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ที ่ สล. 043/2564 

วันที ่ 16 เมษายน 2564 

เรื่อง แจ>งการเปลี ่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู >ถ ือหุ >น ประจำปK 2564 เปLนการประชุมผู >ถ ือหุ >นผMานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสP (E-AGM) 

เรียน  กรรมการและผู>จัดการ 

ตลาดหลักทรัพยPแหMงประเทศไทย 

สิ่งที่สMงมาด>วย 1. ข>อปฏิบัติสำหรับการเข>ารMวมประชุมผู>ถือหุ>นผMานสื่ออิเล็กทรอนิกสP (E-AGM) และการมอบฉันทะ 

  2. แบบฟอรPมลงทะเบียนสำหรับการประชุมผMานสื่ออิเล็กทรอนิกสP (E-AGM) 

  3. แบบการสMงคำถามลMวงหน>ากMอนการประชุมสามัญผู>ถือหุ>นประจำปK 2564 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอสเสท เวิรดP คอรPป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อ

วันที่ 15 กุมภาพันธP 2564 ได>มีมติให>กำหนดวันประชุมสามัญผู>ถือหุ>นของบริษัทฯ ประจำปK 2564 ในวันศุกรPที่ 23 เมษายน 2564 

เวลา 15.00 น. ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศP เลขที่ 262 ถนนสุรวงศP แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

10500 อยMางไรก็ดี เนื่องจากสถานการณPการแพรMระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (“โรค COVID-19”)      

ได>เริ่มมีการแพรMระบาดระลอกใหมMเปLนวงกว>างกระจายไปในหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร และตMางจังหวัด และการแพรMระบาด

ดังกลMาวมีแนวโน>มที่จะเพิ่มขึ้นอยMางตMอเนื่อง บริษัทฯ มีความตระหนักและหMวงใยตMอสุขภาพและความปลอดภัยของผู>ถือหุ>น 

รวมถึงผู>ที่มีสMวนรMวมในการจัดประชุมเปLนอยMางยิ่ง ตลอดจนพร>อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการตMาง ๆ ของภาครัฐอยMางเครMงครัด    

เพื่อปuองกันและลดการแพรMระบาดของโรค COVID-19 

ด>วยเหตุดังกลMาว ประธานเจ>าหน>าที่บริหารและกรรมการผู>จัดการใหญM (CEO and President) (ซึ่งได>รับมอบหมายจาก

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธP 2564 ให>มีอำนาจภายใต>ข>อจำกัดของกฎหมายในการ

พิจารณาแก>ไข เพิ ่มเติม และ/หรือ กำหนดวัน เวลา สถานที่ รูปแบบและวิธีการของการจัดการประชุม และวาระประชุม       

สำหรับการประชุมสามัญผู>ถือหุ >น ประจำปK 2564 ของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมและสมควร) ได>พิจารณาแล>วเห็นวMา            

เพื่อเปLนการลดโอกาสการแพรMระบาดของโรค COVID-19 จึงขอแจ>งเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการของการจัดการประชุมสามัญ  

ผู>ถือหุ>น ประจำปK 2564 เป5นการประชุมผู?ถือหุ?นผDานสื่ออิเล็กทรอนิกสI (E-AGM) ตามหลักเกณฑPที่กำหนดในกฎหมายที่

เกี่ยวข>องกับการประชุมผMานสื่ออิเล็กทรอนิกสP โดยกำหนดให>วันและเวลาการประชุมสามัญผู>ถือหุ>น ประจำปK 2564 ของบริษัทฯ 

ยังคงเปLนวันและเวลาเดิมคือ วันศุกรIที ่ 23 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. และมีระเบียบวาระการประชุมตามเดิม              

ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู>ถือหุ>นที่ได>จัดสMงให>กับผู>ถือหุ>น 

บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการประชุมผMานสื่ออิเล็กทรอนิกสPในเวลา 15.00 น. ทั้งนี้ หากทMานผู>ถือหุ>นประสงคPจะเข>ารMวม

ประชุมผMานสื่ออิเล็กทรอนิกสP ขอให>ผู>ถือหุ>นหรือผู>รับมอบฉันทะสMงแบบฟอรPมลงทะเบียนสำหรับการประชุมผMานสื่ออิเล็กทรอนิกสP 

(E- AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สMงมาด>วย 2 และเอกสารยืนยันตัวตนโดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญ
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ประชุมมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ที่ Email: awc-comsec@assetworldcorp-th.com โดยเมื่อบริษัทฯ 

