโยชน์
ดา้นบตัรโดยสารใหเ้ปลา่เพื่อการเดินทางไป-กลบั ในทกุเสน้ทางบินจ านวน 1 ครัง้ต่อเดือน จ านวนรวมทัง้สิน้ 12 ครัง้ต่อปี สิทธินี ้
ใหข้ณะด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทเทา่นัน้ 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารไมม่ีสทิธิไดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการหรอืกรรมการชดุยอ่ย  
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เช่นเดียวกบัปีที่ผา่นมา ในช่วงสถานการณโ์ควิด คณะกรรมการบรษัิทไดม้ีการลดหยอ่นเบีย้ประชุมต่างๆ ในเกณฑเ์ดียวกนักบั
พนกังานและผูบ้รหิารอื่นๆ 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรอืสอบถามในวาระนี ้ประธานท่ีประชมุขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2565 ตามที่เสนอ ซึง่วาระนีต้อ้งผา่นการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ   
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ ซึง่ผูเ้ขา้รว่มประชมุที่ประสงคจ์ะออกเสยีงลงคะแนน ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง สามารถกดปุ่ มออกเสียง
ลงคะแนนไดใ้นระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

มติที่ประชุม 

ที่ประชมุมีมติอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้ 

เห็นดว้ย  9,608,590,081 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9998 
ไมเ่ห็นดว้ย 17,577 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 
งดออกเสยีง   978 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 0.0000 
รวมจ านวนผูอ้อกเสยีง (670 ราย) 9,608,608,636 เสยีง   

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

ประธานท่ีประชมุแถลงตอ่ที่ประชมุวา่ วาระนีก้  าหนดขึน้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และ/หรือใหค้วามเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการ 
(ถา้มี) และ/หรอืใหค้ณะกรรมการชีแ้จง ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้โดยจะไมม่ีการน าเสนอเรือ่งอื่นใดใหท้ี่ประชมุอนมุตัิ และจะ
ไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

ไมม่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรอืสอบถามในวาระนี ้ประธานที่ประชมุแถลงเพิ่มเติมตอ่ที่ประชมุวา่  

ขออนญุาตกลา่วสรุปอีกครัง้ เพื่อยืนยนัในความมุ่งมั่น ตัง้ใจ ของคณะกรรมการและพนกังานทกุคน ที่ไดมุ้่งมั่นท างานมาโดย
ตลอดดว้ยความเหน่ือยยาก เพื่ออยากที่จะใหบ้ริการทัง้หมดเป็นไปอย่างดีที่สดุเท่าที่เราจะท าได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ
การตรงเวลา เป็นเรื่องส าคญัมากๆ ส าหรบัธุรกิจการบิน จึงขอถือโอกาสขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน 
ขอบคณุพนกังานทกุคน ขอบคณุทา่นผูถื้อหุน้ท่ีสนบัสนนุกิจการของเรา รว่มทกุขร์ว่มสขุกนัมาโดยตลอด และสญัญาว่าเราจะ
มุง่มั่นตัง้ใจท างาน เพื่อใหผ้ลประโยชนท์ี่ดี ผลตอบแทนที่ดี และบริการที่ดีกบัประชาชนครบั ในครัง้นีจ้ะขออนญุาตปิดประชุม
ในวนันี ้สวสัดีครบั  

สรุปจ านวนผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 15 ราย จ านวนหุน้ 2,335,097,451  หุน้ และผูถื้อหุน้ท่ีรบัมอบฉนัทะ 655 ราย 
จ านวนหุน้ 7,273,511,185 หุน้ รวมเป็นจ านวนผู้เขา้ร่วมประชุม 670 ราย จ านวนหุน้ 9,608,608,636 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
82.8838 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท โดยบริษัทจะไดจ้ดัท ารายงานการประชุมซึ่งบนัทึกรายละเอียดที่
ส  าคัญโดยสรุปที่เก่ียวกับระเบียบวาระการประชุมส่งใหต้ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เผยแพรท่างเว็บไซตข์องบรษัิทตอ่ไป 
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 1    

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการซึ่งครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชือ่เข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระหน่ึง 

นายธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด ์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

ต าแหน่งปัจจุบนั   กรรมการ        
    (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนัตามหนงัสอืรบัรอง)  
วันที่เร่ิมตน้ต าแหน่งกรรมการ 21 มิถนุายน 2550 

อายุ (ปี)   56 

สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)(1)  19.01 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอืน่(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม  
 ปรญิญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีสาขาการตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 148/2011 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 81/2009 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที่ 13 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

ต าแหน่งใน
บริษัทและ
บริษัทยอ่ย 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2563 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษาคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร/ กรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการและความยั่งยนื 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เอเชีย เอวเิอชั่น เซ็นเตอร ์

2555 - 2562 ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2550 - 2561 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2547 - 2561 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

กิจการที่เป็น
บริษัทจด
ทะเบียน 

(ไม่มี) 

- - - 

                                                           
1
 รวมการถือครองหุน้ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสายโลหติ ความสมัพนัธโ์ดยการสมรส และความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  
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กิจการที่
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน 
(10 บริษัท) 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. มิทธิคอล เฮา้ส ์

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. แอรเ์อเชีย เอสอีเอ (ประเทศไทย) 
(ช่ือเดิม บจ. แอรเ์อเชีย กรุ๊ป (ไอเอช
คิว)) 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เรด้ เอวเิอชั่น 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร ์

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ค าภีร ์คอรป์อเรชั่น 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ค าภีร ์ลอจิสติกส ์

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เสอืด า คอรป์อเรชั่น 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ทนูประกนัภยั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เว็ลธ ์เวนเจอรส์ 

2561 - 2562 กรรมการ บจ. ทนู มนันี 

2561 ประธานกรรมการบรษัิท บมจ. ทรซีิกตีไ้ฟว ์
 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท 

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565      

 การประชมุคณะกรรมการบรษัิท     - 4/4 ครัง้ 
 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565     - 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลทีอ่าจมีความขัดแยง้ในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  - ไมเ่ป็น - 
 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)     - ไมเ่ป็น - 
 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 

หลักเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนแลว้เห็นวา่ นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด ์เป็นผูม้ีคณุสมบตัิ มีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณใ์นธุรกิจ
สายการบินมากว่า 19 ปี ประกอบกบัมีความเช่ียวชาญดา้นการบริหารจัดการ ดา้นการตลาด ดา้นกลยุทธ์ การบริหาร
ความเสีย่ง และการจดัการความเปลีย่นแปลง รวมทัง้มีสว่นส าคญัที่ช่วยสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจและใหค้  าปรกึษาในการ
บรหิารงานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยไดเ้ป็นอย่างดีมาโดยตลอด จึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ของบรษัิทอีกวาระหนึง่   
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นายณัฐวุฒ ิเภาโบรมย ์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบนั   กรรมการ/  

    ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   

วันที่เร่ิมตน้ต าแหน่งกรรมการ  13 ธนัวาคม 2554 

อายุ (ปี)   59  

สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)(1)  - ไมม่ี - 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอืน่(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม  

 ปรญิญาโท สาขาบริหารธุรกิจ City University, U.S.A. 
 ปรญิญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 28/2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 Audit Committee Program (ACP) รุน่ที่ 4/2005 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ที่ 6/2008 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

ต าแหน่งในบริษัท 
และบริษัทยอ่ย 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2554 - 2564 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2554 - 2564  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

กิจการที่เป็น
บริษัทจดทะเบียน 
(1 บริษัท) 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ บมจ.เอฟเอ็นเอส โฮลดิง้ส ์ 

(ช่ือเดิม บมจ. ฟินนัซา่) 

2560 - 2565 กรรมการ บมจ. ไพรม ์โรด เพาเวอร ์ 
(ช่ือเดิม บมจ. ฟูด้ แคปปิตอล) 

2562 - 2564 ประธานกรรมการ บมจ. วาว แฟคเตอร ์(ช่ือเดมิ 
บมจ. อตุสาหกรรม อีเลค็โทรนิคส)์ 

กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 
(21 บริษัท) 

2565 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เดอะ ฟิฟท ์อีลเีมน้ท ์อินเตอร ์
เนชั่นแนล 

2565 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ดร. ซีบีดี 

2565 - ปัจจบุนั กรมมการ บจ. ดร. เพ็ท ซีบีดี 
2561- ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สยามโคย่ อเวนิว 

                                                           
1 รวมการถือครองหุน้ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถึง ความสมัพนัธท์างสายโลหิต ความสมัพนัธโ์ดยการสมรส และความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 



เอกสารแนบ 3 

4 
 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เคพีเอ็น เอนเนอยี่ โฮลดิง้ 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. นวเวช อินเตอรเ์นชั่นแนล  

(ช่ือเดิม บมจ. เคพีเอ็น เฮลทแ์คร)์ 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อินโนเวทีฟ เลริน์น่ิง แอนด ์

ดีไซน ์(ประเทศไทย) 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธานบรษัิท บจ. เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดม ี
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธานบรษัิท บจ. เคพีเอ็น มวิสคิ อะคาเดมี 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธานบรษัิท บจ. เคพีเอ็น อะคาเดม ี
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธานบรษัิท บจ. เคพีเอ็น ตวิเตอรร์งิ 
2553 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บจ. เคพีเอ็น มวิสคิ 
2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เค เอ็น แอนด ์แอสโซซเิอทส ์
2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เคพีเอ็นมวิสคิ แอนดเ์อ็น

เทอรเ์ทนเมน้ท ์
2545 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. สยามโคย่ 

ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ด ูด ูนอ้ง 

ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธานบรษัิท บจ. เพนตา้ ซิสเต็มส ์
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เคพีเอ็น อินโนเวชั่น 
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เค.อี.ซี.อินเตอรเ์นชั่นแนล 
ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจ. สปอรต์ โซไซตี ้
ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธานบรษัิท บจ. สยาม วิลสนั เลริน์น่ิง 
2561 - 2565 กรรมการ บจ. วาว เอฟเฟกท ์ 

(ช่ือเดิม บจ. วาว แฟคเตอร)์ 
2553 - 2564 กรรมการบรหิาร บจ. อีสเทิรน์ควีซีน (ประเทศไทย) 
2562 - 2564 กรรมการ บจ. โดมิโน ่เอเชีย แปซิฟิค 
2561 - 2563 กรรมการ บจ. เฟิรส์ โคราช วินด ์
2559 - 2563 กรรมการ บจ. วะตะแบก วินด ์
2558 - 2563 ประธานกรรมการ บจ. วินด ์เอนเนอรย์ี่ โฮลดิง้ 
2561 - 2562 กรรมการ บจ. เบค ชีส ทารต์ 

2560 - 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น-เคปเปล อลัลายซ์
แอนซ ์(เอสเค19) 

2560 - 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น-เคปเปล อลัลายซ์
แอนซ ์(เอสเค28) 

2559 - 2561 กรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่ บจ. เคพีเอ็น กรุป๊ คอรป์อเรชั่น 

2558 - 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น โฮลดิง้ 
2552 - 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น อวอรด์ 
2539 - 2561 ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน บจ. เคพีเอ็น กรุป๊ คอรป์อเรชั่น 



เอกสารแนบ 3 

5 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท 

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565      

 การประชมุคณะกรรมการบรษัิท     - 3/4 ครัง้ 

 การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน     - 2/2 ครัง้ 

 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565     - 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทยอ่ย /บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  - ไมเ่ป็น - 

 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)     - ไมเ่ป็น - 

 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 

หลักเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ  
คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณากลั่นกรองตามหลกัเกณฑแ์ละความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
แลว้เห็นวา่ นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์เป็นผูม้ีคณุสมบตัิ มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และมีความเช่ียวชาญในดา้น
การบริหารจัดการ ดา้นเศรษฐศาสตร ์ดา้นบญัชีและการเงิน และดา้นกลยุทธ์ ซึ่งจะช่วยสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของ
บรษัิทและบรษัิทยอ่ยไดเ้ป็นอยา่งดี จึงควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิทอีกวาระหนึง่   
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นายรอซแมน บิน โอมาร ์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบนั   กรรมการ   
    (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนัตามหนงัสอืรบัรอง) 

วันที่เร่ิมตน้ต าแหน่งกรรมการ 26 พฤศจิกายน 2564 

อายุ (ปี)  61 

สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)(1)  - ไมม่ี -  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอืน่(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 

 Accountancy, The Association of Chartered Certified Accountant 

ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

ต าแหน่งในบริษัท
และบริษัทยอ่ย 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

กิจการที่เป็นบริษัท
จดทะเบียน (ไม่มี) 

- - - 

กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 
(6 บริษัท) 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บจ. แอรเ์อเชีย เอสอีเอ (ประเทศไทย)  

(ช่ือเดิม บจ.แอรเ์อเชีย กรุป๊ (ไอเอชคิว)) 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร Asia Aviation Capital Pte. Ltd. (SG) 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร Regenscience Sdn. Bhd. 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร Asia Aviation Capital Limited (Labuan) 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร Cellsafe International Sdn. Bhd. 

