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มาตรการและแนวปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  
กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สืบเนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกระจายวงกวา้งมาก
ขึน้ บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยและตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์
ดงักล่าว จึงขอแจง้มาตรการและแนวปฏิบตัิส าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ดงันี ้

1. บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นโปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อควบคุม
สถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อสขุภาพอนามยัของท่านผูถื้อ
หุน้เอง 

2. ผูถื้อหุน้ที่อยู่ในกลุ่มเส่ียง เช่น มีการเดินทางกลบัจากประเทศกลุ่มเส่ียงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ทอ้งที่นอกราชอาณาจกัรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออนัตราย และยงัไม่พน้ก าหนดระยะเวลา 14 วนันบัจากกลบัจาก
การเดินทางดงักล่าว หรือผูม้ีไข ้(มีอุณหภูมิตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป) หรือมีอาการเก่ียวกับระบบทางเดิน
หายใจ เช่น ไอ จาม มีน า้มูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามค าแนะน าของกรม
ควบคุมโรค งดการเขา้ร่วมประชุม หากประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงไดโ้ดยการมอบ
ฉนัทะใหผู้อ้ื่นหรือใหก้รรมการอิสระของบรษิัทใหเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงแทนได ้ 

3. บรษิัทจะจดัตัง้จุดคดักรอง สอบประวตัิ และตรวจวดัอุณหภูมิผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านดา้นหนา้หอ้งประชมุ  
กรณีท่ีพบผูม้ีความเส่ียง บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตใหเ้ขา้หอ้งประชมุ  ในการนี ้ผูท้ี่มีความเส่ียงสามารถ
ใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงโดยการมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นหรือใหก้รรมการอิสระของบรษิัทใหเ้ขา้รว่มประชมุและออก
เสียงแทน 

4. ผูถื้อหุน้ที่ผ่านการคดักรองแลว้และมีความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุม บริษัทขอความร่วมมือในการปฏิบตัิตน 
ดงันี ้

- โปรดสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาที่เขา้รว่มการประชมุ 
- โปรดหมั่นลา้งมือใหส้ะอาดดว้ยสบู่หรือแอลกอฮอลล์า้งมือ 
- หลีกเล่ียงการสมัผสับรเิวณใบหนา้ (ตา จมกู ปาก) โดยไม่จ าเป็น 
- หลีกเล่ียงการใชห้รือสมัผสัส่ิงของรว่มกบัผูอ้ื่น 
- หากมีอาการไอ จาม มีน า้มกู เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอความกรุณาออกจากหอ้งประชุมผูถื้อหุน้

ทนัที 

ในการนี ้บริษัทจะอ านวยความสะดวกในการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างนอ้ย 1 เมตร ตลอดจนจดัใหม้ีที่
ลา้งมือดว้ยสบู่ แอลกอฮอลเ์จล หรือท ายาฆ่าเชือ้โรค รวมถึงจดัใหม้ีการเช็ดท าความสะอาดพืน้ผิวสมัผสัของหอ้งประชมุ และจดั
ใหม้ีการลงทะเบียนก่อนเขา้และออกจากสถานท่ีและเพิ่มมาตรการใชแ้อปพลิเคชนัท่ีทางราชการก าหนด  

ในกรณีที่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุจ านวนมากหรือมาพรอ้มกันหลายท่าน อาจท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการคดักรองและ
การลงทะเบียนเขา้รว่มการประชมุ บริษัทจึงขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้ ทัง้นี ้หากสถานการณม์ีการเปล่ียนแปลง
หรือมีขอ้ก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเก่ียวกับการจดัประชมุผูถื้อหุน้ บรษิัทจะแจง้ใหท้่านทราบทางเว็บไซตข์องบริษัท  
(https://www.iii-logistics.com) ต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความรว่มมือในการปฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าวอย่างเครง่ครดัเพื่อประโยชนต์อ่
ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่าน  

 

ขอแสดงความนบัถือ 
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วนัท่ี 17 มีนาคม 2564  
 
เรื่อง  ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
                 

ดว้ยคณะกรรมการบรษิัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดม้ีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 ในวนัองัคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งสรุศกัดิ์ 1 ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร เลขที่ 
33/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี ้

 
วาระที ่1  ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 
วาระที ่2  พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวันที ่20 เมษายน 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2563 ไดบ้นัทึกถกูตอ้ง
ตามความเป็นจรงิ จึงขอน าเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อรบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานการประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2563 ที่ไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1 

การลงมติ  วาระนีไ้ม่มีการลงมติผูถื้อหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 
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มาของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทไดด้  าเนินการจดัท ารายงานประจ าปี 2563 เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 113 ของพระราชบญัญัติ
บรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม)  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2563 ของบริษัท  ทัง้นี ้บริษัทไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2563 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบถึงลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน โครงสรา้งผูถื้อหุน้ คณะกรรมการ และผูบ้ริหาร รวมทัง้งบการเงิน ตลอดจนขอ้มลูอื่นของบรษิัทท่ี
ส าคญัและเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2  

การลงมติ  วาระนีไ้ม่มีการลงมติผูถื้อหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 
  
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  บริษัทมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการจัดท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท ตลอดจนจดัใหม้ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และ
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พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) 



 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะ
ทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ไดร้บัการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชี และไดร้บัการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ พรอ้มทัง้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัทเป็นที่
เรียบรอ้ยแลว้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดว่าดว้ย “งบการเงิน” ของรายงานประจ าปีในเอกสารแนบ 2  ทัง้นี ้ฐานะ
ทางการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทในปี 2563 สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้
 

ข้อมูลงบการเงนิรวมเปรียบเทยีบ (บางส่วน) ของบริษทั 
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2563 2562 
 เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

ร้อยละ 

สินทรพัยร์วม 2,405.95 2,225.66 180.29 8.10% 

หนีสิ้นรวม 1,114.91 946.70 168.21 17.77% 

รายไดร้วม 1,607.37 2,712.54 (1,105.17) (40.74%) 

ก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัท 162.49 164.51 (2.02) (1.23%) 

ก าไรสทุธิต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.27 0.27 0.00 0.86% 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 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 2563 บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 127,386,122 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร
เสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.10  บาท รวมเป็นเงิน
ปันผลจ านวนทั้งสิน้ 60,130,777.50 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และ
บริษัทจะจัดสรรเงินจ านวน 6,500,000 บาท (คิดเป็นรอ้ยละ 5.10 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2563) เป็นเงินทุนส ารองตาม
กฎหมาย 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2563 จ านวน 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ านวนทั้งสิน้ 60,130,777.50 บาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2563 และพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 6,500,000 บาท ทัง้นี ้
บริษัทไดพ้ิจารณาก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2564 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 ซึ่งบรษิัทจะจ่ายเงินปันผลไดก้็ต่อเมื่อไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้
แลว้ 



 

 

/1 จ านวนหุน้ท่ีจ่ายคิดจากจ านวนหุน้ท่ีออกช าระแลว้หกัหุน้ทนุซือ้คืน 
 

ข้อมูลเปรียบเทยีบอตัราส่วนการจ่ายเงนิปันผลของบริษทั 
 

หมายเหตุ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  40 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัหกั
ภาษี และทนุส ารองตามที่กฎหมายก าหนด 

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 2564 มีกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 4 ท่าน คือ 

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
ปี 2563 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2562 ปี 2561 

1. ก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัท (บาท) 127,386,122 120,449,539 109,341,387 

2. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้) 

2.1 เงินปันผลประจ าปี (บาท:หุน้) 

0.10 

0.10 

0.15 

0.15 

0.17 

0.17 

3. จ านวนหุน้ท่ีจ่าย (หุน้) 601,307,775/1 609,307,775 606,829,088 

4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทัง้สิน้ (บาท) 60,130,777.50 91,396,166.25 103,160,944.96 

5. อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ 47.20% 75.88% 94.35% 

 
ปี 2563 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2562 ปี 2561 

 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ   

- ก าไรสทุธิ (บาท) 

- อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ 

 

 

127,386,122 

47.20% 

 

 

120,449,539 

75.88% 

 

 

109,341,387 

94.35% 
 

งบการเงนิรวม 

- ก าไรสทุธิ (บาท) 

- อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ 

 

 

162,491,422 

37.01% 

 

 

164,510,079 

55.56% 

 

 

150,677,108 

68.46% 



 

1. นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ   กรรมการอิสระ 
2. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ   กรรมการอิสระ 
3. นายทิพย ์ดาลาล   กรรมการ 
4. นายธนทั ตาตะยานนท ์   กรรมการ  

ในการสรรหาและพิจารณาบคุคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการนัน้ บรษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหท้่านผูถื้อหุน้เสนอรายชื่อบคุคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 แต่ไม่มี
ท่านผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด  คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจึงไดด้  าเนินการสรรหาและพิจารณาบคุคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัท โดยการพิจารณาจากความรู ้
ประสบการณ ์และความเหมาะสมอนัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงคุณสมบตัิตามที่กฎหมายที่
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. นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ   กรรมการอิสระ 
2. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ   กรรมการอิสระ 
3. นายทิพย ์ดาลาล   กรรมการ 
4. นายธนทั ตาตะยานนท ์   กรรมการ  

ทัง้นี ้คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบคุคลที่จะเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระและ
เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เก่ียวข้อง และกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารใน
กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับรษิัท รายละเอียดประวตัิ
และประสบการณท์ างานของกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 3 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) และ ขอ้ 22 ของขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนดว่า กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิัทในรูป
ของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา
และลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ โดยอาจก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือใหม้ีผลตลอดไป



 

จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้ับเบีย้เลีย้งและ
สวสัดิการตามระเบียบของบรษิัท  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงมีมติเห็นชอบใหม้ีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
 

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จกรรมการ 
     

 ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุม 

รายเดือน ต่อครัง้ที่เขา้ประชมุ 

2563 2564 2563 2564 
คณะกรรมการบริษัท 

- ประธาน 

- รองประธาน 
- กรรมการ 

 
30,000 บาท 
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 

คณะกรรมการการลงทุน 
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2564 รวมกันแลว้จะไม่เกิน 4,700,000 บาท โดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้ว่าค่าตอบแทนดงักล่าวอยู่ในระดบัที่เหมาะสม สอดคลอ้ง 
และเทียบเคียงไดก้ับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกลเ้คียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้เพียงพอที่จะจูงใจและ
รกัษากรรมการที่มีคณุภาพไวก้บับรษิัท  นอกจากนี ้กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระไม่มีสิทธิไดร้บัค่าเบีย้ประชุมกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึงบ าเหน็จกรรมการ  ในส่วนของการจดัสรรบ าเหน็จกรรมการนั้น ให้อยู่ในอ านาจของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรและน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่ออนมุตัิ                                                                                
ส่วนในปี 2563 บริษัทไดก้ าหนดวงเงินค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จกรรมการไวไ้ม่เกิน 4,700,000 
บาท ทัง้นี ้กรรมการบรษิัทไม่ไดร้บัผลประโยชนอ์ื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวขา้งตน้ 



 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนด
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชมุ และบ าเหน็จกรรมการของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อยประจ าปี 
2564 ในจ านวนไม่เกิน 4,700,000 บาท โดยบ าเหน็จกรรมการให้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรและน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่ออนมุตัิ  

การลงมติ    วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่มา
ประชมุ 
 
วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 

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 4 

2. นางสาวสขุมุาภรณ ์วงศอ์รยิาพร 4843 ไม่มี ไม่มี 4 

3. นางสาววราภรณ ์วรธิติกลุ 4474 ไม่มี ไม่มี 4 

คนใดคนหนึ่งท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ให ้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์ 
คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีอื่นท าหนา้ที่แทนได ้ทัง้นี ้ขอ้มลูของผูส้อบบญัชีที่เสนอรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 4 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณใ์นการสอบบญัชี โดยไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบกับผูส้อบบญัชีอื่นตามที่ทางคณะกรรมการจดัการน าเสนอ 
นอกจากนี ้ในการพิจารณาดงักล่าวคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทนุท่ีก าหนดใหบ้รษิัทจดทะเบียนตอ้งจดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหนา้ที่สอบทานหรือ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแลว้ 7 รอบปีบญัชี โดยสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายใหม่ที่
สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได ้ 
ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ส าหรบัการสอบ
บญัชีของบรษิัท และบรษิัทในเครือ เป็นจ านวนไม่เกิน 4,700,000 บาท โดยค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีดงักล่าวครอบคลมุ



 

การสอบบญัชีงบเฉพาะกิจการของบรษิัท และบรษิัทในเครือจ านวน 10 บรษิัท และการบญัชีงบการเงินรวมของบรษิัทเป็น
ที่เรียบรอ้ยแลว้ 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบรษิัท เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชีของบรษิัท 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 4 

2. นางสาวสขุมุาภรณ ์วงศอ์รยิาพร 4843 ไม่มี ไม่มี 4 

3. นางสาววราภรณ ์วรธิติกลุ 4474 ไม่มี ไม่มี 4 

คนใดคนหนึ่งท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบัญชีประจ าปี 2564 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์ 
คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีอื่นท าหนา้ที่แทนได ้โดยที่ผูส้อบบญัชีทัง้สามท่านไม่มีความสมัพนัธห์รือมีส่วน
ไดส่้วนเสียระหว่างผูส้อบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ฝ่ายบริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว  
แต่อย่างใด และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี  2564 ของบริษัท และบริษัทในเครือเป็นจ านวนไม่เกิน 
4,700,000 บาท ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจรงิ (Out-of-pocket expense) และไม่มีค่าบรกิารอื่นๆ (Non-audit fee)  
 
 

ค่าสอบบัญชีทีข่ออนุมัติจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2563 ปี 2562 

ค่าสอบบญัชีของบรษิัท และบรษิัทในเครือ 4,700,000 7,924,000 บาท* 7,690,000 บาท** 

ค่าบรกิารอื่นๆ - - - 

จ านวนบรษิัทในเครือ (บรษิัท) 10 14 15 

* ค่าสอบบญัชีที่มีการใชจ้รงิในปี 2563 คือ 6,615,000 บาท  
** ค่าสอบบญัชีที่มีการใชจ้รงิในปี 2562 คือ 7,659,000 บาท 

อนึ่ง ผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทจะเป็นผูส้อบบญัชีจากส านกังานบญัชีเดียวกบับริษัท ในการนีเ้ห็นสมควรใหท้ี่
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้รบัทราบว่า บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด ไดร้บัการคัดเลือกใหเ้ป็นส านัก
งานสอบบัญชีของบริษัทในเครือจ านวน  10 แห่ง ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยจ านวน 7 แห่ง ส าหรับปี 2564 ด้วย โดยมี
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบรษิัทย่อยจ านวน 1,900,000 บาท 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

 



 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. ข้อ 25. และข้อ 53. เพื่อให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย และเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของ
บริษัท 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามที่พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ . 2563 (“พ.ร.ก .”) 
ก าหนดใหม้ีการยกเลิกประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ 
ลงวนัที่ 27 มิถุนายน  พ.ศ. 2557 ซึ่งส่งผลเป็นการยกเลิกเงื่อนไขหลกัในการจดัประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสส์องประการ 
กล่าวคือ ประการท่ีหน่ึง ผูร้ว่มประชมุอย่างนอ้ยหนึ่งในสามขององคป์ระชมุตอ้งอยู่ในที่ประชุมเดียวกนั และประการที่สอง
ผูร้่วมประชุมตอ้งอยู่ในราชอาณาจกัร จึงส่งผลใหผู้ท้ี่จะเขา้ร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสต์าม พ.ร.ก. สามารถเขา้รว่ม
ประชมุจากที่ใดก็ได ้ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่จ าเป็นตอ้งอยู่ในสถานที่ประชุมแห่งเดียวกนัอีกต่อไป ทัง้นี ้
ตามเงื่อนไข ขัน้ตอน หลกัเกณฑ ์และวิธีการที่กฎหมายหรือประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด บริษัทจึงมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ข
เพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทใน ขอ้ 24. ขอ้ 25. และขอ้ 53.  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญัติของกฎหมาย และเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจของบรษิัท ดงัต่อไปนี ้ 
 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ง  (1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม และใหป้ระธานกรรมการท า
หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได ้และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคน
หน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 
 
