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เลขที่ 4 หมู่ที่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
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ที่ World 03-03/2565 

วันท่ี  1  มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2565 ในวัน
อังคารที่  26  เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านการถ่ายทอดจาก (Yealink) ห้องประชุม   บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 4 หมู่ที่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธาน ีเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564  
 เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2564 (เอกสารแนบ 1) 
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
เมื่อวันท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2564 (ส าเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบวาระที่ 1) 
 
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 

บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 (เอกสารแนบ 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ฯ ประจ าปี 2564 
(ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน) 
 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
 งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2564) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (เอกสารแนบ 3)  

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2564 (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564) ที่ไดผ้่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดงบการเงินประจ าปี 2564)  
 
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการบริษัท  โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี จากบริษัท บีดีโอ ออดิท จ ากัด ดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2565 

1. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล               ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6624 หรือ 
2. นายนรินทร์ จูระมงคล               ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 8593 หรือ  
3. นางสาวสุภชัญญา ทองปาน         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 10505   

 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอช่ือดังกล่าว ได้เป็นผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท / บริษัทย่อย/
ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระมีทักษะความรู้ประสบการณ์แล ะทีมงาน 
ที่เพียงพอในการปฏิบัติงานสอบบัญชีรวมถึงค่าตอบแทนท่ีมีความเหมาะสม โดยก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2565 เป็นจ านวน 1,870,000.00 
บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  
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บริษัท 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 1,870,000   2,340,000 (470,000) 

บริษัท เวิลด์ อะวอรด์ ป่าตอง จ ากัด - 625,000 (625,000) 

บริษัท เวิลด์ อัลเทอร์เนทีฟ เอนเนอฺร์ยี่ จ ากัด 80,000 80,000 - 

บริษัท เวิลด์ อินดสัเทรยีล เอสเตท จ ากัด 980,000 1,575,000 (595,000) 

บริษัท เวิลด์ พร็อพเพอรต์ี้ แอนดแ์อสเซท จ ากัด 350,000 500,000 (150,000) 

บริษัท เวิลด ์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรคัช่ัน จ ากัด 
(เดิมบริษัท เวลิด์ พร็อพเพอรต์ี้ เมเนจเม้นท์ จ ากัด) 

470,000 80,000 390,000 

บริษัท เอ็น ฮอสปิเทลิ จ ากัด 240,000 - 240,000 

รวมทั้งหมด 3,990,000 5,200,000 (1,210,000) 

 
 ทัง้นี้ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่า  เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานท่ีบริษัทฯ และสถานท่ีอื่นๆ  

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท บีดีโอ ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท ประจ าปี 2565 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2565 ของบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) โดยก าหนดค่าตอบแทน 
1,870,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  

ทั้งนี้ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่า  เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานท่ีบริษัทฯ และสถานท่ีอื่นๆ  
 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งต้ังกรรมการบริษัท แทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ 
 ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง 
ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน
หนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ครบวาระมีดังนี้  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข  
2. ดร.ประภากร    สมิต ิ
3. ดร.ครรชิต       สิงห์สุวรรณ ์

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระกลับเข้า  
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จ านวน 3 ท่านคือ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข  
2. ดร.ประภากร    สมิต ิ
3. ดร.ครรชิต       สิงห์สุวรรณ ์

โดยการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาอย่างรอบคอบระมัดระวัง รวมถึง
ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2565 

คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรวมปีละไม่เกิน 
1,500,000 บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมปีละไม่เกิน 1,500,000 บาท 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจ าปี 2564  
 คณะกรรมการขอเสนอให้ท่ีประชุมอนุมัติไม่จัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564  
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล  
วาระที่ 8 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
อน่ึง บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565  ในวันท่ี 10 มีนาคม 2565  

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ กรุณาแต่งตั้ง
ผู้รับมอบฉันทะ โดยกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบ และน ามามอบให้กับบริษัทฯ ก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม และ
จัดเตรียมเอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุมตามรายละเอียดในค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ,การลงทะเบียน,และการแสดงเอกสารเพ่ือเข้า
ประชุม  

หากท่านประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบ
ฉันทะจากท่านได้คือ ดร.อภิชาติ สระมูล อายุ 51 ปี ที่อยู่ 79/67 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร, ดร.ประภากร สมิติ อายุ73 ปี  
ที่อยู่ 49/509 ซอยนวมินทร์ 26 แยก 7 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่มเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร, พลตรีหญิงพันธ์ทิพย์ คติภักดีธรรม อายุ 63 ปี 
ที่อยู่ 126 ซอย 74  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข อายุ 60 ปี ที่อยู่ 
148 ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร และ ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ อายุ 59 ปี ที่อยู่ 55/4 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระใด ๆ     

