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วนัท่ี 19 มีนาคม 2563  
 
เรื่อง  ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
                 

ดว้ยคณะกรรมการบรษิัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดม้ีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563 ในวนัจนัทรท์ี่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งสรุศกัดิ์ 2-3 ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร เลขที่ 
33/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี ้

 
วาระที ่1  ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 
วาระที ่2  พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวันที ่24 เมษายน 2562 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ไดบ้นัทึกถกูตอ้ง
ตามความเป็นจรงิ จึงขอน าเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อรบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบรษิัท เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2562 ที่ไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1 

การลงมติ  วาระนีไ้ม่มีการลงมติผูถื้อหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 
 
วาระที ่3 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  บรษิัทมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการรายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงผลการด าเนินงานที่ผ่าน
มาของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทไดด้  าเนินการจดัท ารายงานประจ าปี 2562 เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 113 ของพระราชบญัญัติ
บรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม)  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2562 ของบริษัท  ทัง้นี ้บริษัทไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2562 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบถึงลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน โครงสรา้งผูถื้อหุน้ คณะกรรมการ และผูบ้ริหาร รวมทัง้งบการเงิน ตลอดจนขอ้มลูอื่นของบรษิัทท่ี
ส าคญัและเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2  

การลงมติ  วาระนีไ้ม่มีการลงมติผูถื้อหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 
  
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2562 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  บรษิัทมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการจดัท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุ ณ 
วันสิน้สุดรอบปีบัญชีของบริษัท ตลอดจนจัดใหม้ีผูส้อบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และเสนอต่อที่

1



ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัท เพื่อพิจารณาอนมุตัิตามมาตรา 112 ของพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะ
ทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบ
บัญชี และไดร้ับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ พรอ้มทั้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเป็นที่
เรียบรอ้ยแลว้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดว่าดว้ย “งบการเงิน” ของรายงานประจ าปีในเอกสารแนบ 2  ทัง้นี ้ฐานะ
ทางการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทในปี 2562 สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้
 

ข้อมูลงบการเงนิรวมเปรียบเทยีบ (บางส่วน) ของบริษทั 
หน่วย: ลา้นบาท 

รายการ 2562 2561  เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) ร้อยละ 

สินทรพัยร์วม 2,225.66 1,898.52  327.14  17.23% 
หนีสิ้นรวม 946.70 697.60  249.10  35.71% 
รายไดร้วม 2,712.54 2,770.56  (58.02) (2.09%) 
ก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัท 164.51 149.68  14.83  9.91% 
ก าไรสทุธิต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.2709 0.2476  0.02  9.41% 

 
การลงมติ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 และการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทุนส ารอง             

ตามกฎหมาย 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  40 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการภายหลงัหกัภาษี และทุนส ารองตามที่กฎหมายก าหนด และเงินส ารองอื่นๆ ตลอดจนภาระผูกพนัตามเงื่อนไขของ
สญัญาเงินกูท้ี่บรษิัทไดใ้หไ้วแ้ก่สถาบนัการเงิน นอกจากนีต้ามกฎหมายและขอ้ 45 ของขอ้บงัคบัของบรษิัท บรษิัทมีหนา้ที่
ในการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
ในปี 2562 บริษัท มีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 120,449,539 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร
เสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.15  บาท รวมเป็นเงิน
ปันผลจ านวนทั้งสิน้ 91,396,166.25 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และ
บริษัทจะจัดสรรเงินจ านวน 6,100,000 บาท (คิดเป็นรอ้ยละ 5.06 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2562) เป็นเงินทุนส ารองตาม
กฎหมาย 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2562 จ านวน 0.15 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ านวนทั้งสิน้ 91,396,166.25 บาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิ
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ประจ าปี 2562 และพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 6,100,000 บาท ทัง้นี ้
บริษัทไดพ้ิจารณาก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2563 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 ซึ่งบรษิัทจะจ่ายเงินปันผลไดก้็ต่อเมื่อไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้
แลว้ 
 

1/ เงินปันผลจ่ายปี 2560 เป็นการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม และผลการด าเนินงานปี 2560 ก่อนเขา้จดทะเบียนใน  
   ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2/ ค านวณจากเงินปันผลจ่ายจากก าไรสทุธิในรอบบญัชีเดียวกนัหลงัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา 71 ของพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) และ
ขอ้ 17 ของขอ้บังคับของบริษัท ก าหนดใหใ้นการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง
จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดที่มีอยู่ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหก้รรมการออกใน
จ านวนที่ใกลก้ับจ านวน 1 ใน 3 ที่สุด ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 มีกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 4 ท่าน คือ 

1. นายอภิชาติ  จีระพนัธุ ์   กรรมการอิสระ 
2. นายธีรนิติ์  อิศรางกรู ณ อยธุยา  กรรมการ 
3. นางดรุณี  รกัพงษ์พิบลู    กรรมการ 
4. นายเฉลิมศกัดิ์  กาญจนวรนิทร ์  กรรมการ  

ในการสรรหาและพิจารณาบคุคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการนัน้ บรษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหท้่านผูถื้อหุน้เสนอรายชื่อบคุคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 แต่ไม่มี
ท่านผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด  คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
ปี 2562 

(ปีทีเ่สนอ) ปี 2561 ปี 2560 

1. ก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัท   
    (บาท) 

164,510,079 149,676,821 129,637,118 

2. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้) 
2.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุน้) 
2.2 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุน้) 
2.3 เงินปันผลประจ าปี (บาท:หุน้) 

0.15 
- 
- 

0.15 

0.17 
- 
- 

0.17 

15.33 
15.00/1 
0.22/1 
0.11 

3. จ านวนหุน้ท่ีจ่าย (หุน้) 609,307,775 606,829,088 604,500,000 
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทัง้สิน้ (บาท) 91,396,166.25 103,160,944.96 195,545,000 
5. อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ 55.6% 68.9% 51.3%/2 
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ค่าตอบแทนจึงไดด้  าเนินการสรรหาและพิจารณาบคุคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัท โดยการพิจารณาจากความรู ้
ประสบการณ ์และความเหมาะสมอนัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงคุณสมบตัิตามท่ีกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งก าหนด คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่มีส่วนไดเ้สียงดออกเสียงลงคะแนน) จึง
เห็นสมควรเสนอใหแ้ต่งตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่านดังกล่าวกลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี ้ในส่วนของกรรมการอิสระนั้น  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณา
คณุสมบตัิใหเ้ป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี ้ได้ผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น 
คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระให้
กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ดงันี ้

1. นายอภิชาติ  จีระพนัธุ ์   กรรมการอิสระ 
2. นายธีรนิติ์  อิศรางกรู ณ อยธุยา  กรรมการ 
3. นางดรุณี  รกัพงษ์พิบลู    กรรมการ 
4. นายเฉลิมศกัดิ์  กาญจนวรนิทร ์  กรรมการ  

ทัง้นี ้คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบคุคลที่จะเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวข้อง และกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารใน
กิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับรษิัท รายละเอียดประวตัิ
และประสบการณท์ างานของกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 3 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และ ขอ้ 22 ของขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนดว่า กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิัทในรูป
ของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา
และลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ โดยอาจก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือใหม้ีผลตลอดไป
จนกว่าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้ับเบีย้เลีย้งและ
สวสัดิการตามระเบียบของบรษิัท  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงมีมติเห็นชอบใหม้ีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
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ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จกรรมการ 
   

 ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุม 
รายเดือน ต่อครัง้ที่เขา้ประชมุ 

2562 2563 2562 2563 
คณะกรรมการบริษัท 

- ประธาน 
- รองประธาน 
- กรรมการ 

 
25,000 บาท 

- 
20,000 บาท 

 
30,000 บาท 
25,000 บาท 
20,000 บาท 

 
20,000 บาท 
10,000 บาท 
10,000 บาท 

 
20,000 บาท 
10,000 บาท 
10,000 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

- ประธาน 
- กรรมการ 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

15,000 บาท 
10,000 บาท 

 
 

15,000 บาท 
10,000 บาท 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ี
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 

 
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2563 รวมกันแลว้จะไม่เกิน 4,700,000 บาท โดย
บ าเหน็จกรรมการใหอ้ยู่ในอ านาจของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูจ้ัดสรรตามความเหมาะสม 
นอกจากนี ้กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระไม่มีสิทธิไดร้ับค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย  รวมถึง
บ าเหน็จกรรมการ ส่วนในปี 2562 บรษิัทไดก้ าหนดวงเงินค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชมุ และบ าเหน็จกรรมการไวไ้ม่
เกิน 4,700,000 บาท ทัง้นี ้กรรมการบรษิัทไม่ไดร้บัผลประโยชนอ์ื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวขา้งตน้ 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติก าหนด
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชมุ และบ าเหน็จกรรมการของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อยประจ าปี 
2563 ในจ านวนไม่เกิน 4,700,000 บาท โดยบ าเหน็จกรรมการให้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรตามความเหมาะสม  

การลงมติ    วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่ีมา
ประชมุ 
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วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา 120 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) 
และขอ้ 36 ของขอ้บังคับของบริษัท ก าหนดใหใ้นการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้
พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี   
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเห็นชอบใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
ดงันี ้
 

ชื่อ 
ผูส้อบบญัช ี
รบัอนญุาต
เลขที่ 

อตัราสว่น
การถือหุน้ 
ในบรษิัท 

ความสมัพนัธห์รือการมี
สว่นไดเ้สียกบับรษิัท / 

บรษิัทย่อย / ฝ่ายบรหิาร / 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบับคุคล

ดงักลา่ว 

จ านวนปีที่
ผูส้อบบญัชี
เป็นผูส้อบ
บญัชีใหแ้ก่
บรษิัท 

1. นายวเิชียร กิ่งมนตรี 3977 ไม่มี ไม่มี 3 
2. นางสาวสขุมุาภรณ ์วงศอ์รยิาพร 4843 ไม่มี ไม่มี 3 
3. นางสาววราภรณ ์วรธิติกลุ 4474 ไม่มี ไม่มี 3 

คนใดคนหนึ่งท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ให ้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์ 
คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีอื่นท าหนา้ที่แทนได ้ทัง้นี ้ขอ้มลูของผูส้อบบญัชีที่เสนอรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 4 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณใ์นการสอบบัญชี โดยไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบกับผูส้อบบัญชีอ่ืนตามที่ทางคณะกรรมการจดัการน าเสนอ 
นอกจากนี ้ในการพิจารณาดงักล่าวคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทนุท่ีก าหนดใหบ้รษิัทจดทะเบียนตอ้งจดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหนา้ที่สอบทานหรือ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแลว้ 7 รอบปีบญัชี โดยสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายใหม่ที่
สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได ้ 
ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนสอบบญัชีประจ าปี 2563 ส าหรบัการสอบบญัชี
ของบริษัท และบริษัทในเครือ เป็นจ านวนไม่เกิน 7,924,000 บาท โดยค่าตอบแทนสอบบญัชีดงักล่าวครอบคลมุการสอบ
บัญชีงบเฉพาะกิจการของบริษัท และบริษัทในเครือจ านวน 14 บริษัท และการบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทเป็นที่
เรียบรอ้ยแลว้ 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบรษิัท เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชีของบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั  ดงันี ้
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ชื่อ 
ผูส้อบบญัช ี
รบัอนญุาต
เลขที่ 

อตัราสว่น
การถือหุน้ 
ในบรษิัท 

ความสมัพนัธห์รือการมี
สว่นไดเ้สียกบับรษิัท / 

บรษิัทย่อย / ฝ่ายบรหิาร / 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบับคุคล

ดงักลา่ว 

จ านวนปีที่
ผูส้อบบญัชี
เป็นผูส้อบ
บญัชีใหแ้ก่
บรษิัท 

1. นายวเิชียร กิ่งมนตรี 3977 ไม่มี ไม่มี 3 
2. นางสาวสขุมุาภรณ ์วงศอ์รยิาพร 4843 ไม่มี ไม่มี 3 
3. นางสาววราภรณ ์วรธิติกลุ 4474 ไม่มี ไม่มี 3 

คนใดคนหนึ่งท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ู
เปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด จดัหาผูส้อบบญัชีอื่นท าหนา้ที่แทนได ้โดยที่ผูส้อบบญัชีทัง้สามท่านไม่มีความสมัพนัธห์รือมีส่วน
ไดส่้วนเสียระหว่างผูส้อบบญัชีกับบริษัท บริษัทย่อย ฝ่ายบริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวแต่
อย่างใด และก าหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีประจ าปี 2563 ของบริษัท และบริษัทในเครือเป็นจ านวนไม่เกิน 7,924,000 
บาท ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจรงิ (Out-of-pocket expense) และไม่มีค่าบรกิารอื่นๆ (Non-audit fee)  
 
ค่าสอบบัญชีทีข่ออนุมัติจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 ปี 2561 
ค่าสอบบญัชีของบรษิัท และบรษิัทในเครือ 7,924,000 บาท 7,690,000 บาท* 7,295,000 บาท** 
ค่าบรกิารอื่นๆ - - - 
จ านวนบรษิัทในเครือ (บรษิัท) 14 15 15 

* อย่างไรก็ตาม ค่าสอบบญัชีที่มีการใชจ้รงิในปี 2562 คือ 7,659,000 บาท 
** ค่าสอบบญัชีที่มีการใชจ้รงิในปี 2561 คือ 7,245,000 บาท 

นอกจากนี ้เห็นสมควรใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบว่า บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ไดร้บัการ
คดัเลือกใหเ้ป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัทย่อย 10 แห่ง ส าหรบัปี 2563 ดว้ย โดยมีค่าตอบแทนสอบบญัชีเป็นจ านวน 
3,201,000 บาท 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท ข้อ 4. และ 34. เพื่อให้สอดคล้อง

กับการด าเนินธุรกิจ  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. 
(วัตถุประสงค)์ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท และเพื่อใหค้รอบคลมุถึงธุรกิจที่บรษิัทอาจจะ
ขยายในอนาคต บริษัทจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัท ใน ขอ้ 4. และ 34. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ และแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 3. (วตัถปุระสงค)์ ดงัต่อไปนี ้
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ข้อความเดิม ข้อความใหม ่ เหตุผลและความจ าเป็น 
ข้อ 4. กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจาก
ธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบนัการเงิน
อื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วย
วิธีการอื่นโดยจะมีหลกัประกันหรือไม่ก็
ตาม รวมทั้งการรบั ออก โอน และสลกั
หลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปล่ียนมือได้
อย่างอื่น เวน้แต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจ
เงินทนุ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ์

ข้อ 4. กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจาก
ธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบนัการเงิน
อื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วย
วิธีการอื่นโดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็
ตาม การให้ใช้วงเงินค ้าประกันหรือ
วงเงินเครดิตโดยทางตรงและทางออ้ม
ไม่ว่ามีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทัง้
การรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน 
หรือตราสารที่เปล่ียนมือไดอ้ย่างอื่น เวน้
แต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ์

เพื่อให้สอดคลอ้งกับการด าเนิน
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท และ
เพื่ อ ให้ค รอบคลุมถึ งธุ รกิ จที่
บรษิัทอาจจะขยายในอนาคต 

ข้อ 34. ประกอบธุรกิจ บริการรับค ้า
ประกันหนี ้สิน ความรับผิด และการ
ปฏิบตัิตามสญัญาของบุคคลอื่นรวมทัง้
การรับบริการค า้ประกันบุคคลซึ่งเดิน
ทางเข้ามาในประเทศ หรือเดินทาง
ออกไปยังต่างประเทศตามกฎหมายว่า
ดว้ยคนเขา้เมือง กฎหมายว่าดว้ยภาษี
อากร และกฎหมายอื่น 

ข้อ 34. ประกอบธุรกิจ บริการรับค ้า
ประกันหนี ้สิน ความรับผิด และการ
ปฏิบตัิตามสญัญาของบุคคลอื่นรวมทัง้
การรับบริการค า้ประกันบุคคลซึ่งเดิน
ทางเข้ามาในประเทศ หรือเดินทาง
ออกไปยังต่างประเทศตามกฎหมายว่า
ดว้ยคนเขา้เมือง กฎหมายว่าดว้ยภาษี
อากร และกฎหมายอื่น รวมถึงบรกิารให้
ใชว้งเงินค า้ประกนัหรือวงเงินเครดิตโดย
ทางตรงและทางอ้อมไม่ว่ามีค่าตอบ 
แทนหรือไม่ก็ตาม 

