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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

กรณีเลือกข้อ 1. 
กรุณาท�าเครื่องหมาย 3
ที่       1. ระบุชื่อ
ผู้รับมอบอ�านาจ

กรณีเลือกข้อ 2. 
กรุณาท�าเครื่องหมาย 3
ที่        2. และเลือก
กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                          เขียนท่ี                                 

                    วันที่  เดือน     พ.ศ.  

(1) ข้าพเจ้า     สัญชาติ  อยู่เลขที่    ซอย   

 ถนน   ต�าบล/แขวง  อ�าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ 

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

 โดยถือหุ้นจ�านวนท้ังสิ้นรวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง ดังนี้

      หุ้นสามัญ     หุ้น        และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง

      หุ้นบุริมสิทธิ               หุ้น        และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหน่ึง)

    1. ช่ือ   อายุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี         

       ถนน  ต�าบล/แขวง    อ�าเภอ     

     จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 

     หรือ

     ชื่อ   อายุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี     

     ถนน  ต�าบล/แขวง                         อ�าเภอ                   

     จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 

     คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว

    2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษัทฯ คือ

      นายวิสิฐ ตันติสุนทร หรือ

      นายอภิชาติ จีระพันธุ์ หรือ

      นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

     (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุม 

     สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมเพื่อทราบ
 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี)

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2558
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี: 
   เห็นด้วย  เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
วาระท่ี 3 พิจารณารายงานผลการด�าเนินงานของบริษัท ประจ�าปี 2558
 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส�าหรับรอบระยะเวลา 
 บัญชี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
   เห็นด้วย  เสียง ไม่เห็นด้วย  เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรก�าไรส�าหรับผลการด�าเนินงานของบริษัทส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่  
 31 ธันวาคม 2558 เป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษัทมีทุนส�ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10  
 ของทุนจดทะเบียนแล้วและงดการจ่ายเงินปันผล
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
   เห็นด้วย  เสียง ไม่เห็นด้วย  เสียง งดออกเสียง เสียง
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
  ก.     เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
   เห็นด้วย  เสียง ไม่เห็นด้วย  เสียง งดออกเสียง เสียง
  ข.    เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  1.  ชื่อกรรมการ นายโชคชัย  ปัญญายงค์
   เห็นด้วย  เสียง ไม่เห็นด้วย  เสียง งดออกเสียง เสียง
  2.  ช่ือกรรมการ นายพิมล  ศรีวิกรม์
   เห็นด้วย  เสียง ไม่เห็นด้วย  เสียง งดออกเสียง เสียง

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน
กรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2559 ในวนัที ่7 เมษายน  
2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังนี้
  มอบฉันทะตามจ�านวนหุ้นท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
  มอบฉันทะบางส่วน คือ
   หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
   หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนท้ังหมด              เสียง
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  3.  ชื่อกรรมการ นายพาที  สารสิน
   เห็นด้วย  เสียง ไม่เห็นด้วย  เสียง งดออกเสียง เสียง
  4.  ช่ือกรรมการ นายธีรพล  โชติชนาภิบาล 
   เห็นด้วย  เสียง ไม่เห็นด้วย  เสียง งดออกเสียง เสียง
  ค.     การแก้ไขอ�านาจกรรมการซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ�าปี 2559
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
   เห็นด้วย  เสียง ไม่เห็นด้วย  เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2559
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
   เห็นด้วย  เสียง ไม่เห็นด้วย  เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ัน 
 ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ  
 พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง 
 ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท�าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ

                                                                      ลงชื่อ......................…………………………………………...ผู้มอบฉันทะ

             (...…………………...…………....................………….)

       ลงชื่อ......................…………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ

             (...…………………...…………....................………….)

       ลงชื่อ......................…………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ

             (...…………………...…………....................………….)

       ลงชื่อ......................…………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ

             (...…………………...…………....................………….) 

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน  
 (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 (1) หนังสือมอบอ�านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด�าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ 
 แบ่งแยกจ�านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ�าต่อ 
 แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน)

ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 ในวันท่ี 7 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมห้องจูปิเตอร์ ช้ัน 3 โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

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

 วาระท่ี    เร่ือง  

  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี

   เห็นด้วย  เสียง ไม่เห็นด้วย  เสียง งดออกเสียง เสียง

 วาระท่ี    เร่ือง  

  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี

   เห็นด้วย  เสียง ไม่เห็นด้วย  เสียง งดออกเสียง เสียง
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