
                                                                                  

แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 
 

เขียนที่................................................................................................... 
Written at 
วันท่ี.....................เดือน........................................พ.ศ........................... 
Date                  Month                          Year 
 

 
(1)ข้าพเจ้า...................................................................................................................สัญชาติ......................................อยู่บ้านเลขที่................................................... 
I/We                         Nationality                                Reside at                                         

หมู่บ้าน............................ซอย......................ถนน....................................ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต..............................................จังหวัด.............................. 
Village                           Lane                   Road                                  Sub-district                                District                                           Province                               
รหัสไปรษณีย์...........................................โทรศัพท์มือถือ..........................................E-mail………………………………………………. 
Postal Code                              Mobile 

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Being a shareholder of World Corporation Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น.................................................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................................................เสียงดังนี้  
Holding the total amount of                                                                       shares, and having the right to vote equal to                                                votes as follows:  
             หุ้นสามัญ......................................................................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................................................เสียง 
      ordinary share                                                                     shares, having the right to vote equal to                                                                 votes, 
             หุ้นบุริมสิทธิ.................................................................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ................................................................................เสียง   
                 Preferred share                                                                     shares, having the right to vote equal to                                                                 votes, 
 (3) ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint 
(3.1)......................................................................................อายุ.........................ปี อยู่บ้านเลขที่...........................หมู่บ้าน.......................................ซอย.................................... 
                                                                                     Age                        Years Reside at                         Village                                    Lane                              
ถนน....................................ตำบล/แขวง...............................................อำเภอ/เขต...................................................................จังหวัด.............................................................. 
Road                                Sub-district                                   District                                                              Province                                               
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถือ..........................................E-mail……………………………………………….                                                                
Postal Code                              Mobile 
(3.2)......................................................................................อายุ.........................ปี อยูบ่้านเลขที่...........................หมู่บ้าน.......................................ซอย.................................... 
                                                                                     Age                        Years Reside at                         Village                                    Lane                              
ถนน....................................ตำบล/แขวง...............................................อำเภอ/เขต...................................................................จังหวัด.............................................................. 
Road                                Sub-district                                   District                                                              Province                                               
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถือ..........................................E-mail……………………………………………….                                                                
Postal Code                              Mobile 
(3.3)......................................................................................อายุ.........................ปี อยูบ่้านเลขที่...........................หมู่บ้าน.......................................ซอย.................................... 
                                                                                     Age                        Years Reside at                         Village                                    Lane                              
ถนน....................................ตำบล/แขวง...............................................อำเภอ/เขต...................................................................จังหวัด.............................................................. 
Road                                Sub-district                                   District                                                              Province                                               
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถือ..........................................E-mail……………………………………………….                                                                
Postal Code                              Mobile 

 
 คนหนึ่งคนใดเป็นตัวแทนของข้าพเจ้าเพือ่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink)  
โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4 หมู่ที่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลกูกา  
จังหวัดปทุมธานี ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. 
 Any one representing me to attend the meeting and vote at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders via electronic media (Yealing) by broadcasting live  
at the World Corporation Public Company Limited meeting room, No. 4, Village No. 11 Hathai Rat Road, Lat Sawai Subdistrict, Lam Luk Ka District, Pathum Thani Province  
On Tuesday, April 26, 2022 at 13.30 
 

 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

  
 
 
 
 

 

(อากรแสตมป์ 

20 บท) 

(Duty Stamp 

Baht 20) 

 



วาระที ่1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป ี2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 
Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on April 23, 2021 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
  (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

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

  เห็นด้วย/ Approve           ไม่เห็นด้วย/ Disapprove        งดออกเสียง/ Abstain 

วาระที ่2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ฯ ประจำปี 2564 
Agenda 2 Acknowledge the result of operations of the Company for the year 2021 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
  (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

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

  เห็นด้วย/ Approve           ไม่เห็นด้วย/ Disapprove        งดออกเสียง/ Abstain 

วาระที ่3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจําป ี2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
Agenda 3 To consider and approve the Financial Statement as of 31 Dec 2021. 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
  (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

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

  เห็นด้วย/ Approve           ไม่เห็นด้วย/ Disapprove        งดออกเสียง/ Abstain 

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

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

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

  เห็นด้วย/ Approve           ไม่เห็นด้วย/ Disapprove        งดออกเสียง/ Abstain 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ 
 To consider and approve the appointment of the Directors to be elected. 

วาระที ่5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสขุ.  
Agenda 5.1 Associate Professor Dr.Ekaporn Rakkwamsuk 

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

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

  เห็นด้วย/ Approve           ไม่เห็นด้วย/ Disapprove        งดออกเสียง/ Abstain 

วาระที ่5.2 ดร.ประภากร สมิต ิ
Agenda 5.2 Dr.Praphakorn Smiti   

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

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

  เห็นด้วย/ Approve           ไม่เห็นด้วย/ Disapprove        งดออกเสียง/ Abstain 

 
 
 
 



วาระที ่5.3 ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ 
Agenda 5.3 Dr.Kanchit Singsuwan 

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

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

  เห็นด้วย/ Approve           ไม่เห็นด้วย/ Disapprove        งดออกเสียง/ Abstain 

วาระที ่6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป ี2565 
Agenda 6 To consider and approve the appointment of the Directors and the Audit Committee. 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
  (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

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

  เห็นด้วย/ Approve           ไม่เห็นด้วย/ Disapprove        งดออกเสียง/ Abstain 

วาระที ่7 พิจารณาและอนุมัติไม่จัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจําป ี2564 
Agenda 7 To consider and not approve the appropriation of statutory reserve and no divided payment 2021. 

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

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

  เห็นด้วย/ Approve           ไม่เห็นด้วย/ Disapprove        งดออกเสียง/ Abstain 

วาระที ่8 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8 Other Business (if any) 

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

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

  เห็นด้วย/ Approve           ไม่เห็นด้วย/ Disapprove        งดออกเสียง/ Abstain 

 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ใหถ้ือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
Any action taken by the proxy at the meeting shall be regarded as what I/we did entirely by myself / ourselves. 
 
 

ลงช่ือ ................................................... ผู้มอบฉันทะ ลงช่ือ ................................................... ผู้มอบฉันทะ 
Signed (.................................................) Appointer                   Signed (.................................................) Appointer 

ลงช่ือ ................................................... ผู้รับมอบฉันทะ ลงช่ือ ................................................... ผู้รับมอบฉันทะ 
Signed (.................................................) Proxy Signed (.................................................) Proxy 

ลงช่ือ ................................................... พยาน ลงช่ือ ................................................... พยาน 
Signed (.................................................) Witness Signed (.................................................) Witness 

 