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในที่ประชมุ
จะก าหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและ
ด าเนินการใด ๆ  ในการประชุมดงักล่าวผ่านส่ืออิเล็กทรอนกิส์
ก็ได ้โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์
ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการ
ทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุมตอ้งอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการ
ประชมุ 
 
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องมี
กระบวนการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ โดย
ใหม้ีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแลว้แต่กรณี ของ

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม และใหป้ระธานกรรมการท า
หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได ้และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคน
หน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 
 
การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก 
 
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เวน้
แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง  (1) เพื่อ
เป็นเสียงชีข้าด 

 

 



 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

กรรมการทุกรายในที่ประชมุตลอดระยะเวลาที่มีการประชมุ 
รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่ เกิดจากบันทึก
ดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
 
กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกสด์ว้ยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมา
ขา้งตน้ ถือว่าเป็นการเขา้ร่วมประชมุอนัสามารถนบัเป็นองค์
ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตาม
วิธีการที่บญัญัติไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัฉบบันี ้
 
การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก 
 

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เวน้

แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเรื่องหน่ึงไม่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง  (1) เพื่อ

เป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ25 . ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงั
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษาสิทธิและประโยชนข์องบริษัท 
จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุใหเ้ร็ว
กว่านัน้ก็ได ้

ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมทั้ง

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจจดัส่ง

หนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชมุดงักล่าว

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี ้ผู้ มีหน้าที่

จัดการประชุมตอ้งจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและ

เอกสารประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลักฐาน โดยจะจดัเก็บ

ในรูปขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้

ข้อ 25 . ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงั
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษาสิทธิและประโยชนข์องบริษัท 
จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุใหเ้ร็ว
กว่านัน้ก็ได ้

 



 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

ข้อ 53. – ไม่มี –  ข้อ 53.ในการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ 
และ/หรือ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทนั้น 
อาจจัดให้มีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามที่
เห็นสมควร ทั้งนี ้การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสด์ังกล่าว
จะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข ขัน้ตอน หลกัเกณฑ ์และวิธีการที่
กฎหมายหรือประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด 
 

ในการนี ้  การส่งหนัง สือเชิญประชุม รวมทั้ง เอกสาร

ประกอบการประชุมดังกล่าว  อาจ ส่ ง โดยจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี ้ ระยะเวลาในการส่งหนังสือเชิญ

ประชมุและการโฆษณาในหนงัสือพิมพส์ าหรบัการประชมุใน

แต่ละกรณี รวมทั้งหลักเกณฑ์ และวิธีการเก่ียวกับการส่ง

หนงัสือนดัประชมุโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายหรือประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทใน ขอ้ 24. ขอ้ 25. 
และขอ้ 53. และเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัทใน ขอ้ 24. ขอ้ 25. 
และข้อ 53. และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ  านาจ หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ด  าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บั
มอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 2,846,112.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 

383,663,472 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่  จ านวน 380,817,359.50 บาท โดยการตัดหุ้น 
จดทะเบียนที่ไม่ได้ออกจ าหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 4. 
เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามมาตรา 139 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) 
และขอ้ 35(2)(จ) ของขอ้บงัคบัของบรษิัท ก าหนดใหก้ารลดทนุของบรษิัทตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการนี ้ 
เนื่องจากภายหลังการสิน้สุดโครงการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิใหแ้ก่พนักงาน (Employee Stock Option 
Program: ESOP) และภายหลงัจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทที่ออกใหแ้ก่พนกังาน
ครั้งที่  1 (III-WA) ครั้งสุดท้ายในวันที่ 1 กันยายน 2563 มีจ านวนหุ้นรองรับที่ไม่ไดม้ีการใช้สิทธิ (ไม่ไดอ้อกจ าหน่าย) 



 

คงเหลือจ านวนทั้งสิน้ 5,692,225 หุน้ บริษัทจึงมีหนา้ที่ที่จะตอ้งตดัหุน้ที่ไม่ไดม้ีการใชสิ้ทธิ (ไม่ไดอ้อกจ าหน่าย) จ านวน 
5,692,225 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจ านวนทุนจดทะเบียน จ านวน 2,846,112.50 บาท เพื่อให้
บรษิัทสามารถด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนในครัง้ถดัไปได ้(กรณีบรษิัทมีความจ าเป็นตอ้งเพิ่มทนุ) นอกจากนี ้บรษิัทยงัมี
หุน้ท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 152,326,944 หุน้ เป็นหุน้ท่ีออกเพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ส ามญัเพิ่มทุน
ของบริษัท ครัง้ที่ 1 (III-W1) นอกจากนี ้การลดทุนดังกล่าวขา้งตน้เป็นการตัดหุน้จดทะเบียนที่ ไม่ไดอ้อกจ าหน่าย จึงไม่
ส่งผลกระทบต่อบรษิัท และสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้แต่อย่างใด  

ทัง้นี ้ในการลดทนุจดทะเบียนดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งมีการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. เรื่องทนุจด
ทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนดว้ย ดงันี ้

“ขอ้ 4.   ทนุจดทะเบียน จ านวน 380,817,359.50 บาท (สามรอ้ยแปดสิบลา้นแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพนั
สามรอ้ยหา้สิบเกา้บาทหา้สิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 761,634,719 หุน้   (เจ็ดรอ้ยหกสิบเอ็ดลา้นหกแสนสามหมื่นส่ีพัน
เจ็ดรอ้ยสิบเกา้หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น  
 หุน้สามญั 761,634,719 หุน้ (เจ็ดรอ้ยหกสิบเอ็ดลา้นหกแสนสามหมื่นส่ีพัน

เจ็ดรอ้ยสิบเกา้หุน้) 
 หุน้บรุมิสิทธิ - หุน้ (-หุน้)” 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการลดทุน 
จดทะเบียนบรษิัท จ านวน 2,846,112.50 บาท จากทนุจดทะเบียน เดิมจ านวน 383,663,472 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่
จ านวน 380,817,359.50 บาท โดยการตดัหุน้ท่ีไม่ไดอ้อกจ าหน่ายเนื่องจากการสิน้สดุโครงการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิใหแ้ก่พนักงาน (Employee Stock Option Program: ESOP) และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของ
บรษิัทขอ้ 4. เรื่องทนุจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 

การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บั
มอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่11 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

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

บรษิัทขอใหท้่านผูถื้อหุน้ไดโ้ปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบียน หรือหลกัฐานแสดงตนในการเขา้รว่มประชมุ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 5 เพื่อลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ  

ในกรณีที่ท่านผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองได ้ท่านผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้รว่มประชมุ
และออกเสียงลงคะแนนแทนได ้โดยการเลือกใชแ้บบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง และในกรณี



 

ของผูถื้อหุน้ท่ีมีการแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากหลกัทรพัย ์ท่านผูถื้อหุน้โปรดเลือกใชแ้บบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6   

นอกจากนี ้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคือ นายอภิชาติ  จีระพันธุ์  หรือ  นายเกริกไกร  
จีระแพทย ์คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้โดยขอ้มูลของกรรมการอิสระ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 และนิยามกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8 และหากผูถื้อ
หุน้ท่านใดมีค าถามที่ตอ้งการใหบ้ริษัทชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระที่น า เสนอครัง้นี ้หรือมีขอ้เสนอแนะประการใด 
สามารถจดัส่งค าถาม/ขอ้เสนอแนะล่วงหนา้ไดท้ี่ secretary@iii-logistics.com ภายในวนัท่ี 7 เมษายน 2564 

บริษัทไดก้ าหนดใหว้ันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็นวันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญั 
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ทั้งนี ้บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไดโ้ปรดศึกษารายละเอียดและวิธีการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 9 โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตามขอ้บังคบัของบริษัท ในส่วนที่เก่ียวกับการ
ประชุมผูถื้อหุน้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 10 และท่านผูถื้อหุน้สามารถขอรบัรายงานประจ าปี 2563 แบบ
รูปเล่มได ้โดยกรอกแบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 11 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีที่ระบุไวข้า้งตน้ ส าหรบัแผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชุม
นัน้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 12 โดยบริษัทจะเปิดใหล้งทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 ตัง้แต่เวลา 12.30 น. เป็นตน้ไป 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 
 

(นายทิพย ์ดาลาล) 
                ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 
 



  

 

เอกสารแนบ 1 

 

Enclosure 1 

 
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 เมื่อวันที ่20 เมษำยน 2563 

 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 

ของ 
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) 

 
การประชุมจัดขึน้เมื่อวันจันทรท์ี่  20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่  628 อาคารทริพเพิลไอ ชั้น L  

ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  10120 โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย ์ประธาน
กรรมการบรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นประธานที่ประชมุ (“ประธำน”) 

นายภทัรพล ปณุยเศวต พิธีกรการประชมุ (“พธิีกรกำรประชุม”) ไดแ้จง้ขอ้มลูเบือ้งตน้ของบรษิทั ทรพิเพิล ไอ    
โลจิสติกส ์ จ ากดั (มหาชน) ว่าบรษิัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 307,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 
615,000,000 หุน้  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  และทนุจดทะเบียนเรียกช าระแลว้เท่ากบั 304,653,887.50 บาท แบง่
ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 609,307,775 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดย ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record 
Date) ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 บรษิัทมีผูถื้อหุน้จ านวน 3,033 ราย 
พิธีกรการประชมุไดช้ีแ้จงใหท้ี่ประชมุทราบว่า บรษิัทไดด้  าเนินการเผยแพรห่นงัสือเชิญประชมุพรอ้มดว้ยเอกสารประกอบการ
ประชมุบนเว็บไซตข์องบรษิัท ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ตัง้แต่วนัที่ 19 มีนาคม 2563  และไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชมุพรอ้มดว้ยเอกสาร
ประกอบการประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ก่อนวนัประชมุ ตัง้แต่วนัท่ี 27 มนีาคม 2563 ถกูตอ้งตามระยะเวลาที่ก าหนดในกฎหมาย
และขอ้บงัคบัของบรษิัท จากนัน้ไดแ้จง้ถงึการอ านวยความสะดวกของสถานท่ีจดัการประชมุ ไดแ้ก่ ต าแหน่งที่ตัง้ของ
หอ้งน า้ ต าแหน่งประตทูางออก กรณีมีเหตฉุกุเฉิน และส าหรบัการสอบถามของผูถื้อหุน้ในปีนี ้ ใหผู้ถื้อหุน้เขียนค าถาม 
พรอ้มชื่อนามสกลุลงในกระดาษที่ไดจ้ดัเตรียมไวใ้หบ้นโต๊ะ และขอใหย้กมือขึน้   เจา้หนา้ที่จะเดินไปหาเพื่อน ามาใหพ้ธีิกร
อ่านค าถาม ทัง้นี ้ ไดม้ีการแจง้มาตรการและแนวปฏิบตัิในการประชมุภายใตส้ถานการณร์ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา
สายพนัธุใ์หม่ 2019 (Covid-19) ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 

ประธานกล่าวตอ้นรับผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม และชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบอีกครัง้ว่า 
บริษัทไดด้  าเนินการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมพรอ้มดว้ยเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซตข์องบริษัทใหผู้ถื้อหุน้
ทราบตัง้แต่วนัที่ 19 มีนาคม 2563  และไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพรอ้มดว้ยเอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ก่อนวนัประชมุ ตัง้แต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2563 ถกูตอ้งตามระยะเวลาที่ก าหนดในกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัท 

ประธานไดม้ีการนบัองคป์ระชมุก่อนมีการประชมุ โดยอ่านสรุปจ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้ที่มาประชมุดว้ยตนเอง
และผูร้บัมอบฉนัทะ  

ประธานไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่ามีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเองจ านวน 12 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้20,140,360 
คิดเป็นรอ้ยละ 3.3054 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และผูร้บัมอบฉันทะจ านวน 153 ราย นับจ านวนหุน้ได ้
438,657,830 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 71.9928 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด รวมทั้งหมดเป็นจ านวน 165 ราย  
นบัจ านวนหุน้ได ้458,798,190 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 75.2983 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจ านวน 609,307,775 
หุน้  ซึ่งครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและตามขอ้บังคับของบริษัท (ทั้งนี ้ภายหลังจากเปิดการประชุมไดม้ีผูถื้อหุน้
ทยอยเขา้รว่มประชุมเพิ่มขึน้ ทัง้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็นผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุทัง้สิน้  172 
ราย ถือหุน้รวมกนัทัง้สิน้ 459,085,942 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 75.3455 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัท) 



  

 

เอกสารแนบ 1 

 

Enclosure 1 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบัญชีของบริษัท ที่เขา้ร่วมประชุมเพื่อร่วม
ชีแ้จงรายละเอียดและตอบขอ้ซักถามต่อที่ประชุม นอกจากนั้น บริษัท ไดเ้ชิญตัวแทนจากบริษัท ส านักกฎหมายสากล 
สยามพรีเมียร ์จ ากัด ที่ปรกึษากฎหมายอิสระท าหนา้ที่ดูแลการประชมุใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และร่วมเป็นสกัขีพยานใน
การนบัผลการลงคะแนนเสียง 
 
กรรมกำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม 

1.   นายเกรกิไกร จีระแพทย ์ ประธานกรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ  
2. นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ     รองประธานกรรมการบรษิัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. นายอภิชาติ จีระพนัธุ ์ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ  
4. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  / 

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

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  / ประธานอนกุรรมการบรหิารความเส่ียง  
7. นายธีรนิติ์ อิศรางกรู ณ อยธุยา กรรมการ  / กรรมการจัดการ / กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี / อนุกรรมการ

บรหิารความเส่ียง  
8. 
 