2551 - ปัจจบุนั กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร AirAsia Corporate Services Limited 
(Labuan) 

2558 - 2564 กรรมการ AirAsia Global Notes Limited (in the 
process of dissolution) 

2560 - 2564 กรรมการบรหิาร AirAsia Aviation Limited (formerly known 
as AirAsia Investment Ltd.) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท 

- ไมม่ี - 

                                                           
1
 รวมการถือครองหุน้ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถึง ความสมัพนัธท์างสายโลหิต ความสมัพนัธโ์ดยการสมรส และความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
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สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 
 การประชมุคณะกรรมการบรษัิท     - 4/4 ครัง้ 

 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565     - 1/1 ครัง้  

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทยอ่ย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  - ไมเ่ป็น - 
 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)     - ไมเ่ป็น - 
 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 

หลักเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ  

คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณากลั่นกรองตามหลกัเกณฑแ์ละความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
แลว้เห็นว่า นายรอซแมน บิน โอมาร ์เป็นผูท้รงคณุวุฒิ มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย 
ความรู ้ความสามารถดา้นการบญัชีและการเงิน การบริหารจดัการ การจดัการกลยทุธ์ อีกทัง้ยงัมีประสบการณ์ในธุรกิจ
สายการบินมากว่า 18 ปี ซึ่งจากความรูค้วามสามารถดงักลา่ว จะสามารถช่วยสนบัสนนุการด าเนินงานของบริษัทและ
บรษัิทยอ่ยไดเ้ป็นอยา่งดี จึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิทอีกวาระหนึง่ 
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นายโมฮาหมัด คาดาร ์บิน เมริกัน 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการ  

ต าแหน่งปัจจุบนั   กรรมการ  

วันที่เร่ิมตน้ต าแหน่งกรรมการ 26 พฤศจิกายน 2564 

อายุ (ปี)  67 

สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)(1)  - ไมม่ี -  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอืน่(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 

 Accountancy, Member of Institute of Chartered Accountants in England & Wales 

 Accountancy, Member of Malaysian Institute of Accountants  

ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น: 

ต าแหน่งใน
บริษัทและ
บริษัทยอ่ย 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

กิจการที่เป็น
บริษัทจด
ทะเบียน (ไม่มี) 

- - - 

กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจด
ทะเบียน 
(7 บริษัท) 

ปัจจบุนั กรรมการอิสระที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร/ ประธาน
บรษัิท 

Tune Protect Group Bhd. 

ปัจจบุนั กรรมการอิสระที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร/ ประธาน
บรษัิท  

BNP Paribas Malaysia Bhd. 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร Capital A Berhad (formerly 
known as AirAsia Group Berhad) 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร IRIS Corporation Berhad 

2558 - ปัจจบุนั ประธานบรษัิท RCL Agencies (M) Sdn. Bhd. 

2548 - ปัจจบุนั ประธานบรษัิท SOGO (K.L.) Department Store 
Sdn. Bhd. 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร Rashid Hussain Berhad (In 
Members’ Voluntary Liquidation) 

2539 - 2564   กรรมการ Fernrite Sdn. Bhd. 

                                                           
1
 รวมการถือครองหุน้ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถึง ความสมัพนัธท์างสายโลหิต ความสมัพนัธโ์ดยการสมรส และความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
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 2561 - 2562 ประธานกรรมการอิสระที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร Bonia Corporation Berhad 

2556 - 2562 กรรมการอิสระที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร Sona Petroleum Berhad 

2546 - 2562 กรรมการ MKM Resources Sdn. Bhd. 

2559 - 2561 กรรมการอิสระที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร AirAsia Berhad 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท 

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 
 การประชมุคณะกรรมการบรษัิท     - 4/4 ครัง้ 

 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565     - 1/1 ครัง้  

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทยอ่ย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  - ไมเ่ป็น - 
 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)     - ไมเ่ป็น - 
 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 

หลักเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ  

คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณากลั่นกรองตามหลกัเกณฑแ์ละความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
แลว้เห็นว่า นายโมฮาหมดั คาดาร ์บิน เมริกัน เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ในดา้นต่างๆ 
ประกอบดว้ย การบญัชีและการเงิน การบริหาร และการจดัการความเสี่ยง อีกทัง้ยงัมีประสบการณใ์นธุรกิจสายการบิน
จากการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการภายในกลุม่แอรเ์อเชียมามากกวา่ 6 ปี จึงท าใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในการด าเนินธุรกิจ
ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยเป็นอยา่งดี จึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิทอีกวาระหนึง่  
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  

1. การเรียกประชุม 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท 

 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะ
เรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 

 ผูถื้อหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
ไดท้ัง้หมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้ง
ระบเุรือ่งและเหตผุลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้ง
จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้นัน้ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาสี่สิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัที่
ไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ดงักลา่ว ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ช่ือกนัหรอื ผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบั
ไวน้ัน้จะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ายในสีส่บิหา้ (45) วนันบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาสี่สิบหา้ (45) วนัที่คณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อวา่เป็นการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท
ตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวน   
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้น ขอ้ 33 นัน้ ผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่จะตอ้งร่วมกัน
รบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

       ทัง้นี ้การจดัการประชมุผูถื้อหุน้ตามวรรคแรกและวรรคสองนัน้สามารถจดัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ก็ได ้โดยการจัดการประชุมดว้ยวิธีดงักลา่วตอ้งปฏิบตัิตามวิธีการที่บญัญัติไวใ้นกฎหมายหรือกฎเกณฑท์ี่ใชบ้งัคบั  
ในขณะนัน้ หรอืน ากฎหมายหรอืกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งนัน้มาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม และใหถื้อว่าการประชุมผูถื้อหุน้ผ่าน
สือ่อิเลก็ทรอนิกสด์งักลา่วมีผลเช่นเดียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ที่มาประชุมในที่ประชมุแหง่เดียวกนัตามวิธีการที่บญัญัติ
ไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบันี ้

 ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานที่ วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเรือ่งที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็น
เรือ่งที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรอืเพื่อพิจารณา แลว้แตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักลา่ว 
และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ใหล้งโฆษณาค าบอกกลา่วนดั
ประชมุในหนงัสอืพิมพก์่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนั โดยหากการ
ประชมุผูถื้อหุน้คราวใดเป็นการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์การจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุและเอกสารประกอบการประชุม
สามารถด าเนินการโดยใชจ้ดหมายอิเล็กทรอนิกสก็์ได ้ซึ่งจะตอ้งจดัส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนงัสือพิมพ์
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นวรรคนีแ้ละจะตอ้งจดัใหม้ีการจดัเก็บส าเนาหนงัสอืเชิญประชมุและเอกสารประกอบการ
ประชมุไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย โดยอาจจดัเก็บในรูปแบบขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกสก็์ได ้

         ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้
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 ขอ้ 34. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกนั หรือ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้อง
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุ ถา้ไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชมุเลอืกผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในที่ประชมุดงักลา่ว 

 ขอ้ 36. กิจการที่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพงึเรยีกประชมุมีดงันี ้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา  

