
 
 
         
    บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรช่ันจ ำกัด (มหำชน) 
    4 หมู่ที่ 11 ถนนหทัยรำษฎร์ อ ำเภอล ำลูกกำ 

ทีWorld -09-07 /2559           ต ำบลลำดสวำย จังหวัดปทุมธำน ี
          

 
      วันท่ี  30  กันยำยน  2559 

เรื่อง     แจ้งมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ือหุ้น ประจ ำปี 2559 
 

เรียน    กรรมกำรและผูจ้ัดกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

บริษัท เวิลด ์ คอร์ปอเรชั่นจ ำกัด (มหำชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 ซึ่งประชุมในวันท่ี     
30 กันยำยน 2559 ดังนี้ 

 
1.  รับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2559        

                 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจ ำนวนเสียงท้ังหมดของ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 6,710,415,020 100.00 
ไม่เห็นด้วย - 0.00 
งดออกเสียง - 0.00 

 
2. อนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี สิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภำคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม   

และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจ ำนวนเสียงท้ังหมดของ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 6,710,415,020 100.00 
ไม่เห็นด้วย - 0.00 
งดออกเสียง - 0.00 

 
3.    อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ประจ ำปี 2560 โดยมีรำยชื่อดังนี้ 
1.นำงสำววรำภรณ์ วรธิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขท่ี 4474   หรือ 
2.นำยวิเชียร  กิ่งมนตรี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขท่ี 3977   หรือ 
3.นำยชัยศิริ   เรืองฤทธิ์ชัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขท่ี 4526   หรือ 
4.นำยประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขท่ี 4174 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
และอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนดังน้ี 

ค่ำสอบทำนงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 3 ไตรมำส 320,000 บำท 
ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ประจ ำงวดวันท่ี 31 พฤษภำคม 2560 200,000 บำท 
ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรวม 3 ไตรมำส 820,000 บำท 
ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินรวม ประจ ำงวดวันท่ี 31 พฤษภำคม 2560 500,000 บำท 
  1,840,000 บำท 

 
โดยอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจ ำนวนเสียงท้ังหมดของ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 6,710,415,020      100.00 
ไม่เห็นด้วย - 0.00 
งดออกเสียง - 0.00 

 
4. อนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่หมดวำระโดยแต่งตั้งกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระกลับเข้ำ

ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง จ ำนวน 3 ท่ำนคือ 

1) นำยสุคนธ์ กำญจนหัตถกิจ 
โดยอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจ ำนวนเสียงท้ังหมดของ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 6,710,415,020 100.00 
ไม่เห็นด้วย - 0.00 
งดออกเสียง - 0.00 

 
2) ดร.ประภำกร สมิติ 
โดยอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจ ำนวนเสียงท้ังหมดของ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 6,710,415,020 100.00 
ไม่เห็นด้วย - 0.00 
งดออกเสียง - 0.00 

 
3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เอกพร รักควำมสุข 
โดยอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจ ำนวนเสียงท้ังหมดของ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 6,710,415,020      100.00 
ไม่เห็นด้วย - 0.00 
งดออกเสียง - 0.00 



 
 
 
 

5. อนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประจ ำปี 2560 รวมปีละ ไม่เกิน 1,500,000 บำท  
โดยอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจ ำนวนเสียงท้ังหมดของ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 6,710,415,020 100.00 
ไม่เห็นด้วย - 0.00 
งดออกเสียง - 0.00 

 
6. อนุมัติไมจ่ัดสรรเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำยและงดจำ่ยเงินปันผลประจ ำปี  2559  

โดยอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจ ำนวนเสียงท้ังหมดของ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 6,710,415,020 100.00 
ไม่เห็นด้วย - 0.00 
งดออกเสียง - 0.00 

 
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 
 

              ขอแสดงควำมนับถือ 
 
                

      (รองศำสตรำจำรย์ ดร.จริพล  จิยะจันทน์) 
             ผู้มีอ ำนำจรำยงำนสำรสนเทศ 