เพื่อให้สอดคลอ้งกับการด าเนิน
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท และ
เพื่ อ ให้ค รอบคลุมถึ งธุ รกิ จที่
บรษิัทอาจจะขยายในอนาคต 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคแ์ละหนงัสือบรคิณหส์นธิ
ของบริษัท และเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัท ขอ้ที่ 4 และ 34 
รวมถึงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจ หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูด้  าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติม
วตัถุประสงคแ์ละหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติม
ถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บั
มอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจในการควบคุมกิจการในบริษัท เทเล
พอรต์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามมาตรา 107 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) 
และขอ้ 35(2)(ข) ของขอ้บงัคบัของบริษัท ก าหนดว่าการซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ
บรษิัทตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการนี ้บรษิัทประสงคจ์ะด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งอ านาจในการควบคมุกิจการใน
บรษิัท เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อความคล่องตวัในการบรหิารจดัการบรษิัท และบรษิัทในกลุ่ม 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการด าเนินการ
เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งอ านาจในการควบคมุกิจการในบรษิัท เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บั
มอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ากัด (SAL) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามมาตรา 107 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) 
และขอ้ 35(2)(ข) ของขอ้บงัคบัของบริษัท ก าหนดว่าการซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ
บรษิัทตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในปัจจุบันบริษัทถือหุน้ในบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ากัด (SAL) ใน
สัดส่วนรอ้ยละ 15.86 ของหุน้ทั้งหมด เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งอ านาจควบคุมกิจการและอ านาจในการบริหารจัดการ บริษัทจึง
ประสงคจ์ะเขา้ซือ้หุน้ SAL จากบริษัท สยามเทค แอนด ์ซัพพลาย จ ากัด รวมทัง้สิน้ 1,164,449 หุน้ แบ่งเป็นหุน้สามัญ 
จ านวน 1,124,449 หุน้ และหุน้บรุมิสิทธิจ านวน 40,000 หุน้ ในมลูค่าเงินลงทนุไม่เกิน 188.00 ลา้นบาท เพิ่มขึน้อีกรอ้ยละ 
42.34 ของหุน้ทัง้หมด รวมเป็นหุน้ที่บริษัท ถืออยู่ในบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ากัด คิดเป็นรอ้ยละ 58.20 ของ
หุน้ทัง้หมด ซึ่งจะท าใหบ้รษิัทไดม้าซึ่งอ านาจควบคมุกิจการใน SAL จะเป็นประโยชนต์่อบรษิัทในระยะยาว  
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่ม
สดัส่วนการลงทนุใน SAL โดยการเขา้ซือ้หุน้ใน SAL เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งอ านาจควบคมุใน SAL โดยในปัจจบุนับริษัทถือหุน้ใน 
SAL ในสัดส่วนรอ้ยละ 15.86 ของหุ้นทั้งหมด ซึ่ง SAL เป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งถือหุ้น
สดัส่วนรอ้ยละ 51 ในบริษัท บริการภาคพืน้ ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (“AOTGA”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง SAL กับ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (“AOT”) ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับประกอบกิจการใหบ้ริการภาคพืน้อากาศยาน 
และผูโ้ดยสาร ณ ท่าอากาศยานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบของ AOT โดยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งอ านาจควบคมุกิจการและอ านาจใน
การบรหิารจดัการ บรษิัทจึงจะเขา้ซือ้หุน้ใน SAL จากบรษิัท สยามเทค แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้เดิมของ SAL 
และไม่ไดเ้ป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทเพิ่มขึน้อีกจ านวน 1,164,449 หุน้ (แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,124,449 หุน้ 
และหุน้บรุมิสิทธิจ านวน 40,000 หุน้) หรือคิดเป็นรอ้ยละ 42.34 ของหุน้ทัง้หมด ในราคาหุน้ละ 161.45 บาท คิดเป็นมลูค่า
รวมทัง้สิน้ 188 ลา้นบาท รวมเป็นหุน้ท่ีบริษัทถืออยู่ใน SAL คิดเป็นรอ้ยละ 58.20 ของหุน้ทัง้หมด อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
บรษิัทก าลงัอยู่ระหว่างการเจรจาเพิ่มเติมกบัผูถื้อหุน้ของ SAL จึงอาจมีการเปล่ียนแปลงจ านวนหุน้ท่ีบรษิัทจะเขา้ซือ้ได ้ซึ่ง
หากมีการเปล่ียนแปลงบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามจ านวนที่มีการ
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เปล่ียนแปลงต่อไป นอกจากนี ้การเขา้ซือ้หุน้ SAL ดงักล่าวยงัอยู่ภายใตเ้งื่อนไขบงัคบัก่อนบางประการตามสญัญาจะซือ้
จะขายดว้ย  
ทัง้นี ้การเขา้ซือ้หุน้ของ SAL ดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ 
ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น (รวมทัง้ที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย ข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) 
(“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยรายการดงักล่าวมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากับรอ้ยละ 8.40 ของมลูค่า
สินทรพัยร์วมของบริษัทตามงบการเงินส าหรบัปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์
มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน และเมื่อรวมกบัการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นอื่นใดในรอบระยะเวลา 6 เดือนของบรษิัท 
ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติอนมุตัิการเขา้ท ารายการดงักล่าว ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 4.88 แลว้จะมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากับ
รอ้ยละ 13.28 ซึ่งต ่ากว่ารอ้ยละ 15 ตามประกาศเรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไป บริษัทจึงไม่ไดม้ีหนา้ที่ตอ้งเปิดเผยขอ้มลู
ตามประกาศเรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไป 
อย่างไรก็ตาม การเขา้ท ารายการดงักล่าวไม่เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ 
ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (ตามที่แกไ้ข
เพิ่มเติม) 

การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บั
มอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่12 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือ

หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมนุเวียนในการด าเนินกิจการ เพื่อรองรบั
การขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบรษิัท และส่งผลดีต่อผูถื้อหุน้ในระยะยาว  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทครัง้ที่ 1 (“iii-W1”) จ านวนไม่เกิน 152,326,944 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุน้สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญ
แสดงสิทธิ (กรณีมีเศษหุน้จากการค านวณใหปั้ดเศษนัน้ทิง้) และก าหนดราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 6.00 บาทต่อหุน้ (ยกเวน้
กรณีการปรบัราคาใชสิ้ทธิ) โดยใบส าคญัแสดงสิทธิจะมีอายุการใชสิ้ทธิเป็นระยะเวลา 3 ปี ในกรณีที่มีเศษของใบส าคญั
แสดงสิทธิเหลือจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรขา้งตน้ ใหปั้ดเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 5 และ 7 
ทั้งนี ้ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิในวันที่  28 เมษายน 2563 (Record Date) โดย
มอบอ านาจใหก้รรมการ และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจ และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และ/หรือบคุคลที่กรรมการ และ/
หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจ และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารมอบหมายเป็นผูม้ีอ  านาจในการก าหนดและเปล่ียนแปลง
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิไดท้กุประการตามที่เห็นสมควรและภายใตข้อบอ านาจที่
กฎหมายก าหนด อาทิ การจดัสรร การก าหนดวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ การก าหนดเหตุแห่งการออกหุน้
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ใหม่เพื่อรองรบัการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ  การเจรจาตกลง ลง
นาม และส่งมอบเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ และหุน้สามญัที่ออกเพื่อรองรบั
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งอ่ืน  และการแต่งตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วง รวมทั้งมีอ านาจในการ
ด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นีไ้ดท้กุประการ 

การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที ่13 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามมาตรา 136 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) 
และข้อ 35(2)(จ) ของข้อบังคับของบริษัท ก าหนดให้การเพิ่มทุนของบริษัทตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการนี ้
บรษิัทตอ้งการเงินทนุหมนุเวียนเพื่อน ามาใชใ้นกิจการและการขยายกิจการตามแผนยทุธศาสตร ์

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจ านวน  76,163,472  บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 307,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
383,663,472 บาท โดยการออกหุน้สามญัจ านวน 152,326,944 หุน้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 และ 7 ทัง้นี ้
หุน้สามัญจ านวน 5,692,225 หุน้ ส ารองไวเ้พื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทที่
ออกใหแ้ก่พนกังานครัง้ที่ 1 (III-WA) 

การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บั
มอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่14 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อให้

สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามมาตรา 31 ของพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) และ 
ขอ้ 35(2)(ง) ของขอ้บังคับของบริษัท ก าหนดใหก้ารแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่
ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการแกไ้ข
หนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 4. เรื่องทนุจดทะเบียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนและเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย ดงันี ้
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 “ขอ้ 4.   ทนุจดทะเบียน จ านวน 383,663,472 บาท  (สามรอ้ยแปดสิบสามลา้นหกแสนหกหมื่น
สามพนัส่ีรอ้ยเจ็ดสิบสองบาท) 

 แบ่งออกเป็น 767,326,944 หุน้   (เจ็ดรอ้ยหกสิบเจ็ดลา้นสามแสนสองหมื่น
หกพนัเกา้รอ้ยสี่สิบส่ีหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น  
 หุน้สามญั 767,326,944 หุน้ (เจ็ดรอ้ยหกสิบเจ็ดลา้นสามแสนสองหมื่น

หกพนัเกา้รอ้ยสี่สิบส่ีหุน้) 
 หุน้บรุมิสิทธิ - หุน้ (-หุน้)” 

การลงมติ วาระนี ้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่15 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบรษิัทตามวาระท่ี 12  

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 152,326,944 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะออกและเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้  

การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที ่16 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล วาระนีก้  าหนดขึน้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และ/หรือใหค้วามเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบรษิัท  
(ถา้มี) และ/หรือใหค้ณะกรรมการบริษัท ชีแ้จงตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ โดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุม
พิจารณาอนมุตัิ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8 เพื่อลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ  

ในกรณีที่ท่านผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ท่านผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้โดยการเลือกใชแ้บบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก . หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง 
และในกรณีของผูถื้อหุน้ที่มีการแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากหลกัทรพัย ์ท่านผูถื้อหุน้โปรด
เลือกใชแ้บบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 9   

นอกจากนี ้ท่านผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระคือ นายวุฒิพงษ์  โมฬีชาติ หรือ นายวิภูธา ตระกูล
ฮุน คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 10 และนิยามกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 11 และหากผู้
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ถือหุน้ท่านใดมีค าถามที่ตอ้งการใหบ้ริษัทชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระที่น าเสนอครัง้นี ้หรือมีขอ้เสนอแนะประการใด 
สามารถจดัส่งค าถาม/ขอ้เสนอแนะล่วงหนา้ไดท้ี่ secretary@iii-logistics.com ภายในวนัท่ี 7 เมษายน 2563 

บริษัทไดก้ าหนดใหว้นัที่ 10 มีนาคม 2563 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ทั้งนี ้บริษัทขอใหท้่านผู้ถือหุ้นไดโ้ปรดศึกษารายละเอียดและวิธีการลงทะเบียนเขา้ร่วม
ประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 12 โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตามขอ้บังคับของบริษัท ในส่วนที่
เก่ียวกับการประชุมผูถื้อหุน้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 13 และท่านผูถื้อหุน้สามารถขอรบัรายงานประจ าปี 
2562 แบบรูปเล่มได ้โดยกรอกแบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 14 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ที่ระบุไวข้า้งตน้ ส าหรบัแผนที่แสดงสถานท่ี
จดัประชมุนัน้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 15 โดยบรษิัทจะเปิดใหล้งทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563 ตัง้แต่เวลา 12.30 น. เป็นตน้ไป 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 
 

(นายทิพย ์ดาลาล) 
                ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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เอกสารแนบ 1 

 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เมื่อวันที ่24 เมษำยน 2562 

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
ของ 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) 
 
การประชุมจัดขึ ้นเมื่อวันพุธที่  24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ  ห้องสุรศักดิ์  2-3 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน  

แกรนด ์สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย ์
ประธานกรรมการบรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นประธานที่ประชมุ (“ประธำน”) 

นายภทัรพล ปณุยเศวต พิธีกรการประชมุ ไดแ้จง้ขอ้มลูเบือ้งตน้ของบรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) ว่า 
บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 307,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 615,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราหุน้ไว้หุน้ละ 
0.50 บาท และทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้เท่ากบั 303,414,544 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 604,500,000 หุน้ มลู
ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยมีจ านวนผูถื้อหุน้ 3,297 ราย ณ วันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิเขา้ร่วม
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 และไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่าหอ้งประชุมสุรศกัดิ์ 2-3 เป็น
ห้องประชุมที่ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในระดับประเทศไทยและระดับอาเซียน และมี
เคร่ืองตรวจจับความรอ้นและเครื่องตรวจจับควนั นอกจากนี ้พิธีกรการประชุมไดแ้จง้ถึงการอ านวยความสะดวกอื่นๆ ของ
สถานท่ีจดัการประชุม ไดแ้ก่ ต าแหน่งที่ตัง้ของหอ้งน า้ ต าแหน่งประตูทางออก กรณีมีเหตุฉุกเฉิน และต าแหน่งไมโครโฟน
ส าหรบัการสอบถามของผูถื้อหุน้  
 ประธานกล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาเขา้รว่มประชมุ และชีแ้จงใหท้ี่ประชมุทราบว่า บรษิัทไดด้  าเนินการ
เผยแพรห่นงัสือเชิญประชมุพรอ้มดว้ยเอกสารประกอบการประชมุบนเว็บไซตข์องบรษิทัใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ตัง้แต่วนัท่ี 22 มีนาคม 
2562  และไดจ้ัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มดว้ยเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 2 
เมษายน 2562 ถกูตอ้งตามระยะเวลาที่ก าหนดในกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัท 
 ประธานขอใหม้ีการนบัองคป์ระชุมก่อนมีการประชมุ โดยขอให้พิธีกรการประชมุอ่านสรุปจ านวนผู้เขา้รว่มประชมุทัง้
ที่มาประชมุดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะ  

พิธีกรการประชุม ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่ามีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเองจ านวน 31 ราย และผูร้บัมอบฉันทะ
จ านวน 113 ราย รวมทัง้หมดเป็นจ านวน 144 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้431,604,937 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 71.39 ของจ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจ านวน 604,500,000 หุน้  ซึ่งครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 33 ที่
ก าหนดองคป์ระชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ประกอบดว้ยผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะไม่นอ้ยกว่า  25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง
ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบัญชีของบริษัทที่เขา้ร่วมประชุมเพื่อร่วมชีแ้จง
รายละเอียดและตอบขอ้ซกัถามต่อที่ประชุม นอกจากนัน้ บริษัทไดเ้ชิญตวัแทนจากบริษัท ส านกักฎหมายสากลสยามพรีเมียร ์
จ ากัด ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระท าหนา้ที่ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และร่วม เป็นสักขีพยานในการนับผลการ
ลงคะแนนเสียง 
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กรรมกำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม 
1.   นายเกรกิไกร จีระแพทย ์ ประธานกรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ  
2. นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. นายอภิชาติ จีระพนัธุ ์ ประธานคณะกรรมการก ากับกิจการดูแลกิจการที่ดี / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ  
4. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ 
5. นายทิพย ์ดาลาล กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร / ประธานคณะกรรมการจดัการ  
6. นายวิรชั นอบนอ้มธรรม กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน / กรรมการจดัการ / กรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะอนกุรรมการบรหิารความเส่ียง  
7. นายธีรนิติ์ อิศรางกรู ณ อยธุยา กรรมการ / กรรมการจดัการ / กรรมการก ากบักิจการดแูลกิจการท่ีดี /  

อนกุรรมการบรหิารความเส่ียง  
8. นายธนทั ตาตะยานนท ์ กรรมการ / กรรมการจดัการ / กรรมการก ากบักิจการดแูลกิจการท่ีดี /  

อนกุรรมการบรหิารความเส่ียง  
9. นางดรุณี รกัพงษ์พิบลู กรรมการ / กรรมการจดัการ / เลขานกุารบรษิัท 
10. นายจิโรจ พนาจรสั กรรมการ / กรรมการจดัการ / กรรมการก ากบักิจการดแูลกิจการท่ีดี 
11. นายเฉลิมศกัดิ์ กาญจนวรนิทร ์ กรรมการ / กรรมการจดัการ / อนกุรรมการบรหิารความเส่ียง 

 ทัง้นี ้มีกรรมการเขา้ร่วมประชมุจ านวน 11 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนกรรมการท่ีเขา้
รว่มประชมุรอ้ยละ 100 
 
ทีป่รึกษำกฎหมำย 

1. นางสาวพรพิไล โกศลประภา บรษิัท ส านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร ์จ ากดั 
2. นางสาวแธน ภคัพงษ์พนัธุช์ยั บรษิัท ส านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร ์จ ากดั  

ผู้สอบบัญชี 
1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี    ผูส้อบบญัชี บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) 
2. นายไพศาล บญุศิรสิขุะพงษ์  ผูส้อบบญัชี บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) 
3. นางสาวรุง้รกั ทาค า  ผูส้อบบญัชี บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) 
4. นางสาวภทัรลภา สนัติวิชช ์ ผูส้อบบญัชี บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) 

  
ผู้แทนอำสำพิทักษส์ิทธิของผู้ถือหุ้นจำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

1. คณุปัญนฤดี มหกรเพชร ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้  
ตัวแทนผู้ถือหุ้นในกำรร่วมเป็นสักขีพยำนในกำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง 

1. นางดารกิา เหล่าวฒันา ตวัแทนผูถื้อหุน้ในการรว่มเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง 
 เพื่อใหก้ารประชุมมีความเป็นระเบียบและโปร่งใสสอดคลอ้งกับขอ้บังคับของบริษัท และขอ้ก าหนดที่เก่ียวกับการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของทางบรษิัท ประธานขอใหน้างสาวแธน ภคัพงษ์พนัธุช์ยั ที่ปรกึษากฎหมาย ชีแ้จงใหท้ี่ประชมุ
ทราบขัน้ตอนการประชมุและการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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เอกสารแนบ 1 

• การประชมุในวนันีจ้ะด าเนินการตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะ
มีการน าเสนอขอ้มลูประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสใหท้่านผูถื้อหุน้เสนอความคิดเห็น หรือ
ซักถามในระเบียบวาระนั้นๆ ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงคจ์ะเสนอความเห็นหรือมีข้อซักถาม 
ขอใหท้่านไดโ้ปรดยกมือขึน้ และขอใหแ้จง้ชื่อและนามสกุลใหท้ี่ประชุมไดท้ราบ หากจะเสนอหรือ
ซกัถามเรื่องที่นอกเหนือจากวาระนัน้ๆ ขอใหท้่านเสนอหรือซกัถามเมื่อการประชุมไดด้  าเนินมาถึง
วาระท่ี 10 (พิจารณาเรื่องอื่นๆ) 

• ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก าหนดให้  1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ในกรณีท่าน 
ผูถื้อหุน้ท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้ท่านนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนัน้ เวน้แต่ในกรณีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตัง้กรรมการ 

