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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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