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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 2/2561 

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

 การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561 ของบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้
จดัประชมุขึน้เมื่อวนัพธุที่ 19 กนัยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ส านกังานของบริษัทฯ เลขที่ 62-62/1 หมูท่ี่ 2 ถนน รพช. อู่
ตะเภา ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ 
 
เร่ิมการประชุม 

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

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 843,813,359 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 563,050,687 บาท  
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 563,050,687 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

บริษัทฯ ได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้(Record Date) ในวนัที่ 
29 สิงหาคม 2561 และในการประชุมในครัง้นีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการ
มอบฉันทะรวม 31 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ 253,994,088 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45.11 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด เป็นอนัครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 34 ซึ่งมีข้อก าหนดเก่ียวกับองค์ประชุมว่า ต้องมีผู้ ถือ
หุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้น
ทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์
ประชุม 

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

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

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) 
3. พนัต ารวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. นายณส ุจนัทร์สม กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม)

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

การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561 มีวาระการประชุมจ านวน 5 วาระ ตามรายละเอียดในหนงัสือบอก
กล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ ถือหุ้ น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม  โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม 
ผู้ด าเนินการประชุมได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อก าหนดที่เก่ียวกับการประชุม การลงมติ และ รายละเอียดต่างๆ มี
ดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทได้ท าการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเก่ียวกับการประชุมวิสามญัประจ าปี ในวนันีแ้ก่ท่านผู้ ถือหุ้น 3 ทาง  
ดงันี:้ 

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

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมด าเนินงานไปอย่างเรียบร้อย ผู้ด าเนินการประชุม
ชีแ้จงระเบียบการประชุมหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบโดยมี
สาระส าคญัดงันี ้ 

1) ในการออกเสยีงลงคะแนนผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น    
2) หลงัจากที่ประธานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ชีแ้จงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้วหากผู้ ถือหุ้น

ท่านใด ประสงค์จะซกัถามหรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชีแ้จงเพิ่มเติมในประเด็นใด  กรุณายกมือขึน้เพื่อรอให้
เจ้าหน้าที่น าไมโครโฟนไปให้และโปรดแจ้งช่ือกอ่นตัง้ค าถาม เพื่อประโยชน์ในการจดัท ารายงานการประชมุ หากทา่นมีเร่ือง
สอบถามอื่นๆ ที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัวาระการประชมุในครัง้นี ้โปรดสอบถามในวาระท่ี 5 วาระพิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

3) ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระใดไมม่ีสทิธิออกเสยีงในวาระนัน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ อาจเชิญให้ผู้ ถือ
หุ้นดงักลา่วออกจากที่ประชมุได้เป็นการชัว่คราวในวาระนัน้ๆ 

4) ผู้ ถือหุ้นท่านใดคดัค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่ได้แจกให้ใน
ขณะที่ลงทะเบียนและขอให้ท่านชมูือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบตัรเพื่อมานบัคะแนน ส าหรับท่านที่ไมค่ดัค้าน
หรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าท่านอนุมตัิตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน บริษัทจะน าคะแนน
เสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนัน้หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสยีงลงคะแนน เพื่อ
สรุปผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

5) ผู้ ถือหุ้นที่ท าหนงัสือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
ของผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทได้น าคะแนนของผู้ ถือหุ้นรายนัน้ในแตล่ะวาระมารวมนบัตามวิธีข้างต้น เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว 
ทา่นท่ีรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก สว่นผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ แตไ่มไ่ด้ระบถุึงวิธีการออกเสยีง
ลงคะแนน ขอให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไปด้วย  

ผู้ด าเนินการประชมุจะเป็นผู้ เรียนให้ที่ประชมุทราบถึงผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระโดยผลคะแนนเสยีงที่
นบัได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละ
วาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ  
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ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 การลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 1 จะต้องผ่านมติอนุมตัิ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้นในวาระ
นัน้ๆ จะไมน่บัผู้ที่งดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 

สว่นการลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4  ซึ่งจะต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน การนบัคะแนนของผู้ ถือ
หุ้นในวาระท่ี 2 วาระท่ี 3 และวาระท่ี 4 จะนบัคะแนนเสยีง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสยีง” รวมถึงบตัรเสยีเป็นฐาน
ในการนบัคะแนนเสยีงด้วย 

ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนมุตัิวาระที่ 2 พิจารณาอนมุตัิการเปลีย่นแปลงช่ือบริษัท, เปลี่ยนแปลงช่ือย่อหลกัทรัพย์, 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสญัลกัษณ์ (Logo) และตราประทบัของบริษัทนัน้ หากวาระดงักล่าวไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561 ในครัง้นี ้จะไมม่ีการพิจารณาวาระที่ 3 ถึง วาระที่ 4 ซึ่งถือเป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกนัและเป็น
เง่ือนไขซึง่กนัและกนั 

ผู้ด าเนินการประชมุเร่ิมด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 

 ผู้ ด าเนินการประชุมชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่  1/2561 เมื่อวันที่ 16 
กรกฎาคม 2561 และได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชมุให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน
เวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ซึง่บริษัทฯ 
ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้รายละเอียดส าเนารายงานการประชมุปรากฎปรากฏตามสิ่งที่
สง่มาด้วย 1 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ท าการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้น รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 

การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  

ผู้ ด าเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้ นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ท าการ
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน แล้วให้ชมูือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบตัรเพื่อท าการนบัคะแนนตอ่ไป เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้น
ทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงในวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอก
ฉนัท์ ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนน 
ดงันี ้ 
- เห็นด้วย 253,994,088 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
- ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
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ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
- งดออกเสยีง 0     เสยีง*  

- บตัรเสยี 0     เสยีง*  
  * ไม่นบัผู้ทีง่ดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 