• ในการลงมติที่ประชมุ ประธานจะถามและนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็น
ดว้ยและงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 
กรุณากรอกบตัรลงคะแนนที่ท่านไดร้บัแจกจากเจา้หนา้ที่ก่อนเขา้รว่มประชมุว่าท่านประสงคท์ี่จะ
ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และขอให้ท่านยกมือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บใบ
ลงคะแนนของท่าน บริษัทจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่าว หกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันัน้ ในส่วนที่เหลือทัง้หมด
จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็น
คดัคา้น หรืองดออกเสียง ใหถื้อว่าที่ประชมุมีมติอนมุตัิเป็นเอกฉนัท ์ 

• เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ในวาระที่ 6 (พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการ
เขา้ใหม่แทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ) ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ทัง้ที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
และงดออกเสียง ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ที่เพื่อด าเนินการนบัคะแนนต่อไป 

• ทัง้นี ้เจา้หนา้ที่จะน าคะแนนในแต่ละวาระ แสดงใหท้่านผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบตามสไลดด์า้นหนา้ 
• อย่างไรก็ตาม จ านวนคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน 

เนื่องจากอาจมีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะบางท่านมาเขา้รว่มประชมุเพิ่มเติม  

 ส าหรบัการนบัคะแนนเสียงตามวาระการประชมุที่ก าหนดไวใ้นการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เป็นดงันี ้
• ระเบียบวาระที่ตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ระเบียบวาระที่ 4 (พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไร
ขาดทนุ ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561) ระเบียบวาระท่ี 5 (พิจารณาอนมุตัิ
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 และการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย) 
ระเบียบวาระที่ 6 (พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง
ตามวาระ) และระเบียบวาระที่  8 (พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนด
ค่าตอบแทนประจ าปี 2562)  ซึ่งบริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียง
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

• ระเบียบวาระที่ตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
ไดแ้ก่ระเบียบวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562) ซึ่ง
บรษิัทจะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ  
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เอกสารแนบ 1 

• ระเบียบวาระที่ตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ระเบียบวาระที่ 9 ซึ่งบริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียง โดย
นบัเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

• ทั้งนี ้ระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 2 และระเบียบวาระที่ 3 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการ
ออกเสียงลงคะแนน 

   
ประธานจึงไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ตามหนงัสือเชิญประชมุเป็นล าดบั 

 
วำระที ่1  ประธำนแจ้งให้ทีป่ระชุมทรำบ 

 ประธานแจง้ต่อที่ประชมุว่าไม่มีเรื่องที่จะแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ จึงเขา้สู่วาระถดัไป 
 

วำระที ่2  พิจำรณำรับทรำบรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เม่ือวันที ่24 เมษำยน 2561 
 ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 แลว้มีความเห็นว่า เลขานุการบริษัทไดจ้ัดท ารายงานดังกล่าว ถูกตอ้งตรงตามมติของ  
ที่ประชมุ และไดส่้งใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุรายพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ตามเอกสารแนบ 1  

 ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ แต่จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมไดส้อบถามและให้
ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฎว่าไม่มีไม่ผูถื้อหุน้สอบถาม  

 ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชมุรบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 มติทีป่ระชุม   
 รบัทราบรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 

วำระที ่3  รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ในรอบปี 2561 
 ประธานขอใหน้ายทิพย ์ดาลาล ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูร้ายงานภาพรวมการประกอบธุรกิจและผล

การด าเนินงานของบรษิัท ในปี 2561 ใหท้่านผูถื้อหุน้ทราบ 
 นายทิพย ์ดาลาล ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบเก่ียวกบัโครงสรา้งธุรกิจหลกั 4 กลุ่มธุรกิจ

ในบรษิัท ดงันี ้
1. กลุ่มธุรกิจการใหบ้รกิารขนส่งสินคา้ทางอากาศ (Air Freight Business) 
2. กลุ่มธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก (Sea Freight and Inland Transport 

Business) 
3. กลุ่มธุรกิจการบรหิารจดัการโลจิสติกส ์(Logistics Management Business) 
4. กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ส าหรับเคมีภัณฑแ์ละสินคา้อันตราย (Chemical & Specialty Logistics 

Business) 
 ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ตัง้แต่ปี 2559 – 2561 ธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 

2559 มีรายได ้2,075.6 ลา้นบาท ในปี 2560 มีรายได ้2,294.6 ลา้นบาท และล่าสดุในปี 2561 มีรายได ้2,770.6 ลา้นบาท และ
มีอตัราเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปีที่รอ้ยละ 15 
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 ทัง้นี ้ในประเด็นเก่ียวกับสดัส่วนรายไดไ้ดช้ีแ้จงว่าในปี 2561 รายไดจ้ากธุรกิจขนส่งทางอากาศยงัคงมีอตัรา
รายไดสู้งสุดที่รอ้ยละ 73 อันดับสอง รายไดจ้ากธุรกิจโลจิสติกสส์ าหรับเคมีภัณฑแ์ละสินคา้อันตราย และถัดไปในสัดส่วน
ใกลเ้คียงกนัคือรายไดจ้ากธุรกิจขนส่งทางทะเลและการบรหิารจดัการโลจิสติกส ์

 ตัง้แต่ปี 2559 – 2561 ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา อตัราก าไรขัน้ตน้ของบริษัทในปี 2559  อยู่ที่ 465.3 
ลา้นบาท ในปี 2560 อยู่ที่ 531.4 ลา้นบาท และล่าสดุในปี 2561 อยู่ที่ 484.1 ลา้นบาท ซึ่งอตัราก าไรขัน้ตน้ปี 2561 ลดลงจากปี 
2560 โดยมีสาเหตุจากการเปล่ียนแปลงการบันทึกทางบัญชี โดยในปี  2560 ค่าใช้จ่ายและ/หรือตน้ทุนของพนักงานด้าน 
Operation ไดถ้กูบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในการบรหิาร แต่ส าหรบัปี 2561 ผูต้รวจสอบบญัชีไดแ้นะน าใหบ้รษิัท ปรบัเปล่ียนการบนัทึก
ให้เป็นตน้ทุนขายหรือ Cost of Goods Sold ดังนั้น การย้ายหมวดทางบัญชีส่งผลให้ก าไรเบือ้งตน้และอัตราก าไรขั้นตน้มี
สดัส่วนลดลง 

 ในส่วนของก าไรสทุธิยอ้นหลงั 3 ปี มีการเติบโตต่อเนื่องโดยในปี 2559 อยู่ที่ 94.5 ลา้นบาท ในปี 2560 ปรบั
ขึน้เป็น 129.6 ลา้นบาท และปีล่าสดุในปีที่แลว้ประมาณ 150 ลา้นบาท มีก าไรเฉล่ียสะสมอยู่ที่รอ้ยละ 26  
  เหตุการณ์ส าคัญในปี 2561 ได้แก่ ช่วงต้นปี 2561 บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนแต่เพียง 
ผูเ้ดียวใหก้บัสายการเดินเรือ Rizhao ของประเทศจีน โดยบรษิัท ไดร้บัการแต่งตัง้ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 และเริ่มใหบ้รกิาร
ในเดือนมกราคม 2561 จนครบปีดงักล่าว และในช่วงตน้ปี 2561 บริษัทไดเ้ริ่มใหบ้ริการคลงัสินคา้ระหว่างประเทศที่ท่าอากาศ
ยานดอนเมืองเป็นปีแรกเช่นเดียวกนั  
  ถัดมาช่วงกลางปี ในเดือนมิถุนายน 2561  บริษัทไดเ้ขา้ซือ้กิจการของบริษัท DG Packaging Pte., Ltd. 
(DGPS) ที่ประเทศสิงคโปร ์ซึ่งเป็นพนัธมิตรและคู่คา้ของบรษิัท ในสดัส่วนรอ้ยละ 50  
  ช่วงไตรมาสที่ 3 สายการเดินเรือ Rizhao ใหป้ริมาณระวางสินคา้การขายกับบริษัทอยู่ที่ประมาณ 300 ตู ้
คอนเทนเนอรต์่อสัปดาห ์และในเดือนสิงหาคมไดป้รบัขึน้จาก 300 ตูเ้ป็น 500 ตูต้่อสัปดาห ์หรือคิดเป็นรอ้ยละ 70 ส่งผลให้
บรษิัทมีระวางขายมากขึน้ดงัที่กล่าวมาแลว้  
  ช่วงปลายปี 2561 พันธมิตรหลักของบริษัท ไดแ้ก่ สายการบินแอรเ์อเชียไดเ้พิ่มเสน้ทางบินไปยังไทเป 
(Taipei) ประเทศไต้หวัน และหนิงโบ (Ningbo) ประเทศจีน ส่วนสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ ได้เพิ่มเส้นทางบินไปยัง 
นาโงย่า (Nagoya) ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมหลกัเมืองหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น และในช่วงปลายปี 2561 บริษัท 
ไดเ้ขา้ท าสญัญาการใหบ้รกิารจดัส่งส่ิงของระหว่างประเทศกับบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด โดยบริษัท ไดจ้ดัตัง้ศูนยข์นถ่าย E-
commerce ในเขตปลอดอากรที่ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ และช่วงปลายปี 2561 สายการบินแอรเ์อเชีย ไดเ้พิ่มเสน้ทางบินไป
ยงัโคลมัโบ (Colombo) ประเทศศรีลงักา  
  นายทิพย ์ดาลาล ชีแ้จงต่อที่ประชมุเก่ียวกบัการน าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรพัยต์่อประชาชนในใน
ครัง้แรก (IPO) มาใชเ้พื่อการขยายกิจการของบริษัท   ภายหลงัจากที่บริษัทไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยต์ัง้แต่วนัที่ 1 
กันยายน 2560    โดยกล่าวว่าบริษัทไดว้างแผนขยายธุรกิจไว้ตัง้แต่ก่อนการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และใน
ภายหลังจากท่ีไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ลว้ บริษัทไดม้ีการปรบัแผนบางส่วนใหเ้หมาะสมกับสถานการณท์าง
เศรษฐกิจ และโอกาสในการแข่งขนั ซึ่งรวมถึงโอกาสต่างๆ ในการลงทนุกบั คู่คา้ และการลงทนุโครงการต่างๆ ที่มีศกัยภาพ โดย
สรุปบรษิัทไดม้ีการใชเ้งินในการลงทนุจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดงันี ้

- บริษัทไดล้งทุนขยายกิจการและไดเ้ขา้ท าสญัญากับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)  ส าหรบั
การบริหารคลงัสินคา้ระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยใชเ้งินที่ไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรพัยต์่อประชาชนใน
ครัง้แรก (IPO) เป็นจ านวน 59.48 ลา้นบาท  
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  - บริษัทไดล้งทุนซือ้กิจการ DGPS ที่ประเทศสิงคโปรด์งัที่ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ มลูค่าโครงการประมาณ  
267.76 ลา้นบาท โดยบริษัทไดช้ าระค่าใชจ้่ายในส่วนแรกไปแลว้จ านวน 121 ลา้นบาท และบริษัทจะช าระส่วนที่เหลืออีก 
146.74 ลา้นบาท ตามงวดในช่วงสิน้ปี ทัง้นี ้ตามผลประกอบการท่ีระบไุวใ้นสญัญา  

- ส่วนเงินที่ เหลือที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก ( IPO) จ านวน 441.44  
ลา้นบาท ทางบรษิัทไดใ้ชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนไปแลว้ประมาณ 254.18 ลา้นบาทคงเหลือ 187.26 ลา้นบาท ซึ่งบรษิัทจะน าเงิน
ส่วนท่ีเหลือนีไ้วใ้ชเ้พื่อเป็นเงินทุนหมนุเวียนและเงินลงทุนเพื่อขยายกิจการและเงินลงทุนในทรพัยสิ์นที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจโลจิ
สติกสข์องบรษิัท    
  นอกจากนี ้บริษัทภายใตก้ารก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ยงัมีแนวคิดในการเขา้รว่ม
โครงการกบัภาคเอกชนในการต่อตา้นการทจุรติดว้ย โดยบรษิัทก าลงัอยู่ระหว่างการศกึษาและพิจารณาแนวทางในการเขา้รว่ม
โครงการดงักล่าว ทัง้ในส่วนของบรษิัท และบรษิัทย่อยดว้ย 
  ประธานกล่าวขอบคุณและเปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและใหค้วามคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามี
ผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะดงันี ้
  นายมานิตย ์เลิศสาครศิร ิผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดก้ล่าวขอบคณุประธานและชื่นชมการท างานของ
คณะกรรมการบรษิัทท่ีค านึงถึงการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (CG) และไดแ้สดงความเห็น ดงัต่อไปนี ้
  ประการแรก นายมานิตย ์เลิศสาครศิริ แสดงความเห็นว่าเนื่องจากเอกสารแนบ 2 กล่าวคือ รายงาน
ประจ าปี 2561ในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้ตอ้งดาวนโ์หลดจาก QR Code มีเนือ้หาจ านวนกว่า 239 หนา้ ตนจึง
ตัง้ขอ้สงัเกตว่า เอกสารแนบฉบบัดงักล่าวไม่จ าเป็นตอ้งเป็นเอกสารฉบบัเต็ม แต่แนะน าใหบ้ริษัทพิจารณาแสดงขอ้มลูสรุปตวั
เลขที่เก่ียวกบัการเงิน เช่น ยอดขายและยอดก าไรของปีที่ผ่านมาก็เพียงพอแลว้  
  ประการที่สอง เนื่องจากเงินทุนหมนุเวียนของบริษัท มีประมาณ 700 ลา้นบาท ซึ่งในทางหนึ่งเป็นผลดีต่อ
บรษิัท เนื่องจากบรษิัทมีเงินจ านวนมาก แสดงถึงสถานะทางการเงินท่ีแข็งแรงท าใหไ้ม่จ าเป็นตอ้งกูเ้งิน แต่ในอีกดา้นหนึ่ง การท่ี
บริษัทเก็บเงินไวเ้ป็นจ านวนมากจะเป็นการกดดันเรื่องผลตอบแทนของเงินลงทุน (ROA) เพราะถึงแม้บริษัทจะมีก าไรดี แต่
อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ไดแ้ก่ ROA และ ROE  กลับลดลง นอกจากนี ้บริษัทไม่มีการลงทุนในลักษณะที่เป็น Heavy 
Investment แต่มีเพียงระบบ IT และ HR ตนจึงเกรงว่าหากบริษัทเก็บเงินไวเ้ป็นจ านวนมากต่อไปเรื่อยๆ จะเป็นแรงกดดนัต่อ
เรื่องผลประกอบการของบรษิัท 

ประการสดุทา้ย นายมานิตย ์เลิศสาครศิร ิตัง้ขอ้สงัเกตว่าธุรกิจ E-commerce น่าจะเป็นทางเลือกและเป็น
ธุรกิจใหญ่ของบรษิัทไดใ้นอนาคต  
  ประธานขอใหน้ายทิพย ์ดาลาล ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูต้อบค าถาม  
                            นายทิพย ์ดาลาล ไดช้ีแ้จงว่า บรษิัทมีแผนการซือ้กิจการ (Acquisition) ประมาณปีละ 1 กิจการใน 3 ปีแรกที่
เขา้ตลาด ซึ่งในปี ที่แลว้ บริษัท ก็ไดเ้ขา้ซือ้กิจการ DGPS ของประเทศสิงคโปร ์และเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บริษัทไดเ้ขา้ซือ้
กิจการ Around Logistics ของฮ่องกงไปแลว้ในมลูค่าประมาณ 500 ลา้นบาท ดงันัน้ บริษัทจึงไม่ไดเ้ก็บเงินสดไวเ้ป็นจ านวน
มากโดยไม่ลงทุนเพิ่มเติมแต่อย่างใด ทัง้นี ้ในการซือ้กิจการ บรษิัทไดพ้ิจารณาวตัถุประสงคห์ลกั 2 ประการ ไดแ้ก่ แนวทางธุรกิจ
ของบริษัท  และยุทธศาสตรข์องบริษัท เพื่อใหเ้ป็นธุรกิจที่สอดคลอ้งกับทิศทางการเจริญเติบโตของบริษัท โดยการซือ้กิจการ
ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าบรษิัทวางวิสยัทศันว์่าจะเป็นบรษิัทโลจิสติกสช์ัน้น าในระดบัภมูิภาค  
  ในส่วนของเรื่อง E-commerce เนื่องจากรอ้ยละ 95 ของธุรกิจของบริษัท เป็นการขนส่งสินคา้ระหว่าง
ประเทศ ดงันัน้ บริษัทจะมุ่งเนน้ประกอบธุรกิจ E-commerce ที่เก่ียวเนื่องกบัการขนส่งระหว่างประเทศ เพราะเป็นจดุแข็งของ
บรษิัท โดยจดุแข็งดงักล่าวรวมถึงการมีเครือข่ายการขนส่งทางอากาศยานและการปฏิบตัิการท่ีท่าอากาศยานต่างๆ อยู่แลว้ 
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  เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบ จึงไม่มีการลงมติ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือใหข้้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัท ในปี 2561  

มติทีป่ระชุม 
  รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัท ในปี 2561 
 
วำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2561  
  ประธานขอใหน้ายวิรชั นอบนอ้มธรรม ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผูร้ายงานงบแสดงฐานะ
ทางการเงินและงบก าไรขาดทนุ ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 
  นายวิรชั นอบนอ้มธรรม ชีแ้จงว่า งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตจาก บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
และไดผ่้านการพิจารณาตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทเรียบรอ้ยแลว้   

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณางบการเงนิดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเห็น
ควรที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในวนันี ้เพื่อพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปี สิน้สดุ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี ้เนื่องจากขอ้มูลรายละเอียดทั้งหมดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีและในเว็บไซตข์องตลาด
หลกัทรพัยแ์ลว้ จึงขออธิบายรายละเอียดโดยสงัเขปดงันี ้ 
  รายไดร้วมของบริษัท เติบโตขึน้ในอัตรารอ้ยละ 20.7 จากรายไดร้วมเท่ากับ 2,294.6 ลา้นบาทในปี 2560 
เป็น 2,770.6 ลา้นบาท ในปี 2561 โดยธุรกิจที่สรา้งรายไดม้ากที่สดุใน 4 กลุ่มธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกิจการขนส่งสินคา้ทางอากาศ โดย
มีรายละเอียดดงันี ้

