
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2561 

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 

วนัพธุท่ี 19 กนัยายน 2561 

เวลา 13.30 น. 

ณ ส านกังานของบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน)  

เลขท่ี 62-62/1 หมู่ท่ี 2 ถนน รพช. อู่ตะเภา ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ 
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28 สงิหาคม 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561  

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาด้วย   

1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
2. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ต้องน ามาแสดง

ในวนัประชมุ การออกเสยีงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนน   
3. ประวตัิกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉนัทะ และนิยามกรรมการอิสระ  
4. ข้อบงัคบับริษัทเฉพาะสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
5. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ  

โดยมติคณะกรรมการบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 12/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 
14 สิงหาคม 2561 ได้ก าหนดให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561 ในวนัพธุที่ 19 กนัยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ 
ส านักงานของบริษัทฯ เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภา ต าบลหนองชุมพล อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อ
พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล: การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 16 กรกฎาคม 2561 และ
ได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในเวลาที่
กฎหมายก าหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ซึ่ง
บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ รายละเอียดส าเนารายงานการประชุม
ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 16 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบนัทึกรายงานการประชุมไว้
อยา่งถกูต้องตามความเป็นจริงแล้ว 

การลงมติ: วาระนีต้้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 
เปลี่ยนแปลงเป็น บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ เปลี่ยนแปลงตรา
สัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล: เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ โดยบริษัทจะด าเนินการ
โอนกิจการบางสว่นให้แก่บริษัทยอ่ยที่จะจดัตัง้ใหม ่บริษัทจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือบริษัท
เปลีย่นแปลงช่ือยอ่หลกัทรัพย์ เปลีย่นแปลงตราสญัลกัษณ์ (Logo) และตราประทบัของบริษัท ดงันัน้จึงเห็นควร
ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท เปลี่ยนแปลงช่ือย่อหลกัทรัพย์ เปลี่ยนแปลงตรา
สญัลกัษณ์ (Logo) และตราประทบัของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นช่ือบริษัท ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 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” “PPPM” 
ตราสัญลักษณ์  
(Logo) 

  

ตราประทบั  

 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนมุตัิ
เปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท เปลี่ยนแปลงช่ือยอ่หลกัทรัพย์ เปลี่ยนแปลงตราสญัลกัษณ์ (Logo) และตราประทบัของ
บริษัท ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

การลงมติ: วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนชื่อบริษัท 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล: ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 12/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 14 สงิหาคม 
2561 ได้มีมติให้น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของ
บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นช่ือบริษัท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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เดิม 
ข้อ 1 ช่ือบริษัท “บริษัท   ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์   จ ากดั (มหาชน) 

และมีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่   Thai Luxe Enterprises   Public Company Limited” 

แก้ไข 
ข้อ 1 ช่ือบริษัท “บริษัท   พีพี ไพร์ม   จ ากดั (มหาชน) 

และมีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่   PP PRIME   Public Company Limited” 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนช่ือบริษัท  ตาม
รายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

การลงมติ: วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ชื่อและตราประทับของบริษัท 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล: ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 12/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 14 สงิหาคม 
2561 ได้มีมติให้น าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบัข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 47 เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงช่ือและตราประทบัของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ 
ข้อ 1. ข้อบังคับนีใ้ห้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท 

ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
ข้อ 1. ข้อบงัคบันีใ้ห้เรียกวา่ ข้อบงัคบัของบริษัท พีพี 

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

บริ ษัท ไทยลัก ซ์  เอ็น เตอร์ไพรส์  จ ากัด 
(มหาชน) 

ข้อ 2. ค าว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี ใ้ห้หมายถึง
บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) 

ข้อ 47.  ตราของบริษัทให้ใช้ดงัที่ประทบัไว้ดงันี ้

 
 

ข้อ 47.  ตราของบริษัทให้ใช้ดงัที่ประทบัไว้ดงันี ้
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ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบัข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงช่ือและตราประทบัของ
บริษัท ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

การลงมติ: วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 5 ท่านผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตวัเองในครัง้นี ้กรุณาน าบตัรประจ าตวั
ประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) มาเพ่ือแสดงสทิธิในการเข้าร่วม
ประชมุ 

ในกรณีที่ท่านไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง โปรดแต่งตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะไปประชมุแทนท่าน โดยใช้
แบบหนงัสือมอบฉันทะ ซึ่งมีค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะและเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

พิธพร กล่ินเฟ่ือง 

(พลอากาศเอกพิธพร กลิน่เฟ่ือง) 
ประธานกรรมการ 

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 



 
 

หน้า 1 จาก 19 

 
 

รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

 การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ของบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้
จัดประชุมขึน้เมื่อวันจันทร์ที่  16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ส านักงานของบริษัทฯ เลขที่  62-62/1 หมู่ที่  2         
ถนน รพช. อูต่ะเภา ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ 
 
เร่ิมการประชุม 

พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟ่ือง ประธานกรรมการ ซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าว
เปิดการประชุมต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ โดยมอบหมายให้  นางสาวณิชนนัท์ อัน้ทอง พิธีกรที่ประชุมเป็น
ผู้ด าเนินการประชุมในครัง้นี ้(“ผู้ด าเนินการประชุม”) โดยก่อนเร่ิมประชุม ผู้ด าเนินการประชุมได้เรียนให้ที่ประชุม
ทราบข้อมูลของบริษัทฯ ณ ปัจจุบนั ในเบือ้งต้น ดงันี ้

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 568,451,520 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 563,050,687 บาท  
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 563,050,687 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

บริษัทฯ ได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ (Record Date) ในวนัที่ 
14 มิถุนายน 2561 และในการประชุมในวนันีม้ีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 36 
ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ 250,267,624 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.45 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ เป็นอนั
ครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 34 ซึ่งมีข้อก าหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมี
หุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม  

กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 7 ท่านจากจ านวนทัง้สิน้ 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 77.78 ซึ่งถือว่าครบเป็น
องค์ประชุม จากนัน้ผู้ด าเนินการประชุมจึงกลา่วแนะน าคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อ
ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

 
กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. พลอากาศเอก พิธพร กลิน่เฟ่ือง ประธานกรรมการ 
2. พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการลงทุนและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. พนัต ารวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. นายสวุิทย์ วรรณะศิริสขุ กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุนและผู้ อ านวยการสายบัญชีและ

การเงิน 
5. นายธีรวิทย์ ธนกิจสนุทร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
6. นางกนกวลัย์ วรรณบตุร กรรมการ, กรรมการบริหารและผู้อ านวยการส านกัยทุธศาสตร์และนโยบาย 
7. น.ส.ภทัชรดา จฑุาประทีป กรรมการ, กรรมการบริหารและผู้อ านวยการส านกัเลขานกุารบริษัท 
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กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.เดน่ชยั  อคัรเดชเดชาชยั กรรมการและกรรมการบริหาร 
2. นางนที ชวนสนิท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. คณุนริศรา ไสวแสนยากร ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ส านกักฎหมายสากล ธีรคปุต์ จ ากดั 
2. คณุสลนิธิพย์ คงเศรษฐกลุ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ส านกักฎหมายสากล ธีรคปุต์ จ ากดั 
3. คณุคงกช  ยงสวสัดิกลุ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
4. คณุพลูสขุ  พรพฒันนางกรู ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
 

การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1 ปี 2561 มีวาระการประชุมจ านวน 12 วาระ ตามรายละเอียดในหนงัสือ
บอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม  โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม 
ผู้ด าเนินการประชุมได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อก าหนดที่เก่ียวกับการประชุม  การลงมติ และ รายละเอียดต่างๆ มี
ดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทได้ท าการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเก่ียวกับการประชุมวิสามญัประจ าปี ในวนันีแ้ก่ท่านผู้ ถือหุ้น 3 ทาง  
ดงันี:้ 

1. บริษัทได้จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทางไปรษณีย์ 
2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนงัสอืพิมพ์ 
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชมุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทไมน้่อยกวา่ 21 วนัก่อนวนัประชมุ 

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมด าเนินงานไปอย่างเรียบร้อย ผู้ด าเนินการประชุม
ชีแ้จงระเบียบการประชุมหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบโดยมี
สาระส าคญัดงันี ้ 

1) ในการออกเสยีงลงคะแนนผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น    

2) หลงัจากที่ประธานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ชีแ้จงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้วหากผู้ ถือหุ้น
ท่านใด ประสงค์จะซกัถามหรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชีแ้จงเพิ่มเติมในประเด็นใด  กรุณายกมือขึน้เพื่อรอให้
เจ้าหน้าที่น าไมโครโฟนไปให้และโปรดแจ้งช่ือกอ่นตัง้ค าถาม เพื่อประโยชน์ในการจดัท ารายงานการประชมุ หากทา่นมีเร่ือง
สอบถามอื่นๆ ที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัวาระการประชมุในครัง้นี ้โปรดสอบถามในวาระท่ี 12 วาระพิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

3) ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระใดไมม่ีสทิธิออกเสยีงในวาระนัน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ อาจเชิญให้ผู้ ถือ
หุ้นดงักลา่วออกจากที่ประชมุได้เป็นการชัว่คราวในวาระนัน้ๆ 

