
ที� ทต. 025 /2556 
 
        วนัที� 22 สงิหาคม 2556 
 
เรื�อง  แจ้งมติที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั %งที� 1/2556 
 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 ตามที�บริษัท พนัธุ์สกุรไทย-เดนมาร์ค จํากัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั %งที� 1/2556 เมื�อวนัที� 
21 สงิหาคม 2556 เวลา 14:00 น. ณ ห้องพระราม 9 โรงแรม เอสซี ปาร์ค เลขที� 474 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร โดยเมื�อเริ�มเปิดประชุม มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมรวม 43 ราย จํานวนหุ้นทั %งสิ %น 342,692,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
98.86 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั %งหมด ซึ�งที�ประชมุได้มมีติในวาระต่างๆ ดงัตอ่ไปนี % 
 
วาระที� 1 อนมุตัิแตง่ตั %งคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคลเพิ�มเติม ดงันี % 
 

1) รศ.ดร.จิรศกัดิG จิยะจนัทน์ 

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจํานวนเสยีงทั %งหมดของ 

ผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 342,692,280 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

 
2) ดร.แสงศรี จิยะจนัทน์ 

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจํานวนเสยีงทั %งหมดของ 

ผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 342,692,280 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

 
 
 
 
 
 



3) รศ.ดร.จิรพล จิยะจนัทน์ 

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจํานวนเสยีงทั %งหมดของ 

ผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 342,692,280 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

 
4) ผศ.ดร.กสุมุา ผลาพรม 

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจํานวนเสยีงทั %งหมดของ 

ผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 342,692,280 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

 
5) ผศ.ดร.ภทัรวรรณ ประสานพานิช 
หมายเหต ุผศ.ดร.ภทัรวรรณ ประสานพานิช ได้ขอถอนตวัจากการเสนอชื�อเป็นกรรมการ 

 
6) ผศ.ดร.วิภาส ทองสทุธิG 

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจํานวนเสยีงทั %งหมดของ 

ผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 342,692,280 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

 
7) ดร.ประภากร สมิต ิ

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจํานวนเสยีงทั %งหมดของ 

ผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 342,692,280 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

 
 
 
 



8) พอ.หญิง พนัธ์ทิพย์ คติภกัดีธรรม 

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจํานวนเสยีงทั %งหมดของ 

ผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 342,692,280 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

 
9) ผศ.ดร.เกรียงไกร บญุเลิศอทุยั 

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจํานวนเสยีงทั %งหมดของ 

ผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 342,692,280 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

 
วาระที� 2 เรื�องอื�นๆ เนื�องจากมีผู้ถือหุ้นซึ�งถือหุ้ นมากกว่าหนึ�งในสามของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั %งหมด ได้ขอให้ที�ประชุม
พิจารณาเรื�องอื�นที�สําคัญเพิ�มเติม นอกจากที�ได้กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ด้วยเหตุผลว่าเนื�องด้วยมาตรา 83 แห่ง
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 (และฉบบัแก้ไขเพิ�มเติม) ระบวุ่า “ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือ
น้อยกว่าจํานวนที�จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที�เหลืออยู่กระทําการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจดัให้มีการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อเลอืกตั %งกรรมการแทนตําแหน่งที�ว่างทั %งหมดเท่านั %น” ทําให้ไม่สามารถนําวาระอื�นเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาได้ จึงขออ้างอิงตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไข
เพิ�มเติม) ซึ�งระบวุ่า “เมื�อที�ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ�งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนบัรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสามของ
จํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั %งหมด จะขอให้ที�ประชมุ พจิารณาเรื�องอื�นนอกจากที�กําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้” จึงเสนอที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาวาระอื�นเพิ�มเติม ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วมมีติรับรองให้นําเสนอวาระอื�นเพิ�มเติมเพื�อพิจารณา
ได้ 
 
วาระที� 2.1 อนมุติัเปลี�ยนแปลงชื�อบริษัทฯ เป็น “บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)” 

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจํานวนเสยีงทั %งหมดของ 

ผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 342,691,766 99.9999 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 514 0.0001 

 

 



วาระที� 2.2 อนมุตัเิปลี�ยนแปลงที�ตั %งสาํนกังานใหญ่ของบริษัทเป็น เลขที� 4 หมู่ 11 ถนนหทยัราษฎร์ ตําบลลาดสวาย อําเภอลาํ

ลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจํานวนเสยีงทั %งหมดของ 

ผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 342,691,766 99.9999 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 514 0.0001 

 
วาระที� 2.3 อนมุติัให้แก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 1 เรื�องชื�อบริษัท และข้อ 5 เรื�องที�ตั %งบริษัท เพื�อให้สอดคล้องกับมติที�
ประชมุในวาระที� 2.1 และ 2.2 ดงันี % 

“ข้อ 1.  ชื�อบริษัท “บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)” 
            และมีชื�อเป็นภาษาองักฤษว่า “World Corporation Public Company Limited” 
“ข้อ 5.  ที�ตั %งของบริษัทจะตั %งอยู่ ณ จงัหวดั ปทมุธานี” 

 

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจํานวนเสยีงทั %งหมดของ 

ผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 342,691,766 99.9999 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 514 0.0001 

  

วาระที� 2.4 อนมุติัให้แก้ไขเพิ�มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 56 เพื�อให้สอดคล้องกับมติที�ประชุมในวาระที� 2.1, 
2.2 และ 2.3 ดงันี % 
   “ข้อ 1. ในข้อบงัคบันี % เรียกว่าข้อบงัคบัของ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)” 

“ข้อ 2. คําว่าบริษัทในข้อบงัคบันี %หมายถึง บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)” 
“ข้อ 56.  ตราของบริษัทให้ใช้ที�ประทบัไว้นี %” 

 
 

มต ิ คะแนนเสยีง ร้อยละของจํานวนเสยีงทั %งหมดของ 
ผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 342,691,766 99.9999 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 514 0.0001 



วาระที� 2.5 อนมุตัใิห้ดําเนินการนําหุ้นของบริษัทกลบัเข้ามาซื %อขายในตลาดหลกัทรัพย์อีกครั %ง โดยการยื�นคาํขอพ้นเหตเุพิกถอน 
และยื�นคําขอให้พจิารณาคณุสมบตัิใหม่ต่อตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

มต ิ คะแนนเสยีง ร้อยละของจํานวนเสยีงทั %งหมดของ 
ผู้ ถือหุ้นที�ร่วมพจิารณาในวาระนี % 

(โดยไม่รวมกลุม่จิยะจนัทน์ ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่) 

เห็นด้วย 11,274,742 96.24 
ไม่เห็นด้วย 4,900 0.04 
งดออกเสียง 435,841 3.72 

รวม 11,715,483 100.00 
 
เนื�องจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 95.20 ของบริษัทฯ ซึ�งเข้าซื %อหุ้นเพิ�มทนุของบริษัทฯ ด้วยวิธีการแลกหุ้นในเดือนมิถนุายน 
2556 ที�ผา่นมา อาจมีสว่นได้เสยี จงึไม่ขอร่วมพิจารณาในวาระนี % คงเหลอืผู้ถือหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีงเฉพาะผู้ ถือหุ้นเดิมก่อนการ
เพิ�มทนุ  
 

จึงเรียนมาเพื�อทราบ 
 

           ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
          ........................................................ 
           (นางสาวนวลระหง รัตนะพบิลูย์กลุ) 
                กรรมการ 


