
 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 บริษัท เวิลด์ คอรป์อเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

วันศุกร์ท่ี  6  กันยายน 2562 เวลา  13.30 น. 

ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขต วัชรพล 

เลขท่ี 4 หมู่ท่ี 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตาํบลลาดสวาย อําเภอลาํลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
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ที่ World 08 – 02/2562 

วันที่  15  สิงหาคม  2562 
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 
 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
เอกสารแนบ 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 

2. รายงานประจําปี 2562 (แผ่น ซี.ดี.) 
3. งบการเงินประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (แผ่น ซี.ดี.) 

  4. ประวัติกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง  
5. แบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข 
6. ข้อบังคับบริษัทที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
7. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 
8. แผนที่สถานที่จัดการประชุม 
 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจําปี  2562 ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
วิทยาเขต วัชรพล เลขที่ 4 หมู่ที่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพ่ือ
พิจารณา เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี                                                                                             

 
วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 เม่ือวันที่ 28 กันยายน 
2561 
 เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 (เอกสาร
แนบ 1) 
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 
 
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2562 

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2561-
2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปี 2562 (เอกสารแนบ 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ประจําปี 2562 (ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน) 

 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจําปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
 งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (เอกสารแนบ 3)  

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจําปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 
31 พฤษภาคม 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว  
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วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการขอเสนอรายช่ือผู้สอบบัญชีประจําปี 2563 โดยมีรายช่ือผู้สอบบัญชี จากบริษัทไพร้ซ 
วอเตอร์เฮาส์    คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ดังน้ี 

1. นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4474  หรือ 
2. นายวิเชียร  ก่ิงมนตรี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3977  หรือ 
3. นายชัยศิริ   เรืองฤทธ์ิชัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4526  หรือ 
4. นายประสิทธ์ิ เย่ืองศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4174   

 
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ ประสบการณ์และทีมงานที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม โดยกําหนดค่าตอบแทนดังน้ี 

 31/5/2562 31/5/2563 เพิ่มขึน้ (ลดลง)
งบการเงินรวม 
- สอบทานรายไตรมาส  920,000.00 920,000.00  -  
- ตรวจสอบรายปี 500,000.00 500,000.00         -  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
- สอบทานรายไตรมาส       320,000.00 320,000.00         -  
- ตรวจสอบรายปี   500,000.00   500,000.00  -

รวมทั้งหมด 2,240,000.00 2,240,000.00  -
ทั้งน้ีค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัทฯ และ
สถานที่อ่ืนๆ 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอและมีมติให้นําเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น พิจารณากําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2563 โดยกําหนดค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน  2,240,000 
บาท  
 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งต้ังกรรมการบริษัท แทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ 
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดให้ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหน่ึงในสามเป็นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ครบวาระ
มีดังน้ี (เอกสารแนบ 4) 

1. นายนพปฎล   มงคลสินธ์ุ 
2. ดร.ประภากร   สมิติ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข 

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งต้ังกรรมการท่ีครบ
กําหนดออกตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง จํานวน 3 ท่านคือ 
 1. นายนพปฎล   มงคลสินธ์ุ 

2. ดร.ประภากร   สมิติ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2563 
คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกําหนดให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการตรวจสอบรวมปีละไม่เกิน 1,500,000 บาท  
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรวมปีละไม่เกิน 1,500,000 บาท 
 
วาระที่ 7  พิจารณาและอนุมัติไม่จัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562 

 คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมไม่จัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล
ประจําปี 2562 

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินทุน
สํารองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล  
 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การออกและเสนอขายหุ้นกู้สําหรับปี 2563 นับ
จากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เพ่ือนํามาใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและหรือเพ่ือนํามาใช้ชําระเงินกู้ของบริษัทและหรือเพ่ือ
รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทโดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดังน้ี 

 
ประเภท หุ้นกู้ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธ์ิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อ

ครบกําหนดไถ่ถอน มีเงินประกันหรือไม่มีเงินประกัน มี หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือ
หุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้น้ันๆ 