ได>ตรวจสอบรายชื่อผู>ถือหุ>น ณ วันกำหนดรายชื่อผู>ที่มีสิทธิในการเข>ารMวมประชุมสามัญผู>ถือหุ>นประจำปK 2564 (Record Date)    

ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 แล>ว บริษัทฯ จะจัดสMงชื่อผู>ใช> (Username) และรหัสผMาน (Password) สำหรับการเข>าใช>โปรแกรม      

การประชุมสามัญผู>ถือหุ>นผMานสื่ออิเล็กทรอนิกสP (E-AGM) ของบริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเปLนผู>ให>บริการระบบควบคุมการประชุม

ที่ได>รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสP ให>แกMผู>ถือหุ>นผMานทางอีเมลPที่ได>สMงมาแจ>งบริษัทฯ ซึ่งหากทMาน

ผู>ถือหุ>นไมMสะดวกที่จะเข>ารMวมประชุมผู>ถือหุ>นผMานสื่ออิเล็กทรอนิกสPดังกลMาว ทMานผู>ถือหุ>นสามารถมอบฉันทะให>กรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ เพื่อเข>ารMวมประชุมแทนได> ทั้งนี้ รายละเอียดและข>อปฏิบัติสำหรับการเข>ารMวมประชุมผู>ถือหุ>นผMานสื่ออิเล็กทรอนิกสP

ปรากฏตามสิ่งที่สMงมาด>วย 1 

ทั้งนี้ หากผู>ถือหุ>นทMานใดมีคำถามหรือข>อเสนอแนะ สามารถสMงคำถามลMวงหน>ามายังบริษัทฯ ได> ตามแบบฟอรPมที่

ปรากฏตามสิ่งที่สMงมาด>วย 3 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (นางสาวดวงพร กิจเลิศบรรจง) 

เลขานุการบริษัท 

ผู>มีอำนาจรายงานสารสนเทศ 
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สิ่งที่สDงมาด?วย 1 

ข?อปฏบิัตสิำหรับการเข?ารDวมประชุมผู?ถือหุ?นผDานสื่ออิเล็กทรอนิกสI (E-AGM) และการมอบฉันทะ 

1. กรณีผู?ถือหุ?นมีความประสงคIเข?ารDวมประชุม E-AGM 

1.1 โปรดกรอกแบบฟอรPมลงทะเบียนสำหรับการประชุมผMานสื่ออิเล็กทรอนิกสP (E-AGM) ที่แนบมากับข>อปฏิบัตินี้ 

โดยขอให>ทMานระบุอีเมลI (e-mail) และหมายเลขโทรศัพทIมือถือของทDานให?ชัดเจนสำหรับใช?ในการ

ลงทะเบียนเข?ารDวมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข>ารMวมประชุม E-AGM ดังนี้ 

• สำหรับผู?ถือหุ?นที่เป5นบุคคลธรรมดา - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนา

เอกสารอื่นซึ่งออกโดยหนMวยงานราชการ ที่ยังไมMหมดอายุ พร>อมลงนามรับรองสำเนาถูกต>อง 

• สำหรับผู?ถือหุ?นที่เป5นนิติบุคคล - หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล>ว พร>อมเอกสาร

ประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข>อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ”ด>านลMาง 

ขอให>ทMานสMงแบบฟอรPมลงทะเบียนสำหรับการประชุมผMานสื่ออิเล็กทรอนิกสPและหลักฐานแสดงตัวตนดังกลMาว

ข>างต>นให>บริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ผMานชMองทาง ดังนี ้

• ชDองทาง e-mail: awc-comsec@assetworldcorp-th.com หรือ 

• ชDองทางไปรษณียI: สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท แอสเสท เวิรดP คอรPป จำกัด (มหาชน) 

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรPทาวเวอรP ชั้นที่ 54 ถนนสาทรใต> แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

10120 

1.2 เมื่อบริษัทฯ ได>รับเอกสารตามข>อ 1.1 จากทMาน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข>า

รMวมประชุม โดยเมื ่อผMานการตรวจสอบสิทธิแล>ว บริษัทฯ จะจัดสMงชื ่อผู >ใช> (Username) และรหัสผู >ใช> 

(Password) พร>อม WebLink ในการเข>าสูMระบบการประชุม E-AGM ทั้งนี้ ขอความกรุณาให>ทMานผู>ถือหุ>นงด

