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บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 
เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภา 
ต าบลหนองชุมพล อ าเภอเขาย้อย  

จังหวัดเพชรบุรี 76140 
       



 

 

1 

 

วนัท่ี  23 มีนาคม 2561 

 

เร่ือง   ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
   2. รายงานประจ าปี งบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM) 
   3. ประวตัิโดยสงัเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท  

 4. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.  ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน  
    เอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ การออกเสยีงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนน 

   5. ประวตัิกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉนัทะและนิยามกรรมการอิสระ 
6. ข้อบงัคบับริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

   7. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 
       

โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 ได้ก าหนดให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 ในวันองัคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภา 
ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560     
วตัถปุระสงค์และเหตผุล :   การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 และได้จัดส่ง
ส าเนารายงานการประชมุให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด
แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2560 ซึ่งบริษัทได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้รายละเอียดส าเนารายงานการประชุม
ตามปรากฎสิง่ที่สง่มาด้วย 1 
ความเห็นของคณะกรรมการ :   เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัที่ 28 
เมษายน 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ได้มกีารบนัทกึรายงานการประชมุไว้อยา่งถกูต้องตามความเป็นจริงแล้ว 
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2560 และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา  
วตัถปุระสงค์และเหตผุล :   รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และข้อมูลส าคญัอื่นๆ ปรากฎ
อยู่ในรายงานประจ าปี 2560 รูปแบบ CD-ROM ซึ่งบริษัทได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ :   เห็นควรเสนอรายงานประจ าปี 2560 และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี
ที่ผา่นมา ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระรับทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2560 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี  
   วตัถปุระสงค์และเหตผุล :   งบการเงินประจ าปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบ

บญัชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลกัการบญัชีที่รับรอง
ทั่วไป จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 อนุมัติงบการเงิน สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ดัง
ปรากฏในรายงานงบการเงินประจ าปี 2560 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้
รูปแบบ CD-ROM รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2  
ความเห็นของคณะกรรมการ :   เห็นสมควรพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 และรายงานของผู้ สอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตวา่ถกูต้องแล้วให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับงวดผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล :   บริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาอนุมัติจัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากงวดด าเนินงาน
นบัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม และสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคมของทกุรอบปี โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
60 ของผลก าไรสทุธิ (หลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามอตัราสว่นการถือครองหุ้นของแตล่ะบคุคล 
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน   ฐานะการเงิน และโครงการใน
อนาคตของบริษัท รวมทัง้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม  ประกอบกบัข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 40 ก าหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่ง
เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล”  
เนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 ขาดทนุ จึงขอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผล
ส าหรับงวดผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
ความเห็นของคณะกรรมการ :   เห็นควรเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับ
งวดผลการด าเนินงานประจ าปี 2560  
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระประจ าปี 2561 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล :   ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 17 ก าหนดว่า “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้
กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจด
ทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก  สว่นปี หลงัๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้
เป็นผู้ ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกไปมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตัง้เข้ามาใหม่ได้ ”  ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 นี ้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระมีจ านวน 4 ทา่นคือ  

1. ดร.เดน่ชยั อคัรเดชเดชา   กรรมการ 
2. นางกนกวลัย์ วรรณบตุร   กรรมการ 
3. นางสาวภทัชรดา จฑุาประทีป   กรรมการ 
4. นายสวุิทย์ วรรณะศิริสขุ   กรรมการ 
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ซึง่บริษัทได้แจ้งผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
และรายช่ือบุคคลที่เห็นว่า มีคณุสมบตัิที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทลว่งหน้า ระหว่าง
วนัที่ 1 ธันวาคม 2560 จนถึง 31 มกราคม 2561 ผลปรากฎว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท 
ความเห็นของคณะกรรมการ (ไมร่วมกรรมการท่ีได้รับเสนอช่ือ)  :   คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสม
ในการด ารงต าแหน่งโดยค านึงถึงคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์อยา่งครบถ้วน เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการทัง้สี่
ทา่น ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ประเภท หมายเหตุ 
1. ดร.เดน่ชยั อคัรเดชเดชา กรรมการ เสนอกลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 
2. นางกนกวลัย์ วรรณบตุร กรรมการ เสนอกลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 
3. นางสาวภทัชรดา จฑุาประทีป กรรมการ เสนอกลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 
4. นายสวุิทย์ วรรณะศิริสขุ กรรมการ เสนอกลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 

รายละเอียดประวตัิผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2561 
    วตัถปุระสงค์และเหตผุล :   ตามข้อบงัคบั ข้อ 30 ก าหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูป

ของเงินรางวลั  เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามข้อบงัคบัหรือตามมติ
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา” กรรมการได้พิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน 
โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและ
สภาวะการเติบโตของบริษัท ประกอบกับความทุ่มเทของกรรมการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  จึงขอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดวิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 และขอก าหนดวงเงินไม่เกิน 
10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดงันี  ้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2561 (ก าหนดอตัราเดียวกับอตัราค่าตอบแทนประจ าปี 2560) 
 1) คา่ตอบแทนรายเดือน (ก าหนดอตัราเดียวกับอตัราค่าตอบแทนประจ าปี 2560) 
 • ประธานกรรมการ 30,000 บาทต่อเดือน (สามหมื่นบาทตอ่เดือน) 
 • รองประธานกรรมการ 25,000 บาทต่อเดือน (สองหมื่นห้าพนับาทตอ่เดือน) 
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน (สองหมื่นห้าพนับาทตอ่เดือน) 
 • กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน (สองหมื่นบาทตอ่เดือน) 
 2) ค่าเบีย้ประชุมรายไตรมาส (ก าหนดอตัราเดียวกับอตัราค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2560) 
 • ประธานกรรมการ 17,500 บาทต่อครัง้ (หนึง่หมื่นเจ็ดพนัห้าร้อยบาทตอ่ครัง้) 
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อครัง้ (หนึง่หมื่นห้าพนับาทตอ่ครัง้) 
 • กรรมการ 12,000 บาทต่อครัง้ (หนึง่หมื่นสองพนับาทตอ่ครัง้) 

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2561 (ก าหนดอตัราเดียวกับอตัราค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2560) 
 1) ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริหาร 5,000 บาทต่อครัง้ต่อคน (ห้าพนับาทตอ่ครัง้ตอ่คน) 
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 2) ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบสงัคม (CSR) 5,000 บาทต่อครัง้ต่อคน (ห้าพนับาทตอ่ครัง้ตอ่คน) 
 3) ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5,000 บาทต่อครัง้ต่อคน (ห้าพนับาทตอ่ครัง้ตอ่คน) 
นอกเหนือจากการจ่ายเงินตามข้อก าหนดข้างต้น บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัททัง้
คณะในรูปแบบเงินรางวลั บ าเหน็จพิเศษ โบนสั หรือ ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นโดยมีจ านวนเ งินที่จ่ายทุกข้อแล้ว
ต้องไมเ่กิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) 
ทัง้นีใ้นปี 2560 ได้มีการจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นจ านวนเงินรวม 3,530,000 
บาท (สามล้านห้าแสนสามหมื่นบาท) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 หัวข้อ
โครงสร้างการจดัการ 
ความเห็นของคณะกรรมการ :   เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิก าหนดวิธีการจ่ายคา่ตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ และ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว  
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล :   เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 120 บญัญัติว่า “ให้ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 บญัญตัิวา่ “ผู้สอบบญัชี ต้องไม่เป็น กรรมการ พนกังาน 
ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหนง่หน้าที่ใด ๆ ของบริษัท”  
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับและเช่ือถือในประสิทธิภาพการท างาน ความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี เห็นสมควรเสนอบริษัท กรินทร์ 
ออดิท จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2561 โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชีอนญุาตดงันี ้ 

1. นายเจษฎา   หงัสพฤกษ์  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที ่ 3759 และ/หรือ 
(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

2. นายจิโรจ    ศิริโรโรจน์   ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที ่ 5113  และ/หรือ 
 (ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 
3. นางสาวกรรณิการ์  วิภาณรัุตน์  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที ่ 7305  

(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 
ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีเป็นเงินจ านวน 1,670,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) (ลดลงจากปี 
2560) ทัง้นีค้่าสอบบญัชีดงักล่าว ยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายใน
เดินทาง ฯลฯ  

  หนว่ย : บาท 

รายการ ปี 2560 
(EY) 

ปี 2561 (ปีที่เสนอ) 
(กรินทร์ ออดิท) 

คา่ตรวจสอบงบการเงิน ประจ าปี 1,140,000 1,100,000 

คา่สอบทานงบการเงิน ประจ าไตรมาส  720,000 570,000 

รวม 1,860,000 1,670,000 
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คา่สอบบญัชีข้างต้น ไมร่วมคา่บริการอื่น (Non-audit fee) ซึง่จ่ายเป็นคา่ตรวจสอบการใช้สทิธิประโยชน์บตัรสง่เสริม
การลงทนุ 
ทัง้นีผู้้ตรวจสอบบญัชีรายช่ือข้างต้น ไมม่ีความสมัพนัธ์และ/หรือไมม่ีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร /ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ท าให้ผู้ ถือหุ้นมีข้อมลูประกอบการพิจารณาตดัสนิใจวา่ผู้ตรวจสอบ
บญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือนัน้มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอต่อการท าหน้าที่ โดยคณะกรรมการจะดแูลให้สามารถ
จดัท างบการเงินได้ทนัตามก าหนดระยะเวลา  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :   เพื่อให้งานสอบบัญชีของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สงูสดุคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลอืกส านกังานสอบบญัชีรายใหมน่ าเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 โดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีที่มีคณุสมบตัิผ่านเกณฑ์ดงักลา่ว
ครบถ้วน ทัง้เกณฑ์ประเมินทางด้านเทคนิคและเสนอราคาค่าสอบบญัชีในราคาที่เหมาะสม เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และอนมุตัิจ านวนเงินคา่สอบบญัชีตามที่ได้น าเสนอข้างต้น 
ความเห็นของคณะกรรมการ :   เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 3759 และ/หรือนายจิโรจ ศิ
ริโรโรจน์ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 5113 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัุตน์ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 7305 ผู้
ตรวจสอบบญัชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 และอนุมตัิค่า
สอบบญัชีประจ าปี 2561 จ านวน 1,670,000 บาท (หนึง่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีดงักลา่ว 
ยงัไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเทา่ที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ  
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล :   เพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ฉบบั
แก้ไข ตามค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ที่ 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมเร่ืองสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการขอเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น โดยการ
แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 31 วรรค 2 
ข้อความเดิม  
ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในสีเ่ดือนนบัแตว่นัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่ประชมุวสิามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามญั เมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไมน้่อยกว่าหนึ่งใน
ห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ยี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สบิของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย เช่น ใน
กรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัการให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นบัแตว่นัท่ีได้มีหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น  
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ข้อความใหม่  
ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในสีเ่ดือนนบัแตว่นัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่ประชมุวิสามญั หรือคณะกรรมการจะเรียกประชมุ
ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั เมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไมน้่อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสี่สบิห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับ
หนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
         ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่ง
เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สบิห้าวนันบั
แต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถื อหุ้นที่คณะกรรมการเรียก
ประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตาม
สมควร 
        ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองครัง้ใดจ านวนผู้ ถือ
หุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา103 ผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสองต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 
ความเห็นของคณะกรรมการ :   เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 
เร่ืองสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการขอเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกบักฏหมายที่แก้ไขใหม่ 
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  

