รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 2/2561
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2561 ของบริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้
จัดประชุมขึ ้นเมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ สานักงานของบริ ษัทฯ เลขที่ 62-62/1 หมูท่ ี่ 2 ถนน รพช. อู่
ตะเภา ตาบลหนองชุมพล อาเภอเขาย้ อย จังหวัดเพชรบุรี
เริ่มการประชุม
พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟื่ อง ประธานกรรมการ ซึ่งทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าว
เปิ ด การประชุม ต้ อ นรับ ผู้ถือ หุ้น และผู้รับ มอบฉัน ทะ โดยมอบหมายให้ นางสาวสิริพ ร โตพิท กั ษ์ พิธี ก รที่ป ระชุม เป็ น
ผู้ดาเนินการประชุม ในครั ง้ นี ้ (“ผู้ดาเนิ นการประชุม”) โดยก่อนเริ่ มประชุม ผู้ดาเนินการประชุมได้ เรี ย นให้ ที่ประชุม
ทราบข้ อมูลของบริ ษัทฯ ณ ปั จจุบนั ในเบื ้องต้ น ดังนี ้
บริ ษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 843,813,359 บาท ทุนจดทะเบียนชาระแล้ วจานวน 563,050,687 บาท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 563,050,687 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ (Record Date) ในวันที่
29 สิงหาคม 2561 และในการประชุมในครัง้ นี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุม ด้ วยตนเอง มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุม โดยการ
มอบฉันทะรวม 31 ราย นับรวมจานวนหุ้นได้ 253,994,088 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 45.11 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมด
้
เป็ นอันครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 34 ซึ่งมีข้อกาหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ต้ องมีผ้ ถู ือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้น
ทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่ จาหน่ายได้ ทั ้งหมดของบริ ษัทฯ จึงจะครบเป็ นองค์
ประชุม
กรรมการเข้ าร่ ว มประชุม จานวน 7 ท่านจากจานวนทั ้งสิ ้น 9 ท่า น คิดเป็ นร้ อยละ 77.78 ซึ่งถือว่าครบเป็ น
องค์ประชุม จากนันผู
้ ้ ดาเนินการประชุม จึงกล่าวแนะนาคณะกรรมการบริ ษัทฯ ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ที่เข้ าร่ วมประชุมเพื่อ
ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
กรรมการและผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. พลอากาศเอก พิธพร กลิน่ เฟื่ อง
ประธานกรรมการ
2. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์
รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริ หาร, ประธานกรรมการลงทุนและ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (ร่วม)
3. พันตารวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายณสุ จันทร์ สม
กรรมการ, กรรมการบริ หาร, กรรมการลงทุน, ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (ร่ วม)
และผู้อานวยการสายบัญชีและการเงิน
5. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นางกนกวัลย์ วรรณบุตร
กรรมการ, กรรมการบริ หารและผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์ และนโยบาย
7. น.ส.ภัทชรดา จุฑาประทีป
กรรมการ, กรรมการบริ หารและผู้อานวยการสานักเลขานุการบริ ษัท
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กรรมการที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม
1. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย
2. นางนที ชวนสนิท