   
         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                   
                  
                (รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์)                                 
                    ประธานกรรมการ  
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เอกสารแนบวาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เม่ือวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 
ถ่ายทอดสดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Yealink)  

 จากห้องประชุม เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 

กรรมการที่เข้าประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน ์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 
2. ดร.แสงศรี จิยะจันทน ์ กรรมการ 
3. นางสาวเจตต์ชัญญา บุญเฉลียว กรรมการ 
4. นายนพปฎล   มงคลสินธุ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. พลตรีหญิงพันธ์ทิพย์  คติภักดีธรรม   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 
กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.อภิชาติ สระมูล กรรมการอิสระ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข กรรมการอิสระ 
3. ดร.ประภากร  สมิติ   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวศศิธร   เกตุเผือก เลขานุการบริษัท,ผู้อ านวยการฝา่ยบัญชีและการเงิน 
2. นางสาวจิลลดา  หลีสกลุ ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
เร่ิมการประชุม 

นางสาวจิลลดา หลีสกุล ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าการประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามพระราชก าหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ตามมาตรา 9 และมาตรา 11 หลังจากนั้นผู้ด าเนินการประชุมประกาศองค์ประชุมดังนี้ มีผู้ถือหุ้น 
เข้าประชุมด้วยตนเอง จ านวน 5 ราย มีจ านวนหุ้นรวม  6,175,732,360  หุ้น และโดยการมอบฉันทะจ านวน  24 ราย มีจ านวนหุ้นรวม 
785,270,323 หุ้น รวมเป็นจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น  29 ราย นับจ านวนหุ้นได้ ทั้งสิ้น 6,961,002,683 หุ้นหรือเท่ากับ ร้อยละ 95.40% 
ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทท่ีมีจ านวนท้ังสิ้น 7,296,755,699 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม 

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนหุ้นท้ังหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ส าหรับวิธีการลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ในตอนท้ายของแต่ละวาระ จะขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือ 
งดออกเสียงให้ส่งข้อความการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Yealink โดยเลือกกดส่งข้อความ หรือยกมือข้ึน 

หลังจากนั้นได้เชิญรองศาสตราจารย์ ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารท าหน้าที่ประธาน  
ในทีป่ระชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
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วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 
ประธานฯ เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 

พ.ศ. 2563 ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว  

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็น ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
การพิจารณาและมติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  

ตามที่เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังน้ี 
 

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจ านวนเสียงท้ังหมดของ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 6,961,002,683 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 

 
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 
 นางสาวศศิธร เกตุเผือก ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุม เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลง
ที่ส าคัญที่เกิดขึ้นระหว่างวันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 One Report 
 รายได้รวม 

◦ รายได้รวมปี 2562 (12 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562) จ านวน 155.32 ล้านบาท 
◦ รายได้รวมปี 2562 (7 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562) จ านวน 69.68 ล้านบาท 
◦ รายได้รวมปี 2563 (12 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563) จ านวน 200.39 ล้านบาท 

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเนื่อง 
◦ ก าไรปี 2562 (12 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562) จ านวน 44.87 ล้านบาท 
◦ ก าไรปี 2562 (7 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562) จ านวน 5.17 ล้านบาท 
◦ ก าไรปี 2563 (12 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563) จ านวน 27.68 ล้านบาท 
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ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็น ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าส าหรับวาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

นางสาวศศิธร เกตุเผือก ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ.2563 (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าพร้อม
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว  

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป มีดังนี้ 
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ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็น ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
การพิจารณาและมติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2563 ตามที่เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังน้ี 
 

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจ านวนเสียงท้ังหมดของ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 6,961,002,683 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
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วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 

ประธานฯ เสนอท่ีประชุม เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน  ประจ าปี 2564 โดยมีรายช่ือผู้สอบบัญชี 
จากบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ดังนี้ 

1. นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4474  หรือ 
2. นายวิเชียร  กิ่งมนตรี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3977  หรือ 
3. นายชัยศิริ   เรืองฤทธิ์ชัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4526   

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ ประสบการณ์และทีมงานท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน
ที่มีความเหมาะสม โดยก าหนดค่าตอบแทนดังน้ี 

บริษัท 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 2,340,000 2,340,000 - 

