
 
 

 
         
    บริษัท เวิลด คอรปอเรช่ันจํากัด (มหาชน) 
    4 หมูท่ี 11 ถนนหทัยราษฎร อําเภอลําลูกกา 

ทีWorld -09-05 /2558           ตําบลลาดสวาย จังหวัดปทุมธานี 
          

 
      วันท่ี  25  กันยายน  2558 

เรื่อง     แจงมติท่ีประชุม 
 

เรียน    กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

บริษัท เวิลด คอรปอเรช่ันจํากัด (มหาชน) ขอแจงมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจาํป 2558 ซึ่งประชุมในวันท่ี     
25 กันยายน  2558 ดังน้ี 

1.  รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ประจําป 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2558        
                 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 33,700,559,700  เสียง คิดเปนรอยละ  99.9998474805 %  
ไมเห็นดวย  -  เสียง คิดเปนรอยละ         0.0000000000 % 
งดออกเสียง  -  เสียง ไมนับฐานเสียง               0.0001525195 % 

2. อนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2558 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม   
และออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
เห็นดวย 33,700,611,100  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 %  
ไมเห็นดวย  -  เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 % 
งดออกเสียง  -  เสียง ไมนับฐานเสียง     0.00 % 

3.    อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัดเปน  ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
โดยมีรายช่ือดังน้ี 

1.นางสาววราภรณ วรธิติกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4474   หรือ 
2.นายวิเชียร  ก่ิงมนตร ี   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3977   หรือ 
3.นายชัยศิริ   เรืองฤทธ์ิชัย   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4526   หรือ 
4.นายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4174 
และอนุมัติกําหนดคาตอบแทนดังน้ี 

 

โดยอนุมตัิดวยคะแนนเสยีงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 33,700,611,100  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 %  
ไมเห็นดวย  -  เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 % 
งดออกเสียง  -  เสียง ไมนับฐานเสียง     0.00 % 
 
 
 

   

คาสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ 
คาตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ 
คาสอบทานงบการเงินรวม 
คาตรวจสอบงบการเงินรวม 

3 ไตรมาส 
ประจํางวดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 
3 ไตรมาส 
ประจํางวดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 

320,000 บาท 
200,000 บาท 
820,000 บาท 
500,000 บาท 

1,840,000 บาท 



 
 
 

4. อนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีหมดวาระโดยแตงตั้งกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระกลับเขา

ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง จํานวน 3 ทานคือ 

1. ดร.แสงศรี  จิยะจันทน 

โดยอนุมตัิดวยคะแนนเสยีงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 33,700,611,100  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 %  
ไมเห็นดวย  -  เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 % 
งดออกเสียง  -  เสียง ไมนับฐานเสียง     0.00 % 

2. รองศาสตราจารย ดร.จิรพล จิยะจันทน 
โดยอนุมตัิดวยคะแนนเสยีงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 33,700,611,100  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 %  
ไมเห็นดวย  -  เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 % 
งดออกเสียง  -  เสียง ไมนับฐานเสียง     0.00 % 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภัทรวรรณ  ประสานพานิช 
โดยอนุมตัิดวยคะแนนเสยีงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 33,700,611,100  เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 %  
ไมเห็นดวย  -  เสียง คิดเปนรอยละ    0.00 % 
งดออกเสียง  -  เสียง ไมนับฐานเสียง    0.00 % 

5. อนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2559 รวมปละ ไมเกิน 1,500,000 

บาท  

โดยอนุมตัิดวยคะแนนเสยีงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 33,700,611,100  เสียง คิดเปนรอยละ  100.00 %  
ไมเห็นดวย  -  เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 % 
งดออกเสียง  -  เสียง ไมนับฐานเสียง     0.00 % 

6. อนุมัติไมจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและงดจายเงินปนผลประจําป  2558  

7. โดยอนุมตัิดวยคะแนนเสยีงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 33,700,611,100  เสียง คิดเปนรอยละ      100.00 %  
ไมเห็นดวย  -  เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 % 
งดออกเสียง  -  เสียง ไมนับฐานเสียง   0.00 % 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

              ขอแสดงความนับถือ 
 
                

      (รองศาสตราจารย ดร.จริพล    จิยะจันทน) 
             ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 


