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สิ่งที่สง่มาด้วย 6 
เอกสำรหลักฐำนที่ต้องน ำมำแสดงในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 

 
การลงทะเบียน 
• ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชมุ 

ได้ตัง้แต ่13.00 น. ของวันที ่26 เมษายน 2565 
• เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ

มาด้วย 
 
การเข้าประชุมด้วยตนเอง 
• ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาว

ต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย 
 
การมอบฉันทะ 
• ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือ

มอบฉันทะที่แนบมาพรอ้มนี้ 
• เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดย

กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ขีดลงข้อความที่ส าคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามก ากับไว้ทุกแห่ง 
 
เอกสารที่ต้องใชป้ระกอบการมอบฉันทะ 
1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
• หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ 
• ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 
• ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับ

มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 
 
2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบคุคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดสง่เอกสาร ดงัตอ่ไปนี้ 
• หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
• กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ 

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน และรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราส าคัญ
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

• กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่
มีอ านาจของประเทศที่นติิบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary 
Public) หรือหน่วยราชการที่มีอ านาจไม่เกิน 3 เดือน 

• ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีตน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย
และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของค าแปล 

• ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับ
มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

หน้า 35 จาก 40 
 

อากร
แสตมป์ 
20 บาท 

สิ่งที่สง่มาด้วย 7 
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
 
 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น__________________________  
เขียนที่_____________________________ 

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

อยู่บ้านเลขที_่______________________ ถนน _____________________________ ต าบล/แขวง ____________________________________ 
อ าเภอ/เขต ________________________ จังหวดั _____________________________ รหัสไปรษณีย์ ________________________________ 

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

(3) ขอมอบฉันทะให ้
1) ชื่อ ___________________________________ อายุ ______ ป ีอยู่บ้านเลขที_่____________ ถนน _________________________ 

ต าบล/แขวง ___________________อ าเภอ/เขต ________________ จังหวัด ____________________ รหัสไปรษณีย์ ___________________ 
หรือ 

2) ชื่อ ___________________________________ อายุ ______ ป ีอยู่บ้านเลขที_่___________ ถนน __________________________ 
ต าบล/แขวง ___________________อ าเภอ/เขต ________________ จังหวัด _____________________ รหัสไปรษณีย์ ___________________ 
หรือ 

3) ชื่อ ___________________________________ อายุ _______ ป ีอยู่บ้านเลขที่____________ ถนน _________________________ 
ต าบล/แขวง ___________________อ าเภอ/เขต _________________ จังหวดั ___________________ รหัสไปรษณีย์ ____________________ 

 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ

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

 
 

 ลงชื่อ ____________________________________ ผู้มอบฉันทะ 
           (___________________________________) 
 

 ลงชื่อ ____________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 
           (___________________________________ ) 
 

 ลงชื่อ ____________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 
           (__________________________________ ) 
 

 ลงชื่อ ____________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 
           (_________________________________ ) 

 
หมำยเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
  


