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                  วนัท่ี  22 มีนาคม 2562  

 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

                 
ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2562 ในวนัพธุที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสรุศกัดิ์ 2-3 ชัน้ 11 โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2561 ได้บนัทกึถกูต้องตาม
ความเป็นจริง จึงขอน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชมุ
สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารแนบ 1 

การลงมติ  วาระนีไ้มม่ีการลงมติผู้ ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

 

วาระที่ 3 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา
ของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดัท ารายงานประจ าปี 2561 ตามมาตรา 113 ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนด  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานประจ าปี 2561 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบถึงลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน โครงสร้างผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการ และผู้บริหาร รวมทัง้งบการเงิน ตลอดจนข้อมลูอื่นของบริษัทฯ ที่
ส าคญัและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น รายละเอียดปรากฎตาม เอกสารแนบ 2  

การลงมติ  วาระนีไ้มม่ีการลงมติผู้ ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2561  

วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจดัท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุ ณ วนั
สิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัทฯ ตลอดจนจดัให้มีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิตามมาตรา 112 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไข
เพิ่มเติม) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะ
ทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี 
และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทัง้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดปรากฎอยูใ่นหมวดวา่ด้วย “งบการเงิน” ของรายงานประจ าปีใน เอกสารแนบ 2   

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 และการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทุนส ารอง             
ตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายหลงัหกัภาษี และทนุส ารองตามที่กฎหมายก าหนด และเงินส ารองอื่นๆ ตลอดจนภาระผกูพนัตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกู้
ที่บริษัทฯ ได้ให้ไว้แก่สถาบนัการเงิน ทัง้นี ้ในการจ่ายเงินปันผลดังกลา่ว บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายและข้อ 45 ของข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ ในการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมายส าหรับการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561  

ในปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิสว่นทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทจ านวน  150,677,108 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.17 บาท รวมเป็นเงินปันผล
จ านวนทัง้สิน้ 103,160,944.96 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และในการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 นี ้บริษัทฯ จะจดัสรรเงินจ านวน 5,498,372.09 บาท เป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมาย 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2561 จ านวน 0.17 บาทตอ่หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ านวนทัง้สิน้ 103,160,944.96 บาท โดยจ่ายจากก าไรสทุธิประจ าปี 
2561 และพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 5,498,372.09 บาท ทัง้นี ้บริษัทฯ  
ได้พิจารณาก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลใน วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม  2562 ซึง่บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลได้ก็ตอ่เมื่อได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 
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1/ เงินปันผลจ่ายปี 2560 เป็นการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม และผลการด าเนินงานปี 2560 ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2/ ค านวณจากเงินปันผลจ่ายจากก าไรสทุธิในรอบบญัชีเดียวกนัหลงัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 17 
ของข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่จ านวน 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดที่มีอยู ่ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามสว่นไม่ได้ก็ให้กรรมการออกในจ านวนทีใ่กล้กบัจ านวน 
1 ใน 3 ที่สดุ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 มีกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 ทา่น คือ 

1. นายเกริกไกร  จีระแพทย์ กรรมการอิสระ 

2. นายวิรัช นอบน้อมธรรม กรรมการ 

3. นายธนทั ตาตะยานนท์ กรรมการ 

4. นายจิโรจ พนาจรัส  กรรมการ 

ในการสรรหาและพิจารณาบคุคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการนัน้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสมเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แตไ่มม่ีทา่นผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการคดัเลือก
เป็นกรรมการแต่อยา่งใด  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงได้ด าเนินการสรรหาและพิจารณาบคุคลเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยการพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสมอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการ

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 

1. ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (บาท) 150,677,108 129,637,118 

2. รวมเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท:หุ้น) 

2.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท:หุ้น) 

2.2 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท:หุ้น) 

2.3 เงินปันผลประจ าปี (บาท:หุ้น) 

0.17 

- 

- 

0.17 

15.33 

15.00/1 

0.22/1 

0.11 

3. จ านวนหุ้นท่ีจ่าย (หุ้น) 606,829,088 604,500,000 

4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทัง้สิน้ (บาท) 103,160,944.96 195,545,000 

5. อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ 68.5% 51.3%/2 
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ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคณุสมบตัิตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(กรรมการที่มีสว่นได้เสียงดออกเสียงลงคะแนน) จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 
ทา่นดงักลา่วกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ทัง้นี ้ในสว่นของกรรมการอิสระนัน้  คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบตัิให้เป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ   คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้
กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ดงันี ้

1. นายเกริกไกร  จีระแพทย์ กรรมการอิสระ 

2. นายวิรัช นอบน้อมธรรม กรรมการ 

3. นายธนทั ตาตะยานนท์ กรรมการ 

4. นายจิโรจ พนาจรัส  กรรมการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ไมม่ีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ รายละเอียดประวัติและ
ประสบการณ์ท างานของกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3 

การลงมติ  วาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อ 22 ของข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดวา่ กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนกรรมการ
จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุม  
ผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม 
โดยอาจก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มี
ผลตลอดไปจนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่นก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและ
สวสัดิการตามระเบียบของบริษัท  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงมีมติเห็นชอบให้มีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ทัง้นี ้
นโยบายและอตัราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชุมเป็นหลกัเกณฑ์เดิมตามที่ได้รับอนุมตัิ
จากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จกรรมการ 

 
 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2562 รวมกันแล้วจะไมเ่กิน 4,700,000 บาท โดย
บ าเหน็จกรรมการให้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ จัดสรรตามความเหมาะสม 
นอกจากนี ้กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระไม่มีสิทธิได้รับค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย  รวมถึงบ าเหน็จ
กรรมการ ส่วนในปี 2561 บริษัทฯ ได้ก าหนดวงเงินค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จกรรมการไว้ไม่เกิน 
4,500,000 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนด
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จกรรมการของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 
2562 ในจ านวนไม่เกิน 4,700,000 บาท โดยบ าเหน็จกรรมการให้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนเป็นผู้จดัสรรตามความเหมาะสม  

การลงมติ    วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุ 

 

 

 ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุม 
รายเดือน ตอ่ครัง้ที่เข้าประชมุ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 
คณะกรรมการบริษัท 

- ประธาน 
- กรรมการ 

 
25,000 บาท 
20,000 บาท 

 
25,000 บาท 
20,000 บาท 

 
20,000 บาท 
10,000 บาท 

 
20,000 บาท 
10,000 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 ของพระราชบญัญัติ บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 
36 ของบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดัดงันี  ้

ช่ือ 
ผู้สอบบญัชี 
รับอนญุาต
เลขท่ี 

อตัราสว่นการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์หรือการมี
สว่นได้เสียกบับริษัทฯ 
หรือ บริษัทย่อย / ฝ่าย
บริหาร หรือ ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ 

จ านวนปีท่ี
ผู้สอบบญัชี
เป็นผู้สอบ
บญัชีให้แก่
บริษัทฯ 

1. นายวเิชียร ก่ิงมนตรี 3977 ไมม่ ี ไมม่ี 2 
2. นางสาวสขุมุาภรณ์ วงศ์อริยาพร 4843 ไมม่ ี ไมม่ี 2 
3. นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ 4474 ไมม่ ี ไมม่ี 2 

คนใดคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2562 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด จัดหาผู้สอบบญัชีอื่นท าหน้าที่แทนได้ ทัง้นี ้ข้อมูลของผู้สอบบญัชีที่เสนอรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 4 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบญัชีดงักลา่วมีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ในการสอบบญัชี โดยได้พิจารณาเปรียบเทียบกับผู้สอบบญัชีอื่นตามท่ีทางคณะกรรมการจดัการน าเสนอ นอกจากนี ้ในการ
พิจารณาดงักล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ก าหนดให้บริษัท  
จดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้ สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดง  
ความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีรายใหม่ที่สงักัด 
ส านกังานสอบบญัชีเดียวกับผู้สอบบญัชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายที่พ้นจากการปฏิบตัิ
หน้าที่จากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบญัชีนบัแต่วนัที่พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว   

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรก าหนดคา่ตอบแทนสอบบญัชีประจ าปี 2562 ส าหรับการสอบบญัชีของ
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ เป็นจ านวน 7,690,000 บาท โดยคา่ตอบแทนสอบบญัชีดงักลา่วครอบคลมุการสอบบญัชีงบเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือจ านวน 15 บริษัท และการบญัชีงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบ
บญัชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  ดงันี ้
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ช่ือ 
ผู้สอบบญัชี 
รับอนญุาต
เลขท่ี 

อตัราสว่นการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์หรือการมี
สว่นได้เสียกบับริษัทฯ 
หรือ บริษัทย่อย / ฝ่าย
บริหาร หรือ ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ 

จ านวนปีท่ี
ผู้สอบบญัชี
เป็นผู้สอบ
บญัชีให้แก่
บริษัทฯ 

1. นายวเิชียร ก่ิงมนตรี 3977 ไมม่ี ไมม่ ี 2 
2. นางสาวสขุมุาภรณ์ วงศ์อริยาพร 4843 ไมม่ี ไมม่ ี 2 
3. นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ 4474 ไมม่ี ไมม่ ี 2 

คนใดคนหนึง่ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 ในกรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีอื่นท าหน้าที่แทนได้ โดยที่ผู้สอบบญัชีทัง้สามท่านไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้สว่นเสีย
ระหว่างผู้สอบบญัชีกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ฝ่ายบริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด และ
ก าหนดคา่ตอบแทนสอบบญัชีประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเป็นจ านวน 7,690,000 บาท ไมร่วมคา่ใช้จ่ายอืน่ๆ 
ที่เบิกตามจริง (Out-of-pocket expense) และไมม่ีคา่บริการอื่นๆ (Non-audit fee)  

ค่าสอบบัญช ี ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 

คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 7,690,000 บาท 7,295,000 บาท 

คา่บริการอื่นๆ - - 

จ านวนบริษัทในเครือ (บริษัท) 15 15 
 

การลงมติ  วาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24 25 และ 31  

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกบัประกาศคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชมุผา่น
สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ และพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสัง่หวัหน้าคณะ รักษา
ความสงบแหง่ชาติ ที ่21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ และเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 24 25 และ 31 ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 5 
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การลงมติ  วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 10 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล วาระนีก้ าหนดขึน้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
(ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ชีแ้จงตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น โดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชุม
พิจารณาอนมุตัิ และไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

บริษัทฯ ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นได้โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือหลกัฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุ รายละเอียด
ปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  

ในกรณีที่ท่านผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยการเลือกใช้แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก . หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง และใน
กรณีของผู้ ถือหุ้นท่ีมีการแตง่ตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากหลกัทรัพย์ ทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเลือกใช้แบบ
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 7   

นอกจากนี ้ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคือ นายวุฒิพงษ์  โมฬีชาติ หรือนายวิภูธา ตระกูลฮุน         
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระ รายละเอียด
ปรากฏตาม เอกสารแนบ 8 และนิยามกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 9 

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้วนัที่ 14 มีนาคม 2562 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นได้โปรดศึกษารายละเอียดและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 
รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 10 โดยบริษัทฯ จะด าเนินการประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในสว่นที่เก่ียวกบัการ
ประชุมผู้ ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 11 และท่านผู้ ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจ าปี 2561 แบบรูปเลม่
ได้ โดยกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2561 รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 12 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ที่ระบไุว้ข้างต้น ส าหรับแผนที่แสดงสถานที่จัด
ประชุมนัน้ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 13 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ตัง้แตเ่วลา 12.30 น. เป็นต้นไป 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

