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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 