จํานวนเงินรวม ยอดคงค้างของหุ้นกู้ที่จะออกเพ่ิมเติมโดยการอนุมัติของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคร้ังน้ี
เมื่อรวมกับหุ้นกู้ที่ได้รับการอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ให้ออกและเสนอขายในก่อนหน้าน้ีที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระเงินไม่เกิน 
500 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอ่ืนในจํานวนที่เทียบเท่าทั้งน้ีสามารถทั้งน้ีบริษัท
สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ิมเติม และหรือออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ือทดแทน
หุ้นกู้เดิมที่มีการถ่ายถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (PO) 
และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP-วงแคบ) และ/หรือ เสนอขาย
ต่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (PP-II) และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-
HNW) ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายคร้ังก็
ได้ รวมถึงการเสนอขายภายใต้โครงการ MTN (Medium Term Note Program) 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 

อัตราดอกเบ้ีย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้น้ันๆ
อายุ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้น้ันๆ
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โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอํานาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ เป็นผู้กําหนดหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอํานาจในการดําเนินการ
ใดๆ อันจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้สําเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่ง
รวมถึงอํานาจในการแต่งต้ังผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย การเข้าทําและลงนามในสัญญา 
Undertaking Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือเอกสาร หรือสัญญาอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง การจัดทําและการย่ืนคําขออนุญาตและสารต่างๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง เป็นต้น ในวาระน้ีที่
ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม 

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ 
 
วาระที่ 9  เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี) 
 
 

อน่ึง บริษัทกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวันที่ 13 
สิงหาคม 2562  

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองได้ กรุณาแต่งต้ังผู้รับมอบฉันทะ โดยกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบ 
และนํามามอบให้กับบริษัทฯ ก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนํามาแสดงในวัน
ประชุมตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 5 

หากท่านประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ  
มีกรรมการอิสระ  ที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้คือ นายนพปฎล มงคลสินธ์ุ, ดร.ประภากร สมิติ, พลตรี
หญิง พันธ์ทิพย์ คติภักดีธรรม, ดร.อภิชาติ สระมูล และ ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียใน
การพิจารณาวาระใด ๆ       

 
        ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                   
                  
       (รองศาสตราจารย์ ดร .จิรศักด์ิ จิยะจันทน์)        
                                       ประธานกรรมการ 
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เอกสารแนบที่ 1 ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 

 
รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจําปี 2561 
ของ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

  
 
วัน เวลาและสถานท่ีประชมุ 
 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่  28  กันยายน  2561  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ที่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 
กรรมการที่เข้าประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักด์ิ จิยะจันทน์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
2. ดร.ประภากร   สมิติ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. ดร.อภิชาติ   สระมูล   กรรมการอิสระ 
4. นางสาวเจตต์ชัญญา บุญเฉลียว กรรมการ

 
กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุคนธ์  กาญจนหัตถกจิ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. พอ.หญิง พันธ์ทิพย์ คติภักดีธรรม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เฉลิมเกียรติ   วงศ์วนิชทวี   กรรมการอิสระ 
4. ดร. แสงศรี   จิยะจันทน์  กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกพร รักความสุข กรรมการ

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นางสาวศศิธร   เกตุเผือก เลขานุการบริษัท,ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางกิ่งกาญจน์  วงศ์หทัยไพศาล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท 
3. นางสาวกานดา พระสาลี ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
4. นางสาวปรียนันท์ จารุกมลเศรษฐ์ ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
เริ่มการประชุม 