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา  

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร  

(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหนง่ตามวาระ  

(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  

(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ  

(7) กิจการอื่นๆ  

2. องคป์ระชุม  

ขอ้ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการป ระชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ย
กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาเขา้รว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึง่ หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้
รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ัด
ประชมุใหม ่และในกรณีนีใ้หส้ง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้
หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ  

3. การบัญชี การเงนิและการสอบบัญชี  

ขอ้ 39. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท
เสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิและคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีผูส้อบบญัชี
ตรวจสอบงบดลุและงบก าไรขาดทนุนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 41.  ผูส้อบบญัชีตอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้  ารงต าแหนง่หนา้ที่ใดๆ ของบรษัิท  

4. เงนิส ารอง 

ขอ้ 45. บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิ
ประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทนุ
จดทะเบียน 

5. วิธีการเลอืกตั้งกรรมการ 

ขอ้ 16. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมการบรษัิทตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุน้ตอ่หนึง่ (1) เสยีง  

(2)  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใด
ไมไ่ด ้

(3) บุคคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนน
เสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานที่ประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

ขอ้ 17. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) 
เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม 
(1/3)  

 กรรมการซึง่พน้จากต าแหนง่ อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหนง่อีกได ้ 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัฉลากกนั 
สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหนง่  

6. ค่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้ 22. กรรมการบรษัิทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ 
โบนสั หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น
จ านวนที่แนน่อนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะและก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรอืใหม้ีผลตลอดไปจนกวา่ที่ประชมุผูถื้อหุน้
จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตาม
ระเบียบของบรษัิท  

 ขอ้ความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนกังานหรือ
ลกูจา้งของบรษัิทในอนัท่ีจะไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรอืลกูจา้งบรษัิท  

7. คะแนนเสียง 

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ใหหุ้น้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียง และผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด      
ผูถื้อหุน้คนนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชุม 
ผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2)  ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ     
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 (ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

 (ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษัิท 
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 (ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่
ส  าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิท หรอืการควบรวมกิจการกบั
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

 (ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 

 (จ) การเพิ่มหรอืลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

 (ฉ) การเลกิบรษัิท 

 (ช) การออกหุน้กูข้องบรษัิท 

 (ซ) การควบรวมกิจการบรษัิทกบับรษัิทอื่น 
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หลักเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 

1. วาระทั่วไป 

1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระใหน้ับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ซึ่งผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็น
บางสว่น 

1.2 ในกรณีมอบฉนัทะ 

-  ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉนัทะระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะเท่านัน้ การลงคะแนน
เสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะวาระใดไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
ไมถ่กูตอ้งและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ 

-  หากผูม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะหรือ
ระบไุวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงหรอืเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา
และลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการ 

ส าหรบัวาระการเลอืกตัง้กรรมการตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 16 ก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีถือ 

2.2 ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตามขอ้ 2.1 เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใด
ไมไ่ด ้

2.3 บคุคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 

ประธานที่ประชุมหรือเจา้หนา้ที่จะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทราบซึ่งเป็นการใชว้ิธีการนบัคะแนน
เสยีงแบบ 1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง โดยมีแนวทางดงันี ้

1. ประธานที่ประชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่
ประชมุวา่ผูถื้อหุน้ทา่นใด เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง โดยใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมีความเห็นเพียงอย่าง
ใดอยา่งหนึง่ (เวน้แตเ่ป็นการออกเสียงของคสัโตเดียน (Custodian) ที่ในหนงัสือมอบฉนัทะก าหนดใหแ้บ่งแยกคะแนน
เสยีงได)้ 

2. การลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ (ยกเวน้วาระที ่7 เกีย่วกบัการแต่งตัง้กรรมการ) ใหผู้ถื้อหุน้ที่ประสงคล์งคะแนนเสียง
ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส ์(E-Voting) เพื่อนบัคะแนนเสียง
ตอ่ไป ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่เห็นดว้ยไมจ่ าเป็นตอ้งลงคะแนนเสยีงผา่นระบบการประชมุแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Voting) 
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3. ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย มาหกัออกจากจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน
เห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ 

4. ส าหรบัวาระที่ 7 เก่ียวกบัการแตง่ตัง้กรรมการใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส ์
(E-Voting) ไมว่า่จะ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพื่อนบัคะแนนเสยีงตอ่ไป ผูถื้อหุน้ที่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่าน
ระบบการประชมุแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Voting) จะถือวา่งดออกเสยีง  

5. ประธานในที่ประชุมจะแจง้ผลการออกเสียงลงคะแนนใหท้ี่ประชุมทราบทุกวาระ เมื่อการนบัคะแนนเสียงของวาระ
นัน้ๆ เสรจ็สิน้ 
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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 
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เอกสารแนบเพื่อยนืยนัสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2566 

ของ บริษัท เอเชีย เอวเิอชั่น จ ากัด (มหาชน) ผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกสแ์ละการมอบฉันทะ 

ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีม่ีความประสงคเ์ขา้รว่มการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(E-Meeting) โปรดแนบเอกสารเพื่อยืนยนัสทิธิการเขา้รว่มประชมุ ดงันี ้ 

 กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดาเขา้ประชมุ E-Meeting ดว้ยตนเอง  

1) ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูถื้อหุน้ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ทัง้นี ้หากมีการเปลีย่น
ช่ือ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย  

 กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดามอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ E-Meeting 

1) ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูถื้อหุน้ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ทัง้นี ้หากมีการเปลีย่น
ช่ือ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย   

2) ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
3) หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ 

และผูร้บัมอบฉนัทะ 

 กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคลใหผู้แ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 
1) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ที่ออกมาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรบัรองส าเนา

ถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูเ้ขา้รว่ม
ประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้  

2) ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคล พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 กรณีผูถื้อหุน้ที่เป็นนิติบคุคลมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 
1) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ที่ออกมาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรบัรองส าเนา

ถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามใน
หนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

2) ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะพรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

3) ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
4) หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูแ้ทน  

นิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

 กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก
และดแูลหุน้ 
1) ใหเ้ตรยีมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล 

                                                           
 เอกสารแสดงตัวตน ตอ้งเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกใหซ้ึ่งปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวั
ประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง หรอืบตัรประจ าตวัอยา่งอื่นท่ีออกโดยหนว่ยงานราชการ  
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2) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุต่างประเทศมอบใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบ
ฉนัทะแทน ตอ้งสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 
- หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการ
ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
(Custodian) ทัง้นี ้เอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบ
มาพรอ้มดว้ยและใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

หนังสือมอบฉันทะ 

เนื่องดว้ยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดม้ีประกาศ เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) 
พ.ศ. 2550 ดงันัน้ บรษัิทจึงไดจ้ดัเตรยีมหนงัสอืมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ที่ไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง
สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชุมแทน หรือมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท เป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทน 
ดงันี ้