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

ผู้ด าเนินการประชมุชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้สอดคล้องกบัแผนการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการ
อาหารสตัว์ให้แก่บริษัทยอ่ยที่จะจดัตัง้ใหม ่และสบืเนื่องจากปัจจบุนับริษัทฯ มีการลงทนุในธุรกิจพลงังาน รวมถึงมีโอกาสที่
จะขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจอื่นๆ เพิ่มมากขึน้ ดงันัน้ เพื่อให้เกิดความชดัเจนสอดคล้องกบัแผนธุรกิจของบริษัทและเพื่อไมใ่ห้ผู้
ถือหุ้นและประชาชนทัว่ไปเกิดความสบัสน บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือบริษัท เปลีย่นแปลงช่ือ
ย่อหลกัทรัพย์ เปลี่ยนแปลงตราสญัลกัษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท ดังนัน้ จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนมุตัิเปลีย่นแปลงช่ือบริษัท เปลีย่นแปลงช่ือยอ่หลกัทรัพย์ เปลีย่นแปลงตราสญัลกัษณ์ (Logo) และตราประทบั
ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นช่ือบริษัท ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 ชื่อเดิม เปลี่ยนแปลง (ชื่อใหม่) 

ภาษาไทย บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) 
ภาษาองักฤษ Thai Luxe Enterprises Public Company Limited PP PRIME Public Company Limited 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ “TLUXE” “PPPM” 
ตราสญัลกัษณ์ (Logo)   

ตราประทบั    

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ด าเนินการจองช่ือย่อหลกัทรัพย์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว แต่จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงภาย
หลงัจากแจ้งเปลี่ยนแปลงผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือยอ่หลกัทรัพย์ในกรณีที่
มีเหตขุดัข้องท าให้บริษัทไมส่ามารถใช้ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ตามที่เสนอนีไ้ด้ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัเิปลีย่นแปลงช่ือบริษัท เปลีย่นแปลง
ช่ือย่อหลกัทรัพย์ เปลี่ยนแปลงตราสญัลกัษณ์ (Logo) และตราประทบัของบริษัท และการมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริษัท ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  

ผู้ ด าเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้ นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ท าการ
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน แล้วให้ชมูือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบตัรเพื่อท าการนบัคะแนนตอ่ไป เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้น
ทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงในวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทจากเดิม บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 
เปลี่ยนแปลงเป็น บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงช่ือย่อหลกัทรัพย์ เปลี่ยนแปลงตรา
สญัลกัษณ์ (Logo) และตราประทบัของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนช่ือบริษัท ด้วยคะแนน
เสยีงเป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดย
มีผลการนบัคะแนน ดงันี ้
- เห็นด้วย 253,994,088 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 
- ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
- งดออกเสยีง 0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- บตัรเสยี 0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนชื่อบริษัท 

ผู้ด าเนินการประชมุชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า สบืเนื่องจากในวาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติอนมุตัิให้เปลี่ยนแปลงช่ือของ
บริษัทฯ ดงันัน้ จึงต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนช่ือ
บริษัท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

เดิม 
ข้อ 1 ช่ือบริษัท “บริษัท   ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์   จ ากดั (มหาชน) 
และมีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่   Thai Luxe Enterprises   Public Company Limited” 

แก้ไข 
ข้อ 1 ช่ือบริษัท “บริษัท   พีพี ไพร์ม   จ ากดั (มหาชน) 
และมีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่   PP PRIME   Public Company Limited” 

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเปลีย่นแปลงหนงัสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นช่ือบริษัท ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  
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ผู้ ด าเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้ นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ท าการ
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน แล้วให้ชมูือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบตัรเพื่อท าการนบัคะแนนตอ่ไป เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้น
ทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงในวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติ      

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการ
เปลีย่นช่ือบริษัท ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนน ดงันี ้ 
- เห็นด้วย 253,994,088 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
- ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
- งดออกเสยีง 0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- บตัรเสยี 0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ชื่อและตราประทับของบริษัท 

ผู้ด าเนินการประชุมชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากในวาระที่ 2 ที่ประชุมได้อนุมตัิการเปลี่ยนช่ือ และตรา
ประทบัของบริษัท ดงันัน้ จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 47 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลง
ช่ือและตราประทบัของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ 
ข้อ 1. ข้อบังคับนีใ้ห้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท 

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

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

บ ริษั ท  ไทยลัก ซ์  เอ็น เตอ ร์ไพ รส์  จ ากัด 
(มหาชน) 

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

ข้อ 47.  ตราของบริษัทให้ใช้ดงัที่ประทบัไว้ดงันี ้

 

ข้อ 47.  ตราของบริษัทให้ใช้ดงัที่ประทบัไว้ดงันี ้

การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน   

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  
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ผู้ ด าเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้ นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ท าการ
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน แล้วให้ชมูือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบตัรเพื่อท าการนบัคะแนนตอ่ไป เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้น
ทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงในวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 47 เพื่ อให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่นแปลงช่ือและตราประทบัของบริษัท ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมีผลการนบัคะแนน ดงันี ้
- เห็นด้วย 253,994,088 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
- ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
- งดออกเสยีง 0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- บตัรเสยี 0     เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ผู้ด าเนินการประชมุเรียนให้ทราบวา่ขณะนีว้าระตา่งๆ ได้ท าการพิจารณาตามล าดบัวาระท่ีระบไุว้ในหนงัสอืเชิญ
ประชมุครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ผู้ด าเนินการประชุมจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้

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

ประธานท่ีประชมุจึงกลา่วปิดการประชมุ โดยขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมการประชมุในวนันี  ้

 

ปิดประชมุเวลา 14.10 น.  
     
 

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

(พลอากาศเอกพิธพร กลิน่เฟ่ือง) 
ประธานท่ีประชมุ 
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