นายธนทั ตาตะยานนท ์ กรรมการ / กรรมการจัดการ / กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี / อนุกรรมการ
บรหิารความเส่ียง                                                                                                   

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

ทัง้นี ้มีกรรมการเขา้รว่มประชมุจ านวน 11 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนกรรมการที่
เขา้รว่มประชมุรอ้ยละ 100 
 
ทีป่รึกษำกฎหมำย 

1. คณุบญัชา วฑุฒิปรีชา  บรษิัท ส านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร ์จ ากดั  
 
ผู้สอบบัญช ี

1. คณุไพศาล บญุศิรสิขุะพงษ์  ผูส้อบบญัชี บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) 
2. คณุพจนคัร ปักษี ผูส้อบบญัชี บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) 

 
ผู้แทนอำสำพิทักษส์ิทธิของผู้ถือหุ้นจำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

1. คณุวิรตัน ์ตรงพิทกัษ์กลุ ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ 
 
ตัวแทนผู้ถือหุ้นในกำรร่วมเป็นสักขีพยำนในกำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง 

1. คณุสมบตัิ ประสานศิลป์ชยั ตวัแทนผูถื้อหุน้ในการรว่มเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง 



  

 

เอกสารแนบ 1 

 

Enclosure 1 

เพื่อให้การประชุมมีความเป็นระเบียบและโปร่งใสสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท และข้อก าหนด  
ที่เก่ียวกบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของทางบรษิัท ประธานขอให ้คณุบญัชา วฑุฒิปรีชา ที่ปรกึษากฎหมาย ชีแ้จง
ใหท้ี่ประชมุทราบขัน้ตอนการประชมุและการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

• การประชุมในวนันีจ้ะด าเนินการตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม 
โดยจะมีการน าเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความ
คิดเห็น หรือซักถามในระเบียบวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอความเห็นหรือมีข้อ
ซักถาม จะถูกขอใหย้กมือขึน้ และแจง้ชื่อและนามสกุลใหท้ี่ประชุมทราบ หากจะเสนอหรือ
ซักถามเรื่องที่นอกเหนือจากวาระนั้นๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือซักถามเมื่อการประชุมได้
ด าเนินมาถึงวาระท่ี 16 (พิจารณาเรื่องอื่นๆ) 

• ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก าหนดให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ในกรณี 
ที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ ทั้งนี ้ตามกฎหมายการออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตัง้กรรมการ 
ไม่ถือเป็นส่วนไดเ้สียพิเศษ 

• ในการลงมติที่ประชุม ประธานจะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียง  
ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 
จะตอ้งกรอกบัตรลงคะแนนที่ไดร้บัแจกจากเจา้หน้าที่ก่อนเขา้ร่วมประชุมว่าประสงคท์ี่จะ
ลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง และยกมือขึน้เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่จัดเก็บใบลงคะแนน 
บริษัท จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจ านวนเสียง
ทัง้หมดที่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันัน้ ในส่วนท่ีเหลือทัง้หมดจะถือว่า
เป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ  ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุน้แสดงความเห็น
คดัคา้น หรืองดออกเสียง ใหถื้อว่าที่ประชมุมีมติอนมุตัิเป็นเอกฉนัท ์ 

• เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ในวาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้
กรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ) ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่เห็นดว้ย  
ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ที่เพื่อด าเนินการนบัคะแนนต่อไป 

• ทัง้นี ้เจา้หนา้ที่จะน าคะแนนในแต่ละวาระ แสดงใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบ ตามสไลดด์า้นหนา้ 

• อย่างไรก็ตาม จ านวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ในแต่ละวาระอาจ  
ไม่เท่ากนั เนื่องจากอาจมีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะมาเขา้รว่มประชมุเพิ่มเติม  

 ส าหรบัการนบัคะแนนเสียงตามวาระการประชมุที่ก าหนดไวใ้นการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เป็นดงันี ้

• ระเบียบวาระที่ตอ้งไดร้บัมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ระเบียบวาระที่ 4 (พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและ
งบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ระเบียบวาระที่ 5 
(พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 และการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงินทุนส ารอง
ตามกฎหมาย) ระเบียบวาระที่ 6 (พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการ
ที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ) ระเบียบวาระที่ 8 (พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและ
การก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563) ระเบียบวาระที่ 12 (พิจารณาอนุมัติการออกและ
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เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการ
ถือหุน้ (Rights Offering)) และระเบียบวาระที่ 15 (พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทุน) ซึ่งบริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

• ระเบียบวาระที่ตอ้งไดร้ับมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชุม ไดแ้ก่ระเบียบวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2563) ซึ่งบรษิัทจะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

• ระเบียบวาระที่ตอ้งไดร้บัมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่  ระเบียบวาระที่ 9 (พิจารณาอนุมัติการแกไ้ข
เพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท ขอ้ 4. และ 34. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการด าเนินธุรกิจ และ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 3. (วตัถุประสงค)์) ระเบียบวาระที่ 10 
(พิจารณาอนุมัติการด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งอ านาจในการควบคุมกิจการในบริษัท เทเล
พอรต์ (ประเทศไทย) จ ากดั) ระเบียบวาระท่ี 11 (พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มสดัส่วนการลงทนุใน
ในบรษิัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ากดั (SAL)) ระเบียบวาระท่ี 13 (พิจารณาอนมุตัิการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท) และระเบียบวาระที่ 14 (พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน) ซึ่งบริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• ทัง้นี ้ระเบียบวาระท่ี 1 ระเบียบวาระท่ี 2 และระเบียบวาระท่ี 3 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการ
ออกเสียงลงคะแนน 

จากนั้น ประธานจึงไดด้  าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ไดจ้ัดส่งใหผู้้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญ
ประชมุเป็นล าดบั 
 
วำระที ่1  ประธำนแจ้งให้ทีป่ระชุมทรำบ 

 ประธานแจง้ต่อที่ประชมุว่าไม่มีเรื่องที่จะแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ จึงเขา้สู่วาระถดัไป 
 
วำระที ่2  พิจำรณำรับทรำบรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เม่ือวันที ่24 เมษำยน 2562 

 ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท  พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2562 แลว้มีความเห็นว่า บริษัทไดจ้ดัท ารายงานดงักล่าว ถูกตอ้งตรงตามมติของที่
ประชมุ และไดส่้งใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุรายพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ ตามเอกสารแนบ 1  

 ประธานแจง้ต่อที่ประชมุว่าวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ แต่จะเปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและให้
ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  

 ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชมุรบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
 มติทีป่ระชุม   
 รบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
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วำระที ่3  รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2562 
 ประธานขอใหน้ายทิพย ์ดาลาล ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูร้ายงานภาพรวมการประกอบธุรกิจและ

ผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 ซึ่งรวมถึงการอธิบายในหัวข้อ “ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ: 
Management Discussion and Analysis (MD&A) การอธิบายการเปล่ียนแปลงตวัเลขของ งบการเงินรวมทัง้ปัจจยัตา่งๆ” 
ที่กระทบต่อบรษิัททัง้ดา้นบวกและดา้นลบอย่างมีนยัส าคญัใหท้ี่ประชมุทราบ สรุปไดด้งันี ้

  ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจที่บรษิัทด าเนินการอยู่ 4 กลุ่มธุรกิจเดิม ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจการใหบ้รกิารขนส่งสินคา้
ทางอากาศ กลุ่มธุรกิจการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ทางทะเลและทางบก กลุ่มธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส ์และกลุ่ม
ธุรกิจโลจิสติกสส์ าหรบัเคมีภณัฑแ์ละสินคา้อนัตรายนัน้ สามารถสรุปภาพรวมผลการด าเนินการในปี 2562 ถึงเรื่องจ านวน
รายไดข้องบรษิัทยอ้นหลงัตัง้แต่ปี 2560 - 2562 ดงันี ้
  ในปี 2560 บริษัทมีรายได ้2,294.6 ลา้นบาท ในปี 2561 บริษัทมีรายได ้2,770.6 ลา้นบาท และในปี 
2562 บริษัทมีรายได ้2,712.5 ลา้นบาท จะเห็นไดว้่าในปี 2562 รายไดข้องบรษิัทลดลงจากปี 2561 ราว 60 ลา้นบาท โดย
มีสาเหตุหลกัประเด็นแรกมาจากเรื่องของอตัราค่าระวางขนส่ง เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ภาพรวมเศรษฐกิจการส่งออกของ 
ประเทศไทยติดลบ ท าใหค้่าระวางโดยเฉล่ียลดลง ประเด็นที่สองคือเรื่องของค่าเงินบาท เนื่องจากบรษิัทมีรายรบัท่ีเป็นเงิน
สกลุดอลลารส์หรฐัดว้ย จึงเป็นผลท าใหฝ่ั้งของรายไดล้ดลง 
  ทัง้นี ้สดัส่วนของรายไดแ้ต่ละกลุ่มธุรกิจ รายไดส้งูสดุคือ กลุ่มธุรกิจการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศ
คิดเป็นรอ้ยละ 73 รายไดท้ี่รองลงมาคือ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกสส์ าหรบัเคมีภณัฑ ์และสินคา้อนัตรายคิดเป็นรอ้ยละ 17 กลุ่ม
ธุรกิจการบรหิารจดัการโลจิสติกสค์ิดเป็นรอ้ยละ 6 กลุ่มธุรกิจการใหบ้รกิารขนส่งสินคา้ทางทะเลและทางบกคิดเป็นรอ้ยละ 
3 และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ คิดเป็นรอ้ยละ 1 ตามล าดบั ส าหรบัส่วนก าไรขั้นตน้ของปี 2560 - 2562 ที่ผ่านมา ปี 2560 มีก าไร
ขัน้ตน้ที่ 531.4 ลา้นบาท ปี 2561 มีก าไรขัน้ตน้ที่ 484.6 ลา้นบาท และปี 2562 มีก าไรขัน้ตน้ที่ 438.1 ลา้นบาท โดยก าไร
ขัน้ตน้มียอดลดลง สาเหตหุลกัมีผลมาจากเรื่องของตน้ทนุในกลุ่มธุรกิจการใหบ้รกิารขนส่งสินคา้ทางอากาศเพราะบริษัทมี
การประกนัรายไดข้ัน้ต ่าใหก้บัทางสายการบิน จึงมีผลท าใหต้น้ทนุเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม ในดา้นก าไรสทุธิถึงแมร้ายไดจ้าก
ก าไรขัน้ตน้จะลดลง แต่ภาพรวมก าไรสทุธิของบริษัทมีจ านวนเพิ่มขึน้ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2560 บริษัทมี
ก าไรสทุธิอยู่ที่ 129.6 ลา้นบาท ปี 2561 อยู่ที่ 149.7 ลา้นบาท และปี 2562 อยู่ที่ 164.5 ลา้นบาท สาเหตหุลกัที่ก าไรสทุธิยงัคง
มีอตัราเติบโตอยู่ เนื่องจากบริษัทไดพ้ิจารณาภาพการด าเนินธุรกิจ และแนวโนม้ของธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา บริษัทจึงไดม้ี
การปรบัตวัทัง้ในเรื่องของการเติบโตแบบ Inorganic โดยบริษัทไดเ้ขา้ไปซือ้กิจการโดยเฉพาะในต่างประเทศ ทัง้ที่ประเทศ
สิงคโปรแ์ละประเทศฮ่องกง เพื่อใหบ้รษิัทไม่ไดพ้ึ่งพิงเฉพาะแต่รายไดเ้ดิม ซึ่งจะเห็นไดว้่าการที่บรษิัทไดซ้ือ้กิจการทัง้ 2 ราย
นี ้จากตวัเลขและผลประกอบการจนถึงสิน้ปี 2562 ที่ผ่านมา สามารถยืนยนัไดว้่าบรษิัทมีการตดัสินใจที่ถกูตอ้ง และช่วยให้
บรษิัทสามารถมีการเติบโตอย่างสม ่าเสมอ 
  เหตกุารณส์ าคญัในปี 2562  

▪ มกราคม 2562  
 บริษัทไดร้่วมลงทุนกับบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยเเลนด)์ จ ากัด ซึ่งประกอบกิจการภาคพืน้

ส าหรบัอากาศยานและผูโ้ดยสาร คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 14.95 ดว้ยเงินลงทุน 80 ลา้นบาท 
ซึ่งจะมีการขออนมุตัิกบัผูถื้อหุน้ในวาระถดัไป บรษิัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยเเลนด)์ จ ากดั เป็น
บริษัทที่ร่วมทุนกับการท่าอากาศยาน หรือ AOT และเปิดบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท บริการ
ภาคพืน้ ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (AOTGA) ซึ่งให้บริการภาคพืน้สนามบิน โดยบริษัท
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ดังกล่าวเป็นบริษัทที่มีศกัยภาพและมีโอกาสทางธุรกิจสูง และมีความยากในการเขา้มาท า
ธุรกิจพอสมควร บรษิัท จึงตดัสินใจลงทนุในบรษิัทนี ้

▪ มีนาคม 2562 
 บรษิัทไดเ้ขา้ซือ้หุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ในบรษิัท อราวน ์โลจิสติกส ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ดว้ย

เงินลงทนุกว่า 536.8 ลา้นบาท ซึ่งประกอบธุรกิจตวัแทนขายระวางสินคา้ใหก้บัสายการบินใน
ภูมิภาคเอเชีย โดย บริษัท อราวน ์โลจิสติกส ์แมเนจเมน้ท ์จ ากัด นัน้ มีส านกังานอยู่หลายที่
ในภูมิภาคเอเชีย โดยส านักงานหลกัที่มีธุรกรรมอยู่จ  านวนมากคือ ประเทศฮ่องกง ประเทศ
เวียดนาม และรวมถึงประเทศไทยดว้ย นอกจากนี ้ในเดือนมีนาคม บรษิัท ยงัไดร้บัการแต่งตัง้
ใหเ้ป็นตวัแทนของสายการบิน ยเูอส – บงัคลาอีกดว้ย 

▪ กรกฎาคม 2562 
 บริษัทไดเ้ขา้ซือ้หุน้ในบริษัท เอ็กเซล แอร ์(แคมโบเดีย) จ ากัด ในสดัส่วนรอ้ยละ 32 เพื่อเป็น

ตวัแทนขายระวางสินคา้ในประเทศกมัพชูา 
▪ กนัยายน 2562 
 บริษัทไดเ้ขา้ซือ้หุน้เพิ่มทุนในบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ากัด โดยมีสดัส่วนเพิ่มขึน้

เป็นรอ้ยละ 15.86  
▪ ธันวาคม 2562 
 บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท เทเลพอร์ต (ประเทศไทย) จ ากัด กับบริษัท Teleport 

Everywhere Pte., Ltd. เพื่อให้บริการขายระวางสินคา้สายการบิน และบริการโลจิสติกส์
ต่างๆ แก่กลุ่มสายการบิน และบริการโลจิสติกสต์่างๆ ให้กับกลุ่มสายการบินแอรเ์อเชีย
ทัง้หมด 

  ความคืบหนา้ในการลงทนุจาก IPO  
▪ เงินลงทุนในการซือ้กิจการของ DG Packaging Pte., Ltd. มีแผนในการลงทุน จ านวน 146.74 

ลา้นบาท โดยทยอยช าระในปี 2562 จ านวน 71.03 ลา้นบาท คงเหลือที่ช  าระในปี 2563 จ านวน 
75.71 ลา้นบาท 

▪ เงินทุนหมนุเวียน และเงินลงทุนเพื่อขยายกิจการ และเงินลงทุนในทรพัยสิ์นที่เก่ียวเนื่องกับ
ธุรกิจของบรษิัทจ านวน 187.26 ลา้นบาท ซึ่งไดใ้ชค้รบแลว้ในปี 2562  

 โดยสรุป มีการใช้เงินทุน IPO ที่จัดสรรใหม่คงเหลือจากสิน้ปี2561 เป็นจ านวนทั้งสิน้ 334 
ลา้นบาท มีจ านวนเงินที่ใชใ้นปี 2562 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 258.29 ลา้นบาท และมีเงินคงเหลือ
จากสิน้ปี 2562 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 75.71 ลา้นบาท 

นอกจากนี ้บริษัทภายใตก้ารก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ยงัมีแนวคิดในการเขา้
ร่วมโครงการกับภาคเอกชนในการต่อตา้นการทุจริตดว้ย โดยบริษัทก าลงัอยู่ระหว่างการศึกษาและพิจารณาแนวทางใน
การเขา้รว่มโครงการดงักล่าว ทัง้ในส่วนของบริษัทและบรษิัทย่อยดว้ย โดยในปี 2562 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
ไดด้  าเนินการผลกัดนัใหท้างบริษัทตระหนกัถึงการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต (CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่จดัขึน้โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเมื่อวนัที่ 30 กรกฎาคม 2562 
ทางบริษัทไดเ้ชิญวิทยากรมาอบรมใหค้วามรูใ้นหัวขอ้ “แนวทางการร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการ
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ต่อตา้นการทจุรติ (CAC)” และตอบขอ้สงสยัเก่ียวกบัการเขา้รว่มโครงการฯ แก่ผูบ้รหิาร และพนกังาน ซึ่ง ณ ปัจจบุนับรษิัท
อยู่ระหว่างการเตรียมตวัเขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC) 

 ประธานเปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและใหข้้อคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มี
ผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรบัทราบ จึงไม่มีการลงมติ ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัทราบ
ผลการด าเนินงานของบรษิัทในปี 2562  

มติทีป่ระชุม 
  รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัท ในปี 2562 
 
วำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน ส ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ 

วันที ่31 ธันวำคม 2562  
  ประธานขอใหน้ายวิรชั นอบนอ้มธรรม ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผูร้ายงานงบแสดง
ฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุ ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ใหท้ี่ประชมุทราบ 
  นายวิรชั นอบนอ้มธรรม ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน ชีแ้จงว่า งบแสดงฐานะทางการเงินและงบ
ก าไรขาดทนุส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตจาก บรษิัท 
ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด และไดผ่้านการพิจารณาตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
เรียบรอ้ยแลว้   