1) บรษัิทไดแ้นบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ซึง่เป็นแบบท่ีก าหนดรายการตา่งๆ ที่ตอ้งการมอบฉนัทะไวช้ดัเจน 
และตายตวัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้มาพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

2)  ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีความประสงคท์ี่จะใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทั่วไป  
ที่ง่ายไม่ซบัซอ้น หรือ หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ก าหนดไวเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้
ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลด แบบหนงัสือมอบฉนัทะ 
2 แบบดงักลา่ว ไดจ้าก www.aavplc.com  

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข . แบบหนึ่งแบบใดเท่านัน้เวน้แต่ 
ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ สามารถ
ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดท้ัง้แบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอื แบบ ค. แบบใดแบบหนึง่ก็ได ้

 

http://www.aavplc.com/
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วิธีปฏิบัติและคู่มือการใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex และระบบ Inventech Connect (E-Voting) 

เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะทีป่ระสงค์จะเข้าประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถด าเนินการได้ตามขัน้ตอนการยืน่
แบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้   

  ขั้นตอนการยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
1. ยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผา่น Web browser ให้เข้าไปที ่https://app.inventech.co.th/AAV174210R/#/homepage 

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ         และด าเนนิการตามขัน้ตอนดังภาพ  

2. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบค าร้องจะเปิดให้ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิด
การลงทะเบียนวันที่ 20 เมษายน 2566 จนกว่าจะปิดการประชุม 
 

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 
หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท สามารถยื่นแบบค าร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตาม
ขั้นตอนที่ก าหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัททางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสาร
จะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. 

ส่วนงานเลขานุการบริษัท 
บริษัท เอเชีย เอวิเอช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ช้ัน 3 
ห้องเลขท่ี 3200 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงสนามบิน 

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 
 

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวนัที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)  
โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ 
 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 
02-931-9134 

@inventechconnect 

ให้บริการระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2566 – 20 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวันท าการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

แจ้งปัญหาการใช้งาน 

.
1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

 .
2 เลือกประเภทในการยื่นแบบค าร้อง เพื่อท ารายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

.
3 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ  

รหัสผ่านเข้าใช้งาน 
 

** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ท ารายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ** 
 

ขั้นตอนท่ี 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น ตามท่ีระบบแสดงพร้อมแนบ 
เอกสารเพ่ิมเติม (เอกสารแนบ 6.1) และยอมรับเงื่อนไขและตกลง 
ปฎิบัติตามข้อก าหนดการเข้าร่วมประชุม 
ขั้นตอนท่ี 2 กรอกข้อมูลส าหรับยนืยนัตัวตนผู้ถือหุ้น 

ขั้นตอนท่ี 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP 
ขั้นตอนท่ี 4 ท ารายการส าเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกคร้ัง 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

@inventechconnect 

https://app.inventech.co.th/AAV174210R/#/homepage


เอกสารแนบ 6.2 
 
  ขั้นตอนการติดตั้ง Webex Meetings 

ส าหรับระบบปฏิบัติการ IOS ส าหรับระบบปฏิบัติการ Android 

.
1 เข้า App Store 

.
2 พิมพ์  Webex  Meetings ที่ช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “รับ” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน 

.
4 รอ สักครู่ ระบบท าการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 

.
5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอน

แอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

.
1 เข้า Play Store 

.
2 พิมพ์  Webex  Meetings ที่ช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “ติดตั้ง” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน 

.
4 รอ สักครู่ ระบบท าการดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน 

.
5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดง

ไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

.
1 คลิกลิงก์ URL ส าหรับเข้าห้องประชุมท่ีได้รับจากอีเมล 

.
2 น าอีเมล และ รหัสผ่าน มากรอกหรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
3 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม 

.
4 จากนั้นกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” 

.
7 กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชม

ถ่ายทอดสดผ่าน Application  Webex  Meetings  ดังนี้ 

.
7.1 กรอกชื่อผู้ใช้งาน ในช่อง Name และอีเมล ในช่อง Email Address 

 ให้ตรงกับข้อมูลท่ีท าการยื่นแบบค าร้อง 
ที่ท าการยื่นแบบค าร้อง .

7.2 กด “Next” 

.
6 กดปุ่ม “Open Webex” ที่แสดงบนหน้าจอ 

.
8 กดปุ่ม “Join” เพื่อรับชมการประชุมถ่ายทอดสด 

 

.
6 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน 

Application  Webex  Meetings  ดังนี้ 

.
6.2 กดปุ่ม “OK” 

.
6.1 กรอกชื่อผู้ใช้งาน ในช่อง Name และอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับข้อมูล 

ที่ท าการยื่นแบบค าร้อง 

.
7 กดปุ่ม “อนุญาต” เพื่อเป็นการเปิดสิทธิ์การเข้าถึงไมโครโฟน 

.
8 กดปุ่ม “Join” เพื่อรับชมการประชุมถ่ายทอดสด 

ส าหรับการใช้งานผ่าน PC/Laptop ไม่ต้องท าการติดตั้ง Application ส่วนการใช้งานผ่าน Mobile มีขั้นตอนการติดตั้ง ดังน้ี 

.
5 และกดปุ่ม “รับชมการประชุม” 
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กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad 

.
1 กดปุ่ม “Continue” ที่เมนู “Multimedia Viewer” 

.
2 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP  

.
3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
5 เลือกระเบียบวาระการประชุมท่ีบริษัทก าหนด 

 

.
7 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์ 

.
8 ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุด 

ที่ได้ท าการเลือกลงคะแนน 

.
1 กดที่เมนู “Participants” หรือสัญลักษณ์ 

.
2 กดที่เมนู “Chat” และเลือกท่ีข้อความจาก 

Inventech Connect (กรณีเป็น Android) 
หรือ กดที่เมนู “Chat” หรือสัญลักษณ์           
(กรณีเป็น iOS) 

.
3 กดลิงก์ “ลงคะแนนและถามค าถาม” 

.
4 จากนั้นกดปุ่ม “Continue” 

.
5 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล  

หรือขอรหัส OTP  
 .

6 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
7 

เลือกระเบียบวาระการประชุมท่ีบริษัทก าหนด
ก าหนด 

.
8 

กดปุ่ม “ลงคะแนน” 
 .

9 
เลือกลงคะแนนตามความประสงค์ 
 .