ให>ชื่อผู>ใช> (Username) และรหัสผู>ใช> (Password) ของทMานแกMผู>อื่น กรณีที่ชื่อผู>ใช> (Username) และรหัส

ผู>ใช> (Password) ของทMานสูญหาย หรือยังไมMได>รับภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 กรุณาติดตMอ

บริษัทฯ โดยทันท ี

1.3 บริษัทฯ จะจัดสMงรายละเอียด ได>แกM ชื่อผู>ใช> (Username) และรหัสผู>ใช> (Password) ไปให>กับทMาน พร>อม

จัดสMงไฟลPคูMมือวิธีการใช>งานระบบการประชุม E-AGM ไปพร>อมกัน ขอให>ทMานโปรดศึกษาคูMมือวิธีการใช>งาน        

โดยละเอียดจากอีเมลP (e-mail) ที่บริษัทฯ ได>สMงให>ทMาน ทั้งนี้ ระบบจะเป�ดให>ทMานลงทะเบียนเข>ารMวมประชุม

ลMวงหน>า 120 นาทีกMอนเริ่มการประชุม อยMางไรก็ตาม การถMายทอดสดจะเริ่มในเวลา 15.00 น. เทMานั้น 
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1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหวMางการประชุม E-AGM ทMานจะสามารถลงคะแนนในแตMละวาระ โดยลงคะแนน 

“เห็นด>วย” หรือ “ไมMเห็นด>วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ทMานไมMลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับ 

คะแนนของทMานเปLน “เห็นด>วย” โดยอัตโนมัติ 

1.5 กรณีที่ทMานประสบป�ญหาทางด>านเทคนิคในการใช>ระบบการประชุม E-AGM กMอนหรือระหวMางการประชุม 

กรุณาติดตMอบริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเปLนผู>ให>บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะ

ระบุชMองทางการติดตMอบริษัท ควิดแลบ จำกัด ไว>ในอีเมลPที ่ได>สMงชื ่อผู >ใช> (Username) และรหัสผู >ใช> 

(Password) ให>ทMาน  

2. กรณีผู?ถือหุ?นมีความประสงคIจะมอบฉันทะเพื่อเข?ารDวมประชุม E-AGM  

สำหรับผู>ถือหุ>นที่ไมMสามารถเข>ารMวมประชุม E-AGM ด>วยตนเองได> ผู>ถือหุ>นสามารถมอบฉันทะให>บุคคลอื่น หรือ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทMานใดทMานหนึ่งดังตMอไปนี้ เข>ารMวมประชุมและออกเสียงแทน 

 

1) ศาสตราจารยIพิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 78 ปK 

- ที่อยูM : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรPทาวเวอรP ชั้นที่ 54 ถนนสาทรใต> แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

- สMวนได>เสียพิเศษในวาระการประชุม : มีสMวนได>เสียพิเศษในวาระที่ 4 เนื่องจากเปLนกรรมการที่ได>รับการเสนอ

ชื่อเพื่อเลือกตั้งเปLนกรรมการ 

2) นายรังสรรคI ศรีวรศาสตรI 

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคMาตอบแทน อายุ 66 ปK 

- ที่อยูM : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรPทาวเวอรP ชั้นที่ 54 ถนนสาทรใต> แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

- สMวนได>เสียพิเศษในวาระการประชุม : มีสMวนได>เสียพิเศษในวาระที่ 4 เนื่องจากเปLนกรรมการที่ได>รับการเสนอ

ชื่อเพื่อเลือกตั้งเปLนกรรมการ 

3) นางนันทวัลยI ศกุนตนาค  

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ อายุ 63 ปK 

- ที่อยูM : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรPทาวเวอรP ชั้นที่ 54 ถนนสาทรใต> แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

- ไมMมีสMวนได>เสียพิเศษในทุกวาระ 

4) นายพงษIภาณุ เศวตรุนทรI 

- กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดคMาตอบแทน อายุ 62 ปK 

- ที่อยูM : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรPทาวเวอรP ชั้นที่ 54 ถนนสาทรใต> แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

- ไมMมีสMวนได>เสียพิเศษในทุกวาระ 
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5) นายวัชรา ตันตริยานนทI 

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปK 

- ที่อยูM : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรPทาวเวอรP ชั้นที่ 54 ถนนสาทรใต> แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

- สMวนได>เสียพิเศษในวาระการประชุม : มีสMวนได>เสียพิเศษในวาระที่ 4 เนื่องจากเปLนกรรมการที่ได>รับการเสนอ

