
หนา้ 1 ของจาํนวน 3 หนา้ 

 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B. 
--------------------- 

 
เขียนท่ี                                                  
Written at 
วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ขา้พเจา้                                สัญชาต ิ   

       I/We                                         Nationality   
อยูบ่า้นเลขท่ี           ถนน                    ตาํบล/แขวง  
Reside at               Road                                                                   Sub-district  
อาํเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                               
District                                                                Province                                                              Postal Code 
  (2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เวิลด ์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
       being a shareholder of  World Corporation Public Company Limited                    
โดยถือหุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั            เสียง ดงัน้ี                                                             
holding the total amount of                            shares, and having the right to vote equal to                                                 votes as follows: 

หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                          เสียง   
                          ordinary share                               shares, having the right to vote equal to                                                                            votes, 

หุ้นบุริมสิทธิ                                                                      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                      เสียง                                                                                                                                                                 
                       preferred share                                                               shares, having the right to vote equal to                  votes. 
   (3)  ขอมอบฉนัทะให้  

       Hereby appoint  
  (1) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                                         
       age  years, reside at 

ถนน   ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต   
Road  Sub-district   District 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                        หรือ 

Province  Postal Code                                                               , or 
  (2) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  
       age years, resides at 

ถนน  ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต  
Road  Sub-district District 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

   (3) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  

       age years, resides at 
ถนน  ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต   
Road  Sub-district District 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  

Province  Postal Code   
 

คนหน่ึงคนใดเป็นตวัแทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 ในวนัศุกร์ท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 

2564  เวลา  13.30 น.  ผ่านการถ่ายทอดจาก (Yealink) ห้องประชุมบริษทัเวิล์ด คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  เลขท่ี 4 หมู่ท่ี 11 ถนนหทยัราษฎร์ ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา 

จงัหวดัปทุมธานี 
Only  one  to  by  my/our proxy  to  attend  the  meeting  and  vote  on  my/our  behalf at the Annual General Meeting 2021 on Friday 23rd 

 April, 2021 at 13.30 hrs. via electronic media (Yealink)  the Conference room, World Corporation Public Company Limited, or as may be postponed to 
other date, time and place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 

ผูท่ี้มาประชุมดว้ยตนเอง โปรดนาํหนงัสือฉบบัน้ีมาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 



หนา้ 2 ของจาํนวน 3 หนา้ 

 
 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

               วาระท่ี 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 
   Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2020 

         (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
             (a)  The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion. 
    (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                (b)  The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

       Approve        Disapprove                 Abstain 
              วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2563 (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 

   Agenda 2 Acknowledge the result of operations of the Company for the year 2020. ( 1 January to 31 December 2020 ) 

      (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
             (a)  The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion. 
     (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                (b)  The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
               เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove                Abstain 
      วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจําปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
  Agenda 3 To consider and approve the Financial Statement for the year ended 31 December 2020 
      (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (a)  The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion. 
      (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
               เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

      Approve       Disapprove                Abstain  
      วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน 

      Agenda 4 To consider and approve the appointment of the auditor and auditing fees. 

      (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion. 

      (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
      Approve                Disapprove   Abstain  

      วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติพิจารณาและอนุมัติแต่งต้ังกรรมการบริษัท แทนกรรมการเดิมท่ีหมดวาระ 
  Agenda 5 To consider and approve the appointment of the Board of Directors. 

      (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion. 

      (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
  ซ่ึงกรรมการท่ีครบวาระมีดงัน้ี 

1.  ดร.แสงศรี จิยะจนัทน์  Dr. Sangsri  Chiyachantana 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
      Approve                Disapprove   Abstain  

2. นางสาวเจตตช์ญัญา   บุญเฉลียว  Miss Jatechaya  Boonchaleo  

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
      Approve                Disapprove   Abstain  

3. ดร.เฉลิมเกียรติ   วงศ์วนิชทวี Dr.Chalermkiat Wongvanichtawee  
    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
      Approve                Disapprove   Abstain  

             วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2564 
  Agenda 6 To consider and approve the Remuneration of Directors and the Audit Committee for the year 2021 

      (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion. 

      (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
      Approve                Disapprove   Abstain 
 
 
 



หนา้ 3 ของจาํนวน 3 หนา้ 

  
 

      วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจําปี  2563 (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563)   
      Agenda 7 To consider and approve the omission of dividend payment for the year 2020 (1 January to 31 December 2020) 

     (ก)     ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion. 

      (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

      เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย      งดออกเสียง 
      Approve                Disapprove   Abstain  

      วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย 
  Agenda 8 To Consider and approve the allocation of legal reserve funds 

     (ก)     ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion. 

      (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
      Approve                Disapprove           Abstain 

      วาระท่ี 9 เร่ืองอ่ืนๆ(ถ้ามี) 
  Agenda 9 Other Business (if any) 

     (ก)     ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion. 

      (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
      Approve                Disapprove           Abstain 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะได้กระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า

ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the 

Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 
 

ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

( ) 

 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

หมายเหต ุ

1.  หนงัสือมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลาย

คนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to 
several proxies to vote separately 

2.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In  case  there  are  agendas  other  than  those  specified  above, the  additional  statement  can  be  specified  by the  Shareholder in the Regular Continued  
Form B as enc 