4) ผู้ ถือหุ้นท่านใดคดัค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่ได้แจกให้ใน
ขณะที่ลงทะเบียนและขอให้ท่านชมูือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบตัรเพื่อมานบัคะแนน ส าหรับท่านที่ไมค่ดัค้าน
หรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าท่านอนุมตัิตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน บริษัทจะน าคะแนน
เสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนัน้หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสยีงลงคะแนน เพื่อ
สรุปผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 
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5) ผู้ ถือหุ้นที่ท าหนงัสือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
ของผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทได้น าคะแนนของผู้ ถือหุ้นรายนัน้ในแตล่ะวาระมารวมนบัตามวิธีข้างต้น เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว 
ทา่นท่ีรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก สว่นผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ แตไ่มไ่ด้ระบถุึงวิธีการออกเสยีง
ลงคะแนน ขอให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไปด้วย  

6) ผู้ด าเนินการประชุมจะเป็นผู้ เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยผลคะแนน
เสยีงที่นบัได้จะเป็นคะแนนเสยีงที่รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแต่
ละวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ  

ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 การลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระท่ี 5 และ
วาระที่ 11 จะต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน กลา่วคือ การ
นบัคะแนนของผู้ ถือหุ้นในวาระนัน้ๆ จะไมน่บัผู้ที่งดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 

ส่วนการลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 6 วาระที่ 7 วาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 10  ซึ่ง
จะต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน การนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้นในวาระที่ 2 วาระท่ี 4 วาระที่ 6 วาระที่ 7 วาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 10  จะ
นบัคะแนนเสยีง “เห็นด้วย” “ไมเ่ห็นด้วย” “งดออกเสยีง” รวมถึงบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีงด้วย 

ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนมุตัิวาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3 (TLUXE-W3) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น และวาระที่ 6 พิจารณา
อนมุตัิการออก เสนอขาย และจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบนั นัน้ หากทัง้สองวาระดงักล่าวไม่ได้รับอนุมตัิจากที่
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ในครัง้นี ้จะไมม่ีการพิจารณาวาระท่ี 7 ถึง วาระที่ 11 ซึ่งถือเป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกนั
และเป็นเง่ือนไขซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ดี หากวาระที่ 5 หรือวาระที่ 6 เพียงวาระใดวาระหนึ่งได้รับอนุมตัิจากที่ประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ในครัง้นี ้จะมีการพิจารณาวาระที่ 7 ถึง วาระที่ 11 ซึ่งถือเป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกนัและเป็น
เง่ือนไขซึง่กนัและกนัเฉพาะในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุ้นรองรับส าหรับหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนมุตัิจากที่
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เทา่นัน้ 

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และ ธรรมาภิบาลที่ดีแล้ว บริษัทขอเรียนเชิญตวัแทนจากบริษัท ส านกั
กฎหมายสากล ธีรคุปต์ จ ากัด คุณนริศรา ไสวแสนยากร และ คุณสลินธิพย์ คงเศรษฐกุล เข้าร่วมเป็นสกัขีพยานในการ
รวบรวมและนบัคะแนนเสยีงในท่ีประชมุ 

ผู้ด าเนินการประชมุเร่ิมด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

 ผู้ด าเนินการประชมุชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 
2561 และได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่
กฎหมายก าหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้รายละเอียดส าเนารายงานการประชุมปรากฎตามสิ่งที่สง่มาด้วย 
1 
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คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ท าการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

โดยมติในวาระนี ้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน  

ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้
หรือไม ่ ปรากฏวา่ไมม่ีถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น   

ผู้ด าเนินการประชุมจึงสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ท า
การลงคะแนนในบตัรลงคะแนน แล้วให้ชมูือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบตัรเพื่อท าการนบัคะแนนตอ่ไป    

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้านหรืองดออกเสยีงในวาระนีผู้้ด าเนินการประชุมจึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 
2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนน ดงันี ้ 
มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 

ที่เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 250,267,624 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 
 250,267,624 100.00 

 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย 

ผู้ด าเนินการประชมุชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ การปรับโครงสร้างกิจการท่ีจะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระนี ้มี
วตัถปุระสงค์เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ ในการสร้างธุรกิจที่ยัง่ยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนเปิดโอกาสในการหาพันธมิตรที่มีความ
ช านาญเฉพาะด้าน รวมทัง้เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินกิจการ และการบริหารงานของกลุม่บริษัทฯ 

บริษัทฯ มีแผนที่จะด าเนินการโอนกิจการผลิตอาหารสตัว์น า้ ได้แก่ สายการผลิตอาหารกุ้ ง และสายการผลิต
อาหารปลา และการผลติอาหารสตัว์เลีย้ง (FOOD) (“กิจการผลิตอาหารสัตว์”) ซึง่รวมถึง ทรัพย์สินและหนีส้ินทัง้หมดที่
เก่ียวข้องและที่ใช้ในการประกอบกิจการผลิตอาหารสตัว์ สญัญา ใบอนญุาต บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที่ 2091(2)/2554 
เลขที่ 1856(2)/2556 และเลขที่ 1131(2)/2558 และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับกิจการผลิตอาหารสตัว์ทัง้หมดของบริษัทฯ 
(“การโอนกิจการบางส่วน” หรือ “Partial Business Transfer : PBT”) ให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตัง้ขึน้ใหม่เพื่อรับโอน
กิจการดงักลา่ว โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 ในบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ยงัคงท าหน้าที่ท าการตลาด จัด
จ าหนา่ย และกระจายสนิค้า และเป็นเจ้าของตราสนิค้า “Brand” อยู ่
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ทัง้นี ้เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ จากการโอนกิจการผลิต
อาหารสตัว์ให้แก่บริษัทย่อย บริษัทฯ จะท าการโอนกิจการบางส่วนตามหลกัเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาที่ออกตาม
ประมวลกฎหมายรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัที่ 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เร่ือง 
ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด เพื่อ
ยกเว้นรัษฎากร รวมทัง้ประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักลา่ว 

โดยมลูคา่การโอนกิจการบางสว่นดงักลา่วจะเทา่กบัราคาตามมลูคา่บญัชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการ
ปรับปรุงมูลค่าทางบญัชี (Adjusted Book Value) หรือราคายตุิธรรมของกิจการที่โอน (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของ
ทรัพย์สินและหนีส้ิน ของกิจการที่โอน ณ วนัโอนกิจการ ทัง้นี ้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ กลา่วคือ ทรัพย์สนิทัง้หมดของกิจการที่
จะโอนหักด้วยหนีส้ินทัง้หมดของกิจการที่จะโอน ที่จะโอนทัง้หมดคาดว่าน่าจะมีมูลค่าประมาณ 583.64 ล้านบาท 
เทียบเคียงจากงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 อยา่งไรก็ดี มลูค่าการโอนกิจการที่แท้จริง
จะขึน้อยูก่บัช่วงเวลาที่ท าการโอนกิจการดงักลา่ว 

 ในการนี ้เพื่อให้การโอนกิจการบางส่วนเป็นไปตามประกาศหลกัเกณฑ์การโอนกิจการบางส่วน บริษัทย่อย
จะต้องมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิมากกว่าทรัพย์สินและหนีส้ินที่จะรับโอนมาจากบริษัทฯ ณ วนัโอนกิจการ ดงันัน้ บริษัทย่อยจะ
เพิ่มทนุจดทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การโอนกิจการบางสว่น โดยบริษัทฯ จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว
ทัง้จ านวน 

ทัง้นี ้ภายหลงัการโอนกิจการบางสว่น บริษัทฯ จะยงัคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และด าเนินธุรกิจจ าหน่ายอาหารสตัว์ และสินค้าประเภทอื่นๆ และการลงทุนในธุรกิจพลงังานผ่านบริษัทย่อย 
และ/หรือ บริษัทร่วมตา่งๆ รวมถึงการประกอบ และ/หรือ ลงทนุในธุรกิจอื่นๆ ท่ีมีศกัยภาพในการสร้างรายได้และก าไรเพื่อ
สร้างผลตอบแทนให้ผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

ในเบือ้งต้น บริษัทฯ คาดว่ากระบวนการโอนกิจการบางส่วนนี ้จะสามารถเร่ิมและด าเนินการให้แล้วเสร็จได้
ภายในปี 2561 ทัง้นี ้รายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 2 ซึ่งบริษัทฯ ได้สง่ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้

การโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยดงักลา่วเป็นการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงไม่มี
ผลกระทบที่มีนยัส าคญัตอ่ทรัพย์สนิรวมของกลุม่บริษัทแตอ่ยา่งใด จึงไมเ่ข้าขา่ยเป็นการท ารายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มี
นยัส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียน
ในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ. ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547  

อย่างไรก็ตาม การด าเนินการปรับโครงสร้างโดยการโอนกิจการผลิตอาหารสตัว์น า้และสตัว์เลีย้งให้แก่บริษัทย่อย 
นีจ้ะต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เนื่องจาก 