(นายทิพย์ ดาลาล) 
              ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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- เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 - 
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เอกสารแนบ 1 
 

 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

ของ 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสตกิส์ จ ากัด (มหาชน)  

 

การประชุมจดัขึน้เมื่อวนัองัคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ  ห้องอโนมา 2-3 ชัน้ 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ เลขที่ 
99 ถนนราชด าริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท ทริพ
เพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นประธานที่ประชมุ (“ประธาน”) 

นายกรัณฑฤทธ์ิ เกตสุมัพนัธ์ พิธีกรการประชมุ ได้แจ้งข้อมลูเบือ้งต้นของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
ว่าบริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจ านวน 307,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 615,000,000 หุ้น  มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.5 บาท  และทนุจดทะเบียนเรียกช าระแล้วเท่ากบั 302,250,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 604,500,000  หุ้น มลู
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีจ านวนผู้ ถือหุ้น 3,832  ราย  ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (record date) ในวนัที่ 7 มีนาคม 
2561 และได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ห้องประชมุอโนมา 2-3 เป็นห้องประชมุที่ได้ผา่นการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยในระดับประเทศไทยและระดับอาเซียน และมีเคร่ืองตรวจจับความร้อนและเคร่ืองตรวจจับควัน  นอกจากนี  ้
ผู้ด าเนินการประชมุได้แจ้งถึงการอ านวยความสะดวกอื่นๆ ของสถานท่ีจดัการประชมุ ได้แก่ ต าแหนง่ที่ตัง้ของห้องน า้ ต าแหนง่
ประตทูางออก กรณีมีเหตฉุกุเฉิน และต าแหนง่ไมโครโฟนส าหรับการสอบถามของผู้ ถือหุ้น  

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม และชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้
ด าเนินการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชมุบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบตัง้แต่
วนัที่ 28 มีนาคม 2561 และได้จัดส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนวนัประชุม 
ตัง้แตว่นัท่ี 11 เมษายน 2561ถกูต้องตามระยะเวลาที่ก าหนดในกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ประธานขอให้มีการนบัองค์ประชุมก่อนมีการประชุม โดยขอให้พิธีกรการประชมุอ่านสรุปจ านวนผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้
ที่มาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ  

พิธีกรการประชมุ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจ านวน 32 ราย และผู้ รับมอบฉนัทะจ านวน 
132  ราย รวมทัง้หมดเป็นจ านวน 164 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 461,562,503 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 76.3544 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจ านวน 604,500,000 หุ้น  ซึ่งครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมายและตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 33 ที่
ก าหนดองค์ประชมุในการประชุมผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่
ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 

ประธาน กลา่วเปิดการประชุมและแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชีแ้จง
รายละเอียดและตอบข้อซกัถามตอ่ที่ประชมุ นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้เชิญตวัแทนจากบริษัท แคปปิตอลบ็อกซ์ คอนซลัติง้ จ ากดั 
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เอกสารแนบ 1 
 

 

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระท าหน้าที่ดแูลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัผลการลงคะแนน
เสยีง 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
  1      นายเกริกไกร จีระแพทย์           ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ  

2 นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3 นายอภิชาติ จีระพนัธุ์ ประธานคณะกรรมการก ากบักิจการดแูลกิจการที่ดี / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ 
4 นายวิภธูา ตระกลูฮนุ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน /  

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
5 นายทิพย์ ดาลาล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะกรรมการจดัการ  
6 นายวิรัช นอบน้อมธรรม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน /  

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน /  
ประธานคณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการจดัการ 

7 นายธีรนิติ์ อิศรางกรู ณ อยธุยา กรรมการ / กรรมการก ากบักิจการดแูลกิจการท่ีดี /  
อนกุรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการจดัการ 

8 นายธนทั ตาตะยานนท์ กรรมการ / กรรมการก ากบักิจการดแูลกิจการท่ีดี /  
อนกุรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการจดัการ 

9 นางดรุณี รักพงษ์พิบลู กรรมการ / กรรมการจดัการ / เลขานกุารบริษัท 
10 นายจิโรจ พนาจรัส กรรมการ / กรรมการก ากบักิจการดแูลกิจการท่ีดี / กรรมการจดัการ 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1 นายเฉลมิศกัดิ์ กาญจนวรินทร์ กรรมการจดัการ 

ที่ปรึกษากฎหมาย 
1 นายณฐัสทิธ์ิ เทิดสทิธิกลุ บริษัท แคปปิตอลบ็อกซ์ คอนซลัติง้ จ ากดั 
2 นางสาวจิตติวรรณ กนัตะสริิพิทกัษ์ บริษัท แคปปิตอลบ็อกซ์ คอนซลัติง้ จ ากดั 

ผู้สอบบัญชี 
1 นายวิเชียร ก่ิงมนตรี    ผู้สอบบญัชี บริษัท PricewaterhouseCoopers ABAS จ ากดั (PwC) 
2 นายไพศาล บญุศิริสขุะพงษ์  ผู้สอบบญัชี บริษัท PricewaterhouseCoopers ABAS จ ากดั (PwC)  

ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิของผู้ถอืหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
1 นางสาวกลัยา จนัทกานนท์  
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ตัวแทนผู้ถอืหุ้นในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับผลการลงคะแนนเสียง 
1 นางดาริกา  เหลา่วฒันา  

 
เพื่อให้การประชมุมีความเป็นระเบียบและโปร่งใสสอดคล้องกบัข้อบงัคบัของบริษัทและข้อก าหนดที่เก่ียวกบัการประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีของทางบริษัทฯ   ประธานขอให้ นายณฐัสิทธ์ิ เทิดสิทธิกุล ท่ีปรึกษากฎหมาย ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบ
ขัน้ตอนการประชมุและการออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

• การประชมุในวนันีจ้ะด าเนินการตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ โดยจะมีการน าเสนอ
ข้อมลูประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ท่านผู้ ถือหุ้นเสนอความคิดเห็น หรือซกัถามในระเบียบวาระนัน้ๆ 
ท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอความเห็นหรือมีข้อซกัถาม ขอให้ท่านได้โปรดยกมือขึน้ และขอให้แจ้งช่ือ
และนามสกุลให้ที่ประชมุได้ทราบ หากจะเสนอหรือซกัถามเร่ืองที่นอกเหนือจากวาระนัน้ๆ ขอให้ท่านเสนอหรือ
ซกัถามเมื่อการประชมุได้ด าเนินมาถึงวาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

• ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ก าหนดให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ในกรณีท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดมี
สว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นท่านนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ เว้นแต่ในกรณีการออก
เสยีงลงคะแนนเพื่อการเลอืกตัง้กรรมการ 

• ในการลงมติที่ประชุม ประธานจะถามและนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงด
ออกเสียงในแต่ละวาระเท่านัน้ โดยผู้ ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกบตัรลงคะแนนที่
ทา่นได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชมุวา่ทา่นประสงค์ที่จะลงคะแนนไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง และ
ขอให้ท่านยกมือขึน้เพื่อเจ้าหน้าที่จะจดัเก็บใบลงคะแนนของท่าน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไมเ่ห็นด้วย และ
งดออกเสยีงดงักลา่วนัน้ หกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันัน้ 
ในส่วนที่เหลือทัง้หมดจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นด้วยในวาระ  นัน้ ๆ ในกรณีท่ีไม่มีผู้ ใดแสดง
ความเห็นคดัค้าน หรืองดออกเสยีง ให้ถือวา่ที่ประชมุมีมติอนมุตัิเป็นเอกฉนัท์  

• ทัง้นี ้เจ้าหน้าที่จะน าคะแนนในแตล่ะวาระ แสดงให้ทา่นผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ ตามสไลด์ด้านหน้า 

• อยา่งไรก็ตาม จ านวนคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ ในแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั เนื่องจากอาจมี
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะบางทา่นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติม  

• ส าหรับการนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 
แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระท่ี 3  ระเบียบวาระท่ี 4  ระเบียบวาระท่ี 5  ระเบียบวาระท่ี 6 
และระเบียบวาระท่ี 8 ซึง่บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 2. ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 
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ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ระเบียบวาระที่ 7 ซึ่งบริษัทจะค านวณฐาน
คะแนนเสยีง โดยนบัเฉพาะคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

• ระเบียบวาระท่ี 1 และระเบียบวาระท่ี 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานจึงได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นตามหนงัสอืเชิญประชมุเป็นล าดบั 
 

วาระที่ 1  รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 

ประธานแถลงต่อที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อ วนั
ที 19 มิถนุายน 2560 แล้วมีความเห็นวา่ เลขานกุารบริษัทได้จดัท ารายงานดงักลา่ว ถกูต้องตรงตามมติของที่ประชมุ และได้สง่
ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว ตามเอกสารแนบ 1  

ประธานแจ้งตอ่ที่ประชมุวา่วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ แตจ่ะเปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิม่เตมิ 
ปรากฎวา่ไมม่ีไมผู่้ เข้าร่วมประชมุสอบถาม  

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุรับทราบรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560  

มติที่ประชุม   

รับทราบรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 
 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในปี 2560 

 ประธานขอให้นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ รายงานภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นทราบ 

 นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งให้ที่ประชมุทราบเก่ียวกบัโครงสร้างธุรกิจหลกั 4 กลุม่ธุรกิจของบริษัทฯ 
ดงันี ้

1. ธุรกิจการให้บริการขนสง่สนิค้าทางอากาศ 
กลุม่ธุรกิจการให้บริการขนสง่สนิค้าทางอากาศ แบง่ออกเป็น 3 ธุรกิจยอ่ย ได้แก่ 
 1.1 ธุรกิจการเป็นตวัแทนขายระวางสนิค้าให้แก่สายการบิน (General Sales Agent for Airlines) 
 บริษัทฯ ด าเนินงานขายระวางสนิค้าและงานปฏิบตัิการด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจการขนสง่สนิค้าทางอากาศ

ให้แก่สายการบินที่บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมทุนเป็นตวัแทน เช่น สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ 
สายการบินศรีลงักาแอร์ไลน์ และสายการบินเจจแูอร์ เป็นต้น  
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1.2 ธุรกิจผู้ ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศแบบขายส่ง (Wholesale Air Freight 
Business) 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจให้บริการรับจดัการขนส่งสินค้าทางอากาศทัง้ระหว่างประเทศและภายในประเทศ แบบ
ขายสง่ โดยกลุม่ลกูค้าของบริษัทฯ ส าหรับการขนสง่สินค้าทางอากาศ ได้แก่ผู้ ให้บริการรับจดัการขนสง่สินค้าทางอากาศราย
ยอ่ย  

1.3 ธุรกิจผู้ให้บริการคลงัสนิค้าและบริการท่ีเก่ียวเนื่องในภาคพืน้อากาศยาน (Air Cargo Terminal) 
 ธุรกิจผู้ ให้บริการคลงัสินค้าและบริการที่เก่ียวเนื่องในภาคพืน้อากาศยาน เป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งเปิด

ด าเนินการได้เมื่อต้นปี 2561  โดยบริษัทฯ ได้รับสญัญาจากการท่าอากาศยานในการบริหารคลงัสินค้าภายในประเทศและ
ระหวา่งประเทศที่ทา่อากาศยานดอนเมือง โดยเป็นธุรกิจเฉพาะที่อยูใ่นเขตอารักขาของกรมศลุกากรและการทา่อากาศยาน 