10 
ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุด 
ที่ได้ท าการเลือกลงคะแนน 
 

หมายเหตุ: 
1. หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะ

เท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกน าไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมก าหนด) โดยท่านสามารถ
แก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 

2. กรณียื่นแบบค าร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมี
มากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม 

3. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่านจะถูกน าออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

.
6 กดปุ่ม “ลงคะแนน” 

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

.
4 และกดปุ่ม “เข้าใช้งาน” 

และกดปุ่ม “เข้าใช้งาน” 

.
11 
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ขั้นตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect 

เลือกระเบียบวาระการประชุมท่ีบริษัทก าหนด 
 

การพิมพ์ค าถาม และกด “ส่งค าถาม” 
1 

การถามผ่านภาพและเสียง 2 
กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”  
กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว 
รอเจ้าหน้าที่จัดล าดับคิวในการถามค าถามก่อนที่ท่านจะสามารถ 
เปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป 

*หมายเหตุ การท างานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยูก่ับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับ
ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการ
ใช้งานระบบ 
 1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะน า 
     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะน า) 
     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps 
     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps 
 2. อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้ 
     - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android 
     - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 
 3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะน า) / Safari / Microsoft Edge  
** ทั้งนี้ระบบไม่รองรับการใช้งานผ่าน Internet Explorer 
 
โดยสามารถตรวจสอบเวอร์ชั่นของอุปกรณ์ท่ีรองรับได้ที่ https://help.webex.com/en-us/article/nki3xrq/Webex-Meetings-
Suite-System-Requirements  หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้  
 

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน e-Request 

กดปุ่ม “ค าถาม”  
การสอบถามค าถาม 

คู่มือการใช้งาน e-Voting 

https://help.webex.com/en-us/article/nki3xrq/Webex-Meetings-Suite-System-Requirements
https://help.webex.com/en-us/article/nki3xrq/Webex-Meetings-Suite-System-Requirements
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ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 

 



เอกสารแนบ 7 

การส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและการส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับ 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2566 ของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากดั (มหาชน) ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

การสง่เอกสารแบบมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ 

ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ
ของบรษัิทเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. (เอกสารแนบ 9)  

ท่านผูถื้อหุน้ซึ่งประสงคจ์ะแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะสามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยท่าน
สามารถใชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉนัทะไว ้และไดร้ะบช่ืุอกรรมการ
อิสระเพื่อเป็นทางเลือกใหก้ับผูถื้อหุน้เพื่อประกอบการพิจารณามอบฉันทะ ส าหรบัคุณสมบตัิและขอ้มูลกรรมการอิสระ
ประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ปรากฏอยูใ่น เอกสารแนบ 8  

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถยื่นแบบค ารอ้งผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสเ์พื่อมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเขา้ประชุม
และออกเสียงลงคะแนนไดต้ามขัน้ตอนที่ก าหนดใน เอกสารแนบ 6.2 หรือจดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะซึ่งกรอกรายละเอียด
ครบถว้นแลว้ พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานประกอบการประชุม รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 6.1 มายงับริษัททาง
ไปรษณีย ์ตามที่อยู่ดา้นลา่งนี ้โดยเอกสารจะตอ้งมาถึงบริษัท ภายในเวลา 17.00 น. ของวนัที่ 19 เมษายน 2566 (วนัที่
ไดร้บัเอกสาร)   

สว่นงานเลขานกุารบรษัิท 
บรษัิท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากดั (มหาชน) 
222 ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลาง ชัน้ 3 
หอ้งเลขที่ 3200 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงสนามบิน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 

การสง่ค าถามลว่งหนา้ส าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 

บรษัิทขอเรยีนเชิญผูถื้อหุน้ที่มีความประสงคจ์ะสง่ค าถามลว่งหนา้ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566
สามารถสง่ค าถามและวาระที่ตอ้งการจะสง่ค าถาม พรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกลุ หมายเลขโทรศพัท ์และ E-mail มายงับริษัทไดท้ี่  
taa_investorrelations@airasia.com  หรอื สง่เอกสารทางไปรษณียม์าที่ 

สว่นงานเลขานกุารบรษัิท 
บรษัิท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากดั (มหาชน) 
222 ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลาง ชัน้ 3 
หอ้งเลขที่ 3200 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงสนามบิน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 

ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 17 เมษายน 2566 โดยบรษัิทจะไดร้วบรวมและเตรยีมชีแ้จงตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ตอ่ไป 



คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อ านาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทัง้นี ้ลกัษณะ
ต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถงึกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา มารดา 
คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้
ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

(ความสมัพันธ์ทางธุรกิจและการค านวณภาระหนีใ้ห้มีความหมายเช่นเดียวกันกับนิยามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ วา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม)่ 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี 
ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของ 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง  
การเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทต่อปีจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ หรือ
บริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักับกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ หรือบริษัทยอ่ย  

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระทีเ่ป็นผู้รับมอบฉันทะ 

นายวิเชฐ ตันตวิานิช 
ต าแหน่ง    ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

    กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/ 

    กรรมการอิสระ 

วันที่เร่ิมตน้ต าแหน่งกรรมการ 22 กมุภาพนัธ ์2561 

อายุ (ปี)     62 
ที่อยู ่    222 ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลางชัน้ 3  

หอ้ง 3200 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)(1)  - ไมม่ี - 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอืน่(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม  

 MBA (Finance and Marketing), University of Hartford, Connecticut, U.S.A.  
 เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต (เศรษฐศาสตรก์ารเงินและการคลงั) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
 หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ที่ 56/2556 วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร 
 หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ที่ 1/2548 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 2/2000  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Executive Education and Enrichment Institute In partnership with SAID Business School, 

Oxford University 
 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และพาณิชย ์(TEPCOT) รุน่ที่ 3/2553 
 หลกัสตูรผูน้  า Nida - Wharton, University of Pennsylvania 2003 
 หลกัสตูรผูน้  าการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 มูลนิธิสมัมาชีพ 

ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

ต าแหน่งใน
บริษัทและ
บริษัทยอ่ย 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/  

ประธานกรรมการตรวจสอบ/  

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/ 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ
และความยั่งยืน 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

                                                           
1
 รวมการถือครองหุน้ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสายโลหติ ความสมัพนัธโ์ดยการสมรส และความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  
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กิจการทีเ่ป็น
บริษัทจด
ทะเบียน 
(4 บริษัท) 
 

2565 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร/ กรรมการ บมจ. เออารไ์อพ ี
2563 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษาคณะกรรมการ บมจ. น า้ตาลบรุรีมัย ์

2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ไทยอิงเกอร ์โฮลดิง้ 

2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการอิสระ 

บมจ. เอสซีจี เจดบัเบิล้ยดูี 

โลจิสติกส ์

2555 - 2566 กรรมการอิสระ บมจ. ภทัรลสิซิ่ง 

2561 - 2563 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ บมจ. น า้ตาลบรุรีมัย ์

กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจด
ทะเบียน 
(25 บริษัท) 

 
 

2565 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษา บจ. บีอารอ์าร ์อินโนเวชั่น รนีิวเอเบิล 
เทคโนโลยี 

2565 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. คารบ์อน คอยน ์

2565 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. ไซเบอรต์รอน 

2565 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

บจ. มาสเตอร ์สไตล ์

2565 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ 

บจ. แบงคอกจีโนมิกสอ์ินโนเวชั่น 

2564 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. เอซิส โปรเฟสชั่นนลั เซนเตอร ์

2564 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษา สถาบนัอนาคตไทยศกึษา 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการอ านวยการหลกัสตูร
วิทยาการเกษตรระดบัสงู (วกส.) 