บริษัท เวิลด์ อะวอรด์ ป่าตอง จ ากัด 625,000 625,000 - 

บริษัท เวิลด์ อัลเทอร์เนทีฟ เอนเนอฺร์ยี่ จ ากัด 80,000 80,000 - 

บริษัท เวิลด์ อินดสัเทรยีล เอสเตท จ ากัด 1,575,000 1,575,000 - 

บริษัท เวิลด์ พร็อพเพอรต์ี้ แอนดแ์อสเซท จ ากัด 500,000 500,000 - 

บริษัท เวิลด์ พร็อพเพอรต์ี้ เมเนจเม้นท์ จ ากัด 80,000 80,000 - 

รวมทั้งหมด 5,200,000 5,200,000 - 

 
ทั้งนี้ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานท่ีบริษัทฯ และสถานท่ีอื่นๆ 
ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็น ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
การพิจารณาและมติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 

2564 ตามที่เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังน้ี 
 

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจ านวนเสียงท้ังหมดของ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 6,961,002,683 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 

 
 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งต้ังกรรมการบริษัท แทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ 

ประธานฯ เสนอที่ประชุม ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้ในการประชุมผู้ถือ
หุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออก
โดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม ซึ่งกรรมการที่ครบวาระมีดังนี้  

 
1. ดร.แสงศรี                    จิยะจันทน์  
2. คุณเจตต์ชัญญา                   บุญเฉลียว 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกยีรติ         วงศ์วนิชทวี 
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โดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง จ านวน 2 ท่านคือ 

1. ดร.แสงศรี  จิยะจันทน์  
2. คุณเจตต์ชัญญา  บุญเฉลียว 

ในส่วนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี ไม่ประสงค์จะกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเนื่องจากติดภาระกิจส่วนตัว 
ทั้งนี้ ประวัติกรรมการทั้งสองท่าน บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว 
ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็น ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
การพิจารณาและมติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระกลับเข้าด ารง

ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จ านวน 2 ท่านคือ 
1. ดร.แสงศรี  จิยะจันทน์  
2. คุณเจตต์ชัญญา    บุญเฉลยีว 

 โดยมีผลการลงคะแนนดังน้ี 
1) ดร.แสงศรี         จิยะจันทน์ 

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจ านวนเสียงท้ังหมดของ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 6,018,811,503 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 

     หมายเหตุ : ในวาระนี้ ดร.แสงศรี จิยะจันทน์ มีจ านวนหุ้น 942,191,180 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียง 
 

2) คุณเจตต์ชัญญา  บุญเฉลียว 

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจ านวนเสียงท้ังหมดของ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย  6,927,563,503 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 

 หมายเหตุ : ในวาระนี้ นางสาวเจตต์ชัญญา  บุญเฉลียว มีจ านวนหุ้น 33,439,180 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทข้อที่ 2 เร่ืองจ านวนและรายชื่อกรรมการบริษัท 

ประธานฯ เสนอที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการแก้หนังสือรับรองบริษัทข้อที่ 2 เรื่องจ านวนและรายช่ือกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้อง
กับจ านวนและรายชื่อกรรมการบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
จากเดิม เปลี่ยนเป็น 

2.กรรมการของบริษัทมี 9 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้ 2.กรรมการของบริษัทมี 8 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้
1.นายจิรศักดิ์  จิยะจันทน์ 2.นางแสงศรี  จิยะจันทน์ 1.นายจิรศักดิ์  จิยะจันทน์ 2.นางแสงศรี  จิยะจันทน์ 
3.นางสาวเจตต์ชัญญา บญุเฉลยีว 4.นายอภิชาติ  สระมูล 3.นางสาวเจตต์ชัญญา บญุเฉลยีว 4.นายอภิชาติ  สระมูล 

5.นายประภากร  สมิติ 6.นายนพปฏล  มงคลสินธุ์ 5.นายประภากร  สมิติ 6.นายนพปฏล  มงคลสินธุ ์
7.นายเอกพร  รักความสุข 8.นางสาวพันธ์ทิพย์ คติภักดีธรรม 7.นายเอกพร  รักความสุข 8.นางสาวพันธ์ทิพย์ คติภักดีธรรม 
9.นายเฉลิมเกียรติ  วงศ์วนิชทวี    

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  
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เมื่อไม่มีผู้ ใดซักถามและแสดงความเห็น ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติ 
ด้วยคะแนนเสียงเกินสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

การพิจารณาและมติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้หนังสือรับรองบริษัทข้อที่ 2 เรื่องจ านวนและ
รายชื่อกรรมการบริษัทตามที่เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังน้ี 

 

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจ านวนเสียงท้ังหมดของ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 6,961,002,683 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2564 

ประธานฯ เสนอท่ีประชุม ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมปีละไม่เกิน 1,500,000 บาท  

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  
เมื่อไม่มีผู้ ใดซักถามและแสดงความเห็น ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ที่ ประชุมพิจารณาลงมติ  โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติ 

ด้วยคะแนนเสียงเกินสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
การพิจารณาและมติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่า 

ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2564 รวมปีละไม่เกิน 1,500,000 บาทโดยมีผลการลงคะแนนดังน้ี 
 

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจ านวนเสียงท้ังหมดของ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 772,872,323      100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 

 
ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 
หมายเหตุ วาระนี้ ไม่รวมเสียงของ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์มีจ านวนหุ้น 5,200,000,000 หุ้น และนางแสงศรี  

จิยะจันทน์ มีจ านวนหุ้น 942,191,180 หุ้น และ นางสาวเจตต์ชัญญา บุญเฉลียว 33,439,180 หุ้น และดร.อภิชาติ สระมูล มีจ านวนหุ้น 
12,500,000 หุ้น 
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 

ประธานฯ เสนอที่ประชุม พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย ประจ าปี 2563 โดยเสนอให้จัดสรรเงินทุนส ารองให้ครบร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 ทุนจดทะเบียน       3,648,377,849.50 
 ส ารองตามกฎหมาย (ร้อยละ 10)             364,837,784.95  
 ส ารองในไตรมาส 1 ปี 2563                                  700,000.00 
 คงเหลือท่ีต้องส ารองเพิ่มในไตรมาส 4 ปี 2563         364,137,784.95 
และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 เพื่อน าก าไรสะสมของบริษัทฯ ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน และเพื่อลงทุนพัฒนา

โครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ  

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  
นางรัชนี อมรรัตน์มงคล ผู้ถือหุ้นจ านวน 100,000 หุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนจะจ่ายเงินปันผลในช่วงใด เนื่องจากตนได้ถือหุ้นมา

หลายปี และยังไม่เคยได้รับเงินปันผลจากบริษัทฯ จึงอยากขอบริษัทฯ ให้พิจารณาเรื่องดังกล่าว 
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ประธานฯ ได้ช้ีแจงว่า สาเหตุที่บริษัทฯ ยังไม่ได้จ่ายเงินปันผลจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนด าเนินงานเพื่อกลับเข้าซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ได้เป็นแผนหลัก จึงอาจพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ ด าเนินการตามแผนหลักให้ลุล่วงได้ก่อน 

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็น ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนน
เสียงเกินสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

การพิจารณาและมติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ จัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 
364,137,784.95 บาทและงดจ่ายปันผลประจ าปี 2563 (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2563) ตามที่เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังน้ี 

 

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจ านวนเสียงท้ังหมดของ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 6,961,002,683 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 และหนังสือรับรองบริษัทเร่ืองวัตถุประสงค์ 

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้ที่ 3 เรื่องวัตถุประสงค์บริษัทจากเดิม 7 ข้อเป็น 10 ข้อและแก้ไข
หนังสือรับรองบริษัทเรื่องวัตถุประสงค์ ดังนี ้

 
จากเดิม เปลี่ยนเป็น 

1.ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ 
และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆตลอดจนดอกผลของ
ทรัพย์สินนั้น 
2.ขาย โอน จ านอง จ าน า แลกเปลี่ยน และจ าหน่ายทรัพย์สินโดย
ประการอื่น               

1.ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และ
จัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น 
2.ขาย โอน จ านอง จ าน า แลกเปลี่ยน และจ าหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น 

3.เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุก
ประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและ
การค้าหลักทรัพย์ 
4.กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบัน
การเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมี
หลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลัง
ตั๋วเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร 
ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
5.ท าการจัดตั้งส านักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 
6.เข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป็นผู้ถือ
หุ้นในบริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด 
7.บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้น ที่จดทะเบียน
ไว้ได้ 
 
 
 

3.เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่
ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์ 
4.กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น 
และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม 
รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่าง
อื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
5.ท าการจัดตั้งส านักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 
6.เข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท
จ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด 
7.บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้น ท่ีจดทะเบียนไว้ได้ 
8.ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ 
9.ประกอบกิจการค้าอาคารชุด ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า ขายฝาก 
ตลอดจนจดทะเบียนทรัพย์สิทธ์ิใดๆ ซึ่งอาคารชุด 
10.ประกอบกิจการซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน จัดรูปที่ดิน พัฒนาที่ดิน จัดสรร
ที่ดิน ค้าที่ดิน หมู่บ้านจัดสรร ท าการปลูกอาคารพาณิชย์ อาคารที่อยู่อาศัย 
ทาวน์เฮ้าส์ แฟลต คอนโดมิเนียม อพาร์ตเม้นท์ ไว้เพื่อขายและให้เช่า 

  
ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น จึงด าเนินการเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจของบริษัทฯ 
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ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็น ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนน

เสียงเกินสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
การพิจารณาและมติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์บริษัท

จากเดิม 7 ข้อเป็น 10 ข้อและแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทเรื่องวัตถุประสงค์ โดยมีผลการลงคะแนนดังน้ี 
 

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 6,961,002,683 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 

  
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น  
เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธาน จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ได้สละเวลามาประชุมในครั้งนี้ และขอบคุณส าหรับค าถาม และ

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งบริษัทจะน ามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นต่อไป รวมทั้งได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ และ
เจ้าหน้าท่ีของบริษัททุกท่านท่ีมาร่วมประชุมในวันนี้ 

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลาประมาณ 14.30 น. 
 

