
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 

วนัจนัทร์ท่ี 16 กรกฎาคม 2561 

เวลา 13.30 น. 

ณ ส านกังานของบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 62-62/1 หมู่ท่ี 2  

ถนน รพช. อู่ตะเภา ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ 
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29 มิถนุายน 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561  

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาด้วย   

1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
2. สารสนเทศเก่ียวกบัแผนการปรับโครงสร้างกิจการ 
3. สรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที่ 3 (TLUXE-W3) 
4. สรุปสาระส าคญัของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหมแ่ละให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์

ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ซึง่เป็นผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั 
5. สารสนเทศเก่ียวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

และหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
6. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ 53-4) 
7. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ต้องน ามาแสดง

ในวนัประชมุ การออกเสยีงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนน   
8. ประวตัิกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉนัทะ และนิยามกรรมการอิสระ  
9. ข้อบงัคบับริษัทเฉพาะสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
10. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ  

โดยมติคณะกรรมการบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 8/2561 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 
18 พฤษภาคม 2561 และครัง้ที่ 9/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2561 ได้ก าหนดให้มีการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัจนัทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ส านกังานของบริษัทฯ เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.  
อูต่ะเภา ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล: การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2561 และได้
จัดส่งส าเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในเวลาที่
กฎหมายก าหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่ง
บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ รายละเอียดส าเนารายงานการประชุม
ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบนัทึกรายงานการประชุมไว้
อยา่งถกูต้องตามความเป็นจริงแล้ว 

การลงมติ: วาระนีต้้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล: เพื่อให้เป็นไปตามเปา้หมายแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ ในการสร้างธุรกิจที่ยัง่ยืน
และเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง และเพื่อให้เกิดความชดัเจนและเพิ่มความคลอ่งตวัในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนเปิด
โอกาสในการหาพนัธมิตรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน รวมทัง้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการ และ
การบริหารงานของกลุม่บริษัท บริษัทฯ มีแผนที่จะด าเนินการโอนกิจการบางสว่นของบริษัทฯ (Partial Business 
Transfer : PBT) ซึง่ได้แก่ กิจการผลติอาหารสตัว์น า้ ได้แก่ สายการผลติอาหารกุ้ง และสายการผลติอาหารปลา 
และการผลิตอาหารสตัว์เลีย้ง (FOOD) (“กิจการฯ”) ซึ่งรวมถึง ทรัพย์สินและหนีส้ินทัง้หมดที่เก่ียวข้องและที่ใช้
ในการประกอบกิจการฯ สญัญา ใบอนญุาต บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที่ 2091(2)/2554 เลขที่ 1856(2)/2556 
และเลขที่ 1131(2)/2558 และบคุลากรที่เก่ียวข้องกบักิจการฯ ทัง้หมดของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทย่อยที่จะจดัตัง้
ขึน้ใหมเ่พื่อรับโอนกิจการดงักลา่ว (“บริษัทยอ่ย”) โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ในบริษัทยอ่ย  

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะท าการโอนกิจการบางสว่นตามหลกัเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามประมวลกฎหมาย
รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัที่ 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เร่ือง ก าหนด
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอนกิจการบางสว่นให้แก่กนัของบริษัทมหาชนจ ากดั หรือบริษัทจ ากดั เพื่อ
ยกเว้นรัษฎากร รวมทัง้ประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองดงักล่าว เพื่อให้บริษัทฯ ไดรับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ จากการโอนกิจการฯ  
โดยมูลค่าการโอนกิจการฯ ดังกล่าวจะเท่ากับราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการ
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคายุติธรรมของกิจการที่โอน (Fair Value) แล้วแต่
ประเภทของทรัพย์สนิและหนีส้นิ ของกิจการท่ีโอน ณ วนัโอนกิจการ อยา่งไรก็ตาม มลูคา่ของกิจการท่ีโอนนัน้จะ
ขึน้อยู่กบัช่วงเวลาที่ท าการโอนกิจการดงักลา่ว ทัง้นี ้ภายหลงัการโอนกิจการดงักลา่วบริษัทฯ จะยงัคงสถานะ
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
ในเบือ้งต้น บริษัทฯ คาดว่ากระบวนการโอนกิจการบางส่วนนี ้จะสามารถเร่ิมและด าเนินการให้แล้วเสร็จได้
ภายในปี 2561 ทัง้นี ้รายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 
การโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยดงักล่าวเป็นการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงไม่มี
ผลกระทบที่มีนยัส าคญัต่อทรัพย์สนิรวมของกลุม่บริษัทแตอ่ยา่งใด จึงไมเ่ข้าขา่ยเป็นการท ารายการจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์
ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 
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และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ. ศ. 2547 ลงวันที่ 29 
ตลุาคม 2547 อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการบางสว่นดงักลา่วเข้าข่ายเป็นการโอนธุรกิจบางสว่นที่ส าคัญตาม
มาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด ซึ่งบริษัทฯ จะต้องขออนุมตัิ
การปรับโครงสร้างกิจการต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และจะต้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้าง
กิจการด้วยเหตผุลและวตัถปุระสงค์ข้างต้น โดยการโอนกิจการบางสว่น ได้แก่ กิจการผลิตอาหารสตัว์น า้ และ
อาหารสตัว์เลีย้ง ให้แก่บริษัทยอ่ย ตามหลกัเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามประมวลกฎหมายรัษฎากรวา่
ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัที่ 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด เพื่อยกเว้น
รัษฎากร และเพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ที่ประชุม
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของ
บริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้ มีอ านาจในการด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 
1) ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือจ าเป็นเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางสว่นให้แก่

บริษัทยอ่ยได้ทกุประการ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงการก าหนดหรือเปลีย่นแปลงวนัโอนกิจการ การก าหนด
หรือเปลี่ยนแปลงราคาซือ้ขายกิจการบางสว่น การก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงทนุจดทะเบียนของบริษัทย่อย 
ให้สอดคล้องกบัมลูคา่กิจการท่ีโอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอน
กิจการบางสว่นให้แก่กนัของบริษัทมหาชนจ ากดั หรือบริษัทจ ากดั เพื่อการยกเว้นรัษฎากร รวมถึงประกาศ
อื่นๆ ที่เก่ียวข้องของกรมสรรพากร  

2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลีย่นแผนการ และ/หรือ ขัน้ตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่จ าเป็นและสมควร 
เพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกบัการด าเนินการปรับ
โครงสร้างกิจการของบริษัทฯ หรือเพื่อให้การด าเนินการปรับโครงสร้างกิจการมีความคลอ่งตวั  

3) จัดท า เจรจา และ/หรือ ลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการปรับโครงสร้างกิจการ ตลอดจนการจดัท าและลงนามในค าขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน รวมทัง้การติดต่อ จัดท าค าขอ หรือเอกสารใดๆ 
และการยื่นค าขอ และ/หรือเอกสารดงักลา่วตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และ 

4) ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกบัการปรับโครงสร้างกิจการ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการส าเร็จ
ลลุว่ง 

การลงมติ: วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีอ านาจรับรองความเป็นบริษัทในเครือ
เดียวกัน ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จัดตัง้ขึน้เพื่อรับโอนกิจการบางส่วน 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล: เพื่อใ ห้ เ ป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 7 ที่ก าหนดไว้ในประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอนกิจการบางสว่นให้แก่กนัของบริษัทมหาชน
จ ากดั หรือบริษัทจ ากดั เพื่อยกเว้นรัษฎากร ลงวนัที่ 27 กนัยายน พ.ศ. 2554 ซึ่งระบวุ่าผู้สอบบญัชีของบริษัทผู้
โอนกิจการและบริษัทผู้ รับโอนกิจการต้องมีคณุสมบตัิตามมาตรา 3 สตัต แห่งประมวลรัษฎากร เป็นผู้ รับรอง
บญัชีในรอบระยะเวลาที่มีการโอนกิจการบางสว่นให้แก่กนั และเป็นผู้ รับรองผลการประกอบกิจการและการเป็น
บริษัทในเครือเดียวกนัของทัง้สองบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท
ฯ ได้แก่  นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ ผู้สอบบญัชีอนุญาตเลขที่3759และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบญัชี
อนญุาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัุตน์ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 7305 ผู้ตรวจสอบบญัชี
จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั ให้มีอ านาจรับรองบญัชีในรอบระยะเวลาที่มีการโอนกิจการบางสว่นให้แก่กนั 
และรับรองผลการประกอบกิจการและการเป็นบริษัทในเครือเดียวกนัระหวา่งบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยที่จดัตัง้ขึน้
เพื่อรับโอนกิจการบางส่วน เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เร่ือง 
ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจ ากัด หรือบริษัท
จ ากดั เพื่อยกเว้นรัษฎากร ฉบบัลงวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2554 

การลงมติ: วาระนีต้้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เร่ือง
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ง้ที่  8/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  18 
พฤษภาคม 2561 ได้มีอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น เพื่อพิจารณาและอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติม
วตัถปุระสงค์ ของบริษัทฯ และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เร่ืองวตัถปุระสงค์ของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกบัการ แก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 60 ข้อ เป็น 61 ข้อ โดยให้เพิ่มข้อความดงันี ้

(61) ประกอบกิจการค้าอสงัหาริมทรัพย์ พฒันาปรับปรุง ให้เช่า ให้เช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ หรือให้เช่าสถานที่ 

เพื่อประกอบกิจการจ าหน่ายหรือผลิตสินค้า หรือเพื่อใช้เป็นอาคารพาณิชย์ เพื่อประกอบกิจการ

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ โรงมหรสพ โรงแรม ภัตตาคาร ศูนย์วิจัย ศูนย์การศึกษา 

หอประชุม ห้องประชุม ส านกังาน หรือที่ทาการสถานพยาบาล ธนาคาร สถานที่จอดรถยนต์ หรือเพื่อ

เป็นอาคารสาธารณะอย่างอื่น รวมทัง้การจดัการโดยประการอื่น และการให้บริการหรือสิ่งอ านวยความ
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สะดวกอนัเก่ียวกบั หรือต่อเนื่องกบั กิจการดงักลา่ว เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรคมนาคม 

และสาธารณปูโภคอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ดงันี ้

เดิม   ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 60 ข้อ 

แก้ไขเป็น  ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 61 ข้อ 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 
ข้อ 3. เร่ืองวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตาม
รายละเอียดดงักลา่วข้างต้นทกุประการ 

การลงมติ: วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

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

วตัถปุระสงค์และเหตผุล: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ง้ที่  9/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  30 
พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนมุตัิให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3 (TLUXE-W3) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือ
หุ้น (Right Offering) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ”) ในจ านวนไม่เกิน 140,762,672 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ใน
อตัราสว่น 4 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) โดยมีก าหนดอายไุมเ่กิน 3 
ปีนบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มีอตัราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 หุ้น และมีราคาการ
ใช้สทิธิ 2 บาทตอ่หุ้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวนไมเ่กิน 140,762,672 
หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 

ทัง้นี ้รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3 (TLUXE-W3) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 

ในการนี ้เพื่อให้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ของตลาด
ทนุและตลาดเงินโดยค านงึถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
มอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บคุคลที่ประธานกรรมการบริหาร 
หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออก
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงอ านาจในการ 
(1) ก าหนดและแก้ไขหลกัเกณฑ์ ข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 
(2) เจรจา ตกลง เข้าท า แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสญัญา ค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผย
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ข้อมลู รายงานผลการขาย และเอกสารตา่ง ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ
ฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การ
เปิดเผยข้อมลู รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัการออก
และจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามญัเพิ่มทนุจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ (3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็น
และสมควรที่เก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เพื่อให้การด าเนินการตามที่ระบไุว้ข้างต้น
และการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้นีส้ าเร็จลลุว่ง 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3 (TLUXE-W3) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้นทกุประการ ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เพิ่มเติมในสารสนเทศเก่ียวกบัการออก 
เสนอขาย และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และหุ้นกู้แปลงสภาพของ 
บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 

การลงมติ: วาระนีต้้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ ออกใหม่และให้สิทธิ 
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซ่ึงเป็นผู้ลงทุน
รายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ง้ที่  9/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  30 
พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนมุตัิให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออก เสนอขาย และจดัสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพที่ออกใหมแ่ละให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ (“หุ้นกู้แปลงสภาพฯ”) ในจ านวนไม่
เกิน 980,000 หนว่ย ที่ราคาเสนอขาย 1,000 บาทตอ่หนว่ย คิดเป็นมลูคา่การเสนอขายรวมไมเ่กิน 980,000,000 
บาท ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งเป็นผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทนุสถาบนั ซึ่งทกุราย
จะมิใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ และมิได้มีความสมัพนัธ์ใด ๆ กบับริษัทฯ รวมถึงไม่ได้ประกอบธุรกิจใน
ลกัษณะเดียวกนักบับริษัทฯ โดยมีก าหนดอายไุมเ่กิน 3 ปีนบัจากวนัที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มีอตัราการแปลง
สภาพ 1 หนว่ยตอ่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 142 หุ้น (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) และมีราคาแปลงสภาพเทา่กบั 7 บาทตอ่หุ้น 
โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวนไมเ่กิน 140,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ 
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ทัง้นี ้รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้
สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั  ซึ่ง
เป็นผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 
 

ในการนี ้เพื่อให้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ของตลาดทนุ
และตลาดเงินโดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
มอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บคุคลที่ประธานกรรมการบริหาร 
หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออก 
เสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงอ านาจ
ในการ (1) ก าหนดและแก้ไขหลกัเกณฑ์ ข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออก เสนอ
ขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ 
วนัที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ จ านวนหุ้นสามญัเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มลูค่าที่ตราไว้ 
การค านวณและวิธีการช าระดอกเบีย้ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพฯ หรือ
การก าหนดเหตกุารณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ และเง่ือนไขการปรับสิทธิ
แปลงสภาพ (2) การแตง่ตัง้ที่ปรึกษาและบคุคลตา่ง ๆ  (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้แปลงสภาพ
ฯ) ที่เก่ียวข้องกบัการขออนญุาต ติดต่อให้ข้อมลู และยื่นเอกสารหลกัฐานกบัหนว่ยงานราชการที่เก่ียวข้อง หรือ
ในกรณีอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ตามที่เห็นสมควร (3) เจรจา ตกลง เข้าท า 
แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสญัญา ค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยข้อมลู รายงานผลการขาย 
และเอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ ซึ่งรวมถึงการ
ติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยข้อมลู 
รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการออก เสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ และการน าหุ้นกู้แปลงสภาพฯ และหุ้น
สามญัเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และ (4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรที่เก่ียวข้องกบัการออก เสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ 
เพื่อให้การด าเนินการตามที่ระบไุว้ข้างต้นและการออก เสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ในครัง้นีส้ าเร็จ
ลลุว่ง 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลง
สภาพฯ ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งเป็นผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุน
สถาบัน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ทัง้นี  ้โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัการออก เสนอขาย และจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพิ่มเติมในสารสนเทศเก่ียวกบั
การออก เสนอขาย และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และหุ้นกู้แปลง
สภาพของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 
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การลงมติ: วาระนีต้้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ง้ที่  9/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  30 
พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนมุตัิให้เสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จ านวน 5,400,833 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 568,451,520 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 
563,050,687 บาท โดยการตัดหุ้ นสามัญ จ านวน 5,400,833 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท ซึ่งยังมิได้
ออกจ าหน่ายที่ออกเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (TLUXE-W2) และใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทเสนอขาย
ให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (ESOP-W2) ซึ่งครบก าหนดระยะเวลาการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย
แล้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตาม
รายละเอียดดงักลา่วข้างต้นทกุประการ 

การลงมติ: วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ง้ที่  9/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  30 
พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนมุตัิให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงันี ้

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้นทกุประการ 
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การลงมติ: วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ง้ที่  9/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  30 
พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนมุตัิให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จ านวน 280,762,672 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 563,050,687 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 
843,813,359 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน 280,762,672 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) เพิ่มทนุ จ านวน 140,762,672 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 140,762,672 หุ้น มลูคา่ที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ซึง่มีรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ฯ ปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็น
เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3 (TLUXE-W3) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 

2) เพิ่มทนุ จ านวน 140,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 140,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซึง่มีรายละเอียดของหุ้นกู้แปลง
สภาพฯ ปรากฏตามสรุปสาระส าคัญของหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญัของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั ซึ่งเป็นผู้ลงทนุราย
ใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตาม
รายละเอียดดงักล่าวข้างต้นทุกประการ ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในสารสนเทศเก่ียวกบัการออก เสนอขาย และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุน ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน และหุ้นกู้ แปลงสภาพของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จ ากดั (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และแบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) 

การลงมติ: วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ง้ที่  9/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  30 
พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนมุตัิให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงันี ้
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“ข้อ 4. ทนุของบริษัท 843,813,359 บาท (แปดร้อยสี่สิบสามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพนัสามร้อย
ห้าสบิเก้าบาท) 

แบง่ออกเป็น 843,813,359 หุ้น (แปดร้อยสี่สิบสามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพนัสามร้อย
ห้าสบิเก้าหุ้น) 

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

ห้าสบิเก้าหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ -  หุ้น (-)” 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้นทกุประการ 

การลงมติ: วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

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

วตัถปุระสงค์และเหตผุล: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ง้ที่  9/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  30 
พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
จ านวนไมเ่กิน 280,762,672 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 140,762,672 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งมีรายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสรุปสาระส าคญั
ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้
ที่ 3 (TLUXE-W3) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 

2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิแปลงสภาพของหุ้ นกู้ แปลงสภาพฯ ซึ่งมีรายละเอียดของหุ้ นกู้ แปลงสภาพฯ ปรากฏตามสรุป
สาระส าคญัของหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ บริษัท ไทยลกัซ์ 
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ซึ่งเป็นผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้นทกุประการ ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
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เก่ียวกบัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ในสารสนเทศเก่ียวกบัการออก เสนอขาย และจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จ ากดั (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และแบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) 

