
 
 

 

TLUXE/CS/SET/2561-004   
วนัท่ี 24 เมษายน 2561 

 
เร่ือง มติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
เรียน   กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ประชุมเมื่อวนัที่ 24 
เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. โดยเมื่อเร่ิมเปิดประชมุมีผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้เป็นจ านวน 40 ราย จ านวนหุ้นท่ีนบัรวมกนัได้ทัง้สิน้ 
229,665,124 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.79 ของจ านวนหุ้นที่จดทะเบียนช าระแล้วทัง้หมด 563,050,687 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชมุตามที่
ก าหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท โดยที่ประชมุได้มีมติดงัตอ่ไปนี:้ 
 
วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560   
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2560 ด้วย

คะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีผลการ
นบัคะแนน ดงันี ้

- เห็นด้วย 229,665,124 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

- งดออกเสยีง     0  เสยีง*  

- บตัรเสยี     0  เสยีง*  

  * ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที่  2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2560 และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา  
มติที่ประชุม  ที่ประชมุรับทราบรายงานประจ าปี 2560 และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา  
   หมายเหตุ มติในวาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2560 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบัญชี 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้ สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนน ดงันี ้

- เห็นด้วย 229,665,124 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 



 
 

 

- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

- งดออกเสยีง     8,700,143 เสยีง*  

- บตัรเสยี     0  เสยีง*  

* ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

หมายเหต:ุ ในวาระที่ 3 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จ านวน 2 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 8,700,143 หุ้น 
รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 42 ราย ถือหุ้นรวมกนั
ได้ 238,365,267 หุ้น 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับงวดผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับงวดผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอก

ฉนัท์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนน ดงันี ้
- เห็นด้วย 229,665,124 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
- งดออกเสยีง     8,700,143 เสยีง*  

- บตัรเสยี     0  เสยีง*  

* ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจ าปี 2561  
มติที่ประชุม  ที่ประชมุได้มีมติอนมุตัิให้แตง่ตัง้กรรมการทัง้สิน้ 4 ทา่น ได้แก่ (1) ดร.เดน่ชยั อคัรเดชเดชาชยั (2) นางกนกวลัย์ 

วรรณบตุร (3) นางสาวภทัชรดา จฑุาประทีป และ (4) นายสวุิทย์ วรรณะศิริสขุ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ
ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนน ดงันี ้
1. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้
- เห็นด้วย 238,365,267 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
- งดออกเสยีง 0 เสยีง*  

- บตัรเสยี     0  เสยีง*  

* ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 



 
 

 

 
2. นางกนกวัลย์ วรรณบุตร โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้
- เห็นด้วย 238,365,267 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
- งดออกเสยีง 0 เสยีง*  

- บตัรเสยี     0  เสยีง*  

    * ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

3. นางสาวภทัชรดา จุฑาประทีป โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้
- เห็นด้วย 238,365,267 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
- งดออกเสยีง     0 เสยีง*  

- บตัรเสยี     0  เสยีง*  

* ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
4. นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้
- เห็นด้วย 238,365,267 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
- งดออกเสยีง     0 เสยีง*  

- บตัรเสยี     0  เสยีง*  

* ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2561 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2561 ตามที่เสนอภายในวงเงิน

รวมไม่เกิน 10,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีผลการนบั
คะแนน ดงันี ้

- เห็นด้วย 238,365,267 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชมุ 



 
 

 

- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นที่มาประชมุ 

- งดออกเสยีง     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นที่มาประชมุ 

- บตัรเสยี     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นที่มาประชมุ 

 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561  
มติที่ประชุม ที่ประชมุได้มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 3759 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโร

โรจน์ ผู้ สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้ สอบบัญชีอนุญาตเลขที่
 7305 ผู้ตรวจสอบบญัชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561 จ านวน 1,670,000 
บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีดงักลา่ว ยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่
จ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนน ดงันี ้

- เห็นด้วย 229,665,124 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

- งดออกเสยีง     8,700,143 เสยีง*  

- บตัรเสยี     0  เสยีง*  

* ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท  
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติอนุมตัิแก้ไขข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 31 วรรค 2 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ฉบบัแก้ไข ตามค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 
เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมเร่ืองสิทธิของผู้
ถือหุ้นในการขอเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นทีม่าประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนน ดงันี ้

- เห็นด้วย 238,365,267 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

- งดออกเสยีง     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 



 
 

 

- บตัรเสยี     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นที่มาประชมุ 

 
วาระที่ 9 เร่ืองอื่นๆ  
วาระที่ 9.1 พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2560 
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติให้สตัยาบนัการจ่ายคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2560 สืบเนื่องจากที่ประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2560 มีมติก าหนดคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริหารครัง้
ละ 5,000 บาท (ห้าพนับาท)โดยก าหนดจ่ายเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริหารปีละไม่เกิน 12 ครัง้ และก าหนด
จ านวนวงเงินคา่ตอบแทนกรรมการบริหารทัง้หมดต้องไมเ่กิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ทัง้นีใ้นปี 2560 
บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จ านวนรวมทัง้สิน้ 18 ครัง้ ซึ่งเกินกว่าจ านวน 12 ครัง้ ตามที่ได้ขอ
อนมุตัิไว้ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยมีผลการนบัคะแนน ดงันี ้

- เห็นด้วย 238,365,267 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชมุ 

- ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นที่มาประชมุ 

- งดออกเสยีง     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นที่มาประชมุ 

- บตัรเสยี     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นที่มาประชมุ 

  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายสวุิทย์ วรรณะศิริสขุ) 
 ผู้อ านวยการสายบญัชีและการเงิน 


