
ที่ World 14/2556 
 
        วันที่ 27 กันยายน 2556 
 
เร่ือง  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 
 
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 ตามที่บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 27 
กันยายน 2556 เวลา 09:00 น. ณ ห้องพระราม 9 โรงแรม เอสซี ปาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเร่ิมเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 32 ราย จ านวนหุ้นทั้งส้ิน 339,487,585 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
97.93 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2556 
 

มติ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 339,487,585 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 

 
วาระที่ 2 อนุมัติงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 
 

มติ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 340,750,481 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 

 
วาระที่ 3 อนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 41 ข้อ เป็น 7 ข้อ ดังนี ้
 

1. ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ 
ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น 

2. ขาย โอน จ านอง จ าน า แลกเปล่ียน และจ าหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น 



3. เป็นนายหน้าตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหา
สมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์ 

4. กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร  นิติบุคคล  หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิต
ด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ  ออก  โอน  และสลักหลังต๋ัวเงิน หรือตรา
สารที่เปล่ียนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร  ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

5. ท าการจัดต้ังส านักงานสาขาหรือแต่งต้ังตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
6. เข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
7. บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้ 

มติ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 340,750,481 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 

 
วาระที่ 4 อนุมัติเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็น 0.10 บาท 
 

มติ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 340,750,481 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 

 
วาระที่ 5 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 และ ข้อ 4 เป็นดังนี้ 
 

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ านวน 7 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”  

 “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จ านวน   3,712,500,000  บาท (สามพันเจ็ดร้อยสิบสองล้านห้าแสนบาท) 
  แบ่งออกเป็น  37,125,000,000 หุ้น (สามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยย่ีสิบห้าล้านหุ้น) 
  มูลค่าหุ้นละ       0.10 บาท (สิบสตางค์) 
  โดยแยกออกเป็น 
  หุ้นสามัญ   37,125,000,000 หุ้น (สามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยย่ีสิบห้าล้านหุ้น) 
  หุ้นบุริมสิทธิ             - หุ้น (..............................-..........................) 
 
 
 



มติ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 340,750,481 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 

 
วาระที่ 6 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 เป็นดังนี้ 
 

“ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละสิบสตางค์ และเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินคร้ังเดียวจนเต็มมูลค่าหุ้น  
ในการช าระค่าหุ้นผู้จองหุ้น หรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้” 

 

มติ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 340,750,481 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 

 
วาระที่ 7 อนุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ านวน 74,000,000 บาท และส ารองตามกฎหมายจ านวน 15,547,868.49 บาท ล้าง
ขาดทุนสะสมในงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 จ านวน 89,547,868.49 บาท 
 

มติ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 340,750,481 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 

 
วาระที่ 8 อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล 
 

มติ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 340,750,481 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 

 
 



วาระที่ 9 อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรวมปีละ ไม่เกิน 1,500,000 บาท 
 

มติ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 340,746,881 99.999 
ไม่เห็นด้วย  - 
งดออกเสียง 3,600 0.001 

 
วาระที่ 10 อนุมัติแต่งต้ังกรรมการบริษัท ดังนี ้
 

1) นางสาวนวลระหง รัตนะพิบูลย์กุล 

มติ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 340,750,381 99.99997 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง 100 0.00003 

 
2) ดร.แสงศรี จิยะจันทน์ 

มติ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 340,750,481 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 

 
3) รศ.ดร.จิรพล จิยะจันทน์ 

มติ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 340,750,481 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 

 
 
 
 
 



วาระที่ 11 อนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
และก าหนดค่าตอบแทนดังนี้ 
 

 

มติ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 340,750,481 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

               ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                                                                                                                                     
        (รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักด์ิ จิยะจันทน์) 
              ประธานกรรมการ 
 

ค่าสอบทานงบการเงิน 
ค่าสอบบัญชี 
ค่าสอบทานงบการเงินรวม 
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม 

 ไตรมาสละ 
ประจ างวดวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 
ไตรมาสละ 
ประจ างวดวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 

20,000 บาท 
50,000 บาท 
50,000 บาท 
80,000 บาท 