2564 - ปัจจบุนั คณะอนกุรรมการกลั่นกรองแผนการ
แกไ้ขปัญหารฐัวิสาหกิจ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบาย
รฐัวิสาหกิจ (สคร.) 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการผูท้างคณุวฒุดิา้นการเงิน 
เศรษฐศาสตร ์และการจดัการกองทนุ/ 
ประธานอนกุรรมการ คณะอนกุรรมการ
พิจารณากลั่นกรองและคดัเลอืก
ผูป้ระกอบการท่ีขอรบัการสนบัสนนุ  

(ภาคกลาง) 

คณะกรรมการบรหิารกองทนุพฒันา
ผูป้ระกอบการเทคโนโลยีและ
นวตักรรม 

2563 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจ. พีเอ็มจี คอรป์อเรชั่น 
2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยไฟท ์แอสเซ็ท 
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2562 - ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคณุวฒุิดา้นการเงิน คณะกรรมการการรกัษาความมั่นคง
ปลอดภยัไซเบอรแ์หง่ชาติ กระทรวง
ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 

2555 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษาคณะกรรมการ 

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. โนดสั โทลเลนส ์
ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจ. ขายความคิด 

ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจ. ชารป์ แรบ็บิส 

ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจ. ซุปเปอร ์เบรนส ์ซิตี ้

ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจ. มายดท์มูารเ์ก็ต 

ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจ. วีเอสท ี

ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจ. อินเอนเทค เอนเนอรจี์ ้อินเตอร์
เนชั่นแนล 

ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจ. เฟิรม์ 

ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจ. เวอรต์เิคิล ลงิค ์

ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจ. เอชบีดี คอนเน็คท ์

ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เดอะ ฟิฟท ์อีลเีมน้ท ์อินเตอร ์
เนชั่นแนล 

2565 ประธานกรรมการ บจ. บีอารอ์าร ์อินโนเวชั่น รนีิวเอเบิล 
เทคโนโลยี 

2565 กรรมการบรษัิท บจ. เกรท แวล ูโซลชูั่น 

2561 - 2564 ที่ปรกึษาคณะกรรมการกลุม่
อตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

2561 - 2564 ประธานกรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บจ. จีเอ็มโอ – แซด.คอม ครปิโทนอ
มิคซ ์(ประเทศไทย) 

2560 - 2564 ที่ปรกึษาคณะกรรมการ บจ. พีเอ็มจี คอรป์อเรชั่น 

2560 - 2563 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ บจ. วินด ์เอนเนอยี่ โฮลดิง้ 

2560 - 2563 กรรมการอิสระ บจ. เคพีเอ็น อะคาเดม ี

2561 - 2563 ประธานกรรมการ บจ. เดอะซกิเนเจอร ์แบรนด ์

2561 - 2563 ประธานกรรมการบรหิาร บจ. ซี เอ ไอ (C asean) 

2561 - 2562 กรรมการ มลูนิธิศาลเยาวชนและครอบครวั
จงัหวดัเชียงใหม ่
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2560 - 2562 ประธานกรรมการ/  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บจ. หลกัทรพัย ์จีเอ็ม โอ-แซด คอม 
(ประเทศไทย) 

2555 - 2562 ประธานกรรมการบรหิารศนูย ์C asean บจ. ซี เอ ซ ี

2561 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ ส านกังานนวตักรรมแหง่ชาติ (NIA) 

2560 - 2561 ประธานคณะอนกุรรมการดา้น
การตลาดและประชาสมัพนัธแ์ละ
กรรมการอิสระ 

การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศ
ไทย 

 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท 

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565      

 การประชมุคณะกรรมการบรษัิท     - 4/4 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ     - 4/4 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน     - 2/2 ครัง้ 
 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565     - 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลทีอ่าจมีความขัดแยง้ในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  - ไมเ่ป็น - 
 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)     - ไมเ่ป็น - 
 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 

วาระที่มีส่วนไดเ้สียในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ในคร้ังนี ้  

 วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นในคร้ังนี ้    - ไมม่ี - 
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นายวีรยุทธ โพธารามิก   

ต าแหน่ง    กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
    กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/ 
    กรรมการอิสระ 

วันที่เร่ิมตน้ต าแหน่งกรรมการ 22 กมุภาพนัธ ์2561 

อายุ (ปี)     53 

ที่อยู ่    222 ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลางชัน้ 3  
หอ้ง 3200 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)(1)  - ไมม่ี - 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอืน่(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม  

 นิติศาสตรบ์ณัฑิต จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 264/2018 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  (IOD) 
 หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ที่ 62/2562 วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร 
 โครงการฝึกอบรมการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงู ส  านกังานต ารวจแห่งชาติปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

ต าแหน่งใน
บริษัทและ
บริษัทยอ่ย 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/  

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

กิจการทีเ่ป็น
บริษัทจด
ทะเบียน 
(3 บริษัท) 
 

2566 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. จสัมิน อินเตอรเ์นชั่นแนล 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. จสัมิน เทคโนโลยี โซลชูั่น 

2562 - ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบรหิาร
ความสมัพนัธก์ลุม่ธุรกิจองคก์ร 

บมจ. โมโน เน็กซ ์ 

(บมจ. โมโน เทคโนโลยี) 

2561 - 2565 รองประธานกรรมการ/  

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/ 
กรรมการอิสระ 

บมจ. วาว แฟคเตอร ์ 

(บมจ. อตุสาหกรรม อีเลค็โทรนิคส)์ 

2552 - 2565 ผูอ้  านวยการฝ่ายประสานงานราชการ บมจ. อารยีา พรอพเพอรต์ี ้

2560 - 2562 ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและธุรกิจองคก์ร บมจ. โมโน เทคโนโลยี 

                                                           
1
 รวมการถือครองหุน้ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสายโลหติ ความสมัพนัธโ์ดยการสมรส และความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  
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2554 - 2562 ผูอ้  านวยการประจ าส านกัประธาน
ผูบ้รหิาร 

บมจ. จสัมิน อินเตอรเ์นชั่นแนล 

กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจด
ทะเบียน 
(3 บริษัท) 
 

2565 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษาของสภาความมั่นคงแหง่ชาติ 
ดา้นเศรษฐกิจและสงัคมจิตวิทยา 

ส านกัสภาความมั่นคงแหง่ชาติ 

2562 - ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการอาวโุสประจ าส านกั
ประธานผูบ้รหิาร 

บมจ. ทรปิเปิลที บรอดแบนด ์

2558 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บจ. วี.บี. คอรเ์ปอเรชั่น 