ชื่อเพื่อเลือกตั้งเปLนกรรมการ 

6) รองศาสตราจารยIธิติพันธุI เชื้อบญุชัย 

- กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ  กรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ 68 ปK 

- ที่อยูM : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรPทาวเวอรP ชั้นที่ 54 ถนนสาทรใต> แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

- สMวนได>เสียพิเศษในวาระการประชุม : มีสMวนได>เสียพิเศษในวาระที่ 4 เนื่องจากเปLนกรรมการที่ได>รับการเสนอ

ชื่อเพื่อเลือกตั้งเปLนกรรมการ 

7) นายสันติ พงคIเจริญพิทยI 

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ อายุ 65 ปK 

- ที่อยูM : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรPทาวเวอรP ชั้นที่ 54 ถนนสาทรใต> แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

- ไมMมีสMวนได>เสียพิเศษในทุกวาระ 

8) พลตำรวจเอก รุDงโรจนI แสงคร?าม 

- กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ อายุ 62 ปK 

- ที่อยูM : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรPทาวเวอรP ชั้นที่ 54 ถนนสาทรใต> แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

- ไมMมีสMวนได>เสียพิเศษในทุกวาระ 

ทั้งนี้ ขอให>ผู>ถือหุ>นโปรดกรอกข>อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สMงมาด>วย 9        

ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได>จัดสMงให>และสMงหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุ

ด>านลMางนี้) ให>บริษัทภายในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ผMานชMองทางดังนี ้

- ทาง e-mail: awc-comsec@assetworldcorp-th.com หรือ 

- ทางไปรษณียI: สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท แอสเสท เวิรดP คอรPป จำกัด (มหาชน) 

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรPทาวเวอรP ชั้นที่ 54 ถนนสาทรใต> แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
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เอกสารประกอบการมอบฉันทะ 

เอกสารแสดงตน คือ เอกสารที ่ส Mวนราชการออกให>ซึ ่งปรากฏรูปถMายและยังไมMหมดอายุ เชMน บัตรประจำตัวประชาชน                 

บัตรประจำตัวข>าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล กรุณายื่นหลักฐานประกอบด>วย) ของผู>ถือหุ>น  

ผู?ถือหุ?นมอบฉันทะ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ซึ่งได>กรอกข>อความถูกต>อง ครบถ>วน และลงลายมือชื่อโดยผู>ถือหุ>น (ผู>มอบฉันทะ) และ

ผู>รับมอบฉันทะ และ 

2. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู>มอบฉันทะ ซึ่งผู>มอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต>อง และ 

3. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู>รับมอบฉันทะ ซึ่งผู>รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต>อง 

นิติบุคคล 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ซึ่งได>กรอกข>อความถูกต>อง ครบถ>วน และลงลายมือชื่อผู>แทนนิติบุคคล (กรรมการ

ผู>มีอำนาจ) พร>อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ>ามี) และผู>รับมอบฉันทะและ 

2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให>โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค>า กระทรวงพาณิชยP ซึ่งแสดงให>เห็นวMาผู>แทนนิติบุคคล 

(กรรมการผู>มีอำนาจ) ที่มาประชุมด>วยตนเองเปLนกรรมการผู>มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เปLนผู>ถือหุ>น อายุไมMเกิน 6 

เดือน กMอนวันประชุม ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต>องโดยผู>แทนนิติบุคคล (กรรมการผู>มีอำนาจ) พร>อมประทับตรา

สำคัญบริษัท (ถ>ามี) และ 

3. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู>แทนนิติบุคคล (กรรมการผู>มีอำนาจ) ซึ่งเปLนกรรมการผู>มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และ

ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต>อง 

4. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู>รับมอบฉันทะ ซึ่งผู>รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต>อง 

สำหรับบุคคลที่มิได?มีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งในตDางประเทศ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได>กรอกข>อความถูกต>อง ครบถ>วน และลงลายมือชื่อผู>แทนนิติบุคคล (กรรมการผู>มีอำนาจ) 

พร>อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ>ามี) และผู>รับมอบฉันทะ 

2. เอกสารของผู>ถือหุ>น 

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู>ถือหุ>น ซึ่งออกโดยหนMวยงานราชการของประเทศดังกลMาว    