 การโอนกิจการบางสว่นดงักล่าวเข้าข่ายเป็นการโอนธุรกิจบางส่วนที่ส าคญัตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนด ซึ่งบริษัทฯ จะต้องขออนุมตัิการปรับโครงสร้าง
กิจการต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และจะต้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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 การโอนกิจการผลิตอาหารสตัว์น า้ จะรวมถึงการโอนบตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที่ 2091(2)/2554 เลขที่ 186 
(2)/2556 และเลขที่ 1131(2)/2558 ซึ่งการโอนบัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น ตามระเบียบส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุที่ 2/2547 เร่ือง การโอน ควบ รวม
กิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ 

ด้วยเหตผุลและวตัถุประสงค์ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการผลิตอาหารสตัว์น า้ และอาหารสตัว์เลีย้ง ซึ่งรวมถึง ทรัพย์สนิและหนีส้ิน
ทัง้หมดที่เก่ียวข้องและที่ใช้ในการประกอบกิจการผลิตอาหารสตัว์ สัญญา ใบอนุญาต บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 
2091(2)/2554 เลขที่ 1856(2)/2556 และเลขที่ 1131(2)/2558 และบคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบักิจการผลติอาหารสตัว์ทัง้หมด
ของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทยอ่ย ตามหลกัเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามประมวลกฎหมายรัษฎากรวา่ด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบบัที่ 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอน
กิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร และเพื่อให้การปรับโครงสร้าง
กิจการของกลุ่มบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 
มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1) ด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องหรือจ าเป็นเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางสว่นให้แก่
บริษัทย่อยได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันโอนกิจการ การก าหนดหรือ
เปลี่ยนแปลงราคาซือ้ขายกิจการบางส่วน การก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับ
มลูค่ากิจการท่ีโอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอนกิจการบางสว่นให้แก่กนัของ
บริษัทมหาชนจ ากดั หรือบริษัทจ ากดั เพื่อการยกเว้นรัษฎากร รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวข้องของกรมสรรพากร 

2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขัน้ตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่จ าเป็นและสมควร 
เพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ และเพื่อหลกีเลีย่งผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกบัการด าเนินการปรับโครงสร้างกิจการ
ของบริษัทฯ หรือเพื่อให้การด าเนินการปรับโครงสร้างกิจการมีความคลอ่งตวั 

3) จัดท า เจรจา และ/หรือ ลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ สญัญาใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการปรับโครงสร้างกิจการ ตลอดจนการจัดท าและลงนามในค าขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปรับ
โครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางสว่น รวมทัง้การติดต่อ จดัท าค าขอ หรือเอกสารใดๆ และการยื่นค าขอ และ/หรือ
เอกสารดงักลา่วตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และ 

4) ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการปรับโครงสร้างกิจการ เพื่อให้การป รับโครงสร้างกิจการ
ส าเร็จลลุว่ง 

การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้
หรือไม ่แตป่รากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ผู้ด าเนินการประชุมจึงสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ท า
การลงคะแนนในบตัรลงคะแนน แล้วให้ชมูือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบตัรเพื่อท าการนบัคะแนนตอ่ไป  
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เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้านหรืองดออกเสยีงในวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชุมจงึเสนอท่ีประชมุพิจารณาและลง
มต ิ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการผลิตอาหารสตัว์น า้ และอาหาร
สตัว์เลีย้ง ซึ่งรวมถึง ทรัพย์สินและหนีส้ินทัง้หมดที่เก่ียวข้องและที่ใช้ในการประกอบกิจการผลติอาหาร
สตัว์ สญัญา ใบอนญุาต บตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2091(2)/2554 เลขที่ 1856(2)/2556 และเลขที่ 
1131(2)/2558 และบคุลากรที่เก่ียวข้องกบักิจการผลติอาหารสตัว์ทัง้หมดของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทยอ่ย 
และการมอบอ านาจในการด าเนินการให้แก่คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มอบหมาย ตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนน 
ดงันี ้
มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 

ที่เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 250,267,624 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 
 250,267,624 100.00 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีอ านาจรับรองความเป็นบริษัทในเครือ
เดียวกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จัดตัง้ขึน้เพื่อรับโอนกิจการบบางส่วน  

ผู้ด าเนินการประชุมชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 7 ที่ก าหนดไว้ในประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอนกิจการบางสว่นให้แก่กนัของบริษัทมหาชนจ ากดั หรือ
บริษัทจ ากดั เพื่อยกเว้นรัษฎากร ลงวนัที่ 27 กนัยายน พ.ศ. 2554 ซึ่งระบวุ่าผู้สอบบญัชีของบริษัทผู้โอนกิจการและบริษัท
ผู้ รับโอนกิจการต้องมีคณุสมบตัิตามมาตรา 3 สตัต แห่งประมวลรัษฎากร เป็นผู้ รับรองบัญชีในรอบระยะเวลาที่มีการโอน
กิจการบางสว่นให้แก่กนั และเป็นผู้ รับรองผลการประกอบกิจการและการเป็นบริษัทในเครือเดียวกนัของทัง้สองบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้แก่   
1) นายเจษฎา หงัสพฤกษ์  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 3759 และ/หรือ  
2) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์   ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 5113 และ/หรือ  
3) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัุตน์  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 7305 
 ผู้ตรวจสอบบญัชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั ให้มีอ านาจรับรองบญัชีในรอบระยะเวลาที่มีการโอนกิจการ

บางสว่นให้แก่กนั และรับรองผลการประกอบกิจการและการเป็นบริษัทในเครือเดียวกนัระหวา่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่
จดัตัง้ขึน้เพื่อรับโอนกิจการบางสว่น เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เร่ือง ก าหนด
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด เพื่อยกเว้น
รัษฎากร ฉบบัลงวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2554 
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การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ผู้ด าเนินการประชมุสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้
หรือไม ่แตป่รากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ผู้ด าเนินการประชุมจึงสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ท า
การลงคะแนนในบตัรลงคะแนน แล้วให้ชมูือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบตัรเพื่อท าการนบัคะแนนตอ่ไป  

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้านหรืองดออกเสยีงในวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชุมจงึเสนอท่ีประชมุพิจารณาและลง
มต ิ     

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีอ านาจรับรองความเป็นบริษัทในเครือ
เดียวกนั ระหวา่งบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยที่จดัตัง้ขึน้เพื่อรับโอนกิจการบางสว่น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผล
การนบัคะแนน ดงันี ้
มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 

ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 250,267,624 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง* - - 
บตัรเสยี* - - 
 250,267,624 100.00 

* ไม่นบัผู้ทีง่ดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. 
เร่ืองวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ  

ผู้ด าเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ แก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เร่ืองวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของ
บริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2561 ซึ่งประชุมเมื ่อวนัที่ 18 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมตัิให้
น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมตัิ การแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ ของบริษัทฯ จากเดิม 60 ข้อ เป็น 
61 ข้อ โดยเพิ ่มวตัถุประสงค์ข้อที่ 61 เพื ่อให้รองรับการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านอสงัหาริมทรัพย์ โดยมี
ข้อความดงันี ้

(61) ประกอบกิจการค้าอสงัหาริมทรัพย์ พฒันาปรับปรุง ให้เช่า ให้เช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ หรือให้
เช่าสถานที่ เพื่อประกอบกิจการจ าหน่ายหรือผลิตสินค้า หรือเพื่อใช้เป็นอาคารพาณิชย์ เพื่อ
ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ โรงมหรสพ โรงแรม ภตัตาคาร 
ศ ูนย์วิจ ัย ศ ูนย์การศึกษา หอประชุม ห้องประชุม ส านกังาน หรือที ่ทาการสถานพยาบาล 
ธนาคาร สถานที่จอดรถยนต์ หรือเพื่อเป็นอาคารสาธารณะอย่างอื่น รวมทัง้การจัดการโดย
ประการอื่น และการให้บริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกอนัเกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับ กิจการ
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ดงักล่าว เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรคมนาคม และสาธารณ ูปโภคอื ่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง   

และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ ดงันี  ้
เดิม  ข้อ 3. วตัถุประสงค์ของบริษัท มีจ านวน 60 ข้อ 
แก้ไขเป็น  ข้อ 3. วตัถุประสงค์ของบริษัท มีจ านวน 61 ข้อ 

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้ครอบคลมุ
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับด้านอสงัหาริมทรัพย์ และการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เร่ืองวตัถุประสงค์ของ
บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้นทุกประการ 
และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมติัการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท
ฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการ
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยค า ในวตัถุประสงค์ดงักล่าวได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่
ของนายทะเบียนบริษัทมหาชน ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์กับกระทรวงพาณิชย์  

มติในวาระนี ้ต้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 
ข้อ 3. เร่ืองวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ
ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ที่เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 250,267,624 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 
 250,267,624 100.00 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่ จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  
ครัง้ที่ 3 (TLUXE-W3) ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) 

ผู้ด าเนินการประชมุเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3 (TLUXE-W3) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
(“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ”) ในจ านวนไม่เกิน 140,762,672 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 4 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 
หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) โดยมีก าหนดอายไุม่เกิน 3 ปีนบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มี
อตัราการใช้สิทธิ 1 หนว่ยต่อหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สทิธิ 2 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจดัสรร
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หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 140,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ  

