
หน้า 36 จาก 40 หน้า 36 จาก 40 
 

อากร
แสตมป์ 
20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น__________________________  
เขียนที่_____________________________________ 

วันที_่_____ เดือน____________ พ.ศ._______ 
(1)  ข้าพเจ้า ____________________________________________________สัญชาติ ____________________________________ 

อยู่บ้านเลขที่_______________________ ถนน _____________________________ ต าบล/แขวง ____________________________________ 
อ าเภอ/เขต ________________________ จังหวัด _____________________________ รหัสไปรษณีย์ ________________________________ 

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนรวมทั้งสิน้ _____________________________ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั _________________________ เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให ้
1) ผศ.ดร.วิชัย  โถสุวรรณจินดา ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ อายุ 70 ป ี อยู่บ้านเลขที่ 259/298 ถ.

สุขุมวิท 70 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือ 
2) ดร.สุรเดช  จันทรานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 

กรรมการอิสระ อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 367  ถนนเทศบาลนิมิตใต้  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร หรือ 

3) นายน าพล  เงินน าโชค กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 342/11  ซอยราม
อนิทรา 14  ถนนรามอนิทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร หรือ 

4) นายชนะ  สิงห์รุ่งเรือง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ อายุ 
58 ป ีอยู่บ้านเลขที่ 32/33  หมู่ที่ 2  ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา  แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  

หมำยเหตุ กรรมกำรอิสระท่ีบริษัทฯ ก ำหนดให้เป็นผูรับมอบฉันทะท้ัง 4 ท่ำน มีส่วนได้เสียพิเศษในวำระท่ี 6 เนื่องจำกได้รับค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจ ำปี 2565 
 

5) ชื่อ ________________________________ อายุ ______ ป ีอยู่บ้านเลขที_่_________ถนน__________________ 
ต าบล/แขวง ___________________อ าเภอ/เขต ________________ จังหวัด _____________________ รหัสไปรษณีย์ __________________
หรือ 

6) ชื่อ ______________________________ อายุ _______ ป ีอยู่บ้านเลขที_่___________ ถนน _________________ 
ต าบล/แขวง ___________________อ าเภอ/เขต _________________ จังหวดั ___________________ รหัสไปรษณีย์ ____________________ 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมขั้น 3 อาคารส านักงาน เลขที่ 163 หมู่ที่ 9  
ซ.แบริ่ง 68 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี ้ดงันี้ 

 วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันท่ี 26 เมษำยน 2564 
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 
เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

 วำระที่ 2 พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2564 และแผนด ำเนินกำรในปี 2565 
  วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ  จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี ้ดงันี้ 

 วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันท่ี 26 เมษำยน 2564 
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 
เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

 วำระที่ 2 พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2564 และแผนด ำเนินกำรในปี 2565 
  วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ  จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง 
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 วำระที่ 3  พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงิน ส ำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 
เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 
 วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสะสมและก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2564

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 
เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 
 วำระที่ 5 พิจำรณำแต่งต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 
 การแต่งตัง้กรรมการทั้งชุด 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

 การแต่งตัง้กรรมการรายบุคคล 
5.1 นางประครอง  นามนันทสิทธิ ์

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

5.2  นายภาณุพงศ์ วิจติรทองเรือง 
เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

5.3  นายธาราพงษ์ รุจิวงศ ์
เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 
 วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 
เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 
วำระที่ 7  พิจำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดเงินค่ำตอบแทนประจ ำปี 2565 

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 
เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
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กรรมกำรประจ ำปี 2565 
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ต าบล/แขวง ___________________อ าเภอ/เขต ________________ จังหวัด _____________________ รหัสไปรษณีย์ __________________
หรือ 

6) ชื่อ ______________________________ อายุ _______ ป ีอยู่บ้านเลขที_่___________ ถนน _________________ 
ต าบล/แขวง ___________________อ าเภอ/เขต _________________ จังหวดั ___________________ รหัสไปรษณีย์ ____________________ 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมขั้น 3 อาคารส านักงาน เลขที่ 163 หมู่ที่ 9  
ซ.แบริ่ง 68 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี ้ดงันี้ 

 วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันท่ี 26 เมษำยน 2564 
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 
เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

 วำระที่ 2 พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2564 และแผนด ำเนินกำรในปี 2565 
  วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ  จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง 
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 วำระที่ 3  พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงิน ส ำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 
เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 
 วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสะสมและก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2564

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 
เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 
 วำระที่ 5 พิจำรณำแต่งต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 
 การแต่งตัง้กรรมการทั้งชุด 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

 การแต่งตัง้กรรมการรายบุคคล 
5.1 นางประครอง  นามนันทสิทธิ ์

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

5.2  นายภาณุพงศ์ วิจติรทองเรือง 
เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

5.3  นายธาราพงษ์ รุจิวงศ ์
เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 
 วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 
เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 
วำระที่ 7  พิจำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดเงินค่ำตอบแทนประจ ำปี 2565 

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 
เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
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วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำกทุนจดทะเบียนเดิม 258,748,582.00 บำท  
เป็นจ ำนวน 256,896,904.00 บำท โดยกำรยกเลิกหุ้นสำมัญที่ยังไม่ได้จ ำหน่ำย จ ำนวน 1,851,678 หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 
เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนน

เสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ือหุ้น 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่

ประชุมมีการพจิารณาหรือลงติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 
 

 ลงชื่อ ____________________________________ ผู้มอบฉันทะ 
           (___________________________________) 
 

 ลงชื่อ ____________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 
           (___________________________________ ) 
 

 ลงชื่อ ____________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 
           (__________________________________ ) 
 

 ลงชื่อ ____________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 
           (_________________________________ ) 
 

หมำยเหตุ  
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ  

แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมขั้น 3 อาคารส านักงาน เลขที่ 163 หมู่ที่ 9 ซ.แบร่ิง 68 ต.ส าโรง
เหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 
วำระที่ ________  เรื่อง ___________________________________________________ 

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

วำระที่ ________  เรื่อง ___________________________________________________ 
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

วำระที่ ________  เรื่อง ___________________________________________________ 
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

วำระที่ ________  เรื่อง ___________________________________________________ 
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจ าต่อแนบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบรบิูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

 ลงชื่อ ____________________________________ ผู้มอบฉันทะ 
           (___________________________________) 
 

 ลงชื่อ ____________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 
           (___________________________________ ) 
 

 ลงชื่อ ____________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 
           (__________________________________ ) 
 

 ลงชื่อ ____________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 
           (_________________________________ ) 
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วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำกทุนจดทะเบียนเดิม 258,748,582.00 บำท  
เป็นจ ำนวน 256,896,904.00 บำท โดยกำรยกเลิกหุ้นสำมัญที่ยังไม่ได้จ ำหน่ำย จ ำนวน 1,851,678 หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 
เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนน

เสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ือหุ้น 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่

ประชุมมีการพจิารณาหรือลงติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 
 

 ลงชื่อ ____________________________________ ผู้มอบฉันทะ 
           (___________________________________) 
 

 ลงชื่อ ____________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 
           (___________________________________ ) 
 

 ลงชื่อ ____________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 
           (__________________________________ ) 
 

 ลงชื่อ ____________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 
           (_________________________________ ) 
 

หมำยเหตุ  
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ  

แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
  

หน้า 39 จาก 40 
 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมขั้น 3 อาคารส านักงาน เลขที่ 163 หมู่ที่ 9 ซ.แบร่ิง 68 ต.ส าโรง
เหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 
วำระที่ ________  เรื่อง ___________________________________________________ 

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

วำระที่ ________  เรื่อง ___________________________________________________ 
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

วำระที่ ________  เรื่อง ___________________________________________________ 
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

วำระที่ ________  เรื่อง ___________________________________________________ 
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจ าต่อแนบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบรบิูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

 ลงชื่อ ____________________________________ ผู้มอบฉันทะ 
           (___________________________________) 
 

 ลงชื่อ ____________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 
           (___________________________________ ) 
 

 ลงชื่อ ____________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 
           (__________________________________ ) 
 

 ลงชื่อ ____________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 
           (_________________________________ ) 
 