ในการนี ้คณะกรรมการบรษิัท ไดพ้ิจารณางบการเงินดงักล่าวในการประชมุคณะกรรมการบริษัท และ
เห็นควรที่จะน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ในวนันี ้เพื่อพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุส าหรบัปี 
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ทัง้นี ้เนื่องจากขอ้มลูรายละเอียดทัง้หมดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีและในเว็บไซตข์อง
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ จึงขออธิบายรายละเอียดโดยสงัเขปดงันี ้ 
  รายไดร้วมของบรษิัทลดลงเล็กนอ้ยจากปีก่อนในอตัรารอ้ยละ 2.1 จากรายไดร้วมจ านวน 2,770.6 ลา้น
บาทในปี 2561 เป็น 2,712.5 ลา้นบาท ในปี 2562 ซึ่งสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ตามภาพรวมการ
ส่งออกและน าเขา้ของประเทศในปี 2562 ซึ่งติดลบที่รอ้ยละ 4.7 และรอ้ยละ 8.3 ตามล าดบั โดยธุรกิจที่สรา้งรายไดม้าก
ที่สดุใน 4 กลุ่มธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกิจการขนส่งสินคา้ทางอากาศ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

▪ รายไดจ้ากธุรกิจขนส่งสินคา้ทางอากาศในปี 2562 เท่ากับ 2,215.6 ลา้นบาท ซึ่งลดลงใน
อตัรารอ้ยละ 2.8 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

▪ รายไดจ้ากธุรกิจขนส่งสินคา้ทางทะเลและทางบกในปี 2562 เท่ากับ 84.9 ลา้นบาท ซึ่งลดลง
ในอตัรารอ้ยละ 27.2 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

▪ รายไดจ้ากธุรกิจการบรหิารจดัการโลจิสติกสใ์นปี 2562 เท่ากับ 181.8 ลา้นบาท ซึ่งเติบโตขึน้
ในอตัรารอ้ยละ 34.7 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

▪ รายไดจ้ากธุรกิจโลจิสติกสส์ าหรบัเคมีภณัฑแ์ละสินคา้อนัตรายในปี 2562 เท่ากบั 526.9 ลา้น
บาท ซึ่งลดลงในอตัรารอ้ยละ 6.2 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

▪ รายไดธุ้รกิจอื่นๆ เช่น รายไดด้อกเบีย้ รายไดก้ารใหบ้ริการพืน้ที่ส  านกังาน ในปี 2562 เท่ากบั 
15.2 ลา้นบาท ซึ่งเติบโตเล็กนอ้ยในอตัรารอ้ยละ 0.3 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
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  รวมรายไดก้่อนสทุธิรายการระหว่างกันจ านวน 3,024.3 ลา้นบาท ซึ่งลดลง ในอตัรารอ้ยละ 2.7 เมื่อเทียบ
กบัปีก่อนและหลงัสทุธิรายการระหว่างกนัแลว้เท่ากบั 2,712.5 ลา้นบาท ซึ่งลดลง ในอตัรารอ้ยละ 2.1 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
  บริษัทมีก าไรขั้นตน้ในปี 2562 เท่ากับ 438.1 ลา้นบาท โดยลดลงจากก าไรขัน้ตน้ในปี 2561 ที่ 484.6 
ลา้นบาท ซึ่งคิดเป็นอตัราการลดลงของก าไรขัน้ตน้ที่รอ้ยละ 9.6 ก าไรลดลงมาจากส่วนของธุรกิจขนส่งสินคา้ทางอากาศ 
สาเหตุหลกัอนัเป็นผลมาจากตน้ทุนค่าระวางในการท าสญัญาค า้ประกันค่าระวางขัน้ต ่ากบัสายการบินที่เป็นคู่เจรจา โดย
ปกติแลว้รายไดจ้ากธุรกิจขนส่งสินคา้ทางอากาศจะมีการปรบัขึน้มาอย่างนอ้ยรอ้ยละ 10 เมื่อรายไดข้องธุรกิจขนส่งสินคา้
ทางอากาศไม่เติบโต จึงท าใหก้ าไรขัน้ตน้นัน้ลดลง โดยสามารถแบ่งก าไรขัน้ตน้ตามประเภทธุรกิจดงันี ้

▪ ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจขนส่งสินคา้ทางอากาศในปี 2562 เท่ากบั 205.7 ลา้นบาท โดยลดลงใน
อตัรารอ้ยละ 17.7 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

▪ ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจขนส่งสินคา้ทางทะเลและทางบกในปี 2562 เท่ากบั 60.1 ลา้นบาท โดย
ลดลงในอตัรารอ้ยละ 16.2 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

▪ ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจการบรหิารจดัการโลจิสติกสใ์นปี 2562 เท่ากบั 51.6 ลา้นบาท เติบโตขึน้
ในอตัรารอ้ยละ 43.2 เมื่อเทียบกบัปีก่อน  

▪ ก าไรขั้นตน้จากธุรกิจโลจิสติกสส์ าหรบัเคมีภัณฑแ์ละสินคา้อันตรายในปี 2562 เท่ากับ 126.8 
ลา้นบาท ซึ่งลดลงในอตัรารอ้ยละ 4.5 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

  บริษัทมีก าไรสทุธิในปี 2562 เท่ากับ 164.5 ลา้นบาท คิดเป็นก าไรต่อหุน้อยู่ที่ 0.27 บาท เติบโตขึน้ใน
อัตรารอ้ยละ 9.9 เมื่อเทียบกับก าไรสุทธิที่ 149.7 ลา้นบาท ในปี 2561 โดยอัตราก าไรสุทธิในปี 2562 เท่ากับรอ้ยละ 6.1 
ในขณะท่ีอตัราก าไรสทุธิในปี 2561 อยู่ที่รอ้ยละ 5.4 โดยสรุปรายละเอียดภาพรวมไดด้งันี ้

▪ รายได้รวมลดลงจาก 2,770.6 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 2,712.5 ล้านบาทในปี 2562 คิดเป็น    
รอ้ยละ 2.1 

▪ ก าไรขั้นตน้ลดลงจาก 484.6 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 438.1 ลา้นบาทในปี 2562 คิดเป็น       
รอ้ยละ 9.6                                      

▪ อตัราก าไรขัน้ตน้ขัน้ตน้ลดลงจากรอ้ยละ 17.5 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 16.1 ในปี 2562  
▪ รายได้อื่นลดลงจาก 18.4 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 11.8 ล้านบาทในปี 2562 คิดเป็น          

รอ้ยละ 35.9 
▪ ค่าใชจ้า่ยในการขายเพิ่มขึน้จาก 77.2 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 80.9 ลา้นบาทในปี 2562 คดิ

เป็นรอ้ยละ 4.8  
▪ ค่าใชจ้่ายในการบรหิารลดลงจาก 295.0 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 280.0 ลา้นบาทในปี 2562 

คิดเป็นรอ้ยละ 5.1 
▪ ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเพิ่มขึน้จาก 7.0 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 8.0 ลา้นบาทในปี 2562 

คิดเป็นรอ้ยละ 13.8  
▪ ก าไรจากเงินลงทุนใน JV & Ass เพิ่มขึน้จาก 32.1 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 96.1 ลา้นบาท 

ในปี2562 คิดเป็นรอ้ยละ 199.6  
▪ ก าไรสุทธิส่วนของบริษัท เพิ่มขึน้จาก 149.7 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 164.5 ลา้นบาทในปี 

2562 คิดเป็นรอ้ยละ 9.9  
▪ อตัราก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 5.4 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 6.1 ในปี 2562 
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▪ ก าไรต่อหุน้เพิ่มขึน้จาก 0.25 บาทในปี 2561 เป็น 0.27 บาท ในปี 2562 
  ในดา้นงบแสดงฐานะทางการเงิน สินทรพัยร์วมของบรษิัทในปี 2562 เท่ากบั 2,226 ลา้นบาท ส่วนใหญ่
เป็นรายการเงินสดจ านวน 262 ลา้นบาท ลูกหนีก้ารคา้จ านวน 495 ลา้นบาท สินทรพัยถ์าวรจ านวน 277 ลา้นบาท เงิน
ลงทุนจ านวน 893 ลา้นบาท โดยในส่วนของหนีสิ้นรวม ส่วนใหญ่เป็นเจา้หนีก้ารคา้จ านวน 414 ลา้นบาท และหนีท้ี่มีภาระ
ดอกเบีย้จ านวน 323 ลา้นบาท โดยเป็นผลมาจากการเขา้ร่วมลงทุนในบริษัท อราวน ์โลจิสติกส ์แมเนจเมน้ท ์จ ากัด ซึ่งใช้
เงินส่วนหนึ่งจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน เงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรพัยต์่อประชาชนในครัง้แรก (IPO) และ
เงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน  
  นายวิรชั นอบนอ้มธรรม รายงานอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัของบรษิัทใหท้่านผูถื้อหุน้ทราบดงันี ้ 

▪ อตัราก าไรขา้งตน้ ลดลงจากรอ้ยละ 17.5 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 16.1 ในปี 2562 
▪ อตัราก าไรสทุธิ เพิ่มขึน้จากจากรอ้ยละ 5.4 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 6.1 ในปี 2562 
▪ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ (Return on Equity) เพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 13.3 ในปี 2562 
▪ อตัราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 2.1 เท่า ในปี 2561 เป็น 1.2 เท่า ในปี 2562 
▪ อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุเพิ่มขึน้จาก 0.6 เท่า ในปี 2561 เป็น 0.7 เท่า ในปี 2562 
▪ หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทนุเพิ่มขึน้จาก 0.0 เท่า ในปี 2561เป็น 0.3 เท่าในปี 2562 
▪ ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียเพิ่มขึน้จาก 42.1 วนั ในปี 2561 เป็น 45.9 วนั ในปี 2562  
▪ ระยะเวลาช าระหนีเ้พิ่มขึน้จาก 61.1 วนั ในปี 2561 เป็น 67.8 วนั ในปี 2562  

  ทัง้หมดนีเ้ป็นสรุปของงบแสดงสถานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผูเ้ขา้ร่วมประชุม

สอบถาม ดงันี ้
นายวิรตัน ์ตรงพิทักษ์กุล ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผูถื้อหุน้ สอบถามถึงระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี ้

ของบรษิัท (Collection Period) เมื่อเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบตัิของผูป้ระกอบธุรกิจในอตุสาหกรรมเดียวกนั  
  ประธานจึงขอใหน้ายวิรชั นอบนอ้มธรรม ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน เป็นผูช้ีแ้จงใหท้ี่ประชุม
ทราบ 
  นายวิรชั นอบนอ้มธรรม ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน ชีแ้จงว่า บรษิัทไม่ไดน้ าขอ้มลูระยะเวลา
การเรียกเก็บหนีข้องธุรกิจเดียวกันมาเปรียบเทียบ เนื่องจากระยะเวลาในการเรียกเก็บหนีข้องธุรกิจโลจิสติกสม์ีความแปร
ผนัสงูมาก แต่บรษิัทไดท้ าการเปรียบเทียบกบัธุรกิจที่ใกลเ้คียงกบัธุรกิจของบรษิัท ซึ่งในส่วนของการเรียกเก็บหนีน้ัน้ บรษิัท
ด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากกวา่ผูป้ระกอบธุรกิจรายอื่นๆ อาทิ ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนีข้องธุรกิจคา้ปลีกจะ
มีระยะเวลาประมาณ 60 วนั ซึ่งระยะเวลาในการเรียกเก็บหนีข้องบรษิัทค่อนขา้งสัน้กว่าคา่เฉล่ีย นอกจากนี ้กรณีของธุรกิจ
ขนส่งทางอากาศนัน้มีรอบการช าระหนีท้ี่ชดัเจน ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนีเ้ฉล่ียอยู่ที่ 45 วนั ต่อเนื่องกนัมาหลายปี 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชุม
สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
  ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน 
ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  
  มติทีป่ระชุม  
  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิงบฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรบัรอบปี
บญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
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มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 459,025,942 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 - 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 
วำระที ่5 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2562 และกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นเงินทุนส ำรอง

ตำมกฎหมำย 
  ประธานขอใหน้ายวิรชั นอบนอ้มธรรม ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้
  นายวิรชั นอบนอ้มธรรม ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน แจง้ต่อที่ประชมุว่าคณะกรรมการบริษัท  
ไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมายในอตัรารอ้ยละ 5.06 ของก าไรสทุธิ
ประจ าปี ซึ่งคิดเป็นเงินจ านวน 6,100,000 บาท  

นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  40 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการภายหลงัหกัภาษี และทุนส ารองตามที่กฎหมายก าหนด และเงินส ารองอื่นๆ ตลอดจนภาระผูกพนัตามเงื่อนไขของ
สญัญาเงินกูท้ี่บรษิัทไดใ้หไ้วแ้ก่สถาบนัการเงิน 
  โดยในปี 2562 บริษัทมีก าไรสุทธิส่วนที่ เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจ านวน 164,510,079 บาท 
คณะกรรมการบรษิัท จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
อตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ านวนทัง้สิน้ 91,396,166.25 บาท โดยบรษิัทไดพ้ิจารณาก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ 
(Record Date) ที่มีสิทธิในการรบัเงินปันผลในวนัที่ 28 เมษายน 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 18 พฤษภาคม 
2563 
  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชุม
สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
  ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 และการจัดสรร
ก าไรสทุธิเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมาย 
  มติทีป่ระชุม 
  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติจ่ายเงินปันผลในปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตราหุน้ ในอัตราหุ้นละ 
0.15 บาท  และการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 6,100,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 459,025,942 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 - 
4.  บตัรเสีย 0 0 
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วำระที ่6  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่แทนกรรมกำรทีพ่้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ  
  ประธานขอใหน้ายวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูช้ีแ้จงใน
วาระนี ้ 
  นายวิภธูา ตระกลูฮนุ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แจง้ต่อที่ประชมุว่า ตามมาตรา 
71 ของพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชน”) และขอ้ 
17 ของขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนดใหใ้นการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดที่มีอยู่ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหก้รรมการออกในจ านวนที่ใกล้
กบัจ านวน 1 ใน 3 ที่สดุในการประชมุสามญัประจ าปี 2563 มีกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อ
กรรมการที่พน้จากต าแหน่งดงันี ้

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

  นายวิภธูา ตระกลูฮนุ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ในการสรร
หาและพิจารณาบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการนัน้ บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหท้่านผูถื้อหุน้เสนอรายชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิ
เหมาะสมเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการของบรษิัทตัง้แต่วนัท่ี วนัท่ี 20 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563  แต่ไม่มีท่าน
ผูถื้อหุน้เสนอรายชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
จึงไดด้  าเนินการสรรหาและพิจารณาบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัท ซึ่งพิจารณาจากท าเนียบกรรมการอาชีพ 
(Director Pool) โดยการพิจารณาจากความรู ้ประสบการณ ์และความเหมาะสมอนัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท รวมถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่ เ ก่ียวข้องก าหนด คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
จึงเห็นสมควรเสนอใหแ้ต่งตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่านดงักล่าวกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  
  ทั้งนี ้ ในส่วนของกรรมการอิสระนั้น  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณา
คณุสมบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกรรมการอิสระดงักล่าวสามารถใหค้วามเห็น
อย่างเป็นอิสระ และรายละเอียดประวัติและประสบการณ์ท างานของกรรมการที่ไดร้ับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้  
  นายวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา
ลงมติแต่งตัง้กรรมการจ านวน 4 ท่าน ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชุม
สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
  ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการจ านวน 4 ท่าน ที่ตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
  มติทีป่ระชุม   
  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการแต่งตัง้กรรมการจ านวน 4 ท่าน ที่ตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 



  

 

เอกสารแนบ 1 

 

Enclosure 1 

1) นายอภิชาติ จีระพนัธุ ์   กรรมการอิสระ 
มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 
รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 459,085,942 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 - 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 

