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

World 9-02/2560            ต ำบลลำดสวำย จังหวัดปทุมธำน ี
         

วันท่ี 29 กันยำยน  2560 

เรื่อง     แจ้งมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2560 
เรียน    กรรมกำรและผูจ้ัดกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 ซึ่งประชุมในวันท่ี  

29 กันยำยน 2560 ดังนี ้
1.พิจำรณำและรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2559        

            ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมสีทิธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 
 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 

รับรอง 6,969,744,384 100.0000 
ไม่รับรอง                             -    0.0000 
งดออกเสียง                             -    0.0000 

  
2.พิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงินประจ ำปี 2560 สิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภำคม 2560 

            ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมสีทิธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 
 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 

รับรอง 6,969,744,384 100.0000 
ไม่รับรอง                             -    0.0000 
งดออกเสียง                             -    0.0000 

  
3.พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทน2561 โดยมีรำยชื่อผู้สอบบัญชี จำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด ดังน้ี 
1. นำงสำววรำภรณ์ วรธิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4474  หรือ 

2. นำยวิเชียร  กิ่งมนตรี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 3977  หรือ 
3.           นำยชัยศิริ   เรืองฤทธิ์ชัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4526  หรือ 
4.           นำยประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4174   

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีควำมเป็นอิสระ มีทักษะควำมรู้ ประสบกำรณ์และทีมงำนที่เพียงพอในกำรปฏิบัติงำนสอบบัญชี รวมถึง
ค่ำตอบแทนท่ีมีควำมเหมำะสม โดยก ำหนดค่ำตอบแทนดังน้ี 

  31/5/2560 (งวดก่อน) 31/5/2561 (งวดปัจจบุัน) เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
งบการเงินรวม       
- สอบทำนรำยไตรมำส  820,000.00  820,000.00        -    
- ตรวจสอบรำยปี  500,000.00  500,000.00         -    
งบการเงินเฉพาะกิจการ       
- สอบทำนรำยไตรมำส   320,000.00  320,000.00         -    
- ตรวจสอบรำยปี   200,000.00     300,000.00  100,000.00  

รวมทั้งหมด 1,840,000.00   1,940,000.00  100,000.00  



 
            ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมสีทิธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 
 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 

รับรอง 6,969,744,384 100.0000 
ไม่รับรอง                             -    0.0000 
งดออกเสียง                             -    0.0000 

  
4.พิจำรณำอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนโดยตดัหุ้นสำมัญคงเหลือจำกกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
WORLD-W1จำกทุนจดทะเบียนเดมิจ ำนวน 3,712,500,000 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 3,648,377,849.50 
บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ 7,296,755,699 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท โดยตัดหุ้นคงเหลือจำกกำรใช้สิทธิ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมญัของบริษัทฯ (WORLD-W1) ซึ่งหมดอำยุแล้วจ ำนวน 128,244,301 หุ้น 

            ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 
 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 

รับรอง 6,969,744,384 100.0000 
ไม่รับรอง                             -    0.0000 
งดออกเสียง                             -    0.0000 

 
5.พิจำรณำอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน ดังนี ้

ข้อ เดิม 
4. ทุนจดทะเบียน 3,712,500,000.00 (สำมพันเจ็ดร้อยสิบสองล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 7,425,000,000 (เจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบห้ำล้ำนหุ้น) 
มูลค่ำหุ้นละ 0.50 (ห้ำสิบสตำงค์) 

โดยแยกออกเป็น 
หุ้นสำมัญ 7,425,000,000 (เจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบห้ำล้ำนหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธิ - (-) 

 ใหม ่
4. ทุนจดทะเบียน 3,648,377,849.50 (สำมพันหกร้อยสี่สิบแปดลำ้นสำมแสนเจ็ดหมื่นเจ็ด

พันแปดร้อยสี่สิบเกำ้บำทห้ำสิบสตำงค์) 
แบ่งออกเป็น 7,296,755,699 (เจ็ดพันสองร้อยเก้ำสิบหกล้ำนเจ็ดแสนห้ำหมื่นหำ้พัน

หกร้อยเกำ้สิบเก้ำหุ้น) 
มูลค่ำหุ้นละ 0.50 (ห้ำสิบสตำงค์) 
 โดยแยกออกเป็น  
หุ้นสำมัญ 7,296,755,699 (เจ็ดพันสองร้อยเก้ำสิบหกล้ำนเจ็ดแสนห้ำหมื่นหำ้พัน

หกร้อยเกำ้สิบเก้ำหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธิ - (-) 

 
            ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 
 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 

รับรอง 6,969,744,384 100.0000 
ไม่รับรอง                             -    0.0000 
งดออกเสียง                             -    0.0000 

 
6.พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่หมดวำระ 

            ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 
 



รองศำสตรำจำรย์ ดร.จิรศักดิ์  จิยะจันทน ์

 
 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 

รับรอง 1,369,770,384 100.0000 
ไม่รับรอง                             -    0.0000 
งดออกเสียง                             -    0.0000 

 
พันเอกหญิงพันธ์ทิพย์  คติภักดีธรรม 

 
 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 

รับรอง 6,969,744,384 100.0000 
ไม่รับรอง                             -    0.0000 
งดออกเสียง                             -    0.0000 

 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุสุมำ  ผลำพรม 

 
 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 

รับรอง 6,969,744,384 100.0000 
ไม่รับรอง                             -    0.0000 
งดออกเสียง                             -    0.0000 

 
7.พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประจ ำปี 2561 

            ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 
 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 

รับรอง 6,969,744,384 100.0000 
ไม่รับรอง                             -    0.0000 
งดออกเสียง                             -    0.0000 

 
8.พิจำรณำอนุมัติไม่จัดสรรเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำยและงดจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2560 

            ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 

 
 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 

รับรอง 6,969,744,384 100.0000 
ไม่รับรอง                             -    0.0000 
งดออกเสียง                             -    0.0000 

 
 

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 
            ขอแสดงควำมนับถือ 
 
                

      (รองศำสตรำจำรย์ ดร.จริพล จิยะจันทน์) 
             ผู้มีอ ำนำจรำยงำนสำรสนเทศ 