 

 

 

 

 

  

บันทึกรายงานการประชุมโดย  
  
  

(นางสาวศศิธร เกตเุผือก)  
เลขานุการบริษัท และผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
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เอกสารแนบวาระท่ี 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564/รายงานประจ าปี2564 (56-1 One Report) 

 
QR Code 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564/รายงานประจ าป2ี564 
56-1 One Report 

 

 

เอกสารแนบวาระท่ี 3 งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 
QR Code 

งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
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เอกสารแนบวาระท่ี 5.1 ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ  

ช่ือ – สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข 
สัญชาต ิ  : ไทย 
อายุ : 60 ปี 
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ  
 : (ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเมือ่วันท่ี 28 กรกฎาคม  2558) 
ต าแหน่งปัจจุบัน  : ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ 
วุฒิการศึกษา : 

 

: 

 

: 

 

 

  

 

Alliant International University, San Diego, CA, USA 

ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  

Alliant International University, San Diego, CA, USA  

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ สาขากฎหมายแพ่งและอาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

-ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามค าแหง 
-ปริญญาโท  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 
-ปริญญาตร ี  นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
การอบรมหลักสตูรกรรมการ  DAPรุ่น 77/2552 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552 
การอบรม  :  

 

: : 

: 

 

: 

ผ่านการอบรมเนติบัณฑติไทย รุ่น 28/30  
ประสบการณ์ท างาน 

ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

  
2551-ปัจจุบัน : อาจารย์พิเศษระดับปริญญาโทและปริญญาเอกดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
2555-ปัจจุบัน : กรรมการสภาสถาบันอดุมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
2558-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท เวิลด์ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : การคัดเลือกผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ผ่านคณะกรรมการสรรหา  

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือก
ดั ง ก ล่ า ว ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ไ ด้ ร่ ว ม กั น พิ จ า ร ณ า คุ ณ ส ม บั ติ ใ น ด้ า น ต่ า ง  ๆ  
ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่
ผ่านมา  

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอื่น แบ่งเป็น 

 
- บริษัทจดทะเบียน : ไม่ม ี
  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง 
การถือหุ้นในบริษัทอื่น : มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท    : ไม่มี  
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ  : ปี 2564 มีการประชุม 9 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง  

  มีการประชุมรวม 1 ครั้ง / เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง  



 

 

   

 

เอกสารแนบวาระท่ี 5.2 ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ  

ช่ือ – สกุล   : ดร. ประภากร  สมิต ิ
สัญชาต ิ  : ไทย 
อาย ุ : 73 ปี 
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
  (ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเมือ่วันท่ี 18 สิงหาคม  2556) 
ต าแหน่งปัจจุบัน  : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
วุฒิการศึกษา : 

 

: 

 

: 

 

 

  

 

Alliant International University, San Diego, CA, USA 

ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  

Alliant International University, San Diego, CA, USA  

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ สาขากฎหมายแพ่งและอาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

-ปริญญาเอก  ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฎัชัยภมู ิ
-ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร ์
-ปริญญาตร ี  รัฐประศาสนศาสตร ์

Parsons College , U.S.A. 
การอบรมหลักสตูรกรรมการ  DAP รุ่น 105/2556 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 
ประสบการณ์ท างาน 

ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

  
2547-2551 : ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดชัยภมู ิ

 
 : ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดชัยนาท 

 
2556-ปัจจุบัน : นายกสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
2556-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : การคัดเลือกผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ผ่านคณะกรรมการสรรหา  

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการ
คัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ  
ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัท
ในช่วงที่ผ่านมา  

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอื่น แบ่งเป็น 

 
- บริษัทจดทะเบียน : ไม่ม ี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 

: ไม่ม ี
การถือหุ้นในบริษัทอื่น : ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท    : ไม่มี  
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ  : ปี 2564 มีการประชุม 9 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง  

  มีการประชุมรวม 1 ครั้ง / เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง  
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เอกสารแนบวาระท่ี 5.3 ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ  

ช่ือ – สกุล : ดร.ครรชิต สิงหส์ุวรรณ ์
สัญชาต ิ  : ไทย 
อายุ : 59 ปี 
ประเภทกรรมการ : กรรมการ / กรรมการอสิระ 
 : (ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเมือ่วันท่ี 5 มกราคม  2565) 
ต าแหน่งปัจจุบัน  : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
วุฒิการศึกษา : 