การลงมติ: วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 12 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนุมตัิวาระที่ 5 (พิจารณาอนุมตัิการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3 (TLUXE-W3) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering)) และ
วาระท่ี 6 (พิจารณาอนมุตัิการออก เสนอขาย และจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหมแ่ละให้สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement)) ซึง่เป็นผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั นัน้ หากทัง้สองวาระ
ดงักลา่วไมไ่ด้รับอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ในครัง้นี ้จะไมม่ีการพิจารณาวาระท่ี 7 ถึง วาระท่ี 11 ซึง่ถือ
เป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกันและเป็นเง่ือนไขซึ่งกนัและกัน อย่างไรก็ดี หากวาระที่ 5 หรือวาระที่ 6 เพียงวาระใดวาระหนึ่งได้รับ
อนุมตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่  1/2561 ในครัง้นี ้จะมีการพิจารณาวาระที่ 7 ถึง วาระที่ 11 ซึ่งถือเป็นวาระที่เก่ียว
เนื่องกันและเป็นเง่ือนไขซึ่งกนัและกันเฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกบัการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นรองรับส าหรับหลกัทรัพย์ที่
ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เทา่นัน้ 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 10 ท่านผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตวัเองในครัง้นี ้กรุณาน าบตัรประจ าตวั
ประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) มาเพ่ือแสดงสทิธิในการเข้าร่วม
ประชมุ 

ในกรณีที่ท่านไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง โปรดแต่งตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะไปประชมุแทนท่าน โดยใช้
แบบหนงัสือมอบฉันทะ ซึ่งมีค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะและเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

พิธพร กล่ินเฟ่ือง 

(พลอากาศเอกพิธพร กลิน่เฟ่ือง) 
ประธานกรรมการ 

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 



 
 

หน้า 1 จาก 16 

 
 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

 การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดั
ประชุมขึน้เมื่อวนัองัคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภา 
ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ 
 
เร่ิมการประชุม 

พลอากาศเอกพิธพร กลิน่เฟ่ือง ประธานกรรมการ ซึง่ท าหน้าที่เป็นประธานท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) กลา่วเปิดการ
ประชมุต้อนรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ โดยมอบหมายให้นางสาวภทัรา ธรรมเสริมสร้าง พิธีกรที่ประชมุเป็นผู้ด าเนินการ
ประชมุตอ่ไป (“พิธีกร”) โดยก่อนเร่ิมประชมุ  พิธีกรได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบถึงข้อก าหนดที่เก่ียวกบัการประชมุ การลงมติ 
และ รายละเอียดตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้     

ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น (วนั Record Date) ในวนัที่ 28 มีนาคม 2561 นัน้ มี
จ านวนผู้มีสทิธิเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 2,098 ราย จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยทัง้หมด 563,050,687 หุ้น และในการประชมุครัง้นี ้มี
ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้จ านวน 34 ราย จ านวนหุ้น 229,665,124 หุ้น หรือ
ร้อยละ 40.79 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  ครบเป็นองค์ประชุมผู้ ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ โดยข้อบงัคบัข้อที่ 34 ได้ก าหนดให้การประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้า
ประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ ดงันัน้ จากจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและจ านวนหุ้นดงักลา่ว ถือวา่ครบ
องค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว 

จากนัน้พิธีกรจึงกลา่วแนะน าคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชมุเพื่อตอบข้อซกัถามของ
ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

 
กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. พลอากาศเอก พิธพร กลิน่เฟ่ือง ประธานกรรมการ 
2. พนัต ารวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. ดร.พงศ์รักษ์ จินดาสมบตัิเจริญ รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการลงทนุ 
4. พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการลงทนุและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
5. ดร.เดน่ชยั  อคัรเดชเดชาชยั กรรมการและกรรมการบริหาร 
6. นางนที ชวนสนิท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
7. นายธีรวิทย์ ธนกิจสนุทร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
8. นายสวุิทย์ วรรณะศิริสขุ กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุนและผู้อ านวยการสายบญัชีและ

การเงิน 
9. นางกนกวลัย์ วรรณบตุร กรรมการ, กรรมการบริหารและผู้อ านวยการส านกัยทุธศาสตร์และนโยบาย 
10. น.ส.ภทัชรดา จฑุาประทีป กรรมการ, กรรมการบริหารและผู้อ านวยการส านกัเลขานกุารบริษัท 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. คณุศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบญัชีของบริษัทจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. คณุนริศรา พทุธิวฒุิกลู ผู้สอบบญัชีของบริษัทจากบริษัท 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 

 
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีวาระการประชมุจ านวน 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนงัสอืบอกกลา่ว

เชิญประชมุที่ได้สง่ให้ท่านผู้ ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมลูลว่งหน้าก่อนการประชมุ โดยก่อนเข้าสูว่าระการประชุม พิธีกรได้ชีแ้จง
ให้ที่ประชมุทราบถึงข้อก าหนดที่เก่ียวกบัการประชมุ การลงมติ และ รายละเอียดตา่งๆ มีดงัตอ่ไปนี ้

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

คอมพิวเตอร์แล้ว ทา่นท่ีรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุไมต้่องออกเสียงลงคะแนนอีก 
3. หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชีแ้จงเพิ่มเติมในประเด็นใด 

ขอให้แจ้งช่ือและซกัถามเมื่อน าเสนอจบในแตล่ะวาระ  
4. ผู้ ถือหุ้นท่านใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ ยกเว้นวาระแต่งตัง้กรรมการ

ในวาระนัน้ หรือบริษัทฯ อาจเชิญให้ผู้ 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 ถือหุ้นที่เข้าประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้
จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ  

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และ ธรรมาภิบาลที่ดีแล้ว บริษัทขอเรียนเชิญตวัแทนจากบริษัท ส านกั
กฎหมายสากล ธีรคุปต์ จ ากัด คุณนริศรา ไสวแสนยากร และ คุณกมลชนก  ลีลารัตนกุล เข้าร่วมเป็นสกัขีพยานในการ
รวบรวมและนบัคะแนนเสยีงในท่ีประชมุ 

พิธีกรเร่ิมด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 

  พิธีกรชีแ้จงต่อที่ประชมุวา่ บริษัทได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2560  และได้
จดัสง่ส าเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด
แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่ง
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บริษัทได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้รายละเอียดส าเนารายงานการประชมุตามปรากฏสิง่ที่สง่
มาด้วย 1 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่รายงานการประชุมดงักลา่วได้ท าการบนัทกึข้อมลูไว้โดยถกูต้องและครบถ้วน
แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  

โดยมติในวาระนี ้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน  

พิธีกรสอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนีห้รือไม ่ ปรากฏ
วา่ไมม่ีถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น   

พิธีกรจึงสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ท าการลงคะแนนใน
บตัรลงคะแนน แล้วให้ชมูือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบตัรเพื่อท าการนบัคะแนนตอ่ไป    

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้านหรืองดออกเสยีงในวาระนีพ้ิธีกรจึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 
2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนน ดงันี ้ 

(1) เห็นด้วย 229,665,124 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

(2) ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

(3) งดออกเสยีง     0  เสยีง*  

(4) บตัรเสยี     0  เสยีง*  

* ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานประจ าปี 2560 และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 

พิธีกรเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : สถานการณ์อุตสาหกรรมกุ้ งของประเทศไทย ปี 2560 มีผลผลิตกุ้ งโดยรวมประมาณ 
300,000 ตนั ใกล้เคียงกับปี 2559 เป็นผลมาจากสภาพอากาศแปรปรวน ฝนตกชุก และน า้ท่วมในหลายพืน้ที่ อย่างไรก็
ตาม ในปี 2560 ถือว่ากลุม่ผู้ เลีย้งกุ้ งประสบความส าเร็จ จากการพฒันาระบบการเลีย้ง เพื่อแก้ปัญหาโรคตายด่ วน หรือ 
อีเอ็มเอส (EMS)  โดยการปรับปรุงฟาร์มและการจดัการการเลีย้งที่มีประสิทธิภาพ ท าให้ลดความเสียหายของโรคระบาด  
สง่ผลให้ผลผลิตที่ได้รับเพิ่มสงูขึน้ จากข้อมลูการส่งออกในช่วงไตรมาส 1 – 3 ของปี 2560 จึงมีปริมาณกุ้ งสง่ออกเพิ่มขึน้
จากช่วงเดียวกนัของปีที่ผ่านมา แนวโน้มในปี 2561 แม้จะยงัประสบปัญหาโรคระบาดในบางพืน้ที่ แต่สถานการณ์โดยรวม
คาดวา่จะปรับตวัดีขึน้  เพราะราคากุ้งที่สมเหตสุมผล และความต้องการของตลาดโลกยงัคงมีอยู่ 



 
 

หน้า 4 จาก 16 

 
 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

สถานการณ์และแนวโน้มอตุสาหกรรมปลา สถานการณ์โดยรวมของอุตสาหกรรมปลาในประเทศไทย ปี 2560 
ในช่วงคร่ึงปีแรกยงัคงประสบปัญหาปริมาณปลาเนือ้ ล้นตลาดสง่ผลให้ราคาปลาตกต ่าลง รวมถึงภาวะน า้ท่วมอย่างหนกั
ในเขตพืน้ที่ภาคใต้ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกษตรกรลดปริมาณการเลีย้งลง เพื่อรอประเมินสถานการณ์ ในช่วงคร่ึงปีหลัง 
สถานการณ์ปรับตวัดีขึน้  เนื่องจากสภาวการณ์ปลาเนือ้ล้นตลาดคลี่คลายลง เกษตรกรเร่ิมลงปลาชุดใหม่อย่างต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตามสถานการณ์การเลีย้งปลา ยงัคงถกูควบคุมด้วยระบบการเลีย้งแบบจ ากดัปริมาณการเลีย้งเพื่อป้องกันการ
เกิดภาวะปลาล้นตลาดอีกครัง้ แนวโน้มในปี 2561 จากภาวะการแข่งขนัที่เพิ่มสงูขึน้ รวมถึงปัจจัยทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะ
เป็นภยัแล้ง หรือภาวะน า้ท่วม เป็นตวัแปรส าคญัที่สง่ผลกระทบตอ่ปริมาณการเลีย้ง บริษัทฯ จึงได้วางแนวทางในการผลิต
และจ าหนา่ยสินค้าคณุภาพเหมาะสมตอ่การเพาะเลีย้งปลาในแต่ละพืน้ที่ และการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือด้านวิชาการ  
พร้อมหาแหลง่ในการระบายปลาเนือ้ เพื่อพยงุราคาปลาไมใ่ห้ตกต ่า จนสง่ผลกระทบตอ่ภาวะการเลีย้งปลาโดยรวม 

สถานการณ์การผลติอาหารสตัว์เลีย้ง ภาพรวมในการรับจ้างผลติอาหารสตัว์เลีย้ง ทัง้โรงงานเพชรบรีุ และโรงงาน
สงขลา  สามารถท าการผลิตได้เพิ่มมากขึน้อย่างต่อเนื่อง จึงสง่ผลให้รายได้จากการรับจ้างผลติอาหารสตัว์เลีย้งในปี 2560 
ปรับตวัเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

สถานการณ์ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า สถานการณ์โดยรวมธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
พลงังานความร้อนใต้พิภพ  ในประเทศญ่ีปุ่ น  ในปี 2560 บริษัทมีโรงไฟฟ้าทัง้หมด 23 แห่ง และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิชย์ในประเทศญ่ีปุ่ นได้แล้วจ านวน 15 แหง่  อีก 8 แหง่ คาดวา่จะจ่ายไฟฟา้เข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2561 นี ้

 พิธีกรเชิญประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย ในการ
ตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชัน่ โดยสรุป 

ประธานกรรมการตรวจสอบ : ชีแ้จงความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย ในการตอ่ต้านการทจุริต
คอรัปชั่น (CAC) เมื่อวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2561 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ได้มีมติให้การรับรอง บริษัท 
ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์จ ากัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดย
ใบรับรองดงักลา่วจะมีอาย ุ3 ปีนบัจากวนัท่ีมีมติให้การรับรองในการนี ้

พิธีกรชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจ าปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบ
บญัชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว เห็นวา่ถกูต้องครบถ้วนตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป จึง
ขอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 อนมุตัิงบการเงิน สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ดงัปรากฏในรายงานงบ
การเงินประจ าปี 2560 ซึ่งบริษัทได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้รูปแบบ CD-ROM รายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 

คณะกรรมการ เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2560 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
รายงานของผู้สอบบญัชี ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตวา่ถกูต้องแล้วให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

โดยมติในวาระนีเ้ป็นวาระรับทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ต้องการซกัถามได้ซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม ที่ประชมุรับทราบรายงานประจ าปี 2560 และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา   
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2560 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชี 

พิธีกรชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการท างบการเงินประจ าปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบญัชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และ 
ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว เห็นว่าถกูต้องครบถ้วนตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป จึงขอให้ที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 อนมุตัิงบการเงิน สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ดงัปรากฏในรายงานงบการเงิน
ประจ าปี 2560 ซึ่งบริษัทได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้รูปแบบ CD-ROM รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายหนงัสอืเชิญประชมุสิง่ที่สง่มาด้วย 2  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2559 ซึง่ผา่นการ ทบทวนจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และ ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตวา่ถกูต้องแล้ว   

โดยมติในวาระนี ้ต้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

พิธีกรเชิญผู้อ านวยการสายบญัชีและการเงิน น าเสนอข้อมลูของผลการด าเนินงานโดยสรุป 

ผู้อ านวยการสายบัญชีและการเงิน  : ชีแ้จงภาพรวมโดยสรุปของปี 2560 ผลการด าเนินงานงบการเงินรวม โดย
เปรียบเทียบระหวา่งปี 2559 กบั ปี 2560 รายได้จากการขายปี 2560 จ านวน 1,822 ล้านบาท ปี 2559 จ านวน 1,511 ล้าน
บาท ซึ่งเพิ่มขึน้ประมาณ 21% ต้นทุนขายลดลงท าให้บริษัทมีก าไรขัน้ต้น 17% ค่าใช้จ่ายการขายบริหารปี 2559 จ านวน 
209 ล้านบาท ปี 2560 จ านวน 293 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2559 รายได้อื่นๆ ปี 2559 จ านวน 8 ล้านบาท ปี 2560 
จ านวน 22 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากก าไรจากการด าเนินงานปี 2559 จ านวน 16 ล้านบาท ปี 2560 จ านวน 29 ล้านบาท ผล
ประกอบการของปี 2560 ในงบการเงินรวมแสดงผลขาดทนุ จ านวน 250 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เกิดจากรายการปรับปรุง 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางบญัชี เช่น เร่ืองการด้อยคา่ของคา่ความนิยม การด้อยคา่ของหนีส้งสยัจะสญู ซึง่ในปี 2560 
มีรายการปรับปรุงจ านวน 200 ล้านบาท ซึ่งจ าแนกเป็น คา่ใช้จ่ายในการได้มาซึง่โรงไฟฟา้ในประเทศญ่ีปุ่ น จ านวน 98 ล้าน
บาท การด้อยคา่ของคา่ความนิยม จ านวน 25 ล้านบาท ด้อยคา่ของสนิทรัพย์ที่ยงัไมไ่ด้ใช้ จ านวน 15 ล้านบาท จึงท าให้งบ
การเงินปี 2560 ขาดทนุ จ านวน 250 ล้านบาท 

ผลการด าเนินงานงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2560 ขาดทุนจ านวน 106 ล้านบาท สาเหตุเกิดจากการตัง้หนี ้
สงสยัจะสญูเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทยอ่ยที่ประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อลงทนุโครงการโรงไฟฟา้ ซึง่ตัง้ไว้จ านวน 118 ล้านบาท  

ธุรกิจอาหารกุ้ ง ยอดขายเพิ่มขึน้เกือบ 100% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ส่วนก าไรขัน้ต้นและก าไรจากการ
ด าเนินงานเพิ่มขึน้คอ่นข้างมาก ธุรกิจอาหารกุ้งจ ามีสดัสว่นเพิ่มมากขึน้ ในปี 2561 นี ้

ธุรกิจอาหารปลา เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2559 และปี 2560 ยอดขายก าไรขัน้ต้นและก าไรจากการด าเนินงาน
ไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั 

ธุรกิจอาหารสตัว์เลีย้ง บริษัทฯ รับจ้างผลิต (OEM) โดยใช้ก าลงัการผลิตที่เหลืออยู่จากการผลิตอาหารปลา เพื่อ
ลดคา่ใช้จ่ายคงที่ 

ธุรกิจโรงไฟฟ้า บริษัทฯ เร่ิมมีรายได้ตัง้แต่ปี 2559 ยงัไม่สงูมาก แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2559 และปี 2560 
รายได้เติบโตขึน้ 2 เท่า เนื่องจากปี 2559 บริษัทสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์จ านวน 2 โครงการ มีรายได้
ประมาณ 10 ล้านบาท สว่นปี 2560 จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วจ านวน 15 โครงการ มีรายได้ประมาณ 32 ล้าน
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บาท แต่รายได้สว่นใหญ่เกิดภายในไตรมาส 4 จึงท าให้ปี 2560 ยงัไม่สามารถรับรู้รายได้เต็มปีได้ ซึ่งในปี 2561 บริษัทจะ
สามารถรับรู้รายได้ได้มากขึน้  