ธุรกิจการขนสง่สนิค้าทางอากาศทัง้ 3 ประเภทข้างต้น ถือวา่เป็นธุรกิจที่สง่เสริมกนั และในประเทศไทยมีบริษัทท่ีด าเนิน
ธุรกิจครบทัง้ 3 ประเภท คอ่นข้างจ ากดั 
2. ธุรกิจการให้บริการขนสง่สนิค้าทางทะเลและทางบก 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจตวัแทนขายระวางสนิค้าสายการเดินเรือและให้บริการการขนสง่สนิค้าทางทะเลโดยใช้ระบบตู้คอน
เทนเนอร์ (FCL) ท าการจ าหน่ายระวางขนส่งสินค้าให้แก่ผู้ ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแบบขายส่ง และ
ให้บริการครอบคลมุงานปฏิบตัิการด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจการขนสง่สินค้าทางทะเลให้แก่สายการเดินเรือ  โดยปัจจุบนั 
บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมทนุของทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนสายการเดินเรือริเชา สายการเดินเรือรัฐวิสาหกิจของประเทศจีน เและ
เป็นตวัแทนสายเรือซีเค ไลน์ ของประเทศเกาหลีใต้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจให้บริการรับจดัการขนสง่สินค้าระหว่าง
ประเทศทางทะเลแบบไมเ่ต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL)  โดยร่วมทนุกบัเอ็กคู่ เวิลด์ไวด์ ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการระดบัโลกด้านรับจดัการ
ขนสง่สินค้าระหว่างประเทศทางทะเลแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่ผู้ ให้บริการรับจดัการขนสง่สินค้าระหว่างประเทศราย
ยอ่ย 
3. ธุรกิจการให้บริการบริหารจดัการโลจิสติกส์ 

ในกลุ่มธุรกิจการบริหารจดัการโลจิสติกส์ บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทัง้ทาง
อากาศ ทางทะเล และทางถนน (Cross Border) ให้แก่ลกูค้าผู้น าเข้าและสง่ออกโดยตรง โดยมีบริการครอบคลมุเร่ืองพิธีการ
ด้านศุลกากร และธุรกิจบริการการขนส่งสินค้าและการกระจายสินค้าในประเทศแบบครบวงจร ทัง้การรับสินค้าจากโรงงาน 
ท่าเรือ หรือท่าอากาศยาน เพื่อน าสง่หรือจดัเก็บเข้าคลงัสินค้า บริการคลงัสินค้าให้เช่า และบริการบริหารสินค้าคงคลงั ให้แก่
ลกูค้าผู้น าเข้าและสง่ออก 
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4. ธุรกิจโลจิสติกส์ส าหรับเคมีภณัฑ์และสนิค้าอนัตราย 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้าอนัตรายและเคมีภณัฑ์ระหวา่งประเทศทัง้ทางอากาศและทางทะเล บริการ
เดินพิธีการศลุกากรและตวัแทนออกของ (Customs Clearance) ทัง้ส าหรับการน าเข้าและการสง่ออก บริการคลงัสินค้าและ
จดัการสนิค้าคงคลงัส าหรับสนิค้าอนัตรายและเคมีภณัฑ์โดยเฉพาะ โดยปัจจบุนั ฐานลกูค้าในกลุม่นี ้เป็นกลุม่บริษัทข้ามชาติ 

โดยในแต่ละกลุ่มธุรกิจหลกัของทางบริษัทฯ จะมีกรรมการจดัการของบริษัทฯ ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะเป็น
ผู้ดแูลและบริหารจดัการ 

 นายทิพย์ ดาลาล ชีแ้จงว่า บริษัทฯ มียอดขายที่เติบโตในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีรายได้จากการขายและบริการ 
เทา่กบั 1,548.7 ล้านบาท 2,075.6 ล้านบาท และ 2,294.6 ล้านบาท ในปี 2558-2560 ตามล าดบั โดยโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ 
โดยแบง่ตามกลุม่ธุรกิจหลกั เป็นดงันี ้

กลุ่มธุรกิจ 
รายได้ (ล้านบาท) 

2558 % สัดส่วน
รายได้ 2559 % สัดส่วน

รายได้ 2560 % สัดส่วน
รายได้ 

1. ธุรกิจขนสง่สนิค้าทางอากาศ 1,284.0 69.4% 1,753.3 72.3% 1,863.9 71.4% 
2. ธุรกิจขนสง่สนิค้าทางทะเลและทางบก 97.1 5.2% 83.3 3.4% 87.0 3.3% 
3. ธุรกิจการบริหารจดัการโลจิสตกิส์ 80.4 4.3% 121.1 5.0% 105.4 4.0% 
4. ธุรกิจโลจิสติกส์ส าหรับเคมีภณัฑ์ 
    และสนิค้าอนัตราย 

 
371.1 

              
20.1% 

 
453.0 

 
18.7% 

 
539.7 

 
20.7% 

5. ธุรกิจอื่นๆ 16.9 0.9% 15.3 0.6% 14.8 0.6% 
รวม 1,849.5 100.0% 2,426.0 100.0% 2,610.8 100.0% 

รายการระหวา่งกนั 300.8  350.4  316.2  
รวม 1,548.7  2,075.6  2,294.6  

 

บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้นที่เติบโตมากขึน้เช่นกนั ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยอตัราก าไรขัน้ต้นของบริษัทฯ ในปี 2558-
2560 เท่ากบั ร้อยละ 19.7  ร้อยละ 22.4 และร้อยละ 23.2 ตามล าดบั ซึ่งแสดงให้เห็นวา่บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหาร
จดัการอตัราก าไรขัน้ต้นให้ดีขึน้ 

 ในปี 2558-2560  บริษัทฯ มีก าไรสทุธิเท่ากบั 27.4 ล้านบาท 94.5 ล้านบาท และ 129.6 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัรา
ก าไรสทุธิเท่ากับร้อยละ 1.8 ร้อยละ 4.6 และร้อยละ 5.6 ตามล าดบั โดยภาพรวมบริษัทฯ มีการเติบโตทัง้ด้านรายได้และก าไร 
ทัง้นี ้อตัราการเติบโตของก าไรสทุธิในปี 2560 เมื่อเทียบกบัปีก่อน คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 37.2 ซึ่งเป็นอตัราที่สงูเกิน
กวา่เปา้หมายที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 
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 ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้
ข้อเสนอแนะ ดงันี ้

1. นายบุญเกียรติ เจนบุญลาภ ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯ จะใช้เงินลงทุนทัง้หมดในปีนีจ้ านวนเท่าใด ประมาณการ
เติบโตของรายได้ในปีนีต้ามเป้าหมายของบริษัทฯ คิดเป็นประมาณร้อยละเท่าใด และการเข้าลงทนุในประเทศไทยโดย บริษัท 
อาลบีาบา ของนายแจ็ค หมา่ จะมีผลกระทบตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในทางบวกหรือทางลบ หรือไมอ่ยา่งไร 

            2. นายมานิตย์  เลิศสาครศิริ ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า (1) เดิมอตัราการเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2559 อยู่ที่ร้อย
ละ 34 แต่อตัราการเติบโตของรายได้ในปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 10 เป็นอตัราการเติบโตที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นเพราะ
สาเหตุใด และคาดว่าอตัราการเติบโตของรายได้ในปี 2561 จะเป็นอย่างไร (2) บริษัทฯ มีเงินสดประมาณ 746 ล้านบาท ณ 
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเงินจ านวนดงักลา่วอยู่ในรูปเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ า และเป็นเงินที่บริษัทฯ 
ได้รับจากการเข้าตลาดหลกัทรัพย์นัน้ บริษัทฯ มีแผนการน าเงินดงักล่าวไปลงทุนอย่างไร เนื่องจาก หากบริษัทฯ ไม่น าเงิน
ดงักลา่วไปลงทนุ จะมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) (3) ระยะเวลาถวัเฉลี่ยในการช าระ
หนีข้องบริษัทฯ  ลดลงจาก 120 วนั ในปี 2559  เป็น 93 วนั ในปี 2560  เป็นเพราะสาเหตุใด การเข้าตลาดหลกัทรัพย์ท าให้
บริษัทฯ ต้องช าระเจ้าหนีเ้ร็วขึน้ หรืออยา่งไร 

 นายทิพย์ ดาลาล ได้ตอบค าถามดงักลา่วข้างต้น ดงันี ้

- ตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2561  บริษัทฯ ตัง้เปา้อตัราการเติบโตของรายได้อยูท่ี่ร้อยละ 15-20 โดยแตล่ะกลุม่
ธุรกิจจะมีอตัราการเติบโตไมเ่ทา่กนั   

- ในส่วนของอตัราการเติบโตของรายได้ในปี 2560 ที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 นัน้ เนื่องจากมีปัจจัยทาง
ธุรกิจที่สง่ผลกระทบต่ออตัราการเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ อยูห่ลายปัจจยั อาทิเช่น วิธีการบนัทกึบญัชีและภาษี เป็นต้น อีกทัง้ 
รายได้ของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากอตัราคา่ระวางเรืออตัราคา่ระวางสินค้าทางอากาศ และอตัราแลกเปลี่ยนท่ีมีการปรับตวั
ขึน้ลงอย่างผนัผวน ดงันัน้ เพ่ือให้สะท้อนภาพการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการเติบโตของก าไรขัน้ต้นและก าไรสทุธิมากกวา่
การเติบโตของรายได้ โดยเน้นการเพ่ิมความสามารถในการท าก าไรขัน้ต้นและก าไรสทุธิ 

- ด้านแผนการลงทนุ นายทิพย์ ดาลาล ชีแ้จงวา่ ตัง้แตบ่ริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์มาเป็นระยะเวลา 8 
เดือน บริษัทฯ ได้น าเงินที่ได้รับจากการ IPO ไปใช้เป็นเงินลงทนุและเงินทนุหมนุเวียน เช่น ช าระหนี ้เพื่อลดภาระดอกเบีย้สถาบนั
การเงิน ปรับปรุงคลงัสินค้าที่ทา่อากาศยานดอนเมือง ขยายคลงัสนิค้าของสนิค้าเคมีภณัฑ์และสินค้าอนัตราย รวมถึงการลงทนุใน
หวัรถลากส าหรับธุรกิจให้บริการขนส่งทางทะเลและทางบก เป็นต้น ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยให้แก่ผู้ ถือหุ้นทราบแล้ว โดย
ปัจจุบนั บริษัทฯ ได้ใช้เงินท่ีได้รับจาก IPO แล้วทัง้สิน้ 263 ล้านบาท และยงัมีเงินคงเหลืออีกประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ 
วางแผนที่จะน าเงินคงเหลือดงักลา่วไปใช้ในการขยายธุรกิจในปีนีแ้ละปีถดัไป ทัง้นี ้ด้วยรูปแบบการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง
เป็นธุรกิจ Logistics Management  บริษัทฯ จึงไมม่ีความจ าเป็นต้องลงทนุใน Heavy Asset ซึง่ต้องใช้เงินลงทนุสงูมากนกั แตก่าร
ลงทุนของบริษัทฯ จะอยู่ในรูปแบบการลงทุนในระบบการบริหารจัดการบริการโลจิสติกส์และคลงัสินค้ามากกว่า เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรบคุคล เป็นต้น 
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นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่  

           -         รายได้จากกลุม่ธุรกิจให้บริการขนสง่สนิค้าทางทะเลและทางบกมีอตัราการเติบโตที่เพิ่มมากขึน้ในปีที่ผา่นมา แต่
งบการเงินของบริษัทฯ ไมอ่าจสะท้อนอตัราการเติบโตของรายได้ที่เพิ่มมากขึน้จากธุรกิจดงักลา่ว เนื่องจากบริษัทร่วมลงทนุของ
บริษัทฯ กบัหุ้นสว่นทางธุรกิจ ได้แก่ CK Line และเอ็กคู ่เวิลด์ไวด์ ไมถื่อเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงต้องบนัทกึบญัชี
เงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี และไมส่ามารถน ารายได้จากธุรกิจดงักลา่วมารวมกบัรายได้ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้ 