กรรมการและกรรมการบริ หาร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2561 มีวาระการประชุมจานวน 5 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอก
กล่า วเชิ ญ ประชุ ม ที่ ได้ ส่งให้ ท่ า นผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ มูล ล่ว งหน้ า ก่ อ นการประชุ ม โดยก่ อ นเข้ า สู่วาระการประชุ ม
ผู้ดาเนินการประชุม ได้ ชีแ้ จงให้ ที่ประชุมทราบถึงข้ อกาหนดที่เกี่ยวกับการประชุม การลงมติ และ รายละเอียดต่างๆ มี
ดังต่อไปนี ้
บริ ษัทได้ ทาการเรี ยนเชิญและแจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญประจาปี ในวันนีแ้ ก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทาง
ดังนี ้:
1. บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริ ษัทได้ มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริ ษัทได้ ลงรายละเอียดการประชุมไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม
ก่อนที่จะเข้ าสู่ระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้ การประชุมดาเนินงานไปอย่างเรี ยบร้ อย ผู้ดาเนินการประชุม
ชี แ้ จงระเบี ยบการประชุม หลัก เกณฑ์ ก ารออกเสีย งลงคะแนนและรายละเอี ย ดแต่ละวาระให้ ที่ ป ระชุม รั บ ทราบโดยมี
สาระสาคัญดังนี ้
1) ในการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น
2) หลังจากที่ประธานหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายได้ ชีแ้ จงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้ วนแล้ ว หากผู้ถือหุ้น
ท่านใด ประสงค์ จะซักถามหรื อต้ องการให้ กรรมการหรื อผู้บริ หารชี แ้ จงเพิ่มเติมในประเด็นใด กรุ ณ ายกมือขึ ้นเพื่อรอให้
เจ้ าหน้ าที่นาไมโครโฟนไปให้ และโปรดแจ้ งชื่อก่อนตังค
้ าถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทารายงานการประชุม หากท่านมีเรื่ อง
สอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมในครัง้ นี ้ โปรดสอบถามในวาระที่ 5 วาระพิจารณาเรื่ องอื่นๆ
3) ผู้ถือหุ้นท่านใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระใดไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ อาจเชิญให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมได้ เป็ นการชัว่ คราวในวาระนันๆ
้
4) ผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้ านหรื อประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้ แจกให้ ใน
ขณะที่ลงทะเบียนและขอให้ ท่านชูมือขึ ้น เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน สาหรับท่านที่ไม่คดั ค้ าน
หรื อไม่งดออกเสียงจะถือว่าท่านอนุมตั ิตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริ ษัทจะนาคะแนน
เสียงที่ไม่เห็นด้ วย และ/หรื องดออกเสียงนันหั
้ กออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุมหรื อออกเสียงลงคะแนน เพื่อ
สรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
5) ผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมและเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
ของผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทได้ นาคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนันในแต่
้
ละวาระมารวมนับตามวิธีข้างต้ น เพื่อการลงมติตามวาระแล้ ว
ท่านที่รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แต่ไม่ได้ ระบุถึงวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน ขอให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้ แจ้ งไปด้ วย
ผู้ดาเนินการประชุมจะเป็ นผู้เรี ยนให้ ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยผลคะแนนเสียงที่
นับได้ จะเป็ นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมทังด้
้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละ
วาระจะใช้ จานวนหุ้นของผู้เข้ าประชุมล่าสุดในวาระนันๆ
้
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ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 35 การลงคะแนนเสียงสาหรับวาระที่ 1 จะต้ องผ่านมติอนุมตั ิ
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระ
นันๆ
้ จะไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
ส่วนการลงคะแนนเสียงสาหรับวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 ซึ่งจะต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนของผู้ถือ
หุ้นในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสียเป็ นฐาน
ในการนับคะแนนเสียงด้ วย
ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาอนุมตั ิวาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิการเปลีย่ นแปลงชื่อบริ ษัท , เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์,
แก้ ไขเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริ ษัท นัน้ หากวาระดังกล่าวไม่ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2561 ในครัง้ นี ้ จะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 3 ถึง วาระที่ 4 ซึ่งถือเป็ นวาระที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็ น
เงื่อนไขซึง่ กันและกัน
ผู้ดาเนินการประชุมเริ่ มดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
ผู้ด าเนิ น การประชุม ชี แ้ จงต่อ ที่ ป ระชุม ว่า บริ ษั ท ได้ จัด ประชุม วิส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561 เมื่ อ วัน ที่ 16
กรกฎาคม 2561 และได้ จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน
เวลาที่กฎหมายกาหนดแล้ ว จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ซึง่ บริ ษัทฯ
ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ รายละเอียดสาเนารายงานการประชุมปรากฎปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้ วย 1
คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ารายงานการประชุม ดังกล่าวได้ ท าการบัน ทึก ข้ อมูลไว้ โดยถูก ต้ อ งและ
ครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561
การพิจารณาวาระนีต้ ้ องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่ม า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดต้ องการสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ผู้ด าเนิ น การประชุ ม สอบถามว่า มี ผ้ ูถื อ หุ้น ท่ า นใดไม่เห็ น ด้ ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง หรื อ ไม่ หากมี ให้ ท าการ
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้ วให้ ชมู ือขึ ้นเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเก็บบัตรเพื่อทาการนับคะแนนต่อไป เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในวาระนี ้ ผู้ดาเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอก
ฉันท์ ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน
ดังนี ้
253,994,088 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
- เห็นด้ วย
หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
หน้ า 3 จาก 7

