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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy (Form A.) 

เลขทะเบียนผูถอืหุน  เขียนที ่  

Shareholder’s Registration No.  Written at  

 วันที ่  เดือน  ป  

 Date  Month  Year  

1. ขาพเจา  สัญชาต ิ  

I / We  Nationality  

อยูบานเลขที ่  

Address  

  

2. เปนผูถอืหุนของ บริษัท แอสเสท เวิรด คอรป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

Being a shareholder of Asset World Corp Public Company Limited (the “Company”) 

โดยถอืหุนจำนวนทั้งสิ้นรวม  หุน และออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง  ดังนี ้

Holding the total amount 

of 

 shares and have the rights to vote equal 

to 

 votes as follows: 

� หุนสามญั  หุน ออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง 

Ordinary share  shares have the rights to vote equal to  votes 

� หุนบุริมสิทธ ิ  หุน ออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง 

Preferred share  shares have the rights to vote equal to  votes 

      

3. ขอมอบฉันทะให 

Hereby appoint 

� (1) นาย / นาง / นางสาว  อาย ุ  ป 

Mr. / Mrs. / Ms.  Age   

อยูบานเลขที ่  

Address  

� (2) นาย / นาง / นางสาว  อาย ุ  ป 

Mr. / Mrs. / Ms.  Age   

อยูบานเลขที ่  

Address  

� (3) นาย / นาง / นางสาว  อาย ุ  ป 

Mr. / Mrs. / Ms.  Age   

อยูบานเลขที ่  

Address  

หรือ ขอมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 6) 

Or hereby appoint the independent directors(s) (Details as per the Attachment 6) 
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� (1) าสตราจารยประสิทธ ิโ วิไลกูล 

Professor. Prasit Kovilaikool 

� (2) นายรังสรรค รีวร าสตร 

Mr. Rungson Sriworasat 

� (3) นางนันทวัลย กุนตนาค 

Mrs. Nuntawan Sakuntanaga 

� (4) นายพง า ุ เ วตรุนทร 

Mr. Pongpanu Svetarundra 

� (5) นายวัชรา ตนัตรยิานนท 

Mr. Vachara Tuntariyanond 

� (6) รอง าสตราจารยธิติพนัธุ เชือ้บุญชยั 

Associate Prof. Tithiphan Chuerboonchai 

� (7) นายสันติ พงคเจริญพทิย 

Mr. Santi Pongjareanpit 

        � (8) พลตำรวจเอกรุงโรจน แสงคราม 

Pol. Gen. Rungroj Sangkram 

 

คนหนงคน ดเ ง เด วเปน แทน อง า เจา เ ือเ ารวมประชมแ ะออกเส ง งคะแนน นการประชมสามั ือหนประจำป 2564 องบริษัทฯ นวันท 23 
เมษา น 2564 เว า 15.00 น.  หองเดอะสรวง บอ รม รงแรม แบงคอก แมริออท เดอะ สรวง  เ ท 262 นนสรวง  แ วงส ระ า เ ตบางรัก 
กรงเท มหานคร 10500 หรือทจะ งเ ือน ป นวัน เว า แ ะส านทอืนดว  
Anyone of above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 
of the Company on 23 April 2021, 15.00 hrs. at the Surawongse Ballroom, Bangkok Marriott Hotel The Surawongse, No. 262 Surawongse 
Road, Si Phraya Sub-district, Bang Rak District, Bangkok 10500 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉนัทะไดกระทำไปในการประชมุนัน้ ใหถือเสมอืนวาขาพเจาไดกระทำเองทกุประการ 

Any acts undertaken by the proxy holder in this meeting shall be deemed to be the actions undertaken by myself/ourselves in all respects. 

 

 ลงชื่อ / Signed  ผูมอบฉนัทะ / Proxy Grantor 

(  ) 

 ลงชื่อ / Signed  ผูรับมอบฉนัทะ / Proxy 

Holder 

(  ) 

 ลงชื่อ / Signed  ผูรับมอบฉนัทะ / Proxy 

Holder 

(  ) 

 ลงชื่อ / Signed  ผูรับมอบฉนัทะ / Proxy 

Holder 

(  ) 
   

หมายเหตุ: ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุม  และออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจำนวนหุนใหผูรับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

Remark: A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder shall not appoint more than 
one proxy holder, each with the voting rights in respect of a certain portion of shares. 

 