-         ระยะเวลาการจ่ายเจ้าหนีข้องทางบริษัทฯ ที่เร็วขึน้นัน้ เมื่อเทียบกบัระยะเวลาการเรียกเก็บลกูหนีจ้ะเห็นได้วา่เร็ว
ขึน้เช่นกนั ดงัจะเห็นได้จากการท่ีบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่คอ่นข้างดี 

นายมานิตย์  เลศิสาครศิริ กลา่วขอบคณุประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ส าหรับค า
ชีแ้จงด้านแผนการลงทุน และรูปแบบการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรมีแผนการลงทุนที่ชดัเจน 
ส าหรับเงินที่ได้รับจาก Initial Public Offering เพื่อปรับปรุงอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) ซึ่งเป็นหนึ่งใน
อตัราชีว้ดัหลกัของความสามารถในการท าก าไรของบริษัทฯ 

ส าหรับค าถามจากผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จากการเข้าลงทนุในประเทศไทยโดย 
บริษัท อาลบีาบา ของนายแจ็ค หมา่ นัน้  นายทิพย์ ดาลาล ชีแ้จงวา่บริษัทฯ เน้นการให้บริการขนสง่ระหวา่งประเทศเป็นหลกั โดย
การให้บริการขนสง่ในประเทศเป็นเพียงลกัษณะการตอ่ยอดธุรกิจ บริษัทฯ จงึเห็นวา่การเปลีย่นแปลงด้านรูปแบบการค้าจาก Trade 
เป็น E-commerce เป็นโอกาสทางธุรกิจ เน่ืองจากก่อให้เกิดกลุม่ demand และ supply ใหม่ การลงทนุเพิ่มเติมในประเทศไทยถือ
เป็นปัจจยักระตุ้นให้ตลาดปรับตวัไปในทิศทางที่ดีขึน้ โดยบริษัทฯ มุง่เน้นที่จะประกอบธุรกิจ e-logistics ส าหรับการขนสง่ระหว่าง
ประเทศให้มากขึน้ และส าหรับนโยบายการเข้าซือ้ธุรกิจใหม่ บริษัทฯ มีแผนการเข้าซือ้ธุรกิจอย่างน้อย 1 โครงการต่อปี โดยร่วม
ลงทนุกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ  

ประธาน กลา่วขอบคณุค าชีแ้จงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และน้อมรับ
ข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น เพื่อน าไปพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานตามความเหมาะสมตอ่ไป 

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองอื่นใดอีก  

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในปี 2560 

มติที่ประชุม   

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในปี 2560 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี  
สิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560  

 ประธานขอให้นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบก าไรขาดทนุ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นทราบ 
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 นายวิรัช นอบน้อมธรรม ชีแ้จงวา่ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ประจ าปี สิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท 
PricewaterhouseCoopers ABAS จ ากัด และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการของ
บริษัทฯ ก่อนที่จะน ามาเสนอให้แก่ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในวนันี ้ดงัรายละเอียดทีป่รากฎอยูใ่นหมวดวา่ด้วย “งบการเงิน” ของ
รายงานประจ าปีในเอกสารแนบ 2 ที่ทางบริษัทฯ ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

 นายวิรัช นอบน้อมธรรม กลา่วสรุปภาพรวมผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ส าคญัดงันี ้

 รายได้รวมของบริษัทฯ เติบโตขึน้ในอตัราร้อยละ 10.6 จากรายได้รวมเทา่กบั 2,075.6 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 2,294.6 
ล้านบาท ในปี 2560  โดยธุรกิจที่สร้างรายได้มากที่สุดใน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

▪ รายได้จากธุรกิจขนสง่สินค้าทางอากาศในปี 2560 เท่ากบั 1,863.9 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึน้ในอตัราร้อยละ 6.3 
เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

▪ รายได้จากธุรกิจขนสง่สินค้าทางทะเลและทางบกในปี 2560 เท่ากบั 87 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึน้ในอตัราร้อยละ 
4.4 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยรายได้จากธุรกิจตวัแทนสายการเดินเรือ CK Line มีอตัราการเติบโตที่เพ่ิมมากขึน้ 
แต่รายได้ดงักล่าวไม่ถูกน ามารวมในการบันทึกบญัชี เนื่องจากธุรกิจดงักล่าวด าเนินการโดยบริษัทร่วมของ
บริษัทฯ 

▪ รายได้จากธุรกิจการบริหารจดัการโลจิสติกส์ในปี 2560 เท่ากบั 105.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.9 เมื่อเทียบ
กบัปีก่อน 

▪ รายได้จากธุรกิจโลจิสติกส์ส าหรับเคมีภณัฑ์และสินค้าอนัตรายในปี 2560 เทา่กบั 539.7 ล้านบาท ซึง่เติบโตขึน้
ในอตัราร้อยละ 19.1 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

โดยรายได้หลกัของบริษัทฯ คิดเป็นสดัสว่นตอ่รายได้รวม และจดัแบ่งตามกลุม่ธุรกิจ ได้แก่ ร้อยละ 71 จากธุรกิจขนสง่
สนิค้าทางอากาศ และร้อยละ 21 จากธุรกิจโลจิสติกส์ส าหรับเคมีภณัฑ์และสนิค้าอนัตราย 

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นในปี 2560 เทา่กบั 531.4 ล้านบาท โดยเติบโตจากก าไรขัน้ต้นในปี 2559 ที่ 465.3 ล้านบาท ซึง่คิด
เป็นอตัราการเติบโตของก าไรขัน้ต้นที่ร้อยละ 14.2 ซึ่งเป็นอตัราที่สงูกว่าอตัราการเติบโตของยอดขาย โดยสามารถแบ่งก าไร
ขัน้ต้นตามประเภทธุรกิจดงันี ้ 

▪ ก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจขนสง่สินค้าทางอากาศในปี 2560 เท่ากบั 320.7 ล้านบาท โดยเติบโตขึน้ในอตัราร้อยละ 
32.8 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

▪ ก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจขนสง่สินค้าทางทะเลและทางบกในปี 2560 เท่ากบั 38.5 ล้านบาท โดยเติบโตขึน้ในอตัรา
ร้อยละ 15.7 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
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▪ ก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจการบริหารจดัการโลจิสติกส์ในปี 2560 เท่ากบั 42.0 ล้านบาท ลดลงในอตัราร้อยละ 40.1 
เมื่อเทียบกบัปีก่อน  

▪ ก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจโลจิสติกส์ส าหรับเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตรายในปี 2560 เท่ากับ 142.1 ล้านบาท ซึ่ง
เติบโตขึน้ในอตัราร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

ทัง้นี ้จะเห็นได้วา่สดัสว่นก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจการขนสง่สนิค้าทางอากาศตอ่ก าไรขัน้ต้นรวม เทา่กบั ร้อยละ 59  เทา่นัน้ 
ซึ่งเป็นสดัส่วนที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับสดัส่วนรายได้จากธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศต่อรายได้รวม ดงันัน้ จะเห็นได้วา่
อตัราก าไรขัน้ต้นจากกลุม่ธุรกิจอื่นของบริษัทฯ นอกเหนือจากธุรกิจขนสง่สินค้าทางอากาศ เป็นปัจจยัที่ท าให้อตัราก าไรขัน้ต้น
ของบริษัทฯ ปรับตวัสงูขึน้ด้วย  

บริษัทฯ มีก าไรสทุธิในปี 2560 เท่ากับ 129.6 ล้านบาท เติบโตขึน้ในอตัราร้อยละ 37.2 เมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิที่ 94.5 
ล้านบาท ในปี 2559 โดยอตัราก าไรสทุธิในปี 2560 เทา่กบัร้อยละ 5.6 ในขณะท่ีอตัราก าไรสทุธิในปี 2559 อยูท่ี่ร้อยละ 4.6 

ด้านงบแสดงฐานะทางการเงิน สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ในปี 2560 เท่ากบั 1,556 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 1,064 ล้าน
บาทในปี 2559 โดยเป็นผลมาจากเงินสดที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  หนีส้ินและสว่นของผู้
ถือหุ้น ณ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เทา่กบั 441 ล้านบาท และ 1,115 ล้านบาท ตามล าดบั 

นายวิรัช นอบน้อมธรรม รายงานอตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญัของบริษัทฯ ให้ท่านผู้ ถือหุ้นทราบดงันี ้ 

▪ อตัราผลตอบแทนต่อสว่นผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) ลดลงเป็นร้อยละ 17.8 ในปี 2560 เนื่องจากสว่นของผู้
ถือหุ้นท่ีเพิ่มขึน้จากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ อย่างไรก็ดี อตัราดงักล่าวยงัถือได้ว่าอยู่ในระดบั
มาตรฐานเมื่อเทียบกบับริษัทอื่นในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

▪ อัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนลดลงจาก 2.12 เท่า ในปี 2559 เป็น 0.40 เท่า ในปี 2560 แสดงให้เห็นถึงฐานะทาง
การเงินท่ีมัน่คงของบริษัทฯ 

▪ หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทุนลดลงจาก 0.25 เท่า เป็น 0.04 เท่า ในปี 2560 เนื่องจากภาระเงินกู้ ยืมจาก
ธนาคารซึง่ลดลง และทนุจดทะเบียนท่ีเพิ่มขึน้เพื่อรับรองการเสนอขาย IPO 

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีประจ าปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

มติที่ประชุม   

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีประจ าปี สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
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มติที่ลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ ำนวนหุ้นท่ีมาประชมุ 
และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 461,884,611 100 
2. ไมเ่ห็นด้วยย 0 0 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 และการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทุนส ารองตาม
กฎหมาย 

ประธานขอให้นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินเป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้

นายวิรัช นอบน้อมธรรม แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกวา่ร้อยละ  40 ของก าไรสทุธิจาก
งบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัหกัภาษี และทนุส ารองตามที่กฎหมายก าหนด และเงินส ารองอื่นๆ ตลอดจนภาระผกูพนัตาม
เง่ือนไขของสญัญาเงินกู้ที่บริษัทฯ ได้ให้ไว้แก่สถาบนัการเงิน โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
จ านวน 216,032,559 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 

ทัง้นี ้ในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ มีหน้าท่ีตามกฎหมายในการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทุนส ารองตาม
กฎหมายในอตัราร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ ซึง่คิดเป็นเงินจ านวน 10,801,627.91 บาท ส าหรับการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560  

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้
ข้อเสนอแนะ ดงันี ้

1. นายมานิตย์ เลิศสาครศิริ ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า  ในเดือนมีนาคมและกรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลไปแล้วหุ้นละ 0.2134 บาท การค านวณอตัราการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 จะต้องรวมเงินปันผลระหวา่งกาลที่
จ่ายไปแล้วหรือไม ่

2. นายบญุเกียรติ เจนบญุลาภ ผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นวา่บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรัพย์ที่มีราคาหุ้นอยูใ่นระดบั
เดียวกันกบัราคาหุ้นของบริษัทฯ มีอตัราจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ประมาณ 0.20 บาท ซึ่งเป็นอตัราปันผลที่สงูกว่าอตัราปันผลของ
บริษัทฯ 