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง
- บัตรเสีย

0 เสียง*
0 เสียง*

* ไม่นบั ผู้ทีง่ ดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุ มัติเปลี่ยนแปลงชื่อ บริ ษัท จากเดิม บริ ษั ท ไทยลัก ซ์ เอ็น เตอร์ ไพรส์ จากั ด (มหาชน)
เปลี่ยนแปลงเป็ น บริ ษัท พีพี ไพร์ ม จากัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงชื่อย่ อหลักทรัพย์ เปลี่ยนแปลงตรา
สัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท
ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนการปรับโครงสร้ างกิจการ โดยการโอนกิจการ
อาหารสัตว์ให้ แก่บริ ษัทย่อยที่จะจัดตังใหม่
้
และสืบเนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจพลังงาน รวมถึงมีโอกาสที่
จะขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นๆ เพิ่มมากขึ ้น ดังนัน้ เพื่อให้ เกิดความชัดเจนสอดคล้ องกับแผนธุรกิจของบริ ษัทและเพื่อไม่ให้ ผ้ ู
ถือหุ้นและประชาชนทัว่ ไปเกิดความสับสน บริ ษัทฯ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อบริ ษัท เปลีย่ นแปลงชื่อ
ย่อหลักทรั พย์ เปลี่ยนแปลงตราสัญ ลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริ ษัท ดังนัน้ จึงเห็นควรให้ ที่ป ระชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิเปลีย่ นแปลงชื่อบริ ษัท เปลีย่ นแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ เปลีย่ นแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับ
ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นชื่อบริ ษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ชื่อเดิม
เปลี่ยนแปลง (ชื่อใหม่ )
ภาษาไทย
บริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท พีพี ไพร์ ม จากัด (มหาชน)
ภาษาอังกฤษ
Thai Luxe Enterprises Public Company Limited PP PRIME Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์
“TLUXE”
“PPPM”
ตราสัญลักษณ์ (Logo)

ตราประทับ

ทัง้ นีบ้ ริ ษัท ฯ ได้ ดาเนินการจองชื่ อย่อหลักทรัพย์ ดังกล่าวเรี ยบร้ อยแล้ ว แต่จะดาเนินการเปลี่ยนแปลงภาย
หลังจากแจ้ งเปลี่ยนแปลงผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจในการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ในกรณีที่
มีเหตุขดั ข้ องทาให้ บริ ษัทไม่สามารถใช้ ชื่อย่อหลักทรัพย์ตามที่เสนอนี ้ได้
คณะกรรมการพิจารณาแล้ ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั เิ ปลีย่ นแปลงชื่อบริ ษัท เปลีย่ นแปลง
ชื่อย่อหลักทรัพย์ เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริ ษัท และการมอบอานาจให้ คณะกรรมการ
บริ ษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น
การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หน้ า 4 จาก 7

ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดต้ องการสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ผู้ด าเนิ น การประชุ ม สอบถามว่า มี ผ้ ูถื อ หุ้น ท่ า นใดไม่เห็ น ด้ ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง หรื อ ไม่ หากมี ให้ ท าการ
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้ วให้ ชมู ือขึ ้นเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเก็บบัตรเพื่อทาการนับคะแนนต่อไป เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในวาระนี ้ ผู้ดาเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษัทจากเดิม บริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)
เปลี่ยนแปลงเป็ น บริ ษัท พีพี ไพร์ ม จากัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ เปลี่ยนแปลงตรา
สัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนชื่อบริ ษัท ด้ วยคะแนน
เสียงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดย
มีผลการนับคะแนน ดังนี ้
- เห็นด้ วย
253,994,088 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหนั งสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 1 ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เปลี่ยนชื่อบริษัท
ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากในวาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ เปลี่ยนแปลงชื่อของ
บริ ษัทฯ ดังนัน้ จึงต้ องมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 1 ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนชื่อ
บริ ษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
เดิม
ข้ อ 1
ชื่อบริ ษัท “บริ ษัท
ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์
จากัด (มหาชน)
และมีชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า
Thai Luxe Enterprises
Public Company Limited”
แก้ ไข
ข้ อ 1
ชื่อบริ ษัท “บริ ษัท
และมีชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า