วาระที่ 9.1 พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2560 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล :   สบืเนื่องจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2560 มีมติ
ก าหนดค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริหารครัง้ละ 5,000 บาท (ห้าพันบาท)โดยก าหนดจ่ายเบีย้ประชุมคณะ
กรรมการบริหารปีละไม่เกิน 12 ครัง้ และก าหนดจ านวนวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริหารทัง้หมดต้องไม่เกิน 
10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ทัง้นีใ้นปี 2560 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จ านวนรวมทัง้สิน้ 18 
ครัง้ ซึ่งเกินกว่าจ านวน 12 ครัง้ ตามที่ได้ขออนมุตัิไว้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องบริหารงานเพื่อตอบสนองกบัภาวะการ
แข่งขันทางธุรกิจและสภาพตลาดในปัจจุบัน อีกทัง้มีการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าเพิ่มมากขึน้ บริษัทจึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมากครัง้ขึน้กว่าที่คาดการณ์ไว้จากการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2560 บริษัทมีความจ าเป็นต้องเบิกจ่ายเบีย้ประชมุคณะกรรมการบริหารเกินกว่าจ านวน 12 ครัง้ ตามที่ได้รับอนมุตัิ
ไว้ แต่ทัง้นีก้ารจ่ายค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริหารในส่วนที่เกินนี ้เมื่อรวมกับค่าตอบแทนกรรมการทัง้หมดที่
บริษัทจ่ายให้แก่กรรมการ ยังอยู่ในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  
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ความเห็นของคณะกรรมการ :   เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาให้สตัยาบนัการจ่ายค่าเบีย้ประชุมคณะ
กรรมการบริหารประจ าปี 2560 ส าหรับการประชมุทีเ่กินจ านวน 12 ครัง้ตอ่ปี ท่ีขออนมุตัิไว้  
การลงมติ  วาระนีต้้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ท่านผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตวัเองในครัง้นี ้กรุณาน าบตัรประจ าตัว
ประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) มาเพื่อแสดงสิทธิในการเข้า
ร่วมประชมุ 

ในกรณีที่ทา่นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง โปรดแตง่ตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะไปประชมุแทนท่าน โดยใช้แบบ
หนงัสอืมอบฉนัทะ ซึง่มีค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะและเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชมุ รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4
       

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถามเพื่อซกัถามกรรมการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุได้
ทาง www.thailuxe.com หัวข้อติดต่อ เลขานุการบริษัท  หรือ e-mail address :  sasiporn.pa@thailuxe.com  หรือเบอร์
โทรสารหมายเลข   0-2251-8152 ตอ่ 206 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
(พลอากาศเอกพิธพร กลิน่เฟ่ือง) 

ประธานกรรมการ 
บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน)  

http://www.thailuxe.com/
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

 การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดั
ประชมุขึน้เมื่อวนัศกุร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชมุ เลขท่ี 62-62/1 หมูท่ี่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภา ต าบล
หนองชมุพล อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ 
 
เร่ิมการประชุม 

พลอากาศเอกพิธพร กลิน่เฟ่ือง ประธานกรรมการ ซึง่ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชมุ (“ประธานฯ”) กลา่วเปิดการ
ประชมุต้อนรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ โดยมอบหมายให้นางชลภรณ์ วฒุิรัตน์ พิธีกรท่ีประชุมเป็นผู้ด าเนินการประชุม
ต่อไป (“พิธีกร”) โดยก่อนเร่ิมประชุม  พิธีกรได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อก าหนดที่เก่ียวกับการประชุม การลงมติ และ 
รายละเอียดตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้     

ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (วนั Record Date) ในวนัท่ี 23 มีนาคม 2560 และวนั
รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้ นในวันที่ 24 มีนาคม 2560 นัน้ มีจ านวนผู้ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 2,393 ราย จ านวนหุ้ นที่
จ าหน่ายทัง้หมด 563,050,687 หุ้น และในการประชมุครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ
รวมทัง้สิน้จ านวน 34 ราย จ านวนหุ้น 232,238,859  หุ้น หรือร้อยละ 41.25 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  ครบ
เป็นองค์ประชมุผู้ ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยข้อบงัคบัข้อที่ 34 ได้ก าหนดให้การประชมุผู้ ถือหุ้น 
ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ ดงันัน้ จากจ านวนผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและจ านวนหุ้นดงักลา่ว ถือวา่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว 

จากนัน้พิธีกรจึงกลา่วแนะน าคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชมุเพื่อตอบข้อซกัถามของ
ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

 
กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. พลอากาศเอก พิธพร กลิน่เฟ่ือง ประธานกรรมการ 
2. พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
3. ดร.เดน่ชยั  อคัรเดชเดชาชยั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. นางนที ชวนสนิท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. นายธีรวิทย์ ธนกิจสนุทร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
6. นายกิติพฒัน์ ชลวฒุิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการสายธุรกิจการค้า 
7. นางกนกวลัย์ วรรณบตุร กรรมการและกรรมการผู้จดัการสายการตลาดและพฒันาธุรกิจ 
8. น.ส.ภทัชรดา ศรีอินทราวานิช กรรมการและ กรรมการผู้จดัการสายบญัชีและการเงิน 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. คณุศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. คณุนริศรา พทุธิวฒุิกลู ผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
3. คณุนริศรา ไสวแสนยากร ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ส านกักฎหมายสากล ธีรคปุต์ จ ากดั 
4. คณุกมลชนก  ลลีารัตนกลุ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ส านกักฎหมายสากล ธีรคปุต์ จ ากดั 

 
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 มีวาระการประชุมจ านวน 10 วาระ ตามรายละเอียดในหนงัสือบอก

กลา่วเชิญประชมุที่ได้สง่ให้ท่านผู้ ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมลูลว่งหน้าก่อนการประชุม โดยก่อนเข้าสูว่าระการประชุม พิธีกรได้
ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบถึงข้อก าหนดที่เก่ียวกบัการประชมุ การลงมติ และ รายละเอียดตา่งๆ มีดงัตอ่ไปนี  ้

1. ในการออกเสยีงลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น  
2. ผู้ ถือหุ้ นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ท าการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ใน

คอมพิวเตอร์แล้ว ทา่นท่ีรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุไมต้่องออกเสยีงลงคะแนนอีก 
3. หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชีแ้จงเพิ่มเติมในประเด็นใด 

ขอให้แจ้งช่ือและซกัถามเมื่อน าเสนอจบในแตล่ะวาระ  
4. ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระใด ขอความกรุณางดออกเสยีงในวาระนัน้ หรือบริษัทฯ อาจเชิญ

ให้ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วออกจากที่ประชมุได้เป็นการชัว่คราวในวาระนัน้ๆ 
5. ผู้ ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ใน

ขณะที่ลงทะเบียนและขอให้ทา่นชูมือขึน้ เพื่อให้พนกังานของบริษัทไปเก็บบตัรเพื่อมานบัคะแนน ส าหรับท่านที่ไม่คดัค้าน
หรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าท่านอนุมตัิตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน บริษัทจะน าคะแนน
เสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนัน้ หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสยีงลงคะแนน เพื่อ
สรุปผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

6. ผู้มอบฉนัทะที่ได้ระบกุารออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคดัค้านหรืองดออกเสยีงในใบมอบฉนัทะ
ในวาระใดๆผู้ รับมอบฉนัทะไมต้่องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน บริษัทฯจะนบัคะแนนของทา่นจากใบมอบฉนัทะ 

พิธีกรจะเป็นผู้ เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นบัได้จะเป็น
คะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้ นที่เข้าประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้
จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชุมลา่สดุในวาระนัน้ๆ พิธีกรเร่ิมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 

  พิธีกรชีแ้จงตอ่ที่ประชุมวา่ บริษัทได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2559   และได้
จดัสง่ส าเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด
แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่ง
บริษัทได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้รายละเอียดส าเนารายงานการประชมุตามปรากฏสิง่ที่สง่
มาด้วย 1 



 
 

หน้า 3 จาก 17 

 
 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่รายงานการประชุมดงักลา่วได้ท าการบนัทกึข้อมลูไว้โดยถกูต้องและครบถ้วน
แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ตามรายงานการ
ประชมุที่คณะกรรมการบริษัทได้น าเสนอ 

โดยมติในวาระนี ้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน  

พิธีกรสอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนีห้รือไม ่ ปรากฏ
วา่ไมม่ีถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น   

พิธีกรจึงสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ท าการลงคะแนนใน
บตัรลงคะแนน แล้วให้ชมูือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบตัรเพื่อท าการนบัคะแนนตอ่ไป    