โครงสร้างรายได้ ปี 2560 แสดงสดัสว่นดงันี ้รายได้อาหารปลาจ านวน 951 ล้านบาท คิดเป็น 52% ของรายได้รวม 
รายได้อาหารกุ้ งจ านวน 626 ล้านบาท คิดเป็น 34% ของรายได้รวม รายได้อาหารสตัว์เลีย้งจ านวน 213 ล้านบาท คิดเป็น 
12% ของรายได้รวม รายได้จากการขายไฟฟา้จ านวน 32 ล้านบาท คิดเป็น 2% ของรายได้รวม สรุปได้วา่รายได้จากอาหาร
สตัว์จ านวน 98% รายได้จากโรงไฟฟ้าจ านวน 2% แต่ในปี 2561 คาดว่ารายได้จากการขายไฟฟ้าจะเพิ่มขึน้เป็น 5% สว่น
รายได้จากอาหารสตัว์จะเป็น 95% 

อตัราการเเติบโตของรายได้ ยอดขายรวมเพิ่มขึน้ 20% จากการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์อาหารกุ้ งเพิ่มขึน้ 77% อาหาร
ปลาลดลง 7% อาหารสตัว์เลีย้งเพิ่มขึน้ 76% และจากการขายไฟฟา้เพิ่มขึน้ 205% 

งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ โดยปี 2559 จ านวน 3,569 ล้านบาท และปี 2560 
จ านวน 3,930 ล้านบาท ในปี 2560 บริษัทฯ มีการลงทนุในโรงไฟฟ้าที่ประเทศญ่ีปุ่ นเพิ่ม จ านวน 13 โครงการ จากปี 2559 
ท าให้ที่ดินอาคารและอปุกรณ์ เพิ่มขึน้จากจ านวน 908 ล้านบาท เป็น 1,494 ล้านบาท สว่นของผู้ ถือหุ้นที่ลดลง เนื่องจาก
ผลขาดทนุจากการด าเนินงานและขาดทนุจากหลกัทรัพย์ที่ถือในปี 2560  

พิธีกรสอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนีห้รือไม ่  

คณุอนโุรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงันี ้
คุณอนุโรจน์ฯ :  จาก D/E ratio ทีค่อ่นข้างสงู ทางบริษัทจะมีการลงทนุเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ผู้ อ าน วยการสายบั ญ ชี และก ารเงิน : D/E ratio ยังอ ยู่ ใน เก ณ ฑ์ ไม่ ถื อ ว่ าสู ง ถ้ า เที ย บ กับ อุต ส าห ก รรม 
การลงทุนของบริษัทที่ประกาศข่าวออกไปว่ามีการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าจ านวน 9 โครงการ พลงังานลมจ านวน 20 
โครงการ ขอเรียนชีแ้จงวา่ หากบริษัทไมไ่ด้แหลง่เงินทนุท่ีสนบัสนนุก็จะชะลอการลงทนุออกไป เพื่อไมใ่ห้บริษัท มีภาระ การ
ลงทนุมากเกินไป  

คุณอนุโรจน์ฯ :  ขา่วพลงังานออกมาคอ่นข้างมาก ในอนาคต สดัสว่นของรายได้จะเป็นอยา่งไร 
ผู้อ านวยการสายบัญชีและการเงิน :  รายได้จากพลงังานไฟฟ้าในอนาคต คาดว่าจะเป็นสดัส่วนที่สูงขึน้ จาก 5% 
ในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามจะยังไม่มากไปกว่ารายได้จากการจ าหน่ายอาหารสัตว์ และรายได้จากการจ าหน่าย
อาหารสตัว์ก็จะยงัเป็นรายได้หลกัของบริษัท 

คุณอนุโรจน์ฯ :  จะเห็นวา่คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารคอ่นข้างสงู บริษัทมีมาตรการในการควบคมุ คา่ใช้จ่ายอยา่งไร 
ผู้อ านวยการสายบัญชีและการเงิน :  บริษัทพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายให้อยู่ในสดัส่วนที่เหมาะสม ส่วน
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร บริษัทพยายามลดลงตามนโยบายผู้บริหาร 

คุณอนุโรจน์ฯ :  บริษัทมีแผนธุรกิจอยา่งไร เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการจ่ายปันผลในอนาคต 
ผู้อ านวยการสายบัญชีและการเงนิ :  บริษัทไม่ได้จ่ายปันผลมาประมาณ 3 ปี อย่างไรก็ตามในปี 59 ที่ผ่านมาถึงแม้ว่า
ว่าบริษัทมีก าไร แต่บริษัทยงัอยู่ในช่วงขยายธุรกิจการลงทนุ จึงต้องการขยายธุรกิจให้มัน่คง ซึ่งหากบริษัทมีความมัน่คง 
แล้ว แนน่อนวา่ต้องพิจารณาจ่ายปันผล 

พิธีกรสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง หรือไม ่หากมีให้ท าการลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนน แล้วให้ชมูือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบตัรเพื่อท าการนบัคะแนนต่อไป พิธีกรจึงเสนอที่ประชมุพิจารณา
ลงมติ    
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มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชี ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนน ดงันี ้  
(1) เห็นด้วย 229,665,124 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
(3) งดออกเสยีง    8,700,143 เสยีง*  

(4) บตัรเสยี     0  เสยีง*  

* ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 

หมายเหต:ุ ในวาระท่ี 3 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิม จ านวน 2 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 8,700,143 หุ้น รวมมีผู้
ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 42 ราย ถือหุ้นรวมกนัได้ 238,365,267 หุ้น 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับงวดผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

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 ผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี  2560 มีผลประกอบการขาดทุน 
คณะกรรมการบริษัทหารือกนัแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับงวด
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

โดยมติในวาระนี ้ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

พิธีกรสอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนีห้รือไม ่ 
ปรากฏวา่ไมม่ีถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น   

พิธีกรสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง หรือไม ่หากมีให้ท าการลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนน แล้วให้ชมูือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบตัรเพื่อท าการนบัคะแนนต่อไป พิธีกรจึงเสนอที่ประชมุพิจารณา
ลงมติ 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงดจา่ยเงินปันผลส าหรับงวดผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสยีงเป็น
เอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับ
คะแนน ดงันี ้  

(1) เห็นด้วย 229,665,124 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
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หุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
(3) งดออกเสยีง    8,700,143 เสยีง*  

(4) บตัรเสยี     0  เสยีง*  

* ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจ าปี 2561 

พลอากาศเอกพิธพร กลิน่เฟ่ือง ประธานกรรมการซึง่รับหน้าที่เป็นประธานท่ีประชมุกลา่วชีแ้จงดงันี ้ เพื่อให้เป็นไป
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ในวาระนีจ้ึงขอเชิญกรรมการท่ีครบวาระ ซึง่ถือวา่เป็นผู้มีสว่นได้เสยีออกจากห้องประชุม 
จนกวา่การพิจารณาวาระนีจ้ะแล้วเสร็จ    

ภายหลงัจากกรรมการทัง้สี่ท่านได้แก่ ดร.เด่นชยั อคัรเดชเดชาชยั , นางกนกวลัย์ วรรณบตุร , นางสาวภทัชรดา 
จุฑาประทีป และ นายสุวิทย์ วรรณะศิริสขุ ออกจากห้องประชุม  หลงัจากนัน้ประธานกรรมการได้มอบหมายให้พิธีกร
ด าเนินการประชมุตอ่ 

พิธีกรชีแ้จงตอ่ที่ประชุมดงันี ้ ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 17 ก าหนดวา่ “ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้
กรรมการออกจากต าแหนง่หนึง่ในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ 
ให้จับสลากกันว่าผู้ ใดจะออก  ส่วนปี หลงัๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
กรรมการที่ออกไปมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตัง้เข้ามาใหม่ได้”  ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 นี ้กรรมการที่ต้อง
ออกจากต าแหนง่ตามวาระมีจ านวน 4 ทา่นคือ  

1. ดร.เดน่ชยั อคัรเดชเดชาชยั  กรรมการ 
2. นางกนกวลัย์ วรรณบตุร  กรรมการ 
3. นางสาวภทัชรดา จฑุาประทีป   กรรมการ 
4. นายสวุิทย์ วรรณะศิริสขุ  กรรมการ 

ซึ่งบริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุมและรายช่ือบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบตัิที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทลว่งหน้า ระหว่าง
วนัท่ี 1 ธันวาคม 2560 จนถึง 31 มกราคม 2561 ผลปรากฎว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเลอืกกรรมการทัง้สี่ทา่น ดงันี ้

1. ดร.เด่นชยั อคัรเดชเดชาชยั ด ารงต าแหน่ง กรรมการ เป็นระยะเวลา 3 ปี 3 เดือน (นบัถึงวนัประชุมผู้
ถือหุ้น)  ไมม่ีการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท 

2. นางกนกวลัย์ วรรณบุตร ด ารงต าแหน่ง กรรมการ เป็นระยะเวลา 3 ปี 3 เดือน (นับถึงวนัประชุมผู้ ถือ
หุ้น) ไมม่ีการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท 

3. นางสาวภทัชรดา จุฑาประทีป ด ารงต าแหน่ง กรรมการ เป็นระยะเวลา 3 ปี 3 เดือน (นบัถงึวนัประชุม
ผู้ ถือหุ้น) ไมม่ีการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท 



 
 

หน้า 9 จาก 16 

 
 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

4. นายสวิุทย์ วรรณะศิริสขุ ด ารงต าแหน่ง กรรมการ เป็นระยะเวลา 9 เดือน 12 วนั (นบัถงึวนัประชมุผู้ ถือ
หุ้น) ไมม่ีการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท 

รายละเอียดประวตัิผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3        

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ ได้พิจารณาความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งโดย
ค านึงถึงคณุสมบตัิประกอบกบัความรู้ความสามารถแล้วเห็นว่า ดร.เด่นชยั อคัรเดชเดชาชยั , นางกนกวลัย์ วรรณบุตร , 
นางสาวภัทชรดา จุฑาประทีป และ นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข ซึ่งบุคคลทัง้สี่ท่านเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์อย่างครบถ้วน ตลอดจนมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดัและ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ฯ    

โดยมติในวาระนี ้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
และ ในวาระนีจ้ะด าเนินการนับคะแนนโดยแยกเป็นรายบุคคล พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ต้องการซกัถามได้ซกัถาม
เก่ียวกบัวาระนี ้ 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติม  จึงสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 
หรือไม่ หากมีให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อท าการนับ
คะแนนตอ่ไป เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้านหรืองดออกเสยีงในวาระนีพ้ิธีกรจึงเสนอที่ประชมุพิจารณาและลงมติโดยแยก
เป็นรายบคุคลดงันี ้ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติอนมุตัิให้แต่งตัง้กรรมการทัง้สิน้ 4 ท่าน ได้แก่ (1) ดร.เดน่ชยั อคัรเดชเดชาชยั (2) นาง
กนกวลัย์ วรรณบตุร (3) นางสาวภทัชรดา จุฑาประทีป และ (4) นายสวุิทย์ วรรณะศิริสขุ กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนน ดงันี ้
1. ดร.เดน่ชยั อคัรเดชเดชาชยั   
(1) เห็นด้วย 238,365,267 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
(3) งดออกเสยีง 0 เสยีง*  

(4) บตัรเสยี     0  เสยีง*  

* ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

2. นางกนกวลัย์ วรรณบตุร   
(1) เห็นด้วย 238,365,267 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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(3) งดออกเสยีง 0 เสยีง*  

(4) บตัรเสยี     0  เสยีง*  

* ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 

3. นางสาวภทัชรดา จฑุาประทีป 
(1) เห็นด้วย 238,365,267 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
(3) งดออกเสยีง 0 เสยีง*  

(4) บตัรเสยี     0  เสยีง*  

* ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 

4. นายสวุิทย์ วรรณะศิริสขุ 
(1) เห็นด้วย 238,365,267 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
(3) งดออกเสยีง 0 เสยีง*  

(4) บตัรเสยี     0  เสยีง*  

* ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

เมื่อที่ประชุมได้มีการออกเสียงลงมติในวาระนีเ้ป็นที่เรียบร้อยแล้ว พลอากาศเอก พิธพร กลิ่นเฟ่ือง ประธาน
กรรมการ จึงเรียนเชิญกรรมการกลบัเข้าสูห้่องประชุมอีกครัง้และมอบหมายให้พิธีกร ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ตอ่ไปเพื่อความรวดเร็ว   

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2561 

พิธีกรชีแ้จงตอ่ที่ประชมุดงันี ้ ตามข้อบงัคบั ข้อ 30 ก าหนดว่า “กรรมการมีสทิธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูป
ของเงินรางวลั  เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามข้อบงัคบัหรือตามมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้นจะพิจารณา”   กรรมการได้พิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบ
อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและสภาวะการเติบโตของบริษัท 
ประกอบกับความทุ่มเทของกรรมการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  จึงขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาก าหนดวิธีการจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561  และขอก าหนดวงเงินไมเ่กิน 10,000,000 บาท (สบิล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2561 (ก าหนดอตัราเดียวกับอตัราค่าตอบแทนประจ าปี 2560) 

1.1) คา่ตอบแทนรายเดือน (ก าหนดอตัราเดียวกับอตัราค่าตอบแทนประจ าปี 2560) 
- ประธานกรรมการ 30,000 (สามหมื่นบาท)  ตอ่เดือน  
- รองประธานกรรมการ 25,000 (สองหมื่นห้าพนับาท) ต่อเดือน 
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- ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 (สองหมื่นห้าพนับาท)  ต่อเดือน 
- กรรมการ 20,000 (สองหมื่นบาท) ต่อเดือน 

1.2) ค่าเบีย้ประชุมรายไตรมาส (ก าหนดอตัราเดียวกับอตัราค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2560) 
- ประธานกรรมการ 17,500 (หนึง่หมื่นเจ็ดพนัห้าร้อยบาท) ต่อครัง้ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 (หนึง่หมื่นห้าพนับาท) ต่อครัง้ 
- กรรมการ 12,000 (หนึง่หมื่นสองพนับาท) ต่อครัง้ 

2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2561 (ก าหนดอตัราเดียวกับอตัราค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2560) 
- ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริหาร 5,000 (ห้าพนับาท) ต่อครัง้ต่อคน 
- ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบสงัคม (CSR) 5,000 (ห้าพนับาท) ต่อครัง้ต่อคน 
- ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5,000 (ห้าพนับาท) ต่อครัง้ต่อคน 

นอกเหนือจากการจ่ายเงินตามข้อก าหนดข้างต้นบริษัทพิจารณาจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัททัง้
คณะในรูปแบบเงินรางวลั บ าเหน็จพิเศษ โบนสั หรือ ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นโดยมีจ านวนเงินที่จ่ายทกุข้อแล้วต้องไม่
เกิน 10,000,000 บาท (สบิล้านบาท) 

ทัง้นีใ้นปี 2560 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นจ านวนเงินรวม 
3,530,000 บาท (สามล้านห้าแสนสามหมื่นบาท) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 หวัข้อ
โครงสร้างการจดัการ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิก าหนดวิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 
ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
แล้ว 

โดยมติในวาระนี ้ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง ไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ต้องการซกัถามได้ซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม
เพิ่มเติม จึงสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบตัรเพื่อท าการนบัคะแนนต่อไป เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดคดัค้าน
หรืองดออกเสยีงในวาระนีพ้ิธีกรจึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี  2561 ตามที่เสนอ
ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ โดยมีผลการนบัคะแนน ดงันี ้  
(1) เห็นด้วย 238,365,267 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมาประชมุ 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ที่มาประชมุ 
(3) งดออกเสยีง     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ที่มาประชมุ 

(4) บตัรเสยี     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุ 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 

พิธีกรชีแ้จงตอ่ที่ประชมุดงันี ้ เนื่องจากกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 120 บญัญตัิวา่ “ให้ที่ประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้
ผู้สอบบญัชีคนเดิมอกีก็ได้” และมาตรา 121 บญัญตัิวา่ “ผู้สอบบญัชี ต้องไมเ่ป็น กรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารง
ต าแหนง่หน้าที่ใด ๆ ของบริษัท”  

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานเป็น
ยอมรับและเช่ือถือในประสิทธิภาพการท างาน ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี เห็นสมควรเสนอบริษัท กรินทร์ ออดิท 
จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2561 โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชีอนญุาตดงันี ้ 

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

2. นายจิโรจ  ศิริโรโรจน์  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 5113  และ/หรือ 
(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ)   

3. นางสาวกรรณิการ์  วิภาณรัุตน์ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 7305  
(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีเป็นเงินจ านวน 1,670,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) (ลดลง
จากปี 2560) ทัง้นีค้่าสอบบัญชีดงักล่าว 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 
คา่สอบบญัชีข้างต้น ไมร่วมคา่บริการอื่น (Non-audit fee) ซึง่จา่ยเป็นคา่ตรวจสอบการใช้สทิธิประโยชน์บตัร

สง่เสริมการลงทนุ 

ทัง้นีผู้้ตรวจสอบบญัชีรายช่ือข้างต้น ไม่มีความสมัพนัธ์และ/หรือไมม่ีสว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร /
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ท าให้ผู้ ถือหุ้นมีข้อมลูประกอบการพิจารณาตดัสินใจว่าผู้ตรวจสอบ
บญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือนัน้มีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอตอ่การท าหน้าที่ โดยคณะกรรมการจะดแูลให้สามารถจดัท างบ
การเงินได้ทนัตามก าหนดระยะเวลา  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้งานสอบบญัชีของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกส านกังานสอบบญัชีรายใหมน่ าเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเป็นผู้สอบ
บญัชีประจ าปี 2561 โดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีที่มีคณุสมบตัิผา่นเกณฑ์ดงักลา่วครบถ้วน ทัง้เกณฑ์
ประเมินทางด้านเทคนิคและเสนอราคาค่าสอบบญัชีในราคาที่เหมาะสม  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และอนมุตัิจ านวนเงินคา่สอบบญัชีตามที่ได้น าเสนอข้างต้น 