พีพี ไพร์ ม
PP PRIME

จากัด (มหาชน)
Public Company Limited”

คณะกรรมการพิจารณาแล้ ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหนังสือบริ คณห์
สนธิ ข้ อ 1 ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นชื่อบริ ษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น
การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดต้ องการสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น
หน้ า 5 จาก 7

ผู้ด าเนิ น การประชุ ม สอบถามว่า มี ผ้ ูถื อ หุ้น ท่ า นใดไม่เห็ น ด้ ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง หรื อไม่ หากมี ให้ ท าการ
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้ วให้ ชมู ือขึ ้นเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเก็บบัตรเพื่อทาการนับคะแนนต่อไป เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในวาระนี ้ ผู้ดาเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 1 ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับ การ
เปลีย่ นชื่อบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี ้
- เห็นด้ วย
253,994,088 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับข้ อ 1 ข้ อ 2 และข้ อ 47 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลง
ชื่อและตราประทับของบริษัท
ผู้ดาเนินการประชุม ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากในวาระที่ 2 ที่ประชุมได้ อนุมตั ิการเปลี่ยนชื่อ และตรา
ประทับของบริ ษัท ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับข้ อ 1 ข้ อ 2 และข้ อ 47 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลง
ชื่อและตราประทับของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ข้ อบังคับเดิม
ข้ อ 1. ข้ อ บังคับ นี ใ้ ห้ เรี ย กว่า ข้ อ บังคับ ของบริ ษั ท
ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ข้ อ 2. ค าว่ า “บริ ษั ท ” ในข้ อ บัง คับ นี ใ้ ห้ หมายถึ ง
บริ ษั ท ไทยลั ก ซ์ เอ็ น เตอร์ ไพรส์ จ ากั ด
(มหาชน)
ข้ อ 47. ตราของบริ ษัทให้ ใช้ ดงั ที่ประทับไว้ ดงั นี ้

ข้ อบังคับใหม่
ข้ อ 1. ข้ อบังคับนี ้ให้ เรี ยกว่า ข้ อบังคับของบริ ษัท พีพี
ไพร์ ม จากัด (มหาชน)
ข้ อ 2. ค าว่ า “บริ ษั ท ” ในข้ อบั ง คั บ นี ใ้ ห้ หมายถึ ง
บริ ษัท พีพี ไพร์ ม จากัด (มหาชน)
ข้ อ 47. ตราของบริ ษัทให้ ใช้ ดงั ที่ประทับไว้ ดงั นี ้

การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดต้ องการสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น
หน้ า 6 จาก 7

ผู้ด าเนิ น การประชุ ม สอบถามว่า มี ผ้ ูถื อ หุ้น ท่ า นใดไม่เห็ น ด้ ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง หรื อ ไม่ หากมี ให้ ท าการ
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้ วให้ ชมู ือขึ ้นเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเก็บบัตรเพื่อทาการนับคะแนนต่อไป เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในวาระนี ้ ผู้ดาเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติท่ ปี ระชุม

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ข้ อบั ง คั บ ข้ อ 1 ข้ อ 2 และข้ อ 47 เพื่ อ ให้ สอดคล้ องกั บ การ
เปลีย่ นแปลงชื่อและตราประทับของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี ้
- เห็นด้ วย
253,994,088 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดาเนินการประชุมเรี ยนให้ ทราบว่าขณะนี ้วาระต่างๆ ได้ ทาการพิจารณาตามลาดับวาระที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญ
ประชุมครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ดาเนินการประชุม จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม หรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้
ผู้ดาเนินการประชุมสอบถามว่ามีผ้ ถู ื อหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรื อไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือ
หุ้นต้ องการซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงเรี ยนว่าการประชุมในครัง้ นี ้ได้ มีการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวี ดีโอไว้ โดยหากผู้
ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับวีดีโอดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับได้ ที่สานักงานเลขานุการบริ ษัท ของบริ ษัทที่หมายเลข
02-251-8152 หรื ออีเมลล์ ที่ ir@thailuxe.com
ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิ ดการประชุม โดยขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุมในวันนี ้
ปิ ดประชุมเวลา 14.10 น.

- พิ ธพร กลิ่ นเฟื ่ อง --------------------------------(พลอากาศเอกพิธพร กลิน่ เฟื่ อง)
ประธานที่ประชุม
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