
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 

 
 เขียนที่ …………………………..………… 
 วันที่ ………...เดือน …………………….……พ.ศ. …..…… 

1. ข้าพเจ้า ………………………………………………………………………....………… สัญชาติ ………………………………..…………... 
อยู่บ้านเลขที่ ……………………….……….. ถนน  ……………….…………………………. ตำบล/แขวง ………………………………………………… 
อำเภอ/เขต ………………………………….….…… จังหวัด ……………………………………… รหัสไปรษณีย์ …………………………..…………….. 
 
 2.  เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  โดยถือหุ้นจำนวนทัง้สิ้นรวม………………………..หุ้น 
  
 3.  ขอมอบฉันทะให้  
                    นางสาวสุทธริัตน์ รัตนโชติ อายุ    62  ปี     
อยู่บ้านเลขที่   333                       ถนน  เชิดวุฒากาศ  ตำบล/แขวง   สีกัน    
อำเภอ/เขต    ดอนเมือง                 จังหวัด กรุงเทพมหานคร                รหัสไปรษณีย์  10210          หรือ 
                    พลตำรวจเอก มนู  เมฆหมอก อายุ    60  ปี     
อยู่บ้านเลขที่   333                       ถนน  เชิดวุฒากาศ  ตำบล/แขวง   สีกัน    
อำเภอ/เขต    ดอนเมือง                 จังหวัด กรุงเทพมหานคร                รหัสไปรษณีย์  10210          หรือ 
                    นายกฤษณ์  เสสะเวช อายุ    58  ปี     
อยู่บ้านเลขที่   333                       ถนน  เชิดวุฒากาศ  ตำบล/แขวง   สีกัน    
อำเภอ/เขต    ดอนเมือง                 จังหวัด กรุงเทพมหานคร                รหัสไปรษณีย์  10210          หรือ 
                …....................................……............……......…................................อายุ  ………………… ปี     
อยู่บ้านเลขที่ ……………………….……….. ถนน  ……………….…………………………. ตำบล/แขวง ………………………………………………… 
อำเภอ/เขต ………………………………….….…… จังหวัด ……………………………………… รหัสไปรษณีย์ …………………………..……….. หรือ 
      …....................................……............……......…................................อายุ  ………………… ปี     
อยู่บ้านเลขที่ ……………………….……….. ถนน  ……………….…………………………. ตำบล/แขวง ………………………………………………… 
อำเภอ/เขต ………………………………….….…… จังหวัด ……………………………………… รหัสไปรษณีย์ …………………………..……….. หรือ 
 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพือ่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ท่ี 21 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ในรูปแบบ                    
การประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนกิส์ (E-Meeting) ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ำหนดไว้ในกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง โดยดำเนนิการผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์                   
ณ หอ้งประชุมใหญ่ (Auditorium) ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duty Stamp 
20 Baht 

ติดอากรแสตมป ์
20 บาท 

 



วาระที ่1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระนีไ้ม่ต้องลงมติ เนื่องจากเปน็การรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 

วาระนีไ้ม่ต้องลงมติ เนื่องจากเปน็การรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 
 

วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที ่30 กันยายน 2564 
 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

                               เห็นดว้ย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
                                    
วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2564 

 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

                        เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
                                   
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

                       การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
                         เห็นดว้ย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
                 การแต่งตั้งกรรมการเปน็รายบุคคล 

1. นายกฤชเทพ สิมลี 
                         เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 

2. นายวราห์ ทองประสินธุ์ 
   เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 

3. นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ 
   เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 

4. นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ 
   เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 

5. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ 
                          เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 

 
วาระที่ 6 พิจารณากำหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดงันี้ 

                                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแกผู่ส้อบบัญชี 
 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

                        เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
                                



วาระที่ 8 พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

                        เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
   
 
  5.  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า              
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุน้ 
                6.  ในกรณีที่ข้าพเจา้ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือ  
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนอืจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง 
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
    กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแตก่รณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า 
ระบุในหนังสอืมอบฉันทะใหถ้ือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
               
 ลงชื่อ …………..…………………………ผู้มอบฉันทะ 
  
                                                                                (……………....……………….….)  
 
                                                                         ลงชื่อ  ………………..…………………...ผูร้ับมอบฉันทะ 
                                                                                (……………....……………….….)  
  
                                                                         ลงชื่อ  …………………………..………...ผูร้ับมอบฉันทะ 
                                                                                (……………....……………….….)  
 
                                                                         ลงชื่อ  …………………………..………...ผูร้ับมอบฉันทะ 
                                                                                (……………....……………….….)  
หมายเหตุ 

1. ผูถ้ือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
    ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ  สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้                       

ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบประจำตอ่แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
 

                  การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษทั ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 ในวันศกุร์ท่ี 21 มกราคม พ.ศ.2565  
เวลา 14.00 นาฬกิา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง               
โดยดำเนินการผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. หรือที่จะพึงเลือ่นไป               
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

……………………………………….. 
 

วาระที่…………………….    เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

                        เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
วาระที่…………………….    เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

                               เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
วาระที…่………………….    เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

                        เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
วาระที่…………………….    เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

                               เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
                                   
วาระที่…………………….    เรื่อง  เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
 

นาย/นาง/นางสาว……………………………… 
                         เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย                 งดออกเสียง 

นาย/นาง/นางสาว……………………………… 
                         เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 

นาย/นาง/นางสาว……………………………… 
                         เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 

นาย/นาง/นางสาว……………………………… 
                         เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 

นาย/นาง/นางสาว……………………………… 
                         เห็นดว้ย                ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
                                   