นางกิ่งกาญจน์ วงศ์หทัยไพศาล ทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และ
ประกาศองค์ประชุมดังน้ี มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จํานวน 4 ราย มีจํานวนหุ้นรวม 5,280,203,180 หุ้น 
และโดยการมอบฉันทะจํานวน 23 ราย มีจํานวนหุ้นรวม 1,448,964,424 หุ้น รวมเป็นจํานวนผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมทั้งสิ้น 27 ราย         นับจํานวนหุ้นได้ ทั้งสิ้น 6,729,167,604 หุ้นหรือเท่ากับ ร้อยละ 92.22 % ซึ่ง
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่มีจํานวนทั้งสิ้น 7,296,755,699 หุ้น ครบ
เป็นองค์ประชุม 
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 หลังจากน้ันได้เชิญรองศาสตราจารย์ ดร. จิรศักด์ิ จิยะจันทน์ ประธานกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธาน กล่าวเปิดประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบ
วาระดังต่อไปน้ี 

 
วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือครั้งที่ 1/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 15 
พฤษภาคม 2561 
 ประธาน เสนอที่ประชุม เพ่ือพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น  เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพ่ิมเติม 
ผู้ดําเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง 

การพิจารณาและมติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2561 ตามท่ีเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังน้ี 

มติ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย 6,729,167,604 100.00
ไม่เห็นด้วย - -
งดออกเสียง - -

 
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2561 

นางสาวศศิธร เกตุเผือก ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุม เพ่ือรับทราบสรุปผลการ
ดําเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี  2560-2561  ในรายงานประจําปี 2561 
ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว  

ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสําหรับในวาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพ่ิมเติม 

ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอเสนอวาระอ่ืนต่อไป 
 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

นางสาวศศิธร เกตุเผือก ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติ       
งบการ เงินประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และบริษัทฯ 
ได้จัดส่งให้ล่วงล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วตามเอกสารแนบ 3 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพ่ิมเติม 
ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง 

การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจําปี 
สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ตามท่ีเสนอโดยมีผลการลงคะแนนดังน้ี 

มติ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย 6,729,167,604 100.00
ไม่เห็นด้วย - -
งดออกเสียง - -
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วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน 
 นางสาวศศิธร เกตุเผือก ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติ
แต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจําปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และกําหนดค่าตอบแทน ตาม
รายละเอียดดังน้ี  

รายช่ือผู้สอบบัญชีประจําปี 2561 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด มีดังน้ี 
1.นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4474   หรือ
2.นายวิเชียร         ก่ิงมนตรี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3977  หรือ 
3.นายชัยศิริ         เรืองฤทธ์ิชัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4526  หรือ
4.นายประสิทธ์ิ     เย่ืองศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4174   

โดยกําหนดค่าตอบแทนดังน้ี 
 31/5/2561 (งวด

ก่อน) 
31/5/2562 (งวด

ปัจจุบัน)
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

งบการเงินรวม 
- สอบทานรายไตรมาส  820,000.00 920,000.00 100,000  
- ตรวจสอบรายปี  500,000.00 500,000.00        -  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
- สอบทานรายไตรมาส       320,000.00 320,000.00        -  
- ตรวจสอบรายปี   300,000.00   500,000.00 200,000

รวมทั้งหมด 1,940,000.00 2,240,000.00 300,000
 
ทั้งน้ีค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่

บริษัทฯ และสถานที่อ่ืนๆ  
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น เมื่อไม่มีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามใดๆ 

เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง 
การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและ

กําหนดค่าตอบแทน ตามท่ีเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนเป็นดังน้ี 

มติ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 6,729,167,604 100.00
ไม่เห็นด้วย - -
งดออกเสียง - -

 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีหมดวาระ 

ประธาน เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังกรรมการบริษัทที่ครบวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีก
วาระหน่ึง ซึ่งกรรมการที่ครบวาระมีดังน้ี  

1. ดร.แสงศรี จิยะจันทน์ 
2. นางสาวเจตต์ชัญญา บุญเฉลียว
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี
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คณะกรรมการมีความเห็นว่าบุคคลทั้งสามท่านมีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสมท่ีจะเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการต่อไป  

ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น เมื่อไม่มีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามใดๆ 
เพ่ิมเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงโดยขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล 

การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและ
กําหนดค่าตอบแทน ตามท่ีเสนอ โดยมีผลการล ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กรรมการที่
ครบวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหน่ึง เป็นรายบุคคล ดังน้ี 