▪ รายไดจ้ากธุรกิจขนส่งสินคา้ทางอากาศในปี 2561 เท่ากับ 2,279.6 ลา้นบาท ซึ่งเติบโตขึน้ใน
อตัรารอ้ยละ 22.3 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

▪ รายได้จากธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก ในปี 2561 เท่ากับ 116.6 ล้านบาท  
ซึ่งเติบโตขึน้ในอตัรารอ้ยละ 34.1 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

▪ รายไดจ้ากธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกสใ์นปี 2561 เท่ากับ 135 ลา้นบาท ซึ่งเติบโตขึน้ใน
อตัรารอ้ยละ 28 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

▪ รายไดจ้ากธุรกิจโลจิสติกสส์ าหรบัเคมีภัณฑแ์ละสินคา้อันตรายในปี 2561 เท่ากับ 561.9 ลา้น
บาท ซึ่งเติบโตขึน้ในอตัรารอ้ยละ 4.1 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

▪ รายไดธุ้รกิจอื่นๆ เช่น รายไดด้อกเบีย้ รายไดค้่าธรรมเนียมระหว่างการติดตาม ในปี 2561 เท่ากบั 
15.1 ลา้นบาท ซึ่งเติบโตขึน้ในอตัรารอ้ยละ 2.5 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

  รวมรายไดก้่อนสุทธิรายการระหว่างกันจ านวน 3,108.2 ลา้นบาท ซึ่งเติบโตขึน้ในอัตรารอ้ยละ 19.1 เม่ือ
เทียบกับปีก่อน และหลงัสทุธิรายการระหว่างกนัแลว้เท่ากับ 2,770.6 ลา้นบาท ซึ่งเติบโตขึน้ในอตัรารอ้ยละ 20.7 เมื่อเทียบกบั
ปีก่อน 
  บริษัทมีก าไรขัน้ตน้ในปี 2561 เท่ากับ 484.6 ลา้นบาท โดยลดลงจากก าไรขัน้ตน้ในปี 2560 ที่ 531.4 ลา้น
บาท ซึ่งคิดเป็นอตัราการลดลงของก าไรขัน้ตน้ที่รอ้ยละ 8.9 อนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงการบนัทึกบญัชี ระหว่างตน้ทนุ
ในการใหบ้รกิารกบัค่าใชจ้่ายในการขาย รวมถึงการปรบัปรุงตน้ทนุคา้งจ่ายสายการบินในปี 2560 โดยสามารถแบ่งก าไรขัน้ตน้
ตามประเภทธุรกิจ ดงันี ้
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▪ ก าไรขั้นตน้จากธุรกิจขนส่งสินคา้ทางอากาศในปี 2561 เท่ากับ 249.4 ลา้นบาท โดยลดลงใน
อตัรารอ้ยละ 22.2 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

▪ ก าไรขั้นตน้จากธุรกิจขนส่งสินคา้ทางทะเลและทางบกในปี 2561 เท่ากับ 71.7 ลา้นบาท โดย
เติบโตขึน้ในอตัรารอ้ยละ 86.1 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

▪ ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจการบรหิารจดัการโลจิสติกสใ์นปี 2561 เท่ากบั 36.1 ลา้นบาท ลดลงในอตัรา
รอ้ยละ 3.1 เมื่อเทียบกบัปีก่อน  

▪ ก าไรขั้นตน้จากธุรกิจโลจิสติกสส์ าหรับเคมีภัณฑ์และสินคา้อันตรายในปี 2561 เท่ากับ 132.9 
ลา้นบาท ซึ่งลดลงในอตัรารอ้ยละ 6.5 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

  บรษิัทมีก าไรสทุธิในปี 2561 เท่ากบั 150.7 ลา้นบาท เติบโตขึน้ในอตัรารอ้ยละ 16.2 เมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิ
ที่ 129.6 ลา้นบาท ในปี 2560 โดยอตัราก าไรสทุธิในปี 2561 เท่ากับรอ้ยละ 5.4 ในขณะที่อตัราก าไรสทุธิในปี 2560 อยู่ที่รอ้ย
ละ 5.6 
  ในดา้นงบแสดงฐานะทางการเงิน สินทรพัยร์วมของบริษัท ในปี 2561 เท่ากับ 1,902 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 
1,556 ลา้นบาทในปี 2560 โดยเป็นผลมาจากเงินสดที่เพิ่มขึน้ ซึ่งมีจ านวน 732 ลา้นบาท หนีสิ้น สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 เท่ากับ 702 ลา้นบาท ซึ่งเป็นส่วนของเจา้หนีก้ารคา้ 443 ลา้นบาท และหนีท้ี่มีภาระดอกเบีย้ ไดแ้ก่ การเช่าซือ้อุปกรณ ์
ประมาณ 33 ลา้นบาท 
  นายวิรชั นอบนอ้มธรรม รายงานอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัของบรษิัท ใหท้่านผูถื้อหุน้ทราบดงันี ้ 

▪ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ (Return on Equity) ลดลงเป็นรอ้ยละ 13 ในปี 2561 เนื่องจาก
ก าไรของบรษิัทเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีอตัราก าไรของบรษิัทนอ้ยกว่าเงินสดที่เพิ่มขึน้หลงัเขา้จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัย ์จาก 768.68 ลา้นบาท แต่ใชไ้ปเพียง 434.68 ลา้นบาท 

▪ อตัราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 3.1 เท่า ในปี 2560 เป็น 2.1 เท่า ในปี 2561 
▪ อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุเพิ่มขึน้จาก 0.4 เท่า ในปี 2560 เป็น 0.6 เท่า ในปี 2561 
▪ หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทนุอยู่ในระดบัท่ีต ่ามาก คือ 0.0x เท่า ซึ่งไม่ถึง 0.01 เท่า 
▪ ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียลดลงจาก 56.9 วนั ในปี 2560 เป็น 42.1 วนั ในปี 2561  
▪ ระยะเวลาช าระหนีล้ดลงจาก 93.7 วนั ในปี 2560 เป็น 61.1 วนั ในปี 2561  

  ดงันัน้  สภาพคล่องของบรษิัทจึงแข็งแรง เนื่องจากบรษิัทรบัเงินเขา้มามากกว่าเงินท่ีจ่ายออกไป 
  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้สอบถาม
เพิ่มเติม 
  ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรบั
รอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  
  มติทีป่ระชุม  
  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิงบฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรบัรอบปีบญัชี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 434,901,437 100 
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2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 - 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 
วำระที ่5 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2561 และกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นเงินทุนส ำรองตำม

กฎหมำย 
  ประธานขอใหน้ายวิรชั นอบนอ้มธรรม ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี้ 
  นายวิรชั นอบนอ้มธรรม ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน แจง้ต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท  
ไดเ้สนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายในอัตรารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี ซึ่งคิดเป็นเงินจ านวน 5,498,372.09 บาท โดยบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิ
จากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัหกัภาษี และทุนส ารองตามที่กฎหมายก าหนด และเงินส ารองอื่นๆ ตลอดจนภาระผกูพนั
ตามเงื่อนไขของสญัญาเงินกูท้ี่บรษิัท ไดใ้หไ้วแ้ก่สถาบนัการเงิน 
  โดยในปี 2561 บรษิัทมีก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัทจ านวน 150,677,108 บาท คณะกรรมการ
บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.17 
บาท รวมเป็นเงินปันผลจ านวนทัง้สิน้ 103,160,944.96 บาท โดยบรษิัทไดพ้ิจารณาก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date) ที่มี
สิทธิในการรบัเงินปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 
  ทัง้นี ้ในปี 2560 ก่อนที่บรษิัทจะเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็น
จ านวน 2 ครัง้ และไดจ้่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.11 บาทในปี 2560 ส่วนในปี 2561 เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.17 บาท  
  ส่วนจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลในปี 2561 มีจ านวนทัง้หมด 606,829,088  หุน้ โดยมีจ านวนหุน้ท่ีมี
สิทธิไดร้บัเงินปันผลเพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 2,329,088 หุน้ ซึ่งมาจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั 
(Warrant) ของพนักงานบริษัท  จึงรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินทั้งสิน้ 103,160,944.96 บาท ซึ่งหากเปรียบเทียบเป็น
อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิจะอยู่ที่รอ้ยละ 68.5 
  ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุม
สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะดงันี ้
  นายมานิตย ์เลิศสาครศิร ิผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดแ้สดงความเห็นว่า ตนพอใจกบัอตัราการจ่ายเงนิ
ปันผลที่รอ้ยละ 68.5 เนื่องจากเมื่อเทียบกับข้อบังคับของบริษัทที่ใหก้ับทางตลาดหลักทรพัยไ์วท่ี้รอ้ยละ 40 และตนเห็นว่า
เนื่องจากบรษิัท ไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงิน บรษิัทควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรบัปีหนา้ 
  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้สอบถาม
เพิ่มเติม  
  ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 และการจดัสรรก าไร
สทุธิเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมาย 
  มติทีป่ระชุม 
  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิจ่ายเงินปันผลในปี 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตราหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.17 
บาท  และการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 5,498,372.09 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
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มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 434,901,437 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 - 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 
วำระที ่6  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่แทนกรรมกำรทีพ่้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ  
  ประธานขอใหน้ายวิภธูา ตระกลูฮนุ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้ 
  เพื่อความโปรง่ใส กรรมการทัง้ 4 ท่านที่พน้จากต าแหน่งตามวาระไดอ้อกจากที่ประชมุเป็นการชั่วคราว 
  นายวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 
71 ของพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้ 17 ของขอ้บงัคบัของบรษิัท ก าหนดใหใ้นการ
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ ถา้
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหก้รรมการออกในจ านวนที่ใกลก้ับจ านวน 1 ใน 3 ที่สุด ในการประชุมสามัญ
ประจ าปี 2562 มีกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นการพน้จากต าแหน่งกรรมการครัง้แรก จึงใชว้ิธีจบั
ฉลากออก โดยมีรายชื่อกรรมการที่พน้จากต าแหน่งดงันี ้

1. นายเกรกิไกร จีระแพทย ์  กรรมการอิสระ 
2. นายวิรชั นอบนอ้มธรรม  กรรมการ 
3. นายธนทั ตาตะยานนท ์  กรรมการ 
4. นายจิโรจ พนาจรสั   กรรมการ 

  ในการสรรหาและพิจารณาบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการนัน้ บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหท้่านผูถื้อหุน้เสนอ
รายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 – 31 
มกราคม 2562 แต่ไม่มีท่านผูถื้อหุน้เสนอรายชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด  และไดพ้ิจารณาสรรหา
จากท าเนียบกรรมมการอาชีพ (Director Pool) แต่ไม่พบบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ดังนั้น 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงไดด้  าเนินการสรรหาและพิจารณาบคุคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท  
โดยการพิจารณาจากความรู ้ประสบการณ ์และความเหมาะสมอันจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง
คุณสมบตัิตามที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียงดออก
เสียงลงคะแนน) จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่านดังกล่าวกลับเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
  ทัง้นี ้ในส่วนของกรรมการอิสระนัน้  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิ
ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑข์องตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกรรมการอิสระดงักล่าวสามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็น
อิสระ และรายละเอียดประวตัิและประสบการณ์ท างานของกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ ตามเอกสารแนบ 3  
  นายวิภูธา ตระกูลฮุน จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตัง้กรรมการจ านวน 4 ท่าน ที่ตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
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  มติทีป่ระชุม   
  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการจ านวน 4 ท่าน ที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

1) นายเกรกิไกร จีระแพทย ์เป็นกรรมการอิสระ 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 433,851,632 99.7575 
2.  ไม่เห็นดว้ย 1,054,805 0.2425 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บตัรเสีย - 0 
รวมทัง้หมด 434,906,437 100 

 

2) นายวิรชั นอบนอ้มธรรม เป็นกรรมการ 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 433,851,632 99.7575 
2.  ไม่เห็นดว้ย 1,054,805 0.2425 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บตัรเสีย - 0 
รวมทัง้หมด 434,906,437 100 

 

3) นายธนทั ตาตะยานนท ์เป็นกรรมการ 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 433,851,632 99.7575 
2.  ไม่เห็นดว้ย 1,054,805 0.2425 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บตัรเสีย - 0 
รวมทัง้หมด 434,906,437 100 

 

4) นายจิโรจ พนาจรสั เป็นกรรมการ 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 433,851,632 99.7575 
2.  ไม่เห็นดว้ย 1,054,805 0.2425 
3.  งดออกเสียง - - 
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4.  บตัรเสีย - 0 
รวมทัง้หมด 434,906,437 100 

 
วำระที ่7  พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 
  ประธานขอให้นายวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี ้แจง 
ในวาระนี ้
  นายวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาเห็นชอบการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนน าเสนอ โดยค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชมุ และบ าเหน็จ
กรรมการ  ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมของอตัราค่าตอบแทนกรรมการ 
จากการเทียบเคียงกบับรษิัทจดทะเบียนท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกบัทางบรษิัท  นอกจากนีก้ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว 
เป็นไปตามขอ้ 22 ของขอ้บงัคบัของบรษิัท ที่ก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทั ในรูปแบบของเงนิ
รางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ   
  โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 มีดงันี ้    

  ทั้งนี ้ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุม และบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2562  รวมกันแล้วจะ 
ไม่เกิน 4,700,000 บาท โดยบ าเหน็จกรรมการให้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็น  

 ค่ำตอบแทน ค่ำเบีย้ประชุม 
รายเดือน ต่อครัง้ที่เขา้ประชมุ 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 
คณะกรรมกำรบริษัท 

- 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 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 

คณะกรรมกำรสรรหำ 
และก ำหนดค่ำตอบแทน 

- ประธาน                                       
- กรรมการ 

 
 
-                                              
- 

 
 
-                                              
- 

 
                                                           

15,000 บาท 
10,000 บาท                                                     

 
                                                           

15,000 บาท 
10,000 บาท                                                     

คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ี 
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 
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ผู้จัดสรรตามความเหมาะสม นอกจากนีก้รรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระไม่มีสิทธิไดร้ับค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริษัทและ
กรรมการชดุย่อย รวมถึงบ าเหน็จกรรมการ 
  ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้สอบถาม
เพิ่มเติม   
  ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
  มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และ
บ าเหน็จกรรมการของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2562 ตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนเสนอ ในจ านวนไม่เกิน 4,700,000 บาท โดยบ าเหน็จกรรมการใหอ้ยู่ในอ านาจของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรตามความเหมาะสม ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

1.  เห็นดว้ย 434,906,437 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 0 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 
วำระที ่8  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2562 

 ประธานขอใหน้ายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้
  นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชีของบริษัท ดว้ยวิธีการเปรียบเทียบคุณสมบัติ ข้อเสนองาน และค่าตอบแทน โดยไดพ้ิจารณา
เปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีอื่นสองรายตามที่ทางคณะกรรมการจัดการน าเสนอ ซึ่งจากผลการพิจารณาคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นชอบใหเ้สนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชี โดยมี
รายนามผูส้อบบญัชี ดงันี ้

1.    นายวิเชียร กิ่งมนตรี   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3977 และ/หรือ  
2.   นางสาวสขุมุาภรณ ์วงศอ์รยิาพร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4843 และ/หรือ  
3.   นางสาววราภรณ ์วรธิติกลุ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4474  

  โดยใหผู้ส้อบบญัชีดงัมีรายนามขา้งตน้ คนใดคนหนึ่งท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 ในกรณีที่ไม่
สามารถปฏิบัติหนา้ที่ไดใ้ห ้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด  จัดหาผูส้อบบัญชีอื่นท าหนา้ที่แทนได ้ทั้งนี ้
ขอ้มลูของผูส้อบบญัชีที่เสนอปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้แลว้ 
  นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ผูส้อบบัญชีดงักล่าวมีความ
เป็นอิสระ มีความรูค้วามสามารถและประสบการณใ์นการสอบบญัชี โดยเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนสอบบญัชีประจ าปี 
2562 ส าหรบัการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในเครือ เป็นจ านวน 7,690,000 บาท โดยค่าตอบแทนสอบบัญชีดังกล่าว
ครอบคลมุการสอบบญัชีงบเฉพาะกิจการของบรษิัท และบรษิัทในเครือจ านวน 15 บรษิัท และการสอบบญัชีงบการเงินรวมของ
บรษิัทเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
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  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเรือ่ง
อื่นใดอีก  
  ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทน
ประจ าปี 2562 
  มติทีป่ระชุม 
  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทแ์ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 
โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

มติที่ลงคะแนนเสียง 
จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 
รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 434,906,437 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 - 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 
วำระที ่9  พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที ่24 25 และ 31 
  ประธานขอใหน้ายทิพย ์ดาลาล ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้
  นายทิพย ์ดาลาล ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกับประกาศคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 มาตรา 100 ที่แกไ้ขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้แกไ้ขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และ
เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ที่ 24 25 และ 31 ตามรายละเอียดที่
ปรากฏในเอกสารเปรียบเทียบแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัท ซึ่งไดจ้ดัส่งใหท้่านผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้
ดงันี ้
 

ข้อบังคับของบริษทั ฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับของบริษทั ทีเ่สนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

ขอ้ 24.  ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมา
ประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรม
การทัง้หมดจึงจะครบองคป์ระชมุ และใหป้ระธาน
กรรมการท าหน้าที่ เ ป็นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้และมี
รองประธานกรรมการอยู่ ใหร้องประธานกรรมการ
เป็นประธานในที่ประชุม แต่ถา้ไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น หรือไม่

ขอ้ 24.  ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมา
ประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรม
การทัง้หมดจึงจะครบองคป์ระชมุ และใหป้ระธาน
กรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม
คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้และมี
รองประธานกรรมการอยู่ ใหร้องประธานกรรมการ
เป็นประธานในที่ประชุม แต่ถา้ไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น หรือไม่
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สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชมุ
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

 การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก  
 กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง  (1) เสียงในการ

ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรือ่ง
ใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหน่ึง (1) เพื่อเป็น
เสียงชีข้าด 

สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชมุ
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

 ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธาน
ในที่ประชุมจะก าหนดใหก้รรมการของบริษัทเขา้
ร่วมประชุมและด าเนินการใดๆ ในการประชุม
ดังก ล่าวผ่าน ส่ืออิ เ ล็กทรอนิกส์ก็ ได้ โดยที่  
กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม  (1/3) ขององค์
ประชุม ต้องอยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน และ
กรรมการทั้งหมดที่ เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ ใน
ประเทศไทยขณะที่มีการประชมุ 

 การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสต์ามวรรคสอง
ต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ดา้นสารสนเทศ โดยใหม้ีการบันทึกเสียงหรือทั้ง
เสียงและภาพแลว้แต่กรณี ของกรรมการทุกราย
ในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม 
รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอรท์ี่เกิดจาก
บันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุม 
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

 กรรมการบริษัทซึ่งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยวิธีการและเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กล่าวมาขา้งตน้ ถือว่าเป็นการเขา้ร่วม
ประชุมอนัสามารถนบัเป็นองคป์ระชุมได ้และถือ
ว่ า ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ผ่ า น ส่ื อ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  มีผลเช่นเดียวกับการ
ประชุม ตามวิธีการที่บัญญัติไวใ้นกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัฉบบันี ้ 

 การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก  
 กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหน่ึง  (1) เสียงในการ

ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรือ่ง
ใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหน่ึง (1) เพื่อเป็น
เสียงชีข้าด 

ขอ้ 25.  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือผูซ้ึ่งได้รบัมอบหมายส่งหนังสือนดั
ประชมุไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อน

ขอ้ 25.  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนังสือนดั
ประชมุไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อน
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วนัประชมุ เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษา
สิทธิและประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวันประชุมให้เร็ว
กว่านัน้ก็ได ้ 

วนัประชมุ เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษา
สิทธิและประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวันประชุมให้เร็ว
กว่านัน้ก็ได ้

 ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
รวมทัง้เอกสารประกอบการประชมุคณะกรรมการ
บริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสแ์ทนก็ได ้ในการนีผู้ม้ีหนา้ที่จดัการ
ประชุมตอ้งจดัเก็บส าเนาหนงัสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน โดย
จะจดัเก็บในรูปขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้

ขอ้ 31.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็น
การประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือนนบั 
แต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท  

 การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้
เรียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 

 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งใน
หา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือ
ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน ซึ่งมีหุน้นับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของ
จ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเข้าชื่อกันท า
หนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุ
เหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนใน
หนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) 
เ ดือน นับแต่วันที่ ได้รับหนัง สือจากผู้ ถือหุ้น
ดงักล่าว 

 

ขอ้ 31.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็น
การประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือนนบั 
แต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท  

 การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้
เรียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 

 ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุน้นับรวมกัน
ไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่
จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ชื่อกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลใน
การท่ีขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดั
ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในส่ีสิบหา้ (45) วัน 
นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลาย
ซึ่ ง เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกั นได้
จ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็
ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วนั นบัแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่า
เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทจะตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนั
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จ าเป็นที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏ
ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่ เป็นการเรียกประชุม
เพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้
ซึ่งร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว้
ในข้อ  33 ผู้ ถื อหุ้นตามวรรค ส่ีต้อ ง ร่ วมกัน
รับผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจัดใหมี้
การประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเรือ่ง
อื่นใดอีก  
  ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ที่ 24 25 และ 
31 
  มติทีป่ระชุม   
  ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ที่ 24 25 และ 31 
ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

มติที่ลงคะแนนเสียง 
จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 
รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 434,906,437 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 0 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 
วำระที ่10 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
  ประธานแจง้ว่า วาระนีก้  าหนดไวเ้พื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามขอ้สงสยั หรือเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทได้
ชีแ้จงขอ้ซกัถามหรือขอ้สงสยัต่างๆ ของผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ดงันัน้จะไม่มีการน าเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนุมตัิและจะ
ไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้
  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม  
  นายสรวิศ จตนุารถ ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่าบรษิัทจะรบัมืออย่างไรต่อข่าวท่ีระบวุ่าสาย
การบินแอรเ์อเชีย จะเปิด Red Cargo เพื่อขนส่งสินคา้เอง 
  นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชี ้แจงต่อท่ีประชุมว่ากลุ่มสายการบินแอร์เอเชียมีฐาน 
การบินอยู่ใน 5 ประเทศ ไดแ้ก่ (1) ประเทศมาเลเซีย (ส านกังานใหญ่) ซึ่งมีสายการบินแอรเ์อเชีย และแอรเ์อเชียเอ็กซ ์(2) ประเทศไทย 
ได้แก่สายการบินไทยแอร์เอ เชีย  และ ไทยแอร์เอ เชีย เอ็กซ์  (3) ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่ งมีสายการบินฟิ ลิปปินส ์
แอรเ์อเชีย (4) ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีสายการบินอินโดนีเซียแอรเ์อเชีย และ (5) ประเทศอินเดีย ซึ่งมีสายการบินแอร ์เอเชีย
อินเดีย และน่าจะมีแผนในการขยายต่อไปในอนาคตอีก 
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  ในประเทศไทยนัน้ สายการบินไทยแอรเ์อเชียนบัเป็น Budget  Airline  ที่ด  าเนินธุรกิจมากว่า 10 ปีแลว้  ซึ่ง
ทางบริษัทเองก็ไดเ้ป็นตวัแทนขายระวางสินคา้ใหแ้ก่สายการบินไทยแอรเ์อเชีย มาแลว้เป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปี และไดเ้ป็น
ตวัแทนขายระวางสินคา้ใหแ้ก่สายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซเ์พิ่มเติมในเวลาต่อมา   โดยมีสญัญาระหว่างกนัเรื่อยมา ตัง้แต่มี
ปริมาณการขนส่งสินคา้ต่อปีเพียงประมาณหลกัพนัตนัในปีแรก จนมาถึงวนันีก้ว่า 40,000 – 50,000 ตนั  ทัง้นี ้ ในการที่สาย
การบินแอรเ์อเชีย จะท า Red Cargo โดยจะดูแลเรื่องของธุรกิจขนส่งสินคา้และโลจิสติกสเ์อง และจะเขา้ไปบริหารธุรกิจขนส่ง
สินคา้ของสายการบินภายในเครือแอรเ์อเชียเองนัน้  มองว่าในส่วนของประเทศไทย การแต่งตัง้ตวัแทนการขายระวางสินคา้
ใหแ้ก่สายการบินไทยแอรเ์อเชีย และไทยแอรเ์อเขียเอ็กซ ์มีโมเดลท่ีแตกต่างจากการแต่งตัง้การเป็นตวัแทนการขายระวางสินคา้
ใหแ้ก่สายการบินแอรเ์อเชียในประเทศอื่น เนื่องจากในประเทศไทยทางบริษัทไดร้บัสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียว (Exclusive) ในการ
บริหารจดัการทั้งหมดในทุกเสน้ทางที่สายการบินไทยแอรเ์อเชีย และไทยแอรเ์อเชียเอ็กซใ์หบ้ ริการ  ทั้งการขนส่งสินคา้ทาง
อากาศระหว่างประเทศทัง้ขาเขา้และขาออก รวมถึงการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศดว้ย อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย
มีอตัราการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศนอ้ยมาก กล่าวคือเพียงไม่ถึงรอ้ยละ 1 ของการขนส่งในประเทศทัง้หมด     

ถึงแมแ้นวทางของ Red Cargo  อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท แต่จากการที่ทางบริษัทไดม้ีมีโอกาสเจรจา
หารือกับผู้บริหารของสายการบิน ไทยแอร์เอเชียและไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของ Red Cargo  
ท่ีประเทศมาเลเซียมา 3 – 4 ครัง้แลว้ โดยในเบือ้งตน้บริษัทก็ไดร้บัสญัญาณบวก จึงเชื่อว่าบริษัทจะสามารถบริหารจดัการให้
เกิดผลกระทบต่อบริษัทในเชิงบวก และส่งผลดีต่อการด าเนินงานร่วมกันในระยะยาว หากมีความชดัเจนเพิ่มเติม บริษัทจะรีบ
ชีแ้จงใหก้บัผูถื้อหุน้ทราบต่อไป 
  ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ข้าร่วมประชุม
สอบถามเรื่องอื่นใดอีก  
  ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและใหข้อ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ
จะน าไปพิจารณาต่อไป และจะพยายามปฏิบตัิหนา้ที่ใหด้ีที่สดุเพื่อผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้  
  เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชมุ 
 
ปิดประชมุเวลา 15.47 น. 
 
 
 

      ลงชื่อ    ประธานท่ีประชมุ 
       (นายเกรกิไกร จีระแพทย)์ 
       ประธานกรรมการบรษิัท 

 
 

      ลงชื่อ    เลขานกุารท่ีประชมุ 
       (นางดรุณี รกัพงษ์พิบลู) 
           เลขานกุารบรษิัท 
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ข้อมูลกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 

ชื่อ - สกุล นายอภชิาติ จีระพันธุ ์
อาย ุ 61 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี /  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
การศึกษา - ปรญิญาตรีนิตศิาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปรญิญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - ประกาศนยีบตัร หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรบั  

  นกับรหิารระดบัสงูสดุ สถาบนัพระปกเกลา้ (ปปร.) รุน่ท่ี 18/2557 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 103/2556 
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ 31/2561 
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย  
-  หลกัสตูร Corporate Governance for Executives (CGE) รุน่ 15/2562 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ วาระท่ี 1 ปี 2560 – 2563 (จ านวน 3 ปี) 
(หากไดร้บัการเลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง จะด ารงต าแหน่งรวมเป็นเวลา 6 ปี) 

วันทีเ่ข้าเป็นกรรมการของบริษัท 2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 

กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การถือหุน้ในบริษทั (ของตน/คู่สมรส/
บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ) -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน
อื่น 

2561 - ปัจจบุนั 
 
 

2558 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั  
 
2556 - ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บมจ. น า้มนัพืชไทย 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ บมจ. มิลลค์อน สตีล 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน บมจ. มลิลค์อน สตีล  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน บมจ. สายการบินนกแอร ์

 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 2 แห่ง 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั
หรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัท อันที่
อาจจะท าให้เกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชนต์่อบรษิัท 

-ไม่มี- 

ประสบการณก์ารท างานในองคก์ร 
อื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

2562 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 

ผูเ้ชี่ยวชาญประจ าตวัสมาชกิวฒุสิภา 
กรรมการเหรญัญิก มลูนิธิกฎหมายธุรกจิ 
กรรมการ บจก. เอซี เวิรล์ไวด ์ 

2541 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ท็อป เพอรฟ์อรม์มิ่ง คอรป์อเรชั่น 
2561 - 2562  
2557 - 2561 
2545 - 2561 
2534 - 2561 

ที่ปรกึษารฐัมนตรวี่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
กรรมการ บจก. คอนติเนนตลั โฮลดิง้ส ์
กรรมการ บจก. สยามพรีเมียร ์เซอรว์ิส 
กรรมการ บจก. ส านกักฎหมายสากล สยามพรเีมียร ์

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 - คณะกรรมการบรษิัท 9/10 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 90 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการที่ดี 3/3 คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2  คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ไดร้บัการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาจาก
ความรู ้ประสบการณ ์และความสามารถอันจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
รวมถึงคุณสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระครบถว้นตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด และเสนอ
ต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา 
ทั้งนี ้นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ไดผ่้านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่าสามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่และใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ดงันัน้ 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระของ  
บรษิัท 

คุณสมบัตติ้องห้าม ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
คุณสมบัตอิื่นๆ ไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบรษิัทสอบบญัชีภายนอก ท่ีบรษิัทใชบ้รกิารอยูใ่นชว่ง 2 ปี

ที่ผ่านมา 
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การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ ่/ บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลในปัจจุบัน 
หรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

 
ลักษณะความสัมพันธ ์ คุณสมบัติ 

1. เป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มในการบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) ไม่เป็น 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างอิสระ 
    (เช่น การซือ้ / ขายวตัถดุิบ / สินคา้ / บรกิาร / การใหย้ืมเงินหรือการกูย้ืมเงิน) 

ไม่มี 

4. เป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท / บรษิัทย่อย ไม่เป็น 
5. เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้ เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่  
    หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

ไม่เป็น 

 

34 TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED      ANN



 

 
 

เอกสารแนบ 3 

ข้อมูลกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 

ชื่อ - สกุล นายธีรนิติ ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
อาย ุ 50 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการบรษิัท / กรรมการจดัการ /  

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี / อนกุรรมการบรหิารความเส่ียง 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 
การศึกษา ปรญิญาตรีศิลปศาสตรบณัฑิต วชิาเอกภาษาองักฤษ  

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 127/2559 

  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- Financial Statements for Directors Class (FSD) รุน่ 30/2559 
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ วาระท่ี 1 ปี 2560 – 2563 (จ านวน 3 ปี) 
วันทีเ่ข้าเป็นกรรมการของบริษัท 2560 - ปัจจบุนั 

2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 

กรรมการบรษิัท 
กรรมการจดัการ 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
อนกุรรมการบรหิารความเส่ียง 

การถือหุน้ในบริษทั (ของตน/คู่สมรส/
บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ) 60,801,381 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 9.97 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน
อื่น - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั
หรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัท อันที่
อาจจะท าให้เกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชนต์่อบรษิัท 

- ไม่มี - 

ประสบการณก์ารท างานในองคก์ร 
อื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

 
 
2562 - ปัจจบุนั 
2562 - ปัจจบุนั 

การด ารงต าแหน่งของบมจ.ทริพเพิล ไอ โลจิสตกิส ์/  
บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทนุ / บริษัทร่วมค้า 
กรรมการ บจก. เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) 
กรรมการ บจก. เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์                 

2556 - ปัจจบุนั  
2555 - ปัจจบุนั 

กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บจก. เอเชีย กราวด ์เซอรว์ิส 
กรรมการ บจก. จีเอสเอ เอเชยี คารโ์ก 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บจก. เอเชีย เน็ตเวิรค์ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
2551 - ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ทรพิเพิล ไอ เอเชีย คารโ์ก 
2550 - ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ทรพิเพิล ไอ แอร ์เอ็กซเ์พรส 
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เอกสารแนบ 3 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 - คณะกรรมการบรษิัท 9/10 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 90 
- คณะกรรมการจดัการ 10/11 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 90.9 
- กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 3/3 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- อนกุรรมการบรหิารความเส่ียง 3/3 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ นายธีรนิติ์   อิศรางกูร  ณ อยุธยา ได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู ้ประสบการณ ์และความสามารถอันจะเป็นประโยชนต์่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งก าหนด และเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา 
ทัง้นี ้นายธีรนิติ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา ไดผ่้านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่า
สามารถปฏิบัติหนา้ที่ไดเ้ป็นอย่างดีและมีความรูค้วามสามารถอันเอือ้ประโยชนต์่อบริษัท  
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของ
บรษิัท 

คุณสมบัตติ้องห้าม ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
คุณสมบัตอิื่นๆ ไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบรษิัทสอบบญัชีภายนอกที่บรษิัทใชบ้รกิารอยูใ่นชว่ง 2 ปี

ที่ผ่านมา 
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เอกสารแนบ 3 

ข้อมูลกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 

ชื่อ - สกุล นางดรุณี รักพงษพ์บิูล 
อาย ุ 49 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการบรษิัท / กรรมการจดัการ /เลขานกุารบรษิัท 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 
การศึกษา - ปรญิญาตรี วิทยาศาสตรบ์ณัฑติ วิชาเอกวิทยาศาสตร ์ 

  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
  รุน่ 127/2559  
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- หลกัสตูร Company Secretary Program รุน่ 68/2559 
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- หลกัสตูร Financial Statements for Directors รุน่ 34/2560  
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- หลกัสตูร IR Fundamental Course 2561 ศนูยส่์งเสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทนุ (TSI)  
  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
- หลกัสตูร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) รุน่ 12/2562  
   สภาหอการคา้ไทย 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ วาระท่ี 1 ปี 2560 – 2561 (จ านวน 1 ปี) 
วาระท่ี 2 ปี 2561 – 2563 (จ านวน 2 ปี) 

วันทีเ่ข้าเป็นกรรมการของบริษัท 2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 

กรรมการบรษิัท 
กรรมการจดัการ 

การถือหุน้ในบริษทั (ของตน/คู่สมรส/
บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ) 7,703,275 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 1.26 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน
อื่น - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั
หรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัท อันที่
อาจจะท าให้เกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชนต์่อบรษิัท 

- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 3 

ประสบการณก์ารท างานในองคก์ร 
อื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

 
 
2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2551 - 2559 

การด ารงต าแหน่งของบมจ.ทริพเพิล ไอ โลจิสตกิส ์/  
บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทนุ / บริษัทร่วมค้า 
กรรมการบรษิัท บมจ. ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์
กรรมการจดัการ บมจ. ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์
เลขานกุารบรษิัท บมจ. ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์
กรรมการบรษิัท บจก. ทรพิเพิล ไอ อินเตอรเ์ฟรท 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 - คณะกรรมการบรษิัท 10/10 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- คณะกรรมการจดัการ 11/11 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ นางดรุณี รกัพงษ์พิบูล ไดร้บัการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาจาก
ความรู ้ประสบการณ ์และความสามารถอันจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
รวมถึงคุณสมบตัิการเป็นกรรมการครบถว้นตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด และเสนอต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา 
ทั้งนี ้นางดรุณี รกัพงษ์พิบูล ไดผ่้านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่าสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ไดเ้ป็นอย่างดีและมีความรูค้วามสามารถอันเอือ้ประโยชน์ต่อบริษัท ดังนั้น 
คณะกรรมการบรษิัทจึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัท 