2) นายธีรนิติ์ อิศรางกรู ณ อยธุยา   กรรมการ 
มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 
รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 459,085,942 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 - 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 

3) นางดรุณี รกัพงษ์พิบลู    กรรมการ 
มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 
รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 459,085,942 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 - 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 

4) นายเฉลิมศกัดิ์ กาญจนวรนิทร ์  กรรมการ 
มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 
รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 459,085,942 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 - 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 
วำระที ่7  พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 
  ประธานขอใหน้ายวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูช้ีแ้จง 
ในวาระนี ้
  นายวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนรายเดือน  ค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จกรรมการของคณะกรรมการบริษัท และ



  

 

เอกสารแนบ 1 

 

Enclosure 1 

คณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 ในจ านวนไม่เกิน 4,700,000 บาท โดยบ าเหน็จกรรมการให้อยู่ในอ านาจของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรตามความเหมาะสม  
  โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 มีดงันี ้    

   
นายวิภธูา ตระกลูฮนุ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่าในปีนี ้

มีรายละเอียดที่เปล่ียนแปลงจากปีที่ผ่านมาตามตาราง โดยมีการแต่งตัง้รองประธาน ทัง้นี ้เนื่องจากคณะกรรมการบรษิัท
เล็งเห็นถึงความเหมาะสมและประสบการณข์องนายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ จึงไดแ้ต่งตัง้ท่านใหเ้ป็นรองประธาน แต่ระหว่างที่
ท่านรบัต าแหน่งท่านก็จะไดร้บัค่าตอบแทนเป็นกรรมการตามเดิมจนกว่าจะไดร้บัอนุมตัิจากท่านผูถื้อหุน้ นอกจากนี ้ยงัมี
การเปล่ียนแปลงเรื่องค่าตอบแทนรายเดือนของท่านประธานจากเดิม 25,000 บาท เป็น 30,000 บาท และเพิ่มในส่วนของ
รองประธาน ใหม้ีค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 25,000 บาท ดว้ย 

ทั้งนี ้ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2563 รวมกันแลว้จะ 
ไม่เกิน 4,700,000 บาท โดยบ าเหน็จกรรมการให้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็น  
ผูจ้ดัสรรตามความเหมาะสม นอกจากนี ้กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระไม่มีสิทธิไดร้บัค่าเบีย้ประชมุกรรมการบรษิัทและ
กรรมการชุดย่อย รวมถึงบ าเหน็จกรรมการ ส่วนในปี 2562 บริษัทไดก้ าหนดวงเงินค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม 
และบ าเหน็จกรรมการไวไ้ม่เกิน 4,700,000 บาท และกรรมการบริษัทไม่ไดร้บัผลประโยชนอ์ื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าว
ขา้งตน้ 
  ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุ
สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม   

 ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชมุ 
รายเดือน ต่อครัง้ที่เขา้ประชมุ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 
คณะกรรมกำรบริษัท 

- 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 

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 ำกบัดูแลกิจกำรทีด่ ี
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 



  

 

เอกสารแนบ 1 

 

Enclosure 1 

  ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
  มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิก าหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และ
บ าเหน็จกรรมการของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 ในจ านวนไม่เกิน 4,700,000 บาท 
โดยบ าเหน็จกรรมการใหอ้ยู่ในอ านาจของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรตามความเหมาะสม  
ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

1.  เห็นดว้ย 459,085,942 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 0 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 
วำระที ่8  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2563 

 ประธานขอใหน้ายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้
  นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนีเ้ป็นการเสนอเพื่อ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2563 ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ไดส่้งให้ผู้ถือหุน้แลว้ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพ้ิจารณาสรรหาผูส้อบบญัชีเพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมมีมติแต่งตัง้ดว้ยวิธีการเปรียบเทียบทัง้คุณสมบตัิ แผนงาน 
และค่าตอบแทนต่างๆ แลว้ โดยไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีอื่นสองรายตามที่ทางคณะกรรมการจัดการ
น าเสนอ ซึ่งจากผลการพิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบใหเ้สนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ส าหรบัปี 2563 ของบริษัท 
คือบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีปีที่ผ่านมา และมีรายนามผูส้อบบญัชีที่เสนอ     3 
ท่านดงันี ้

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

  โดยใหผู้ส้อบบญัชีดงัมีรายนามขา้งตน้ คนใดคนหนึ่งท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ในกรณีที่ 
ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้ห ้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด จดัหาผูส้อบบญัชีอื่นท าหนา้ที่แทนได ้
ทัง้นี ้ขอ้มลูของผูส้อบบญัชีที่เสนอปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้แลว้ 
  นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบรษิัท มีความเห็น
ว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ในการสอบบัญชี  โดยเห็นสมควร
ก าหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวน 7,924,000 บาท โดยค่าสอบบญัชีดงักล่าวครอบคลมุการสอบ
บญัชีงบเฉพาะกิจของบรษิัทและบรษิัทในเครืออีก 14 บรษิัท ซึ่งบางบรษิัทก็อยู่ในต่างประเทศดว้ย จะเห็นว่าค่าใชจ้่ายกจ็ะ
เพิ่มขึน้ตามที่เสนอต่อท่ีประชมุ 
  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชุม
สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  
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  ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทน
ประจ าปี 2563  
  มติทีป่ระชุม 
  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทแ์ต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี  
2563 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 459,085,942 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 - 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 
วำระที ่9 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทข้อ 4. และ 34. เพื่อให้สอดคล้องกับ

กำรด ำเนินธุรกิจ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 3. (วัตถุประสงค)์ 
  ประธานขอใหค้ณุวิรชั นอบนอ้มธรรม ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้

คุณวิรชั นอบนอ้มธรรม ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กับการด าเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทอาจจะขยายในอนาคต คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทใน  ข้อ 4. และ 34. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ และแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 3. (วตัถปุระสงค)์ ดงันี ้

 
  ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม ่
ข้อ 4. กูย้ืมเงิน เบิกเงินเกินบญัชีจากธนาคาร นิติบคุคล 
หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือใหเ้ครดิต
ดว้ยวิธีการอื่นโดยจะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทัง้
การรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่
เปล่ียนมือไดอ้ย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจ
เงินทนุ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ์

ข้อ 4. กูย้ืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล 
หรือสถาบนัการเงินอื่น และใหกู้ย้ืมเงินหรือใหเ้ครดิตดว้ย
วิธีการอื่นโดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม การให้ใช้
วงเงินค ้าประกันหรือวงเงินเครดิตโดยทางตรงและ
ทางออ้มไม่ว่ามีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรบั 
ออก โอน และสลกัหลงัตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปล่ียนมือได้
อย่างอื่น เวน้แต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร ์

ข้อ 34. ประกอบธุรกิจ บริการรับค ้าประกันหนี ้สิน 
ความรบัผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น
รวมทัง้การรบับริการค า้ประกันบุคคลซึ่งเดินทางเขา้มา
ในประเทศ หรือเดินทางออกไปยังต่างประเทศตาม
กฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมือง กฎหมายว่าดว้ยภาษีอากร 
และกฎหมายอื่น 

ข้อ 34. ประกอบธุรกิจ บริการรบัค า้ประกันหนีสิ้น ความ
รบัผิด และการปฏิบตัิตามสญัญาของบคุคลอื่นรวมทัง้การ
รับบริการค า้ประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ 
หรือเดินทางออกไปยังต่างประเทศตามกฎหมายว่าดว้ย
คนเขา้เมือง กฎหมายว่าดว้ยภาษีอากร และกฎหมายอื่น 
รวมถึงบริการใหใ้ชว้งเงินค า้ประกันหรือวงเงินเครดิตโดย
ทางตรงและทางออ้มไม่ว่ามีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
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และเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจ หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูด้  าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคแ์ละ
หนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า หรือ
ด าเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 
  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชุม
สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  
  ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษิัท ขอ้ 4. และ 
34. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ และแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 3. (วตัถปุระสงค)์ 
  มติทีป่ระชุม   
  ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษิัท ขอ้ 4. และ 
34. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการด าเนินธุรกิจ และแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท  ขอ้ 3. (วัตถุประสงค)์ 
ตามที่ไดม้ีการเสนอทุกประการ และมีมติอนุมัติใหบุ้คคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ี
อ  านาจ หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูด้  าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคแ์ละหนงัสือบรคิณหส์นธิของ
บริษัทที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามค าสั่งของนายทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 459,085,942 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 0 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 
วำระที ่10 พิจำรณำอนุมัติกำรด ำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซ่ึงอ ำนำจในกำรควบคุมกิจกำรในบริษัท เทเล

พอรต์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ประธานขอใหค้ณุทิพย ์ ดาลาล ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้
คุณทิพย ์ ดาลาล ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามที่กล่าวถึงในวาระที่ 3 เบือ้งตน้ 

บริษัทไดเ้ขา้ร่วมทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ในบริษัท เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จ ากัด กับบริษัท Teleport Everywhere Pte., 
Ltd. ประเทศสิงคโปร ์ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม AirAsia เพื่อประกอบกิจการใหบ้ริการขายระวางสินคา้สายการบิน และกิจกรรม        
โลจิสติกส์ที่ เก่ียวข้องให้กับกลุ่ม AirAsia ทั้งหมด ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ที่ ผ่านมา ซึ่งบริษัทได้แจ้งข่าวต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตัง้แต่วนัที่ 22 พฤศจิกายน 2562  

โดยตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทก าหนดว่าการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือ
บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อ
หุน้ทัง้หมดที่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ในการนี ้บรษิัทประสงคท์ี่จะด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งอ านาจควบคมุกิจการของบรษิัท เทเลพอรต์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด เพื่อความคล่องตวัในการบริหารจดัการบริษัทและบริษัทในกลุ่ม และเนื่องจากปัจจุบนั บริษัทถือหุน้ในบริษัท 
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เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จ ากดั รอ้ยละ 50 โดยการไดม้าซึ่งอ านาจดงักล่าว บรษิัทจะด าเนินการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขเรื่อง
อ านาจของกรรมการบริษัท เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อใหก้รรมการผูแ้ทนของบริษัทมีอ านาจเพิ่มเติมในการลง
มติมีสัดส่วนมากกว่า ซึ่งจะท าใหก้ารลงมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเรื่องส าคัญสามารถควบคุมไดโ้ดย
บรษิัทคณะกรรมการบรษิัทจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งอ านาจใน
การควบคมุกิจการในบรษิัท เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชุม
สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  
  ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติอนุมตัิการด าเนินการเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งอ านาจในการควบคมุ
กิจการในบรษิัท เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

มติทีป่ระชุม   
ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งอ านาจในการควบคมุ

กิจการในบรษิัท เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จ ากดั ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 459,085,942 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 0 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 
วำระที ่11 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มสัดส่วนกำรลงทุนในบริษัท เอสเอแอลกรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ำกัด (SAL) 
 ประธานขอใหค้ณุทิพย ์ ดาลาล ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้

คณุทิพย ์ ดาลาล ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ตามที่บรษิัทเห็นโอกาสทางธุรกิจ และ
ความส าคญัของการใหบ้ริการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในธุรกิจการขนส่งทางอากาศของบริษัท ซึ่งบริษัทไดเ้ขา้ลงทุนใน
บริษัท เอสเอแอลกรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ากัด (“SAL”) โดยปัจจุบนัมีสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 15.86 ของหุน้ทัง้หมดของ SAL ใน
การนีบ้รษิัทมีความประสงคจ์ะเพิ่มสดัส่วนการลงทนุใน SAL เพื่อเขา้ควบคมุกิจการ โดยจะเขา้ซือ้หุน้จากบรษิัท สยามเทค 
แอนด ์ซัพพลาย จ ากัด ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ใน SAL (และไม่ไดเ้ป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัท) ในสัดส่วนรอ้ยละ 
42.34 หรือ 1,164,449 หุน้ (แบ่งเป็นหุน้สามัญจ านวน 1,124,449 หุน้ และหุน้บุริมสิทธ์ิจ านวน 40,000 หุน้) มูลค่าเงิน
ลงทนุไม่เกิน 188 ลา้นบาท ท าใหภ้ายหลงัการเขา้ซือ้หุน้ดงักล่าว บรษิัทถือหุน้ใน SAL รอ้ยละ 58.20 ของหุน้ทัง้หมด ซึ่งท า
ใหบ้ริษัทไดม้าซึ่งอ านาจควบคุมกิจการใน SAL ทัง้นี ้ตามมาตรา 107 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและขอ้บงัคบัของบริษัท 
ก าหนดว่าการซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบรษิัทตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน SAL ตาม
รายละเอียดขา้งตน้ อย่างไรก็ตาม การเขา้ซือ้หุน้ SAL ดงักล่าวนีย้งัอยู่ภายใตเ้งื่อนไขบงัคบัก่อนบางประการตามสญัญา
จะซือ้จะขายดว้ย  
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นอกจากนี ้ การเข้าซือ้หุ้นของ SAL ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผย ขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่
มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกำศเร่ืองกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไป”) โดยรายการดงักล่าวมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ย
ละ 8.40 ของมูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษัท ตามงบการเงินส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นขนาด
รายการสูงสุดตามเกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน และเมื่อรวมกับการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นอื่นใดในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนของบริษัท ก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติอนุมตัิการเขา้ท ารายการดงักล่าว ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 4.88 แลว้ 
จะมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากับรอ้ยละ 13.28 ซึ่งต ่ากว่ารอ้ยละ 15 ตามประกาศเรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไป บริษัทจึง
ไม่ไดม้ีหนา้ที่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตามประกาศเรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไปดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวไม่เขา้ข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและ
การปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชุม
สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
  ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิการเพิ่มสดัส่วนการลงทุนในบริษัท  เอสเอแอล กรุ๊ป  
(ไทยแลนด)์ จ ากดั (SAL) 

มติทีป่ระชุม   
ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการเพิ่มสดัส่วนการลงทุนใน SAL โดยการเขา้ซือ้หุน้

ใน SAL เพิ่มขึน้อีกจ านวน 1,164,449 หุน้ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งอ านาจควบคมุใน SAL ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 459,085,942 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 0 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 
วำระที ่12 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) 
ประธานขอใหค้ณุวิรชั นอบนอ้มธรรม ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้

คุณวิรชั นอบนอ้มธรรม ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเสริมสภาพ
คล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมนุเวียนในการด าเนินกิจการ เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ
เติบโตของบริษัทฯ และส่งผลดีต่อผูถื้อหุน้ในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา
อนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท ครัง้ที่ 1 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ 
“iii-W1”) จ านวนไม่เกิน 152,326,944  หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า 
ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษหุน้จากการค านวณให้ปัดเศษนั้นทิง้) และ
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ก าหนดราคาการใชสิ้ทธิเท่ากับ 6.00 บาทต่อหุน้ (ยกเวน้กรณีการปรบัราคาใชสิ้ทธิ) โดยใบส าคญัแสดงสิทธิจะมีอายกุาร
ใชสิ้ทธิเป็นระยะเวลา 3 ปี ในกรณีที่มีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิเหลือจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรขา้งตน้ 
ใหปั้ดเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน ทัง้นี ้กรรมการ และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจ และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และ/หรือ
บคุคลที่กรรมการ และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจ และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิารมอบหมายเป็นผูม้ีอ  านาจในการก าหนด
วนัที่ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิโดยจะอยู่ภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่ที่ประชุมมีมติอนุมตัิ รายละเอียด
ปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบือ้งตน้ของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท และสารสนเทศการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้  