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ชีแ้จงวา่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ก่อนการจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ เพื่อตอบแทนผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ท าธุรกิจนีม้าเป็นระยะเวลา 15 ปี ทัง้นี ้การจ่ายปันผลในครัง้นี ้นบัเป็นครัง้
แรกภายหลงัจาก IPO ในเดือนกนัยายน 2560  ซึ่งอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีแรกดงักล่าวไม่น้อยกว่าบริษัทอื่นๆ ในตลาด
หลกัทรัพย์ที่มีการด าเนินธุรกิจที่คล้ายคลงึกนั 
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นายณฐัสิทธ์ิ เทิดสิทธิกุล ที่ปรึกษากฎหมายชีแ้จงเพิ่มเติมว่า การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจ าปี 2560 ได้รับการ
อนุมตัิโดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างถกูต้องครบถ้วน และการจ่ายเงินปันผลในปีแรกนีถื้อได้ว่าเป็นปีฐานของบริษัทฯ เนื่องจาก
บริษัทฯ ได้ IPO ในไตรมาสที่ 4/2560 และมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนยงัไมค่รบปี 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม  

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตักิารจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2560 และการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงินทนุ
ส ารองตามกฎหมาย 

มติที่ประชุม   

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยจ่ายจากก าไรสทุธิประจ าปี 2560 และก าไรสะสม โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มี
สิทธิในการรับเงินปันผล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561 และการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 
10,801,627.91 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาประชมุ 
และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 461,884,711 100 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

ประธานขอให้นายอภิชาติ จีระพนัธุ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้

นายอภิชาติ จีระพนัธุ์ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ตามมาตรา 71 ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไข
เพิ่มเติม) และข้อ 17 ของข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดที่มีอยู ่ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามสว่นไม่ได้ก็ให้กรรมการออก
ในจ านวนที่ใกล้กบัจ านวน 1 ใน 3 ที่สดุ ในการประชมุสามญัประจ าปี 2561 มีกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 ทา่น 
ซึง่เป็นการพ้นจากต าแหนง่กรรมการครัง้แรก จึงใช้วิธีจบัฉลากออก โดยมีรายช่ือกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ดงันี ้

1. นายวฒุิพงษ์    โมฬีชาติ  กรรมการอิสระ 
2. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ กรรมการอิสระ 
3. นายทิพย์ ดาลาล  กรรมการ 
4. นางดรุณี  รักพงษ์พิบลู กรรมการ 
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 ในการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการนัน้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือ
บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่ไม่มีท่านผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับ
การคดัเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงได้ด าเนินการสรรหาและพิจารณา
บุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยการพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสมอนัจะเป็น
ประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคณุสมบตัิตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน (กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียงดออกเสียงลงคะแนน) จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 4 ทา่นดงักลา่วกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

 ทัง้นี ้ในส่วนของกรรมการอิสระนัน้  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคณุสมบตัิให้เป็นไป
ตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และรายละเอียดประวตัิและประสบการณ์
ท างานของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ได้จดัสง่ให้แก่ทา่นผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว ตามเอกสารแนบ 3  

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม  

  ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตัง้กรรมการจ านวน 4 ท่าน ที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

มติที่ประชุม   

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการจ านวน 4 ทา่น ที่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

1) นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ เป็นกรรมการอิสระ 

มติที่ลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาประชมุ 
และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 461,884,711 100 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

2) นายวิภธูา ตระกลูฮนุ เป็นกรรมการอิสระ 

มติที่ลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาประชมุ 
และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 461,884,711 100 
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2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

3) นายทิพย์ ดาลาล เป็นกรรมการ 

มติที่ลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาประชมุ 
และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 461,884,711 100 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

4) นางดรุณี รักพงษ์พิบลู เป็นกรรมการ 

มติที่ลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ ำนวนหุ้นท่ีมาประชมุ 
และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 461,884,711 100 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

วาระที่ 6    พิจารณาการเลือกตัง้กรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม  

  ประธานขอให้นายวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้จงรายละเอียดถึง
เหตผุลและความจ าเป็นของการแตง่ตัง้กรรมการใหมเ่พิ่มเติมอีกหนึง่ต าแหนง่ 

 นายวิภธูา ตระกลูฮนุ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านการให้บริการโลจิสติกส์ส าหรับสนิค้าเคมีและ
สินค้าอนัตรายของทางบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณาสรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
เพิ่มเติม ซึง่บริษัทฯ ได้เสนอช่ือบคุคลเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีก 1 ทา่น ดงันี ้

 1)  นายเฉลมิศกัดิ์ กาญจนวรินทร์ กรรมการ 

  โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนให้พิจารณา
คณุสมบตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการใหมด่งักลา่ว ซึง่จากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา
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และก าหนดคา่ตอบแทนได้มีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือนายเฉลมิศกัดิ์ กาญจนวรินทร์ เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการใหมข่องบริษัทฯ 
เนื่องจากเป็นบคุคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และมีความเหมาะสมอนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง
มีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 

 ทัง้นี ้รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ท างานของนายเฉลิมศกัดิ์ กาญจนวรินทร์ ที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารง
ต าแหนง่กรรมการ ได้จดัสง่ให้แก่ทา่นผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว ตามเอกสารแนบ 4 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 

 ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเลือกตัง้นายเฉลมิศกัดิ์ กาญจนวรินทร์ เป็นกรรมการเข้าใหมเ่พ่ิมเติม 

มติที่ประชุม   

 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการเลือกตัง้นายเฉลิมศกัดิ์ กาญจนวรินทร์ เป็นกรรมการเข้าใหม่
เพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาประชมุ 
และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 461,884,711 100 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561  

ประธานขอให้นายวภิธูา ตระกลูฮนุ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้

นายวิภธูา ตระกูลฮุน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอ โดยค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
ประกอบด้วย คา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ และบ าเหน็จกรรมการ  ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน
ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของอตัราค่าตอบแทนกรรมการ จากการเทียบเคียงกบับริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกบั
ทางบริษัทฯ  นอกจากนีก้ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว เป็นไปตามข้อ  22 ของข้อบังคบัของบริษัทที่ก าหนดให้
กรรมการมีสิทธ์ิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ   
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  โดยรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 มีดงันี ้    

 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2561  รวมกันแล้วจะไม่เกิน 4,500,000 
บาท โดยบ าเหน็จกรรมการให้อยูใ่นอ านาจของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้จดัสรรตามความเหมาะสม 
นอกจากนีก้รรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระไม่มีสิทธิได้รับค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึงบ าเหน็จ
กรรมการ 

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นสอบถาม
เพ่ิมเติม ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

มติที่ประชุม   

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จกรรมการ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2561 ตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเสนอ ในจ านวนไม่เกิน 4,500,000 บาท โดยบ าเหน็จกรรมการให้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้จดัสรรตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสยีงดงันี  ้

 

 ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุม 

รายเดือน ตอ่ครัง้ที่เข้าประชมุ 

คณะกรรมการบริษัท 
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
25,000 บาท 
20,000 บาท 

 
20,000 บาท 
10,000 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
- ประธาน                                       
- กรรมการ 

 
-                                              
- 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท                                                     

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 
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มติที่ลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาประชมุ 
และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 461,884,711 100 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561  

 ประธานขอให้นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้

 นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสรรหาผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ด้วย
วิธีการเปรียบเทียบคณุสมบตัิ ข้อเสนองาน และคา่ตอบแทน โดยได้พิจารณาเปรียบเทียบกบัผู้สอบบญัชีอื่นสองรายตามที่ทาง
คณะกรรมการจดัการน าเสนอ ซึ่งจากผลการพิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของ บริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี โดยมีรายนามผู้สอบบญัชี ดงันี ้

1. นายวิเชียร ก่ิงมนตรี   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3977 และ/หรือ  

2. นางสาวสขุมุาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4843 และ/หรือ  

3. นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4474  

 โดยให้ผู้สอบบญัชีดงัมีรายนามข้างต้น คนใดคนหนึ่งท าหน้าที่ เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 ในกรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  จดัหาผู้สอบบญัชีอื่นท าหน้าที่แทนได้ ทัง้นี ้ข้อมลูของ
ผู้สอบบญัชีที่เสนอปรากฏตามหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้แก่ทา่นผู้ ถือหุ้นแล้ว 

 นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา่ ผู้สอบบญัชีดงักลา่วมีความเป็นอิสระ มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสอบบญัชี โดยเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนสอบบญัชีประจ าปี 2561 ส าหรับ
การสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เป็นจ านวน 7,295,000 บาท โดยค่าตอบแทนสอบบญัชีดงักลา่วครอบคลมุการ
สอบบญัชีงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือจ านวน 15 บริษัท และการบญัชีงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองอื่นใดอีก  

 ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2561 
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มติที่ประชุม   

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 โดยมี
รายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาประชมุ 
และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 461,884,711 100 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานแจ้งว่า วาระนีก้ าหนดไว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสยั หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชีแ้จง ข้อ
ซกัถามหรือข้อสงสยัตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ดงันัน้ จะไมม่ีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิและจะไมม่ี การ
ลงมติใดๆ ในวาระนี ้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  

- นางสาวสราวีย์ เจนวฒุิกมลชยั ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถึงเร่ือง (1) ระยะเวลาของสญัญาที่ทางบริษัทฯ ได้เป็นตวัแทนขายระวาง
สินค้าให้แก่สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์  รวมถึงความเสี่ยงทางธุรกิจอนัอาจจะเกิดขึน้ หากทาง
บริษัทฯ ไม่ได้รับการต่อสัญญาจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์  (2) การให้บริการขนส่ง
ไปรษณียภณัฑ์ให้แก่ไปรษณีย์ไทยในปัจจบุนั สถานการณ์เป็นอยา่งไรบ้าง 

นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้ตอบค าถามดงักลา่วข้างต้น ดงันี ้

- สญัญาระหว่างบริษัทฯ และสายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ มีระยะเวลา 3 ปี โดยฉบบัปัจจุบนัมี
ระยะเวลาระหวา่งปี 2560-2562   ในเร่ืองความเสีย่งทางธุรกิจอนัอาจจะเกิดขึน้ ในกรณีที่ไมไ่ด้รับการตอ่สญัญานัน้ เป็นเร่ืองที่
ทางบริษัทฯ ให้ความระมดัระวงัและไม่ประมาทในการด าเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นพฒันาคณุภาพการให้บริการที่ดีแก่ลกูค้าที่ใช้
บริการอย่างต่อเนื่อง เช่น การขยายธุรกิจการให้บริการคลงัสินค้าและบริการที่เก่ียวเนื่องในภาคพืน้อากาศยาน (Air Cargo 
Terminal) ซึง่จะช่วยให้ทางบริษัทฯ สามารถควบคมุคณุภาพการให้บริการด้านการปฏิบตัิการด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจการ
ขนสง่สินค้าทางอากาศให้แก่สายการบินที่ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนได้ดียิ่งขึน้   นอกจากนี ้ ทางบริษัทฯ ยงัมีแผนการขายและ
การตลาดที่จะสนบัสนนุให้ทางบริษัทฯ สามารถขายระวางสินค้าให้แก่สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยแอร์เอเชีย
เอ็กซ์ ให้เป็นไปตามข้อตกลงตามสญัญาที่ก าหนดไว้ โดยตลอดระยะเวลาร่วม10 ปีที่บริษัทฯ ได้เป็นตวัแทนให้แก่สายการบิน
ไทยแอร์เอเชียนัน้ โดยสว่นใหญ่บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจและปฏิบตัิได้ตามข้อตกลงทางธุรกิจที่ก าหนดในสญัญา   
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- ในปัจจุบนัทางบริษัทฯ ยงัคงให้บริการขนสง่ไปรษณียภณัฑ์ทางอากาศระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ สว่นการ
ให้บริการขนสง่ไปรษณีย์ภณัฑ์ทางอากาศภายในประเทศที่ทา่อากาศยานดอนเมืองนัน้ ทางบริษัทฯ ต้องรอความพร้อมของทาง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั   ในการกลบัมาใช้บริการหลงัจากที่ทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั ปรับมาตรฐานให้สอดคล้องกบั
ข้อก าหนดการขนสง่สนิค้าสนิค้าทางอากาศของบริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเร่ืองอืน่
ใดอีก 

ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ  ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
น าไปพิจารณาตอ่ไป 

 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองอื่นใดอีก ประธานจึงกลา่วปิดประชมุ 

 
ปิดประชมุเวลา 16.00 น. 