คุณสมบัตติ้องห้าม ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
คุณสมบัตอิื่นๆ ไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบรษิัทสอบบญัชีภายนอกที่บรษิัทใชบ้รกิารอยูใ่นชว่ง 2 ปี

ที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

เอกสารแนบ 3 

ประสบการณก์ารท างานในองคก์ร 
อื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

 
 
2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2551 - 2559 

การด ารงต าแหน่งของบมจ.ทริพเพิล ไอ โลจิสตกิส ์/  
บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทนุ / บริษัทร่วมค้า 
กรรมการบรษิัท บมจ. ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์
กรรมการจดัการ บมจ. ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์
เลขานกุารบรษิัท บมจ. ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์
กรรมการบรษิัท บจก. ทรพิเพิล ไอ อินเตอรเ์ฟรท 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 - คณะกรรมการบรษิัท 10/10 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- คณะกรรมการจดัการ 11/11 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ นางดรุณี รกัพงษ์พิบูล ไดร้บัการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาจาก
ความรู ้ประสบการณ ์และความสามารถอันจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
รวมถึงคุณสมบตัิการเป็นกรรมการครบถว้นตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด และเสนอต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา 
ทั้งนี ้นางดรุณี รกัพงษ์พิบูล ไดผ่้านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่าสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ไดเ้ป็นอย่างดีและมีความรูค้วามสามารถอันเอือ้ประโยชน์ต่อบริษัท ดังนั้น 
คณะกรรมการบรษิัทจึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัท 

คุณสมบัตติ้องห้าม ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
คุณสมบัตอิื่นๆ ไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบรษิัทสอบบญัชีภายนอกที่บรษิัทใชบ้รกิารอยูใ่นชว่ง 2 ปี

ที่ผ่านมา 
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เอกสารแนบ 3 

ข้อมูลกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 

ชื่อ - สกุล นายเฉลิมศักดิ ์ กาญจนวรินทร ์
อาย ุ 43 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการบรษิัท / กรรมการจดัการ /  

อนกุรรมการบรหิารความเส่ียง  
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 
การศึกษา - ปรญิญาตรีบรหิารธุรกิจ วชิาเอกการจดัการทั่วไป  

  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  
- ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 126/2559 
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย  

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ วาระท่ี 1 ปี 2561 – 2563 (จ านวน 2 ปี) 
วันทีเ่ข้าเป็นกรรมการของบริษัท 2561 - ปัจจบุนั 

2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 

กรรมการบรษิัท 
กรรมการจดัการ 
อนกุรรมการบรหิารความเส่ียง 

การถือหุน้ในบริษทั (ของตน/คู่สมรส/
บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ) 

27,952,484 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 4.59 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน
อื่น - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั
หรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัท อันที่
อาจจะท าให้เกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชนต์่อบรษิัท 

- ไม่มี - 

ประสบการณก์ารท างานในองคก์ร 
อื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

 
 
2561 - ปัจจบุนั 

การด ารงต าแหน่งของบมจ.ทริพเพิล ไอ โลจิสตกิส ์/  
บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทนุ / บริษัทร่วมค้า 
กรรมการ บรษิัท ดจีี แพคเกจจิง้ พีทีอี แอลทีดี                          

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ฮาซเคม ทรานสแ์มเนจเมนท ์
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทรพิเพิล ไอ ซพัพลายเชน 
2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ดีจี แพคเกจจิง้ (ประเทศไทย) 
2551 - ปัจจบุนั 
2556 - 2559 
2555 - 2559 

กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ฮาซเคม โลจิสติกส ์แมเนจเมนท ์
กรรมการ บจก. จีเอสเอ คารโ์ก เน็ตเวิรค์ 
กรรมการ บจก. ซีดบับลิวที เคมคิอล โลจิสติกส ์
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เอกสารแนบ 3 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 - คณะกรรมการบรษิัท 8/10 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 80 
- คณะกรรมการจดัการ 10/11 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 90.9 
- คณะอนกุรรมการบรหิารความเส่ียง 2/3  ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 66.7 
- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ นายเฉลิมศกัดิ ์ กาญจนวรนิทร ์ไดร้บัการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณา
จากความรู ้ประสบการณ ์และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัท รวมถึงคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถว้นตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด และเสนอ
ต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา 
ทั้งนี ้นายเฉลิมศกัดิ์  กาญจนวรินทร ์ไดผ่้านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่า
สามารถปฏิบัติหน้าที่ไดเ้ป็นอย่างดีและมีความรูค้วามสามารถอันเอือ้ประโยชนต์่อบริษัท 
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของ
บรษิัท 

คุณสมบัตติ้องห้าม ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
คุณสมบัตอิื่นๆ ไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบรษิัทสอบบญัชีภายนอกที่บรษิัทใชบ้รกิารอยูใ่นชว่ง 2 ปี

ที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

เอกสารแนบ 3 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 - คณะกรรมการบรษิัท 8/10 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 80 
- คณะกรรมการจดัการ 10/11 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 90.9 
- คณะอนกุรรมการบรหิารความเส่ียง 2/3  ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 66.7 
- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ นายเฉลิมศกัดิ ์ กาญจนวรนิทร ์ไดร้บัการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณา
จากความรู ้ประสบการณ ์และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัท รวมถึงคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถว้นตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด และเสนอ
ต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา 
ทั้งนี ้นายเฉลิมศกัดิ์  กาญจนวรินทร ์ไดผ่้านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่า
สามารถปฏิบัติหน้าที่ไดเ้ป็นอย่างดีและมีความรูค้วามสามารถอันเอือ้ประโยชนต์่อบริษัท 
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของ
บรษิัท 

คุณสมบัตติ้องห้าม ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
คุณสมบัตอิื่นๆ ไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบรษิัทสอบบญัชีภายนอกที่บรษิัทใชบ้รกิารอยูใ่นชว่ง 2 ปี

ที่ผ่านมา 
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เอกสารแนบ 4 

 
ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี 

 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 
ชื่อ - นามสกลุ : นายวเิชยีร กิ่งมนตรี 
อาย ุ: 55 ปี   
สญัชาติ : ไทย 
สถานท่ีท างาน : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) 
ระยะเวลาที่ท างานกบับริษัท : 32 ปี 
ต าแหน่งหน้าที่ในบริษัท : หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี 
 
การศึกษา 
- พ.ศ. 2531 ปริญญาตรีสาขาการบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
สมาชิกในองค์กรวชิาชีพ 
- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัช ี
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(กลต.) 
- สมาชิก IOD และได้รับการอบรมหลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 61 
- อนกุรรมการการทดสอบการปฏิบตัิงานสอบบญัชี ของสภาวชิาชพีบญัชี 

 
ประสบการณ์ในการท างาน 
 ปฏิบตัิงานในบริษัท PwC เป็นระยะเวลา 32 ปี  ปัจจบุนัเป็นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี โดยมีประสบการณ์
ในการตรวจสอบบญัชี ส าหรับบริษัทในประเทศและบริษัทย่อยข้ามชาติของประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในธุรกิจ
หลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต และบริการต่างๆ รวมถึงเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีส าหรับบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจบุนัเป็นผู้สอบบญัชีบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ จ านวน 3 บริษัท ประกอบด้วย  

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

 
ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี 

 
 
ข้อมูลทั่วไป 
 
ชื่อ - นามสกลุ : นางสาวสขุมุาภรณ์ วงศ์อริยาพร 
อาย ุ: 51 ปี   
สญัชาติ : ไทย 
สถานท่ีท างาน : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) 
ระยะเวลาที่ท างานกบับริษัท : 28 ปี 
ต าแหน่งหน้าที่ในบริษัท : หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี 
 
การศึกษา 
- พ.ศ. 2559 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ศศินทร์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- พ.ศ. 2537 ประกาศนยีบตัรชัน้สงูด้านการตรวจสอบบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- พ.ศ. 2535 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
สมาชิกในองค์กรวชิาชีพ 
- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัช ี
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(กลต.) 
 

ประสบการณ์ในการท างาน 
 คุณสขุุมาภรณ์เป็นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบญัชีของ PwC มีประสบการณ์การท างานเป็นเวลากว่า 28 ปี อีก
ทัง้ ยงัได้ท างานท่ี PwC สหราชอาณาจกัรเป็นเวลา 2 ปี และที่ PwC ฮ่องกงเป็นเวลา 7 เดือน และยงัเป็นท่ีปรึกษาทางด้าน
วิชาการเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ส าหรับใน
ประเทศไทยและแถบอินโดจีน คณุสขุมุาภรณ์ท างานร่วมกบัเครือข่ายในต่างประเทศเก่ียวกบัการประยกุต์ใช้ IFRS 
 คุณสขุุมาภรณ์มีประสบการณ์อย่างดีในสายงานการตรวจสอบบญัชีในธุรกิจหลายประเภท ทัง้ธุรกิจโลจิสติกส์ 
การค้า และการขนส่ง อีกทัง้มีความเข้าใจเป็นอย่างดีเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ( IFRS) 
และมาตรฐานการบัญชีไทย ท่ี PwC ประเทศไทย คุณสุขุมาภรณ์ยังเป็นที่ปรึกษาด้านการบัญชี และเป็นผู้ สอบบัญชี
ส าหรับลกูค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ  
 
  

42 TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED      ANN



 

 
 

เอกสารแนบ 4 

 
ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี 

 
 
ข้อมูลทั่วไป 
 
ชื่อ - นามสกลุ :   นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล 
อาย ุ:    51  ปี 
สญัชาติ :    ไทย 
สถานท่ีท างาน :   บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) 
ระยะเวลาที่ท างานกบับริษัท : 27  ปี 
ต าแหน่งหน้าที่ในบริษัท :  หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี 
 
การศึกษา 

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

 
สมาชิกในองค์กรวชิาชีพ 

- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย 
- ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(กลต.) 
 
ประสบการณ์ในการท างาน 

ปัจจุบนัเป็นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบญัชีของบริษัท โดยมีประสบการณ์ในกาตรวจสอบบญัชีเป็นระยะเวลา 
27 ปี ซึ่งรวมระยะเวลาที่ได้ท างานในบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส จ ากัด เมืองดีทรอยด์ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกาเป็น
ระยะเวลาประมาณ 3 ปี คุณวราภรณ์มีประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบญัชีของกิจการหลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต 
อุตสาหกรรมยานยนต์ ซือ้มาขายไป บริการต่างๆ น า้มนัและก๊าซ และธุรกิจโทรคมนาคม โดยเฉพาะบริษัทย่อยของบริษัท
ในสหรัฐอเมริกา ปัจจบุนัเป็นผู้สอบบญัชีบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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เอกสารแนบ 5 

 
สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน)  
  
 

1. รายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 

ผู้ออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ : บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
ประเภทของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั 

(มหาชน) ครัง้ที่ 1 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ “iii-W1”) 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ระบชุื่อผู้ ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอ
ขาย 

: ไม่เกิน 152,326,944 หน่วย 

จ า น วนหุ้ น ส ามัญที่ อ อ ก เ พื่ อ ร อ ง รั บ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: ไม่เกิน 152,326,944 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 25% ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0.00 บาท 
วิธีการเสนอขาย : จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

ในอตัราส่วน 4 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษหุ้น
ให้ปัดทิง้) 

อตัราการใช้สิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 1 หน่วย (หน่ึงหน่วย) สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษัท ได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) (อาจเปล่ียนแปลงได้ตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิ) 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ภายหลงัการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ : ราคาหุ้นละ 6.00 บาท เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิ 

วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ : จดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสดัส่วนการถือหุ้น  
วนัก าหนดรายชื่อเพื่อสิทธิในการจองหรือ  
ได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับ
จดัสรร iii-W1 (Record date) ในวนัท่ี 28 เมษายน 2563 

อตัราส่วนการจดัสรร : 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (หากมีเศษหุ้นให้ปัดทิง้) ใน
กรณีที่มีเศษของ iii-W1 เหลือจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรข้างต้น 
ให้ปัดเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : วนัที่ก าหนดโดยคณะกรรมการจดัการ ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่บริษัทได้รับอนมุตัิจาก
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 
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เอกสารแนบ 5 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ใช้สิทธิทกุ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ทัง้นี ้วนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย คือ วนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ มีอายคุรบ 
3 ปีนับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้
สดุท้ายไม่ตรงกบัวนัท าการ ให้เล่ือนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายดงักล่าว
เป็นวนัท าการก่อนหน้า 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการ 
ใช้สิทธิ 

: ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึง่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท
จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ใน
ระหว่าง 5 วันท าการก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีที่วัน
ก าหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษัท ให้เล่ือนวนัก าหนดการใช้
สิทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ดงักล่าว 
ยกเว้นการแสดงความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้แสดงความจ านงใน
การใช้สิทธิในระหว่าง 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทจะต้องเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ พร้อมกับวันท่ีบริษัทจ่าย  
เงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้น ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้ นสามัญท่ีเกิดจากการใช้
สิทธิ 

: บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ออกและเสนอขายในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ )ประเทศไทย (จ ากดั  
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิ 

: บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ  และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตาม
เงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มี
ลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นที่ออกใหม่  และหุ้ นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  หรือเหตุการณ์อื่นใดใน
ท านองเดียวกนั 
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ใช้สิทธิทกุ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ทัง้นี ้วนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย คือ วนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ มีอายคุรบ 
3 ปีนับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้
สดุท้ายไม่ตรงกบัวนัท าการ ให้เล่ือนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายดงักล่าว
เป็นวนัท าการก่อนหน้า 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการ 
ใช้สิทธิ 

: ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึง่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท
จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ใน
ระหว่าง 5 วันท าการก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีที่วัน
ก าหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษัท ให้เล่ือนวนัก าหนดการใช้
สิทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ดงักล่าว 
ยกเว้นการแสดงความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้แสดงความจ านงใน
การใช้สิทธิในระหว่าง 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทจะต้องเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ พร้อมกับวันท่ีบริษัทจ่าย  
เงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้น ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้ นสามัญท่ีเกิดจากการใช้
สิทธิ 

: บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ออกและเสนอขายในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ )ประเทศไทย (จ ากดั  
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิ 

: บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ  และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตาม
เงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มี
ลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นที่ออกใหม่  และหุ้ นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  หรือเหตุการณ์อื่นใดใน
ท านองเดียวกนั 
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การปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

: 
 

บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิ ด
เหตุการณ์หนึ่งดงัต่อไปนี ้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทน
ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 
1. เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท อนัเป็นผลมาจากการ

รวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น  
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต ่า  
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกใหม่ใน

ราคาต ่า 
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้ นที่ออกใหม่ให้แก่         

ผู้ ถือหุ้น  
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่ง เกินกว่าอัตราที่ ระบุไ ว้ใน ข้อ              

ก าหนดสิทธิ  
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึงข้อ 5 ที่ท าให้ผลประโยชน์

ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม  

ทัง้นี ้บริษัทอาจต้องด าเนินการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนให้เพียงพอต่อการรองรับการปรับสิทธิดงักล่าวข้างต้น และมอบหมาย
ให้กรรมการ และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร 
และ/หรือบุคคลที่กรรมการ และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือประธาน
กรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้ พิจารณาก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียด
อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการปรับหรือการเปล่ียนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคา
การใช้สิทธิ 

ข้อก าหนดกรณีที่มีใบส าคัญแสดงสิทธิ
เหลืออยู่ 

: บริษัทจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทัง้จ านวน  
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การปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

: 
 

บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิ ด
เหตุการณ์หนึ่งดงัต่อไปนี ้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทน
ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 
1. เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท อนัเป็นผลมาจากการ

รวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น  
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต ่า  
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกใหม่ใน

ราคาต ่า 
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้ นที่ออกใหม่ให้แก่         

ผู้ ถือหุ้น  
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่ง เกินกว่าอัตราที่ ระบุไ ว้ใน ข้อ              

ก าหนดสิทธิ  
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึงข้อ 5 ที่ท าให้ผลประโยชน์

ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม  

ทัง้นี ้บริษัทอาจต้องด าเนินการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนให้เพียงพอต่อการรองรับการปรับสิทธิดงักล่าวข้างต้น และมอบหมาย
ให้กรรมการ และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร 
และ/หรือบุคคลที่กรรมการ และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือประธาน
กรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้ พิจารณาก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียด
อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการปรับหรือการเปล่ียนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคา
การใช้สิทธิ 

ข้อก าหนดกรณีที่มีใบส าคัญแสดงสิทธิ
เหลืออยู่ 

: บริษัทจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทัง้จ านวน  
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เงื่อนไขอื่นๆ : ให้กรรมการ และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และ/หรือบุคคลที่กรรมการ และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดและเปล่ียนแปลง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบส าคัญแสดงสิทธินี ไ้ด้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอ านาจที่กฎหมายก าหนด อาทิ การ
จดัสรร การก าหนดวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ การก าหนดเหตุ
แห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ 
อตัราการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ การเจรจา ตกลง ลงนามและส่งมอบ
เอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและ
สมควรอันเก่ียวเนื่องกับใบส าคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการน าใบส าคญัแสดง
สิทธิและหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
ด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการแต่งตัง้ผู้ รับมอบ
อ านาจช่วง รวมทัง้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่อง
กบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นีไ้ด้ทกุประการ  

 
2. ผลกระทบจากการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 

โปรดพิจารณารายละเอียดผลกระทบที่มีต่อผู้ ถือหุ้นในสารสนเทศการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เอกสารแนบ 7 
 