 

: 

 

: 

 

 

  

 

Alliant International University, San Diego, CA, USA 

ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  

Alliant International University, San Diego, CA, USA  

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ สาขากฎหมายแพ่งและอาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

-ปริญญาเอก  สาขาการบริหารธรุกิจระหว่างประเทศ Alliant International University 

 
-ปริญญาโท  สาขาการบริหารธรุกิจระหว่างประเทศ Alliant International University 

 
  ประกาศนียบตัรช้ันสูงทางพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
-ปริญญาตร ี  นิติศาสตร์บณัฑิต สาขากฎหมายแพ่งและอาญา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
การอบรมหลักสตูรกรรมการ   
LED 1 
LED 2 
LED 3 
LED 4  

: 
: 
: 
: 

Listed Entity Director Essentials โดย Singapore Institute of Director (SID) 
Board Dynamics โดย Singapore Institute of Director (SID) 
Board Performance โดย Singapore Institute of Director (SID) 
Shareholder Engagement โดย Singapore Institute of Director  (SID) 

การอบรม  :- 

 

: : 

: 

 

: 

หลักสตูรที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพยไ์ทยวาณิชธนกิจ (ASCO) 

หลักสตูร Corporate Valuation โดย Asia Connect 

หลักสตูร Corporate Finance Law & Restructuring โดย Asia Connect 

หลักสตูรนักบริหารระดับสูง รุ่นท่ี 8/2555 (Executive Development Program : EDP) โดย
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกจิการคลัง กระทรวงการคลัง 

หลักสตูร "CEO รุ่นที่ 1/2556 (Leadership Succession Program : LSP) โดยมลูนิธิและ
สถาบันวิจัยองค์กรภาครัฐ (IRDP) กระทรวงการคลัง 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551 โดย IOD 

 - หลักสตูร Coporate Valuation โดย Asia Connect 
 - หลักสตูร Coporate Finance Law & Restructuring โดย Asia Connect 
 - หลักสตูรนักบริหารระดับสูง รุ่นท่ี 8/2555  
  (Executive Development Program : EDP) 
  โดยมลูนิธิสถาบันวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
 - หลักสตูร "CEO รุ่นที่ 1/2556 (Leadership Succession Program : LSP) 
  โดยมลูนิธิสถาบันวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551 โดย IOD 
ประสบการณ์ท างาน 

ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

  
2559-2560 : รักษาการรองกรรมการผู้จดัการ บมจ.สัจจะประกันภัย 
2559-2560 : กรรมการผู้จดัการ EEGC Waste Management Co., Ltd. 
2560-2562 : กรรมการผู้จดัการ บริษัท อัพเวนเจอร์ จ ากัด 
2560-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จดัการ บริษัท เบาโพสท์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 
2562-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท นอร์ติกเอดับเบิลยูที จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพยส์ิงค์โปร์ (Catalist Exchange)  
2562-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ยงไทย จ ากัด (มหาชน) 
2565-  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เวิลด์ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : การคัดเลือกผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ผ่านคณะกรรมการสรรหา  

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ไ ด้ ร่ ว ม กั น พิ จ า ร ณ า คุ ณ ส ม บั ติ ใ น ด้ า น ต่ า ง  ๆ  
ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่
ผ่านมา  

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอื่น แบ่งเป็น 

 
- บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง  
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   : 1 แห่ง 
การถือหุ้นในบริษัท : ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท    : ไม่มี  
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ  : *เข้าด ารงต าแหน่ง  5 มกราคม 2565  
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ข้อบังคับ 

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น) 
ข้อที่ 36  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การ

ประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว  ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดหรือ
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุ้นที่ จ าหน่ายได้ทั้งหมด  จะเข้าช่ือกันท าหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย  ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 37   ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ
เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา 
รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน 
สถานท่ีที่จะใช้เป็นท่ีประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใด 
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

ข้อ   38  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ 
การมอบฉันทะให้ท าหนังสือและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนก าหนดและมอบแก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธาน
กรรมการมอบหมาย ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

ข้อ  39   ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่า ก่ึงหนึ่ง ของ
จ านวนของผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม
ตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมนั้นเป็นการระงับไป ถ้าการประชุม
ผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ  40  ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชุม 

ข้อ  41  ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษ้ท และต้องด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดับ
ระเบียบวาระที่ก าหนดในหนังสือนัดประชุม  เว้นแต่ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

ข้อ  42   การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระท าด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่
ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

ข้อ  43  เว้นแต่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ 
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท 
(จ) การรวมกิจการบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
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(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ 
(ฌ) การควบหรือเลิกบริษัท 