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้านหรืองดออกเสยีงในวาระนีพ้ิธีกรจึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2559 โดย
มีคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีง  รายละเอียดเป็นดงัตอ่ไปนี ้ 
 ผู้ถอืหุ้น จ านวน )หุ้น(  คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 232,238,859 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสยีง 0 - 
(4) บตัรเสยี 0 - 
 รวมจ านวนเสียง 232,238,859 100.00 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2559 

พิธีกรชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทได้จดัท ารายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2559 
ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นวา่มีความถกูต้อง จึงเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ดงัปรากฏ
ในรายงานประจ าปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2559 รูปแบบ CD-ROM ซึ่งบริษัทได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนงัสอืเชิญประชมุ สิง่ที่สง่มาด้วย 2 

 คณะกรรมการ เห็นควรพิจารณารับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯประจ าปี 2559 

 โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธ์ิออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากรายงานประจ าปี 2559 (Annual Report) และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี 2559 (56-1) บริษัทมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากเดิมตามที่ผู้ สอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากดั ได้พิจารณาในประเด็นต่างๆ ดงัตอ่ไปนี ้ขอให้ผู้ด าเนินการประชมุเรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

พิธีกรชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอแก้ไขข้อความในรายงานประจ าปี 2559 (Annual Report) และแบบแสดง
รายการข้อมลูประจ าปี 2559 (56-1) โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารท่ีได้รับจากเจ้าหน้าที่ ณ จดุลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
ดงันี ้ 

1. ขอแก้ไขตวัเลขในตารางค่าตอบแทนบคุคลากรในบริษัทและบริษัทย่อย ซึง่ในรายงานประจ าปี 2559 (56-2) 
อยู่ในหน้าที่ 55 และในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (56-1) จะอยู่ในหน้าที่ 54 ตามตารางที่ท่าน
เห็นขณะนี ้

2. ขอแก้ไขตารางค่าผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยขอแก้ไขตวัเลขในตารางเป็นตวัเลขที่ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่ม ซึ่งในรายงานประจ าปี 2559 (56-2) อยู่ในหน้าที่ 65 และจะอยู่ในหน้าที่ 67 ของแบบแสดง
รายการข้อมลูประจ าปี 2559 (56-1) ตามตารางที่ทา่นเห็นขณะนี ้

3. ขอแก้ไขโดยตดัข้อความออก ดงันี ้ "ผู้ สอบบญัชีของบริษัท คือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้สอบ
งบการเงินรายไตรมาสปี 2559 ได้ให้ความเห็นในรายงานสอบบญัชีว่าบริษัทไม่มีข้อบกพร่องเก่ียวกบัระบบ
การควบคุมภายใน“ ซึ่งในรายงานประจ าปี 2559 (56-2) จะอยู่ในหน้าที่ 76 บรรทดัที่ 12–13 และจะอยู่ใน
หน้าที่ 78 ของแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (56-1) 

4. ขอแก้ไขตารางรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยเพิ่มหัวข้อ 1.4 บริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากัด และ หัวข้อ 1.5 บริษัท 
เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซึง่ในรายงานประจ าปี 2559 (56-2) จะอยู่ในหน้าที่ 77 และจะอยูใ่น
หน้าที่ 80 ของแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (56-1)  

โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการแก้ไขและน าสง่ต่อกลต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัทฯ 
เรียบร้อยแล้ว 

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ต้องการซกัถามได้ซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ตอบ
ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติม  พิธีกรจึงสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออก
เสยีง หรือไม ่หากมีให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนน แล้วให้ชมูือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบตัรเพื่อท าการนบั
คะแนนตอ่ไป   เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้านหรืองดออกเสยีงในวาระนีพ้ิธีกรจึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2559 โดยมี
คะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมี
สทิธิออกเสยีง รายละเอียดเป็นดงัตอ่ไปนี ้  
 ผู้ถอืหุ้น จ านวน )หุ้น(  คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 232,238,859 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสยีง 0 - 
(4) บตัรเสยี 0 - 
 รวมจ านวนเสียง 232,238,859 100.00 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 
2559 

พิธีกรชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการท างบการเงินของบริษัทสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 ซึง่ได้ผา่นการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และ ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลกัการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
อนมุตัิงบการเงิน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงัปรากฏในรายงานงบการเงินประจ าปี 2559 ซึ่งบริษัทได้จดัสง่ให้แก่
ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชุมในครัง้นี ้รูปแบบ CD-ROM รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนงัสอืเชิญประชุม
สิง่ที่สง่มาด้วย 2  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการ ทบทวนจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และ ผ่านการตรวจสอบจากผู้
ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาตวา่ถกูต้องแล้ว   

พิธีกรสอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนีห้รือไม ่ 
ปรากฏวา่ไมม่ีถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  พิธีกรจึงชีแ้จงวา่มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิ
ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธ์ิออกเสยีงลงคะแนน   

พิธีกรเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหาร น าเสนอข้อมลูของผลการด าเนินงานโดยสรุป 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชีแ้จงภาพรวมโดยสรุปของปี 2559 ดังนี  ้ผลการด าเนินงาน ปี 2559 รายได้รวม 
2,240.18 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายรวมอยูท่ี่ 1,795.09 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 73.61 ล้านบาท สง่ผลให้ปี 2559 มีก าไร
สทุธิ 232.32 ล้านบาท ซึง่ในปี 2558 ขาดทนุสทุธิ 44.63 ล้านบาท  

โครงสร้างรายได้ปี 2559 จ านวน 2,240.18 ล้านบาทประกอบด้วย รายได้หลกัจากการขายอาหารสตัว์ 1,501.29 
ล้านบาท คิดเป็น 67.02% รายได้จากการขายไฟฟ้า 10 ล้านบาท คิดเป็น 0.44% ก าไรจากลงทุนในหลกัทรัพย์ 649.05 
ล้านบาท คิดเป็น 28.97% ดอกเบีย้รับ 39.43 ล้านบาท คิดเป็น 1.76% ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่ง
เป็นบริษัท นิปปอนฟู้ด โปรดกัซ์ จ ากดั (เดิมช่ือบริษัท ไทยลกัซ์ ฟู้ด จ ากดั) 11.11 ล้านบาท คิดเป็น 0.50% ก าไรจากการ
จ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทร่วม 21 ล้านบาท คิดเป็น 0.94% และรายได้อื่น 8.31 ล้านบาท คิดเป็น 0.37% 

โครงสร้างค่าใช้จ่ายปี 2559 จ านวน 1,795.09 ล้านบาทประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายต้นทนุขาย 1,295.06 ล้านบาท 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 161.29 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 47.52 ล้านบาท ขาดทุนจากค่าเผ่ือด้อยค่าเคร่ืองจักร 
71.10 ล้านบาท ขาดทนุจากคา่เผ่ือการด้อยคา่ความนิยม 201 ล้านบาท ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 19.12 ล้านบาท  

โครงสร้างอตัราก าไรปี 2559 อตัราก าไรขัน้ต้น 14.31% สงูขึน้กวา่ปี 2558 เนื่องจากวตัถดุิบมีราคาลดลงและการ
บริหารจดัการท่ีดีขึน้ อตัราก าไรสทุธิ 15.37% ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีก าไรสทุธิต่อหุ้นเฉลี่ย 0.42 บาทต่อหุ้น 
ซึง่ในปี 2558 ขาดทนุสทุธิเฉลีย่ 0.08 บาทตอ่หุ้น 

งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2559 ทรัพย์สนิสนิทรัพย์เพิ่มขึน้จ านวน 3,569 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดและเงิน
ลงทนุชัว่คราว  1,848 ล้านบาท สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 434 ล้านบาท สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 378 ล้านบาท ที่ดินอาคาร
และอปุกรณ์สทุธิ 909 ล้านบาท สว่นของหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสัน้ 498 ล้านบาท หนีส้ิน
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หมุนเวียนอื่น 132 ล้านบาท หนีส้ินไม่หมุนเวียนอื่น 1,120 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู้  ประมาณ 949 ล้านบาท สว่น
ของผู้ ถือหุ้น 1,819 ล้านบาท  

นายชาญ บรูณ์ประเสริฐ อาสาสมคัรพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย (“สมาคมฯ”) ได้สอบถามดงันี ้

นายชาญฯ :  รายได้จากการขายไฟฟ้าในปีนีจ้ะมีผลประกอบการที่ดีขึน้หรือไม่อย่างไร และรายได้จากการลงทุนใน
หลกัทรัพย์ เมื่อมีการลงทนุในธุรกิจที่ตา่งไปแนวโน้มรายได้ของบริษัทในแตล่ะประเภทกิจการจะเป็นอยา่งไรตอ่ไป 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร :  ในปี 2559 รายได้ 10 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายไฟฟ้าจากโครงการพลงังานความ
ร้อนที่ประเทศญ่ีปุ่ น จ านวน 2 โรงไฟฟ้า เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เมื่อกรกฎาคม ปีที่ผ่านมา จากแผนการ
ลงทนุในปี 2560 นอกจากโรงไฟฟา้ 2 โรงที่ได้จ าหนา่ยไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์( cod) ในปี 2559 จะสามารถรับรู้รายได้
ทัง้ปี 2560 แล้ว ตามแผนการลงทนุจะมีโรงไฟฟ้าทัง้หมด 12 ยนูิต ซึ่งจะด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าภายในปีนี  ้  ซึง่ปัจจุบนั
ยงัเป็นไปตามแผนงานอยู ่โดย2 ยนูิตที่เพิ่มเติมคาดวา่ภายในต้นไตรมาสที่ 3 บริษัทจะสามารถจ าหนา่ยไฟฟา้เข้าระบบเชิง
พาณิชย์ได้ และโรงไฟฟ้าอีก 8 โรง คาดว่าประมาณต้นไตรมาสที่ 4 ภายในปีนี ้  ซึ่งคาดว่าในปี 2560 จะได้รับรายได้จาก
โครงการไฟฟา้ประมาณ 60 ล้านบาท ซึง่จะเพิ่มขึน้จากปี2559  ประเด็นที่สองเร่ืองรายได้จากหลกัทรัพย์ซึง่เป็นรายได้ที่ยงั
ไมไ่ด้มีการขายจริงเป็นก าไรท่ีเกิดจากราคาตลาดลบจากต้นทนุ (mark to market ) ซึง่ไมไ่ด้เป็นรายได้จากการด าเนินธุรกิจ
หลกัของบริษัท จากผลประกอบการณ์ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลก าไรจากธุรกิจหลกัเพิ่มขึน้ รายได้จากอาหารสตัว์น า้  18 
ล้านบาท รายได้จากอาหารสตัว์เลีย้ง  2 ล้านบาท  

นางสาวอาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงันี ้

นางสาวอาภรณ์ฯ :  รายได้จากอาหารสตัว์ในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 สอบถามวา่สดัสว่นรายได้อาหารสตัว์ในปี 2560 
จะเป็นอยา่งไร 

ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร  :  รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ในปี  2559 ลดลงมาอยู่ที่1 ,500ล้านบาท  ซึ่งเกิดจาก
สถานการณ์ภยัแล้งท าให้ธุรกิจอาหารปลาไม่สามารถเติบโตได้ตามที่คาดการณ์ไว้ ส่วนของอาหารกุ้ งในปี 2559 ก็ยงัไม่
เติบโตขึน้เนื่องจากอยู่ในช่วงการท าตลาดและปรับเปลี่ยนในช่วงไตรมาสที่ 3 ในปี 2559 ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตขึน้
ในปี 2560 สดัสว่นรายได้ของปี 2560 จากแผนงานทางธุรกิจได้คาดการณ์วา่จะเติบโตขึน้จากปีที่ผา่นมาประมาณ 20-30% 
แนวโน้มรายได้จากอาหารกุ้งมแีนวโน้มที่ดขีึน้เร่ือยๆ ในสว่นของอาหารปลาอยูใ่นสถานะท่ีสามารถควบคมุจดัการได้คาดวา่
จะอยู่ในสดัสว่นท่ีเทียบเท่ากบัปีที่ผา่นมาหรือเพิ่มขึน้เลก็น้อย เนื่องจากมีกลยทุธ์ในการขายอาหารสตัว์อื่นๆ เช่น ในปีนีจ้ะ
เร่ิมขยายตลาดอาหารปลากะพงซึง่ได้เปิดตวัไปแล้วในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึง่คาดวา่จะช่วยเสริมได้ ในสว่นของการ
สง่ออกประเทศพม่าได้มีการแต่งตัง้ผู้แทนจ าหน่ายเพื่อท าตลาดเพิ่มขึน้ ส่วนอาหารกุ้ งคาดว่าจะเติบโตเกือบ 100% เมื่อ
เทียบกบัปีที่ผา่นมาและอาหารปลาคาดการณ์วา่นา่จะเติบโตเลก็น้อยเนื่องจากสภาวะตลาดปัจจุบนัผลติภณัฑ์อาหารปลา
มีการแข่งขนัเพิ่มขึน้และในปีนีส้ถานการณ์ภยัแล้งจะมาอีกหรือไม่ โดยคาดว่ารายได้รวมของปี2560 จะอยู่ที่ 2,000ล้าน
บาท โดยเป็นรายได้จากโครงการไฟฟา้ประมาณ 60 ล้านบาท ในสว่นท่ีเหลอืจะเป็นรายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ 

พิธีกรสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง หรือไม ่หากมีให้ท าการลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนน แล้วให้ชมูือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบตัรเพื่อท าการนบัคะแนนตอ่ไป    

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้านหรืองดออกเสยีงในวาระนีพ้ิธีกรจึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติ    
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจ าปี ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ ตรวจสอบบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 
ธนัวาคม 2559 โดยมีคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีง รายละเอียดเป็นดงัตอ่ไปนี ้  
 ผู้ถอืหุ้น จ านวน )หุ้น(  คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 232,238,859 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสยีง 0 - 
(4) บตัรเสยี 0 - 
 รวมจ านวนเสียง 232,238,859 100.00 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับงวดผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

พิธีกรชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาอนุมัติจัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากงวดด าเนินงาน
นบัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม และสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคมของทกุรอบปี โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 60 ของ
ผลก าไรสทุธิ (หลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามอตัราสว่นการถือครองหุ้นของแต่ละบุคคล การจ่ายเงิน
ปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน  ฐานะการเงิน และโครงการในอนาคตของบริษัท 
รวมทัง้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม  ประกอบกบัข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 40 ก าหนดวา่ “ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้แบง่เงินปันผล” 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า แม้ว่าผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 จะมีก าไรแตบ่ริษัทยงัอยูร่ะหวา่ง
การลงทนุเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ยืนในอนาคต คณะกรรมการบริษัทหารือกนัแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับงวดผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

โดยมติในวาระนี ้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียง
ลงคะแนน      

นายชาญ บรูณ์ประเสริฐ อาสาสมคัรพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย (“สมาคมฯ”) ได้สอบถามดงันี ้

นายชาญฯ :  มีแนวทางแก้ไขอยา่งไร เร่ืองการจ่ายเงินปันผล 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร :  จากที่ประชมุคณะกรรมการมีมตงิดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากปี 2559 ก าไร 232 ล้านบาท เป็น
ก าไรจากธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ประมาณ 8 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นก าไรจากการลงทนุในหลกัทรัพย์ จากแผนการลงทนุใน
ปี 2560 จะมีการลงทุนในโรงไฟฟ้าและโครงการไฟฟ้าพลงังานลมอีกหนึ่งโครงการ ซึ่งบริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะต้อง
ส ารองเงินสดในการลงทนุ ถ้าผลประกอบการในปี 2560 เป็นไปตามที่ได้คาดการณ์ไว้มีก าไรก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้
ตามนโยบายที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

พิธีกรสอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนีห้รือไม ่ 
ปรากฏวา่ไมม่ีถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  พิธีกรจึงชีแ้จงวา่มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิ
ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธ์ิออกเสยีงลงคะแนน   
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พิธีกรสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง หรือไม ่หากมีให้ท าการลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนน แล้วให้ชมูือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบตัรเพื่อท าการนบัคะแนนตอ่ไป    

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้านหรืองดออกเสยีงในวาระนีพ้ิธีกรจึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับงวดผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 โดยมีคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสยีง รายละเอียดเป็นดงัตอ่ไปนี ้  
 ผู้ถอืหุ้น จ านวน )หุ้น(  คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 232,238,859 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสยีง 0 - 
(4) บตัรเสยี 0 - 
 รวมจ านวนเสียง 232,238,859 100.00 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจ าปี 2560 

พลอากาศเอกพิธพร กลิน่เฟ่ือง ประธานกรรมการซึง่รับหน้าที่เป็นประธานท่ีประชมุกลา่วชีแ้จงดงันี ้ เพื่อให้เป็นไป
ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี   ในวาระนีจ้ึงขอเชิญกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้อง
ประชมุ จนกวา่การพิจารณาวาระนีจ้ะแล้วเสร็จ    

ภายหลงัจากกรรมการได้แก่ พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ และ นางนที ชวนสนิท ออกจากห้องประชุม  หลงัจาก
นัน้ประธานกรรมการได้มอบหมายให้พิธีกรด าเนินการประชมุตอ่ 

พิธีกรชีแ้จงตอ่ที่ประชมุดงันี ้ ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 17 ก าหนดว่า “ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้
กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ 
ให้จับสลากกันว่าผู้ ใดจะออก  ส่วนปี หลงัๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ ออกจากต าแหน่ง 
กรรมการท่ีออกไปมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตัง้เข้ามาใหม่ได้”  ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 นี ้กรรมการที่ต้อง
ออกจากต าแหนง่ตามวาระมีจ านวน 3 ทา่นคือ  

1. พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ กรรมการและรองประธานกรรมการ 
2. นายสจัจะ สขุสงค์  กรรมการ 
3. นางนที ชวนสนิท   กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
ทัง้นีน้ายสจัจะ สขุสงค์ แจ้งความประสงค์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่จะไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกต่อไป 

เนื่องจากหมดวาระและติดภารกิจอื่น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอ ดร.พงศ์รักษ์ จินดาสมบตัิเจริญ ซึ่ งเป็นผู้มี
ความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจอาหารสตัว์น า้และสตัว์เลีย้งเป็นระยะเวลายาวนาน อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ โดยที่
ผ่านมาได้ให้ค าปรึกษาและแนะน าที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เข้ารับด ารงต าแหน่งแทนนาย
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สจัจะ สขุสงค์ ซึง่จะครบวาระภายในเดือนเมษายน 2560 จึงเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเลอืกกรรมการ
ทัง้สามทา่น ดงันี ้

1. พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ ด ารงต าแหนง่ กรรมการและรองประธานกรรมการ เป็นระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน 
นบัถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  ไมม่ีการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท 

2. นางนที ชวนสนิท ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ เป็นระยะเวลา 2 ปี 3 เดือน นบัถึง
วนัประชมุผู้ ถือหุ้น ไมม่ีการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท 

3. ดร.พงศ์รักษ์ จินดาสมบตัิเจริญ ด ารงต าแหนง่ กรรมการ ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท จ านวน 24,081,290 
(ยี่สบิสีล้่านแปดหมื่นหนึง่พนัสองร้อยเก้าสบิหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 4.28 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

รายละเอียดประวตัิผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3        

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ ได้พิจารณาความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งโดย
ค านึงถึงคณุสมบตัิประกอบกบัความรู้ความสามารถแล้วเห็นว่า พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ และนางนที ชวนสนิท  กลบั
เข้าด ารงต าแหนง่เดิมอีกวาระหนึง่ สว่นดร.พงศ์รักษ์ จินดาสมบตัิเจริญ เป็นกรรมการ(แทนนายสจัจะ สขุสงค์) ซึง่บคุคลทัง้
สามทา่นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อยา่งครบถ้วน สว่นกรรมการอิสระมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบันิยาม
กรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพย์ฯ    

โดยมติในวาระนี ้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียง
ลงคะแนน  และ ในวาระนีจ้ะด าเนินการนบัคะแนนโดยแยกเป็นรายบคุคล 