 

 

 
 

เอกสารแนบ 5 

เงื่อนไขอื่นๆ : ให้กรรมการ และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และ/หรือบุคคลที่กรรมการ และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดและเปล่ียนแปลง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบส าคัญแสดงสิทธินี ไ้ด้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอ านาจที่กฎหมายก าหนด อาทิ การ
จดัสรร การก าหนดวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ การก าหนดเหตุ
แห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ 
อตัราการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ การเจรจา ตกลง ลงนามและส่งมอบ
เอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและ
สมควรอันเก่ียวเนื่องกับใบส าคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการน าใบส าคญัแสดง
สิทธิและหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
ด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการแต่งตัง้ผู้ รับมอบ
อ านาจช่วง รวมทัง้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่อง
กบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นีไ้ด้ทกุประการ  

 
2. ผลกระทบจากการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 

โปรดพิจารณารายละเอียดผลกระทบที่มีต่อผู้ ถือหุ้นในสารสนเทศการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เอกสารแนบ 7 
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แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน)  

 
 

วันที่ 19 มีนาคม 2563 
 
ข้าพเจ้า บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 3/2563 เมื่อ

วนัที ่24 กมุภาพนัธ์ 2563 เวลา 15.00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัต่อไปนี ้
 

1. การเพิ่มทุน 
 ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จาก 307,500,000 บาท เป็น 383,663,472 

บาท โดยออกหุ้นสามญัจ านวน 152,326,944 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 76,163,472 บาท 
โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

 

การเพิ่มทนุ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

☑  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงนิทนุ หุ้นสามญั 
หุ้นบริุมสิทธิ 

152,326,944 
- 

0.50  
- 

76,163,472 
- 

  แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) หุ้นสามญั - - - 
หุ้นบริุมสิทธิ - - - 

  
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  
 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุ้น 

หมาย
เหตุ 

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัท ในการนีม้อบหมายให้
กรรมการ  และ/หรือกรรมการผู้ มี
อ านาจ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และ/หรือบุคคลที่กรรมการ 
และ/หรือกรรมการผู้ มีอ านาจ และ/
ห รื อประธาน เ จ้ าห น้ าที่ บ ริ หาร
มอบหมายมีอ านาจในการก าหนดและ
เปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

ไม่เกิน  
152,326,944 หุ้น 

อั ตรา ส่ วน  4 
หุ้ นสามัญเดิม 
ต่ อ  1 หน่ ว ย
ใบส าคญัแสดง
สิทธิ  (กรณีมี
เศษหุ้ นให้ปัด
ทิง้) 

จัดสรรโดยไม่คิด
มู ล ค่ า  โ ด ย ใ บ 
ส าคัญแสดงสิทธิ  
1 หน่วย มีสิทธิซือ้
หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น
ที่ราคา 6.00 บาท
ต่อ 1 หุ้น 

โปรดดู
รายละเอียดใน
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 
5 

 

48 TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED      ANN



(F53-4) 

 
 

เอกสารแนบ 6  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุ้น 

หมาย
เหตุ 

รายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคัญแสดง
สิทธิได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
และภายใต้ขอบอ านาจที่กฎหมาย
ก าหนด 

 
2.1.1 การด าเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น 

ในการค านวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
หากมีเศษหุ้นสามญัจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ
ของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนท่ีเหลือทิง้ทัง้จ านวน 
ในกรณีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ หากมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่เต็ม
จ านวน 1 หน่วยจากการค านวณ ให้ปัดเศษใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิง้ทัง้
จ านวน ทัง้นี ้ภายหลังจากการค านวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นที่จะได้รับจากการจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรร
ทัง้หมด บริษัทจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจ านวนดงักล่าว 
ซึ่งจะท าให้คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิในจ านวนเท่าที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมได้
ลงตวั  
นอกจากนี ้ในกรณีที่ต้องมีการเปล่ียนแปลงอตัราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิและผลของการปรับสิทธิ
ดงักล่าวท าให้เกิดเศษของจ านวนหุ้นที่จะได้รับตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น 
ให้ตดัเศษของหุ้นสามญัทิง้ 

2.1.2 จ านวนหุ้นคงเหลือที่ยงัมิได้จดัสรร 
 หุ้นสามญัจ านวน 5,692,225 หุ้น ซึง่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญั

แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทที่ออกให้แก่พนกังานครัง้ที่ 1 (iii-WA) 

2.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
- ไม่มี - 

 
3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นในวันที่  20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 2-3 ชัน้ 11 
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โดยก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (Record date) ในวนัที ่10 มีนาคม 2563   
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุ้น 

หมาย
เหตุ 

รายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคัญแสดง
สิทธิได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
และภายใต้ขอบอ านาจที่กฎหมาย
ก าหนด 

 
2.1.1 การด าเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น 

ในการค านวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
หากมีเศษหุ้นสามญัจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ
ของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนท่ีเหลือทิง้ทัง้จ านวน 
ในกรณีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ หากมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่เต็ม
จ านวน 1 หน่วยจากการค านวณ ให้ปัดเศษใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิง้ทัง้
จ านวน ทัง้นี ้ภายหลังจากการค านวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นที่จะได้รับจากการจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรร
ทัง้หมด บริษัทจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจ านวนดงักล่าว 
ซึ่งจะท าให้คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิในจ านวนเท่าที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมได้
ลงตวั  
นอกจากนี ้ในกรณีที่ต้องมีการเปล่ียนแปลงอตัราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิและผลของการปรับสิทธิ
ดงักล่าวท าให้เกิดเศษของจ านวนหุ้นที่จะได้รับตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น 
ให้ตดัเศษของหุ้นสามญัทิง้ 

2.1.2 จ านวนหุ้นคงเหลือที่ยงัมิได้จดัสรร 
 หุ้นสามญัจ านวน 5,692,225 หุ้น ซึง่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญั

แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทที่ออกให้แก่พนกังานครัง้ที่ 1 (iii-WA) 

2.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
- ไม่มี - 

 
3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นในวันที่  20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 2-3 ชัน้ 11 
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โดยก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (Record date) ในวนัที ่10 มีนาคม 2563   
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4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขอ
อนุญาต (ถ้ามี)         
4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัท ให้ด าเนินการเพิ่มทุนจด

ทะเบียน รวมทัง้เร่ืองอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
4.2 บริษัทจะด าเนินการยื่นจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ 
4.3 บริษัทจะด าเนินการยื่นค าขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้รับใบส าคญัแสดง

สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (iii-W1) เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพ่ิม 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (iii-W1) ที่จะออกให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น  

 
6.  ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทครัง้ที่ 1 (iii-W1) เพื่อช่วย
รักษาระดบัอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุนให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็น
เงินทุนหมนุเวียนในการด าเนินกิจการ  เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ
เติบโตของบริษัท และส่งผลดีต่อผู้ ถือหุ้นในระยะยาว  

 
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

7.1 ใบส าคญัแสดงสิทธินีจ้ะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิสามารถซือ้ขายได้ 

7.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัครัง้ที่ 1 (iii-W1) และในภายหลัง
ได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกประการนับจาก
วนัที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ที่ได้ยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว 

7.3 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการภายหลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนส ารองตามท่ีกฎหมายก าหนด ตลอดจน
ภาระผกูพนัตามเงื่อนไขของสญัญาเงินกู้  (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)  

 
8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้
ถือหุ้นของบริษัท โปรดพิจารณารายละเอยีดตามเอกสารแนบ 5  
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4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขอ
อนุญาต (ถ้ามี)         
4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัท ให้ด าเนินการเพิ่มทุนจด

ทะเบียน รวมทัง้เร่ืองอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
4.2 บริษัทจะด าเนินการยื่นจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ 
4.3 บริษัทจะด าเนินการย่ืนค าขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้รับใบส าคญัแสดง

สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (iii-W1) เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพ่ิม 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (iii-W1) ที่จะออกให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น  

 
6.  ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทครัง้ที่ 1 (iii-W1) เพื่อช่วย
รักษาระดบัอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุนให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็น
เงินทุนหมนุเวียนในการด าเนินกิจการ  เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ
เติบโตของบริษัท และส่งผลดีต่อผู้ ถือหุ้นในระยะยาว  

 
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

7.1 ใบส าคญัแสดงสิทธินีจ้ะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิสามารถซือ้ขายได้ 

7.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัครัง้ที่ 1 (iii-W1) และในภายหลัง
ได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกประการนับจาก
วนัที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ที่ได้ยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว 

7.3 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการภายหลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนส ารองตามท่ีกฎหมายก าหนด ตลอดจน
ภาระผกูพนัตามเงื่อนไขของสญัญาเงินกู้  (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)  

 
8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้
ถือหุ้นของบริษัท โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 5  
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1 วนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 24 กมุภาพนัธ์ 2563 
2 วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น ท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจ าปี 2563 
10 มีนาคม 2563 

3 วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 20 เมษายน 2563 
4 ด าเนินการยื่นค าขอเพิ่มทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์  ภายใน 14 วนั 

นบัแต่วนัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติ  
5 วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่

จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (iii-W1) 
28 เมษายน 2563 

6 วนัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (iii-W1) วนัที่กรรมการ และ/หรือ  
กรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือ  

ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ
บคุคลที่กรรมการ และ/หรือ 
กรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือ 

ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย 
พิจารณาก าหนด 

หมายเหต:ุ ก าหนดการข้างต้นอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ 
 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 

 
 

.....................................................................................  
(นายทิพย์ ดาลาล) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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นบัแต่วนัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติ  
5 วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่

จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (iii-W1) 
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6 วนัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (iii-W1) วนัที่กรรมการ และ/หรือ  
กรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือ  

ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ
บคุคลที่กรรมการ และ/หรือ 
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ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย 
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หมายเหตุ: ก าหนดการข้างต้นอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ 
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สารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 ของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 307,500,000 บาท เป็น 383,663,472 บาท โดย
ออกหุ้นสามัญจ านวน 152,326,944 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 76,163,472 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) ที่จะออกให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จ านวนไม่เกิน 152,326,944 หุ้น โดยบริษัทจะน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2563 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

 
ทัง้นี ้ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเร่ืองที่มีนัยส าคญั  บริษัทจึงได้จดัเตรียมสารสนเทศที่เป็น

สาระส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้ ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ. 73/2558 เร่ือง รายการใน
หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์  (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้น  
บริษัทจะจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 152,326,944 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้น
สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิง้) โดยไม่คิดมูลค่า ทัง้นี ้เงื่อนไขและรายละเอียดของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 
 
2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทนุและแผนการใช้เงนิ  
เพื่อรักษาระดับอัตราส่วนหนีสิ้นต่อทุนให้เหมาะสม และเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนิน
กิจการ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัท และส่งผลดีต่อผู้ ถือหุ้นในระยะยาว ทัง้นี ้
เนื่องจากบริษัทไม่อาจทราบถึงการใช้สิทธิของผู้ ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในอนาคต แต่บริษัทคาดว่าจะน าเงินเพิ่มทุนที่
ได้รับเพื่อใช้รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 
 
3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการขายหุ้นเพิ่มทุน 

3.1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  
หากผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับใบส าคญัการแสดงสิทธิ มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัครบตามจ านวนท่ีได้รับสิทธิ 
จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ได้รับ
ใบส าคัญการแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทัง้จ านวน  จะเกิดผล
กระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นบริษัทสงูสดุ (Control Dilution) ดงันี ้ 
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=      จ านวนหุ้นจากการแปลงสภาพใบส าคญัการแสดงสิทธิ 

(จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นจากการแปลงสภาพใบส าคญัการแสดงสิทธิ) 

=   152,326,944 
(609,307,775 + 152,326,944) 

= ร้อยละ 20 

3.2. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)  
หากผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับใบส าคญัการแสดงสิทธิ มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัครบตามจ านวนท่ีได้รับสิทธิ 
จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ได้รับใบส าคญัการแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิ
แปลงสภาพ และมีผู้ ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทัง้จ านวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price 
Dilution) สงูสดุ ดงันี ้ 

=  (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย)  
      ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

=  (4.57 – 4.86) 
      4.57  

=  ร้อยละ 6.26 
โดย  
“ราคาตลาดก่อนเสนอขาย” = ราคาปิดตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกั 7 วันท าการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2563 (วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2563 – 21 กมุภาพนัธ์ 2563) 
“ราคาตลาดหลงัเสนอขาย” = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
ใบส าคญัการแสดงสิทธิ x จ านวนใบส าคญัการแสดงสิทธิที่ได้รับจดัสรร) + (ราคาใช้สิทธิ x จ านวนหุ้นท่ีจะได้รับ
จากการใช้สิทธิ) / (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายครัง้นี)้  

3.3. ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสทิธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น 
ในกรณีที่มีผู้ ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร และ
สิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นสงูสดุที่ร้อยละ 20 อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิดงักล่าว จะท าให้บริษัทมีเงินทนุท่ีเพิ่มขึน้ 
ซึ่งผู้ ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทน าเงินที่ได้จากการเพิ่มทนุจากการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อ
ซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทไปขยายธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง ตลอดจนลงทุนในกิจการที่สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม 
รวมถึงยงัเป็นการสร้างความแข็งแรงให้กับฐานทุนของบริษัทซึ่งคาดว่าจะท าให้บริษัทมีผลประกอบการเพิ่มขึน้
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นในระยะยาวต่อไป 
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4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเพิ่มทุน  

4.1. เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้มี
ความจ าเป็น เน่ืองจากบริษัทมีแผนที่จะน าเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้ นเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อ
วตัถปุระสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น 

4.2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้ นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท  
ท าให้อาจมีการใช้สิทธิใบส าคญัการแสดงสิทธิ เพื่อน าเงินมาใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต 

4.3. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะ
ด าเนินการ รวมทัง้ความเพียงพอของแหล่งเงนิทุนที่ได้จากการเสนอขาย 
คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี  ้ 
มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท  และผู้ ถือหุ้นทัง้หมด เนื่องจาก 
บริษัท มีแผนที่จะน าเงินที่ได้จากการระดมทุนครัง้นีไ้ปเพื่อวัตถุประสงค์  ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 
ข้างต้น อีกทัง้ จะมีการใช้สิทธิก็ต่อเมื่อนักลงทุนให้มูลค่าต่อโครงการของบริษัท ซึ่งสะท้อนผ่านราคาหุ้นของ
บริษัท  

4.4. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการ
ด าเนินงานของบริษัท อันเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงนิหรือโครงการ 
คณะกรรมการบริษัท เห็นว่ากรณีมีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิจะช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่
แข็งแกร่งขึน้ และสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินให้กับบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต 
พร้อมทัง้เป็นการส ารองเงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการ  
 

5. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 
ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  ในเร่ืองที่เก่ียวกบัการเพิ่มทนุ 
โดยกระท าการ หรือละเว้นการกระท าการใดอนัเป็นการไม่ปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท  
บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว ผู้ ถือ
หุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจะแจ้งให้บริษัทด าเนินการเรียกร้องได้  และ
หากบริษัทไม่ด าเนินการตามที่ผู้ ถือหุ้นแจ้ง ผู้ ถือหุ้นนัน้ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าว
แทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
นอกจากนี ้หากการกระท าการหรือละเว้นกระท าการใดของกรรมการอนัเป็นการไม่ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท ในเร่ืองที่เก่ียวกบัการเพิ่มทุนนัน้เป็นเหตใุห้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องได้
ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดงักล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ ถือ 
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หุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทจะแจ้งให้
บริษัทด าเนินการดงักล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ด าเนินการตามที่ผู้ ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที่ได้รับแจ้ง ผู้ ถือ
หุ้ นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเ รียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทได้ตามมาตรา  89/18 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

 
บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 
 
 

....................................................................................... 
     (นายทิพย์ ดาลาล) 

                                                                         ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายละเอียดเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 

 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบตัิส าหรับการจดัประชุมผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทจดทะเบียน ลงวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2545 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี 
ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยึดถือ
ปฏิบตัิต่อไป ทัง้นี ้เนื่องจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุ้นเคยกบัข้อพึงปฏิบตัิที่น ามาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัท
จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้า
ร่วมประชมุแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

 
1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย 
 (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน และบตัรประจ าตวัของผู้ ถือหุ้น เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ หรือบตัรข้าราชการ 

หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
 (ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอร์มลงทะเบียน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่รับรองส าเนาถูกต้องของผู้มอบ

ฉนัทะ และบตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ และหนงัสือมอบ
ฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ ถือ
หุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
 (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนงัสือเดินทางของผู้ ถือหุ้น 
 (ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอร์มลงทะเบียน และส าเนาหนงัสือเดินทางที่รับรองส าเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ 

และบตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ และหนงัสือมอบฉันทะ
ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 
2. นิติบคุคล 

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน 
(ข) หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 180 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส าเนา

หนงัสือรับรอง ซึง่ได้รับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจ และประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) 
(ค) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองส าเนาถูกต้องของ

กรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
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(ง) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมอื

ชื่อผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน 
(ข) หนงัสือรับรองนิติบคุคล ทัง้นี ้จะต้องแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผกูพนันิติบคุคล 
(ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองส าเนาถูกต้องของ

กรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ง) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง
ลายมือชื่อผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 

 
ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารที่จดัท าขึน้ในต่างประเทศควรมี

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

วนัท่ี………เดือน…………………..พ.ศ. 2563 

(1) ข้าพเจ้า…………..…….…….…….…….สัญชาติ…….…….อยู่บ้านเลขที่……………..…ถนน.…….…….……………
ต าบล/แขวง….……….……อ าเภอ/เขต…….…….…….จงัหวดั…….……….…รหสัไปรษณีย์……..…………………………….. 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม…….…….…………….หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั…….…….…….เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั…….…….……..........หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั…….…….…............เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ…….………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั…….………………..เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้  
  (ก) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อาย…ุ………ปี อยู่บ้านเลขท่ี …….……………..

