
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
(แบบท่ีใช�เฉพาะกรณีผู�ถือหุ�นเป"นผู�ลงทุนต%างประเทศและแต%งต้ังให�คัสโตเดียนในประเทศไทยเป"นผู�รับฝากและดูแลหุ�น) 

ท�ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค�า 
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

  

 เขียนท่ี …………………………..……………………. 
  

 วันท่ี …………... เดือน …………………………….. พ.ศ. ………..… 
  

 1.  ข�าพเจ�า …………………………………………………...................….…….  สัญชาติ ……………………………………..………... 
สำนักงานต้ังอยู เลขท่ี ………................……… ถนน  ……………………..……………..  ตำบล/แขวง………………………..…………………… 
อำเภอ/เขต ………………………………………….… จังหวัด …………………………………..…… รหัสไปรษณีย- …………..…….……………….. 
ในฐานะผู�ประกอบธุรกิจเป4นผู�รับฝากและดูแลหุ�น (Custodian) ให�กับ……………………………...............……………………………….. 
ซ่ึงเป4นผู�ถอืหุ�นของบริษัท ท าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  โดยถือหุ�นจำนวนท้ังส้ินรวม……………........……………………..หุ�น 
และออกเสียงลงคะแนนได�เท ากบั……………………………………................เสียง 
 2.  ขอมอบฉันทะให�  
                  (1)  …....................................……............……......…................................อายุ  ………………… ปH     
อยู บ�านเลขท่ี ……………………….……….. ถนน  ……………….…………………………. ตำบล/แขวง ………………………………………………… 
อำเภอ/เขต ………………………………….….…… จังหวัด ……………………………………… รหัสไปรษณีย- …………………………..……….. หรือ 
                  (2)  …....................................……............……......…................................อายุ  ………………… ปH     
อยู บ�านเลขท่ี ……………………….……….. ถนน  ……………….…………………………. ตำบล/แขวง ………………………………………………… 
อำเภอ/เขต ………………………………….….…… จังหวัด ……………………………………… รหัสไปรษณีย- …………………………..……….. หรือ 
                  (3)  …....................................……............……......…................................อายุ  ………………… ปH     
อยู บ�านเลขท่ี ……………………….……….. ถนน  ……………….…………………………. ตำบล/แขวง ………………………………………………… 
อำเภอ/เขต ………………………………….….…… จังหวัด ……………………………………… รหัสไปรษณีย- …………………………..………..  
 
          คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป4นผู�แทนของข�าพเจ�าเพ่ือเข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�าในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
บริษัท ท าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปH 2562 ในวันศกุร-ท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 นาNิกา ณ ห�องสุวรรณภูมิ                
แกรนด- บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร-พอร-ต หรือจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด�วย 

 3.  ข�าพเจ�าขอมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเข�าร วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในคร้ังนี้ ดังนี้ 
� มอบฉันทะตามจำนวนหุ�นท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได� 
� มอบฉันทะบางส วน คอื 

� หุ�นสามัญ……………………………หุ�น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน…………………………เสียง 

         4.  ข�าพเจ�าขอมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�าในการประชุมคร้ังนี้  ดังนี้ 
        
วาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ที่ประชุมทราบ 

 
  � (ก)  ให�ผู�รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

              � (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค-ของข�าพเจ�า ดังนี ้
                        � เห็นด�วย ……………….เสียง  � ไม เห็นด�วย …………………เสียง  � งดออกเสียง………..………เสียง 

Duty Stamp 
20 Baht 
ติดอากร
แสตมปW 
20 บาท 



  

วาระท่ี 2    รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบป8 2562 
 

   � (ก)  ให�ผู�รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
               � (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค-ของข�าพเจ�า ดังนี ้
                           � เห็นด�วย ……………….เสียง  � ไม เห็นด�วย …………………เสียง  � งดออกเสียง………..………เสียง 
                          
วาระท่ี 3   พิจารณาและอนุมัตงิบการเงินประจำป8 2562 ส้ินสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 

 
   � (ก)  ให�ผู�รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

               � (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค-ของข�าพเจ�า ดังนี ้
                          � เห็นด�วย ……………….เสียง  � ไม เห็นด�วย …………………เสียง  � งดออกเสียง………..………เสียง 

