
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเปน็ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

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

  
 เขียนที่ …………………………..……………………. 
  

 วนัที่ …………... เดือน …………………………….. พ.ศ. ………..… 
  

 1.  ข้าพเจ้า …………………………………………………...................….…….  สัญชาติ ……………………………………..………... 
สำนักงานต้ังอยูเ่ลขที่ ………................……… ถนน  ……………………..……………..  ตำบล/แขวง………………………..…………………… 
อำเภอ/เขต ………………………………………….… จังหวัด …………………………………..…… รหัสไปรษณีย์ …………..…….……………….. 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ……………………………...............……………………………….. 
ซ่ึงเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  โดยถือหุ้นจำนวนทัง้สิ้นรวม……………........……………………..หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั……………………………………................เสียง 
 2.  ขอมอบฉันทะให้  
                  (1)  …....................................……............……......…................................อายุ  ………………… ปี     
อยูบ่้านเลขที่ ……………………….……….. ถนน  ……………….…………………………. ตำบล/แขวง ………………………………………………… 
อำเภอ/เขต ………………………………….….…… จังหวัด ……………………………………… รหัสไปรษณีย์ …………………………..……….. หรือ 
                  (2)  …....................................……............……......…................................อายุ  ………………… ปี     
อยู่บ้านเลขที่ ……………………….……….. ถนน  ……………….…………………………. ตำบล/แขวง ………………………………………………… 
อำเภอ/เขต ………………………………….….…… จังหวัด ……………………………………… รหัสไปรษณีย์ …………………………..……….. หรือ 
                  (3)  …....................................……............……......…................................อายุ  ………………… ปี     
อยู่บ้านเลขที่ ……………………….……….. ถนน  ……………….…………………………. ตำบล/แขวง ………………………………………………… 
อำเภอ/เขต ………………………………….….…… จังหวัด ……………………………………… รหัสไปรษณีย์ …………………………..………..  
 
          คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 ในวันศกุร์ท่ี 21 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 นาฬกิา ในรูปแบบ               
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ทีก่ำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 
ณ ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) ชั้น 2 อาคารสำนกังานใหญ่ ทอท. หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย 

 3.  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในครั้งนี้ ดังนี้ 
 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉันทะบางสว่น คอื 
 หุ้นสามัญ……………………………หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน…………………………เสียง 

         4.  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี้  ดังนี้ 
        
 
 
 
 

Duty Stamp 
20 Baht 
ติดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 

 



  

วาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
              วาระนีไ้ม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 

 
วาระที่ 2    รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 
               วาระนีไ้ม่ต้องลงมต ิเนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 
                          
วาระที่ 3   พิจารณาและอนุมัตงิบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 
    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                           เห็นด้วย ……………….เสียง   ไม่เห็นด้วย …………………เสียง   งดออกเสียง………..………เสียง 

 
วาระที่ 4   พิจารณาและอนุมัตงิดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2564 

 
    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                           เห็นด้วย ……………….เสียง   ไม่เห็นด้วย …………………เสียง   งดออกเสียง………..………เสียง 

 
วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
               (ข)  ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
       การแต่งตัง้กรรมการทั้งชุด 
                          เห็นด้วย ……………….เสียง   ไม่เหน็ด้วย …………………เสียง   งดออกเสียง………..………เสียง 

 
       การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

1. นายกฤชเทพ สิมลี 
                               เห็นดว้ย ……………….เสียง   ไม่เหน็ด้วย …………………เสียง   งดออกเสียง………..………เสียง 

2. นายวราห์ ทองประสินธุ์ 
                               เห็นดว้ย ……………….เสียง   ไม่เหน็ด้วย …………………เสียง   งดออกเสียง………..………เสียง 

3. นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ 
                               เห็นด้วย ……………….เสียง   ไม่เห็นดว้ย …………………เสียง   งดออกเสียง………..………เสียง 

4. นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ 
         เห็นด้วย ……………….เสียง   ไม่เห็นดว้ย …………………เสียง   งดออกเสียง………..………เสียง 

5. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ  
 เห็นดว้ย ……………….เสียง   ไม่เหน็ด้วย …………………เสียง   งดออกเสียง………..………เสียง 

 

วาระที ่6   พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 

    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)  ให้ผูร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
                           เห็นด้วย ……………….เสียง   ไม่เห็นด้วย …………………เสียง   งดออกเสียง………..………เสียง 
 
วาระที่ 7   พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแกผู่ส้อบบัญชี 

 
  (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

              (ข)  ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
                         เห็นด้วย ……………….เสียง   ไม่เห็นด้วย …………………เสียง   งดออกเสียง………..………เสียง 



  

วาระที่ 8   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
             (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                        เห็นด้วย ……………….เสียง   ไม่เห็นด้วย …………………เสียง   งดออกเสียง………..………เสียง                                

 
  5.  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า              
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุน้ 
                 6.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ  
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนอืจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง         
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า        
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
                                                                              
                                                                        ลงชื่อ  ……………..…………………....ผู้มอบฉันทะ 
                                                               (…………..………………………)    
 ลงชื่อ  ……………..……………………...ผู้รับมอบฉันทะ 
                                                               (…………..………………………)    
 
 ลงชื่อ  ……………..……………………...ผู้รับมอบฉันทะ 
                                                               (…………..………………………)    
 ลงชื่อ  ……………..……………………...ผู้รับมอบฉันทะ 
                                                               (…………..………………………)    
หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปน็ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้                    
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)  

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน                      
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุน้ใหผู้้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้     

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทัง้ชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปน็รายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน                             

ใบประจำต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
 
 
 
 
 
 



  

ใบประจำตอ่แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
 
                  การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทั ทา่อากาศยานไทย จำกดั (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. หรือที่จะพงึเลือ่นไป             
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
                                            ……………………………………….. 
 
วาระท่ี…………………….    เรื่อง…………………………………………………………………………… 
 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

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

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

                                เห็นด้วย ……………….เสียง   ไม่เห็นด้วย …………………เสียง   งดออกเสียง………..………เสียง                                           

วาระที่…………………….    เรื่อง…………………………………………………………………………… 
 
 (ก)  ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

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

 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

                               เห็นดว้ย ……………….เสียง   ไม่เห็นด้วย …………………เสียง   งดออกเสียง………..………เสียง            
                                   
วาระที่…………………….    เรื่อง  เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

นาย/นาง/นางสาว……………………………… 
                  เห็นด้วย ……………….เสียง   ไม่เห็นด้วย …………………เสียง   งดออกเสยีง………..………เสียง         

นาย/นาง/นางสาว……………………………… 
                  เห็นด้วย ……………….เสียง   ไม่เห็นด้วย …………………เสียง   งดออกเสยีง………..………เสียง                                 

นาย/นาง/นางสาว……………………………… 
                  เห็นด้วย ……………….เสียง   ไม่เห็นด้วย …………………เสียง   งดออกเสยีง………..………เสียง 

นาย/นาง/นางสาว……………………………… 
                  เห็นด้วย ……………….เสียง   ไม่เห็นด้วย …………………เสียง   งดออกเสยีง………..………เสียง  

นาย/นาง/นางสาว……………………………… 
                  เห็นด้วย ……………….เสียง   ไม่เห็นด้วย …………………เสียง   งดออกเสยีง………..………เสียง              