 

      ลงช่ือ  ประธานท่ีประชมุ 

       (นายเกริกไกร จีระแพทย์) 

       ประธานกรรมการบริษัท 

 

      ลงช่ือ    เลขานกุารท่ีประชมุ 

       (นางดรุณี รักพงษ์พิบลู) 

           เลขานกุารบริษัท 
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ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

 
ช่ือ-นามสกุล : นายเกริกไกร จีระแพทย์ 
อาย ุ : 75 ปี 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งในปัจจุบนั : ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
การศึกษา : -  รัฐศาสตร์บณัฑติ (เกียรตินยิม) วชิาเอกบริหารจดัการองค์กร จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
- เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต วชิาเอกเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัซดินีย์  
     ประเทศออสเตรเลยี 

การอบรม : - Director Certification Program (DCP) รุ่น 61/2005  
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- The Role of Chairman Program (RCP)   
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Audit Committee Program (ACP) 
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น 

: 2559 - ปัจจบุนั 
2551 - ปัจจบุนั  
 

ประธานท่ีปรึกษา บมจ. บ้านป ู
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

: 
 
 

: 

3  
 
 

- ไมม่ี - 

    



31บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)

 
 

เอกสารแนบ 3 
 
 
ประสบการณ์ท างานอื่นๆ 
ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา   

 
: 

 
2560 - ปัจจบุนั   

 

 
ประธานกรรมการกิตติมศกัดิ ์
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย      

  2558 - ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 2513 - ปัจจบุนั 
2557 - 2561  
2557 - 2558 

อปุนายกสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
กรรมการ บจก. สามมิตร กรีนพาวเวอร์ 
สมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาติ        

การด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท : ประธานกรรมการบริษัท (15 /3/ 2560 - ปัจจบุนั) 
กรรมการอิสระ ครัง้ที่ 1 (15 /3/ 2560 - ปัจจบุนั) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561 : คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 100 
การถอืหุ้นในบริษัท* : - ไมม่ี - (คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด) 
   

* สดัสว่นการถือหุ้น นบัรวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 
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เอกสารแนบ 3 
 

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 

ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช นอบน้อมธรรม 
อาย ุ : 53 ปี 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการ 
ต าแหน่งในปัจจุบนั : กรรมการบริษัท / กรรมการจดัการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / 

ประธานอนกุรรมการบริหารความเสีย่ง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน 
การศึกษา : - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาพาณิชย์นาวี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรม : - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 213/2015 

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2561 
  สมาคมบริษัทจดทะเบยีน 
- Anti-Bribery and Anti-Corruption (UK and Europe) 2561 
 Thomson Reuters Compliance Learning (online learning) 
- General Data Safety Protection (UK and Europe) 2561 
  Thomson Reuters Compliance (online learning) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 

: - ไมม่ี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 

: 
 
 

: 

- ไมม่ี -  
 
 

- ไมม่ี - 

    



33บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)

 
 

เอกสารแนบ 3 
 
 
ประสบการณ์ท างานอื่นๆ 
ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

 
การด ารงต าแหน่งของ บมจ.ทริพเพิล ไอ โลจิสตกิส์ / 
บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า 

  2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. จีเอสเอ คาร์โก เน็ตเวิร์ค 
  2558 - ปัจจบุนั    กรรมการ บจก. ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์ 
  2558 - ปัจจบุนั    กรรมการ บจก. ทริพเพิลไอ อินเตอร์เนชัน่เนล พีทีอี แอลทีด ี
  2556 - ปัจจบุนั    กรรมการ บจก. เอเชีย กราวด์ เซอร์วิส 
  2556 - ปัจจบุนั    กรรมการ บจก. ทริพเพิล ไอ ซพัพลายเชน 
  2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชัน่แนล 
  2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) 
  2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทริพเพิล ไอ เอเชีย คาร์โก 
  2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทริพเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส 
  2548 - ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ 

บจก. เอ็กคู ่เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) 
  2547 - ปัจจบุนั  กรรมการ บจก. ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ 
  2539 - ปัจจบุนั 

2557 - 2561 
กรรมการ บจก. ทริพเพิล ไอ มาริไทม์ เอเยนซีส ์
กรรมการ บจก. ทริพเพิล ไอ จีเอสเอ คาร์โก 

การด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท : กรรมการ ครัง้ที่ 1 (15 /3/ 2560 - ปัจจบุนั) 
กรรมการจดัการ (2560 - ปัจจบุนั) 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน (2560 - ปัจจบุนั) 
ประธานอนกุรรมการบริหารความเสีย่ง (2560 - ปัจจบุนั) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561 : คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 100 
คณะกรรมการจดัการ 8/9 ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 89 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 2/2 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 100 
คณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่ง 2/2 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 100 

การถอืหุ้นในบริษัท* : 110,044,074 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 18.20 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด) 
   

* สดัสว่นการถือหุ้น นบัรวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 
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เอกสารแนบ 3 
 

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

 
ชื่อ-นามสกุล : นายธนัท ตาตะยานนท์ 
อาย ุ : 49 ปี 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการ 
ต าแหน่งในปัจจุบนั : กรรมการบริษัท / กรรมการจดัการ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี / 

อนกุรรมการบริหารความเสีย่ง 
การศึกษา : - ปริญญาตรี วชิาเอกบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรม : - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 127/2016 

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Director Certificate Program (DCP) รุ่น 240/2017   
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) รุ่น 9 
  สภาหอการค้าไทย ประจ าปี 2558 
- Business Revolution and Innovation Network (Brain) รุ่น1 
   สภาอตุสาหกรรมไทย ประจ าปี 2560 
- วิทยาการการจดัการส าหรับนกับริหารระดบัสงู รุ่น 2 
  สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์ ประจ าปี 2561 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น 

: - ไมม่ี -  
 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

: - ไมม่ี -  
  
 
 



35บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)

 
 

เอกสารแนบ 3 
 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 
: 
 
 

 
- ไมม่ี -  

 
 

ประสบการณ์ท างานอื่นๆ 
ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

  การด ารงต าแหน่งของบมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสตกิส์ / 
บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า 

  2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) 
  2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทริพเพิล ไอ มาริไทม์ เอเยนซีส ์
การด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท : กรรมการ ครัง้ที่ 1 (15/3/2560 - ปัจจบุนั) 

กรรมการจดัการ (2560 - ปัจจบุนั) 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (2560 - ปัจจบุนั) 
อนกุรรมการบริหารความเสีย่ง (2560 - ปัจจบุนั)          

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561  
 
 

 

: คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 100 
คณะกรรมการจดัการ 8/9 ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 89 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 2/2 ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 100 
คณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่ง 2/2 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 100           

การถอืหุ้นในบริษัท* : 14,233,284 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.35 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด) 
   

* สดัสว่นการถือหุ้น นบัรวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 
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เอกสารแนบ 3 
 

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

 
ชื่อ-นามสกุล : นายจิโรจ พนาจรัส 
อาย ุ : 46 ปี 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ
แต่งตัง้ 

: กรรมการ 

ต าแหน่งในปัจจุบนั : กรรมการบริษัท / กรรมการจดัการ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
การศึกษา : - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ วชิาเอกการตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาโท MS (CEM) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
การอบรม : - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 127/2016 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูร Financial Statements for Directors รุ่น 34/2017  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียนอื่น 
 

: - ไมม่ี - 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 
 

: 
 
 
 

: 

- ไมม่ี -  
 
 
 

- ไมม่ี -  
 
  



37บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)

 
 

เอกสารแนบ 3 
 
 
 
ประสบการณ์ท างานอื่นๆ 
ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

  
 
 

 
การด ารงต าแหน่งของบมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสตกิส์ / 
บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า 

  2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทริพเพิล ไอ ซพัพลายเชน 
  2557 - ปัจจบุนั    กรรมการ บจก. ฮาซเคม ทรานส์แมเนจเมนท์ 
  2553 - ปัจจบุนั    กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ 

บจก. ดีจี แพคเกจจิง้ (ประเทศไทย) 
  2551 - ปัจจบุนั    กรรมการ บจก. ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัท 

: กรรมการ ครัง้ที่ 1 (15/3/2560 - ปัจจบุนั) 
กรรมการจดัการ (2560 - ปัจจบุนั) 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (2560 - ปัจจบุนั) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 
2561 

: คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 100 
คณะกรรมการจดัการ 9/9 ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 100 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 2/2 ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 100 

การถอืหุ้นในบริษัท* : 27,952,484 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 4.62 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด) 
   

* สดัสว่นการถือหุ้น นบัรวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 
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เอกสารแนบ 4 
 
 

ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี 
 

ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือ – นามสกลุ : นายวเิชียร ก่ิงมนตรี 
อาย ุ: 54 ปี   
สญัชาติ : ไทย 
สถานท่ีท างาน : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) 
ระยะเวลาที่ท างานกบับริษัท : 31 ปี 
ต าแหนง่หน้าที่ในบริษัท : หุ้นสว่นสายงานตรวจสอบบญัชี 
 
การศึกษา 
- พ.ศ. 2531 ปริญญาตรีสาขาการบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
สมาชิกในองค์กรวชิาชีพ 
- สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชี 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) 
- สมาชิก IOD และได้รับการอบรมหลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 61 
- อนกุรรมการการทดสอบการปฏิบตัิงานสอบบญัชี ของสภาวชิาชีพบญัชี 

 
ประสบการณ์ในการท างาน 
 ปฏิบตัิงานในบริษัท PwC เป็นระยะเวลา 31 ปี  ปัจจุบนัเป็นหุ้นสว่นสายงานตรวจสอบบญัชี โดยมีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบบญัชี ส าหรับบริษัทในประเทศและบริษัทยอ่ยข้ามชาติของประเทศในยโุรปและสหรัฐอเมริกา ในธุรกิจหลายประเภท 
เช่น ธุรกิจการผลติ และบริการตา่งๆ รวมถึงเป็นผู้ตรวจสอบบญัชีส าหรับบริษัทท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย ปัจจบุนัเป็นผู้สอบบญัชีบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ จ านวน 4 บริษัท ประกอบด้วย  

• บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
• บริษัท ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน) 
• บริษัท ผลติไฟฟา้ จ ากดั (มหาชน) 
• บริษัท ซนัสวีท จ ากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 4 
 
 

ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี 
 

ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือ – นามสกลุ : นางสาวสขุมุาภรณ์ วงศ์อริยาพร 
อาย ุ: 50 ปี   
สญัชาติ : ไทย 
สถานท่ีท างาน : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) 
ระยะเวลาที่ท างานกบับริษัท : 27 ปี 
ต าแหนง่หน้าที่ในบริษัท : หุ้นสว่นสายงานตรวจสอบบญัชี 
 
การศึกษา 
- พ.ศ. 2559 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ศศินทร์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- พ.ศ. 2537 ประกาศนยีบตัรชัน้สงูด้านการตรวจสอบบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- พ.ศ. 2535 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
สมาชิกในองค์กรวชิาชีพ 
- สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชี 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) 