 
วาระท่ี 4   พิจารณาจัดสรรเงินป<นผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำป8บัญชี 2562 

 
   � (ก)  ให�ผู�รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

               � (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค-ของข�าพเจ�า ดังนี ้
                          � เห็นด�วย ……………….เสียง  � ไม เห็นด�วย …………………เสียง  � งดออกเสียง………..………เสียง 

 
วาระท่ี 5   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

 � (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
              � (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค-ของข�าพเจ�า ดังนี ้
       การแต%งต้ังกรรมการท้ังชุด 
                         � เห็นด�วย ……………….เสียง  � ไม เหน็ด�วย …………………เสียง  � งดออกเสียง………..………เสียง 

 
       การแต%งต้ังกรรมการเป"นรายบุคคล 

1. นายประสงค>  พูนธเนศ 
                              � เห็นด�วย ……………….เสียง  � ไม เหน็ด�วย …………………เสียง  � งดออกเสียง………..………เสียง 

2. นายมานิต  นิธิประทีป 
                              � เห็นด�วย ……………….เสียง  � ไม เหน็ด�วย …………………เสียง  � งดออกเสียง………..………เสียง 

3. นายมนัส  แจ%มเวหา 
                              � เห็นด�วย ……………….เสียง  � ไม เห็นด�วย …………………เสียง  � งดออกเสียง………..………เสียง 

4. พลตำรวจเอก มนู  เมฆหมอก 
        � เห็นด�วย ……………….เสียง  � ไม เห็นด�วย …………………เสียง  � งดออกเสียง………..………เสียง 

5. นายสราวุธ  เบญจกุล                                
� เห็นด�วย ……………….เสียง  � ไม เหน็ด�วย …………………เสียง  � งดออกเสียง………..………เสียง 

วาระท่ี 6   พิจารณากำหนดค%าตอบแทนกรรมการ 
 

   � (ก)  ให�ผู�รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
               � (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค-ของข�าพเจ�า ดังนี ้
                          � เห็นด�วย ……………….เสียง  � ไม เห็นด�วย …………………เสียง  � งดออกเสียง………..………เสียง 
 
วาระท่ี 7   พิจารณาแต%งต้ังผู�สอบบัญชีและกำหนดค%าธรรมเนียมการสอบบัญชีแก%ผู�สอบบัญชี 

 
 � (ก)  ให�ผู�รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

             � (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค-ของข�าพเจ�า ดังนี ้
                        � เห็นด�วย ……………….เสียง  � ไม เห็นด�วย …………………เสียง  � งดออกเสียง………..………เสียง 



  

วาระท่ี 8   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ�ามี) 
 

 � (ก)  ให�ผู�รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
            � (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค-ของข�าพเจ�า ดังนี ้
                       � เห็นด�วย ……………….เสียง  � ไม เห็นด�วย …………………เสียง  � งดออกเสียง………..………เสียง                               

 
  5.  การลงคะแนนเสียงของผู�รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม เป4นไปตามท่ีระบุไว�ในหนงัสือมอบฉันทะนี้ให�ถือว าการ    
ลงคะแนนเสียงนั้นไม ถกูต�องและไม ถือเป4นการลงคะแนนเสียงของผู�ถือหุ�น 
                 6.  ในกรณีที่ข�าพเจ�าไม ได�ระบุความประสงค-ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว� หรือระบุไว�ไม ชัดเจน หรือ  
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนอืจากเร่ืองท่ีระบุไว�ข�างต�น รวมถงึกรณีที่มีการแก�ไขเปล่ียนแปลง         
หรือเพ่ิมเติมข�อเท็จจริงประการใด ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
      กิจการใดท่ีผู�รับมอบฉันทะได�กระทำไปในการประชุมนั้น เว�นแต กรณีท่ีผู�รับมอบฉันทะไม ออกเสียงตามท่ีข�าพเจ�า        
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให�ถือเสมือนว าข�าพเจ�าได�กระทำเองทุกประการ 
                                                                              