ทั้งนี ้ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้ับใบส าคัญแสดงสิทธิในวันที่ 28 เมษายน 2563 
(Record Date) โดยมอบอ านาจใหก้รรมการ และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจ และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ
บคุคลที่กรรมการ และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจ และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิารมอบหมายเป็นผูม้ีอ  านาจในการก าหนด
และเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควรและ
ภายใตข้อบอ านาจที่กฎหมายก าหนด อาทิ การจดัสรร การก าหนดวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ การก าหนด
เหตุแห่งการออกหุน้ใหม่เพื่อรองรบัการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
การเจรจาตกลง ลงนาม และส่งมอบเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ และหุน้สามญั
ที่ออกเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งอื่น และการแต่งตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วง รวมทั้งมี
อ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นีไ้ดท้กุประการ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชุม
สอบถามหรือใหเ้สนอแนะเพิ่มเติม  

ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 

มติทีป่ระชุม   
ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้

สามญัเพิ่มทุนของบริษัท ครัง้ที่ 1 (“iii-W1”) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ตามรายละเอียด
ดงักล่าวขา้งตน้ โดยมอบอ านาจใหก้รรมการ และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจ และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ
บคุคลที่กรรมการ และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจ และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิารมอบหมายเป็นผูม้ีอ  านาจในการก าหนด
และเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควรและ
ภายใตข้อบอ านาจที่กฎหมายก าหนด อาทิ การจดัสรร การก าหนดวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ การก าหนด
เหตุแห่งการออกหุน้ใหม่เพื่อรองรบัการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ  
การเจรจาตกลง ลงนาม และส่งมอบเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ และหุน้สามญั
ที่ออกเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งอื่น  และการแต่งตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วง รวมทั้งมี
อ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นีไ้ดทุ้กประการ  ดว้ย
คะแนนเสียงดงันี ้
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มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 459,085,942 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 - 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 
วำระที ่13 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานขอใหค้ณุบญัชา วฑุฒิปรีชา ท่ีปรกึษากฎหมาย เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้

คุณบัญชา วุฑฒิปรีชา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทต้องการเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อน ามาใชใ้นกิจการ และการขยายกิจการตามแผนยุทธศาสตร ์คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหท้ี่
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 76,163,472 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 307,500,000 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 383,663,472 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 152,326,944 หุ้น ทั้งนี ้หุ้นสามัญ
จ านวน 5,692,225 หุน้ ส ารองไวเ้พื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัทที่ออกใหแ้ก่
พนกังานครัง้ที่ 1 (III-WA) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และสารสนเทศการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เขา้รว่มประชุม
สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
มติทีป่ระชุม   
ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  ตามที่ไดม้ีการ

เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 459,085,942 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 0 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 
วำระที ่14 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อให้

สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน 
ประธานขอใหค้ณุบญัชา วฑุฒิปรีชา ท่ีปรกึษากฎหมาย เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้

คุณบัญชา วุฑฒิปรีชา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. 
เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่ปรากฏ
ในหนงัสือเชิญประชมุ ซึ่งไดจ้ดัส่งใหท้่านผูถื้อหุน้ในครัง้นีแ้ลว้ ดงันี ้



  

 

เอกสารแนบ 1 

 

Enclosure 1 

“ขอ้ 4.   ทนุจดทะเบียน จ านวน 383,663,472 บาท  (สามรอ้ยแปดสิบสามลา้นหกแสนหกหมื่น
สามพนัส่ีรอ้ยเจ็ดสิบสอง บาท) 

 แบ่งออกเป็น 767,326,944 หุน้   (เจ็ดรอ้ยหกสิบเจ็ดลา้นสามแสนสองหมื่น
หกพนัเกา้รอ้ยสี่สิบส่ีหุน้) 

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

หกพนัเกา้รอ้ยสี่สิบส่ีหุน้) 
 หุน้บรุมิสิทธิ - หุน้ (-หุน้)” 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชุม
สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. เรื่อง
ทนุจดทะเบียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียน 

มติทีป่ระชุม   
  ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ มีมตเิป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. เรือ่ง
ทนุจดทะเบียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียนตามที่ไดม้ีการเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 459,085,942 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 0 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 
วำระที ่15 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

ประธานขอใหค้ณุบญัชา วฑุฒิปรีชา ท่ีปรกึษากฎหมาย เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้

คณุบญัชา วฑุฒิปรีชา ท่ีปรกึษากฎหมาย ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ตามที่ที่ประชมุไดม้ีมติอนมุตัิวาระท่ี 12 
ขา้งตน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 152,326,944  หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัท 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เขา้รว่มประชุม
สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 
มติทีป่ระชุม   

  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนตามที่ไดม้ีการเสนอทกุ
ประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 



  

 

เอกสารแนบ 1 

 

Enclosure 1 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1  เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 459,085,942 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 - 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 
วำระที ่16 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
  ประธานแจง้ว่า วาระนีก้ าหนดไวเ้พื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามขอ้สงสยั หรือเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทได้
ชีแ้จงขอ้ซักถามหรือขอ้สงสัยต่างๆ ของผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ดังนั้น จะไม่มีการน าเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิ
และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้
  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชุม
สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเรื่องอื่นใดอีก  
  ประธานกล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและใหก้ าลงัใจบรษิัท ท าใหบ้รษิัทสามารถที่จะกา้วหนา้และ
เจรญิต่อไปไดใ้นช่วงที่เกิดวิกฤต และกล่าวอวยพรใหผู้ถื้อหุน้มีสขุภาพท่ีดี  

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชมุ 
 
ปิดประชมุเวลา 15.32 น. 
 
 

      ลงชื่อ      ประธานท่ีประชมุ 
       (นายเกรกิไกร จีระแพทย)์ 
       ประธานกรรมการบรษิัท 
 
 
      ลงชื่อ      เลขานกุารท่ีประชมุ 
       (นางดรุณี รกัพงษ์พิบลู) 
           เลขานกุารบรษิัท 



 

 

 
 

เอกสารแนบ 3 

ข้อมูลกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 

ชื่อ - สกุล นายวุฒิพงษ ์โมฬีชาต ิ
อาย ุ 72 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบนั  รองประธานกรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการการลงทนุ 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
การศึกษา ปริญญาตร ี 

เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต วชิาเอกเศรษฐศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 130/2553  
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- หลกัสตูร Director Certification Program Update (DCPU) รุน่ 3/2558  
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)  
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ วาระท่ี 1 ปี 2560 – 2561 (จ านวน 1 ปี) 
วาระท่ี 2 ปี 2561 – 2564 (จ านวน 3 ปี) 
(หากไดร้บัการเลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง จะด ารงต าแหน่งรวมเป็นเวลา 7 ปี) 

วันทีเ่ข้าเป็นกรรมการของบริษัท 15/03/2560 – ปัจจบุนั         กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ      
15/03/2560 – ปัจจบุนั         ประธานกรรมการตรวจสอบ             
30/04/2562 – ปัจจบุนั         รองประธานกรรมการบรษิัท 
23/02/2564 – ปัจจบุนั         ประธานกรรมการการลงทนุ 

การถือหุน้ในบริษทั (ของตน/คู่สมรส/
บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ) 

-ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน
อื่น 

2558 – ปัจจบุนั  

 

2552 – ปัจจบุนั  
 
 

ประธานกรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ  
บมจ. บิสซิเนสอะไลเมน้ท ์
ประธานกรรมการบรษิัท / ประธานกรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกจิการ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ซิมโฟน่ี คอมมนูเิคชั่น 

 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 

-ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั
หรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัท อันที่
อาจจะท าให้เกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชนต์่อบรษิัท 

-ไม่มี- 



 

 

 
 

เอกสารแนบ 3 

ประสบการณก์ารท างานในองคก์ร 
อื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

2555 – 2558 
2552 – 2558  
 

กรรมการบรษิัท บจก. แอลโซลาร ์1 
กรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคณุวฒุิ สถาบนัเทคโนโลยีเจา้คณุ
ทหารลาดกระบงั  

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 - คณะกรรมการบรษิัท 11/11 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 

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

คุณสมบัตติ้องห้าม ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
คุณสมบัตอิื่นๆ ไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบรษิัทสอบบญัชีภายนอก ท่ีบรษิัทใชบ้รกิารอยูใ่นชว่ง 2 ปี

ที่ผ่านมา 

 
 
 

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 
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ข้อมูลกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 

ชื่อ - สกุล นายวิภูธา ตระกูลฮนุ 
อาย ุ 54 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /  
กรรมการการลงทนุ 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
การศึกษา ปริญญาตร ี

บรหิารธุรกิจ การธนาคารและการเงิน  
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ปริญญาโท 
บรหิารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด สถาบนับณัฑิตบรหิารธรุกิจศศินทร ์ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 120/2558  
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ วาระท่ี 1 ปี 2560 – 2561 (จ านวน 1 ปี) 
วาระท่ี 2 ปี 2561 – 2564 (จ านวน 3 ปี) 
(หากไดร้บัการเลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง จะด ารงต าแหน่งรวมเป็นเวลา 7 ปี) 

วันทีเ่ข้าเป็นกรรมการของบริษัท 15/03/2560 – ปัจจบุนั         กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ      
15/03/2560 – ปัจจบุนั         กรรมการตรวจสอบ             
15/03/2560 – ปัจจบุนั         ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
23/02/2564 – ปัจจบุนั         กรรมการการลงทนุ        

การถือหุน้ในบริษทั (ของตน/คู่สมรส/
บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ) 

-ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน
อื่น 

2563 – ปัจจบุนั       กรรมการอิสระ / กรรมการบรษิัท บมจ. สกาย ไอซีที  
2559 – ปัจจบุนั    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. บิสซิเนสอะไลเมน้ท ์
2557 – ปัจจบุนั    กรรมการ บมจ. มิลลค์อน สตีล 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 

3 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั
หรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัท อันที่
อาจจะท าให้เกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชนต์่อบรษิัท 

-ไม่มี - 

ประสบการณก์ารท างานในองคก์ร 
อื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

2558 – ปัจจบุนั    กรรมการ บจก. โคเบลโก ้มิลลค์อน 
2558 – ปัจจบุนั    กรรมการ บจก. ท่ีปรกึษา ไอแฟค 
2557 – ปัจจบุนั    กรรมการ บจก. ครีเอทีฟ พาวเวอร ์
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 - คณะกรรมการบรษิัท 10/11 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 90.10 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ นายวิภูธา ตระกูลฮุน ไดร้บัการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู ้
ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง
คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด และเสนอต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา 
ทัง้นี ้นายวิภธูา ตระกลูฮนุ ไดผ่้านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบรษิัทแลว้ว่าสามารถปฏิบตัิ
หน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เ ก่ียวข้อง ดังนั้น 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของ 
บรษิัท 

คุณสมบัตติ้องห้าม ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
คุณสมบัตอิื่นๆ ไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบรษิัทสอบบญัชีภายนอกที่บรษิัทใชบ้รกิารอยูใ่นชว่ง 2 ปีที่

ผ่านมา 
 
 
 
 

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 

 
  



 

 

 
 

เอกสารแนบ 3 

ข้อมูลกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 

ชื่อ - สกุล นายทพิย ์ดาลาล 
อาย ุ 54 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการบรษิัท / ประธานกรรมการจดัการ / กรรมการการลงทนุ / 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 
การศึกษา ปริญญาตร ี

บรหิารธุรกิจ สาขาพาณิชยน์าวี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 228/2559  

  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 124/2559  
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 25 (วตท.25)  
  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
- Achieving Organizational Agility  
  สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ วาระท่ี 1 ปี 2560 – 2561 (จ านวน 1 ปี) 
วาระท่ี 2 ปี 2561 – 2564 (จ านวน 3 ปี) 

วันทีเ่ข้าเป็นกรรมการของบริษัท 15/03/2560 – ปัจจบุนั 
15/03/2560 – ปัจจบุนั 
23/02/2564 – ปัจจบุนั          

กรรมการบรษิัท 
ประธานกรรมการจดัการ 
กรรมการการลงทนุ 

การถือหุน้ในบริษทั (ของตน/คู่สมรส/
บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ) 

141,806,386 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 23.27 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) 

  
  
 2563 – ปัจจบุนั 
 2563 – ปัจจบุนั 
 2562 – ปัจจบุนั 

การด ารงต าแหน่งของ บมจ.ทริพเพิล ไอ โลจิสตกิส ์/  
บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทนุ / บริษัทร่วมค้า 
กรรมการ บจก. เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) 
กรรมการ บจก. แกเล็คซี่ เวนเจอรส์ 
กรรมการ บจก. เอ็กเซล แอร ์(แคมโบเดีย) 
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 2562 – ปัจจบุนั  
 2562 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 
2550 – ปัจจบุนั 
2547 – ปัจจบุนั 
2539 – ปัจจบุนั 
2555 – 2564 
2557 – 2561 
2551 – 2559 

กรรมการ บจก. เจพีเค เอเชีย (ประเทศไทย) 
กรรมการ บจก. อราวน ์โลจิสติกส ์แมเนจเมน้ท ์
กรรมการ บจก. ดีจี แพคเกจจิง้ พีทีอ ีแอลทีดี 
กรรมการ บจก. จีเอสเอ คารโ์ก เน็ตเวิรค์ (เมียนมา) 
กรรมการ บจก. ครอส บอรเ์ดอร ์เคอเรียร ์
กรรมการ บจก. ทรพิเพิลไอ อินเตอรเ์นชั่นเนล พีทีอี แอลทีด ี
กรรมการ บจก. เอ็กเซล แอร ์(กวางโจว) 
กรรมการ บจก. ฮาซเคม ทรานสแ์มเนจเมนท ์
กรรมการ บจก. เอเชยี กราวด ์เซอรว์ิส 
กรรมการ บจก. ทรพิเพิล ไอ ซพัพลายเชน 
กรรมการ บจก. เอ็กเซล แอร ์
กรรมการ บจก. เอเชยี เน็ตเวิรค์ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
กรรมการ บจก. จีเอสเอ เอเชยี คารโ์ก 
กรรมการ บจก. ซีเค ไลน ์(ประเทศไทย) 
กรรมการ บจก. ดีจี แพคเกจจิง้ (ประเทศไทย) 
กรรมการ บจก. ทรพิเพิล ไอ เอเชยี คารโ์ก 
กรรมการ บจก. ทรพิเพิล ไอ แอร ์เอ็กซเ์พรส 
กรรมการ บจก. ฮาซเคม โลจิสติกส ์แมเนจเมนท ์
กรรมการ บจก. ทรพิเพิล ไอ มารไิทม ์เอเยนซีส ์
กรรมการ บจก. ซีดบับลิวท ีเคมคิอล โลจิสติกส ์
กรรมการ บจก. ทรพิเพิล ไอ จีเอสเอ คารโ์ก 
กรรมการ บจก. ทรพิเพิล ไอ อินเตอรเ์ฟรท 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 - คณะกรรมการบรษิัท 11/11 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- คณะกรรมการจดัการ 14/15 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 93.33 
- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ นายทิพย ์ดาลาล ไดร้บัการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู ้
ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง
คุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถว้นตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด และเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา 
ทั้งนี ้นายทิพย ์ดาลาล ไดผ่้านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่าสามารถปฏิบตัิ
หนา้ที่ไดเ้ป็นอย่างดีและมีความรูค้วามสามารถอนัเอือ้ประโยชนต์่อบรษิัท ดงันัน้ คณะกรรมการ
บรษิัทจึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัท 

คุณสมบัตติ้องห้าม ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
คุณสมบัตอิื่นๆ ไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบรษิัทสอบบญัชีภายนอกที่บรษิัทใชบ้รกิารอยูใ่นชว่ง 2 ปีที่

ผ่านมา 



 

 

 
 

เอกสารแนบ 3 

ข้อมูลกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 

ชื่อ - สกุล นายธนัท ตาตะยานนท ์
อาย ุ 51 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการบรษิัท / กรรมการจดัการ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี /  

กรรมการการลงทนุ / อนกุรรมการบรหิารความเส่ียง 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 
การศึกษา ปริญญาตร ี