1. ดร.แสงศรี  จิยะจันทน์ 

มติ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย       5,819,167,604 100.00
ไม่เห็นด้วย - -
งดออกเสียง - -

      
     2. นางสาวเจตต์ชัญญา บุญเฉลียว 

มติ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย 6,695,728,424  100.00
ไม่เห็นด้วย - -
งดออกเสียง - -

 
     3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี 

มติ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย 6,728,947,604 100.00
ไม่เห็นด้วย - -
งดออกเสียง - -

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2562 
นางสาวศศิธร เกตุเผือก ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรวมปีละไม่เกิน 1,500,000 บาท 
ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น เมื่อไม่มีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามใดๆ 

เพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง 
การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ตามท่ีเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนเป็นดังน้ี  

มติ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 6,729,167,604 100.00
ไม่เห็นด้วย - -
งดออกเสียง - -
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วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติไม่จัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561   

รศ.ดร.จิรศักด์ิ จิยะจันทน์ ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติไม่จัดสรรเงินทุนสํารอง
ตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น เมื่อไม่มีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามใดๆ 
เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง 

การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่จัดสรรเงินทุนสํารอง  
ตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561 ตามท่ีเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนเป็นดังน้ี  

 

มติ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 6,729,167,604 100.00
ไม่เห็นด้วย - -
งดออกเสียง - -

 
วาระที่ 8 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น   
เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพ่ิมเติม ประธาน จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ได้สละเวลามาประชุมในครั้งน้ี 

และขอบคุณสําหรับคําถาม และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งบริษัทจะนํามาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงการ
ทํางานให้ดีขึ้นต่อไป รวมท้ังได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกท่านที่มาร่วมประชุม
ในวันน้ี 

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลาประมาณ 14.30 น. 

 

 

 

 

บันทึกรายงานการประชุมโดย ขอรับรองว่าถูกต้อง 
   
  
  

(นางสาวศศิธร เกตุเผือก)  (รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักด์ิ จิยะจันทน์) 
เลานุการบริษัท ประธานที่ประชุม 
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เอกสารแนบท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติแต่งต้ังกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท 

 
 

ประสบการณ ์
การทํางาน 

2557-2558 ผู้อํานวยการสาํนักตรวจสอบ 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

 2558-2561 รองผู้อํานวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

 2562-ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จํากัด 
บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายนพปฎล มงคลสินธุ ์
ตําแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ 61 ปี 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
การอบรม 2556  Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 102/2013   

Thai Institute of Directors 
 2556  Leadership Succession Program  (LSP) รุ่นที่ 1/2013  

มูลนิธสิถาบันวิจัยพัฒนาองค์กรภาครัฐ 
 2547  Chief Financial Officer (CFO) รุ่นที่ 3 สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรพัย์ 
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กรรมการบริษัท 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณ ์
การทํางาน 

2547-2551 ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดชัยนาท 

 2556-ปัจจุบนั นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
 2556-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
  

ดร. ประภากร  สมิติ 
ตําแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
อายุ 71 ปี 
คุณวุฒิ
การศึกษา 

ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพฒันา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 

 ปริญญาโท รฐัประศาสนศาสตร์  
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

 ปริญญาตรี รฐัประศาสนศาสตร ์
Parsons College , U.S.A. 

การอบรม DAP รุ่น 105/2556 เม่ือวันที่ 3 กันยายน 2556 
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ประสบการณ์
การทํางาน 

2551-
ปัจจุบัน 

 

อาจารย์พิเศษ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 2555-
ปัจจุบัน 
 

กรรมการสภาสถาบันอุดมศกึษาเอกชน 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 2558-
ปัจจุบัน 

 

กรรมการ 
บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. เอกพร รักความสขุ 
ตําแหน่ง กรรมการ 
อายุ 58 ปี 
คุณวุฒิ
การศึกษา 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขารฐัประศาสนศาสตร ์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 ปริญญาโท รฐัศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 ปริญญาตรี นติิศาสตรบณัฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

