
เอกสารแนบ 10 Attachment 10 
(ปิดอากรแสตมป ์20 บาท / Affix THB 20 Duty Stamp) 

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  เขียนที่  
Shareholder's Registration No. Written at 

วันที่ เดือน ปี  
Date Month Year 

1. ข้าพเจ้า  สัญชาต ิ  
I / We  Nationality 
อยู่บ้านเลขที่   
Address 

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
Being a shareholder of Asset World Corp Public Company Limited (the “Company”)  

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง ดังนี้ 
Holding the total amount shares and have the rights to vote equal votes as follows: 
of to 

□ หุ้นสามัญ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 
Ordinary share  shares have the rights to vote equal to votes 

□ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง 
Preferred share shares  have the rights to vote equal to votes 

3. ขอมอบฉันทะให้ 
Hereby appoint 

□ (1) นาย/นาง/นางสาว อายุ ปี 
Mr./Mrs. / Ms.  Age 
อยู่บ้านเลขที่   
Address 

□ (2) นาย/นาง/นางสาว  อายุ ปี 
Mr./Mrs. / Ms.  Age 
อยู่บ้านเลขที่   
Address 

□ (3) นาย/นาง/นางสาว  อายุ ปี 
Mr./Mrs. / Ms.  Age 
อยู่บ้านเลขที่   
Address 

หรือ ขอมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7)  
Or hereby appoint the independent directors(s) (Details as per the Attachment 7) 

  



เอกสารแนบ 10 Attachment 10 
(ปิดอากรแสตมป ์20 บาท / Affix THB 20 Duty Stamp) 

□ (1) ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 
Professor Prasit Kovilaikool  

□ (2) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ 
Mr. Rungson Sriworasat  

□ (3) นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค 
Mrs. Nuntawan Sakuntanaga  

□ (4) นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ 
Mr. Pongpanu Svetarundra 

□ (5) พลตำรวจเอกรุ่งโรจน์ แสงคร้าม 
  Pol Gen. Rungroj Sangkram  

□ (6) นายวัชรา ตันตริยานนท์ 
  Mr. Vachara Tuntariyanond  

□ (7) รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เช้ือบุญชัย 
Associate Prof. Tithiphan Chuerboonchai  

□ (8) นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ 
Mr. Santi Pongjareanpit 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565      
ของบริษัทฯ ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
Anyone of above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting 
of Shareholders of the Company on 22 April 2022, 15.00 hrs., through an electronic media platform under the 
Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) or such other date, time and place as the meeting may be 
adjourned. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
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   ผู้มอบฉันทะ /Proxy Grantor 
(   ) 

ลงชื่อ / Signed   ผูร้ับมอบฉันทะ /Proxy Holder 
(   ) 

ลงชื่อ / Signed   ผูร้ับมอบฉันทะ /Proxy Holder 
(   ) 

ลงชื่อ / Signed   ผูร้ับมอบฉันทะ /Proxy Holder 
(   ) 

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามาถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนได้ 

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. 