ข้อ 44   กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังน้ี 
           (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการของบริษัทได้จัดการไปในรอบปี  

ที่ผ่านมา 
           (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล 
           (3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
           (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
           (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตรวจสอบบัญชี 
           (6) กิจการอื่นๆ 
หมายเหตุ   1) ในวาระการเลือกตั้งกรรมการนั้น ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 33 วรรค 2 และมาตรา 102 ไม่ถือว่ากรรมการที่เป็น 
ผู้ถือหุ้น เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย ดังน้ัน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในวาระของการเลือกตั้งกรรมการ 
              2) ในวาระค่าตอบแทนกรรมการนั้น แม้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด จะไม่ได้ระบุชัดว่า กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย
หรือไม่ แต่กระทรวงพาณิชย์ มีแนวตีความในเรื่องนี้โดยถือว่า กรรมการดังกล่าวมีส่วนได้เสีย ดังนั้น กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงไม่มีสิทธิ
ในการลงคะแนนเสียงในวาระของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
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ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
การลงทะเบยีน และการแสดงเอกสารเพื่อเข้าประชุม 

1. การมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
1.1 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ  ก. และแบบ ข.  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการบริษัท 

(ตามรายชื่อในข้อ 1.3) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
1.2 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
- ผู้มอบฉันทะสามารถระบุช่ือผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนนได้เพียง

รายเดียวเท่าน้ัน และผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ  และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ  และผู้ รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน 

พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตาม 2.1 (2) น าส่ง 2 ทางดังนี้  
1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  kingkan.vo@worldcorp.co.th ภายในวันที่ 19 เมษายน 2565 และ  
2) ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พร้อมส าเนาบัตรประชาชน มาที่ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ที่อยู่เลขที่ 4 หมู่ 11 
ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ภายในวันที่ 19 เมษายน 2565 เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
1.3 การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ  
รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
1.ดร.อภิชาติ สระมูล อายุ 51 ปี ที่อยู่ 79/67 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ : เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุม 
2. ดร.ประภากร สมิติ อายุ73 ปี ท่ีอยู่ 49/509 ซอยนวมินทร์ 26 แยก 7 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
3.พลตรีหญิงพันธ์ทิพย์ คติภักดีธรรม อายุ 63 ปี ที่อยู่ 126 ซอย 74 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ : เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุม 
 4.รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข อายุ 60 ปี ที่อยู่ 148 ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

5.นายครรชิต สิงห์สุวรรณ์ อายุ 59 ปี ท่ีอยู่ 55/4 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
ผู้มอบฉันทะโปรดระบุช่ือกรรมการและรายละเอียดลงในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้อง ครบถ้วน *พร้อมลงลายมื อช่ือและส่งกลับมายัง

บริษัท ภายในวันที่ 19 เมษายน 2565 เพื่อด าเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Yealink)  
*กรุณาลงนามรับรองส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการแนบด้วย 

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารเพ่ือเข้าประชุม 
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้า

ประชุม 
2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink)ด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือ
หุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง 

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink) 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทฯ ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบ

ฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 
(ข) ส าเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ ตาม 2.1 (1) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมท้ังลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 
(1)  กรณีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink) ด้วยตนเอง 

(ก) ส าเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ ตาม 2.1 (1) 
(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น  ซึ่งลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
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(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink) 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ 

และผู้รับมอบฉันทะ 
(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
(ค) ส าเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ของบุคคลผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล โดยบุคคลผู้มีอ านาจ ลงนามแทนนิติบุคคลลง

นามรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ตาม 2.1 (1) ของผู้รับมอบฉันทะ 

 



 

 

   

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ (Yealink) 
 

เขียนที ่                                                
วันท่ี เดือน        พ.ศ.                

 
              (1) ข้าพเจ้า               สัญชาติ        อยู่บ้านเลขที ่   ถนน Road                 
. 
ต าบล/แขวง             อ าเภอ/เขต  จังหวัด                     รหัสไปรษณีย ์     . 
โทรศัพท์มือถือ.    E-mail                           
              (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม                         หุ้น 
และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ                 เสียง 
              (3) ข้าพเจ้ายืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 256 5  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (Yealink) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท เวิลด์  คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)  
เลขที่ 4 หมู่ที่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี  ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 
เวลา 13.30 น. 