การอบรม DAP รุ่น 77/2552 เม่ือวันที่ 21 มกราคม 2552 
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เอกสารแนบที่ 6 

ข้อบังคบั 

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 

(ในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุน้) 

ข้อที่ 36  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายในสี่เดือนนับแต่วัน
สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากที่กล่าวแล้ว  ให้เรียกว่าการ
ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสาม้ญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้
ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ทั้งหมด  จะเข้าช่ือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย  
ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจาก
ผู้ถือหุ้น 

ข้อ 37   ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ
ให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการ
ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม และโฆษณาคําบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน 

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหน่ึง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ต้ังสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
จังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

ข้อ   38  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน
ซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ 

การมอบฉันทะให้ทําหนังสือและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดและมอบแก่
ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้า
ประชุม 
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ข้อ  39   ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
ย่ีสิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่า ก่ึงหน่ึง ของจํานวนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อย
กว่าหน่ึงในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึงช่ัวโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียก
นัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมน้ันเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียก
ประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
เจ็ดวันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังน้ีไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ  40  ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่
มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคน
หน่ึงเป็นประธานที่ประชุม 

ข้อ  41  ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษ้ท และต้อง
ดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดในหนังสือนัดประชุม  เว้นแต่ที่ประชุมมี
มติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม 

ข้อ  42   การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทําด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ให้นับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมี
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้น้ันไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนในข้อน้ัน 
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ 

ข้อ  43  เว้นแต่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสยีงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญ 
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท 
(จ) การรวมกิจการบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน 
(ฉ) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(ช) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ 
(ฌ) การควบหรือเลิกบริษัท 
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ข้อ 44   กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปีพึงกระทํามีดังน้ี 
           (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการ

ของบริษัทได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา 
           (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล 
           (3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 
           (4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
           (5) แต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตรวจสอบบัญชี 
           (6) กิจการอ่ืนๆ 
 
หมายเหตุ   1) ในวาระการเลือกต้ังกรรมการน้ัน ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 33 วรรค 2 และ
มาตรา 102 ไม่ถือว่ากรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย ดังน้ัน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึง
มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในวาระของการเลือกต้ังกรรมการ 

              2) ในวาระค่าตอบแทนกรรมการน้ัน แม้พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด จะไม่ได้ระบุชัดว่า กรรมการที่
เป็นผู้ถือหุ้นเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือไม่ แต่กระทรวงพาณิชย์ มีแนวตีความในเรื่องน้ีโดยถือว่า กรรมการ
ดังกล่าวมีส่วนได้เสีย ดังน้ัน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในวาระของ
การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 16 ~ 

 

 

 

 

 
เอกสารแนบที่ 7 

หลักฐานแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปน้ีก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 
1.ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฎรูปถ่ายของผู้
ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) 

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
     (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม  ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง 

ครบถ้วน  และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
     (ข) สําเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 

และผู้มอบฉันทะได้ลงช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 
     (ค) เอกสารที่ส่วนราชออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
 2.1  กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 
     (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
     (ข) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสําเนาถูกต้อง

โดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
     (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
     (ข) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสําเนาถูกต้อง

โดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
                (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

ให้นําความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติ
ไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งน้ี ภายใต้บังคับดังต่อไปน้ี 

 (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลน้ันอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ี 
นิติบุคคลน้ันต้ังอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลน้ันก็ได้ ทั้งน้ี จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือนิติบุคคล  
ผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคลและเง่ือนไขหรือข้อจํากัดอํานาจในการลงลายมือช่ือ ที่ต้ังสํานักงานใหญ่ 
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     (ข) เอกสารที่ได้มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อม
ด้วย  และให้ผู้แทนนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกต้องของคําแปล  
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เอกสารแนบที่ 8 แผนที่สถานที่จัดการประชุม 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขต วัชรพล 

เลขที่ 4 หมู่ที่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี  