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการซกัถามได้ซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ตอบ
ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติม  จึงสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 
หรือไม่ หากมีให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อท าการนับ
คะแนนต่อไป   เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดคดัค้านหรืองดออกเสียงในวาระนีพ้ิธีกรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดย
แยกเป็นรายบคุคลดงันี ้ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิให้แตง่ตัง้กรรมการทัง้สิน้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมี
คะแนนเสยีงดงันี ้

1. พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ กรรมการ ได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง รายละเอียดเป็น
ดงัตอ่ไปนี ้  

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน )หุ้น(  คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 232,238,859 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสยีง 0 - 
(4) บตัรเสยี 0 - 
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 รวมจ านวนเสียง 232,238,859 100.00 

 
2. นางนที ชวนสนิท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  ได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ คิด
เป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้ นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
รายละเอียดเป็นดงัตอ่ไปนี ้  

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน )หุ้น(  คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 232,238,859 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสยีง 0 - 
(4) บตัรเสยี 0 - 
 รวมจ านวนเสียง 232,238,859 100.00 

 
3. ดร.พงศ์รักษ์ จินดาสมบตัิเจริญ กรรมการ  ได้รับคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ คิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง รายละเอียดเป็น
ดงัตอ่ไปนี ้

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน )หุ้น(  คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 232,238,859 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสยีง 0 - 
(4) บตัรเสยี 0 - 
 รวมจ านวนเสียง 232,238,859 100.00 

 
เมื่อที่ประชุมได้มีการออกเสียงลงมติในวาระนีเ้ป็นที่เรียบร้อยแล้ว พลอากาศเอก พิธพร กลิ่นเฟ่ือง ประธาน

กรรมการ จึงเรียนเชิญกรรมการกลบัเข้าสูห้่องประชุมอีกครัง้และมอบหมายให้พิธีกร ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ตอ่ไปเพื่อความรวดเร็ว   

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการอิสระเพิ่ม จ านวน 1 ต าแหน่ง 

พิธีกรชีแ้จงต่อที่ประชุมดงันี ้ตามข้อบงัคบั ข้อ 14 ก าหนดว่า “ให้กรรมการของบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท
ไมน้่อยกวา่ 5 คน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร” 

เพ่ือให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีผู้ทรงคณุวฒิุท่ีเหมาะสมเข้ามาช่วย
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯให้ยัง่ยืนต่อไป ซึง่พนัต ารวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ เป็นผู้มีความรู้และความสามารถ อนั
จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานและการบริหารจัดการของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้นี ้
รายละเอียดประวตัิผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 4 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณุสมบตัิของบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ พนัต ารวจโทเธียร
รัตน์ วิเชียรสรรค์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สามารถน ามาพัฒนาบริษัทฯให้มีความแข็งแกร่ง
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ได้ ซึง่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อ
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือมีมติแตง่ตัง้พนัต ารวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ให้เป็นกรรมการอิสระตอ่ไป 

โดยมติในวาระนี ้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียง
ลงคะแนน  และ ในวาระนีจ้ะด าเนินการนบัคะแนนโดยแยกเป็นรายบคุคล 

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการซกัถามได้ซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ตอบ
ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 

พิธีกรสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง หรือไม ่หากมีให้ท าการลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนน แล้วให้ชมูือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบตัรเพื่อท าการนบัคะแนนตอ่ไป    

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้านหรืองดออกเสยีงในวาระนีพ้ิธีกรจึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการอิสระเพิ่ม จ านวน 1 ต าแหน่ง โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ คิด
เป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง รายละเอียด
เป็นดงัตอ่ไปนี ้  
 ผู้ถอืหุ้น จ านวน )หุ้น(  คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 232,238,859 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสยีง 0 - 
(4) บตัรเสยี 0 - 
 รวมจ านวนเสียง 232,238,859 100.00 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

พิธีกรชีแ้จงตอ่ที่ประชมุดงันี ้ ตามข้อบงัคบั ข้อ 30 ก าหนดวา่ “กรรมการมีสทิธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูป
ของเงินรางวลั  เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามข้อบงัคบัหรือตามมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้นจะพิจารณา”   กรรมการได้พิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบ
อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและสภาวะการเติบโตของบริ ษัท 
ประกอบกับความทุ่มเทของกรรมการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  จึงขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาก าหนดวิธี การจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560  และขอก าหนดวงเงินไมเ่กิน 10,000,000 (สบิล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. คา่ตอบแทนรายเดือน โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทประชุมอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ 
 ประธานกรรมการ 30,000 บาท (สามหมื่นบาท)    
 รองประธานกรรมการ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพนับาท)  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพนับาท)   
 กรรมการ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) 

2. คา่เบีย้ประชมุรายไตรมาส (คงเดิม) 
 ประธานกรรมการ 17,500 บาท (หนึง่หมื่นเจ็ดพนัห้าร้อยบาท)  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท (หนึง่หมื่นห้าพนับาท)  



 
 

หน้า 12 จาก 17 

 
 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

 กรรมการ 12,000 บาท (หนึง่หมื่นสองพนับาท)  
3. คา่เบีย้ประชมุของคณะอนกุรรมการ จ่ายเฉพาะ 

 คณะกรรมการบริหาร คา่เบีย้ประชมุครัง้ละ 5,000 บาท (ห้าพนับาท) ปีละไมเ่กิน 12 ครัง้ 
 คณะกรรมการรับผิดชอบสงัคม หรือ CSR คา่เบีย้ประชมุครัง้ละ 5,000 บาท (ห้าพนับาท) ปีละไมเ่กิน 4 

ครัง้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบีย้ประชุมครัง้ละ 5,000 บาท (ห้าพนับาท) อย่างน้อยเดือนละครัง้ ปีละ

ไมเ่กิน 16 ครัง้ 
นอกเหนือจากการจ่ายเงินตามข้อก าหนดข้างต้นบริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ
บริษัททัง้คณะในรูปแบบเงินรางวลั บ าเหน็จพิเศษ โบนสั หรือ คา่ตอบแทนในรูปแบบอื่นโดยมีจ านวนเงินที่
จ่ายทกุข้อแล้วต้องไมเ่กิน 10,000,000 บาท (สบิล้านบาท) 

ทัง้นีใ้นปี 2559 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นจ านวนเงินรวม 2,519,500 บาท (สองล้านห้าแสน
หนึง่หมื่นเก้าพนัห้าร้อยบาท) โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทนปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 หวัข้อโครงสร้างการจดัการ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิก าหนดวิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 
ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
แล้ว 

โดยมติในวาระนี ้ต้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธ์ิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการซกัถามได้ซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ตอบ
ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านอื่นต้องการสอบถามเพิ่มเติม  จึงสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งด
ออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบตัรเพื่อท า
การนบัคะแนนตอ่ไป   เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้านหรืองดออกเสยีงในวาระนีพ้ิธีกรจึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอมาภายในวงเงินไม่
เกิน 10,000,000 (สิบล้านบาท)   โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นร้อยละ100 ของจ านวนหุ้น
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ รายละเอียดเป็นดงัตอ่ไปนี ้  
 ผู้ถอืหุ้น จ านวน )หุ้น(  คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 232,238,859 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสยีง 0 - 
(4) บตัรเสยี 0 - 
 รวมจ านวนเสียง 232,238,859 100.00 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 

พิธีกรชีแ้จงตอ่ที่ประชมุดงันี ้จากหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 คณะผู้จดัท าขอแก้ไขเนือ้หา ดงันี ้
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หน้าที่ 5 วาระท่ี 8 บรรทดัที่ 5 
แก้ไขจาก เมื่อปี 2559 ผู้สอบบญัชีของบริษัทคือบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยมี นายปรีชา อรุณารา ผู้สอบ

บญัชีอนญุาตเลขที่ 5800 
แก้ไขเป็น เมื่อปี 2559 ผู้สอบบญัชีของบริษัทคือบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยม ีนางสาวสพุรรณี ตริยานนัท

กลุ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 4498 
และในสว่นของตารางรายการคา่สอบบญัชีประจ าปี  
แก้ไขจาก รวม 3 ไตรมาสๆละ 250,000 (สองแสนห้าหมื่นบาท)  
แก้ไขเป็น รวม 3 ไตรมาสๆละ 240,000 (สองแสนสีห่มื่นบาท) 

พิธีกรชีแ้จงตอ่ที่ประชมุดงันี ้ เนื่องจากกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 120 บญัญตัวิา่ “ให้ทีป่ระชมุสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้
ผู้สอบบญัชีคนเดิมอกีก็ได้” และมาตรา 121 บญัญตัิวา่ “ผู้สอบบญัชี ต้องไมเ่ป็น กรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารง
ต าแหนง่หน้าที่ใด ๆ ของบริษัท” เมื่อปี 2559 ผู้สอบบญัชีของบริษัทคือบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยมีนางสาวสพุรรณี 
ตริยานนัทกลุ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 4579 
และ/หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 5419 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  จึงขอเสนอบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชีอนญุาตดงันี ้

1. นายปรีชา   อรุณนารา ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที ่ 5800  และ/หรือ 
2. นางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที ่ 4579 และ/หรือ  
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที ่ 5419   

ในปีนีข้อเสนอบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด และ ผู้ตรวจสอบบญัชีทัง้สามท่านเป็นผู้ตรวจสอบบญัชีประจ าปี 
2560 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมแล้วเห็นสมควรก าหนดคา่ตอบแทนผู้ตรวจสอบบญัชีเป็นเงินจ านวนไม่

เกิน 1,860,000 บาท (หนึง่ล้านแปดแสนหกหมื่นบาท)  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายการค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2559 
*2560 

(ปีที่เสนอ) 

การตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 640,000 1,140,000 

การสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลของบริษัท 
(รวม 3 ไตรมาสๆละ 240,000 บาท) 