ทัง้นี ้รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3 (TLUXE-W3) (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 3) ซึ่งบริษัทฯ 
ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี  ้       

ในการนี ้เพื่อให้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ของตลาด
ทุนและตลาดเงินโดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้ น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ  
มอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร หรือ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อันจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการออกและจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียงอ านาจในการ (1) ก าหนดและแก้ไข
หลกัเกณฑ์ ข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึง
การก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (2) เจรจา ตกลง เข้าท า แก้ไข เพิ่มเติม ลง
นามในสญัญา ค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนั หลกัฐาน การเปิดเผยข้อมลู รายงานผลการขาย และเอกสารตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็น
และเก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซึง่รวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนาม
ในค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
จากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ (3) ด าเนินการอื่นใดอนั
จ าเป็นและสมควรที่เก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เพื่อให้การด าเนินการตามที่ระบไุว้ข้างต้นและ
การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้นีส้ าเร็จลลุว่ง 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัิการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3 (TLUXE-W3) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้นทุกประการ 

ทัง้นี ้รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทุน และหุ้นกู้ แปลงสภาพของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 5) ซึ่งบริษัทฯ ได้
จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง  
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ครัง้ที่ 3 (TLUXE-W3) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดย
มีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 250,267,624 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง* - - 
บตัรเสยี* - - 
 250,267,624 100.00 

* ไม่นบัผู้ทีง่ดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 
   

วาระที่ 6 พิจารณาอนุ มัติการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ ออกใหม่และให้สิท ธิ 
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซ่ึงเป็นผู้ลงทุน
รายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน 

ผู้ด าเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออก เสนอขาย และจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่
ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ (“หุ้นกู้แปลงสภาพฯ”) ในจ านวนไม่เกิน 980,000 หน่วย ที่
ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย คิดเป็นมลูค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 980,000,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ซึ่งเป็นผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทนุสถาบนั ซึ่งทกุรายจะมิใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 
และมิได้มีความสมัพนัธ์ใด ๆ กบับริษัทฯ รวมถึงไม่ได้ประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกนักับบริษัทฯ โดยมีก าหนดอายุไม่
เกิน 3 ปีนบัจากวนัที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มีอตัราการแปลงสภาพ 1 หนว่ยตอ่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 142 หุ้น (กรณีมีเศษให้
ปัดทิง้) และมีราคาแปลงสภาพเทา่กบั 7 บาทตอ่หุ้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน
ไม่เกิน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อน าเงินที่ได้รับจากการเสนอขายดงักล่าวมาใช้ช าระคืนหนีต้่าง ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ และ/หรือน ามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อรองรับการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบนั และ/หรือ เพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

ทัง้นี ้รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้
สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (สิ่งที่ ส่งมา
ด้วย 4) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี  ้

ในการนี ้เพื่อให้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้ นกู้ แปลงสภาพฯ มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ของ  
ตลาดทุนและตลาดเงินโดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถื อหุ้นพิจารณาอนุมัติ 
มอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร หรือ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออก เสนอขายและ
จดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงอ านาจในการ (1) ก าหนดและ
แก้ไขหลกัเกณฑ์ ข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออก เสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ 
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ตามความเหมาะสม ซึง่รวมถึงข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ วนัท่ีออกหุ้ นกู้แปลงสภาพฯ จ านวนหุ้นสามญั
เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มลูคา่ที่ตราไว้ การค านวณและวิธีการช าระดอกเบีย้ ระยะเวลาในการใช้
สทิธิแปลงสภาพ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพฯ หรือการก าหนดเหตกุารณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สทิธิ
แปลงสภาพ และเง่ือนไขการปรับสทิธิแปลงสภาพ (2) การแต่งตัง้ที่ปรึกษาและบคุคลต่าง ๆ (เช่น ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้
จัดจ าหน่ายหุ้ นกู้ แปลงสภาพฯ) ที่เก่ียวข้องกับการขออนุญาต ติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลกัฐานกับหน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ตามที่เห็นสมควร (3) เจรจา 
ตกลง เข้าท า แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสญัญา ค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยข้อมลู รายงานผลการ
ขาย และเอกสารตา่ง ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออก เสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซึง่รวมถึงการติดต่อ การ
ยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนั หลกัฐาน การเปิดเผยข้อมลู รายงานผลการขาย และ
เอกสารตา่ง ๆ ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงานที่เก่ียวข้องกบัการออก เสนอขาย
และจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ และการน าหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ และหุ้นสามญัเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลง
สภาพฯ เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ (4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรที่เก่ียวข้องกบั
การออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อให้การด าเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออก เสนอขายและ
จดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ในครัง้นีส้ าเร็จลลุว่ง  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการออกหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ จะท าให้บริษัทฯ สามารถน าเงินที่
ได้รับจากการเสนอขายดงักล่าวมาช าระคืนหนีต้่าง ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ/หรือน ามาใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อรองรับการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบนั และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท
ฯ ในอนาคต ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัิการออก เสนอขาย และ
จัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ
ผู้ลงทุนสถาบนั ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้นทุกประการ 

ทัง้นี ้รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทุน และหุ้นกู้ แปลงสภาพของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 5) ซึ่งบริษัทฯ ได้
จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี  ้

อย่างไรก็ดี ในส่วนของอตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้ แปลงสภาพนัน้ บริษัทฯ เห็นว่าอตัราดอกเบีย้ที่เหมาะสม
และจะดึงดูดให้ผู้ลงทุนมีความสนใจในหุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ตาม
เป้าหมายนัน้ ควรที่จะมีการพิจารณาสภาพตลาดในช่วงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพ ดงันัน้ บริษัทฯ จึง
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย พิจารณาและก าหนดอตัราดอกเบีย้
หุ้นกู้ แปลงสภาพในช่วงก่อนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพต่อไป  

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง  
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มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนุมตัิการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบนั โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 250,267,624 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 
 250,267,624 100.00 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ผู้ด าเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
5,400,833 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม จ านวน 568,451,520 บาท เป็นทนุจดทะเบียน จ านวน 563,050,687 บาท โดย 
การตดัหุ้นสามญั จ านวน 5,400,833 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งยงัมิได้ออกจ าหน่ายที่ออกเพื่อรองรับใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (TLUXE-W2) และ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (ESOP-
W2) ซึง่ครบก าหนดระยะเวลาการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้นทุกประการ 

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง  

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วย
คะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 250,267,624 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 
 250,267,624 100.00 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่ อให้สอดคล้องกับการลด 
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ผู้ด าเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุของบริษัท 563,050,687 บาท (ห้าร้อยหกสบิสามล้านห้าหมื่นหกร้อยแปดสบิเจ็ดบาท) 
แบง่ออกเป็น 563,050,687 หุ้น (ห้าร้อยหกสบิสามล้านห้าหมื่นหกร้อยแปดสบิเจ็ดหุ้น) 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 
แบง่ออกเป็น    
หุ้นสามญั 563,050,687 หุ้น (ห้าร้อยหกสบิสามล้านห้าหมื่นหกร้อยแปดสบิเจ็ดหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (-)” 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4 ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้นทุกประการ 

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน 
จดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 250,267,624 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 
 250,267,624 100.00 

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ผู้ด าเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
280,762,672 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 563,050,687 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 843,813,359 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน 280,762,672 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้



 
 

หน้า 15 จาก 19 

 
 

1) เพิ่มทนุ จ านวน 140,762,672 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 140,762,672 หุ้น มลูค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่ 
3 (TLUXE-W3) 

2) เพิ่มทนุ จ านวน 140,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 140,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพซึง่ออก เสนอขาย และจดัสรรให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่เป็นผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทนุสถาบนั 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทัง้ใน เชิงโครงสร้างทางการเงิน และ
สดัส่วนของหนีส้ินต่อทุนของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินโครงการใน
อนาคต และเป็นแหล่งเงินส ารองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการด าเนินงานของบริษัทฯ  อีกทัง้ การเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ จะท าให้
บริษัทฯ สามารถน าเงินที่ได้รับจากการเสนอขายดงักล่าวมาช าระคืนหนีต้่าง ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ และ/หรือน ามาใช้เป็นเงินทนุหมุนเวียนเพื่อรองรับการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบนั และ/หรือ เพื่อรองรับ
การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้นทุกประการ  

ทัง้นี ้รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏ
ตามสารสนเทศเก่ียวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน 
และหุ้นกู้ แปลงสภาพของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 5) และแบบรายงานการ
เพิ่มทุน (แบบ 53-4) (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 6) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี  ้

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 
ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 250,267,624 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 
 250,267,624 100.00 

 



 
 

หน้า 16 จาก 19 

 
 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่ อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม 
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ผู้ ด าเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุของบริษัท 843,813,359 บาท (แปดร้อยสีส่บิสามล้านแปดแสนหนึง่หมื่นสามพนัสามร้อยห้า
สบิเก้าบาท) 