คณะกรรมการเห็นควรพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 3759 และ/หรือ
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 5113 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัุตน์ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที ่
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7305 ผู้ตรวจสอบบญัชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 และอนมุตัิคา่
สอบบญัชีประจ าปี 2561 จ านวน 1,670,000 บาท (หนึง่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ทัง้นี ้ คา่สอบบญัชีดงักลา่ว ยงัไม่
รวมคา่ใช้จา่ยอื่นที่เรียกเก็บเทา่ทีจ่ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น คา่ใช้จา่ยในการเดินทาง ฯลฯ 

โดยมติในวาระนี ้ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

พิธีกรสอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนีห้รือไม่ 

นางสาวอาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงันี ้
นางสาวอาภรณ์ฯ :  เพราะเหตใุดปี 2561 จึงเปลีย่นผู้สอบบญัชีรายใหม ่
กรรมการตรวจสอบ :  เนื่องจากค่าบริการสอบบญัชีที่ลดลง และประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบบญัชีจากบริษัท กรินทร์ 
ออดิท จ ากัด ซึ่งผู้ สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก กลต. ประมาณ 20 ปี และความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบเล็งเห็นวา่การเปลี่ยนผู้สอบบญัชีเพื่อลดลงภาระค่าใช้จ่ายและได้มาตรฐานการสอบบญัชีเช่นกนั 
จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา  

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติม  จึงสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 
หรือไม่ หากมีให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อท าการนับ
คะแนนตอ่ไป พิธีกรจึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 3759 และ/หรือ นายจิ
โรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบญัชีอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบญัชี
อนญุาตเลขที่ 7305 ผู้ตรวจสอบบญัชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561 
จ านวน 1,670,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ทัง้นี ้ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยงัไม่รวม
คา่ใช้จ่ายอื่นท่ีเรียกเก็บเท่าที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ ด้วยคะแนนเสยีง
เป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนบั
คะแนน ดงันี ้  
(1) เห็นด้วย 229,665,124 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
(3) งดออกเสยีง    8,700,143 เสยีง*  

(4) บตัรเสยี     0  เสยีง*  

* ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 

พิธีกรชีแ้จงตอ่ที่ประชุมวา่ เพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ฉบบั
แก้ไข ตามค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ที่ 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมเร่ืองสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการขอเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น โดยการแก้ไขข้อบงัคบั
ของบริษัทข้อ 31  
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ข้อความใหม ่ 

ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในสี่เดือนนับแต่วัน
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่ประชมุวิสามญั คณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั เมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่ งมีหุ้นนบั
รวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม
ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือ
ดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวนันบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือจากผู้
ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือ
กันหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคับไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวนันบัแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

พิธีกรชีแ้จงต่อที่ประชมุวา่ คณะกรรมการเห็นควร พิจารณาอนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 31 เร่ืองสทิธิของผู้
ถือหุ้นในการขอเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายที่แก้ไขใหม่ 

โดยมติในวาระนี ้ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธ์ิออก
เสยีงลงคะแนน      

พิธีกรสอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนีห้รือไม ่ 
ปรากฏวา่ไมม่ีถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  พิธีกรจึงชีแ้จงวา่มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิ
ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธ์ิออกเสยีงลงคะแนน   

พิธีกรสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง หรือไม ่หากมีให้ท าการลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนน แล้วให้ชมูือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบตัรเพื่อท าการนบัคะแนนตอ่ไป    

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้านหรืองดออกเสยีงในวาระนีพ้ิธีกรจึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

มติที่ประชุม ที่ท่ีประชุมได้มีมติอนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 31 วรรค 2 เพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ฉบบัแก้ไข ตามค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ 
ที่ 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติมเร่ืองสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการขอเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า 3 ใน 
4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนน ดงันี ้  
(1) เห็นด้วย 238,365,267 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
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(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

(3) งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

(4) บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 
วาระที่ 9.1 พิจารณาให้สตัยาบันการจ่ายค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2560 

พิธีกรชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า สืบเน่ืองจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 

มีมติก าหนดค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริหารครัง้ละ 5,000 บาท (ห้าพนับาท)โดยก าหนดจ่ายเบีย้ประชุมคณะ
กรรมการบริหารปีละไม่เกิน 12 ครัง้ และก าหนดจ านวนวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริหารทัง้หมดต้องไม่เกิน 
10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ทัง้นีใ้นปี 2560 บริษัทมีการประชมุคณะกรรมการบริหาร จ านวนรวมทัง้สิน้ 18 ครัง้ 
ซึ่งเกินกว่าจ านวน 12 ครัง้ ตามท่ีได้ขออนุมัติไว้ เน่ืองจากบริษัทฯ ต้องบริหารงานเพ่ือตอบสนองกับภาวะการ
แข่งขันทางธุรกิจและสภาพตลาดในปัจจุบัน อีกทัง้มีการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าเพ่ิมมากขึน้ บริษัทจึงมีความ
จ าเป็นต้องจดัประชุมคณะกรรมการบริหารมากครัง้ขึน้กว่าท่ีคาดการณ์ไว้จากการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2560 บริษัทมีความจ าเป็นต้องเบิกจ่ายเบีย้ประชมุคณะกรรมการบริหารเกินกวา่จ านวน 12 ครัง้ ตามท่ีได้รับอนมุตัิ
ไว้ แต่ทัง้นีก้ารจ่ายค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริหารในส่วนท่ีเกินนี ้เม่ือรวมกับค่าตอบแทนกรรมการทัง้หมดท่ี
บริษัทจ่ายให้แก่กรรมการ ยังอยู่ในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ตามท่ีได้รับอนุมัติจากท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาให้สตัยาบนัการจ่ายค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ
ชดุย่อยประจ าปี 2560 ท่ีมกีารประชมุเกินจ านวน 12 ครัง้ตอ่ปี ท่ีขออนมุตัิไว้ 

โดยมติในวาระนี ้ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง ไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

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

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้มีมติให้สตัยาบนัการจ่ายคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2560 สบืเนื่องจากที่
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2560 มีมติก าหนดค่าเบีย้ประชุมคณะ
กรรมการบริหารครัง้ละ 5,000 บาท (ห้าพนับาท)โดยก าหนดจ่ายเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริหารปีละ
ไม่เกิน 12 ครัง้ และก าหนดจ านวนวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริหารทัง้หมดต้องไม่เกิน 10,000,000 
บาท (สบิล้านบาท) ทัง้นีใ้นปี 2560 บริษัทมีการประชมุคณะกรรมการบริหาร จ านวนรวมทัง้สิน้ 18 ครัง้ 
ซึง่เกินกวา่จ านวน 12 ครัง้ ตามที่ได้ขออนมุตัิไว้ ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ โดยมีผลการนบัคะแนน ดงันี ้  
(1) เห็นด้วย 238,365,267 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
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หุ้นท่ีมาประชมุ 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ที่มาประชมุ 
(3) งดออกเสยีง     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ที่มาประชมุ 

(4) บตัรเสยี     0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุ 

 

 พิธีกรเรียนให้ทราบวา่ขณะนีว้าระตา่งๆได้ท าการพิจารณาตามล าดบัวาระท่ีระบไุว้ในหนงัสอืเชิญประชมุครบถ้วน
เรียบร้อยแล้ว พิธีกรจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้

คณุชาญ บรูณ์ประเสริฐ อาสาสมคัรพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย (“สมาคมฯ”) ได้สอบถามดงันี ้
คุณชาญฯ : สอบถามธุรกิจใหมข่องบริษัทจะแทนที่ธุรกิจหลกัเดิมหรือไม ่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อ านวยการสายบัญชีและการเงิน : ธุรกิจหลกัของบริษัทยงัเป็นธุรกิจอาหารสตัว์ ซึง่มี
เปา้หมายการขายในปี 2561 จ านวนประมาณ 90,000 กวา่ตนั 

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

 ประธานท่ีประชมุจึงกลา่วปิดการประชมุ โดยขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมการประชมุในวนันี  ้

ปิดประชมุเวลา 15.00 น.  
     
 

 
พิธพร กล่ินเฟ่ือง 

(พลอากาศเอกพิธพร กลิน่เฟ่ือง) 
ประธานท่ีประชมุ 

mailto:ir@thailuxe.com
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แผนการปรับโครงสร้างกิจการ 

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 8/2561 ประชมุเมื่อวนัที่ 
18 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนมุตัิแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางสว่น (Partial Business Transfer: PBT) 
ให้แก่บริษัทย่อย เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ โดยมีรายละเอียด เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้ น 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. การปรับโครงสร้างกิจการ 
 ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ จะด าเนินการโอนกิจการบางสว่นของบริษัท (Partial Business 
Transfer : PBT) ซึ่งได้แก่ กิจการผลิตอาหารสตัว์น า้ ได้แก่ สายการผลิตอาหารกุ้ ง และสายการผลิตอาหารปลา และการผลิต
อาหารสตัว์เลีย้ง (FOOD) ทรัพย์สินและหนีส้ินทัง้หมดที่เก่ียวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดงักลา่ว สญัญา ใบอนญุาตและ
บตัรสง่เสริมการลงทนุที่เก่ียวข้อง รวมถึงบคุลากรที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจดงักลา่วทัง้หมด ให้แก่บริษัทย่อยที่จะจดัตัง้  ขึน้ใหม่เพื่อรับ
โอนกิจการดงักลา่ว (“บริษัทย่อย”) โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ในบริษัทยอ่ย (“การโอนกิจการ”) 
 ทัง้นี ้บริษัทฯ จะท าการโอนกิจการบางสว่นตามหลกัเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกา ที่ออกตามประมวลกฎหมายรัษฎากร ว่า
ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัที่ 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
การโอนกิจการบางสว่นให้แก่กนัของบริษัทมหาชนจ ากดั หรือบริษัทจ ากดั เพื่อยกเว้นรัษฎากร รวมทัง้ประกาศอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบั
เร่ืองดงักลา่ว (รวมเรียกวา่ “หลักเกณฑ์ PBT”)  

การโอนกิจการบางสว่นให้แก่บริษัทยอ่ยดงักลา่วเป็นการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงไม่มีผลกระทบที่มี 
นยัส าคญัต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด และรายการดงักล่าวไม่ถือเป็นการจ าหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศ  
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญ ที่เข้าข่ายเป็นการได้มา  หรือ
จ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการ ของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือ จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวนัท่ี 
29 ตุลาคม 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่เป็น รายการที่ต้องปฏิบตัิ  ตามเกณฑ์การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการ ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 (และที่
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัท
จดทะเบียน ในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ดี การโอนกิจการ
บางสว่นดงักลา่ว ถือเป็นการโอนธุรกิจบางสว่น ที่ส าคญัของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ของมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุม ผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 
ใน 4 ของเสยีงทัง้หมด ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 มูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวจะตีราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบญัชี 
(Adjusted Book Value) หรือราคายตุิธรรมของทรัพย์สิน (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สิน และหนีส้ินของกิจการที่โอน 
ณ วนัโอนกิจการเพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ PBT ซึ่งมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (ทรัพย์สินทัง้หมด ของกิจการที่จะโอน หกัด้วยหนีส้ิน
ทัง้หมดของกิจการที่จะโอน) ที่จะโอนทัง้หมดคาดวา่น่าจะมีมลูค่าประมาณ 583.64 ล้านบาท เทียบเคียงจาก งบแสดงฐานะทาง
การเงินของบริษัท ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 (อย่างไรก็ดี มลูค่าการโอนกิจการที่แท้จริง จะขึน้อยู่กบัช่วงเวลาที่ท าการโอนกิจการ
ดงักลา่ว) ในการนี ้เพื่อให้การโอนกิจการบางสว่นเป็นไปตาม ประกาศ หลกัเกณฑ์ PBT บริษัทย่อยจะต้องมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ

สิง่ที่สง่มาด้วย 2 
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มากกวา่ทรัพย์สนิและหนีส้นิท่ีจะรับโอนมาจากบริษัท ณ วนัโอน กิจการ ดงันัน้ บริษัทยอ่ยจะเพิ่มทนุจดทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ PBT โดยบริษัทฯ จะจองซือ้หุ้นสามญั เพิ่มทนุดงักลา่วทัง้จ านวน  
 ประมาณการคา่ใช้จ่ายอนัเก่ียวกบัการโอนกิจการดงักลา่วข้างต้น ได้แก่ คา่ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร คา่ธรรมเนียม 
การจดทะเบียนตา่ง ๆ กบัหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ที่เก่ียวข้องกบัการ ด าเนินการ โอนกิจการบางสว่น เป็น
ต้น เป็นเงินประมาณ 10 ล้านบาท 

 ทัง้นี ้การโอนกิจการบางสว่นคาดวา่จะเร่ิมและด าเนินการเสร็จสิน้ภายในรอบระยะเวลาบญัชีปี 2561 โดยนบัแต่วนัโอน 
กิจการ บริษัทฯ จะหยดุด าเนินกิจการที่เก่ียวข้องกบัสายงานกิจการผลิตอาหารสตัว์น า้ และ สตัว์เลีย้งทัง้หมด และให้บริษัทย่อย
เป็นผู้ประกอบธุรกิจดงักลา่วตอ่ไป และด าเนินธุรกิจจ าหน่ายอาหารสตัว์ และสินค้า ประเภทอื่น ๆ และการลงทนุในธุรกิจพลงังาน
ผ่านบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมต่างๆ รวมถึงการประกอบ และ/หรือ ลงทนุในธุรกิจอื่นๆ ท่ีมีศกัยภาพในการสร้างรายได้และ
ก าไรเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

 
2. แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มบริษัทก่อนและภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ 

โครงสร้างปัจจบุนั ณ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 (ก่อนการปรับโครงสร้าง) 
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โครงสร้างภายหลงัการปรับโครงสร้างกิจการ 

 
 
3. ข้อมูลของบริษัทย่อยที่จัดตัง้ขึน้เพื่อรับโอนกิจการบางส่วน 
ทุนจดทะเบียน: ทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 1 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท  

นอกจากนี ้เพื่อให้การโอนกิจการบางสว่นเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ PBT บริษัทย่อยจะต้องมีมลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิมากกวา่ทรัพย์สินและหนีส้ินท่ีจะรับโอนมาจากบริษัทฯ ณ วนัโอนกิจการ ดงันัน้ บริษัทย่อยจะเพิ่มทนุ
จดทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ PBT โดยบริษัทฯ จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วทัง้จ านวน 

ผู้ถอืหุ้น: บริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัทย่อย ในสดัสว่นร้อยละ 100 และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เร่ืองจ านวน ผู้ ถือ
หุ้น ผู้บริหารของบริษัทฯ อีก 2 ทา่นจะถือหุ้นทา่นละ 1 หุ้น 

วัตถุประสงค์: ประกอบธุรกิจผลติอาหารสตัว์น า้ และอาหารสตัว์เลีย้ง 
 
4. หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างกิจการ 

การปรับโครงสร้างกิจการในครัง้นีเ้พื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและเติบโตอย่าง 
ต่อเนื่อง และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ รวมทัง้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการ และการบริหารงานของกลุม่บริษัท 
โดยมีหลกัการและเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

4.1 เพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจและโอกาสในการหาผู้ ร่วมทนุหรือพนัธมิตรทางธุรกิจ 
การปรับโครงสร้างกิจการจะท าให้บริษัทฯ มีความคล่องตวัและมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ น้ในการลงทุนด าเนินธุรกิจใหม่ซึ่ง 

สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์หลกัของบริษัทฯ และช่วยเพิ่มโอกาสในการหาผู้ ร่วมทุนหรือพนัธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ ไม่ว่าจะ เป็น
บคุคล นิติบคุคล หรือสถาบนัการเงิน ที่มีความสนใจหรือความช านาญเฉพาะในธุรกิจนัน้ ๆ โดยที่ไม่ ต้องร่วมลงทนุ หรือ รับความ
เสี่ยงในธุรกิจอื่นๆ ของกลุม่บริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการลงทนุ รวมถึงความสามารถ ในการแข่งขนั  ของบริษัทและ
เพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

4.2 เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรให้เหมาะสม 
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การปรับโครงสร้างกิจการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรของกลุ่มบริษัท ให้มี  
ความยืดหยุน่สามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ และเป็นการแบง่แยกความเสีย่งในการประกอบธุรกิจออก จาก
กนั สง่ผลให้การบริหารงานองค์กรเกิดความคลอ่งตวัมากยิ่งขึน้ 

5. ขัน้ตอนในการปรับโครงสร้างกิจการ สรุปได้ดงันี ้
5.1 บริษัทฯ จะจัดประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่  1/2561 ในวันที่  16 กรกฎาคม 2561 เพื่ออนุมัติแผนการปรับ 

โครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และ การด าเนินการอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการปรับโครงสร้างกิจการ 

5.2 ภายหลงัได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะจดัตัง้บริษัทยอ่ยขึน้ภายในไตรมาส 4 ปี 2561 เพื่อรับโอน
กิจการบางสว่น ตาม รายละเอียดข้างต้น  

5.3 ในวนัรับโอนกิจการบางสว่น บริษัทฯ จะด าเนินการโอนกิจการของบริษัทฯ ในสว่นของธุรกิจผลติอาหารสตัว์น า้ และ
อาหารสตัว์เลีย้ง ซึ่งรวมถึง สญัญา ทรัพย์สินและหนีส้ินทัง้หมด ที่เก่ียวข้อง และที่ใช้ในการประกอบ ธุรกิจดงักลา่ว 
ใบอนญุาตและบตัรสง่เสริมการลงทนุ และบคุลากร ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจดงักลา่วทัง้หมด ในราคาตามมลูค่าบญัชี 
(Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุง มูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคายุติธรรมของ
ทรัพย์สิน (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สินและหนีส้ิน ตามที่ได้หารือกบั หน่วยงานทางการที่เก่ียวข้อง 
เพื่อให้เป็นไปตาม หลกัเกณฑ์ PBT ซึ่งคาดว่ามลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (ทรัพย์สินทัง้หมดของกิจการที่จะโอนหกัด้วย
หนีส้นิ ทัง้หมดของกิจการท่ีจะโอน) ที่จะท าการโอนจะมีมลูคา่ ประมาณ 583.64 ล้านบาท เทียบเคียงจากงบแสดง 
ฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 (อย่างไรก็ดี มูลค่าการโอนกิจการที่แท้จริงจะขึน้อยู่กับ
ช่วงเวลาที่ท าการโอนกิจการดงักลา่ว) และจะด าเนินการ เพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทยอ่ยให้ไมน้่อยกวา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ที่จะรับโอน ในวนัที่รับโอนกิจการบางสว่นเพื่อให้เป็น ไปตามหลกัเกณฑ์ PBT ทัง้นี ้บริษัทอาจยื่นขอยกเว้นภาษีที่
เก่ียวกบัการโอนทรัพย์สนิที่เก่ียวข้องกบักิจการท่ีโอน เพิ่มเติมภายใต้หลกัเกณฑ์ PBT 