480,000 720,000 

รวม 1,280,000 1,860,000 

ทัง้นีผู้้สอบบญัชีเดิมและที่เสนอใหมใ่นปีปัจจบุนั ไมม่ีความสมัพนัธ์ ไมม่ีสว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร 
/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วท าให้ผู้ ถือหุ้นมีข้อมลูประกอบการพิจารณาตดัสนิใจวา่ผู้สอบบญัชีที่
ได้รับการเสนอช่ือนัน้มคีวามเป็นอิสระอยา่งเพียงพอตอ่การท าหน้าที่ โดยผู้สอบบญัชีบริษัทและบริษัทยอ่ยเป็นผู้สอบบญัชี
สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดยีวกนั  ซึง่บริษัทฯแตง่ตัง้บริษัท ส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีตัง้แตปี่ พ.ศ. 2537 นบั
ระยะเวลาในการเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯถึงปัจจบุนัรวม 24 ปี 

คณะกรรมการเห็นควรพิจารณาแตง่ตัง้ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และ ผู้สอบบญัชีทัง้สามทา่น เป็นผู้สอบ
บญัชี ประจ าปี 2560 โดยก าหนดคา่ตอบแทนไมเ่กิน 1,860,000 บาท ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอยา่ง
เหมาะสมและน าเสนอคณะกรรมการบริษัทซึง่ได้พจิารณาเห็นชอบแล้ว 
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โดยมติในวาระนี ้ต้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียง
ลงคะแนน 

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการซกัถามได้ซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ตอบ
ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติม  จึงสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 
หรือไม่ หากมีให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษัทเก็บบัตรเพื่อท าการนับ
คะแนนตอ่ไป   เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้านหรืองดออกเสยีงในวาระนีพ้ิธีกรจึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบบญัชี โดยมี 
1. นายปรีชา   อรุณนารา ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที ่ 5800  และ/หรือ 
2. นางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที ่ 4579 และ/หรือ  
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที ่ 5419  

 เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอมาภายในวงเงิน
ไม่เกิน 1,860,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาท) โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นร้อย
ละ 100 ของจ านวนหุ้ นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง รายละเอียดเป็น
ดงัตอ่ไปนี ้  
 ผู้ถอืหุ้น จ านวน )หุ้น(  คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 232,238,859 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสยีง 0 - 
(4) บตัรเสยี 0 - 
 รวมจ านวนเสียง 232,238,859 100.00 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงนิไม่เกิน 2,000,000,000 (สองพันล้านบาท) 

พิธีกรชีแ้จงตอ่ที่ประชมุดงันี ้ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติ
เห็นชอบการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพนัล้านบาท)  เมื่อรวมกบัที่อนมุตัิ
ไว้เดิมในวงเงินไมเ่กิน 1,500,000,000 บาท (หนึง่พนัห้าร้อยล้านบาท) ตามมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อ
วนัที่ 28 มกราคม 2559 รวมทัง้หมดเป็นวงเงินไม่เกิน 3,500,000,000 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาท) เพื่อเสนอต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นให้มีมติอนมุตัิโดยมีรายละเอียดดงันี ้

วัตถุประสงค์:  เพื่อน าเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไปปลอ่ยกู้ ให้แก่บริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยน าเงิน
ดงักลา่วไปช าระคืนหนีเ้งินกู้ซึง่ตนมีอยูใ่นปัจจุบนั และ/หรือ ใช้ในการด าเนินงาน และ/หรือ ใช้ในธุรกิจ
พลงังาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ  
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ประเภทหุ้นกู้ :  หุ้นกู้ทกุประเภท/ทกุชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือ คืนเงิน
ต้นครัง้เดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน มีประกนัหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทน ผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี  ้ขึน้อยู่
กบัความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้  

สกุลเงนิ:  เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลตา่งประเทศโดยใช้อตัราแลกเปลีย่นในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ในแตล่ะคราว  

วงเงนิ: มลูค่ารวมของหุ้นกู้   ณ ขณะใดขณะหนึ่งก าหนดไว้ไม่เกิน 3,500,000,000 บาท (สามพนัห้าร้อยล้าน
บาท) หรือในสกุลเงินอื่นในอตัราที่เทียบเท่า โดยในครัง้นีว้งเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มอีกไม่
เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพนัล้านบาท) รวมวงเงินที่มีมติอนมุตัิเดิมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท 
(หนึง่พนัห้าร้อยล้านบาท) ตามมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 28 มกราคม 2559  

ทัง้นี ้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติมเพื่อทดแทนหุ้นกู้ เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงิน
ดงักลา่ว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจ าหน่าย แล้วแตย่งัไม่ได้รับการไถ่ถอนไมว่่า ณ ขณะใดขณะหนึง่จะต้องมีจ านวน ไมเ่กิน
วงเงินข้างต้น 

อายุของหุ้นกู้:  ตามที่จะก าหนดในแต่ละคราว โดยขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอ ขายหุ้นกู้  หรือตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนัน้ๆ ทัง้นีใ้ห้อยูภ่ายใต้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือส านกังาน ก.ล.ต. และ/ หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ที่มีผลใช้บงัคบั
ในขณะท่ีออกและ เสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

การเสนอขาย:  เสนอขายภายในประเทศตอ่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจ ากดั และ/หรือเสนอขายให้แก่
ผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ทัง้หมด หรือบางสว่น ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขาย
ในครัง้เดียว หรือหลายครัง้ก็ได้ 

อัตราดอกเบีย้:  ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด:  ผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัท อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบก าหนด ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
เง่ือนไขในการออกหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

อ านาจในการก าหนดรายละเอยีดอื่นๆ:  ให้ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจดงันี ้

(1) การก าหนดหรือแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหุ้นกู้  ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) ประเภท 
อตัราดอกเบีย้ อายหุุ้นกู้  การแตง่ตัง้นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  (ถ้ามี) เป็นต้น ตลอดจนก าหนด
รายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย 
ระยะเวลาเสนอขาย และ จดัสรร 

(2) แตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้  และ/หรือสถาบนัการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ
ของผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือหุ้นกู้  และ/หรือบคุคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแตง่ตัง้ตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง
หรือในกรณีอื่นใดที่ เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เห็นควร 

(3) ติดตอ่ เจรจา ลงนาม แก้ไข สญัญา และ/หรือเอกสารตา่งๆ รวมถึงติดตอ่ ให้ ข้อมลู ยื่นเอกสารหลกัฐาน
กับส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่ เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้  ตลอดจน
ด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้อง หรือจ าเป็นตามที่เห็นควร 



 
 

หน้า 16 จาก 17 

 
 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 145 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2525 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 35 (ช) การออกหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนน 

คณะกรรมการเห็นควรพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ เพ่ิมเติมในวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 
บาท (สองพันล้านบาท) หรือในสกุลเงินอื่นในจ านวนท่ีเทียบเท่า เมื่อรวมกับท่ีอนุมัติไว้เดิมในวงเงินไม่เกิน 
1,500,000,000 บาท (หนึ่งพนัห้าร้อยล้านบาท) รวมทัง้หมดเป็นวงเงินไม่เกิน 3,500,000,000 บาท (สามพนัห้าร้อย
ล้านบาท) ดงัรายละเอียดข้างต้น เน่ืองจากการออกหุ้นกู้ ถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนท่ีมีค่าใช้จ่ายหรือ
ต้นทนุทางการเงินท่ีต ่า อนัจะสง่ผลให้บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งและสามารถบริหารเงินสดได้คลอ่งตวัมากขึน้ 

โดยมติในวาระนี ้ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธ์ิออก
เสยีงลงคะแนน 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านอื่นต้องการสอบถามเพิ่มเติม  จึงสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งด
ออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ของบริษัทเก็บบตัรเพื่อท า
การนบัคะแนนตอ่ไป เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้านหรืองดออกเสยีงในวาระนีพ้ิธีกรจึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไมเ่กิน 2,000,000,000 (สองพนัล้านบาท) 
โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ คิดเป็นร้อยละ100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 
รายละเอียดเป็นดงัตอ่ไปนี ้  
 ผู้ถอืหุ้น จ านวน )หุ้น(  คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 232,238,859 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
(3) งดออกเสยีง 0 - 
(4) บตัรเสยี 0 - 
 รวมจ านวนเสียง 232,238,859 100.00 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  

  -ไมม่ี- 

 พิธีกรเรียนให้ทราบวา่ขณะนีว้าระตา่งๆได้ท าการพิจารณาตามล าดบัวาระท่ีระบไุว้ในหนงัสอืเชิญประชมุครบถ้วน
เรียบร้อยแล้ว พิธีกรจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้

นายชาญ บรูณ์ประเสริฐ อาสาสมคัรพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย (“สมาคมฯ”) ได้สอบถามดงันี ้

นายชาญฯ :  สอบถามประเด็นการช าระหนีต้ัว๋แลกเงินของ ACAP  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : วตัถปุระสงค์หลกัการออกหุ้นกู้  มลูค่า 1,500 ล้านบาท เพื่อลงทนุในโครงการพลงังานไฟฟ้า 
ระหวา่งรอแผนการใช้เงินและเพื่อเป็นการบริหารสภาพคลอ่ง ซึง่บริษัทมีต้นทนุทางการเงินในการออกหุ้นกู้  จึงการลงทนุใน
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ตัว๋แลกเงินระยะสัน้เพื่อชดเชยต้นทุนทางการเงิน ทัง้นีต้้องสอดคล้องกับแผนการใช้เงินในการลงทนุของบริษัทฯ จึงไม่มี
ผลกระทบต่อแผนการใช้เงินที่ผ่านมา เนื่องจากการทยอยเรียกคืนตามแผนการใช้เงิน บริษัทฯ ไม่มีวตัถุประสงค์ที่จะหา
รายได้จากดอกเบีย้เป็นหลกั 

พิธีกรเชิญประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงเร่ืองประกาศเจตนารมณ์การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตโดยสรุป 

ประธานกรรมการตรวจสอบ : จากการประชุมที่ผ่านมาได้มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองประกาศเจตนารมณ์การเข้าร่วม
โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (CAC) ซึง่เป็นความริเร่ิมของภาคเอกชนไทยที่จะเข้า
มามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งสร้างและขยายแนวร่วมในภาคเอกชนเพื่อสร้างกระแสการ
ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนัด้วยการสง่เสริมให้บริษัทต่างๆ ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิในการที่จะปฏิเสธการรับและ
จ่ายสินบน รวมถึงการทจุริตคอร์รัปชนัในทกุรูปแบบ ทัง้นี ้บริษัทได้มีการจดัอบรมหลกัสตูรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชนัให้
พนักงานในองค์กรตัง้แต่เดือนมีนาคม ตามที่ผู้ ถือหุ้นเห็นขณะนี ้ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ด าเนินการเตรียมความพร้อมตาม
ข้อก าหนดเพื่อยื่นขอรับรองโครงการฯ โดยในเดือน มิถนุายน 2560 บริษัทฯ จะด าเนินการยื่นตอ่สถาบนั IOD 

  พิธีกรสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่    เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นต้องการ
ซกัถามเพิ่มเติม  พิธีกรจึงเรียนว่าการประชุมในครัง้นีไ้ด้มีการบนัทึกภาพและเสียงในรูปแบบวีดีโอไว้ โดยหากผู้ ถือหุ้น
ท่านใดประสงค์จะขอรับวีดีโอดงักลา่ว สามารถติดต่อขอรับได้ที่ส านกังานบริหาร ของบริษัทที่หมายเลข 02-251-8152
หรืออีเมลล์ ท่ี ir@thailuxe.com 

 ประธานท่ีประชมุจึงกลา่วปิดการประชมุ โดยขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมการประชมุในวนันี  ้

ปิดประชมุเวลา 15.00 น.  
       