(ซึ่งแสดงให>เห็นวMาผู>แทนนิติบุคคล (กรรมการผู>มีอำนาจ) ที่ลงชื่อในฐานะผู>มอบฉันทะ เปLนกรรมการผู>มีอำนาจลง
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นามแทนนิติบุคคลที่เปLนผู>ถือหุ>น) อายุไมMเกิน 6 เดือนกMอนวันประชุม ลงนามรับรองสำเนาถูกต>องโดยผู>แทน      

นิติบุคคล (กรรมการผู>มีอำนาจ) พร>อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี) 

- สำเนาเอกสารแสดงตนของผู>แทนนิติบุคคล (กรรมการผู>มีอำนาจ) ซึ่งเปLนกรรมการผู>มีอำนาจลงนามผูกพัน       

นิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต>อง 

- สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู>ถือหุ>นที่เปLนผู>ลงทุนตMางประเทศให>คัสโตเดียนเปLนผู>เข>ารMวมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต>องโดยผู>แทนนิติบุคคล (กรรมการผู>มีอำนาจ) พร>อมประทับตราสำคัญ

บริษัท (หากมี) 

3. เอกสารของคัสโตเดียน 

- สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่คัสโตเดียนได>มอบอำนาจให>กรรมการ หรือผู>บริหาร หรือพนักงานของคัสโตเดียน    

เปLนผู>มอบฉันทะให>พนักงาน หรือบุคคลอื่นใด เพื่อการเข>าประชุมผู>ถือหุ>นของบริษัทลูกค>าได> และลงนามรับรอง

สำเนาถูกต>องโดยกรรมการ หรือผู>บริหาร หรือพนักงานของคัสโตเดียนซึ่งเปLนผู>มอบฉันทะ 

- หนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจคัสโตเดียนของคัสโตเดียน และลงนามรับรองสำเนาถูกต>อง

โดยผู>มอบฉันทะ 

- สำเนาเอกสารแสดงตนของผู>มอบฉันทะ ซึ่งผู>มอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต>อง และ 

- สำเนาเอกสารแสดงตนของผู>รับมอบฉันทะ ซึ่งผู>รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต>อง 

4. กรณีมีการมอบอำนาจชMวงกMอนการมอบฉันทะให>คัสโตเดียน  

- เอกสารแสดงการมอบอำนาจชMวงทุกชMวงต>องครบถ>วนไมMขาดตอน และมีถ>อยคำให>มอบอำนาจชMวงได> 

- สำเนาเอกสารแสดงตนของผู>มอบอำนาจชMวงทุกชMวง และลงนามรับรองสำเนาถูกต>องโดยผู>มอบฉันทะ (กรณีเปLน

นิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต>องโดยกรรมการผู>มีอำนาจลงนามของผู>มอบฉันทะ) 

ทั้งนี้ เอกสารที่จัดทำขึ้นในตMางประเทศ จะต>องผMานการรับรองจากโนตารีพับบลิค และในกรณีที่เอกสารใดที่มิได>มีต>นฉบับเปLน

ภาษาอังกฤษ จะต>องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร>อมด>วยและให>ผู>ถือหุ>นหรือกรรมการผู>มีอำนาจลงนามผูกพัน       

นิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต>องของคำแปล 
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3. ชDองทางสำหรับผู?ถือหุ?นในการสDงคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข?องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม 

E-AGM มีดังนี้ 

1.1 ในระหวMางการประชุม E-AGM ผู>ถือหุ>นที่เข>ารMวมประชุมสามารถสMงคำแนะนำหรือคำถามได>ผMานระบบ  

การประชุม E-AGM 

1.2 ผู>ถือหุ>นสามารถสMงคำแนะนำหรือคำถามลMวงหน>าให>บริษัทฯ กMอนวันประชุมผMานชMองทางตMอไปนี ้

• ทาง e-mail: awc-comsec@assetworldcorp-th.com หรือ 

• ทางไปรษณียI:  สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท แอสเสท เวิรดP คอรPป จำกัด (มหาชน) 

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรPทาวเวอรP ชั้นที่ 54 ถนนสาทรใต> แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
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สิ่งที่สDงมาด?วย 2 

แบบฟอร'มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ;านส่ืออิเล็กทรอนิกส' (E-AGM) 

เขียนที่ _________________________________ 

วันที่ ___ เดือน ______________ พ.ศ. ________ 

 

 

ข>าพเจ>า__________________________________________________ สัญชาต_ิ_____________________ 