แบง่ออกเป็น 843,813,359 หุ้น (แปดร้อยสีส่บิสามล้านแปดแสนหนึง่หมื่นสามพนัสามร้อยห้า
สบิเก้าหุ้น) 

มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 
แบง่ออกเป็น    
หุ้นสามญั 843,813,359 หุ้น (แปดร้อยสีส่บิสามล้านแปดแสนหนึง่หมื่นสามพนัสามร้อยห้า

สบิเก้าหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (-)” 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4 ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้นทุกประการ 

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 250,267,624 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 
 250,267,624 100.00 

 



 
 

หน้า 17 จาก 19 

 
 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ ซ่ึงออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซ่ึงออก เสนอขาย และจัดสรรให้แก่บุคคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) ซ่ึงเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน 

ผู้ด าเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 
280,762,672 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 140,762,672 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท เพื่อรองรับ 
การใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 

2) จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท เพื่อรองรับ 
การใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้นทุกประการ ทัง้นี ้รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ  
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้ นสามญัเพิ่มทุน 
ใบส าคญัแสดงสิทธิที ่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ ่มทุน และหุ้นกู้ แปลงสภาพของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ าก ัด  
(มหาชน) (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 5) และแบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ 53-4) (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 6) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่
ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี  ้

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง  

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน 280,762,672 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 250,267,624 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง* - - 
บตัรเสยี* - - 
 250,267,624 100.00 

* ไม่นบัผู้ทีง่ดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 

ผู้ด าเนินการประชมุเรียนให้ทราบวา่ขณะนีว้าระตา่งๆ ได้ท าการพิจารณาตามล าดบัวาระท่ีระบไุว้ในหนงัสอืเชิญ
ประชมุครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ผู้ด าเนินการประชุมจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้
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คณุกีรติกา แพงลาด อาสาสมคัรพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย (“สมาคมฯ”) ได้สอบถามดงันี ้

คุณกีรติกาฯ : อยากทราบหลกัการและเหตุผลของการโอนกิจการผลิตอาหารสตัว์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ไปยงั
บริษัทยอ่ย 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : การปรับโครงสร้างนี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อแยกกิจการผลติและจ าหน่ายออกจากกนัเพื่อให้เกิด
ความชดัเจนมากยิ่งขึน้ โดยบริษัทฯ ยงัคงท าด้านการจดัจ าหน่ายอาหารสตัว์เช่นเดิม สว่นบริษัทย่อยที่จดัตัง้เพื่อรับโอน
กิจการจะท าหน้าที่ผลติ ภายใต้รูปแบบการรับจ้างผลติสนิค้า (OEM) ให้แก่ บริษัทฯ และบคุคลภายนอก ซึง่บริษัทฯ เช่ือว่า
การแยกธุรกิจผลติออกจากธุรกิจจดัจ าหนา่ย จะท าให้ลกูค้าในกลุ่มวา่จ้างผลติเกิดความเช่ือมัน่เพิ่มมากขึน้ และนา่จะช่วย
ให้บริษัทยอ่ยสามารถขยายฐานลกูค้าในกลุม่วา่จ้างผลติในอนาคตได้ เพราะมีการแยกการบริหารจดัการระหวา่งฝ่ายผลิต
และจดัจ าหน่ายออกจากกนั ในขณะที่บริษัทฯ ยงัสามารถขายสินค้าภายใต้ตราสินค้าเดิมให้แก่ลกูค้าในกลุม่ผู้ ประกอบ
กิจการเลีย้งสตัว์ได้เหมือนเดิม  

นอกจากนี ้การแยกกิจการผลิตอาหารสตัว์ไปยงับริษัทย่อย จะช่วยเพิ่มโอกาสในการหาผู้ ร่วมทนุหรือพนัธมิตร
ทางธุรกิจรายใหม ่ไม่วา่จะเป็นบคุคล นิติบคุคล หรือสถาบนัการเงิน ท่ีมีความสนใจหรือความช านาญเฉพาะในธุรกิจผลิต
อาหารสตัว์ โดยที่ไม่ต้องร่วมลงทุนหรือรับความเสี่ยงในธุรกิจอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการ
ลงทนุ รวมถึงความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทฯ และเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

คุณกีรติกาฯ : ความคืบหน้าการรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนใต้พิภพ  
ผู้อ านวยการสายบัญชีและการเงิน : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพเร่ิมรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์ (COD) 
ตัง้แตปี่ 2559 จ านวน 2 โครงการ และในปี 2560 ได้มีการลงทนุเพิ่มเติม ปัจจบุนัสามารถรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์ (COD) ได้
แล้วทัง้สิน้ 15 โครงการ นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัมีที่ดิน ซึง่ซือ้แล้วแต่รอการติดตัง้เคร่ืองจกัรอีกสว่นหนึง่ ซึง่คาดว่าจะลงทนุ
ในปีหน้า 

คุณกีรติกาฯ : ภยัพิบตัิที่เกิดขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ นสง่ผลกระทบตอ่โครงการของบริษัทฯ หรือไม่ 
ผู้อ านวยการสายบัญชีและการเงิน : ปัจจุบนัไม่สง่ผลกระทบต่อโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพของบริษัท 
เนื่องจากที่ตัง้โครงการอยู่บริเวณทางตอนใต้ของประเทศญ่ีปุ่ น แต่เหตภุยัพิบตัิน า้ท่วมในประเทศญ่ีปุ่ นเกิดที่บริเวณภาค
ตะวนัตก  

คุณกีรติกาฯ : จากการเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งออกและจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) และการเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ 
ซึ่งออก เสนอขาย และจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งเป็นผู้ ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ ลงทุน
สถาบนั ถ้าหากไมเ่ป็นไปตามที่ก าหนดไว้ จะมีผลกระทบตอ่การขยายธุรกิจของบริษัทอยา่งไร 
ผู้อ านวยการสายบัญชีและการเงิน : กรณีหากไม่สามารถด าเนินการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิและหุ้นกู้แปลงสภาพ
ได้นัน้ บริษัทฯ มีแผนส ารอง โดยได้มีการหารือกบัท่ีปรึกษาทางการเงินแล้ว มีความมัน่ใจวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทและ
ให้ผลตอบแทนที่ดีตอ่ผู้ ถือหุ้น 

คุณกีรติกาฯ : 6 โครงการมาจากการรับรู้รายได้อื่นจากที่ใด 
ผู้อ านวยการสายบัญชีและการเงนิ : ในปี 2560 มีโครงการโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนใต้พิภพบางโครงการท่ีไมส่ามารถ
รับรู้รายได้เชิงพาณิชย์ (COD) ได้ตามแผน ซึ่งทางบริษัทได้เจรจากบับริษัทที่เป็นเจ้าของพืน้ที่เพื่อให้ชดเชยรายได้ดงักลา่ว  
บริษัทจึงบนัทกึเป็นรายได้อื่น 



 
 

หน้า 19 จาก 19 

 
 

คุณกีรติกาฯ : บริษัทฯ มีการบริหารความเสีย่งเก่ียวกบัด้านบคุลากรอยา่งไร 
ผู้อ านวยการสายบัญชีและการเงนิ : โครงการโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนใต้พิภพท่ีประเทศญ่ีปุ่ นมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
ซึง่เป็นผู้บริหารระดบัสงู 2 ทา่น ซึ่งเป็นผู้ดแูลโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ และมีเจ้าหน้าที่ outsource ซึ่ง
เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านเคร่ืองจกัร 

ผู้ด าเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่   เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือ
หุ้นต้องการซกัถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงเรียนวา่การประชมุในครัง้นีไ้ด้มีการบนัทกึภาพและเสยีงในรูปแบบวีดีโอไว้ โดยหากผู้
ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับวีดีโอดงักลา่ว สามารถติดต่อขอรับได้ที่ส านกังานเลขานกุารบริษัท ของบริษัทที่หมายเลข 
02-251-8152 หรืออีเมลล์ ท่ี ir@thailuxe.com 

ประธานท่ีประชมุจึงกลา่วปิดการประชมุ โดยขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมการประชมุในวนันี  ้

ปิดประชมุเวลา 15.10 น.  
     