2562 - 2565 กรรมการผูจ้ดัการ บจ. โกรว ์กรนี คอนซลัแตนท ์

2563 - 2565 กรรมการ บจ. อลัเทอรเ์นท เจอรน์ีย ์

2562 - 2564 ประธานกรรมการ บจ. ไทยโปรเฟสชั่นแนล 
บาสเกตบอลลคี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท 

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565      

 การประชมุคณะกรรมการบรษัิท     - 4/4 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ     - 4/4 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน     - 2/2 ครัง้ 
 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565     - 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลทีอ่าจมีความขัดแยง้ในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  - ไมเ่ป็น - 
 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)     - ไมเ่ป็น - 
 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 

วาระที่มีส่วนไดเ้สียในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ในคร้ังนี ้      

 วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นในคร้ังนี ้    - ไมม่ี - 
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นายศิโรตม ์เสตะพันธุ 

ต าแหน่ง    กรรมการ/ กรรมการอิสระ 

วันที่เร่ิมตน้ต าแหน่งกรรมการ 26 พฤศจิกายน 2564 

อายุ (ปี)     51 

ที่อยู ่    222 ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลางชัน้ 3  
หอ้ง 3200 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงสนามบิน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)(1)  - ไมม่ี - 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอืน่(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม  

 ปริญญาโท MBA George Washington University, Washington D.C., U.S.A. 
 ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 27/2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

ต าแหน่งในบริษัท
และบริษัทยอ่ย 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ 

 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

กิจการทีเ่ป็นบริษัท
จดทะเบียน 
(ไม่มี) 

- - - 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน 
(5 บริษัท) 
 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บจ. อีทราน (ไทยแลนด)์ 

2556 - ปัจจบุนั Managing Partner บจ. เอ็กซฟ์อรแ์ม็ท ฟิมล ์

2554 - ปัจจบุนั Managing Partner บจ. เอ็กซฟ์อรแ์ม็ท 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เคฟ อินเตอรเ์นชั่นแนล 

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. วิจิตรานนัท ์พรอ็พเพอรต์ี ้

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท 

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565      

 การประชมุคณะกรรมการบรษัิท     - 4/4 ครัง้ 
 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565     - 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

                                                           
1
 รวมการถือครองหุน้ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสายโลหติ ความสมัพนัธโ์ดยการสมรส และความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  
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การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลทีอ่าจมีความขัดแยง้ในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  - ไมเ่ป็น - 
 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)     - ไมเ่ป็น - 
 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 

วาระที่มีส่วนไดเ้สียในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ในคร้ังนี ้      

 วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นในคร้ังนี ้    - ไมม่ี - 

 



 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 

                                                                               Proxy Form B                                                           (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)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท เอเชีย เอวเิอชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) 
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 ตนัตวิานิช (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 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 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. 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจะไม่มีการลงทะเบียนหน้างานในวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นโดยผู้ถอืหุ้นต้องแจ้งยนืยันการมอบฉันทะเพือ่เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 
ท้ังนี ้สามารถศกึษารายละเอียดข้ันตอนการใช้งานระบบและการลงทะเบียนเพือ่เข้าร่วมประชุมได้ที่ 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  
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(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
I/We authorise the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows: 

วาระที่ 1   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
Agenda 1 Matter to be informed by Chairman 

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

 วาระที่ 2    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 ซึง่ประชุมเมื่อวันที ่21 เมษายน 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 / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่3  พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 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. 

วาระที ่4   พจิารณาอนุมัตงิบดุล (งบแสดงฐานะการเงนิ) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 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 / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตกิารงดจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 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 / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตแิต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 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 / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
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วาระที ่7  พจิารณาอนุมัตแิต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 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 / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
To elect each Director individually  
1) ช่ือกรรมการ (Name)  นายธรรศพลฐ์ แบเลเวล็ด ์(Mr. Tassapon Bijleveld) 
 เหน็ดว้ย / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
2) ช่ือกรรมการ (Name) นายณัฐวฒุ ิเภาโบรมย ์(Mr. Nuttawut Phowborom) 
 เหน็ดว้ย / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
3) ช่ือกรรมการ (Name) นายรอซแมน บิน โอมาร ์(Mr. Rozman Bin Omar) 
 เหน็ดว้ย / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
4) ช่ือกรรมการ (Name) นายโมฮาหมดั คาดาร ์บิน เมรกินั (Dato’ Mohamed Khadar Bin Merican) 
 เหน็ดว้ย / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 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 / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain  

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
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 / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

(5)  ค าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ (ถา้มี) ของผูร้บัมอบฉนัทะ______________________________________________________ 
Other statements or evidences (if any) of the Proxy 

(6)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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. 
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(7) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้้ รบัมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
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 
                                                                                      (                                                                       )  
หมายเหตุ/ Remark 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. 

2. ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุน้ท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่าจ านวนท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) ได้
เวน้แตก่รณีผูร้บัมอบฉนัทะตามแบบ ค. 
The Shareholder may grant the power to the Proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion 
of the shares less than those specified in Clause (2) to the Proxy except the Proxy as form C. 

3. กรณีหากมีขอ้ก าหนดหรือขอ้บงัคบัใดก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะตอ้งแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอ่ืนใด เช่น กรณีผูร้บัมอบฉันทะเป็นผูมี้
ส่วนไดเ้สียในกิจการเรื่องใดที่ไดเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบไุวใ้นขอ้ (5) 
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 (5). 

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

5.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ข. 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 B as enclosed.  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
Attachment to Proxy Form B 

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

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ในวนัพฤหสับดีท่ี 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้ง
ประชุมส านกังานใหญ่ บริษัท ไทยแอรเ์อเชีย จ ากดั เลขท่ี 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชัน้ 3 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงสนามบิน เขต
ดอนเมือง 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. 

--------------------------------------------------------------------------------------  

วาระที่                 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 / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ ___  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 / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ ___  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 / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ ___  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 / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
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วาระที่          เร่ือง___   __เลือกตัง้กรรมการ____________________________________________     __ 
Agenda         Subject:      Election of Directors___________________________________    ________                                                                                   

1) ช่ือกรรมการ (Name) ______________________________________________________ 
 เหน็ดว้ย / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
2) ช่ือกรรมการ (Name)_______________________________________________________ 
 เหน็ดว้ย / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
3) ช่ือกรรมการ (Name)______________________________________________________ 
 เหน็ดว้ย / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
4) ช่ือกรรมการ (Name)______________________________________________________ 
 เหน็ดว้ย / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
5) ช่ือกรรมการ (Name)______________________________________________________ 
 เหน็ดว้ย / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่                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 / Approve   ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

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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บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จํากัด (มหาชน)

222 ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารสวนกลางชั้น 3 หอง 3200

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท: 02-562-5700

โทรสาร: 02-562-5705

www.aavplc.com




