
เอกสารแนบ 9 

1 
 

ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ  

1. การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM 
1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(E-AGM) ผ่านทาง Web Browser โดยเข้าไปที ่ https://register.pttdigital.com/AWC-
registration หรือสแกน QR Code ได้ตั ้งแต่วันที ่ 8 เมษายน 2565 จนกว่าการประชุม     
จะแล้วเสร็จ  

2) เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
▪ กรอกเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ 
▪ กรอกเลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) 
▪ กรอกช่ือ นามสกุล 
▪ กรอกอีเมลของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม เพื่อใช้ในการรับข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) 

สำหรับการเข้าร่วมประชุม 
▪ กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม 
▪ แนบไฟล์เอกสาร 

- กรณีประสงค์จะเข้าประชุมผ่านอิเล็คทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

- กรณีที ่มีการมอบฉันทะ โปรดแนบสำเนาหนังสือมอบฉันทะ  พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนดใน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

หมายเหตุ: ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะได้จากในข้อ 4 ด้านล่างนี ้ 

3) หลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม  (Record Date) 
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารต่าง ๆ แล้ว ระบบจะจัดส่ง
ข้อมูลให้กับท่านผ่านทางอีเมล์ที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัท ดังนี ้
▪ ลิงค์ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ผ่านแอพพลิเคชั่น Cisco Webex Meeting  
▪ ช่ือผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) 
▪ ลิงค์สำหรับการดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น Cisco Webex Meeting 
▪ ลิงค์คู่มือการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ และวิธีการลงคะแนนเสียงออนไลน์ (e-voting)  

4) ในกรณีไม่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลแจ้งถึงสาเหตุของการปฏิเสธ พร้อมคำแนะนำเพื่อให้
สามารถดำเนินการกรอกข้อมูลยื่นขอเข้าร่วมประชุมได้อีกครั้ง 
 
 
 

https://register.pttdigital.com/AWC-registration
https://register.pttdigital.com/AWC-registration
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2. การเข้าระบบเพ่ือร่วมการประชุม E-AGM 
1) ในวันประชุม บริษัทจะเปิดระบบให้ท่านสามารถล็อคอินเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. และเริ่มการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในเวลา 15.00 เป็นต้นไป 
2) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น

ไม่ลงคะแนนวาระใด ระบบจะทำการนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้น โดยอัตโนมัติ 
3) ในกรณีที่พบปัญหาทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบได้ตาม

ช่องทางการติดต่อ ซึ่งบริษัทจะแจ้งไว้ในอีเมลที่แจ้งยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 

3. การส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือวาระการประชุม 
1) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามให้แก่บริษัทก่อนวันประชุม  ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 15 

เมษายน 2565 โดยกรอก “แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู ้ถ ือหุ ้นประจำปี 2565” 
รายละเอียดปราฏตามเอกสารแนบ 11 ของหนังสือเชิญประชุม 

2) ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำและคำถามเกี่ยวกับการประชุมผ่านทางระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท  
 

4. การมอบฉันทะ 
กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของ
บริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ 
ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ (เอกสารแนบ 10) 
วิธีการมอบฉันทะ 
1) ผู้ถือหุ้นท่ัวไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น 
2) ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝาก

และดูแลหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
3) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง (เอกสารแนบ 7) โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถ้ือหุ้นประสงค์จะมอบ
ฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียว
ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว และแนบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบการมอบ
ฉันทะเข้าในระบบออนไลน์ หรือส่งอีเมล์มาที ่ awc-comsec@assetworldcorp-th.com หรือทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน มาที่ สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาว
เวอร์ ชั้นที่ 53 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2565 ถึง
วันท่ี 15 เมษายน 2565 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.79/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ในการชักชวน
เป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทขอแจ้งให้
ทราบดังนี้  
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- ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ 
- หากท่านผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไว้ล่วงหน้าแล้ว 

บริษัทจะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว โดยหากท่าน  
ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าในหนังสือมอบ
ฉันทะ กรรมการอิสระที ่เป็นผู ้รับมอบฉันทะจะดำเนินการออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและ
เห็นสมควรต่อไป  
อนึ่ง หากบริษัทไม่ดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ และหากท่านได้รับ
ความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าว ท่านมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้  

- หากท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการ ทาง
อีเมล awc-comsec@assetworldcorp-th.com ก่อนเริ ่มการประชุม (กล่าวคือภายในวันที่ 22 เมษายน 
2565 เวลา 15.00 น.)  

4) ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงส่วนน้อยกว่าจำนวนที่
ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียนที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตาม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

5) ติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่า ลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผ ล
ผูกพัน ตามกฎหมาย 
 

5. เอกสารแนบการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ 
5.1 บุคคลธรรมดา 

(1) กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

- แบบฟอร์มลงทะเบยีน ซึ่งลงนามโดยผู้ถือหุ้น 

- สำเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน 

บัตร ประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (หากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ กรณุายื่นหลักฐาน 

ประกอบด้วย) ของผู้ถือหุ้น 

(2) กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัท 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผู้ถือ
หุ้น และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

- สำเนาเอกสารแสดงตนตามข้อ 5.1 (1) ของผูม้อบฉันทะ ซึ่งลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 
(3) กรณีมอบฉันทะให้บคุคลอื่น 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน 
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผู้ถือ

หุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
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- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตร 
ประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (หากมีการเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล กรุณายื่นหลักฐาน 
ประกอบด้วย) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง  

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน 
บัตร ประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (หากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล กรุณายื่นหลักฐาน 
ประกอบด้วย) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉนัทะลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

5.2 นิติบุคคล 

(1) กรณผีู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผูม้ีอำนาจ) เข้าประชุมด้วยตนเอง 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท 
(ถ้ามี) 

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ผู ้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาประชุมด้วยตนเองเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน        
นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม ซึ่งลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้องโดย 
ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)  พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี) 

- สำเนาเอกสารแสดงตนตามข้อ 5.1 (1) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ซึ่งเป็นกรรมการผู้มี
อำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

(2) กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัท 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน  
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้แทนนิติ

บุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี) พร้อมท้ังติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
- สำเนาเอกสารนิติบุคคลตามข้อ 5.2 (1) 
- สำเนาเอกสารแสดงตนตามข้อ 5.1 (1) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ซึ่งเป็นกรรมการผู้มี

อำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

(3) กรณีมอบฉันทะให้บคุคลอื่น 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ 
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้แทนนิติ

บุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมท้ังติดอากร
แสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

- สำเนาเอกสารนิติบุคคลตามข้อ 5.2 (1) 
- สำเนาเอกสารแสดงตนตามข้อ 5.1 (1) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ซึ่งเป็นกรรมการผู้มี

อำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 
- สำเนาเอกสารแสดงตนตามข้อ 5.1 (1) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 
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5.3 นิติบุคคลจดทะเบียนจัดต้ังในต่างประเทศ 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ 
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้

มีอำนาจ) พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ 
(1) เอกสารของผู้ถือหุ้น 

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศ
ดังกล่าว (ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่ลงชื่อในฐานะผู้มอบฉันทะ เป็น
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น) อายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม ลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี) 

- สำเนาเอกสารแสดงตนตามข้อ 5.1 (1) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะ 

- สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) พร้อม
ประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี) 

(2) เอกสารของคัสโตเดียน 

- สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่คัสโตเดียนได้มอบอำนาจให้กรรมการ หรือผู้บริหาร  หรือพนักงานของคัส
โตเดียน เป็นผู้มอบฉันทะให้พนักงาน หรือบุคคลอื่นใด เพื่อการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทลูกค้าได้ และ
ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของคัสโตเดียนซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ 

- หนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจคัสโตเดียนของคัสโตเดียน และลงนามรับรองสำเนา
ถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 

- สำเนาเอกสารแสดงตนตามข้อ 5.1 (1) ของผู้มอบฉันทะ 

- สำเนาเอกสารแสดงตนตามข้อ 5.1 (1) ของผู้รับมอบฉันทะ 

(3) กรณีมีการมอบอำนาจช่วงก่อนการมอบฉันทะให้คัสโตเดียน  

- เอกสารแสดงการมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วนไม่ขาดตอน และมีถ้อยคำให้มอบอำนาจช่วงได้ 

- สำเนาเอกสารแสดงตนตามข้อ 5.1 (1) ของผู้มอบอำนาจช่วงทุกช่วง และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย
ผู้มอบฉันทะ (กรณีเป็นนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้
มอบฉันทะ) 

ทั้งนี้ เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิค และในกรณีที่เอกสารใดที่
มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู ้ถือหุ้นหรือ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล 