 

 - พิธพร กล่ินเฟ่ือง - 
--------------------------------- 

(พลอากาศเอกพิธพร กลิน่เฟ่ือง) 
ประธานท่ีประชมุ 

mailto:ir@thailuxe.com


 สิง่ที่สง่มาด้วย 2 

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
Proxy Form A 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น...............................................   เขียนที่...................................................................................... 
Shareholder registration number     Written at       
 วนัที่...............เดือน..............................พ .ศ.  ............................ 
 Date  Month  Year 
 (1) ข้าพเจ้า …………………………………………………………………………………………………………. สญัชาต…ิ…………………….. 
 I/We         nationality                   
      ที่อยู…่……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Address 
(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์  จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
 Being a shareholder of Thai Luxe Enterprises Public Company Limited (“Company”)  
 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม ………………………………..….... หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ………….………..……… เสียงดงันี ้
 Holding the total number of         shares and have the rights to vote equal to votes as follows  
  หุ้นสามญั ………………………………………………........หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ……………………............เสียง  
     ordinary share         shares and have the rights to vote equal to votes  

  หุ้นบริุมสิทธิ ……………………………………………..….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั …………………….............เสียง  
     preference share         shares and have the rights to vote equal to votes 

(3)  ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint  

ชื่อ …………………………………………………………………………………………………………อาย.ุ.......................... ปี 
 Name         age   
 ที่อยู ่………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Address 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2561 ในวนัพุธที่ 19 กันยายน 
2561 เวลา 13:30 น. ณ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ถนน รพช.-อู่ตะเภา  ต าบลหนองชุมพล อ าเภอเขา
ย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ 76140 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานที่อื่นด้วย 
As my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2018 on 
Wednesday 19thSeptember2018 at 13:30 hours. at the meeting room, No.62-62/1 Moo 2, Ror.Phor.Chor. Utapao Road, Nongchumphon 
Sub-district, Khao Yoi District, Petchaburi Province 76140 or such other date, time and place as the meeting may be held. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือน
วา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting 
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ / Grantor 

       (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

      (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

      (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

 (...…………………...…………………….) 

หมายเหต ุ ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

(ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท) 

(Please attach 
stamp duty  
of Baht 20) 

 



 สิง่ที่สง่มาด้วย 2 

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Proxy Form B 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น...............................................   เขียนที่........................................................................................ 
Shareholder registration number      Written at       
       วนัที่.................เดือน.................................... พ .ศ.  ...................... 
 Date  Month        Year 

(1) ข้าพเจ้า …………………………………………………………………………………………………………สญัชาต…ิ………………………… 
 I/We         nationality                   
      ที่อยู…่……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 Address 

(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์  จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
 Being a shareholder of Thai Luxe Enterprises Public Company Limited (“Company”)  
 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม ………………………………..….... หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ………….………..……… เสียงดงันี ้
 Holding the total number of         shares and have the rights to vote equal to votes as follows  

  หุ้นสามญั ………………………………………………........หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ……………………............เสยีง  
     ordinary share         shares and have the rights to vote equal to votes  
  หุ้นบริุมสิทธิ ……………………………………………..….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั …………………….............เสยีง  

                preference share               shares and have the rights to vote equal to votes 

(3)  ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
Hereby appoint (Please choose one of following) 
   1. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ 

 Appoint any one of the following Independent Directors of the Company 
  พนัต ารวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ / Pol.Lt.Col. Thienrath Vichiensan หรือ/or 
  นางนที ชวนสนิท / Mrs. Natee Chuansanit หรือ/or 
  นายธีรวิทย์ ธนกิจสนุทร / Mr. Teerawit Tanakijsoontorn หรือ/or 
 (รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 8) 
(Details of Independent Directors are specified in Enclosure 8) 

   2. ช่ือ ……………………………………………………………………………………………………….………อายุ  ........................ ปี 
 Name               age 
 ที่อยู ่……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Address 

ทัง้นีใ้นกรณีที่กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไมส่ามารถเข้าประชมุได้ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระ
ที่ไมส่ามารถเข้าประชมุ 
In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent Director 
shall be appointed as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting. 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2561 
ในวนัพธุที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13:30 น. ณ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ถนน รพช.-อู่ตะเภา  ต าบล
หนองชมุพล อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ 76140 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานที่อื่นด้วย 
Anyone of these persons as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No. 2/2018 on Wednesday, 19th September 2018 at 13:30 hours. at the meeting room, No.62-62/1 Moo 2, 
Ror.Phor.Chor. Utapao Road, Nongchumphon Sub-district, Khao Yoi District, Petchaburi Province 76140 or such other date, time and 
place as the meeting may be held. 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี ้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

(ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท) 

(Please attach 
stamp duty  
of Baht 20) 

 



 สิง่ที่สง่มาด้วย 2 

 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2561  
Agenda 1  To consider and certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2018 which held on 

July 16, 2018. 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
     เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
          Approve                               Disapprove                           Abstain   

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท จากเดิม บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) เป็น บริษัท พีพี 
ไพร์ม จ ากัด (มหาชน), เปลี่ยนแปลงช่ือย่อหลักทรัพย์, แก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทบัของ
บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนช่ือบริษัท 

Agenda 2  To consider and approve the change of the Company’s name, the change of Securities Symbol, the change of 
Company’s Logo and the change of Company’s Seal to be conform with the change of the Company’s name 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
     เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
          Approve                               Disapprove                            Abstain   

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนช่ือบริษัท 
Agenda 3  To consider and approve the amendment of Clause 1 of the Memorandum of Association of the Company to be 

conform with the change of the Company’s name 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
     เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
          Approve                               Disapprove                           Abstain    

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงช่ือและตราประทบั
ของบริษัท 

Agenda 4  To consider and approve the amendment of Clause 1 Clause 2 and Clause 47 of the Company’s Articles of 
Association to be conform with the change of the Company’s name 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
     เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
          Approve                               Disapprove                           Abstain     

วาระที่ 5 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ  
Agenda 5  To consider other matters (if any) 
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 (5) การลงคะแนนเสียงของ ผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the 
Shareholder. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than 
those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter 
on my behalf as the Proxy deems appropriate. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือน
วา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for 
vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 
 
 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ / Grantor 

       (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

       (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

       (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

       (...…………………...…………………….) 

 
หมายเหต ุ/ Remark 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the 
number of shares to several proxies to vote separately  

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the 
Regular Continued Proxy Form B as enclosed.  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยลักซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Thai Luxe Enterprises Public Company Limited 

 
ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561 ในวนัพธุที่ 19 กนัยายน 2561 เวลา 13:30 น. ณ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 
62-62/1 หมู ่2 ถนน รพช.-อูต่ะเภา  ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ 76140 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานที่อื่นด้วย 
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2018 on Wednesday, 19th September 2018 at 13:30 hours. at the Meeting 
Room, No.62-62/1 Moo 2, Ror.Phor.Chor. Utapao Road, Nongchumphon Sub-district, Khao Yoi District, Petchaburi Province 76140 or 
such other date, time and place as the meeting may be held. 

วาระที่  ..............................  เร่ือง  ... ................................................................................................................. ..................................  
     Agenda  Subject: 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
             Approve                            Disapprove                           Abstain   

วาระที่  ..............................  เร่ือง. ..................................................................................................................................................... 
     Agenda  Subject: 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
             Approve                            Disapprove                           Abstain   

วาระที่  ..............................  เร่ือง. ..................................................................................................................................................... 
     Agenda  Subject: 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
             Approve                            Disapprove                           Abstain  

วาระที่  ..............................  เร่ือง. ................................................................................................................... ..................................  
     Agenda  Subject: 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

   Approve                           Disapprove                             Abstain 
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วาระที่  ..............................  เร่ือง. ..................................................................................................................................................... 
     Agenda  Subject: 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
             Approve                            Disapprove                           Abstain 

วาระที่  ..............................  เร่ือง. ..................................................................................................................................................... 
     Agenda  Subject: 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
             Approve                            Disapprove                           Abstain  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ / Grantor 

      (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

      (...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

      (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

        (...…………………...…………………….) 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Proxy Form C 

ส าหรับกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only. 

 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น...............................................   เขียนที่.............................................................................. 
Shareholder registration number      Written at    
 วนัที่...............เดือน...............................พ .ศ.  ....................  
 Date  Month  Year 
 

(1) ข้าพเจ้า …………………………………………………………………………………………………  สญัชาต…ิ…………………… 
 I/We         nationality                   
      ที่อยู…่……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Address 
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั............................................................................................... 

As the custodian of 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยลักซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

 who is a shareholder of Thai Luxe Enterprises Public Company Limited (“Company”)  

 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม ………………………………..….... หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ………….………..……… เสียงดงันี ้
 Holding the total number of         shares and have the rights to vote equal to votes as follows  
  หุ้นสามญั ………………………………………………........หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ……………………............เสยีง  
     ordinary share         shares and have the rights to vote equal to votes  

  หุ้นบริุมสิทธิ ……………………………………………..….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั …………………….............เสยีง  
                preference share         shares and have the rights to vote equal to votes 

 
(2)  ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 

Hereby appoint (Please choose one of following) 
   1. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ 

 Appoint any one of the following Independent Directors of the Company 
  พนัต ารวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ / Pol.Lt.Col. Thienrath Vichiensan หรือ/or 
  นางนที ชวนสนิท / Mrs. Natee Chuansanit หรือ/or 
  นายธีรวิทย์ ธนกิจสนุทร / Mr. Teerawit Tanakijsoontorn หรือ/or 
 (รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 8) 
(Details of Independent Directors are specified in Enclosure 8) 

   2. ช่ือ ……………………………………………………………………………………………………….………อายุ  ........................ ปี 
 Name               age 
 ที่อยู ่……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Address 

 
ทัง้นีใ้นกรณีที่กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไมส่ามารถเข้าประชมุได้ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระ
ที่ไมส่ามารถเข้าประชมุ 
In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent Director 
shall be appointed as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting. 
 

(ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท) 

(Please attach 
stamp duty  
of Baht 20) 
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561 
ในวนัพธุที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13:30 น. ณ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ถนน รพช.-อู่ตะเภา  ต าบล
หนองชมุพล อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ 76140 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานที่อื่นด้วย 
Anyone of these persons as my/our proxy ( “proxy”)  to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No. 2/2018 on Wednesday, 19th September 2018 at 13:30 hours. at the Meeting Room, No.62-62/1 Moo 2, 
Ror.Phor.Chor. Utapao Road, Nongchumphon Sub-district, Khao Yoi District, Petchaburi Province 76140 or such other date, time and 
place as the meeting may be held. 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
        Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote 

 มอบฉันทะบางสว่น คือ 
       Grant partial shares of  

  หุ้นสามญั ………………………………………………........หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ……………………............เสยีง  
     ordinary share         shares and have the rights to vote equal to votes  
  หุ้นบริุมสิทธิ ……………………………………………..….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั …………………….............เสยีง  
     preference share         shares and have the rights to vote equal to votes 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด ……………………………….เสียง 
Total voting rights   votes 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี  ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2561  
Agenda 1  To consider and certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2018 which held on 

July 16, 2018. 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
     เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
          Approve                               Disapprove                           Abstain   

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท จากเดิม บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) เป็น บริษัท พีพี 
ไพร์ม จ ากัด (มหาชน), เปลี่ยนแปลงช่ือย่อหลักทรัพย์, แก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทบัของ
บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนช่ือบริษัท 

Agenda 2  To consider and approve the change of the Company’s name, the change of Securities Symbol, the change of 
Company’s Logo and the change of Company’s Seal to be conform with the change of the Company’s name 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
     เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
          Approve                               Disapprove                            Abstain   
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนช่ือบริษัท 
Agenda 3  To consider and approve the amendment of Clause 1 of the Memorandum of Association of the Company to be 

conform with the change of the Company’s name 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
     เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
          Approve                               Disapprove                           Abstain    

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงช่ือและตราประทบั
ของบริษัท 

Agenda 4  To consider and approve the amendment of Clause 1 Clause 2 and Clause 47 of the Company’s Articles of 
Association to be conform with the change of the Company’s name 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
     เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
          Approve                               Disapprove                           Abstain       

วาระที่ 5 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ  
Agenda 5  To consider other matters (if any) 

(5) การลงคะแนนเสียงของ ผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the 
Shareholder. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than 
those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter 
on my behalf as the Proxy deems appropriate. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ / Grantor 

      (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

      (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

      (...…………………...…………………….) 
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ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

      (...…………………...…………………….) 

 
 
 
หมายเหต ุ/ Remark 
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
This Proxy form C is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a 
custodian in Thailand to be a share depository and keeper. The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to 
attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.  

2.  หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะคือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
      Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 
(2)  หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

             Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 
3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote.  The shareholder 
cannot split his/her votes to different proxies to vote separately. 

4.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือ 
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form 
C provided.  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยลักซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Thai Luxe Enterprises Public Company Limited. 

 
ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561 ในวนัพธุที่ 19 กนัยายน 2561 เวลา 13:30 น. ณ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 
62-62/1 หมู ่2 ถนน รพช.-อูต่ะเภา  ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ 76140 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานที่อื่นด้วย 
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2018 on Wednesday, 19th Septemnber 2018 at 13:30 hours. at the 
Meeting Room, No.62-62/1 Moo 2, Ror.Phor.Chor. Utapao Road, Nongchumphon Sub-district, Khao Yoi District, Petchaburi Province 
76140 or such other date, time and place as the meeting may be held. 

วาระที่  ..............................  เร่ือง. ..................................................................................................................................................... 
     Agenda  Subject: 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
             Approve                            Disapprove                           Abstain   

วาระที่  ..............................  เร่ือง. ..................................................................................................................................................... 
     Agenda  Subject: 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
             Approve                            Disapprove                           Abstain   

วาระที่  ..............................  เร่ือง. ................................................................................................................... ..................................  
     Agenda  Subject: 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
             Approve                            Disapprove                           Abstain  

วาระที่  ..............................  เร่ือง. ................................................................................................................... ..................................  
     Agenda  Subject: 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

   Approve                           Disapprove                             Abstain 
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วาระที่  ..............................  เร่ือง. ..................................................................................................................................................... 
     Agenda  Subject: 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
             Approve                            Disapprove                           Abstain 

วาระที่  ..............................  เร่ือง. ..................................................................................................................................................... 
     Agenda  Subject: 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

           The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
             Approve                            Disapprove                           Abstain  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ / Grantor 

      (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

      (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

      (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ / Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 

      (...…………………...…………………….) 



 สิง่ที่สง่มาด้วย 2 

 

ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม 
การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนน 

 
ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ 

 กรณีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทน
ตนได้ โดยบริษัท ได้จดัให้มีหนงัสือมอบฉนัทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดไ ว้ ซึ่ง
บริษัทได้จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุนี ้ โดยหนงัสอืมอบฉนัทะแตล่ะแบบ มีลกัษณะดงันี  ้

- แบบ ก. แบบทัว่ไปซึง่เป็นท่ีงา่ยไมซ่บัซ้อน  
- แบบ ข. แบบท่ีก าหนดรายการตา่งๆที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 
- แบบ ค. แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian)  ในประเทศ

ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
วิธีการมอบฉนัทะสามารถด าเนินการได้ดงันี ้
(1) ผู้ ถือหุ้ นอื่น ๆ นอกเหนือจากผู้ ถือหุ้ นที่เป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ให้เลอืกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ก็ได้ แต่ต้องใช้แบบใด
แบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ โดยบริษัทขอแนะน าให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และระบกุารออกเสียงใน
แตล่ะระเบียบวาระ 

(2) ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูล
หุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ก็ได้แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบ
เดียวเทา่นัน้ 

(3) ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

(4) ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทดงัมีรายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมกันนี ้หากผู้ ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ ว 
บริษัทขอแนะน าให้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. และระบกุารออกเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระและสง่หนงัสอืมอบ
ฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงันกัลงทุนสมัพนัธ์  ณ เลขที่ 1768  อาคารไทยซมัมิท ชัน้ 24 
บมจ.ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310  เพื่อความสะดวกใน
การตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดสง่เอกสารให้ถึงบริษัท ก่อนการประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

(5) ให้กรอกข้อความให้ถกูต้องและชดัเจนและผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะลงช่ือในหนงัสือมอบฉันทะและปิด
อากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ีที่ท าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว 

(6) ให้ผู้ รับมอบฉันทะแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ ณ โต๊ะ
ลงทะเบียนส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะในวนัประชมุ 

การลงทะเบียน 

 บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุได้ตัง้แต ่เวลา 11.30 น.จนถึงเวลา 13:30 น.  
ของวนัพธุที่ 19 กนัยายน 2561 ณ สถานท่ีประชมุ ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ สิง่ที่สง่มาด้วย 5  
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เอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวนัประชุม 

ขอให้ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่บริษัทส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเอกสาร
ดงัตอ่ไปนีต้อ่เจ้าหน้าที่ ณ โต๊ะลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชมุ 

1. กรณีบคุคลธรรมดา 
 1.1 ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยเอง 

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประชาชน  บตัรประจ าตัว
ข้าราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทางและหากมีการเปลีย่นช่ือ-สกลุ ให้ยื่นหลกัฐาน ประกอบด้วย 

 1.2  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ ให้แสดงเอกสารดงันี ้
(1) หนงัสือมอบฉนัทะซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบ

ฉนัทะและติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
(2) ส าเนาสว่นเอกสารราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอายตุาม ข้อ 1.1 ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้

มอบฉนัทะได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
(3) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ปรากฏและยงัไมห่มดอายตุาม ข้อ 1.1 ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2. กรณีนิติบคุคล  
 2.1  กรณีผู้แทนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารดงันี ้
    (1) เอกสารที่สว่นราชการออกไปที่ปรากฏรูปถ่ายและยงัไมห่มดอายตุามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบคุคล 

(2)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 
และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่
เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.2   กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ ให้แสดงเอกสารดงันี ้
(1) หนงัสือมอบฉนัทะซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบ

ฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
(2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(3) ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอายตุามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบคุคล 
และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

(4) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยงัไมห่มดอายตุามข้อ 1.1 ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
 

3. กรณีการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็น
ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ได้แตง่ตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดงันี  ้
3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 

(1) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มีอ านาจกระท า
การแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์
ครบถ้วนแล้ว 

(2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 



 สิง่ที่สง่มาด้วย 2 

 

(3) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้
มีอ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้มีอ านาจกระท าการ
แทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนคสัโตเดียน 
(Custodian) 

(4)   ส าเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยงัไมห่มดอายตุามข้อ 1.1 ผู้มีอ านาจกระท าการ
แทนของคสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

 3.2  เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้น 
(1)   หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ

แทน 
(2)  ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคลและ

มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(3) ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอายตุามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบคุคล
และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

 3.3 เอกสารหลกัฐานจากผู้ รับมอบฉนัทะ 
ให้แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยงัไมห่มดอายตุามข้อ 1.1 ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

