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เอกสารแนบ 5  (หน้า 1 จาก 5) 
 
 

เอกสารตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 
 
 เพื่อให้สอดคล้องกบัประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แหง่ชาติ ที่ 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ที่ประชมุคณะกรรมการของ
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้มีมติให้เสนอตอ่ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24 25 และ 31 โดยให้ยกเลิก
ข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ โดยมีรายละเอียดของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตามตารางเปรียบเทียบ
ระหวา่งข้อบงัคบัของบริษัทฯ ฉบบัปัจจบุนั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม ดงันี ้
 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบบัปัจจุบัน ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมี

กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
(1/2) ของจ านวนกรรมการทั ้ง้หมดจึงจะ
ครบอง ค์ประชุม  และใ ห้ประธาน
กรรมการท าหน้าที่ เป็นประธานในที่
ประชมุคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่อยู่ ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ ไ ด้  และมีรอง
ประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ แตถ้่า
ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่
อยู่ในที่ประชมุนัน้หรือไมส่ามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลอืก
กรรมการคนหนึ่ง เ ป็นประธานในที่
ประชมุ 

ข้อ 24.  ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
(1/2) ของจ านวนกรรมการทั ้ง้หมดจึงจะ
ค รบอง ค์ป ระชุ ม  และ ใ ห้ป ระธาน
กรรมการท าหน้าที่ เ ป็นประธานในที่
ประชมุคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่อยู่ ใน ท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ ไ ด้  และมีรอง
ประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชมุ แตถ้่า
ไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแตไ่มอ่ยู่
ในที่ประชุมนัน้หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลอืก
กรรมการคนหนึ่ ง เ ป็นประธานในที่
ประชมุ 
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เอกสารแนบ 5  (หน้า 2 จาก 5) 
 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบบัปัจจุบัน ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
การวินิจฉัยชี ้ข้าดของท่ีประชุมให้ถือ
เสยีงข้างมาก 
 
กรรมการคนหนึง่มีเสยีงหนึง่ (1) เสยีงใน
การลงคะแนน เว้นแตก่รรมการซึง่มีสว่น
ได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเ ร่ืองนัน้  และถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่ (1) 
เพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั ้ง้ 
ประธานใน ท่ีประชุมจะก าหนดให้
กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและ
ด าเนินการใด ๆ ในการประชุมดงักลา่ว
ผ่ านสื่ ออิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ก็ ไ ด้  โดยที่
กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) 
ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่ง
เดียวกนั และกรรมการทั ้ง้หมดท่ีเข้าร่วม
ประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มี
การประชมุ 
 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม
วรรคสองต้องมีกระบวนการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศ โดยให้มี
การบันทึกเสียงหรือทั ้ง้เสียงและภาพ
แล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่
ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม 
รวมทัง้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่
เ กิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบ
ควบคมุการประชุมเป็นไปตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 

 
กรรมการบ ริษัทซึ่ ง เ ข้า ร่วมประชุม
คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเง่ือนไขที่
กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วม
ประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุม
ได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการ
ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่วมีผลเช่น  

ข้อ 1 ของประกาศคณะรักษาความ
สงบแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง 
การประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 4 และ 6 ของประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 
74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 8 ของประกาศคณะรักษาความ
สงบแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง 
การประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 
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เอกสารแนบ 5  (หน้า 3 จาก 5) 
 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบบัปัจจุบัน ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 เ ดี ย วกับการประชุมตามวิ ธี การที่

บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับ
ฉบบันี ้
 
การวินิจฉัยชี ้ข้าดของท่ีประชุมให้ถือ
เสยีงข้างมาก 
 
กรรมการคนหนึง่มีเสยีงหนึง่ (1) เสยีงใน
การลงคะแนน เว้นแตก่รรมการซึง่มีสว่น
ได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเ ร่ืองนัน้  และถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่ (1) 
เพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 

 
 
 

ข้อ 25.  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้
ป ร ะ ธ า นก ร รม ก า รห รื อผู้ ซึ่ ง ไ ด้ รั บ
มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนั
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อ
รักษาสิท ธิและประโยชน์ของบริษัท 
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และ
ก าหนดวนัประชมุให้เร็วกว่านัน้ก็ได้ 

ข้อ 25.  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้
ป ร ะ ธ านกร รมกา รห รื อผู้ ซึ่ ง ไ ด้ รั บ
มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนั
ประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นรีบดว่นเพื่อ
รักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท 
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และ
ก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

 
ใ นก า ร จั ด ส่ ง หนั ง สื อ เ ชิญประชุ ม 
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ร ว ม ทั ้ง เ อ ก ส า ร
ประกอบการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทอาจจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชมุดงักลา่วทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 5 ของประกาศคณะรักษาความ
สงบแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง 
การประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 
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เอกสารแนบ 5  (หน้า 4 จาก 5) 
 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบบัปัจจุบัน ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการ

นีผู้้ มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บ
ส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชมุไว้เป็นหลกัฐาน โดย
จะจดัเก็บในรูปข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 

 

ข้อ 31.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี
ภายในสี่ (4) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบริษัท 

 
การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื่นนอกจาก
วรรคหนึง่ ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 
โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือ
หุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สดุแตจ่ะเห็นสมควร 
 
ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่
หนึ่ ง ใน ห้า  (1/5) ของจ านวนหุ้ นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อย
กว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนั
ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของ
จ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้ ทัง้หมดจะ
เข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผล
ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน
ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้  

ข้อ 31.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี
ภายในสี่ (4) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบริษัท 

 
การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื่นนอกจาก
วรรคหนึง่ ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 
โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือ
หุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สดุแตจ่ะเห็นสมควร 
 
ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้ น
นบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ (10) 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะ
เข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผล
ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน
ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้ นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่
วนัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรา 100 พระราชบญัญัติบริษัท
มหาชน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เร่ือง การ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
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เอกสารแนบ 5  (หน้า 5 จาก 5) 
 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบบัปัจจุบัน ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัที่
ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการ
ประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสาม 
ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ ถือ
หุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่
บังคับไว้นัน้จะเ รียก  ประชุมเองก็ได้
ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ใน
กรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือ
หุ้ นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอัน
จ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควร ใน
กรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที่
เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตาม
วรรคสี่ครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชมุตามที่ก าหนด
ไว้ข้อ 33 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสีต้่องร่วมกนั
รับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการ
จัดให้มีการประชุมในครั ง้นัน้ใ ห้แก่
บริษัท 

 

 