บรหิารธุรกิจ วชิาเอกบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ปริญญาโท 
บรหิารธุรกิจ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) รุน่ 9/2558  
  สภาหอการคา้ไทย   
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 127/2559  
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 240/2560  
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- หลกัสตูร Business Revolution and Innovation Network (Brain) รุน่ 1/2560  
  สภาอตุสาหกรรมไทย  
- หลกัสตูร วิทยาการการจดัการส าหรบันกับรหิารระดบัสงู รุน่ 2/2561  
  สถาบนัพฒันบรหิารศาสตร ์ 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 29 (วตท.29)  
  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ วาระท่ี 1 ปี 2560 – 2562 (จ านวน 2 ปี) 
วาระท่ี 2 ปี 2562 – 2564 (จ านวน 2 ปี) 

วันทีเ่ข้าเป็นกรรมการของบริษัท 15/03/2560 – ปัจจบุนั  
15/03/2560 – ปัจจบุนั  
15/03/2560 – ปัจจบุนั  
15/03/2560 – ปัจจบุนั 
23/02/2564 – ปัจจบุนั          

กรรมการบรษิัท 
กรรมการจดัการ 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
อนกุรรมการบรหิารความเส่ียง 
กรรมการการลงทนุ 

การถือหุน้ในบริษทั (ของตน/คู่สมรส/
บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ) 

12,200,591 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 2.00 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน
อื่น 

-ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 

-ไม่มี - 



 

 

 
 

เอกสารแนบ 3 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั
หรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัท อันที่
อาจจะท าให้เกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชนต์่อบรษิัท 

-ไม่มี - 

ประสบการณก์ารท างานในองคก์ร 
อื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

2563 – ปัจจบุนั  
2563 – ปัจจบุนั  
 
 
 
 

ที่ปรกึษาคณะกรรมการส่ือสารองคก์ร สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
คณะอนกุรรมการดา้นขนส่งทางน า้และพาณิชยนาวี  
สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
 
การด ารงต าแหน่งของ บมจ.ทริพเพิล ไอ โลจิสตกิส ์/  
บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทนุ / บริษัทร่วมค้า 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ซีเค ไลน ์(ประเทศไทย) 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ทรพิเพิล ไอ มารไิทม ์เอเยนซีส ์
2551 – 2559 กรรมการ  บจก. ทรพิเพิล ไอ อินเตอรเ์ฟรท 

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 - คณะกรรมการบรษิัท 11/11 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- คณะกรรมการจดัการ 14/15 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 93.33 
- คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการที่ 2/2 คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- คณะอนกุรรมการบรหิารความเส่ียง 5/5 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ นายธนัท ตาตะยานนท ์ไดร้บัการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนพิจารณาจากความรู ้
ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง
คุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถว้นตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด และเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา 
ทั้งนี ้นายธนัท ตาตะยานนท ์ไดผ่้านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่าสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและมีความรูค้วามสามารถอันเอื ้อประโยชน์ต่อบริษัท ดังนั้น 
คณะกรรมการบรษิัทจึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัท 

คุณสมบัตติ้องห้าม ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
คุณสมบัตอิื่นๆ ไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบรษิัทสอบบญัชีภายนอกที่บรษิัทใชบ้รกิารอยูใ่นชว่ง 2 ปีที่

ผ่านมา 
 
 
 
 
 



 

 

 

เอกสารแนบ 4 
 

 

ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี 
 
 
ข้อมูลทั่วไป 
 
ชื่อ – นามสกลุ : นายวเิชยีร กิ่งมนตร ี
อาย ุ: 56 ปี   
สญัชาติ : ไทย 
สถานท่ีท างาน : บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) 
ระยะเวลาที่ท  างานกบับรษิัท : 32 ปี 
ต าแหน่งหนา้ที่ในบรษิัท : หุน้ส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี 
 
การศึกษา 
- พ.ศ. 2531 ปรญิญาตรีสาขาการบญัชี  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 
สมาชิกในองคก์รวชิาชีพ 
- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัช ี
- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย 
- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) 
- สมาชิก IOD และไดร้บัการอบรมหลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุน่ 61 
- อนกุรรมการการทดสอบการปฏิบตัิงานสอบบญัชี ของสภาวชิาชพีบญัชี 

 
ประสบการณใ์นการท างาน 
 ปฏิบตัิงานในบริษัท PwC เป็นระยะเวลา 32 ปี ปัจจุบนัเป็นหุน้ส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี โดยมีประสบการณใ์น
การตรวจสอบบัญชี ส าหรบับริษัทในประเทศและบริษัทย่อยขา้มชาติของประเทศในยุโรปและสหรฐัอเมริกา ในธุรกิจหลาย
ประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต และบริการต่างๆ รวมถึงเป็นผูต้รวจสอบบญัชีส าหรบับริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ปัจจบุนัเป็นผูส้อบบญัชีบรษิัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์จ านวน 2 บรษิัท ประกอบดว้ย  

• บรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

• บรษิัท ซนัสวีท จ ากดั (มหาชน) 
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ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี 
 
 
ข้อมูลทั่วไป 
 
ชื่อ – นามสกลุ :   นางสาวสขุมุาภรณ ์วงศอ์รยิาพร 
อาย ุ:    52 ปี  
สญัชาติ :    ไทย 
สถานท่ีท างาน :    บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) 
ระยะเวลาที่ท  างานกบับรษิัท :  28 ปี 

ต าแหน่งหนา้ที่ในบรษิัท :  หุน้ส่วนสายงานตรวจสอบบญัช ี
 
การศึกษา  
- พ.ศ. 2559  ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจ ศศินทร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- พ.ศ. 2537  ประกาศนียบตัรชัน้สงูดา้นการตรวจสอบบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
- พ.ศ. 2535  ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินยิมอนัดบัหนึง่) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
สมาชิกในองคก์รวชิาชีพ  
- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัช ี
- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย 

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) 
 
ประสบการณใ์นการท างาน  

คณุสขุมุาภรณเ์ป็นหุน้ส่วนสายงานตรวจสอบบญัชีของ PwC มีประสบการณก์ารท างานเป็นเวลากว่า 28 ปี อีกทัง้ยงั
ไดท้ างานที่ PwC สหราชอาณาจกัรเป็นเวลา 2 ปี และที่ PwC ฮ่องกงเป็นเวลา 7 เดือน และยงัเป็นที่ปรกึษาทางดา้นวิชาการ
เก่ียวกับมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย และมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ ส าหรบัในประเทศไทยและ
แถบอินโดจีน คณุสขุมุาภรณท์ างานรว่มกบัเครือข่ายในต่างประเทศเก่ียวกบัการประยกุตใ์ช ้IFRS  

คุณสุขุมาภรณ์มีประสบการณ์อย่างดีในสายงานการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจ โลจิสติกส ์
การคา้ และการขนส่ง ที่ PwC ประเทศไทย คุณสขุุมาภรณ์เป็นท่ีปรกึษาดา้นการบญัชี และเป็นผูส้อบบญัชีส าหรบัลกูคา้ทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ  
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ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี 
 
 
ข้อมูลทั่วไป 
 
ชื่อ – นามสกลุ :   นางสาววราภรณ ์วรธิติกลุ 

อาย ุ:    52 ปี 
สญัชาติ :    ไทย 
สถานท่ีท างาน :   บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) 
ระยะเวลาที่ท  างานกบับรษิัท : 29 ปี 
ต าแหน่งหนา้ที่ในบรษิัท :  หุน้ส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี 
 
การศึกษา 
- พ.ศ. 2540  ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สาขาบญัชีและการเงิน มหาวิทยาลยัมิชิแกนสเตต สหรฐัอเมรกิา 
- พ.ศ. 2536  ประกาศนียบตัรชัน้สงูดา้นการตรวจสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- พ.ศ. 2534  ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
สมาชิกในองคก์รวิชาชีพ 
- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 
- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย 
- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) 
 
ประสบการณใ์นการท างาน 
 ปัจจุบนัเป็นหุน้ส่วนสายงานตรวจสอบบญัชีของบริษัท โดยมีประสบการณใ์นกาตรวจสอบบญัชีเป็นระยะเวลา 29 ปี  
ซึ่งรวมระยะเวลาที่ไดท้  างานในบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ จ ากดั เมืองดีทรอยด ์รฐัมิชิแกน สหรฐัอเมรกิาเป็นระยะเวลา
ประมาณ 3 ปี คุณวราภรณม์ีประสบการณใ์นการเป็นผูส้อบบญัชีของกิจการหลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต อุตสาหกรรม
ยานยนต ์ซือ้มาขายไป บริการต่างๆ น า้มนัและก๊าซ และธุรกิจโทรคมนาคม โดยเฉพาะบริษัทย่อยของบริษัทในสหรฐัอเมรกิา 
ปัจจบุนัเป็นผูส้อบบญัชีบรษิัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่  

• บรษิัท สยามราช จ ากดั (มหาชน)  

• บรษิัท ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)  

• บรษิัท เวิลด ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  

• บรษิัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 
 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง ขอ้พึงปฏิบตัิส าหรบัการจดัประชุมผูถื้อหุน้
ของบริษัทจดทะเบียน ลงวนัที่ 19 กุมภาพนัธ ์2545 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหบ้ริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี 
ซึ่งจะเป็นการสรา้งความเชื่อมั่นใหเ้กิดขึน้แก่ผู้ถือหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และเพื่อใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้ของ
บริษัทจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ บริษัทจึงเห็นควรก าหนดใหม้ีการ
ตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ยึดถือ
ปฏิบตัิต่อไป ทัง้นี ้เนื่องจากผูถื้อหุน้บางรายอาจยงัไม่คุน้เคยกบัขอ้พึงปฏิบตัิที่น ามาใชใ้นการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้บริษัท
จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้
รว่มประชมุแต่ละรายตามที่บรษิัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

 
1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นทีมี่สัญชาติไทย 
 (ก) แบบฟอรม์ลงทะเบียน และบตัรประจ าตวัของผูถื้อหุน้ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ หรือบตัรขา้ราชการ 

หรือบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ 
 (ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอรม์ลงทะเบียน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่รบัรองส าเนาถูกตอ้งของผูม้อบ

ฉนัทะ และบตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ และหนงัสือมอบ
ฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อผูถื้อ
หุน้ที่เป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
 (ก) แบบฟอรม์ลงทะเบียน และหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 
 (ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอรม์ลงทะเบียน และส าเนาหนงัสือเดินทางที่รบัรองส าเนาถูกตอ้งของผูม้อบฉันทะ 

และบตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ และหนงัสือมอบฉันทะ
ตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อผูถื้อหุน้ที่
เป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
2. นิติบคุคล 

2.1 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 
(ก) แบบฟอรม์ลงทะเบียน และหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 180 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย ์พรอ้มทั้งบัตรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ี
อ  านาจที่เขา้ประชมุดว้ยตนเอง   

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ  
- แบบฟอรม์ลงทะเบียน  
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- ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคลออกใหไ้ม่เกิน 180 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้
รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจ และประทบัตราส าคญัของบรษิัท (ถา้มี)  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รบัรองส าเนาถูกตอ้งของ
กรรมการผูม้ีอ  านาจที่ไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ  

- บตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ และ 
- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบพรอ้มหนังสือเชิญประชุม  ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลง
ลายมือชื่อผูถื้อหุน้ที่เป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก)  แบบฟอรม์ลงทะเบียน หนงัสือรบัรองนิติบคุคลออกใหไ้ม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้จะตอ้งแสดง

รายละเอียดเก่ียวกบัผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผกูพนันิติบคุคล และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่เขา้ประชมุดว้ยตนเอง   

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ  
- แบบฟอรม์ลงทะเบียน 
- ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคลออกใหไ้ม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัผูม้ี
อ  านาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ซึ่งไดร้บัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจ และประทับตรา
ส าคญัของบรษิัท (ถา้มี)  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รบัรองส าเนาถูกตอ้งของ
กรรมการผูม้ีอ  านาจที่ไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ และ 

- หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลง
ลายมือชื่อผูถื้อหุน้ที่เป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และหากเป็นเอกสารที่จดัท าขึน้ในต่างประเทศควรมี

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

 วนัท่ี………เดือน…………………..พ.ศ. 2564 
 

(1) ข้าพเจา้…………..…….…….…….…….สัญชาติ…….…….อยู่บา้นเลขที่……………..…ถนน.…….…….……………
ต าบล/แขวง….……….……อ าเภอ/เขต…….…….…….จงัหวดั…….……….…รหสัไปรษณีย…์…..……………………………..  

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทั้งสิน้รวม…….…….…………….หุน้ 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…….…….…….เสียง ดงันี ้

หุน้สามญั…….…….……..........หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…….…….…............เสียง 
หุน้บรุมิสิทธิ…….………………หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…….………………..เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
   (ก) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อาย…ุ………ปี อยู่บา้นเลขท่ี …….……………..
ถนน…….…….…….…….ต าบล/แขวง…….…….…….…..….อ าเภอ/เขต…….…….……..….จงัหวดั …….…….…….……….
รหสัไปรษณีย…์….…….…….…….หรือ 
   (ข) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อาย…ุ………ปี อยู่บา้นเลขท่ี …….……………..
ถนน…….…….…….…….ต าบล/แขวง…….…….…….…..….อ าเภอ/เขต…….…….……..….จงัหวดั …….…….…….……….
รหสัไปรษณีย…์….…….…….…….หรือ 
   (ค)   นายอภิชาติ จีระพันธุ์ อายุ 62 ปี ที่อยู่ 628 ชั้น 3 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้  

  (ง)   นายเกริกไกร จีระแพทย ์อายุ 77 ปี ท่ีอยู่ 628 ชัน้ 3 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้  

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัองัคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ  โรงแรม อีสติน แกรนด ์สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทร
ใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดว้ย  ทัง้นี ้ กิจการใดที่ผูร้บั
มอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ  ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูม้อบฉนัทะ 
        (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 
        (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 
        (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ
 (……………………………………………) 

 

หมายเหต ุ ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

เขียนที่……………………………………. 
 วนัท่ี………เดือน…………………..พ.ศ. 2564 

 
(1) ข้าพเจา้…………..…….…….…….…….สัญชาติ…….…….อยู่บา้นเลขที่……………..…ถนน.…….…….……………
ต าบล/แขวง….……….……อ าเภอ/เขต…….…….…….จงัหวดั…….……….…รหสัไปรษณีย…์…..……………………………..  

 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทั้งสิน้รวม…….…….…………….หุน้ 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…….…….…….เสียง ดงันี ้

หุน้สามญั…….…….……..........หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…….………............เสียง 
หุน้บรุมิสิทธิ…….………………หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…….…...…………..เสียง 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
   (ก) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อาย…ุ………ปี อยู่บา้นเลขท่ี …….……………..
ถนน…….…….…….…….ต าบล/แขวง…….…….…….…..….อ าเภอ/เขต…….…….……..….จงัหวดั …….…….…….……….
รหสัไปรษณีย…์….…….…….…….หรือ 
   (ข) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อาย…ุ………ปี อยู่บา้นเลขท่ี …….……………..
ถนน…….…….…….…….ต าบล/แขวง…….…….…….…..….อ าเภอ/เขต…….…….……..….จงัหวดั …….…….…….……….
รหสัไปรษณีย…์….…….…….…….หรือ 
   (ค)   นายอภิชาติ จีระพันธุ ์อายุ 62 ปี ที่อยู่ 628 ชั้น 3 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้  

  (ง)   นายเกริกไกร จีระแพทย ์อายุ 77 ปี ที่อยู่ 628 ชัน้ 3 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้   
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัองัคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ  โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทร
ใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที ่1 ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวันที ่20 เมษายน 2563 
วาระนีไ้ม่มกีารลงมติผูถื้อหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

วาระที ่3  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 
 วาระนีไ้ม่มีการลงมติผูถื้อหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 
  

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบัญชี
สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

            เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 และการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงนิทุนส ารอง             
ตามกฎหมาย 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

            เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วาระที ่6     พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

            เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
  ชื่อกรรมการ นายวุฒิพงษ ์โมฬีชาต ิ  
   เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
  ชื่อกรรมการ นายวิภูธา ตระกูลฮนุ  
   เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
  ชื่อกรรมการ นายทพิย ์ดาลาล    
   เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
  ชื่อกรรมการ นายธนัท ตาตะยานนท ์   
   เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

            เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

            เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 24. ข้อ 25. และข้อ 53. เพื่อให้สอดคลอ้ง
กับบทบัญญัติของกฎหมาย และเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของบริษัท 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

            เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
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วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 2,846,112.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 383,663,472 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 380,817,359.50 บาท โดยการตดั
หุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้ออกจ าหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท
ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

            เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
วาระที ่11 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

            เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ ไม่ถกูตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 
(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง
ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  

 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูม้อบฉนัทะ 
        (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 
        (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 
        (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ
 (……………………………………………) 

 
 
หมายเหต ุ  
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใ นใบประจ าต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 
 

(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

 
เขียนที่……………………………………. 

