
 
 

 

TLUXE/CS/SET/2561-017  
วนัท่ี 14 สงิหาคม 2561 

 
เร่ือง มติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท แจ้งแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก แตง่ตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมและ

ก าหนดการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561 
เรียน   กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ที่ประชมุคณะกรรมการ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 12/2561 เมื่อวนัท่ี 14 สงิหาคม 2561 ได้มี
มติดงันี ้: 

1. อนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการจ านวน 1 ทา่น ได้แก่ นายณส ุจนัทร์สม แทนกรรมการท่ีลาออก โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 15 สงิหาคม 2561 
เป็นต้นไป 
 

2. อนมุตัิแตง่ตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) 2 ทา่น ดงันี ้
- นายณส ุจนัทร์สม ด ารงต าแหนง่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) – ด้านธุรกิจพลงังาน, อสงัหาริมทรัพย์และการลงทนุอื่นๆ 
- พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ ด ารงต าแหนง่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) – ด้านธุรกิจอาหารสตัว์ 
โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 15 สงิหาคม 2561 เป็นต้นไป 

 

3. อนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาอนุมตัิเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท เปลี่ยนแปลงช่ือย่อ
หลกัทรัพย์ เปลีย่นแปลงตราสญัลกัษณ์ (Logo) และตราประทบัของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นช่ือบริษัท  

 ชื่อเดิม เปลี่ยนแปลง (ชื่อใหม่) 

ภาษาไทย บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) 
ภาษาองักฤษ Thai Luxe Enterprises Public Company Limited PP PRIME Public Company Limited 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ “TLUXE” “PP” 
ตราสัญลักษณ์  
(Logo) 

  

ตราประทบั    

 

4. อนมุตัิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 
ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นช่ือบริษัท ดงันี ้



 
 

 

ข้อ 1  
จาก “บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน)” “Thai Luxe Enterprises Public Company Limited” 
เป็น “บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน)” “PP Prime Public Company Limited” 

5. อนมุตัิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 47 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงช่ือและตราประทบัของบริษัท 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ 
ข้อ 1. ข้อบงัคบันีใ้ห้เรียกว่า ข้อบงัคบัของบริษัท ไทย

ลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
ข้อ 1. ข้อบังคับนีใ้ห้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท พีพี 

ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) 
ข้อ 2. ค าว่า “บริษัท” ในข้อบงัคบันีใ้ห้หมายถึงบริษัท 

ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
ข้อ 2. ค าว่า “บริษัท” ในข้อบงัคบันีใ้ห้หมายถึงบริษัท 

พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) 
ข้อ 47.  ตราของบริษัทให้ใช้ดงัที่ประทบัไว้ดงันี ้

 

ข้อ 47.  ตราของบริษัทให้ใช้ดงัที่ประทบัไว้ดงันี ้

6. ก าหนดรายช่ือผู้มีสทิธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561 ในวนัท่ี 29 สงิหาคม 2561 

7. ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561 ในวนัพธุที่ 19 กนัยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์

ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภา ต าบลหนองชุมพล อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ โดยมี

วาระดงันี ้   

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท จากเดิม บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) เป็น 

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) , การแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือยอ่หลกัทรัพย์ , แก้ไขเปลีย่นแปลงตราสญัลกัษณ์ 
(Logo) และตราประทบัของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นช่ือบริษัท 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนช่ือ
บริษัท 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 47 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงช่ือและตรา
ประทบัของบริษัท 

วาระท่ี 5 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

 



 
 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายสวุิทย์ วรรณะศิริสขุ) 
 ผู้อ านวยการสายบญัชีและการเงิน 