 
 

--------------------------------- 
(พลอากาศเอกพิธพร กลิน่เฟ่ือง) 

ประธานท่ีประชมุ 
 
  
 
  

mailto:ir@thailuxe.com


 
 
   

สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท  
ช่ือ ดร.เดน่ชยั อคัรเดชเดชาชยั 

อายุ 53 ปี 

สัญชาติ ไทย 
วุฒิการศึกษา - ปริญญาเอก Doctor Of Public Administration (DPA), University of Northern Philippines 
 - ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประวัติการฝึกอบรม - หลกัสตูรการเสริมสร้างสงัคมสนัติสขุ (4ส) รุ่นที่ 4 สถาบนัพระปกเกล้า 
 - หลกัสตูรวิทยาลยัป้องกนัประเทศ (วปอ) รุ่นที่ 56 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ กองทพัไทย 
 - หลกัสตูรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อย ของสงัคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 2 วิทยาลยัการต ารวจ  

ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ
 - หลกัสตูรอบรม Anti-Corruption:The Practical Guide (ACPG) รุ่น 25/2016 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 - หลกัสตูรอบรม Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 220/2016 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 - หลกัสตูรอบรม Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2017 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ( IOD)  
 - หลกัสตูรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมส าหรับนกับริหารระดบัสงู (ปธส) รุ่นที่ 4 กรมสง่เสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกับริหารระดบัสงู (ปปร) รุ่นที่ 20 สถาบนัพระปกเกล้า 
 - หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส) รุ่นที่ 7 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

(คปภ) 
ประวัติการท างานโดยสังเขป - ก.ย. 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์  
 - 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทีลกัซ์ โกลบอล บิสซิเนส 
 - 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ฟิลเตอร์ วิชัน่ 
 - 2556 – ปัจจบุนั  ผู้ด าเนินรายการทีวีชือ่รักเมืองไทย ช่อง True TNN2 
 - 2532 – ปัจจบุนั ประธาน บจก. เอ็ม.บี.ซี เซ็นเตอร์  
 - 2532 – ปัจจบุนั ประธาน บจก. ไอ.อี.คิว. (ประเทศไทย) 
 - 2532 – ปัจจบุนั ประธาน บจก. คอมพิวเตอร์สแควร์ 
 - 2556 - ก.พ. 2561 ผู้ประนีประนอมประจาศาลอทุธรณ์ภาค 7 
 - 2557 – 2559  ผู้ด าเนินรายการทีวีชื่อคนไทยไมท่ิง้กนั ชอ่ง True TNN2 
 - 2557 – 2558  ผู้ช านาญการสมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาติ  
 - 2555 – 2556  นกัวิชาการคณะท างาน  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการ  
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี 3 เดือน (นบัถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไมมี่ 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไมมี่ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน กรรมการ บมจ. ฟิลเตอร์ วิชัน่ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 5 บริษัท 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไมมี่ 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2560 16/16 ครัง้ 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารในปี 2560 13/13 ครัง้* 
 * ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 9/2560 เม่ือวนัท่ี 12 ก.ค. 2560 

 
 



 
 
   

สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
ช่ือ นางกนกวลัย์ วรรณบตุร 
อายุ 51 ปี 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
ประวัติการฝึกอบรม - หลกัสตูรอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่น 221  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 - หลกัสตูรอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 61 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
ประวัติการท างานโดยสังเขป - 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ/ผู้อ านวยการส านกัยทุธศาสตร์และนโยบาย บมจ. ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
 - 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ Geothermal Power A Company Limited 
 - 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ Geothermal Power B Company Limited 
 - 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. วรรณสาน 
 - 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. กายาวา 
 - 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทีลกัซ์ พาวเวอร์  
 - 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ Tluxe Investments Co., Ltd 
 - 2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ Tluxe Holdings Co.,Ltd 
 - 2558- ปัจจบุนั ผู้อ านวยการฝ่ายขายและการตลาด บจก. คิวบิซมึ 
 - 2558-2559 กรรมการ บจก. ไทยลกัซ์ ฟูด้ส์ โปรดกัส์ 
 - 2558-2559 กรรมการ บจก.เอ็น พี พี ฟูด้ อินคอร์ปอเรชัน่ 
 - 2551-2558 กรรมการผู้จดัการฝ่ายธุรกิจสื่อ บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 
 - 2551-2556 กรรมการ บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี 3 เดือน (นบัถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไมมี่ 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไมมี่ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไมมี่ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 8 บริษัท 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไมมี่ 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2560 16/16 ครัง้ 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารในปี 2560 18/18 ครัง้ 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2560 4/4 ครัง้ 

 
 
 
 



 
 
   

สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท  
ช่ือ นางสาวภทัชรดา จฑุาประทีป 

อายุ 39 ปี 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ประวัติการฝึกอบรม - หลกัสตูรอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่น 221  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประวัติการท างานโดยสังเขป - 2560 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการส านกัเลขานกุารบริษัท บมจ. ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
 - 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ Geothermal Power A Company Limited 
 - 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ Geothermal Power B Company Limited 
 - 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทีลกัซ์ พาวเวอร์  
 - 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ Tluxe Investments Co., Ltd 
 - 2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ Tluxe Holdings Co.,Ltd 
 - 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แอลที มิราเคิล 
 - 2558 – 2560 กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) บมจ. ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
 - 2558 - 2559 กรรมการ บจก. ไทยลกัซ์ ฟูด้ส์ โปรดกัส์ 
 - 2558 - 2559 กรรมการ บจก.เอ็น พี พี ฟูด้ อินคอร์ปอเรชัน่ 
 - 2552 - 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) โรงแรมเขาหลกัพลาซา่ 
 - 2551 - 2552 ผู้จดัการฝ่ายสนบัสนนุทางการเงินบริษัท ยนิูลีเวอร์ไทย เทรดดิง้ จ ากดั 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี 3 เดือน (นบัถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไมมี่ 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไมมี่ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไมมี่ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 6 บริษัท 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไมมี่ 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2560 16/16 ครัง้ 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารในปี 2560 18/18 ครัง้ 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2560 1/1 ครัง้ 
  

 
 
 
 
 
 



 
 
   

สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท  
ช่ือ นายสวุิทย์ วรรณะศิริสขุ 
อายุ 50 ปี 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 - ปริญญาบญัชีบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  
ประวัติการฝึกอบรม - หลกัสตูรอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่น 152 ปี 2011  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 61 ปี 2007 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประวัติการท างานโดยสังเขป - 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) บมจ. ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
 - 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ Geothermal Power A Company Limited 
 - 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ Geothermal Power B Company Limited 
 - 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ Lena Power Station No.1 Limited Liability Company 
 - 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ P GREEN ENERGY Co.,Ltd. 
 - 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทีลกัซ์ โกลบอล บิสซิเนส 
 - 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ PPSN Co., Ltd 
 - 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทีลกัซ์ พาวเวอร์  
 - 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ Tluxe Investments Co., Ltd 
 - 2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ Tluxe Holdings Co.,Ltd 
 - ก.พ. 2560 - มิ.ย. 2560 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่  
 - ก.พ. 2557 - ก.พ. 2560 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ. นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย)  
 - ม.ค. 2552 – พ.ย. 2555 ผู้จดัการอาวโุส บจก. เอเอสที มาสเตอร์  
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี 2 เดือน (นบัถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไมมี่ 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไมมี่ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไมมี่ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 9 บริษัท 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไมมี่ 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2560 7/7 ครัง้* 
 * ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 9/2560 เม่ือวนัท่ี 12 ก.ค. 2560 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารในปี 2560 7/8 ครัง้* 
 * ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 9/2560 เม่ือวนัท่ี 12 ก.ค. 2560 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการลงทุนในปี 2560 4/4 ครัง้* 
 * ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการลงทนุจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 7/2560 เม่ือวนัท่ี 14 มิ.ย. 2560 
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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 เพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัองัคารที่ 24 เมษายน 
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 Annual General Meeting of Shareholders 2018  on Tuesday, 24th 
April 2018 at 13:30 am. 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 รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือน
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 านวนหุ้ นให้
ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

(ปิดอากรแสตมป์  
20  บาท) 

(Please attach 
stamp duty  
of Baht 20) 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Proxy Form B 

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

(1) ข้าพเจ้า …………………………………………………………………………………………………………สญัชาติ…………………………… 
 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 …………………….............เสียง  

                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 5) 
(Details of Independent Directors are specified in Enclosure 5) 

   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 เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น. ณ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ถนน รพช.-อู่ตะเภา  
ต าบลหนองชมุพล 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 Annual General Meeting of 
Shareholders 2018 on Tuesday, 24th April 2018 at 13:30 am. 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. 
 

(ปิดอากรแสตมป์  
20  บาท) 

(Please attach 
stamp duty  
of Baht 20) 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันที่  28 เมษายน 2560 
Agenda 1  To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2017 which was held on 28 April 2017. 