อยูMบ>านเลขที_่_________ ถนน___________________ ตำบล/แขวง_______________________ อำเภอ/เขต_______ 

___________________________ จังหวัด_______________________ รหัสไปรษณียP_________________________ 

อีเมลP (e-mail)____________________________________________________ โทรศัพทP_____________________ 

เปLนผู>ถือหุ>นของ บริษัท แอสเสท เวิรดP คอรPป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ>น จำนวนทั้งสิ้น 

รวม _______________หุ>น 

 

ข>าพเจ>าขอยืนยันเข>ารMวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู>ถือหุ>น ประจำปK 2564 ในวันศุกรPที่ 23 เมษายน 

2564 เวลา 15.00 น. ผMานสื่ออิเล็กทรอนิกสP (E-AGM) และขอให>บริษัทฯ กรุณาสMง weblink สำหรับเข>ารMวมประชุมผMานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสP (EAGM) ชื่อผู>ใช> (Username) และรหัสผู>ใช> (Password) มายังอีเมลP (e-mail) ของข>าพเจ>า ดังนี ้

อีเมล ______________________________________________ 

 

 

ลงชื่อ_______________________________ผู>ถือหุ>น 

(                                                                 ) 

ลงชื่อ_______________________________ผู>ถือหุ>น 

(                                                                 ) 

 

หมายเหตุ: โปรดดำเนินการจัดสDงแบบฟอรIมลงทะเบียนสำหรับการประชุมผDานสื่ออิเล็กทรอนิกสI (E-AGM) ฉบับนี้           

ที่กรอกเรียบร?อยแล?ว พร?อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช?ในการตรวจสอบสิทธิในการเข?ารDวมประชุม E-AGM 

ให?แกDบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ผDานชDองทางตDอไปนี ้

• ทาง e-mail:  awc-comsec@assetworldcorp-th.com หรือ 

• ทางไปรษณียI:  สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท แอสเสท เวิรดP คอรPป จำกัด (มหาชน)  

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรPทาวเวอรP ชั้น 54 ถนนสาทรใต> แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
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สิ่งที่ส(งมาด,วย 3 

แบบการส(งคำถามล(วงหน,าก(อนการประชุมสามัญผู,ถือหุ,นประจำปE 2564 

1. ข%าพเจ%า นาย / นาง / นางสาว  เป,นผู%ถือหุ%นของ 

บริษัท แอสเสท เวิรด6 คอร6ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จำนวน  หุ%น 

อยู>บ%านเลขท่ี   

โทรศัพทD  โทรสาร  E-mail  

 

2. ข%าพเจ%ามีความประสงคDส>งคำถามล>วงหน%าก>อนการประชุมสามัญผู%ถือหุ%นประจำปU 2564 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

       คำถามท่ี 1  

  

      เอกสารประกอบ £ มี £ ไมCมี 

       คำถามท่ี 2  

  

      เอกสารประกอบ £ มี £ ไมCมี 

       คำถามท่ี 3  

  

      เอกสารประกอบ £ มี £ ไมCมี 

       คำถามท่ี 4  

  

       เอกสารประกอบ £ มี £ ไมCมี 

        คำถามท่ี 5  

  

        เอกสารประกอบ £ มี £ ไมCมี 

หมายเหตุ: ผูIถือหุIนของบริษัทฯ ที่สิทธิเขIารCวมการประชุมสามัญผูIถือหุIนประจำปR 2564 สามารถนำสCง “แบบการส'งคำถามล'วงหน1าก'อนการประชุมผู1ถือหุ1น” พรIอมท้ัง 
เอกสารประกอบการพิจารณาตCาง ๆ (ถIามี) มายังเลขานุการบริษัท ทาง E-mail ที่ awc-comsec@assetworldcorp-th.com หรือทางไปรษณีย6ลงทะเบียน มายัง
เลขานุการบริษัท ณ บริษัท แอสเสท เวิรด6 คอร6ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร6ทาวเวอร6 ชั้นที่ 54 ถนนสาทรใตI แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 ภายในวันพุธท่ี 21 เมษายน 2564 

 
ลงทะเบียนโดยสแกนคิวอารBโคCด หรือ ลิ้งคB (เริ่มใชCงานวันที่ 16 เมษายน 2564 

หรือสNงแบบฟอรBมมายังบริษัท หรือสแกน ถNายรูป สNงมาอีเมลB awc-

comsec@assetworldcorp-th.com ภายในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 

 
https://forms.office.com/r/3t5ZHuqW9r 

 