 
ประสบการณ์ในการท างาน 

คณุสขุมุาภรณ์เป็นหุ้นสว่นสายงานตรวจสอบบญัชีของ PwC มีประสบการณ์การท างานเป็นเวลากวา่ 27 ปี อีกทัง้ ยงัได้
ท างานที่ PwC สหราชอาณาจักรเป็นเวลา 2 ปี และที่ PwC ฮ่องกงเป็นเวลา 7 เดือน และยงัเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ
เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย และมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ ส าหรับในประเทศไทยและ
แถบอินโดจีน คณุสขุมุาภรณ์ท างานร่วมกบัเครือขา่ยในตา่งประเทศเก่ียวกบัการประยกุต์ใช้ IFRS 

คณุสขุมุาภรณ์มีประสบการณ์อยา่งดีในสายงานการตรวจสอบบญัชีในธุรกิจหลายประเภท ทัง้ธุรกิจโลจิสติก การค้า และ
การขนสง่ อีกทัง้มีความเข้าใจเป็นอยา่งดีเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) และมาตรฐานการ
บญัชีไทย ท่ี PwC ประเทศไทย คณุสขุมุาภรณ์ยงัเป็นที่ปรึกษาด้านการบญัชี และเป็นผู้สอบบญัชีส าหรับลกูค้าทัง้ ในประเทศ
และตา่งประเทศ รวมทัง้ลกูค้าที่ก าลงัจะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
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เอกสารแนบ 4 
 
 

ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี 
 
ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือ – นามสกลุ :   นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล 
อาย ุ:    50  ปี 
สญัชาติ :    ไทย 
สถานท่ีท างาน :   บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) 
ระยะเวลาที่ท างานกบับริษัท : 26  ปี 
ต าแหนง่หน้าที่ในบริษัท :  หุ้นสว่นสายงานตรวจสอบบญัชี 
 
การศึกษา 

- พ.ศ. 2540  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบญัชีและการเงิน มหาวิทยาลยัมิชิแกนสเตต สหรัฐอเมริกา 
- พ.ศ. 2536  ประกาศนียบตัรชัน้สงูด้านการตรวจสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- พ.ศ. 2534  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ 

- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) 

 
ประสบการณ์ในการท างาน 

ปัจจุบนัเป็นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบญัชีของบริษัท โดยมีประสบการณ์ในกาตรวจสอบบญัชีเป็นระยะเวลา 26 ปี  
ซึ่งรวมระยะเวลาที่ได้ท างานในบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส จ ากดั เมืองดีทรอยด์ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา
ประมาณ 3 ปี คณุวราภรณ์มีประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบญัชีของกิจการหลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต อตุสาหกรรม
ยานยนต์ ซือ้มาขายไป บริการต่างๆ น า้มนัและก๊าซ และธุรกิจโทรคมนาคม โดยเฉพาะบริษัทย่อยของบริษัทในสหรัฐอเมริกา 
ปัจจบุนัเป็นผู้สอบบญัชีบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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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 

 

 
 
 



42 Triple i Logistics Public Company Limited

 

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 
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เอกสารแนบ 6  (หน้า 1 จาก 2) 
 

รายละเอียดเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 
 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท  
จดทะเบียน ลงวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2545 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึ่งจะเป็นการ
สร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย และเพื่อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือ
หลักฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้ น หรือผู้ แทนของผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทัง้นี ้
เนื่องจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไมคุ่้นเคยกบัข้อพึงปฏิบตัิที่น ามาใช้ในการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย
ตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

 (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน และบัตรประจ าตัวของผู้ ถือหุ้ น เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือบัตร
ข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ 

 (ข) ในกรณีมอบฉนัทะ แบบฟอร์มลงทะเบียน และส าเนาบตัรประจ าตวัที่รับรองส าเนาถกูต้องของผู้มอบฉนัทะ และบตัร
ประจ าตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ และหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่
แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 

1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ 

 (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนงัสอืเดินทางของผู้ ถือหุ้น 

 (ข) ในกรณีมอบฉนัทะ แบบฟอร์มลงทะเบียน และส าเนาหนงัสือเดินทางที่รับรองส าเนาถกูต้องของผู้มอบฉันทะ และ
บตัรประจ าตวั หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ และหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบ
ที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 

2. นิติบุคคล 
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน 

(ข) หนงัสือรับรองนิติบคุคลออกให้ไม่เกิน 180 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส าเนาหนงัสือ
รับรอง ซึง่ได้รับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจ 
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เอกสารแนบ 6  (หน้า 2 จาก 2) 
 

(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ที่รับรองส าเนาถกูต้องของกรรมการผู้มีอ านาจ
ที่ได้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อมบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 

(ง) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือ
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน 

(ข) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล ทัง้นี ้จะต้องแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล 

(ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองส าเนาถูกต้อง ของกรรมการ 
ผู้มีอ านาจท่ีได้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะพร้อมบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ง) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือ
ช่ือผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึน้ในต่างประเทศควรมีการรับรอง
ลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลคิ 
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เอกสารแนบ 7 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
เขียนที่……………………………………. 

 วนัท่ี………เดือน…………………..พ.ศ. 2562 
 

(1) ข้าพเจ้า…………..…….…….…….…….สญัชาติ…….…….อยู่บ้านเลขที่……………..…ถนน.…….…….……………
ต าบล/แขวง….……….……อ าเภอ/เขต…….…….…….จงัหวดั…….……….…รหสัไปรษณีย์……..……………………………..  
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม…………..…….………….หุ้น  
และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั…….…….…….เสยีง ดงันี ้

หุ้นสามญั…….…….……..........หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั…….………............เสยีง 
หุ้นบริุมสทิธิ…….………………หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั…….………………..เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้  
   (ก) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อาย…ุ………ปี อยูบ้่านเลขท่ี …….……………..
ถนน…….…….…….…….ต าบล/แขวง…….…….…….…..….อ าเภอ/เขต…….…….……..….จงัหวดั …….…….…….……….
รหสัไปรษณีย์…….…….…….…….หรือ 
   (ข) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อาย…ุ………ปี อยูบ้่านเลขท่ี …….……………..
ถนน…….…….…….…….ต าบล/แขวง…….…….…….…..….อ าเภอ/เขต…….…….……..….จงัหวดั …….…….…….……….
รหสัไปรษณีย์…….…….…….…….หรือ 
   (ค) นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ อาย ุ70 ปี ที่อยู่ 23/374 หมู่ที่ 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีสว่นได้
เสยีในวาระที่เสนอในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้  

  (ง) นายวิภธูา ตระกูลฮุน อาย ุ52 ปี ที่อยู่ 123/15 หมู่ที่ 5 ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดั นนทบรีุ ซึ่งไมม่ี
สว่นได้เสยีในวาระที่เสนอในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้  
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัพธุที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ  โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย  ทัง้นี ้ กิจการใดที่ผู้ รับมอบ
ฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ  ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
ลงช่ือ…………………………………………….ผู้มอบฉนัทะ 

        (……………………………………………) 

ลงช่ือ…………………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 

        (……………………………………………) 

ลงช่ือ…………………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 

        (……………………………………………) 

ลงช่ือ…………………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ
 (……………………………………………) 

 

หมายเหต ุ ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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เอกสารแนบ 7  (หน้า 1 จาก 3) 
 
 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

เขียนที่……………………………………. 
 วนัท่ี………เดือน…………………..พ.ศ. 2562 

 
(1) ข้าพเจ้า…………..…….…….…….…….สญัชาติ…….…….อยู่บ้านเลขที่……………..…ถนน.…….…….……………
ต าบล/แขวง….……….……อ าเภอ/เขต…….…….…….จงัหวดั…….……….…รหสัไปรษณีย์……..……………………………..  

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม…….……….….………….หุ้น  
และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั…….…….…….เสยีง ดงันี ้

หุ้นสามญั…….…….……..........หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั…….………............เสยีง 
หุ้นบริุมสทิธิ…….………………หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั…….………………..เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้  
   (ก) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อาย…ุ………ปี อยูบ้่านเลขท่ี …….……………..
ถนน…….…….…….…….ต าบล/แขวง…….…….…….…..….อ าเภอ/เขต…….…….……..….จงัหวดั …….…….…….……….
รหสัไปรษณีย์…….…….…….…….หรือ 
   (ข) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อาย…ุ………ปี อยูบ้่านเลขท่ี …….……………..
ถนน…….…….…….…….ต าบล/แขวง…….…….…….…..….อ าเภอ/เขต…….…….……..….จงัหวดั …….…….…….……….
รหสัไปรษณีย์…….…….…….…….หรือ 
   (ค) นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ อาย ุ70 ปี ที่อยู่ 23/374 หมู่ที่ 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีสว่นได้
เสยีในวาระที่เสนอในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้  

  (ง) นายวิภธูา ตระกูลฮุน อาย ุ52 ปี ที่อยู่ 123/15 หมู่ที่ 5 ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ ซึ่งไม่มี
สว่นได้เสยีในวาระที่เสนอในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้  
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัพธุที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ  โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

            เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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เอกสารแนบ 7  (หน้า 2 จาก 3) 

 

วาระที่ 3  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

            เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง  
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

            เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 และการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงนิทุนส ารอง             

ตามกฎหมาย 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

            เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
วาระที่ 6     พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

            เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
  ชื่อกรรมการ นายเกริกไกร จีระแพทย์  
   เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ชื่อกรรมการ นายวิรัช นอบน้อมธรรม         
   เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ชื่อกรรมการ นายธนัท ตาตะยานนท์          
   เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ชื่อกรรมการ นายจิโรจ พนาจรัส       
   เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

            เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
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เอกสารแนบ 7  (หน้า 3 จาก 3) 
 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

            เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24 25 และ 31 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

            เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

            เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสยีงนัน้ ไมถ่กูต้อง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชุมมี
การพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ         
มอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

ลงช่ือ…………………………………………….ผู้มอบฉนัทะ 

        (……………………………………………) 

ลงช่ือ…………………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 

        (……………………………………………) 

ลงช่ือ…………………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 

        (……………………………………………) 

ลงช่ือ…………………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ
 (……………………………………………) 

 

หมายเหตุ  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  
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เอกสารแนบ 7  (หน้า 1 จาก 4) 
 

 
 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) 
 

เขียนที่……………………………………. 
 วนัท่ี………เดือน…………………..พ.ศ.  2562 

 
(1) ข้าพเจ้า…………..…….…….…….…….สญัชาติ…….…….อยู่บ้านเลขที่……………..…ถนน.…….…….……………
ต าบล/แขวง….……….……อ าเภอ/เขต…….…….…….จงัหวดั…….……….…รหสัไปรษณีย์……..……………………………..
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั……………………….…………………………………….. 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)  โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม…….…….…………………….หุ้น  
และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั…….…….…….เสยีง ดงันี ้

หุ้นสามญั…….…….……..........หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั…….………............เสยีง 
หุ้นบริุมสทิธิ…….………………หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั…….………………..เสยีง 

 (2) ขอมอบฉนัทะให้  
   (ก) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อาย…ุ………ปี อยูบ้่านเลขท่ี …….……………..
ถนน…….…….…….…….ต าบล/แขวง…….…….…….…..….อ าเภอ/เขต…….…….……..….จงัหวดั …….…….…….……….
รหสัไปรษณีย์…….…….…….…….หรือ 
   (ข) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อาย…ุ………ปี อยูบ้่านเลขท่ี …….……………..
ถนน…….…….…….…….ต าบล/แขวง…….…….…….…..….อ าเภอ/เขต…….…….……..….จงัหวดั …….…….…….……….
รหสัไปรษณีย์…….…….…….…….หรือ 
   (ค) นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ อาย ุ70 ปี ที่อยู่ 23/374 หมู่ที่ 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีสว่นได้
เสยีในวาระที่เสนอในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้  

