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TLUXE/SET010-2560  

วนัท่ี 28 เมษายน 2560 

 

เร่ือง มติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560  

เรียน   กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) ขอแจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ประชมุเม่ือวนัท่ี 

28 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. โดยเม่ือเร่ิมเปิดประชมุมีผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้เป็นจํานวน 34 ราย จํานวนหุ้นท่ีนบัรวมกนั

ได้ทัง้สิน้ 232,238,859 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.25 ของจํานวนหุ้นท่ีจดทะเบียนชําระแล้วทัง้หมด 563,050,687 หุ้น ซึ่งครบองค์

ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท โดยท่ีประชมุได้มีมติดงัตอ่ไปนี:้ 

 

วาระที่  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2559   

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนมุติัรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 

ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

- เหน็ด้วย 232,238,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

- ไมเ่หน็ด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง     0  เสียง  

 

วาระที่  2 พจิารณารับทราบรายงานประจาํปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจาํปี 2559  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2559 ด้วยคะแนน

เสียงดงันี ้

- เหน็ด้วย 232,238,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

- ไมเ่หน็ด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง     0  เสียง  
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สิน้สุด ณ วันที่  31 

ธันวาคม 2559 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติังบการเงินประจําปี ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2559 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

- เหน็ด้วย 232,238,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

- ไมเ่หน็ด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง     0  เสียง  

 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลสาํหรับงวดผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติังดจ่ายเงินปันผลสําหรับงวดผลการดําเนินงานประจําปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

- เหน็ด้วย 232,238,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

- ไมเ่หน็ด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง     0  เสียง  

 

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจาํปี 2560  

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุได้มีมติอนมุติัให้แตง่ตัง้กรรมการทัง้สิน้ 3 ทา่น ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

1. พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

- เหน็ด้วย 232,238,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

- ไมเ่หน็ด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง     0  เสียง  

 

 

2. นางนที ชวนสนิท โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

- เหน็ด้วย 232,238,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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- ไมเ่หน็ด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง     0  เสียง  

 

3. ดร.พงศ์รักษ์ จินดาสมบติัเจริญ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

- เหน็ด้วย 232,238,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

- ไมเ่หน็ด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง     0  เสียง  

 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการอสิระเพิ่ม จาํนวน 1 ตาํแหน่ง 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการอิสระเพิ่ม จํานวน 1 ตําแหน่ง ได้แก่ พนัตํารวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ 

ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

- เหน็ด้วย 232,238,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

- ไมเ่หน็ด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง     0  เสียง  

 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ตามท่ีเสนอในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท 

ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

- เหน็ด้วย 232,238,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมา

ประชมุ 

- ไมเ่หน็ด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมาประชมุ 

- งดออกเสียง     0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมาประชมุ 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สอง ใน สามของผู้ ถือหุ้นซึง่

มาประชมุ 
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วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2560  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุได้มีมติอนมุติัแต่งตัง้ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี 5800 และ/หรือ นางสาววรา

พร ประภาศิริกลุ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี 4579  และ/หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้ สอบบัญชี

อนญุาตเลขท่ี 5419  ผู้ตรวจสอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชี ประจําปี 2560 

โดยกําหนดคา่ตอบแทนไมเ่กิน 1,860,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้ 

- เหน็ด้วย 232,238,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

- ไมเ่หน็ด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง     0  เสียง  

 

วาระที่ 9  พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงนิไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้าน

บาท)  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้าน

บาท) ตามเง่ือนไขท่ีเสนอมาด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

- เหน็ด้วย 232,238,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

- ไมเ่หน็ด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมาประชมุ

และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง     0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมาประชมุ

และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามใน ส่ีของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 10 เร่ืองอ่ืนๆ  

 - ไม่มี - 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (นายกิติพฒัน์ ชลวฒุิ) 

  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
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