ถนน…….…….…….…….ต าบล/แขวง…….…….…….…..….อ าเภอ/เขต…….…….……..….จงัหวดั …….…….…….……….
รหสัไปรษณีย์…….…….…….…….หรือ 

  (ข) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อาย…ุ………ปี อยู่บ้านเลขท่ี …….……………..
ถนน…….…….…….…….ต าบล/แขวง…….…….…….…..….อ าเภอ/เขต…….…….……..….จงัหวดั …….…….…….……….
รหสัไปรษณีย์…….…….…….…….หรือ 
   (ค)   นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ อายุ 71 ปี ที่อยู่ 23/374 หมู่ที่ 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีส่วนได้
เสียในวาระที่เสนอในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้  

  (ง)   นายวิภธูา ตระกลูฮนุ อาย ุ53 ปี ท่ีอยู่ 123/15 หมู่ที่ 5 ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ ซึง่ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัจนัทร์ที ่20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ  โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทร
ใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย  ทัง้นี ้ กิจการใดที่ผู้ รับ
มอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

ลงชื่อ…………………………………………….ผู้มอบฉนัทะ 
 (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ
(……………………………………………) 

หมายเหต ุ ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

อากรแสตมป์
20 บาท 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

เขียนที่……………………………………. 
วนัท่ี………เดือน…………………..พ.ศ. 2563 

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

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม…….…….…………….หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั…….…….…….เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั…….…….……..........หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั…….………............เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ…….………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั…….…...…………..เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
  (ก) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อาย…ุ………ปี อยู่บ้านเลขท่ี …….……………..

ถนน…….…….…….…….ต าบล/แขวง…….…….…….…..….อ าเภอ/เขต…….…….……..….จงัหวดั …….…….…….……….
รหสัไปรษณีย์…….…….…….…….หรือ 

  (ข) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อาย…ุ………ปี อยู่บ้านเลขท่ี …….……………..
ถนน…….…….…….…….ต าบล/แขวง…….…….…….…..….อ าเภอ/เขต…….…….……..….จงัหวดั …….…….…….……….
รหสัไปรษณีย์…….…….…….…….หรือ 
   (ค)   นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ อายุ 71 ปี ที่อยู่ 23/374 หมู่ที่ 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีส่วนได้
เสียในวาระที่เสนอในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้  

  (ง)   นายวิภธูา ตระกลูฮนุ อาย ุ53 ปี ท่ีอยู่ 123/15 หมู่ที่ 5 ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ ซึง่ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัจนัทร์ท่ี 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ  โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทร
ใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

อากรแสตมป์
20 บาท 
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วาระที่ 3  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 และการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงนิทุนส ารอง 
ตามกฎหมาย 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

วาระที่ 6     พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื่อกรรมการ นายอภชิาติ จีระพันธ์ุ 
 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ นายธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ นางดรุณี รักพงษ์พบิูล 
 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ 
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 4. และ 34. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการด าเนินธุรกิจ และแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. 
(วัตถุประสงค์) 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงอ านาจในการควบคุมกิจการใน บริษัท 
เทเลพอร์ต (ประเทศไทย) จ ากัด 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด 
(SAL) 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษทั
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

วาระที่ 15 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุ
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
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วาระที่ 16 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ ไม่ถกูต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชุมมี
การพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม 
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

ลงชื่อ…………………………………………….ผู้มอบฉนัทะ 
 (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ
(……………………………………………) 

หมายเหตุ  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) 

เขียนที่……………………………………. 
วนัท่ี………เดือน…………………..พ.ศ.  2563 

(1) ข้าพเจ้า…………..…….…….…….…….สัญชาติ…….…….อยู่บ้านเลขที่……………..…ถนน.…….…….……………
ต าบล/แขวง….……….……อ าเภอ/เขต…….…….…….จงัหวดั…….……….…รหสัไปรษณีย์……..…………………………….. 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั…………………………………………………………….. 
ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน)  โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม…….……………………….หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั…….…….…….เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั…….…….……..........หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั…….………............เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ…….………………หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั…….………………..เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 
  (ก) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อาย…ุ………ปี อยู่บ้านเลขท่ี …….……………..

ถนน…….…….…….…….ต าบล/แขวง…….…….…….…..….อ าเภอ/เขต…….…….……..….จงัหวดั …….…….…….……….
รหสัไปรษณีย์…….…….…….…….หรือ 

  (ข) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อาย…ุ………ปี อยู่บ้านเลขท่ี …….……………..
ถนน…….…….…….…….ต าบล/แขวง…….…….…….…..….อ าเภอ/เขต…….…….……..….จงัหวดั …….…….…….……….
รหสัไปรษณีย์…….…….…….…….หรือ 
   (ค) นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ อายุ 71 ปี ที่อยู่ 23/374 หมู่ที่ 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีส่วนได้
เสียในวาระที่เสนอในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้  

  (ง) นายวิภธูา ตระกลูฮนุ อาย ุ53 ปี ที่อยู่ 123/15 หมู่ที่ 5 ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ ซึง่ไม่
มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ  โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนน
สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ  

 หุ้นสามญั…….…….……..........หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั…….………............เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ…….……………….หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั…….………...……..เสียง 

อากรแสตมป์
20 บาท 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          เห็นด้วย……..….เสียง   ไม่เห็นด้วย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง 

วาระที่ 3  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          เห็นด้วย……..….เสียง   ไม่เห็นด้วย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง     

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          เห็นด้วย……..….เสียง   ไม่เห็นด้วย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง     

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 และการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงนิทุนส ารอง 
ตามกฎหมาย 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          เห็นด้วย……..….เสียง   ไม่เห็นด้วย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง 

วาระที่ 6     พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นด้วย……..….เสียง   ไม่เห็นด้วย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง 
 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื่อกรรมการ นายอภชิาติ จีระพันธ์ุ 
 เห็นด้วย……..….เสียง   ไม่เห็นด้วย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง    
ชื่อกรรมการ นายธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  
 เห็นด้วย……..….เสียง   ไม่เห็นด้วย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง    
ชื่อกรรมการ นางดรุณี รักพงษ์พบิูล 
 เห็นด้วย……..….เสียง   ไม่เห็นด้วย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง    
ชื่อกรรมการ นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์       
 เห็นด้วย……..….เสียง   ไม่เห็นด้วย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง    
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          เห็นด้วย……..….เสียง   ไม่เห็นด้วย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เห็นด้วย……..….เสียง   ไม่เห็นด้วย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 4. และ 34. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการด าเนินธุรกิจ และแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. 
(วัตถุประสงค์) 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เห็นด้วย……..….เสียง   ไม่เห็นด้วย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตัิการด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจในการควบคุมกิจการในบริษทั
เทเลพอร์ต (ประเทศไทย) จ ากัด 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เห็นด้วย……..….เสียง   ไม่เห็นด้วย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มสัดส่วนการลงทนุในในบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากดั
(SAL) 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เห็นด้วย……..….เสียง   ไม่เห็นด้วย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง 

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษทั
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          เห็นด้วย……..….เสียง   ไม่เห็นด้วย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง 

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษทั 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เห็นด้วย……..….เสียง   ไม่เห็นด้วย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง 

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียนเพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย……..….เสียง   ไม่เห็นด้วย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง 

65



เอกสารแนบ 9 

วาระที่ 15 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุ
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          เห็นด้วย……..….เสียง   ไม่เห็นด้วย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง 

วาระที่ 16 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย……..….เสียง   ไม่เห็นด้วย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ ไม่ถกูต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชุมมี
การพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการ แก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

ลงชื่อ…………………………………………….ผู้มอบฉนัทะ 
 (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ
(……………………………………………) 

หมายเหต ุ
1. หนังสอมอบฉันทะ แบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัส

โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนังสือมอบฉนัทะ คือ

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไ ม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ า

ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.
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วาระที่ 15 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุ
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          เห็นด้วย……..….เสียง   ไม่เห็นด้วย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง 

วาระที่ 16 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย……..….เสียง   ไม่เห็นด้วย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ ไม่ถกูต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชุมมี
การพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการ แก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

ลงชื่อ…………………………………………….ผู้มอบฉนัทะ 
 (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ
(……………………………………………) 

หมายเหต ุ
1. หนังสอมอบฉันทะ แบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัส

โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนังสือมอบฉนัทะ คือ

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไ ม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ า

ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัจนัทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.          

ณ  โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย………………….เสียง   ไม่เห็นด้วย……………..….เสียง  งดออกเสียง………...….…..เสียง 

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

  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย………………….เสียง   ไม่เห็นด้วย……………..….เสียง  งดออกเสียง………...….…..เสียง 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย………………….เสียง   ไม่เห็นด้วย……………..….เสียง  งดออกเสียง………...….…..เสียง 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย………………….เสียง   ไม่เห็นด้วย……………..….เสียง  งดออกเสียง………...….…..เสียง 
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รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ 

ท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้น 
 
 

    1.  นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาต ิ
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ: 71 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)  
628 ชัน้ 3 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : - ไม่มี – 
 
 
 
    2.  นายวิภูธา ตระกูลฮนุ 

กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ  
และประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
อาย ุ: 53 ปี       
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
628 ชัน้ 3 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : - ไม่มี - 
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นิยามกรรมการอิสระ 

 
กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษทัต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้
  

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษทั  ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ๆ ด้วย   
 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่
ได้รับการแต่งตัง้ ทัง้นี ้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่
ปรึกษาของส่วนราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มี
อ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย  

 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อ านาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนี ้
ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบั
รวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกัน 

 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยัผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักัดอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับการแต่งตัง้ 
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(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับ
การแต่งตัง้ 
 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท  หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

 

(9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท ทัง้นี ้นิยาม
กรรมการอิสระของบริษัทข้างต้นเป็นเกณฑ์ที่เท่ากบัข้อก าหนดขัน้ต ่าของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
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วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 
1. การลงทะเบียน 
 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชมุ

ก่อนเวลาประชุมได้ตัง้แต่เวลา 12.30 น. ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ  โรงแรมอีสติน  
แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเอกสารและหลกัฐาน
ที่ผู้ ถือหุ้นต้องน ามาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งไม่มีลักษณะที่เป็นภาระให้แก่ผู้ ถือหุ้นเกินสมควร ทัง้นี ้แผนท่ีแสดงสถานที่
ประชมุได้แนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 15 

 
2. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 
  1.)   บุคคลธรรมดา 

1.1) ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย 
 (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน และบตัรประจ าตวัของผู้ ถือหุ้น เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ 

หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
 (ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอร์มลงทะเบียน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่รับรองส าเนา

ถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และบตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
ผู้ รับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอก
ข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 

1.2) ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
    (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนงัสือเดินทางของผู้ ถือหุ้น 
   (ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอร์มลงทะเบียน และส าเนาหนงัสือเดินทางที่รับรองส าเนาถูกต้อง

ของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจ าตวั หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับ
มอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม  ซึ่งได้กรอก
ข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 

 2.)   นิติบุคคล 
2.1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน 
(ข) หนงัสือรับรองนิติบคุคลออกให้ไม่เกิน 180 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
หรือส าเนาหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจ  และประทับตรา
ส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) 
(ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรอง
ส าเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ง) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบพร้อมหนังสือเชิญประชุม  ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 
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2.2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน 
(ข) หนงัสือรับรองนิติบคุคล ทัง้นี ้จะต้องแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพนั 
นิติบคุคล 
(ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรอง
ส าเนาถูกต้อง ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะพร้อมบตัรประจ าตวัหรือ
หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ง) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 
ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึน้ใน
ต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพบับลิค 

 
3.  วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทได้จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะจ านวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ ถือหุ้นเลือกใช้ตามแบบที่
ก าหนดไว้ในประกาศกรมพฒัธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้
แบบ ก. เป็นแบบทัว่ไป (ใช้ได้กบัผู้ ถือหุ้นทกุกรณี) 
แบบ ข. เป็นแบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะในแต่ละวาระ (ใช้ได้กบัผู้ ถือหุ้นทกุกรณี) 
 แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหลกัทรัพย์ 
 ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้ โดยด าเนินการดงันี  ้
1.) เลือกใช้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านัน้ 
2.) มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหน่ึงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ

ของบริษัทคนใดคนหนึ่ง ตามเอกสารแนบ 10 โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ ถือหุ้น
ประสงค์จะมอบฉนัทะตามที่บริษัทระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้ รับมอบ
ฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักล่าว  

3.) ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท าหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว เพื่อให้ถูกต้อง
และมีผลผูกพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบ
ฉนัทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได้ และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ทั ง้หมด โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียง
บางส่วนได้ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ที่ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและได้แต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับ
ฝากและดแูลหลกัทรัพย์ ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

 
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสียงในแต่วาระ ผู้ด าเนินการประชุมจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชมุ
ทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้
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1.) ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในบัตร

ลงคะแนนท่ีได้รับ ณ ขัน้ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 
2.)  หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนน

เสียงในบตัรลงคะแนน แล้วให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนต่อไป  
3.) การนบัคะแนน จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละ

ระเบียบวาระเท่านัน้ โดยจะน าคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจ านวน
เสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม และให้ถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย
ตามที่เสนอในวาระนัน้ๆ  

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
1.)  ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่มี

คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเพื่อเป็นเสียงชีข้าด 
2.)  กรณีอื่นๆ ซึง่มีกฎหมายหรือข้อบงัคบัก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชมุจะเป็นไปตามที่

กฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนใน
แต่ละวาระ ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็น
เสียงชีข้าด 
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ข้อบังคับบริษัทส่วนท่ีเกี่ยวกับการประชุมผู้ ถือหุ้น 

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของ

รอบปีบญัชีของบริษัท  
 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้

ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร  
 ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้

ทัง้หมดจะเข้าชื่อกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดกไ็ด้ แต่ต้อง
ระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มี
การประชมุผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าชื่อกนัหรือผู้
ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นัน้จะเรียก  ประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้า (45) วันนับแต่วนั
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ 
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตาม
สมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีครัง้ใดจ านวนผู้ ถือ
หุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ข้อ 33 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
ประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และ
จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนดั
ประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั 
ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตัง้ของส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) 
คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง (1) ใน
สาม (3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วม
ประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหน่ึง หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดั
ประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้ห้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการ
ประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยูใ่นที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในท่ี
ประชมุดงักล่าว 
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ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหน่ึง (1) และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสีย

เป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้
กรรมการ และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้ 
1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั 

ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึง (1) เป็นเสียงชีข้าด  
2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท 
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 

ข้อ 36. กิจการท่ีที่ประชมุสามญัประจ าปีพึงเรียกประชมุมีดงันี ้
1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 
3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
6) พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
7) กิจการอื่นๆ 

 
เงนิปันผลและทนุส ารอง  
ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้

จ่ายเงินปันผล 
เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้หุ้น
บุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามญั ให้จดัสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้อง
ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ที่ประชมุผู้
ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวต่อไป  
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การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัด้วย 

ข้อ 45. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี หกั
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจด
ทะเบียน  

คณะกรรมการ  
ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย (5) คน แต่ไม่

เกินสิบห้า (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทย และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 
กรรมการของบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้  

ข้อ 16. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัต่อไปนี ้
1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสียง
2) ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม 1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้

3) บคุคลที่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด

ข้อ 17. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการ 
ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 
กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 
กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ 
นัน้ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น
จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชมุผู้
ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตาม
ระเบียบของบริษัท 
ข้อความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้มาจากพนักงานหรือลกูจ้างของ
บริษัทในอนัท่ีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัท ารายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ 
(QR Code) เพื่อส่งให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ฉบบันีแ้ล้ว 

ทัง้นี ้หากท่านผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2562 ที่ได้จัดพิมพ์ในแบบรูปเล่ม โปรดแจ้ง
รายละเอียดผ่านช่องทางที่ระบดุ้านล่างมายงับริษัท เพื่อจดัส่งให้แก่ท่านตามความประสงค์ต่อไป 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว นามสกลุ 
ที่อยู่  

หมายเลขโทรศพัท์ติดต่อ อีเมล 

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจ าปี 2562 ในแบบรูปเล่ม (กรุณาท าเคร่ืองหมายในช่อง ) 
 ฉบบัภาษาไทย 
 ฉบบัภาษาองักฤษ 

ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดการขอรับเอกสารมายงับริษัท หรือติดต่อขอรับได้ที ่
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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แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

78 TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED      ANN





การประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2563
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส� จํากัด (มหาชน)

วันจันทร�ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห�องสุรศักดิ์ 2-3 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด� สาทร

เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต� แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เป�ดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น. โปรดนําแบบฟอร�มลงทะเบียนแบบบาร�โค�ดมาในวันประชุมด�วย

“ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
และหน�วยงานที่เกี่ยวข�องได�หารือร�วมกัน บริษัทขอแจ�งท�านผู�ถือหุ�นทราบว�า

ท�านสามารถพิจารณามอบฉันทะให�กรรมการอิสระเข�าร�วมประชุมแทน
เพื่อเป�นการป�องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อสุขอนามัยของท�านผู�ถือหุ�นเอง”

บร�ษัท ทร�พเพ�ล ไอ โลจ�สติกส� จำกัด (มหาชน)
628 ชั้น 3 อาคารทร�พเพ�ล ไอ ซอยกลับชม ถนนนนทร�
แขวงช�องนนทร� เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท� : +66 (0) 2 681 8700
โทรสาร : +66 (0) 2 681 8701
เว็บไซต� : www.iii-logistics.com ... the RIGHT solution, the RIGHT partner ...