  (ง) นายวิภธูา ตระกูลฮุน อาย ุ52 ปี ที่อยู่ 123/15 หมู่ที่ 5 ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ ซึ่งไม่มี
สว่นได้เสยีในวาระที่เสนอในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้  
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัพธุที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ  โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทร
ใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
  มอบฉนัทะบางสว่น คือ  
   หุ้นสามญั…….…….……..........หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั…….………............เสยีง 
   หุ้นบริุมสทิธิ…….……………….หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั…….………………..เสยีง 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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เอกสารแนบ 7  (หน้า 2 จาก 4) 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

            เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
วาระที่ 3  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 

   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

            เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 และการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงนิทุนส ารอง             

ตามกฎหมาย 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

            เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
วาระที่ 6     พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

            เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
  ชื่อกรรมการ นายเกริกไกร จีระแพทย์  
   เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ชื่อกรรมการ นายวิรัช นอบน้อมธรรม  
   เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ชื่อกรรมการ นายธนัท ตาตะยานนท์         
   เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ชื่อกรรมการ นายจิโรจ พนาจรัส   
   เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
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วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

            เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

            เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24 25 และ 31 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

            เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

              เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย                 งดออกเสยีง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสยีงนัน้ ไมถ่กูต้อง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี
การพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 

ลงช่ือ…………………………………………….ผู้มอบฉนัทะ 

        (……………………………………………) 

ลงช่ือ…………………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 

        (……………………………………………) 
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ลงช่ือ…………………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 

        (……………………………………………) 

ลงช่ือ…………………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ
 (……………………………………………) 

 
หมายเหต ุ
1. หนงัสอมอบฉนัทะ แบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้

ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  
(2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน
ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้  

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ใน

ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.  
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เอกสารแนบ 7 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัพธุที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ  โรงแรม อีสติน แกรนด์ 

สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

 

วาระท่ี……………เร่ือง……………………………………………………………………………………………… 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เห็นด้วย………………….เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย………………….เสยีง  งดออกเสยีง………………….เสยีง     

วาระท่ี……………เร่ือง……………………………………………………………………………………………….. 

  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           เห็นด้วย………………….เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย………………….เสยีง  งดออกเสยีง………..……….เสยีง 

วาระท่ี……………เร่ือง……………………………………………………………………………………………….. 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           เห็นด้วย………………….เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย……………..….เสยีง  งดออกเสยีง………...….…..เสยีง 

วาระท่ี……………เร่ือง……………………………………………………………………………………………….. 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            เห็นด้วย………............เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย….............………เสยีง  งดออกเสยีง….............……เสยีง 
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เอกสารแนบ 8 
 

 

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการอิสระ 

ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 

 

 

 

 

1.  นายวุฒพิงษ์ โมฬีชาต ิ

    กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

     อาย ุ: 70 ปี  

     ที่อยูต่ิดตอ่ : บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 628 ชัน้ 3 อาคารทริพเพิล ไอ 
ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

    ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : - ไม่มี -  

2.  นายวิภธูา ตระกูลฮุน 

    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

     และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

     อาย ุ: 52 ปี  

     ที่อยูต่ิดตอ่ : บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 628 ชัน้ 3 อาคารทริพเพิล ไอ 
ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

    ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : - ไม่มี -  

 



58 Triple i Logistics Public Company Limited

เอกสารแนบ 9  (หน้า 1 จาก 2) 
 

นิยามกรรมการอิสระ 
 

กรรมการอิสระแตล่ะคนของบริษัทต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้
 
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท  ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เ ก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ 
ด้วย   

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ ทัง้นี ้
ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของสว่นราชการซึ่งเป็น  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา  
คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ 
หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย  

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็น
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี
ก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย
การรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผล
ให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท 
หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
ค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท า
รายการที่เก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
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เอกสารแนบ 9  (หน้า 1 จาก 2) 
 
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ

ของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยัผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

(6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ              
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้
ด้วย  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

(7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย  

(9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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เอกสารแนบ 10  (หน้า 1 จาก 3) 
 

วิธีการลงทะเบียน หลกัฐานแสดงสทิธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 
1. การลงทะเบียน 
 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานเพื่อการตรวจ ณ สถานที่ประชมุก่อน

เวลาประชมุได้ตัง้แตเ่วลา 12.30 น. ในวนัพธุที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ  โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 
33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเอกสารและหลกัฐานที่ผู้ ถือหุ้นต้องน ามาแสดง
ตนในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท 
ซึ่งไม่มีลกัษณะที่เป็นภาระให้แก่ผู้ ถือหุ้นเกินสมควร ทัง้นี ้แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุมได้แนบมาพร้อมกับหนงัสือเชิญ
ประชมุฉบบันี ้รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 13 

2. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 
  1. บุคคลธรรมดา 

  1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน และบตัรประจ าตวัของผู้ ถือหุ้น เช่น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ 
หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอร์มลงทะเบียน และส าเนาบตัรประจ าตวัที่รับรองส าเนาถกูต้องของผู้
มอบฉนัทะ และบตัรประจ าตวั หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
และหนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 

  1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ 

    (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนงัสอืเดินทางของผู้ ถือหุ้น 

  (ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอร์มลงทะเบียน และส าเนาหนงัสือเดินทางที่รับรองส าเนาถกูต้องของ            
ผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบ
ฉันทะ และหนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม  ซึ่งได้กรอกข้อความ
ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 

 2.   นิติบุคคล 

  2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน 
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(ข) หนงัสอืรับรองนิติบคุคลออกให้ไมเ่กิน 180 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ
ส าเนาหนงัสอืรับรอง ซึง่ได้รับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจ 

(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองส าเนาถกูต้องของ
กรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ พร้อมบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ง) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน
และลงลายมือช่ือผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 

 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

   (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน 

(ข) หนงัสือรับรองนิติบคุคล ทัง้นี ้จะต้องแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติ
บคุคล 

(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองส าเนาถกูต้อง ของ
กรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะพร้อมบตัรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ง) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึน้ในตา่งประเทศ
ควรมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลคิ 
 

3. วิธีการมอบฉันทะ 

 บริษัทได้จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะจ านวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกใช้ตามแบบที่ก าหนดไว้
ในประกาศกรมพฒัธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

 แบบ ก. เป็นแบบทัว่ไป (ใช้ได้กบัผู้ ถือหุ้นทกุกรณี) 
 แบบ ข. เป็นแบบท่ีก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะในแตล่ะวาระ (ใช้ได้กบัผู้ ถือหุ้นทกุกรณี) 
 แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้ รับฝากและดแูลหลกัทรัพย์ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้ โดยด าเนินการดงันี  ้
1. เลอืกใช้เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเทา่นัน้ 
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2. มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใด
คนหนึง่ ตามเอกสารแนบ 8 โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะตามที่บริษัทระบไุว้
ในหนงัสอืมอบฉนัทะ โดยเลอืกเพียงทา่นเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว  

3. ปิดอากรสแตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ีที่ท าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อให้ถกูต้องและมีผลผกูพนัตาม
กฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรสแตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยูท่ัง้หมด โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นได้ เว้นแต่
เป็นคสัโตเดียน (Custodian) ที่ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและได้แตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหลกัทรัพย์ ตาม
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

 
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่วาระ  

ประธานที่ประชุมจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในบตัรลงคะแนนที่
ได้รับ ณ ขัน้ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

2. หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในบตัร
ลงคะแนน แล้วให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนน เพื่อนบัคะแนนตอ่ไป  

3. การนบัคะแนน จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระ
เท่านัน้ โดยจะน าคะแนนเสียงไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียงดงักลา่วหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ 
และให้ถือวา่คะแนนเสยีงสว่นท่ีเหลอืเป็นคะแนนเสยีงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนัน้ๆ  

มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

1. ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียง
เทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 

2. กรณีอื่นๆ ซึง่มีกฎหมายหรือข้อบงัคบัก าหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ มติของที่ประชมุจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือ
ข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ ในกรณีที่มี
คะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 
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ข้อบังคับบริษัท 
ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ในสี ่(4) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบ
ปีบญัชีของบริษัท  

 การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือ
หุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร  

 ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึง่ในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึ่งในสบิ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนั
ท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ ต้องระบุเหตุผลในการที่ 
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มี การประชุมผู้ ถือหุ้น
ภายในหนึง่ (1) เดือนนบัแตว่นัได้รับหนงัสอืนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

(เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 นี้ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5)   

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
ประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพือ่
ทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้
ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมใน
หนงัสอืพิมพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 

ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตัง้ของส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าหนึ่ง (1) ในสาม (3) 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึง่ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่ 
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และในกรณีนีใ้ห้สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่
ประชมุดงักลา่ว 

ข้อ 35. ในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่หุ้นหนึง่ (1) มีเสยีงหนึง่ (1) และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสยีเป็น
พิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และ
มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้
ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่ (1) เป็นเสยีงชีข้าด  

2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่  (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญั การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลกิบริษัท 

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 

ข้อ 36. กิจการท่ีที่ประชมุสามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี ้

1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 

2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 
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3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ 

5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

6) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 

7) กิจการอื่นๆ 

 

เงนิปันผลและทุนส ารอง  

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงิน
ปันผล 

เงินปันผลนัน้ให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั เว้นแตใ่นกรณีบริษัทออกหุ้นบริุมสทิธิและก าหนดให้หุ้นบริุมสิทธิ
ได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามญั ให้จดัสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมตัิ
จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นวา่บริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะ
ท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป  

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 
ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้ลงโฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์เป็นเวลาไม่
น้อยกวา่สาม (3) วนัด้วย 

ข้อ 45. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้า (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ (10) ของทนุจดทะเบียน  

คณะกรรมการ  

ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย (5) คน แต่ไม่เกิน
สิบห้า (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 
และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 

 กรรมการของบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้  
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ข้อ 16. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสยีง 

2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม 1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็
ได้ ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3) บคุคลที่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 17. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่จ านวนหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการ ถ้า
จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3)  

กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อีกได้ 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหนง่ปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ นัน้ 
ตอ่ไปให้กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สอง
ในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวน
แนน่อนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมี
มติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตามระเบียบของ
บริษัท 

 ข้อความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้มาจากพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท
ในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

*** 
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 

 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 
 บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดัท ารายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ 
(QR Code) เพื่อสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ฉบบันีแ้ล้ว 
 
 ทัง้นี ้หากท่านผู้ ถือหุ้ นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2561 ที่ได้จัดพิมพ์ในแบบรูปเล่ม โปรดแจ้ง
รายละเอียดผา่นช่องทางที่ระบดุ้านลา่งมายงับริษัทฯ เพื่อจดัสง่ให้แก่ทา่นตามความประสงค์ตอ่ไป 
 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว     นามสกลุ       
ที่อยู ่              
              
หมายเลขโทรศพัท์ติดตอ่     อีเมล       
มีความประสงค์ขอรับรายงานประจ าปี 2561 ในแบบรูปเลม่ (กรุณาท าเคร่ืองหมายในช่อง ) 
 ฉบบัภาษาไทย 
 ฉบบัภาษาองักฤษ 
 
ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่รายละเอียดการขอรับเอกสารมายงับริษัทฯ หรือติดตอ่ขอรับได้ที่ 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
628 ชัน้ 3 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลบัชม 
ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท์ 0-2681-8700 หรือ โทรสาร 0-2681-8701 
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บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
628 ชั้น 3 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลับชม ถนนนนทรี 
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : +66 (0) 2 681 8700
โทรสาร : +66 (0) 2 681 8701
เว็บไซต์ : www.iii-logistics.com