      

ลงช่ือ…………….................................................................ผู้เข้าร่วมประชุม 
(………………………………………………………………………) 

 

ลงช่ือ…………………….........................………………………….พยาน 
(………………………………………………………………………) 

 

ลงช่ือ………………………………………………......................….พยาน 
(………………………………………………………………………) 

หมายเหต:ุ โปรดส่งแบบฟอรม์พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานตาม 2.1 (2) ในค าช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ โดยน าส่งทาง จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  kingkan.vo@worldcorp.co.th ภายในวันท่ี 19 เมษายน 2565 
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก /Proxy Form A 

       เขียนที.่.......................................................................... 
       ...................................................................................... 
       วันท่ี..............เดือน ...............................พ.ศ.................. 
 

(1) ข้าพเจ้า               สัญชาต ิ        อยู่บ้านเลขที ่ถนน       ต าบล/แขวง                                                       
อ าเภอ/เขต        จังหวัด   รหัสไปรษณีย์        โทรศัพท์มือถือ    E-mail                                     
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม                  หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                                                 เสียง 
(3) ขอมอบฉันทะให้  
(3.1)                  อาย ุ         ปี อยู่บ้านเลขท่ี ถนน    ต าบล/แขวง                              
อ าเภอ/เขต        จังหวัด   รหัสไปรษณีย์        โทรศัพท์มือถือ    E-mail               
(3.2)                  อาย ุ         ปี อยู่บ้านเลขที ่ ถนน    ต าบล/แขวง                             
อ าเภอ/เขต        จังหวัด   รหัสไปรษณีย์        โทรศัพท์มือถือ    E-mail               
รหัสไปรษณีย์ Postal Code        โทรศัพท์มือถือ               E-mail                                               หรือ 
(3.3)                  อาย ุ         ปี อยู่บ้านเลขท่ี ถนน    ต าบล/แขวง                           
อ าเภอ/เขต        จังหวัด   รหัสไปรษณีย์        โทรศัพท์มือถือ    E-mail               

 คนหนึ่งคนใดเป็นตัวแทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 
4 หมู่ที่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ลงช่ือ ...................................................................   ผู้มอบฉันทะ 

 (.................................................................)  

   ลงช่ือ ...................................................................   ผู้รับมอบฉันทะ 

 (.................................................................)  

   ลงช่ือ ...................................................................   ผู้รับมอบฉันทะ 

 (.................................................................)  

   ลงช่ือ ...................................................................   พยาน 

 (.................................................................)  

(อากรแสตมป์ 

20 บาท) 

(Duty Stamp 

Baht 20) 
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 แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข /Proxy Form B  

 
 เขียนที ่                                                         

.  วันท่ี        เดือน                      พ.ศ.                         
(1) ข้าพเจ้า                                 สัญชาติ        อยู่บ้านเลขที่                              . 

ต าบล/แขวง                   อ าเภอ/เขต                   จังหวัด                รหัสไปรษณีย์                              . 
โทรศัพท์มือถือ                                   E-mail                                                                                         . 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม                          หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                                    เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้  
(3.1)                  อายุ          ปี อยู่บ้านเลขท่ี      ถนน   ต าบล                  อ าเภอ/เขต                   . 
จังหวัด         รหัสไปรษณีย์                โทรศัพท์มือถือ                       . E-mail                 หรือ 
(3.2)                  อายุ          ปี อยู่บ้านเลขท่ี      ถนน   ต าบล                  อ าเภอ/เขต                   . 
จังหวัด         รหัสไปรษณีย์                โทรศัพท์มือถือ                       . E-mail                 หรือ 
(3.3)                  อายุ          ปี อยู่บ้านเลขที ่      ถนน   ต าบล                  อ าเภอ/เขต                   . 
จังหวัด         รหัสไปรษณีย์                โทรศัพท์มือถือ                       . E-mail                                                             
.                                                                                                             คนหนึ่งคนใดเป็นตัวแทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (Yealink) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 4 หมู่ที่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต าบล  
ลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้

วาระที ่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   เห็นด้วย/ Approve ไม่เหน็ด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain 
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบรษิัท ฯ ประจ าปี 2564 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   เห็นด้วย/ Approve ไม่เหน็ด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   เห็นด้วย/ Approve ไม่เหน็ด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain 
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตัิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   เห็นด้วย/ Approve ไม่เหน็ด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ 
 5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   เห็นด้วย/ Approve ไม่เหน็ด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain 
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 5.2 ดร.ประภากร สมติ ิ
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   เห็นด้วย/ Approve ไม่เหน็ด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain 
  5.3 ดร.ครรชิต สิงหส์ุวรรณ ์
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
วาระที่  6 พิจารณาและอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2565 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   เห็นด้วย/ Approve ไม่เหน็ด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain 
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตัิไม่จัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   เห็นด้วย/ Approve ไม่เหน็ด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain 
วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   เห็นด้วย/ Approve ไม่เหน็ด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain 

  กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
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