   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  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 
Agenda 2  To acknowledge the 2017 Annual Report and the overall operation of the Company during the past year 

   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  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
Agenda 3  To approve the 2017 Financial Statements ended on December 31, 2017 and the Auditor's Report 

   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 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับงวดผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
Agenda 4  To consider and approve the omission of dividend payment for the 2017 overall operation 

   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 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจ าปี 2561 
Agenda 5  To approve the appointment of Directors, replacing those retired by rotation for the year 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: 
 
• การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
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Approve the appointment of all directors 
     เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
          Approve                               Disapprove                           Abstain   

• การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
To elect each director individually 

1) ชื่อกรรมการ    ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย  
Name of Director: Dr. Denchai Akaradajdachachai   
  เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

Approve                                  Disapprove                            Abstain   
2) ชื่อกรรมการ   นางกนกวัลย์ วรรณบุตร   

Name of Director:  Mrs.Kanokwan Wannabulit 
  เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

Approve                                   Disapprove                          Abstain   
3) ชื่อกรรมการ   นางสาวภัทชรดา จุฑาประทปี                                 

Name of Director:  Miss Phatcharade Jutaprateep  
  เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

Approve                                  Disapprove                           Abstain   
4) ชื่อกรรมการ   นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข                                 

Name of Director:  Mr. Suwit Wannasirisook  
  เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

Approve                                  Disapprove                           Abstain   

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2561 
Agenda 6  To approve the remuneration of Directors and Sub-committee's Directors for the year 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 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 
Agenda 7  To approve the appointment of Auditors and define the audit fee for the year 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 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 
Agenda 8  To approve the amendment of the Articles of Association 

   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 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ  
Agenda 9  To consider other matters  

วาระที่ 9.1 พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2560 
Agenda 9.1  To ratify the payment of meeting allowances for the Sub-committee's Directors for the year 2017 

   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     

(5) การลงคะแนนเสียงของ ผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั น้ไม่ถกูต้องและ
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 านวนหุ้ น

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. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either director as a whole or elect each director 
individually. 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ

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 

 
ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัองัคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น. ณ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 62-62/1 หมู ่2 ถนน รพช.-อู่ตะเภา  ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ 76140 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานที่อ่ืน
ด้วย 
At the Annual General Meeting of Shareholders 2018 on Tuesday, 24th April 2018 at 13:30 am. 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 

        (...…………………...…………………….) 
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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 5) 
(Details of Independent Directors are specified in Enclosure 5) 
 

   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 เพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น. ณ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ถนน รพช.-อู่ตะเภา  
ต าบลหนองชมุพล 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 Annual General Meeting of 
Shareholders 2018 on Tuesday, 24th April 2018 at 13:30 am. 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  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันที่  28 เมษายน 2560 
Agenda 1  To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2017 which was held on 28 April 2017. 

   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  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 
Agenda 2  To acknowledge the 2017 Annual Report and the overall operation of the Company during the past year 

   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  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
Agenda 3  To approve the 2017 Financial Statements ended on December 31, 2017 and the Auditor's Report 

   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
           The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
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   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 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับงวดผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
Agenda 4  To consider and approve the omission of dividend payment for the 2017 overall operation 

   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     

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจ าปี 2561 
Agenda 5  To approve the appointment of Directors, replacing those retired by rotation for the year 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: 
 
• การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 

Approve the appointment of all directors 
     เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
          Approve                               Disapprove                           Abstain   

• การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
To elect each director individually 

5) ชื่อกรรมการ    ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย  
Name of Director: Dr. Denchai Akaradajdachachai   
  เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

Approve                                  Disapprove                            Abstain   
6) ชือ่กรรมการ   นางกนกวัลย์ วรรณบุตร   

Name of Director:  Mrs.Kanokwan Wannabulit 
  เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

Approve                                   Disapprove                          Abstain   
7) ชื่อกรรมการ   นางสาวภัทชรดา จุฑาประทปี                                 

Name of Director:  Miss Phatcharade Jutaprateep  
  เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

Approve                                  Disapprove                           Abstain   
8) ชื่อกรรมการ   นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข                                 

Name of Director:  Mr. Suwit Wannasirisook  
  เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

Approve                                  Disapprove                           Abstain   

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2561 
Agenda 6  To approve the remuneration of Directors and Sub-committee's Directors for the year 2018 

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



  

 

สิง่ที่สง่มาด้วย 4 

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 
Agenda 7  To approve the appointment of Auditors and define the audit fee for the year 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 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 
Agenda 8  To approve the amendment of the Articles of Association 

   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 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ  
Agenda 9  To consider other matters  

วาระที่ 9.1 พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2560 
Agenda 9.1  To ratify the payment of meeting allowances for the Sub-committee's Directors for the year 2017 

   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  
 

(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. 
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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 

      (...…………………...…………………….) 

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 านวนหุ้ น

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. 

 
ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัองัคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น. ณ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 62-62/1 หมู ่2 ถนน รพช.-อู่ตะเภา  ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ 76140 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานที่อ่ืน
ด้วย 
At the Annual General Meeting of Shareholders 2018 on Tuesday, 24th April 2018 at 13:30 am. 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 

      (...…………………...…………………….) 
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ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม 
การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนน 

 
ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ 

 

 กรณีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทน
ตนได้ โดยบริษัท ได้จดัให้มีหนงัสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดไว้ 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 ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว 
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.  
ของวนัองัคารที่ 24 เมษายน 2561 ณ สถานท่ีประชมุ ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ สิง่ที่สง่มาด้วย 7  
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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) 
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(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 (แล้วแตก่รณี) 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 รับมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉนัทะได้
ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร โดยไมไ่ด้ระบุ
การลงคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่จะไม่แจกบตัรลงคะแนนให้แก่ผู้ รับมอบรับมอบฉนัทะในกรณีที่ผู้
มอบฉนัทะได้มีค าสัง่ระบกุารลงคะแนนเสยีงมาในหนงัสือมอบฉนัทะแล้ว และจะบนัทึกคะแนนเสียงตามที่ระบใุนหนงัสือ
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 
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5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระประธานในที่ประชมุจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ ๆ 
ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลให้ที่
ประชมุทราบก่อนการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทกุครัง้  

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

กฎหมายหรือข้อบังคับนัน้ ทัง้นี ้บริษัทได้ระบุไว้ในแต่ละระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุมว่ามติในแต่ละวาระ
จะต้องได้รับการอนมุติด้วยคะแนนเสยีงใด 

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

อาจเชิญให้ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วออกจากที่ประชมุได้เป็นการชัว่คราวในวาระนัน้ๆ 
7. การนบัคะแนนเสยีงจะกระท าทนัทีและจะมีการแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบทกุวาระ 
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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 (นบัถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 12,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.002  
การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง ไมม่ี สว่นได้เสยีพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอื่นๆ ในทกุวาระที่เสนอ

ในการประชมุครัง้นี ้  
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ประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ 
 

ชื่อ นางนที ชวนสนิท 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
อาย ุ 62 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 3 ปี 3 เดือน (นบัถงึวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ไมม่ี 
การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง ไมม่ี สว่นได้เสยีพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอื่นๆ ในทกุวาระที่เสนอ

ในการประชมุครัง้นี ้  
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ประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ 
 

ชื่อ ธีรวิทย์ 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 2 ปี 10 เดือน (นบัถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 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 31 ธันวาคม 2560 ยกเว้นจ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งของกรรมการนบัถึงวนัประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2561  
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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 และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร ให้ระบใุห้ชดัเจนว่า เป็น
เร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว  
และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม  และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมใน
หนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

 สถานที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานแห่งใหญ่ ส านกังานสาขา หรือ
จงัหวดัใกล้เคียง 

2.องค์ประชุม 
 หมวดที่ 5 ข้อ 34  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อย
กวา่ 25 คน และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้  หากวา่การประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็น
อนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ 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 หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือ บางส่วนที่ส าคัญ 

การมอบหมาย ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง)   การแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ)   การเพิ่มทนุ ลดทนุ 

 (ฉ)   การควบหรือเลกิบริษัท 
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 (ช)   การออกหุ้นกู้  

4.การแต่งตัง้กรรมการ 
หมวดที่ 4 ข้อ 14 ให้กรรมการของบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อย

กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

หมวดที่ 4 ข้อ 15 กรรมการต้องเป็นบคุคลธรรมดา และ 

 (1) บรรลนุิติภาวะ 
 (2) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (3) ไมเ่คยรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ที่ได้กระท าการโดยทจุริต 
 (4) ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อก หรือปลดจากราชการ หรือองค์การหรือหนว่งงานของรัฐฐานทจุริตตอ่หน้าที่     

หมวดที่ 4 ข้อ 16 กรรมการนัน้ให้เลอืกตัง้โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

 (1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมากโดยให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง
เทา่กบัหนึง่หุ้น ตอ่หน่ีงเสยีง   

(2) ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเลือกบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทีละคน บคุคลแตล่ะคนท่ีผู้ ถือหุ้น
ออกเสียงเลือกตัง้จะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นนัน้มีอยู่ทัง้ หมดตาม (1) โดยผู้ ถือหุ้ น
ดงักลา่วจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้หนึง่ผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไมไ่ด้  

 (3)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี ให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงได้เพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

หมวดที่ 4 ข้อ 17 ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้า
จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนัวา่ผู้ใด
จะออก  สว่นปี หลงัๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกไปมี
สทิธิที่จะได้รับเลอืกตัง้เข้ามาใหมไ่ด้ 

หมวดที่ 4 ข้อ 18 นอกจากพ้นจากต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 

 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 
 (4) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 21 
 (5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

หมวดที่ 4 ข้อ 30 กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั
หรือผลประโยชน์ตอบเทนในลกัษณะอื่นตามข้อบงัคบัหรือตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาซึง่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจ
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ก าหนดเป็นจ านวนแนน่อนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมี
การเปลีย่นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิพนกังานของบริษัทหรือลกูจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็น
กรรมการในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 
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 แผนที่สถานที่จดัประชุม  

 

  