4. ในกรณีผู้ ถือหุ้นซึง่มิได้มีสญัชาติไทยหรือนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แล้วแตก่รณี) และเอกสารที่
จดัท าขึน้นัน้เป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ให้ท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนั และให้ผู้
ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้องของค าแปลด้วย 

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 

1. หนึง่หุ้นมีหนึง่เสยีง 
2. ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือเห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย หรือ งดออกเสยีง โดยไมส่ามารถแบง่แยกคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ 
3. เจ้าหน้าที่จะแจกบตัรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (2) ผู้ รับมอบฉันทะตาม

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และ (3) ผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉนัทะได้
ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร โดยไมไ่ด้ระบุ
การลงคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่จะไม่แจกบตัรลงคะแนนให้แก่ผู้ รับมอบรับมอบฉนัทะในกรณีที่ผู้
มอบฉนัทะได้มีค าสัง่ระบกุารลงคะแนนเสยีงมาในหนงัสือมอบฉนัทะแล้ว และจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะตัง้แตเ่วลาที่ผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

4. ในการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ประธานในที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ท า
เคร่ืองหมายในช่อง  ไมเ่ห็นด้วย หรือ  งดออกเสยีง ในบตัรลงคะแนนและให้ยกมือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเก็บ
บตัรลงคะแนนเพื่อน าไปตรวจนบัโดยการนบัคะแนนเสียงในวาระเหลา่นีบ้ริษัท จะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งด
ออกเสียง และบตัรเสีย ออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดและสว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยส าหรับผู้ที่ออก
เสยีงเห็นด้วยในวาระเหลา่นีข้อให้ท าเคร่ืองหมายในช่อง  ในบตัรลงคะแนน และสง่คืนเจ้าหน้าที่หลงัเสร็จสิน้การประชุม 
ทัง้นีก้รณีที่จะถือว่าเป็นบตัรเสียเช่น กรณีผู้ลงคะแนนท าเคร่ืองหมายในช่อง   ไม่ชดัเจนหรือไม่ลงลายมือช่ือก ากบัการ
แก้ไขเป็นต้น 



 สิง่ที่สง่มาด้วย 2 

 

5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระประธานในที่ประชมุจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ ๆ 
ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลให้ที่
ประชมุทราบก่อนการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทกุครัง้  

6. มตขิองที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
(1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธ์ิออกเสยีงลงคะแนน 
(2) กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่

กฎหมายหรือข้อบังคับนัน้ ทัง้นี ้บริษัทได้ระบุไว้ในแต่ละระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุมว่ามติในแต่ละวาระ
จะต้องได้รับการอนมุติด้วยคะแนนเสยีงใด 

(3) หากคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด 
(4) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ หรือบริษัทฯ 

อาจเชิญให้ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วออกจากที่ประชมุได้เป็นการชัว่คราวในวาระนัน้ๆ 
7. การนบัคะแนนเสยีงจะกระท าทนัทีและจะมีการแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบทกุวาระ 
 
 
 

 



 
 

  สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

ประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ 
 

ชื่อ พนัต ารวจโทเธียรรัตน์ วเิชียรสรรค์ 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
อาย ุ 58 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ที่อยู่ 22/26 หมูท่ี่ 9 ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
วุฒกิารศึกษา - ปริญญาโท Master of Arts Teaching (Government)  

มหาวิทยาลยัแหง่รัฐเท็กซสั สหรัฐอเมริกา 
 - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (ต ารวจ) โรงเรียนนายรอยต ารวจ  จงัหวดันครปฐม 
 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
ประวัติการฝึกอบรม - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 243/2017  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 - หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 28/2018 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 - หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฎหมายมหาชน  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 - หลกัสตูร Records Management จาก National Archive ประเทศสวีเดน 
 - หลกัสตูรนกัปกครองระดบัสงู (นปส.๔๔) จากสถาบนัด ารงราชานภุาพ 

กระทรวงมหาดไทย 
 - หลกัสตูรการบริหารงานยตุิธรรมทางปกครองระดบัสงู (บยป.๔) ส านกังานศาลปกครอง 
 - หลกัสตูรวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.๒๕๕๖) 
ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบนั - ผู้ตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
ประวัติการท างานโดยสังเขป - 2557 ผู้อ านวยการส านกักฎหมายและระเบียบกลาง ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
 - 2555 ผู้อ านวยการส านกังานคณะกรรมการข้อมลูขา่วสารของราชการ 
 - 2545 ผู้อ านวยการสว่นด าเนินการเร่ืองร้องเรียนและตอบข้อหารือ สขร. 
 - 2541 เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายแผนส านกังานคณะกรรมการข้อมลูขา่วสารของ

ราชการ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  1 ปี 4 เดือน (นบัถงึวนัประชมุผู้ถือหุ้น) 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 12,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.002  
การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง ไมม่ี สว่นได้เสยีพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอื่นๆ ในทกุวาระที่เสนอ

ในการประชมุครัง้นี ้  
 
 



 
 

  สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

ประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ 
 

ชื่อ นางนที ชวนสนิท 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
อาย ุ 64 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ที่อยู่ 272 ซอยประชานกุลู 1 แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
วุฒกิารศึกษา - ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ประวัติการฝึกอบรม - หลกัสตูรอบรม Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่น 25/2016  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 - หลกัสตูรอบรม Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 221/2016  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบนั - 2558 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการบริหารและรองประธานกรรมการบริหาร สถาบนัวจิยัและ

พฒันา IBERD มลูนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาเศรษฐกิจการพาณิชย์ 

ประวัติการท างานโดยสังเขป - 2554 – 2557 อคัรราชทตูที่ปรึกษา ฝ่ายการพาณิชย์ ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก 
 - 2553 – 2554  ผู้อ านวยการกลุม่งานแสดงสนิค้า ส านกัสง่เสริมกิจกรรมการสง่ออก กรม

สง่เสริมการสง่ออก  กระทรวงพาณิชย์ 
 - 2552 – 2553 ปฏิบตัิงานชว่ยราชการ ส านกันายกรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 4 ปี (นบัถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 ไมม่ี 
การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง ไมม่ี สว่นได้เสยีพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอื่นๆ ในทกุวาระที่เสนอ

ในการประชมุครัง้นี ้  
  
  



 
 

  สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

ประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ 
 

ชื่อ นายธีรวิทย์ ธนกิจสนุทร 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
อาย ุ 39 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ที่อยู่ 161/401 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขนุศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 
วุฒกิารศึกษา - ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประวัติการฝึกอบรม - หลกัสตูรAnti-Corruption the Practical Guide (ACPG) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ( IOD) 
 - หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ( IOD) 
 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 87/2011  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ( IOD)  
ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบนั - กรรมการ/ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA) บริษัท เบสท์ ออดิท จ ากดั 

ประวัติการท างานโดยสังเขป - 2546 – 2558  ผู้สอบบญัชีอนญุาต (CPA) บี.เอส.ออดิท 
 - 2553 – 2556 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสีย่ง   

บมจ.แอปโซลทู อิมแพค 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่กรรมการ 3 ปี 2 เดือน(นบัถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 ไมม่ี 
การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังานลกูจ้างหรือที่

ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ 
นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

 - ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพกบับริษัทฯ/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือ นิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

 - ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถ
ท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

 - ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่
เสนอในการประชมุครัง้นี ้

หมายเหตุ ประวตัิของกรรมการอิสระ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2561 ยกเว้นจ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งของกรรมการนบัถึงวนัประชมุวิสามญัผู้
ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561  



 
 

  สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 

หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้
มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นขออนญุาตตอ่ส านกังาน  

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต   หรือ  โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น  บิดา
มารดา    คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคล
ที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือ บริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง ในลกัษณะที่อาจขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
วนัท่ียื่นขออนญุาตตอ่ส านกังาน  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของส านกังานสอบ
บญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่
อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้ บริหาร หรือหุ้ นส่วนผู้ จัดการ ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัยื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น
ซึง่เป็น ผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นสว่น ที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

 
 
 
หมายเหต ุ: บริษัทฯ ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เทา่กบัข้อก าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์ 
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ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น และการออกเสยีงลงคะแนน 

 

1.การเรียกประชุม 

 หมวดที่ 5 ข้อ 32 ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร ให้ระบใุห้ชดัเจนว่า เป็น
เร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว  
และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ  และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุใน
หนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

 สถานที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานแห่งใหญ่ ส านกังานสาขา หรือ
จงัหวดัใกล้เคียง 

2.องค์ประชุม 

 หมวดที่ 5 ข้อ 34  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อย
กว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วม
ประชมุไมค่รบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้  หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็น
อนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหมแ่ละให้สง่หนงัสือ
นดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

3.คะแนนเสียง 

หมวดที่ 5 ข้อ 35  มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่ เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า การแก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือ บางส่วนที่ส าคญั 
การมอบหมาย ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง)   การแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบัของบริษัท 



สิง่ที่สง่มาด้วย 4 

 
 

(จ)   การเพิ่มทนุ ลดทนุ 

 (ฉ)   การควบหรือเลกิบริษัท 

 (ช)   การออกหุ้นกู้  
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 แผนที่สถานที่จดัประชุม  

 

  