                                                                        ลงช่ือ  ……………..…………………....ผู�มอบฉันทะ 
                                                               (…………..………………………)    
 ลงช่ือ  ……………..……………………...ผู�รับมอบฉันทะ 
                                                               (…………..………………………)    
 
 ลงช่ือ  ……………..……………………...ผู�รับมอบฉันทะ 
                                                               (…………..………………………)    
 ลงช่ือ  ……………..……………………...ผู�รับมอบฉันทะ 
                                                               (…………..………………………)    
หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช�เฉพาะกรณีที่ผู�ถือหุ�นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป4นผู�ลงทุนต างประเทศและแต งต้ังให�                    
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป4นผู�รบัฝากและดูแลหุ�นให�เท านั้น 

2. หลักฐานท่ีต�องแนบพร�อมกับหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู�ถือหุ�นให�คัสโตเดียน (Custodian) เป4นผู�ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันว าผู�ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได�รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)  

3. ผู�ถือหุ�นท่ีมอบฉันทะจะต�องมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป4นผู�เข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนน                      
ไม สามารถแบ งแยกจำนวนหุ�นให�ผู�รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได�     

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป4นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกว าวาระท่ีระบไุว�ข�างต�น ผู�มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได�ใน                             

ใบประจำต อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 

 

 

 

 

 

 



  

ใบประจำต%อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
 
                  การมอบฉันทะในฐานะเป4นผู�ถือหุ�นของบริษทั ท%าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  
ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นบริษทั ท%าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปH 2562 ในวันศกุร-ท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2563                   
เวลา 14.00 นาNิกา  ณ ห�องสุวรรณภูมิ แกรนด- บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร-พอร-ต หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวันเวลา                 
และสถานท่ีอื่นด�วย 
                                            ……………………………………….. 
 
วาระท่ี…………………….    เร่ือง…………………………………………………………………………… 
 

� (ก)  ให�ผู�รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
� (ข)  ให�ผู�รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค-ของข�าพเจ�า ดังนี้ 

                        � เห็นด�วย ……………….เสียง  � ไม เห็นด�วย …………………เสียง  � งดออกเสียง………..………เสียง  
 
วาระท่ี …………………….    เร่ือง…………………………………………………………………………… 
 

� (ก)  ให�ผู�รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
� (ข)  ให�ผู�รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค-ของข�าพเจ�า ดังนี้ 

                               � เห็นด�วย ……………….เสียง  � ไม เห็นด�วย …………………เสียง  � งดออกเสียง………..………เสียง                                          

วาระท่ี…………………….    เร่ือง…………………………………………………………………………… 
 
� (ก)  ให�ผู�รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
� (ข)  ให�ผู�รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค-ของข�าพเจ�า ดังนี้ 

                       � เห็นด�วย ……………….เสียง  � ไม เห็นด�วย …………………เสียง  � งดออกเสียง………..………เสียง       
 
วาระท่ี …………………….    เร่ือง…………………………………………………………………………… 

 
� (ก)  ให�ผู�รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
� (ข)  ให�ผู�รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค-ของข�าพเจ�า ดังนี้ 

                              � เห็นด�วย ……………….เสียง  � ไม เห็นด�วย …………………เสียง  � งดออกเสียง………..………เสียง            
                                   
วาระท่ี…………………….    เร่ือง  เลือกต้ังกรรมการ (ต อ) 

นาย……………………………… 
                 � เห็นด�วย ……………….เสียง  � ไม เห็นด�วย …………………เสียง  � งดออกเสียง………..………เสียง         

นาย……………………………… 
                 � เห็นด�วย ……………….เสียง  � ไม เห็นด�วย …………………เสียง  � งดออกเสียง………..………เสียง                                

                 นาย……………………………… 
                 � เห็นด�วย ……………….เสียง  � ไม เห็นด�วย …………………เสียง  � งดออกเสียง………..………เสียง 

                  นาย……………………………… 
                 � เห็นด�วย ……………….เสียง  � ไม เห็นด�วย …………………เสียง  � งดออกเสียง………..………เสียง  

                 นาย……………………………… 
                 � เห็นด�วย ……………….เสียง  � ไม เห็นด�วย …………………เสียง  � งดออกเสียง………..………เสียง              
                                   

   


