
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 
 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

 
อากร 

แสตมป์  
20 บาท 

เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น__________________________                                              
เขียนที_่____________________________ 

    วันท่ี______ เดือน__________ พ.ศ._____ 
1) ข้าพเจ้า ____________________________________________________สัญชาต ิ__________________________________ 

อยู่บ้านเลขที_่________________________ ถนน ____________________________ ต าบล/แขวง ____________________________ 
อ าเภอ/เขต ____________________________ จังหวัด ____________________________ รหัสไปรษณยี ์_______________________ 
 

2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอร์โรว ์ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนรวมทั้งสิ้น _________________________ หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ __________________________ เสียง 
 

3) ขอมอบฉันทะให ้(สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามส่งที่ส่งมาด้วย 5 ) 
(1) ช่ือ _________________________________ อาย ุ________ ปี อยู่บ้านเลขที_่_____________ ถนน _______________________ 
ต าบล/แขวง _________________อ าเภอ/เขต ________________ จังหวัด ___________________ รหัสไปรษณีย ์_________________ 
หรือ 
(2) ช่ือ __________________________________ อาย ุ________ ปี อยู่บ้านเลขที_่_____________ ถนน ______________________ 
ต าบล/แขวง _________________อ าเภอ/เขต ________________ จังหวัด ___________________ รหัสไปรษณีย ์_________________ 
หรือ 
(3) ช่ือ __________________________________ อาย ุ________ ปี อยู่บ้านเลขที_่_____________ ถนน ______________________ 
ต าบล/แขวง _________________อ าเภอ/เขต ________________ จังหวัด ___________________ รหัสไปรษณีย ์_________________ 
 
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ า ปี 2561  ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ  ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา  ช้ัน 2 ห้อง MR 214-215 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 
เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 

     วาระที ่1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
  
 
 วาระที ่2   รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 และแผนงานด าเนินการในปี 2561 

    วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ  จึงไม่ต้องลงคะแนนเสยีง 
 
 
 
 
 
 



 วาระที ่3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบก าไรขาดทุน และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว          

  
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

      ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 

        เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย          งดออกเสียง 
 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและจากผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2560 
 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 
 
วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติการปรับราคาใช้สิทธิ และอัตราใช้สิทธิใหม่ส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 

ของพนักงานบริษัท (ESOP-W2) 
 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
  

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 32,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 32,000หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 261,748,582.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 261,780,582.00 บาท 
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

 
     ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 32,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการปรับ

สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของพนักงาน (ESOP-W2) 
 

     ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) ข้อ 18 ข้อ 20 และข้อ 22 
 

     ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 



 
 
วาระที่ 9  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการซ่ึงต้องออกตามวาระ 
 

     ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

 การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล 
9.1 นายสุรเดช  จันทรานุรักษ ์  
 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

9.2  นายชนะ  สิงห์รุ่งเรือง 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

9.3 นายเลิศชัย วงค์ชัยสิทธ์ิ 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
  

วาระที่  10  พิจารณาอนุมัติผลตอบแทนกรรมการปี  2561 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 
 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 
 

วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2561 
 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอืว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้ง 
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทีม่ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิม่เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควรกจิการใดทีผู่้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมเว้นแต่กรณี
ที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบไุว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 
 

   



 
  ลงช่ือ ____________________________________ ผู้มอบฉันทะ 

            (___________________________________) 
 

  ลงช่ือ ____________________________________ ผู้รับมอบฉนัทะ 
            (___________________________________ ) 
 

  ลงช่ือ ____________________________________ ผู้รับมอบฉนัทะ 
            (__________________________________ ) 
 

  ลงช่ือ ____________________________________ ผู้รับมอบฉนัทะ 
            (_________________________________ ) 
 

หมายเหตุ  
1.   ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ   

แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
1. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลอืกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ า ปี 2561  ในวันพุธที ่
25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ  ศูนย์ประชุม ไบเทค บางนา ช้ัน 2 ห้อง MR 214-215 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

 
วาระที่ ________  เร่ือง ___________________________________________________ 

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ ________  เร่ือง ___________________________________________________ 
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ ________  เร่ือง ___________________________________________________ 
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ ________  เร่ือง ___________________________________________________ 
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจ าต่อแนบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ 

 ลงช่ือ _________________________ ผู้มอบฉันทะ 
          (___________________________) 
 

 ลงช่ือ _________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 
         (___________________________ ) 
 

 ลงช่ือ _________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 
         (___________________________ ) 
 

 ลงช่ือ _________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 
         (___________________________ ) 

 