 ทัง้นี ้การปรับโครงสร้างกิจการในส่วนการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย คาดว่าจะเร่ิมและด าเนินการเสร็จสิน้  
ภายในเดือนธนัวาคม 2561 

นอกจากนี ้เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ที่ประชุมคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ คณะ 
กรรมการบริหาร ของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1) ด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องหรือจ าเป็นเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางสว่น ให้แก่ บริษัทยอ่ย
ได้ทกุประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงวนัโอนกิจการ การก าหนด หรือเปลี่ยนแปลง
ราคาซือ้ขายกิจการบางส่วน การก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยให้สอด คล้องกับมูลค่า
กิจการที่โอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอน กิจการ บางสว่น ให้แก่กนัของ
บริษัทมหาชนจ ากดั หรือบริษัทจ ากดั เพื่อการยกเว้นรัษฎากร รวมถึงประกาศอื่นๆที่เก่ียวข้อง ของกรมสรรพากร  

2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขัน้ตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่จ าเป็นและสมควร เพื่อให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ และเพื่อหลกีเลีย่งผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกบัการด าเนินการ ปรับโครงสร้าง กิจการ
ของบริษัทฯ หรือเพื่อให้การด าเนินการปรับโครงสร้างกิจการมีความคลอ่งตวั  

3) จดัท า เจรจา และ/หรือ ลงนามสญัญาโอนกิจการบางสว่น และ/หรือ สญัญาใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ ด าเนินการ ปรับ
โครงสร้างกิจการ ตลอดจนการจดัท าและลงนามในค าขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง กบัการปรับ โครงสร้าง
กิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน รวมทัง้การติดต่อ จัดท าค าขอ หรือเอกสารใดๆ และการยื่นค าขอ และ/หรือ
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เอกสารดงักลา่วตอ่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็น หรือ เก่ียวเนื่องกบัการปรับ โครงสร้างกิจการ 
เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการส าเร็จลลุว่ง 
 

6. การก ากับดูแลกิจการและการบริหารงาน 
 การปรับโครงสร้างกิจการในครัง้นีจ้ะมีการโอนย้ายทรัพย์สินและหนีส้ินที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจผลิตอาหารสตัว์น า้และอาหาร
สตัว์เลีย้งทัง้หมด ซึ่งรวมถึงผู้บริหารและพนกังานจากสายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องมายงับริษัทย่อย ดงันัน้ ผู้บริหารหลกั ของบริษัท
ยอ่ย จะยงัคงเป็นคณะกรรมการและผู้บริหารชดุเดิมที่เคยบริหารธุรกิจดงักลา่วในบริษัทฯ 

โดยบริษัทฯ จะยงัคงก ากบัดแูลและก าหนดนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ยอีกชัน้หนึง่ ผา่นคณะกรรมการบริษัท 
ที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นคณะกรรมการในบริษัทยอ่ย โดยบคุคลที่จะเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทยอ่ย นัน้จะต้องเป็นบคุคลซึง่ที่ 
ประชุมของคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบและจะมีการก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ได้รับการ
แตง่ตัง้ให้เข้าบริหารจดัการบริษัทยอ่ยไว้อยา่งชดัเจน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถก ากบัดแูลการด าเนินกิจการ ของบริษัทยอ่ยได้ อยา่ง
เต็มที่ 

7. ผลกระทบของการปรับโครงสร้างกิจการต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินง านของบริษัทและบริษัทย่อยที่
จัดตัง้ขึน้ใหม่ 
การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิตอาหารสตัว์น า้ และอาหารสตัว์เลีย้งให้แก่บริษัทย่อยในครัง้นี ้จะไม่ส่ง 

ผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการโอนกิจการบางสว่น ให้กบับริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือ
หุ้นทัง้หมด ดงันัน้ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลงัการปรับโครงสร้างจะไม่แตกต่างไป
จากฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในงบการเงินรวมก่อนการปรับโครงสร้าง ยกเว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการโอนธุรกิจ 
เช่น ค่าภาษีอากรที่เก่ียวข้อง และค่าธรรมเนียมตา่งๆ เป็นต้น การปรับโครงสร้างกิจการครัง้นี ้จึงไม่สง่ผลกระทบต่อฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

 

8. ผลกระทบของการปรับโครงสร้างต่อผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 
 การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลติอาหารสตัว์น า้และอาหารสตัว์เลีย้งให้แก่บริษัทยอ่ยในครัง้นี ้ ภายหลงั การ
ปรับโครงสร้างแล้วเสร็จบริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมดในบริษัทยอ่ยที่จดัตัง้ขึน้ใหมเ่พื่อรับโอนกิจการ โดยที่โครงสร้าง การถือหุ้น
ของผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯไมม่ีการเปลีย่นแปลง การปรับโครงสร้างกิจการครัง้นี ้ จงึไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น ของบริษัทฯ 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการท ารายการ 
 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น า้ และอาหารสตัว์เลีย้ง ให้แก่
บริษัทย่อยในครัง้นี ้เป็นไปเพื่อแบ่งแยกสายงานทางธุรกิจให้มีความชดัเจน ซึ่งจะช่วยให้การบริหารความเสี่ยง ในแต่ละธุรกิจ  มี
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ เพื่อสร้างธุรกิจที่ยัง่ยืนและเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง เพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินกิจการ และการบริหาร งาน 
รวมทัง้เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รายการดงักล่าว จึงมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรอนุมตัิแผนการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการ บางส่วน
ดงักลา่ว 

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท 
- ไมม่ี – 
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สรุปสาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ของ  

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3 (TLUXE-W3) 

ชื่อ ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด 
(มหำชน) ครัง้ที่ 3 (TLUXE-W3) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ”) 

ชนิด ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ และสำมำรถเปลีย่นมือได้ 

จ านวนที่ออก ไมเ่กิน 140,762,672 หนว่ย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0.00 บำท ตอ่หนว่ย (ไมค่ิดมลูคำ่) 

อาย ุ ไมเ่กิน 3 ปีนบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ 

จ านวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ 

ไมเ่กิน 140,762,672 หุ้น 

วิธีการเสนอขายและอัตรา
การจัดสรร 

บริษัทฯ จะออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำมสดัสว่นกำร
ถือหุ้น (Right Offering) ในอตัรำสว่น 4 หุ้นสำมญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (กรณี
มีเศษให้ปัดทิง้) 

อัตราการใช้สทิธิ ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย ต่อหุ้ นสำมัญเพิ่มทุน 1 หุ้ น (เว้นแต่จะมีกำรปรับอัตรำ 
กำรใช้สทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ) 

ราคาการใช้สิทธิ 2 บำทตอ่หุ้น 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ได้เพียงครำวเดียวในวนัท่ี
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ มีอำยุครบ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (“วันก าหนดใช้
สิทธิ”) โดยในกรณีวนัก ำหนดใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของบริษัทฯ ให้เลื่อนวนัก ำหนดใช้
สทิธิดงักลำ่วเป็นวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนหน้ำวนัก ำหนดใช้สทิธิดงักลำ่ว 

ระยะเวลาการแจ้ง 
ความจ านงในการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะต้อง
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื อ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 15 วันล่วงหน้ำก่อนวัน
ก ำหนดกำรใช้สทิธิ 

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
การใช้สิทธิ 

เมื่อมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิหรืออตัรำสว่นกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ตำมเง่ือนไข
ของกำรปรับสิทธิซึ่งเป็นเหตกุำรณ์ตำมที่ระบใุนประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทจ. 
34/2551 เร่ือง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นที่
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ออกใหมแ่ละหุ้นท่ีออกใหมเ่พื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรือประกำศอื่นใดที่เก่ียวข้องก ำหนด 
ลงวนัที่ 15 ธนัวำคม 2551 (และที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

ตลาดรองของใบส าคัญ
แสดงสทิธิฯ 

บริษัทฯ จะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 

ตลาดรองของหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนที่รองรับใบส าคัญ
แสดงสทิธิฯ 

บริษัทฯ จะน ำหุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ใน
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

นายทะเบียนใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ 

บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

สิทธิผลประโยชน์อื่น หุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่ออกตำมกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภำพหุ้น
เทำ่เทียมกบัหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้ำนีท้กุประกำร 

เงื่อนไขการปรับสิทธิ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้ นสำมัญ 
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เมื่อเกิดเหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึ่ง
ดงัต่อไปนี ้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
ไมใ่ห้น้อยไปกวำ่เดิม 

(1) บริษัทฯ มีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ ตรำไว้ของหุ้ นของบริษัทฯ อันเป็นผลมำจำก 
กำรรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 

(2) บริษัทฯ มีกำรเสนอขำยหุ้นท่ีออกใหมใ่นรำคำต ่ำ 
(3) บริษัทฯ มีกำรเสนอขำยหุ้นกู้ แปลงสภำพในรำคำต ่ำ หรือมีกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดง

สทิธิที่จะซือ้หุ้นในรำคำต ่ำ 
(4) บริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 
(5) บริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวำ่อตัรำที่ระบไุว้ในข้อก ำหนดสทิธิ 
(6) กรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1)  ถึง (5)  ที่ท ำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ จะได้รับเมื่อมีกำรใช้สิทธิด้อยไปกวำ่เดิม 

ผลกระทบของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ หากมีการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
(Dilution Effect) 

กรณีที่ 1  ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ทัง้หมด 
กรณีที่ 2  บคุคลอื่นท่ีมิใช่เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทฯ ทัง้จ ำนวน 

(ผู้ ถือหุ้นเดมิขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้จ ำนวน) 
 
(1) ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ถือหุ้นเดิมและสว่นแบง่ก ำไร (Control Dilution)  

=             จ ำนวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขำยครัง้นี ้ 
        จ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นท่ีรองรับครัง้นี ้ 

กรณีที่ 1 เทำ่กบัศนูย์ 



 
 

3 of 4 

 

กรณีที่ 2  = 140,762,672 / (563,050,687 + 140,762,672) = 20% 

 

(2) ผลกระทบตอ่รำคำตลำดของหุ้น (Price Dilution) ทัง้กรณีที่ 1 และ 2 จะมีผลกระทบตอ่

กำรลดลงของรำคำตลำดของหุ้น 

= (รำคำตลำดก่อนเสนอขำย – รำคำตลำดหลงัเสนอขำย) / รำคำตลำดก่อนเสนอขำย 
 

รำคำตลำดก่อนเสนอขำยค ำนวณจำกรำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักของหุ้ นของบริษัทฯ ใน 
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัท ำกำรติดตอ่กนัก่อนวนัที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เสนอวำระ
ตอ่ที่ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับ
กำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ คือ ระหวำ่งวนัที่ 8 พฤษภำคม 2561 ถึงวนัที่ 28 พฤษภำคม 
2561 ซึง่เทำ่กบั 6.21 บำทตอ่หุ้น 
 
รำคำตลำดหลงัเสนอขำยค ำนวณจำก 
 = ((รำคำตลำดก่อนเสนอขำย x จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว) + (รำคำใช้สิทธิ x จ ำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขำยครัง้นี)้) 

                                     (จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นที่รองรับครัง้นี)้ 

 = (6.21 x 563,050,687) + (2 x 140,762,672) 
563,050,687 + 140,762,672 

=  3,496,544,766 + 281,525,342 
703,813,359 

= 5.37 บำทตอ่หุ้น  
ผลกระทบตอ่รำคำตลำดของหุ้น       = (6.21 – 5.37) / 6.21 

= 13.53%  

อ า น า จ ใ น ก า ร ก า ห น ด
รายละเอียดอื่น ๆ 

เพื่อให้ข้อก ำหนดและเง่ือนไขของใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ มีควำมเหมำะสมตำมสภำวะกำรณ์ของ
ตลำดทุนและตลำดเงินโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้ น  ให้ประธำน
กรรมกำรบริหำร หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือ บุคคลที่ประธำนกรรมกำรบริหำร หรือ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรมอบหมำย มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใด ๆ อนัจ ำเป็นและเก่ียวเนื่อง
กบักำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ เพื่อให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด ซึง่รวมถึงแต่
ไม่จ ำกัดเพียงอ ำนำจในกำร (1) ก ำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อก ำหนด เง่ือนไข และ
รำยละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ซึง่รวมถึงกำรก ำหนด
วนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (2) เจรจำ ตกลง เข้ำท ำ 
แก้ไข เพิ่มเติม ลงนำมในสญัญำ ค ำขออนุญำต ค ำขอผ่อนผัน หลกัฐำน กำรเปิดเผยข้อมูล 
รำยงำนผลกำรขำย และเอกสำรต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นและเก่ียวข้องกบักำรออกและจดัสรรใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงกำรติดต่อ กำรยื่น กำรแก้ไข กำรเพิ่มเติม กำรลงนำมในค ำขออนญุำต  
ค ำขอผอ่นผนั หลกัฐำน กำรเปิดเผยข้อมลู รำยงำนผลกำรขำย และเอกสำรตำ่ง ๆ ตอ่ส ำนกังำน
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คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลำดหลกัทรัพย์ฯ หนว่ยงำนรำชกำร หรือ
หน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับกำรออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และกำรน ำใบส ำคัญ  
แสดงสิทธิฯ และหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เข้ำเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ และ (3) ด ำเนินกำรอื่นใดอนัจ ำเป็นและสมควรที่เก่ียวข้องกบั
กำรออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรตำมที่ระบุไว้ข้ำงต้นและ  
กำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้นีส้ ำเร็จลลุว่ง 
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สรุปสาระส าคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ  
ของ  

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั ซ่ึงเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน 

วัตถุประสงค์ เพื่อน ำเงินที่ได้รับจำกกำรเสนอขำยดงักลำ่วมำใช้ช ำระคืนหนีต้่ำง ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัท
ยอ่ยของบริษัทฯ และ/หรือน ำมำใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อรองรับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ใน
ปัจจบุนั และ/หรือ เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจของบริษัทฯ ในอนำคต 

ผู้ออก บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) 

วงเงนิ ไมเ่กิน 980,000,000 บำท 

ราคาเสนอขาย 1,000 บำทตอ่ 1 หนว่ยหุ้นกู้แปลงสภำพฯ 

จ านวนหน่วยหุ้นกู้แปลง
สภาพฯ 

980,000 หนว่ย 

อาย ุ ไมเ่กิน 3 ปี นบัแตว่นัออกหุ้นกู้แปลงสภำพฯ 

อัตราดอกเบีย้และการช าระ
ดอกเบีย้ 

ร้อยละ 5 ตอ่ปี โดยช ำระดอกเบีย้ทกุ ๆ สำมเดือน ทัง้นี ้จ ำนวนดอกเบีย้ช ำระจะเป็นทศนิยมไมเ่กิน
สองต ำแหน่ง ถ้ำต ำแหน่งที่สำมมีค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกบัห้ำ ให้ท ำกำรปัดทศนิยมต ำแหน่งที่สอง
ขึน้หนึง่ต ำแหนง่ 

ข้อจ ากัดการโอนหุ้นกู้แปลง
สภาพฯ 

กำรขำยหุ้นกู้ แปลงสภำพฯ ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท ำในทอดใด ๆ จะต้องเป็นไปตำมข้อจ ำกัด  
กำรโอนของหุ้นกู้แปลงสภำพฯ ซึง่จดทะเบียนไว้กบัส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และต้องไม่เป็นกำรโอนหุ้นกู้ แปลงสภำพฯ ที่จะท ำให้ 
หุ้นกู้ แปลงสภำพฯ ของบริษัทฯ ไม่สำมำรถคงลกัษณะกำรเสนอขำยในวงจ ำกัดตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ี ทจ. 17/2561 เร่ือง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำย 
ตรำสำรหนีท้ี่ออกใหม ่ลงวนัที่ 17 มกรำคม 2561 (และที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

อัตราการแปลงสภาพ หุ้นกู้แปลงสภำพฯ 1 หนว่ย ตอ่ 142 หุ้นสำมญัของบริษัทฯ (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) 

ราคาแปลงสภาพ 7 บำท 

ทัง้นี ้รำคำแปลงสภำพของหุ้นสำมญัเพิ่มทุนที่จะจดัสรรเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้
แปลงสภำพฯ ดงักลำ่วไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของรำคำตลำด ทัง้นี ้รำคำตลำดค ำนวณจำกรำคำถวัเฉลี่ย
ถ่วงน ำ้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลงั 
15 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เสนอวำระต่อที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้น
กู้ แปลงสภำพฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด ซึ่งเป็นผู้ ลงทุนรำยใหญ่ และ/หรือ ผู้ ลงทุนสถำบัน คือ 
ระหวำ่งวนัที่ 8 พฤษภำคม 2561 ถึงวนัที่ 28 พฤษภำคม 2561 ซึง่เทำ่กบั 6.21 บำทตอ่หุ้น 

ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลง
สภาพ 

ผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภำพฯ สำมำรถใ ช้สิท ธิในกำรแปลงสภำพหุ้ นกู้ แปลงสภำพฯ เ ป็น  
หุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ทุก ๆ หกเดือน ในวนัท ำกำรนบัจำกวนัออกหุ้นกู้แปลงสภำพฯ 

สิง่ที่สง่มำด้วย 5 สิง่ที่สง่มำด้วย 4 
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ดงักล่ำวจนถึงเวลำปิดท ำกำรของวนัท ำกำรของวนัก่อนวนัครบก ำหนดอำยุหุ้นกู้ แปลงสภำพฯ 
ทัง้นี ้ภำยใต้เง่ือนไขในข้อก ำหนดสทิธิของหุ้นกู้แปลงสภำพฯ 

จ านวนหุ้นสามัญ 
ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ 
การแปลงสภาพ 

จ ำนวนไมเ่กิน 140,000,000 หุ้น 

เหตุการณ์ที่ 
บริษัทฯ จะต้อง
เปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิ 
แปลงสภาพ 

รำคำแปลงสภำพนัน้อำจมีกำรปรับเปลี่ยนเมื่อมีเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ  ตำมที่ก ำหนดในข้อก ำหนดสิทธิ
ของหุ้นกู้แปลงสภำพฯ เกิดขึน้ ซึง่รวมถึงเหตกุำรณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทฯ มีกำรเปลี่ยนแปลงมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือ

แบง่แยกหุ้น 

(2) บริษัทฯ มีกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหมใ่นรำคำต ่ำ 

(3) บริษัทฯ มีกำรเสนอขำยหุ้ นกู้ แปลงสภำพในรำคำต ่ ำ หรือมีกำรเสนอขำยใบส ำคัญ 

แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นในรำคำต ่ำ 

(4) บริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงสว่นเป็นหุ้นที่ออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 

(5) บริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวำ่อตัรำที่ระบไุว้ในข้อก ำหนดสทิธิ 

(6) กรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบั (1) ถึง (5) ที่ท ำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลง

สภำพฯ จะได้รับเมื่อมีกำรใช้สทิธิแปลงสภำพด้อยไปกวำ่เดิม 

วิธีการจดัสรร ออกและเสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพฯ ทัง้จ ำนวนให้แก่ผู้ลงทนุรำยใหญ่ และ/หรือผู้ลงทนุสถำบนั 
ซึง่ทกุรำยจะมิใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ และมิได้มีควำมสมัพนัธ์ใด ๆ กบับริษัทฯ รวมถึง
ไมไ่ด้ประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกนักบับริษัทฯ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนที่เกดิจากการใช้
สิทธิแปลงสภาพ 

บริษัทฯ จะน ำหุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจำกกำรใช้สทิธิแปลงสภำพเข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ใน
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

ผลกระทบของผู้ถอืหุ้นของ
บริษัทฯ หากมีการใช้สทิธิ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลง
สภาพฯ (Dilution Effect) 

(1) ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ถือหุ้นเดิมและสว่นแบง่ก ำไร (Control Dilution)  

 

=                 จ ำนวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขำยครัง้นี ้ 
จ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นท่ีรองรับครัง้นี ้ 
 
 

=                     140,000,000 
(563,050,687+140,000,000)  

=     19.91% 
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(2) ผลกระทบตอ่รำคำตลำดของหุ้น (Price Dilution) ทัง้กรณีที่ 1 และ 2 จะมีผลกระทบตอ่ 

กำรลดลงของรำคำตลำดของหุ้น 

= (รำคำตลำดก่อนเสนอขำย – รำคำตลำดหลงัเสนอขำย) / รำคำตลำดก่อนเสนอขำย 
 
รำคำตลำดก่อนเสนอขำยค ำนวณจำกรำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักของหุ้ นของบริษัทฯ ใน 
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เสนอวำระ
ต่อที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับ
กำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้ นกู้ แปลงสภำพ คือ ระหว่ำงวันที่ 8 พฤษภำคม 2561 ถึงวันที่ 28 
พฤษภำคม 2561 ซึง่เทำ่กบั 6.21 บำทตอ่หุ้น 
 
รำคำตลำดหลงัเสนอขำย 
 = ((รำคำตลำดก่อนเสนอขำย x จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว) + (รำคำใช้สิทธิ x จ ำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขำยครัง้นี)้) 

                                (จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นที่รองรับครัง้นี)้ 

 =       (6.21 x 563,050,687) + (7 x 140,000,000) 
        563,050,687 + 140,000,000 

=  3,496,544,766 + 980,000,000 
       703,050,687 

= 6.37 บำทตอ่หุ้น  
ไมม่ีผลกระทบตอ่รำคำตลำดของหุ้น 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ 

แปลงสภาพฯ ก่อนวนัครบ
ก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 

แปลงสภาพฯ 

ไมว่ำ่ในเวลำใด ๆ ก็ตำม ภำยหลงัจำกวนัท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภำพฯ บริษัทฯ มีสทิธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้

แปลงสภำพฯ ที่ยงัมิได้มีกำรแปลงสภำพในขณะนัน้ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภำพฯ 

ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนตำมที่บริษัทฯ เห็นสมควร ในรำคำเท่ำกับจ ำนวนเงินต้นของหุ้ นกู้  

แปลงสภำพฯ ดังกล่ำวบวกด้วยดอกเบีย้สะสมซึ่งค ำนวณจนถึงวันที่มีกำรไถ่ถอนหุ้ นกู้  

แปลงสภำพฯ ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภำพฯ ดงักล่ำว ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับข้อก ำหนด

สทิธิของหุ้นกู้แปลงสภำพฯ 

กรณีผู้ถอืหุ้นกู้แปลงสภาพฯ 
ถกูบังคับแปลงสภาพ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภำพฯ มิได้ใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้แปลงสภำพฯ ที่ตนถืออยู่ก่อน

วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภำพฯ และรำคำถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ 

ในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัท ำกำรติดตอ่กนัก่อนวนัใช้สิทธิแปลงสภำพครัง้สดุท้ำยของ

หุ้นกู้แปลงสภำพมีรำคำสงูกวำ่ 7 บำท บริษัทฯ จะบงัคบัแปลงสภำพหุ้นกู้แปลงสภำพฯ ดงักลำ่ว

ทัง้หมดเป็นหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ แทนกำรช ำระเงินต้นแก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภำพฯ ที่รำคำ

แปลงสภำพ ทัง้นี ้รำคำที่น ำมำถวัเฉลี่ยดงักลำ่วต้องใช้รำคำเฉลี่ยของกำรซือ้ขำยหุ้นสำมญัของ

บริษัทฯ ในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ในแต่ละวัน แต่หำกไม่มีรำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักของหุ้นของ  

บริษัทฯ ในวนัใดภำยในช่วงระยะเวลำ 15 วนัท ำกำรดงักลำ่ว เนื่องจำกไมม่ีรำยกำรซือ้ขำยหุ้นของ
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บริษัทฯ ในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ในวนันัน้ ๆ บริษัทฯ จะไม่น ำรำคำหุ้นของวนัที่ไม่มีรำยกำรซือ้ขำย

ดงักลำ่วมำรวมค ำนวณด้วย 

กรณีไม่มีการบังคับแปลง
สภาพ 

ในกรณีที่รำคำถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 

วนัท ำกำรติดตอ่กนัก่อนวนัใช้สิทธิแปลงสภำพครัง้สดุท้ำยของหุ้นกู้แปลงสภำพฯ มีรำคำไมเ่กิน 7 

บำท ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภำพฯ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภำพฯ โดยจะได้รับเงินเป็นจ ำนวนเทำ่กบั 

1,000 บำทต่อหนึ่งหน่วยหุ้นกู้แปลงสภำพฯ ซึ่งเท่ำกบัรำคำหน้ำตัว๋ของหุ้นกู้แปลงสภำพฯ พร้อม

กบัดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 

ทัง้นี ้รำคำที่น ำมำถัวเฉลี่ยดงักล่ำวต้องใช้รำคำเฉลี่ยของกำรซือ้ขำยหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ใน

ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ในแต่ละวนั แต่หำกไม่มีรำคำถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ในวนัใด

ภำยในช่วงระยะเวลำ 15 วันท ำกำรดงักล่ำว เนื่องจำกไม่มีรำยกำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัทฯ ใน

ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ในวนันัน้ ๆ บริษัทฯ จะไม่น ำรำคำหุ้นของวนัที่ไม่มีรำยกำรซือ้ขำยดงักลำ่วมำ

รวมค ำนวณด้วย 

แหล่งเงนิทุนของบริษัทฯ 
เม่ือหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ครบ
ก าหนดไถ่ถอน 

ในกรณีที่บริษัทฯ มีเงินทนุหมนุเวียนไมเ่พียงพอ และ/หรือ มีต้นทนุคำ่เสยีโอกำสในกำรไถ่ถอนหุ้น

กู้ แปลงสภำพฯ มำกกว่ำเงินกู้ จำกสถำบนักำรเงิน บริษัทฯ อำจจะพิจำรณำใช้แหลง่เงินทนุจำก  

กำรกู้จำกสถำบนักำรเงิน 

การชดใช้ค่าเสียหายใน
กรณี บริษัทฯ ไม่สามารถจัด
ให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิแปลงสภาพของ
หุ้นกู้แปลงสภาพฯ 

บริษัทฯ จะชดใช้คำ่เสยีหำยให้เฉพำะผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภำพฯ ที่ได้มำแสดงควำมจ ำนงที่จะใช้สิทธิ

แปลงสภำพภำยใต้เง่ือนไขกำรแปลงสภำพที่ก ำหนดไว้และบริษัทฯ ไม่สำมำรถจดัให้มีหุ้นสำมญั

เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพดังกล่ำวได้เพียงพอ โดยบริษัทฯ จะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่  

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภำพฯ ภำยในระยะเวลำ 15 วนัท ำกำรนบัจำกวนัแปลงสภำพท่ีเก่ียวข้อง โดยจะ

ชดใช้คำ่เสยีหำยเป็นจ ำนวนคำ่เสยีหำยซึง่ค ำนวณโดย 

(1) ให้น ำรำคำตลำด กล่ำวคือ รำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ใน  

ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัท ำกำรติดต่อกันก่อนวนัสดุท้ำยในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพที่

เก่ียวข้อง ลบด้วย รำคำแปลงสภำพที่มีผลบงัคับใช้ ณ วนัสดุท้ำยในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพที่

เก่ียวข้องดงักลำ่ว 

(2) น ำผลที่ได้จำกข้อ (1) มำคูณด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้มีเพื่อ

รองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภำพฯ ตำมที่ได้มีกำรแสดงควำมจ ำนงแปลง

สภำพภำยใต้เง่ือนไขกำรแปลงสภำพท่ีก ำหนดไว้ 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ จะช ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ค้ำงช ำระ (หำกมี) ภำยใต้หุ้นกู้แปลงสภำพฯ ที่

บริษัทฯ ไม่สำมำรถจดัหำให้มีหุ้นสำมญัเพื่อรองรับกำรแปลงสภำพดงักลำ่วทัง้หมดให้แก่ผู้ ถือหุ้น

กู้แปลงสภำพฯ และให้ถือวำ่หุ้นกู้แปลงสภำพฯ ดงักลำ่วทัง้หมดได้รับกำรไถ่ถอนแล้ว 
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อ านาจในการก าหนด
รายละเอียดอื่น ๆ 

เพื่อให้ข้อก ำหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้ แปลงสภำพฯ มีควำมเหมำะสมตำมสภำวะกำรณ์ของ
ตลำดทนุและตลำดเงินโดยค ำนงึถงึประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น ให้ประธำนกรรมกำรบริหำร 
หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือ บุคคลที่ประธำนกรรมกำรบริหำร หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรมอบหมำย มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใด ๆ อนัจ ำเป็นและเก่ียวเนื่องกบักำรออก เสนอขำย
และจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภำพฯ เพื่อให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง
อ ำนำจในกำร (1) ก ำหนดและแก้ไขหลกัเกณฑ์ ข้อก ำหนด เง่ือนไข และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้องกับกำรออก เสนอขำยและจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภำพฯ ตำมควำมเหมำะสม ซึ่งรวมถึง
ข้อก ำหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภำพฯ วนัที่ออกหุ้นกู้แปลงสภำพฯ จ ำนวนหุ้นสำมญัเพื่อ
รองรับกำรแปลงสภำพของหุ้นกู้แปลงสภำพฯ มลูคำ่ที่ตรำไว้ กำรค ำนวณและวิธีกำรช ำระดอกเบีย้ 
ระยะเวลำในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ กำรไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภำพฯ หรือกำรก ำหนดเหตกุำรณ์ที่
บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สทิธิแปลงสภำพ และเง่ือนไขกำรปรับสิทธิแปลงสภำพ 
(2) กำรแต่งตัง้ที่ปรึกษำและบุคคลต่ำง ๆ (เช่น ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ผู้ จัดจ ำหน่ำยหุ้ นกู้  
แปลงสภำพฯ) ที่เ ก่ียวข้องกับกำรขออนุญำต ติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสำรหลักฐำนกับ
หน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เก่ียวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้ นกู้  
แปลงสภำพฯ ตำมที่เห็นสมควร (3) เจรจำ ตกลง เข้ำท ำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนำมในสญัญำ ค ำขอ
อนุญำต ค ำขอผ่อนผนั หลกัฐำน กำรเปิดเผยข้อมูล รำยงำนผลกำรขำย และเอกสำรต่ำง ๆ ที่
จ ำเป็นและเก่ียวข้องกับกำรออก เสนอขำยและจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภำพฯ ซึ่งรวมถึงกำรติดต่อ  
กำรยื่น กำรแก้ไข กำรเพิ่มเติม กำรลงนำมในค ำขออนญุำต ค ำขอผ่อนผนั หลกัฐำน กำรเปิดเผย
ข้อมลู รำยงำนผลกำรขำย และเอกสำรตำ่ง ๆ ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรัพย์ฯ หน่วยงำน
รำชกำร หรือหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องกบักำรออก เสนอขำยและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภำพฯ และกำรน ำ
หุ้นกู้ แปลงสภำพฯ และหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำกกำรแปลงสภำพของหุ้นกู้ แปลงสภำพฯ เข้ำเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ และ (4) ด ำเนินกำรอื่นใดอนัจ ำเป็นและสมควรที่
เก่ียวข้องกบักำรออก เสนอขำยและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภำพฯ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรตำมที่ระบไุว้
ข้ำงต้นและกำรออก เสนอขำยและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภำพฯ ในครัง้นีส้ ำเร็จลลุว่ง 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรร  
หุ้นสามัญเพิ่มทุน ใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน และหุ้นกู้แปลงสภาพ  

ของ  
บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 9/2561 เมื่อวนัที่ 30 
พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนมุตัิให้เสนอตอ่ที่ประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัท่ี16 กรกฏาคม 2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 280,762,672 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 563,050,687 บาท เป็น 
ทนุจดทะเบียน จ านวน 843,813,359 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน 280,762,672 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท โดยมีรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วดงันี ้

1. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 140,762,672 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3 (TLUXE-W3) ซึ่งออกและจดัสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในจ านวนไม่เกิน 140,762,672 หน่วย โดยไม่
คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 4 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และมีราคาใช้สิทธิ 2 บาทต่อหุ้น 
(“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ”) 

2. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในจ านวนไม่เกิน 980,000 
หนว่ย ที่ราคาเสนอขาย 1,000 บาทตอ่หนว่ย คิดเป็นมลูคา่การเสนอขายรวมไมเ่กิน 980,000,000 บาท ซึง่ออก 
เสนอขาย และจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) เพื่อเสนอขายตอ่ผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ 
ผู้ลงทนุสถาบนั โดยมีอตัราการแปลงสภาพ 1 หนว่ยตอ่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 142 หุ้น (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) และมี
ราคาแปลงสภาพเทา่กบั 7 บาทตอ่หุ้น (“หุ้นกู้แปลงสภาพฯ”) 

ในการนี  ้รายละเอียดของการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้ นกู้  
แปลงสภาพฯ ที่เป็นสาระส าคญัตอ่การตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นมีดงันี ้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

1.1 การออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) 

บริษัทฯ จะออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน 140,762,672 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วน  
การถือหุ้น (Right Offering) ในจ านวนไม่เกิน 140,762,672 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราสว่น 4 หุ้นสามญั
เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) โดยมีก าหนดอายุไม่เกิน 3 ปีนบัจากวนัที่ออก 
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มีอตัราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิ 2 บาทต่อ
หุ้น 

ทัง้นี ้รายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสรุปสาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้  
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3 (TLUXE-W3) (สิง่ที่สง่มาด้วย 3) 

สิง่ที่สง่มาด้วย 5 
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นอกจากนี ้เพื่อให้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ของ
ตลาดทนุและตลาดเงินโดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิให้
เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครั ง้ที่  1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้ประธาน
กรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บคุคลที่ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงอ านาจในการ (1) ก าหนดและ
แก้ไขหลกัเกณฑ์ ข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (2) เจรจา  
ตกลง เข้าท า แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสญัญา ค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หลกัฐาน การเปิดเผยข้อมูล 
รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่ง
รวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หลักฐาน  
การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หน่วยงาน
ราชการ หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ และการน าใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 
และหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เ ข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ (3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรที่เก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ เพื่อให้การด าเนินการตามที่ระบไุว้ข้างต้นและการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นี ้
ส าเร็จลลุว่ง 

1.2 การออก เสนอขายและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซ่ึงเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ 
และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน 

