
อากร

แสตมป์ 

20 บาท 
สิ่งที่สง่มาด้วย 7 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น__________________________  

เขียนที_่____________________________________ 

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) ชื่อ ___________________________________ อายุ ______ ปี อยู่บ้านเลขที_่____________ ถนน __________________________ 

ต าบล/แขวง ___________________อ าเภอ/เขต _________________ จังหวดั ____________________ รหัสไปรษณีย์ ___________________ 

หรือ 

2) ชื่อ ___________________________________ อายุ ______ ปี อยู่บ้านเลขที_่___________ ถนน ___________________________ 

ต าบล/แขวง ___________________อ าเภอ/เขต ________________ จังหวัด _____________________ รหัสไปรษณีย์ ___________________ 

หรือ 

3) ชื่อ ___________________________________ อายุ _______ ปี อยู่บ้านเลขที่____________ ถนน _________________________ 

ต าบล/แขวง ___________________อ าเภอ/เขต _________________ จังหวดั ___________________ รหัสไปรษณีย์ ____________________ 

 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ า ปี 2563  ในวันจันทร์ที่ 15 มถิุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ  ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา ชั้น 2 ห้อง SILK 1-4 หรือที่จะ

พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อืน่ด้วย 

4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี ้ดงันี้ 

 

 วำระที ่1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 

 

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 

 วำระที ่2  รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2562 และแผนงำนด ำเนินกำรในปี 2563 

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ  จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง 

 

 วำระที ่3  พิจำรณำอนุมัติงบดุลและงบก ำไรขำดทุน ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

 

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 



 วำระที ่4 รับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิของผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2562 

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ  จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง 

 

 วำระที ่5 พิจำรณำแต่งต้ังกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ 

 

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 

 การแต่งตัง้กรรมการทั้งชุด 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 

 การแต่งตัง้กรรมการรายบุคคล 

5.1 ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 

5.2  นายน าพล เงินน าโชค 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 

5. 3. นายธานินทร์  ตันประวัติ 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 

5.4 นายสมภพ จูโล่ห ์

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 

 วำระที ่6 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 

 

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 

 วำระที ่7 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งและอนุมัติค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ของบริษัทและบริษัทย่อย 

ประจ ำปี 2563 

 

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

  



 วำระที ่8 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) ข้อ 25 

 

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 

5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้น

ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ือหุ้น 

6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี

การพิจารณาหรือลงติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควรกิจการใดที่ผู้รับ

มอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ

เสมือนว่าข้าพเจ้าไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

 ลงชื่อ ____________________________________ ผู้มอบฉันทะ 

           (___________________________________) 

 

 ลงชื่อ ____________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 

           (___________________________________ ) 

 

 ลงชื่อ ____________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 

           (__________________________________ ) 

 

 ลงชื่อ ____________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 

           (_________________________________ ) 

 

หมำยเหตุ  

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ  

แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

  



ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

2563  ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ  ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา  ชั้น 2 ห้อง SILK 1-4  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 

           (_________________________________ ) 

 


