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การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสทิธิเขารวมประชุม และวิธกีารมอบฉันทะ  

เพื่อใหการลงทะเบียนเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและเรียบรอย 

บริษัท แอสเสท เวิรด คอรป จำกัด (มหาชน) ( บริษัทฯ ) จะเปดใหทานผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนไดตั้งแตเวลา 

13.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2564 ณ หองเดอะสุรวงศบอลรูม โรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ  เลขที ่ 262           

ถนนสุรวงศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่จะมาประชุม

โปรดนำแบบฟอรมลงทะเบียน (ซึ่งแนบมาพรอมเอกสารแนบ 8) มาพรอมกับเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้ 

1. หลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม 

1.1. บุคคลธรรมดา 

1.1.1. กรณีเขาประชุมดวยตนเอง 

ใหแสดงเอกสาร ณ จดุลงทะเบยีน ดังนี้ 

(1) แบบฟอรมลงทะเบียน ซึ่งลงนามโดยผูถือหุน 

(2) เอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถายและยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจำตัวประชาชน บัตร

ประจำตัวขาราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล กรุณายื่นหลักฐาน

ประกอบดวย) ของผูถือหุน ฉบับจริง 

1.1.2. กรณีมอบฉันทะ 

1.1.2.1. กรณีมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

ใหนำสงเอกสาร ดังตอไปนี้ มายังบริษัทฯ ภายในวันท่ี 9 เมษายน 2564 เพื่อลงทะเบียนลวงหนา 

หรือแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบยีน ดังนี้ 

(1) แบบฟอรมลงทะเบียน  

(2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมอื

ช่ือโดยผูถือหุนและผูมอบฉันทะ  

(3) สำเนาเอกสารแสดงตนตามขอ 1.1.1. (2) ของผูมอบฉันทะ ซึ่งผูมอบฉันทะลงลายมือช่ือ

รับรองสำเนาถูกตอง  

1.1.2.2. กรณีมอบฉันทะใหบุคคลอื่น 

ใหแสดงเอกสาร ณ จดุลงทะเบยีน ดังนี้ 

(1) แบบฟอรมลงทะเบียน  ซึ่งลงนามโดยผูรับมอบฉันทะ 

(2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมอื

ช่ือผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 

(3) สำเนาเอกสารแสดงตนตามขอ 1.1.1. (2) ของผูมอบฉันทะ ซึ่งผูมอบฉันทะลงลายมือช่ือ

รับรองสำเนาถูกตอง 

(4) เอกสารแสดงตนตามขอ 1.1.1. (2) ของผูรับมอบฉันทะ ฉบับจริง 
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1.2. นิติบุคคล 

1.2.1. กรณี แทนนิติบุคคล กรรมการ มีอ นา  เขาประชุมดวยตนเอง 

ใหแสดงเอกสาร ณ จดุลงทะเบยีน ดังนี้ 

(1) แบบฟอรมลงทะเบียน ซึ่งผูแทนนิติบุคคล (กรรมการผูมีอำนาจ) ลงนาม พรอมประทับตราสำคัญ

บริษัท (ถามี)  

(2) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกใหโดยกรมพั นา ุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ซึ่งแสดงใหเห็น

วาผูแทนนิติบุคคล (กรรมการผูมีอำนาจ) ที่มาประชุมดวยตนเองเปนกรรมการผูมีอำนาจลงนามแทน

นิติบุคคลที่เปนผูถือหุน อายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันประชุม ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกตองโดย

ผูแทนนิติบุคคล (กรรมการผูมีอำนาจ)  พรอมประทับตราสำคัญบริษัท (ถามี) 

(3) เอกสารแสดงตนตามขอ 1.1.1. (2) ของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการผูมีอำนาจ) ฉบับจริง 

1.2.2. กรณีมอบฉันทะ 

1.2.2.1. กรณีมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

ใหนำสงเอกสารดังตอไปนี้ มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 เพื่อลงทะเบียนลวงหนา 

หรือแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังน้ี 

(1) แบบฟอรมลงทะเบียน  

(2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมอื

ชื่อผูแทนนิติบุคคล (กรรมการผูมีอำนาจ) พรอมประทับตราสำคัญบริษัท (ถามี) และผูรับ

มอบฉันทะ 

(3) สำเนาเอกสารนิติบุคคลตามขอ 1.2.1. (2) 

(4) สำเนาเอกสารแสดงตนตามขอ 1.1.1. (2) ของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการผูมีอำนาจ) ซึ่งเปน

กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกตอง 

1.2.2.2. กรณีมอบฉันทะใหบุคคลอื่น 

ใหแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังน้ี 

(1) แบบฟอรมลงทะเบียน ซึ่งลงนามโดยผูรับมอบฉันทะ 

(2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมอื

ชื่อผูแทนนิติบุคคล (กรรมการผูมีอำนาจ) พรอมประทับตราสำคัญบริษัท (ถามี) และผูรับ

มอบฉันทะ 

(3) สำเนาเอกสารนิติบุคคลตามขอ 1.2.1. (2) 

(4) สำเนาเอกสารแสดงตนตามขอ 1.1.1. (2) ของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการผูมีอำนาจ) ซึ่งเปน

กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกตอง 

(5) เอกสารแสดงตนตามขอ 1.1.1. (2) ของผูรับมอบฉันทะ ฉบับจริง 
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1.2. . นิติบุคคล ดทะเบียน ัดตังในตางประเท  

ใหนำสงเอกสารดังตอไปนี้ มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 เพื่อลงทะเบียนลวงหนา หรือแสดง

เอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังน้ี 

(1) แบบฟอรมลงทะเบียน ซึ่งลงนามโดยผูรับมอบฉันทะ 

(2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวน และลงลายมือชื่อผูแทนนิติบุคคล 

(กรรมการผูมีอำนาจ) พรอมประทับตราสำคัญบริษัท (ถามี) และผูรับมอบฉันทะ 

(3) เอกสารของผูถือหุน 

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งออกโดยหนวยงานราชการของ

ประเทศดังกลาว (ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคล (กรรมการผูมีอำนาจ) ที่ลงชื่อในฐานะผู

มอบฉันทะ เปนกรรมการผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เปนผูถือหุน) อายุไมเกิน 6 เดือน

กอนวันประชุม ลงนามรับรองสำเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล (กรรมการผูมีอำนาจ) พรอม

ประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี) 

- สำเนาเอกสารแสดงตนตามขอ 1.1.1. (2) ของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการผูมีอำนาจ) ที่ลงนาม

ในหนังสือมอบฉันทะ 

- สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศใหคัสโตเดียนเปนผูเขารวม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล (กรรมการผู

มีอำนาจ) พรอมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี) 

(4) เอกสารของคัสโตเดียน 

- สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่คัสโตเดียนไดมอบอำนาจใหกรรมการ หรือผูบริหาร  หรือพนักงาน

ของคัสโตเดียน เปนผูมอบฉันทะใหพนักงาน หรือบุคคลอื่นใด เพื่อการเขาประชุมผูถือหุนของ

บริษัทลูกคาได และลงนามรับรองสำเนาถูกตองโดยกรรมการ หรือผูบริหาร หรือพนักงาน

ของคัสโตเดียนซึ่งเปนผูมอบฉันทะ 

- หนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบ ุรกิจคัสโตเดียนของคัสโตเดียน และลงนาม

รับรองสำเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ 

- สำเนาเอกสารแสดงตนตามขอ 1.1.1. (2) ของผูมอบฉันทะ 

- เอกสารแสดงตนตามขอ 1.1.1. (2) ของผูรับมอบฉันทะ ฉบับจริง 

(5) กรณีมีการมอบอำนาจชวงกอนการมอบฉันทะใหคัสโตเดียน  

- เอกสารแสดงการมอบอำนาจชวงทุกชวงตองครบถวนไมขาดตอน และมีถอยคำใหมอบอำนาจ

ชวงได 

- สำ เนา เอกสารแสดงตนตามข อ 1.1.1.  (2)  ของผ ู มอบอำนาจช วงท ุกช วง  และ 

ลงนามรับรองสำเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ (กรณีเปนนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา

ถูกตองโดยกรรมการผูมีอำนาจลงนามของผูมอบฉันทะ) 
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ทั้งนี้ เอกสารที่จัดทำขึ้นในตางประเทศ จะตองผานการรับรองจากโนตารีพับบลิค และในกรณีที่

เอกสารใดที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังก ษ จะตองจัดทำคำแปลภาษาอังก ษแนบมาพรอมดวยและ

ใหผูถือหุนหรือกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคำแปล 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะใหแกผูถือหุนแตละราย ตามแบบท่ีกรมพั นา ุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดกำหนดไว 

จำนวน 3 แบบ ดังนี ้

(1) แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเปนแบบท่ีงายไมซับซอน 

(2) แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการตาง  ท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 

(3) แบบ ค. เปนแบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับ าก

และดูแลหุน 

ผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชมุผูถือหุนของบริษัทฯ ไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดำเนนิการดังนี้ 

(1) เลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางตนแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทาน้ัน ดังนี้ 

- ผูถือหุนท่ัวไปจะเลือกใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเทานัน้ 

- ผูถือหุนที่ปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทย

เปนผูรับ ากและดูแลหุนเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

(2) มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ

บริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยใหระบุช่ือพรอมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ หรือกา

เครื่องหมายหนาช่ือกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงทานเดียวใหเปน

ผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมดังกลาว 

(3) ติดอากรแสตมปจำนวน 20 บาท พรอมทั้งขีด า ลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพื่อใหถูกตองและมี

ผลผูกพัน ตามก หมาย ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดอำนวยความสะดวกในการปดอากรแสตมปใหแกผูรับมอบฉันทะที่มา

ลงทะเบียนเขารวมประชุม 

(4) สงหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 หรือกอนเวลาเริ่มการประชุมอยางนอย    

ครึ่งช่ัวโมงเพือ่ใหเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ไดมีเวลาตรวจสอบเอกสารและใหทันเวลาเริ่มประชุม 

ทัง้นี ้ผูถือหุนไมสามารถแบงแยกจำนวนหุนโดยมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได และผูถือ

หุนจะตองมอบฉันทะเทากับจำนวนหุนที่ตนถืออยู โดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงสวนนอยกวาจำนวนที่ตนถืออยูได เวนแต

เปนคัสโตเดียนทีผู่ถือหุนซึง่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหเปนผูรับ ากและดูแลหุนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 