บริษัทฯ จะออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน 140,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ ในจ านวนไม่เกิน 980,000 หน่วย ที่ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ
หน่วย คิดเป็นมลูคา่การเสนอขายรวมไมเ่กิน 980,000,000 บาท ซึ่งออก เสนอขาย และจดัสรรให้แก่ ออกและ
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ทัง้จ านวนให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งเป็นผู้ลงทนุรายใหญ่ 
และ/หรือผู้ลงทุนสถาบนั ซึ่งทุกรายจะมิใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ และมิได้มีความสมัพนัธ์ใด ๆ กับ
บริษัทฯ รวมถึงไมไ่ด้ประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกนักบับริษัทฯ โดยมีก าหนดอายไุมเ่กิน 3 ปีนบัจากวนัท่ีออก
หุ้นกู้แปลงสภาพฯ มีอตัราการแปลงสภาพ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 142 หุ้น (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) และมี
ราคาแปลงสภาพเทา่กบั 7 บาทตอ่หุ้น ซึง่เป็นราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจะจดัสรรเพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ ที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ต่อบคุคลในวงจ ากดั ลงวนัที่ 28 ตลุาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดย
ราคาตลาดดงักลา่วค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 
15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ 
ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ซึง่เป็นผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั คือ ระหวา่งวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 
ถึงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 ซึง่เทา่กบั 6.21 บาทตอ่หุ้น 
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ทัง้นี ้รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้
สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ซึง่
เป็นผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั (สิง่ที่สง่มาด้วย 4) 

นอกจากนี ้เพื่อให้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ของ 
ตลาดทนุและตลาดเงินโดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิให้
เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครั ง้ที่  1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้ประธาน
กรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บคุคลที่ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออก เสนอขายและจดัสรร
หุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงอ านาจในการ (1) ก าหนด
และแก้ไขหลกัเกณฑ์ ข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออก เสนอขายและจดัสรร 
หุ้นกู้แปลงสภาพฯ ตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ วนัที่ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพฯ จ านวนหุ้นสามญัเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มลูค่าที่ตราไว้ การค านวณ
และวิธีการช าระดอกเบีย้ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพฯ หรือการก าหนด
เหตกุารณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ และเง่ือนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ 
(2) การแต่งตัง้ที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ จัดจ าหน่ายหุ้ นกู้ แปลงสภาพฯ) ที่
เก่ียวข้องกบัการขออนญุาต ติดต่อให้ข้อมลู และยื่นเอกสารหลกัฐานกบัหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง หรือใน
กรณีอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ตามที่เห็นสมควร (3) เจรจา ตกลง เข้าท า 
แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสญัญา ค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนั หลกัฐาน การเปิดเผยข้อมลู รายงานผลการขาย 
และเอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ ซึ่งรวมถึง  
การติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผย
ข้อมลู รายงานผลการขาย และเอกสารตา่ง ๆ ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการออก เสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ และการน าหุ้นกู้แปลงสภาพฯ และหุ้น
สามญัเพิ่มทนุจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และ (4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวข้องกบัการออก เสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ 
เพื่อให้การด าเนินการตามที่ระบไุว้ข้างต้นและการออก เสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ในครัง้นีส้ าเร็จ
ลลุว่ง 

ในการนี ้หากผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพฯ หรือบคุคลอื่นใดก็ตามใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ที่มีราคา
เสนอขายต ่ากว่า ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้ นของบริษัทฯ ก่อนวันที่ ใ ช้สิทธิแปลงสภาพเป็น  
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ในวนัที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่ว บริษัทฯ มีหน้าที่
ห้ามมิให้บุคคลดงักล่าวที่ใช้สิทธิแปลงสภาพและได้รับหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดงักลา่วทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นัท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ รับหุ้นในสว่นเพิ่มทนุที่เกิดจากการใช้สิทธิ
แปลงสภาพหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที่
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ รับหุ้นเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลดงักล่าวที่ใช้สิทธิ
แปลงสภาพและได้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถกูสัง่ห้ามขายดงักลา่วได้ใน
จ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้ นทัง้หมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทัง้นี  ้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญหรือ  
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หุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มี 
การแก้ไขเพิ่มเติม) ทัง้นี ้ราคาเสนอขายดงักลา่วค านวณจากราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ หารด้วยอตัรา
แปลงสภาพ ซึ่งราคาแปลงสภาพจะขึน้อยู่กับการปรับสิทธิแปลงสภาพในเหตุการณ์ตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดสทิธิของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซึง่มีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออก
ใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั ซึง่เป็นผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั (สิง่ที่สง่มาด้วย 4) 

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงนิ  

2.1 การออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) 
บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงิน 
เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินโครงการในอนาคต และเพื่อส ารองไว้ใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียนเพื่อรองรับการด าเนินงานของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เพื่อซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ อีกทัง้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทางเลือกในการลงทนุและให้ผลตอบแทนเพิ่มเติม
แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงด าเนินการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) โดยไมค่ิดมลูคา่ 

2.2 การออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งเป็น
ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน 
บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออก เสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อน าเงินที่ได้รับจากการเสนอขาย
ดังกล่าวมาช าระคืนหนีต้่าง ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ/หรือน ามาใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนเพื่อรองรับการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจบุนั และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ใน
อนาคต 

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหุ้นจากการเสนอขายหุ้น  

บริษัทฯ คาดว่าการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ จะมี
ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ดงันี ้

3.1 กรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทัง้จ านวน 

กรณีที่ 1  ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ทัง้หมด 
กรณีที่ 2  บุคคลอื่นที่มิใช่เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ ใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ทัง้จ านวน (ผู้ ถือหุ้นเดิม
ขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้จ านวน) 

(1) ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิมและสว่นแบง่ก าไร (Control Dilution)  

=             จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้ 
        จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีรองรับครัง้นี ้
กรณีที่ 1 เทา่กบัศนูย์ 

กรณีที่ 2  = 140,762,672 / (563,050,687 + 140,762,672) = 20% 
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(2) ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ทัง้กรณีที่ 1 และ 2 จะมีผลกระทบตอ่การลดลงของราคา

ตลาดของหุ้น 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนเสนอขายค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 
15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ คือ ระหว่างวนัที่ 8 
พฤษภาคม 2561 ถึงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2561 ซึง่เทา่กบั 6.21 บาทตอ่หุ้น 

ราคาตลาดหลงัเสนอขายค านวณจาก 
 = ((ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ x จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี)้) 
                                     (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่รองรับครัง้นี)้ 

 =    (6.21 x 563,050,687) + (2 x 140,762,672) 
                 563,050,687 + 140,762,672 
=  3,496,544,766 + 281,525,342 
                703,813,359 
= 5.37 บาทตอ่หุ้น  
ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น       = (6.21 – 5.37) / 6.21 

= 13.53%  

3.2 กรณีที่ มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ ทั ้งจ านวนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 

บริษัทฯ 

(1) ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ถือหุ้นเดิมและสว่นแบง่ก าไร (Control Dilution)  

=                 จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้ 
              จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีรองรับครัง้นี ้ 
=                     140,000,000  

(563,050,687 + 140,000,000)  

=      19.91% 

(2) ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)  

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนเสนอขายค านวณจากราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นของ  
บริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอ
วาระตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับ
การใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ซึง่เป็นผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้
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ลงทนุสถาบนั คือ ระหวา่งวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 ซึง่เทา่กบั 6.21 บาทตอ่
หุ้น 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
 = ((ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ x จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้) 
                                (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีรองรับครัง้นี)้ 

 = (6.21 x 563,050,687) + (7 x 140,000,000) 
 563,050,687 + 140,000,000 
=  3,496,544,766 + 980,000,000 
                  703,050,687 
= 6.37 บาทตอ่หุ้น  

ไมม่ีผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น 

3.3 กรณีที่ มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทัง้จ านวนควบคู่

กับมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ ทั ้งจ านวนเป็นหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของ 

บริษัทฯ  

(1) ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิมและสว่นแบง่ก าไร (Control Dilution) 

=                 จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้ 
              จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีรองรับครัง้นี ้ 
=            (140,762,672+140,000,000) 
(563,050,687 + ((140,762,672+140,000,000))   
=     33.27% 

(2) ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนเสนอขายค านวณจากราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นของ  
บริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอ
วาระตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับ
การใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ซึง่เป็นผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้
ลงทนุสถาบนั คือ ระหวา่งวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 ซึง่เทา่กบั 6.21 บาทตอ่
หุ้น 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
 = ((ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ x จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้) 

                                (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีรองรับครัง้นี)้ 
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 = (6.21 x 563,050,687) + (2 x 140,762,672) + (7 x 140,000,000) 
             563,050,687 + 140,762,672+140,000,000 
=  3,496,544,766 + 281,525,342 + 980,000,000 
                             843,813,359 
= 5.64 บาทตอ่หุ้น  

 
ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น       = (6.21 – 5.64) / 6.21 

= 9.18% 

(3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

4.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อ

รองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทัง้ในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และ

สดัส่วนของหนีส้ินต่อทุนของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนิน

โครงการในอนาคต และเป็นแหลง่เงินส ารองไว้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อรองรับการด าเนินงานของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามญั

เพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อน าเงินที่ได้รับจากการเสนอขายดงักลา่ว

มาช าระคืนหนีต้า่ง ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ และ/หรือน ามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อ

รองรับการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจบุนั และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิเพิ่มทุน 

บริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement) ซึ่งเป็นผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั รวมถึงได้รับเงินจากการเสนอขายดงักล่าวให้

แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 โดยบริษัทฯ จะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทนุดงักลา่วมาช าระคืนหนี ้

ต่าง ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ/หรือน ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจบุนั และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงนิ ความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน 

ภายหลงัจากที่บริษัทฯ ได้ศึกษาความสมเหตสุมผลและประโยชน์ของการเพิ่มทนุในครัง้นีต้ามที่กลา่วข้างต้น 

คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่การเพิ่มทนุในครัง้นีม้คีวามสมเหตสุมผลและจะกอ่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ 

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกดิต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อ

รองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทัง้ในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และ

สดัส่วนของหนีส้ินต่อทุนของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนิน

โครงการในอนาคต และเป็นแหลง่เงินส ารองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการด าเนินงานของบริษัทฯ 
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ดังนัน้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามญั

เพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซึง่บริษัทฯ สามารถน ามาใช้ช าระคืนหนีต้า่ง ๆ 

ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ และ/หรือน ามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อรองรับการด าเนินงาน

ของบริษัทฯ ในปัจจุบนั และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จะไม่สง่ผลกระทบในทาง

ลบตอ่การประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

4.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ซ่ึงเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/

หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ววา่การเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อ
รองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ โดยมีราคาแปลงสภาพท่ีเทา่กบั 7 บาทตอ่หุ้น เป็นราคา
แปลงสภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจะจดัสรรเพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ที่ไมต่ ่า
กวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามทีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 จึงเห็นวา่เป็นราคาทีม่ีความเหมาะสม 

5 ค ารับรองของคณะกรรมการ 
ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไมป่ฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ใน

เร่ืองที่เก่ียวกบัการเพิ่มทนุในครัง้นีแ้ล้ว หากในการปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วก่อให้เกิดความความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบตัิหน้าที่นัน้ เป็นเหตใุห้กรรมการหรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไป
โดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิฟอ้งเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในรายงานฉบบันีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 
 
ลายมือช่ือ  เชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ 

            (พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์) 
 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
 
 
 
ลายมือช่ือ     สวิุทย์ วรรณะศิริสขุ 

               (นายสวุิทย์ วรรณะศิริสขุ) 

       กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
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แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 

ข้าพเจ้าบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครัง้ที่ 9/2561 เมื่อ
วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 ระหวา่งเวลา 13.30 น. ถึง 16.00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2561 ได้มีมติอนมุตัิให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 280,762,672 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 563,050,687 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 843,813,359 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จ านวน 280,762,672 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ใน หุ้นสามญั 280,762,672 1 280.76 
         การใช้เงินทนุ หุ้นบริุมสทิธิ - - - 
  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุ้นสามญั - - - 
         (General Mandate) หุ้นบริุมสทิธิ - - - 
กรณีการเพิ่มทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ ให้กรอกข้อมลูในล าดบัถดัไปทกุข้อ ยกเว้นข้อ 2.2 
กรณีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมลูในล าดบัถดัไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

1.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

เพื่อรองรับการใช้
สทิธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิฯ ที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัเพิม่
ทนุของบริษัทฯ ที่
ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ 
ตามสดัสว่นการถือ
หุ้น (Right 
Offering) 

140,762,672 หุ้น อตัราการจดัสรร 
4 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 
หนว่ยใบส าคญัแสดง
สทิธิฯ (กรณีมีเศษให้
ปัดทิง้) 
อตัราการใช้สทิธิ 
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 1 
หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุได้ 1 หุ้น 

ราคาเสนอ
ขาย 
ออกและ
จดัสรรโดยไม่
คิดมลูคา่ 
ราคาการใช้
สทิธิ 
2 บาทตอ่หุ้น 

ประธาน
กรรมการบริหาร 
หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
หรือ บคุคลที่
ประธาน
กรรมการบริหาร 
หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
มอบหมาย เป็น
ผู้ก าหนด 

โปรดดหูมายเหตุ
ข้อที่ 1 

สิง่ที่สง่มาด้วย 6 (F 53-4) 
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

เพื่อรองรับการใช้
สทิธิแปลงสภาพ
ของหุ้นกู้แปลง
สภาพฯ ซึง่ออกและ
เสนอขายให้แก่
ให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั (Private 
Placement) ซึง่
เป็นผู้ลงทนุราย
ใหญ่ และ/หรือ 
ผู้ลงทนุสถาบนั 

140,000,000 หุ้นกู้แปลงสภาพ 1 
หนว่ยมีสทิธิซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุได้ 142 
หุ้น (กรณีมีเศษให้ปัด

ทิง้) 

ราคาเสนอ
ขาย 
1,000 บาท
ตอ่หนว่ย 
ราคาแปลง
สภาพ 
เทา่กบั 7 
บาทตอ่หุ้น 

ประธาน
กรรมการบริหาร 
หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
หรือ บคุคลที่
ประธาน
กรรมการบริหาร 
หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
มอบหมาย เป็น
ผู้ก าหนด 

โปรดดหูมายเหตุ
ข้อที่ 2 

หมายเหตุ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 9/2561 ได้มีมติอนมุตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. อนมุตัิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3 (TLUXE-W3) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right 
Offering) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ”) ในจ านวนไม่เกิน 140,762,672 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราสว่น 4 หุ้นสามญั
เดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิฯ (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) โดยมีก าหนดอายไุมเ่กิน 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ มีอัตราการใช้สิทธิ  1 หน่วยต่อหุ้ นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้ น  และมีราคาการใช้สิทธิ  2 บาทต่อหุ้ น โดย 
บริษัทฯ จะเพิ่มทนุ จ านวน 140,762,672 บาท โดยการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 140,762,672 หุ้น มลู
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 

ทัง้นี  ้รายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสรุปสาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื อ้  
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3 (TLUXE-W3) (สิง่ที่สง่มาด้วย 3) 

นอกจากนี ้เพื่อให้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ของตลาดทนุและ
ตลาดเงินโดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือ บคุคลที่ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ 
อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จ ากดัเพียงอ านาจในการ (1) ก าหนดและแก้ไขหลกัเกณฑ์ ข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบั
การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจดัสรรใบส าคญั
แสดงสทิธิฯ (2) เจรจา ตกลง เข้าท า แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสญัญา ค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนั หลกัฐาน การเปิดเผย
ข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่ง
รวมถึงการติดตอ่ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยข้อมลู 
รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน 
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ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบั 
การออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามญัเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ (3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควร
ที่เก่ียวข้องกับการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้การด าเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้นีส้ าเร็จลลุว่ง 

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรร 
หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหมแ่ละให้สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ (“หุ้นกู้แปลงสภาพฯ”) ในจ านวนไม่
เกิน 980,000 หน่วย ที่ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย คิดเป็นมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 980,000,000 
บาท ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งเป็นผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทนุสถาบนั ซึ่งทกุรายจะ
มิใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ และมิได้มีความสมัพนัธ์ใด ๆ กบับริษัทฯ รวมถึงไมไ่ด้ประกอบธุรกิจในลกัษณะ
เดียวกันกับบริษัทฯ โดยมีก าหนดอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวนัที่ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ มีอัตราการแปลงสภาพ 1 
หน่วยต่อหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 142 หุ้น (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) และมีราคาแปลงสภาพเท่ากบั 7 บาทต่อหุ้นโดยบริษัทฯ 
จะเพิ่มทนุ จ านวน 140,000,000 บาท โดยการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 140,000,000 หุ้น มลูคา่ที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ เพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ 

ทัง้นี ้รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิท ธิแปลง
สภาพเป็นหุ้นสามญัของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ซึง่เป็นผู้ลงทนุรายใหญ่ 
และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั (สิง่ที่สง่มาด้วย 4) 

นอกจากนี ้เพื่อให้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ของตลาดทุนและ
ตลาดเงินโดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือ บคุคลที่ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ 
อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงอ านาจในการ (1) ก าหนดและแก้ไขหลกัเกณฑ์ ข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการออก เสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงข้อก าหนดและเง่ือนไขของ
หุ้นกู้แปลงสภาพฯ วนัที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ จ านวนหุ้นสามญัเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มลู
คา่ที่ตราไว้ การค านวณและวิธีการช าระดอกเบีย้ ระยะเวลาในการใช้สทิธิแปลงสภาพ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพฯ หรือ
การก าหนดเหตกุารณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหมเ่พื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพ และเง่ือนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ 
(2) การแต่งตัง้ที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจ าหน่ายหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ) ที่เก่ียวข้องกบั 
การขออนญุาต ติดตอ่ให้ข้อมลู และยื่นเอกสารหลกัฐานกบัหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เก่ียวข้องกบั
การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ตามที่เห็นสมควร (3) เจรจา ตกลง เข้าท า แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสญัญา  
ค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยข้อมลู รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง
กบัการออก เสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามใน  
ค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยข้อมลู รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อส านกังาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการออก เสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ และ
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การน าหุ้ นกู้ แปลงสภาพฯ และหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพของหุ้ นกู้ แปลงสภาพฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์  
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ (4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรที่เก่ียวข้องกบัการออก เสนอขายและ
จดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อให้การด าเนินการตามที่ระบไุว้ข้างต้นและการออก เสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ 
ในครัง้นีส้ าเร็จลลุว่ง 

2.1.1 การด าเนินการของบริษัทกรณีมีเศษของหุ้น 

ในกรณีที่มี เศษของหุ้ นที่ เ กิดจากการจัดสรรหุ้ นเพิ่มทุนซึ่งออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ  
แสดงสทิธิฯ และเพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ให้ปัดเศษของหุ้นดงักลา่วทิง้ 

1.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภท
หลักทรัพย์ 

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 

ทุนช าระแล้ว1/ 

หมายเหต ุ

ผู้ ถือหุ้นเดิม หุ้นสามญั - - - 
 หุ้นบริุมสิทธิ - - - 
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ หุ้นสามญั - - - 
ใช้สทิธิของใบแสดงสิทธิในการ หุ้นบริุมสิทธิ - - - 
ซือ้หุ้นเพิ่มทนุที่โอนสทิธิได้     
ประชาชน หุ้นสามญั - - - 
 หุ้นบริุมสิทธิ - - - 
บคุคลในวงจ ากดั ซึง่เป็นผู้ลงทนุ
รายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั 

หุ้นสามญั - - - 

 หุ้นบริุมสิทธิ - - - 
1/  ร้อยละตอ่ทนุช าระแล้ว ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate 

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัที่ 16 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ส านกังานบริษัท ไทย
ลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภา ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ 
โดย 

 ก าหนดวัน ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ น เพื่ อสิท ธิ ในการ เ ข้า ร่วมประชุมผู้ ถื อหุ้ นตั ง้ แต่ วันที่  
................................. จนกวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 

 ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 (Record Date) ในวันที่ 14 
มิถนุายน 2561 
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4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี) 

1. การขออนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดง
สทิธิฯ และ การใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

2. ส านกังาน ก.ล.ต. อนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ และหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เพื่อรองรับ
การใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่เป็นผู้ลงทนุราย
ใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั 

3. บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ  
บริษัทฯ และการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4. บริษัทฯ จะต้องขออนมุตัิตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หุ้นเพิ่มทนุท่ีออกใหม่จาก
การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ และหุ้นเพิ่มทนุท่ีออกใหมจ่ากการใช้สทิธิแปลงสภาพ
หุ้นกู้แปลงสภาพฯ เป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

5.1 การออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) 
บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงิน เพื่อให้
บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินโครงการในอนาคต และเพื่อส ารองไว้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อ
รองรับการด าเนินงานของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เพื่อซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
อีกทัง้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทางเลือกในการลงทุนและให้ผลตอบแทนเพิ่มเติมแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
บริษัทฯ จึงด าเนินการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น (Right Offering) โดยไมค่ิดมลูคา่ 

5.2 การออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซ่ึงเป็นผู้
ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน 
บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ เพื่อน าเงินที่ได้รับจากการเสนอขาย
ดงักลา่วมาใช้ช าระคืนหนีต้า่ง ๆ  ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ และ/หรือน ามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวยีน
เพื่อรองรับการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจบุนั และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับ

การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทัง้ในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และสดัสว่นของหนีส้ินต่อทนุ

ของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินโครงการในอนาคต และเป็นแหลง่เงินส ารองไว้ใช้

เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อรองรับการด าเนินงานของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้ นสามัญ  
เพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ บริษัทฯ จะสามารถน ามาใช้ช าระคืนหนีต้า่ง ๆ ของบริษัทฯ และ/
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หรือบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ และ/หรือน ามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อรองรับการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจบุนั และ/หรือ เพื่อ
รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลงัหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ขาดทุนสะสม เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่าง ๆ ทัง้หมด อย่างไรก็ตาม  
บริษัทฯ อาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกวา่อตัราที่ก าหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยูก่บัความจ าเป็นใน
การใช้เงินทุนหมนุเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของ
บริษัทฯ ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหวา่งกาลซึง่คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลได้ และจะด าเนินการรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุตอ่ไป 

7.2 ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทุนครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงนิปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตัง้แต่งวด 

ภายหลงัจากที่บคุคลที่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีไ้ด้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
เ ป็นที่ เ รี ยบ ร้อยแล้ว  บุคคลดังกล่าวจะมีสิท ธิ ไ ด้ รับ เ งิน ปันผลเมื่ อบ ริ ษัทฯ  มีการประกาศจ่ าย  
เงินปันผลเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน 

-ไมม่ี- 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1. ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2561 30 พฤษภาคม 2561 
2. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 

1/2561 (Record Date) 
14 มิถนุายน 2561 

3. ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 16 กรกฏาคม 2561 
4. จดทะเบียนมติลดและเพิ่มทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนันบัแตว่นัที่ท่ีประชมุ 

ผู้ ถือหุ้นมีมติ 
5. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ  ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธาน
กรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารมอบหมาย เป็นผู้ก าหนด 
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ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
6. สง่หนงัสือแจ้งการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ และหนงัสือแจ้งสิทธิใน

การได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายและสง่ส าเนา
ให้กบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธาน
กรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารมอบหมาย เป็นผู้ก าหนด แต่ต้อง
ก่อนวนัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 

7. จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่น
การถือหุ้น (Right Offering) 

ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธาน
กรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารมอบหมาย เป็นผู้ก าหนด แต่ต้อง
ภ า ย ใ น  1 ปี นั บ แ ต่ วั น ที่ ที่ ป ร ะ ชุ ม 
ผู้ ถือหุ้นมีมติ 

8. เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ซึง่เป็นผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั 

ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธาน
กรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารมอบหมาย เป็นผู้ก าหนด แต่ต้อง
ภายหลังจากได้รับอนุมัติการออกและ
เ สนอขายหุ้ น กู้ แ ปลงสภาพฯ  และ 
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เพื่อรองรับ
ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ แ ปล ง สภ าพขอ งหุ้ น กู้  
แปลงสภาพฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนราย
ใหญ่ และ/หรือ ผู้ ลงทุนสถาบัน  จาก
ส านกังาน ก.ล.ต. 

บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

ลายมือช่ือ  เชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ 
            (พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์) 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
 
 
ลายมือช่ือ  สวิุทย์ วรรณะศิริสขุ 

              (นายสวุิทย์ วรรณะศิริสขุ) 
        กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

(กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทน
บริษัทพร้อมประทบัตราของบริษัท) 
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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 เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ในวนัจนัทร์ที่ 16 กรกฎาคม 
2561 เวลา 13:30 น. ณ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ถนน รพช.-อู่ตะเภา  ต าบลหนองชุมพล อ าเภอเขา
ย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ 76140 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานที่อื่นด้วย 
As my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on 
Monday 16th July 2018 at 13:30 hours. at the meeting room, No.62-62/1 Moo 2, Ror.Phor.Chor. Utapao Road, Nongchumphon Sub-
district, Khao Yoi District, Petchaburi Province 76140 or such other date, time and place as the meeting may be held. 

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 านวนหุ้นให้
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 …………………….............เสยีง  
                preference share               shares and have the rights to vote equal to votes 

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

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

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 
ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 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 Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No. 1/2018 on Monday, 16th July 2018 at 13:30 hours. at the meeting room, No.62-62/1 Moo 2, Ror.Phor.Chor. Utapao 
Road, Nongchumphon Sub-district, Khao Yoi District, Petchaburi Province 76140 or such other date, time and place as the meeting 
may be held. 
 

(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 2561  
Agenda 1  To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2018. 

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

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

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย 
Agenda 2  To consider and approve the Company’s business restructuring plan by way of partial business transfer to its subsidiary 

   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  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีอ านาจรับรองความเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ระหว่างบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยที่จัดตัง้ขึน้เพื่อรับโอนกิจการบางส่วน 

Agenda 3  To consider and approve the appointment of the Company’s auditor to certify the status of affiliation between the 
Company and the Subsidiary to be established for acceptance of partial business transfer 

   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 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เร่ืองวัตถุประสงค์ของ
บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

Agenda 4  To consider and approve the amendment of the Company’s business objectives and approve the amendment of 
Clause 3 Business objectives of the Memorandum of Association to be in line with the amendment of the Company’s 
business objectives 

   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 5 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้ที่  3 (TLUXE-W3) 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

Agenda 5  To consider and approve the issuance and allocation of warrants to purchase newly issued ordinary shares of the 
Company No. 3 (TLUXE-W3) to the Company’s existing shareholders, in accordance with shareholding percentage 
(Right Offering) 

   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 6 พิจารณาอนุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน 

Agenda 6  To consider and approve the issuance, offering and allocation of newly issued convertible debentures with the right of 
conversion into the Company’s ordinary shares by way of private placement to high net-worth investors and/or 
institutional investors 

   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 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
Agenda 7  To consider and approve the Company’s registered capital decrease  

   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 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
Agenda 8  To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the 

Company’s registered capital decrease 

   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: 
        เหน็ด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
          Approve                               Disapprove                           Abstain     
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
Agenda 9  To consider and approve the Company’s registered capital increase  

   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 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ 
บริษัทฯ 

Agenda 10  To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the 
Company’s registered capital increase 

   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 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งออกและ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ
หุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซึ่งออก เสนอขาย และจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

Agenda 11 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares for capital increase of the Company to 
accommodate the exercise of warrants to be issued and allocated to the Company’s existing shareholders according 
to their shareholding percentage (Right Offering) and to accommodate the conversion of the Convertible Debentures 
to be issued, offered and allocated by way of private placement 

   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 12 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ  
Agenda 12  To consider other matters (if any) 

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



 สิง่ที่สง่มาด้วย 7 

 

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

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

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

       (...…………………...…………………….) 

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

       (...…………………...…………………….) 

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

       (...…………………...…………………….) 

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

       (...…………………...…………………….) 

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

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

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

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

 
ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัจนัทร์ที่ 16 กรกฎาคม 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2018 on Monday, 16th July 2018 at 13:30 hours. at the Meeting Room, 
No.62-62/1 Moo 2, Ror.Phor.Chor. Utapao Road, Nongchumphon Sub-district, Khao Yoi District, Petchaburi Province 76140 or such 
other date, time and place as the meeting may be held. 

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

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

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

        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
             Approve                            Disapprove                           Abstain   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 

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

      (...…………………...…………………….) 

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

      (...…………………...…………………….) 

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

      (...…………………...…………………….) 

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

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

ส าหรับกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ 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 ……………………............เสียง  
     ordinary share         shares and have the rights to vote equal to votes  

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

 
(2)  ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 

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

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

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

    Address 

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

(ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท) 

(Please attach 
stamp duty  
of Baht 20) 
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
ในวนัจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 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 Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No. 1/2018 on Monday, 16th July 2018 at 13:30 hours. at the Meeting Room, No.62-62/1 Moo 2, Ror.Phor.Chor. Utapao 
Road, Nongchumphon Sub-district, Khao Yoi District, Petchaburi Province 76140 or such other date, time and place as the meeting 
may be held. 

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

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

 มอบฉันทะบางสว่น คือ 
       Grant partial shares of  

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

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

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

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

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  
Agenda 1  To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2018. 

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

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

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย 
Agenda 2  To consider and approve the Company’s business restructuring plan by way of partial business transfer to its subsidiary 

   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 3  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีอ านาจรับรองความเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ระหว่างบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยที่จัดตัง้ขึน้เพื่อรับโอนกิจการบางส่วน 

Agenda 3  To consider and approve the appointment of the Company’s auditor to certify the status of affiliation between the 
Company and the Subsidiary to be established for acceptance of partial business transfer 

   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 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เร่ืองวัตถุประสงค์ของ
บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

Agenda 4  To consider and approve the amendment of the Company’s business objectives and approve the amendment of 
Clause 3 Business objectives of the Memorandum of Association to be in line with the amendment of the Company’s 
business objectives 

   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 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้ที่  3 (TLUXE-W3) 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

Agenda 5  To consider and approve the issuance and allocation of warrants to purchase newly issued ordinary shares of the 
Company No. 3 (TLUXE-W3) to the Company’s existing shareholders, in accordance with shareholding percentage 
(Right Offering) 

   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 6 พิจารณาอนุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน 

Agenda 6  To consider and approve the issuance, offering and allocation of newly issued convertible debentures with the right of 
conversion into the Company’s ordinary shares by way of private placement to high net-worth investors and/or 
institutional investors 

   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: 
 



 สิง่ที่สง่มาด้วย 7 

 

     เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
          Approve                               Disapprove                             Abstain     

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
Agenda 7  To consider and approve the Company’s registered capital decrease  

   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 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
Agenda 8  To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the 

Company’s registered capital decrease 

   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 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
Agenda 9  To consider and approve the Company’s registered capital increase  

   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 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ 
บริษัทฯ 

Agenda 10  To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the 
Company’s registered capital increase 

   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 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งออกและ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ
หุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซึ่งออก เสนอขาย และจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

Agenda 11 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares for capital increase of the Company to 
accommodate the exercise of warrants to be issued and allocated to the Company’s existing shareholders according 
to their shareholding percentage (Right Offering) and to accommodate the conversion of the Convertible Debentures 
to be issued, offered and allocated by way of private placement 

   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: 
        เหน็ด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
          Approve                               Disapprove                           Abstain     

วาระที่ 12 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ  
Agenda 12  To consider other matters (if any) 
  
(5) การลงคะแนนเสียงของ ผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the 
Shareholder. 
 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than 
those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter 
on my behalf as the Proxy deems appropriate. 

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

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

      (...…………………...…………………….) 

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

      (...…………………...…………………….) 

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

      (...…………………...…………………….) 

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

      (...…………………...…………………….) 
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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. 

 
ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัจนัทร์ที่ 16 กรกฎาคม 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2018 on Monday, 16th July 2018 at 13:30 hours. at the Meeting Room, 
No.62-62/1 Moo 2, Ror.Phor.Chor. Utapao Road, Nongchumphon Sub-district, Khao Yoi District, Petchaburi Province 76140 or such 
other date, time and place as the meeting may be held. 

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

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

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

        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
             Approve                            Disapprove                           Abstain   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 

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

      (...…………………...…………………….) 

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

      (...…………………...…………………….) 

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

      (...…………………...…………………….) 

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

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

 
ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ 

 กรณีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทน
ตนได้ โดยบริษัท ได้จดัให้มีหนงัสือมอบฉนัทะ 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) ให้กรอกข้อความให้ถกูต้องและชดัเจนและผู้ มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะลงช่ือในหนงัสือมอบฉันทะและปิด
อากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ีที่ท าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว 

(6) ให้ผู้ รับมอบฉันทะแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ ณ โต๊ะ
ลงทะเบียนส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะในวนัประชุม 

การลงทะเบียน 

 บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุได้ตัง้แต ่เวลา 11.30 น.จนถึงเวลา 13:30 น.  
ของวนัจนัทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ สถานท่ีประชมุ ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ สิง่ที่สง่มาด้วย 10  
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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) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอ 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 รับมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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 จะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงที่ไม่เห็น ด้วย งด
ออกเสียง และบตัรเสีย ออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดและสว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยส าหรับผู้ที่ออก
เสยีงเห็นด้วยในวาระเหลา่นีข้อให้ท าเคร่ืองหมายในช่อง  ในบตัรลงคะแนน และสง่คืนเจ้าหน้าที่หลงัเสร็จสิน้การประชุม 
ทัง้นีก้รณีที่จะถือว่าเป็นบตัรเสียเช่น กรณีผู้ลงคะแนนท าเคร่ืองหมายในช่อง  ไม่ชดัเจนหรือไม่ลงลายมือช่ือก ากบัการ
แก้ไขเป็นต้น 



 สิง่ที่สง่มาด้วย 7 

 

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 ให้ประธานในท่ีประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด 
(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 2 เดือน (นบัถงึวนัประชมุผู้ถือหุ้น) 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วนัที่ 28 มนีาคม 2561 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 11 เดือน (นบัถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วนัที่ 28 มนีาคม 2561 ไมม่ี 
การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง ไมม่ี สว่นได้เสยีพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอื่นๆ ในทกุวาระที่เสนอ

ในการประชมุครัง้นี ้  
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ประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ 
 

ชื่อ นายธีรวิทย์ ธนกิจสนุทร 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
อาย ุ 39 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

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

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

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

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

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

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

บมจ.แอปโซลทู อิมแพค 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่กรรมการ 3 ปี (นบัถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วนัที่ 28 มนีาคม 2561 ไมม่ี 
การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังานลกูจ้างหรือที่

ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ 
นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

 - ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพกบับริษัทฯ/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือ นิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

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

 - ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่
เสนอในการประชมุครัง้นี ้

หมายเหตุ ประวตัิของกรรมการอิสระ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 28 มีนาคม 2561 ยกเว้นจ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งของกรรมการนบัถึงวนัประชมุวิสามญัผู้
ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561  
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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 าดบั เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นขออนญุาตตอ่ส านกังาน  

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

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

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น
ซึง่เป็น ผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

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

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

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

 

1.การเรียกประชุม 

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

 สถานที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานแห่งใหญ่ ส านกังานสาขา หรือ
จงัหวดัใกล้เคียง 

2.องค์ประชุม 

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

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

3.คะแนนเสียง 

หมวดที่ 5 ข้อ 35  มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่ เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

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

(ง)   การแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบัของบริษัท 
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(จ)   การเพิ่มทนุ ลดทนุ 

 (ฉ)   การควบหรือเลกิบริษัท 

 (ช)   การออกหุ้นกู้  
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 แผนที่สถานที่จดัประชุม  

 

  