 วนัท่ี………เดือน…………………..พ.ศ. 2564 
 

(1) ข้าพเจา้…………..…….…….…….…….สัญชาติ…….…….อยู่บา้นเลขที่……………..…ถนน.…….…….……………
ต าบล/แขวง….……….……อ าเภอ/เขต…….…….…….จงัหวดั…….……….…รหสัไปรษณีย…์…..…………………………….. 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั…………………………………………………………….. 
ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน)  โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม…….……………………….หุน้ 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…….…….…….เสียง ดงันี ้

หุน้สามญั…….…….……..........หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…….………............เสียง 
หุน้บรุมิสิทธิ…….………………หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…….………………..เสียง 

 
(2) ขอมอบฉนัทะให ้ 
   (ก) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อาย…ุ………ปี อยู่บา้นเลขท่ี …….……………..
ถนน…….…….…….…….ต าบล/แขวง…….…….…….…..….อ าเภอ/เขต…….…….……..….จงัหวดั …….…….…….……….
รหสัไปรษณีย…์….…….…….…….หรือ 
   (ข) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อาย…ุ………ปี อยู่บา้นเลขท่ี …….……………..
ถนน…….…….…….…….ต าบล/แขวง…….…….…….…..….อ าเภอ/เขต…….…….……..….จงัหวดั …….…….…….……….
รหสัไปรษณีย…์….…….…….…….หรือ 
   (ค) นายอภิชาติ จีระพนัธุ ์อาย ุ62 ปี ท่ีอยู่ 628 ชัน้ 3 อาคารทรพิเพิล ไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ 

  (ง) นายเกริกไกร จีระแพทย ์อายุ 77 ปี ท่ีอยู่ 628 ชัน้ 3 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุม
สามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ  โรงแรม อีสติน แกรนด ์สาทร เลขที่ 33/1 ถนน
สาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
 
(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
  มอบฉนัทะบางส่วน คือ  
   หุน้สามญั…….…….……..........หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…….………............เสียง 
   หุน้บรุมิสิทธิ…….……………….หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…….………...……..เสียง 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที ่1 ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวันที ่20 เมษายน 2563 
วาระนีไ้ม่มกีารลงมติผูถื้อหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

วาระที ่3  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 
วาระนีไ้ม่มกีารลงมติผูถื้อหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบัญชี
สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           เห็นดว้ย……..….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง     

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 และการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงนิทุนส ารอง             
ตามกฎหมาย 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           เห็นดว้ย……..….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง     

วาระที ่6     พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

           เห็นดว้ย……..….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง     
   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
  ชื่อกรรมการ นายวุฒิพงษ ์โมฬีชาต ิ  
   เห็นดว้ย……..….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง     
  ชื่อกรรมการ นายวิภูธา ตระกูลฮนุ   
   เห็นดว้ย……..….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง     
  ชื่อกรรมการ นายทพิย ์ดาลาล    
   เห็นดว้ย……..….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง     
  ชื่อกรรมการ นายธนัท ตาตะยานนท ์   
   เห็นดว้ย……..….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง     

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           เห็นดว้ย……..….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง     
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วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           เห็นดว้ย……..….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง     

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. ข้อ 25. และข้อ 53. เพื่อให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย และเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           เห็นดว้ย……..….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง     

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 2,846,112.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 383,663,472 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 380,817,359.50 บาท โดยการตดั
หุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้ออกจ าหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท
ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           เห็นดว้ย……..….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง     

วาระที ่11 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           เห็นดว้ย……..….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง     
 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ ไม่ถกูตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 
(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการ แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง
ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  
  กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูม้อบฉนัทะ 
        (……………………………………………) 
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ลงชื่อ…………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 
        (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 
        (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ
 (……………………………………………) 

 
 
หมายเหต ุ
1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 

คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน  
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  

3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ร ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้  

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ า

ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัองัคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.                                    

ณ  โรงแรม อีสติน แกรนด ์สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 

 

วาระท่ี……………เรื่อง……………………………………………………………………………………………… 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           เห็นดว้ย………………….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……………..….เสียง  งดออกเสียง………...….…..เสียง  

 
วาระท่ี……………เรื่อง……………………………………………………………………………………………….. 

  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           เห็นดว้ย………………….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……………..….เสียง  งดออกเสียง………...….…..เสียง 

 
วาระท่ี……………เรื่อง……………………………………………………………………………………………….. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           เห็นดว้ย………………….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……………..….เสียง  งดออกเสียง………...….…..เสียง 

 
วาระท่ี……………เรื่อง……………………………………………………………………………………………….. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           เห็นดว้ย………………….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……………..….เสียง  งดออกเสียง………...….…..เสียง 

 
 

 



 

 

 

 
 

เอกสารแนบ 6 
 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัองัคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.                                    

ณ  โรงแรม อีสติน แกรนด ์สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 

 

วาระท่ี……………เรื่อง……………………………………………………………………………………………… 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           เห็นดว้ย………………….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……………..….เสียง  งดออกเสียง………...….…..เสียง  

 
วาระท่ี……………เรื่อง……………………………………………………………………………………………….. 

  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           เห็นดว้ย………………….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……………..….เสียง  งดออกเสียง………...….…..เสียง 

 
วาระท่ี……………เรื่อง……………………………………………………………………………………………….. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           เห็นดว้ย………………….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……………..….เสียง  งดออกเสียง………...….…..เสียง 

 
วาระท่ี……………เรื่อง……………………………………………………………………………………………….. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           เห็นดว้ย………………….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……………..….เสียง  งดออกเสียง………...….…..เสียง 

 
 

 
  



 

 

 
 

เอกสารแนบ 7 

 

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ 
ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 
 

    1.  นายอภชิาติ จีระพันธุ ์
กรรมการอิสระ กรรมการบรษิัท กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี 
และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
อาย ุ: 62 ปี       
ที่อยู่ติดต่อ : บรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
628 ชัน้ 3 อาคารทรพิเพิล ไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : - ไม่มี - 
 
 
 
    2.  นายเกริกไกร จีระแพทย ์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรษิัท  
อาย ุ: 77 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ : บรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน)  
628 ชัน้ 3 อาคารทรพิเพิล ไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : - ไม่มี – 
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นิยามกรรมการอิสระ 
 

กรรมการอิสระแต่ละคนของบรษิทัตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี ้
  

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท  ทั้งนี ้ใหน้ับรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนัน้ๆ ดว้ย   
 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ของผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่
ไดร้ับการแต่งตั้ง ทั้งนี ้ลักษณะตอ้งห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่
ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท 

 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ี
อ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทหรือ
บรษิัทย่อย  

 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสัมพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

 ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทาง
การเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านอง
เดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนี ้การค านวณภาระหนี ้
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บั
รวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบ
บญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทสงักัดอยู่ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 
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(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผู้
ใหบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดร้บั
การแต่งตัง้ 
 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง
เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่
รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย  

 

(9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท ทัง้นี ้นิยาม
กรรมการอิสระของบรษิัทขา้งตน้เป็นเกณฑท์ี่เท่ากบัขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
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วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 
1. การลงทะเบียน 
 ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชมุ

ก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 12.30 น . ในวันอังคารที่  20 เมษายน 2564 เวลา 14 .00 น . ณ  โรงแรม 
อีสติน แกรนด ์สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเอกสารและ
หลกัฐานที่ผูถื้อหุน้ตอ้งน ามาแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอ้บังคบัของบริษัท ซึ่งไม่มีลกัษณะที่เป็นภาระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เกินสมควร ทัง้นี ้แผนที่แสดงสถานท่ี
ประชมุไดแ้นบมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 12 

 
2. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 
  1.)   บุคคลธรรมดา 

1.1) ผู้ถือหุ้นทีมี่สัญชาติไทย 
 (ก) แบบฟอรม์ลงทะเบียน และบัตรประจ าตัวของผูถื้อหุน้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน ใบขับขี่ 

หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ 
 (ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอรม์ลงทะเบียน และส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนที่รบัรองส าเนา

ถูกตอ้งของผูม้อบฉันทะ และบัตรประจ าตวั หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
ผู้รับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอก
ขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อผูถื้อหุน้ที่เป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

1.2) ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
    (ก) แบบฟอรม์ลงทะเบียน และหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 
   (ข) ในกรณีมอบฉนัทะ แบบฟอรม์ลงทะเบียน และส าเนาหนงัสือเดินทางที่รบัรองส าเนาถกูตอ้งของ

ผู้มอบฉันทะ และบัตรประจ าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ
ฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม  ซึ่งไดก้รอกข้อความ
ถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อผูถื้อหุน้ที่เป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

 2.)   นิติบุคคล 
2.1) นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) แบบฟอรม์ลงทะเบียน และหนงัสือรบัรองนิติบุคคลออกใหไ้ม่เกิน 180 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่เขา้ประชมุดว้ยตนเอง   

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ  
- แบบฟอรม์ลงทะเบียน  
- ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคลออกใหไ้ม่เกิน 180 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์ซึ่งไดร้ับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผู้มีอ  านาจ และประทับตราส าคัญของ
บรษิัท (ถา้มี)  

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รบัรอง
ส าเนาถกูตอ้งของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่ไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 
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- บัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ
ฉนัทะ และ 

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบพรอ้มหนังสือเชิญประชุม  ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง
ครบถว้นและลงลายมือชื่อผูถื้อหุน้ที่เป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
2.2) นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) แบบฟอรม์ลงทะเบียน หนงัสือรบัรองนิติบคุคลออกใหไ้ม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้
จะตอ้งแสดงรายละเอียดเก่ียวกับผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล  และบัตรประจ าตวั
หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่เขา้ประชมุดว้ยตนเอง   

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ  
- แบบฟอรม์ลงทะเบียน  
- ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งแสดง

รายละเอียดเก่ียวกบัผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผกูพนันิติบคุคล ซึ่งไดร้บัรองส าเนาถกูตอ้งโดย
กรรมการผูม้ีอ  านาจ และประทบัตราส าคญัของบรษิัท (ถา้มี)  

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รบัรอง
ส าเนาถกูตอ้งของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่ไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มบตัรประจ าตวั
หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ และ 

- หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง
ครบถว้นและลงลายมือชื่อผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

  
ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึน้ใน
ต่างประเทศควรมีการรบัรองลายมือชื่อโดยโนตารีพบับลิค 

 
3.  วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทไดจ้ัดส่งหนงัสือมอบฉันทะจ านวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ใหผู้ถื้อหุน้เลือกใชต้ามแบบที่
ก าหนดไวใ้นประกาศกรมพฒัธุรกิจการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้
แบบ ก. เป็นแบบทั่วไป (ใชไ้ดก้บัผูถื้อหุน้ทกุกรณี) 
แบบ ข. เป็นแบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะในแต่ละวาระ (ใชไ้ดก้บัผูถื้อหุน้ทุกกรณี) 
 แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหลกัทรพัย ์
 ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะได ้โดยด าเนินการดงันี ้ 
1.) เลือกใชเ้ลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านัน้ 
2.) มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ

ของบริษัทคนใดคนหนึ่ง ตาม เอกสารแนบ 7 โดยให้ระบุชื่อพรอ้มรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุน้
ประสงคจ์ะมอบฉันทะตามที่บริษัทระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบ
ฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักล่าว  
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3.) ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พรอ้มทั้งขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท  าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อใหถู้กตอ้ง
และมีผลผูกพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทไดอ้  านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบ
ฉนัทะที่มาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่ทั้งหมด โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียง
บางส่วนได ้เวน้แต่เป็นคสัโตเดียน (Custodian) ที่ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและไดแ้ต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝาก
และดแูลหลกัทรพัย ์ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

 
4. การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสียงในแต่วาระ ผูด้  าเนินการประชุมจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท้ี่ประชุม
ทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้
1.) ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระไดใ้นบัตร

ลงคะแนนท่ีไดร้บั ณ ขัน้ตอนลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 
2.)  หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอใหล้งคะแนน

เสียงในบตัรลงคะแนน แลว้ใหย้กมือเพื่อใหเ้จา้หนา้ที่เก็บบตัรลงคะแนน เพื่อนบัคะแนนต่อไป  
3.) การนบัคะแนน จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละ

ระเบียบวาระเท่านัน้ โดยจะน าคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดที่เขา้ร่วมประชุม และใหถื้อว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นดว้ยตามที่
เสนอในวาระนัน้ๆ  

 
มติของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
1.)  ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่มี

คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเพื่อเป็นเสียงชีข้าด 
2.)  กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่

กฎหมายหรือขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบก่อนการลงคะแนนใน
แต่ละวาระ ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็น
เสียงชีข้าด 
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ข้อบังคับบริษัทส่วนทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

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

รอบปีบญัชีของบรษิัท  
 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุ  

ผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร  
 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้

ทัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ตอ้ง
ระบเุหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัให้มี
การประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนัหรือ 
ผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียก  ประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนั
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ 
โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตาม
สมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีครัง้ใดจ านวนผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวข้อ้ 33 ผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบชดใช้
ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
ประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และ
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนดั
ประชมุในหนงัสือพิมพก์่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 
ทั้งนี ้สถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตัง้ของส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

ข้อ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) 
คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่ง (1) ใน
สาม (3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้หน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้รว่ม
ประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 
ใหก้ารประชุมเป็นอันระงับไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นรอ้งขอ ใหน้ัด
ประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้หส่้งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการ
ประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ข้อ 34. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยูใ่นที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได้ ใหท้ี่ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในท่ี
ประชมุดงักล่าว 
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ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หนึ่ง (1) มีเสียงหน่ึง (1) และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สีย

เป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการ และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้ 
1) ในกรณีปกติ ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 

ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึง (1) เป็นเสียงชีข้าด  
2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิัท 
(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส  าคญั 

การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
(ฉ) การเลิกบรษิัท 
(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอื่น 

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

 
เงนิปันผลและทนุส ารอง  
ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้

จ่ายเงินปันผล 
เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุน้ หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดใหหุ้น้
บุริมสิทธิไดร้บัเงินปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้ง
ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่ อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท้ี่ประชุม  
ผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป  
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การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่
กรณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

ข้อ 45. บรษิัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี หกั
ดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทุน 
จดทะเบียน  

 
คณะกรรมการ  
ข้อ 15. ใหบ้ริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย (5) คน แต่ไม่

เกินสิบห้า (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทย และกรรมการของบรษิัทจะตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 

 กรรมการของบรษิัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้ 
ข้อ 16. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้

1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากนอ้ย
เพียงใดไม่ได ้

3) บคุคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ข้อ 17. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการ 
ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3)  
กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได  ้
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ 
นัน้ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ข้อ 22. กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือ
ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า
สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น
จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชมุ  
ผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตาม
ระเบียบของบรษิัท 

 ขอ้ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนักงานหรือลูกจา้งของ
บรษิัทในอนัท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท 
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แบบฟอรม์ขอรับรายงานประจ าปี 

 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 
 บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์
(QR Code) เพื่อส่งใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ฉบบันีแ้ลว้ 
 
 ทั้งนี ้หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจ าปี 2563 ที่ไดจ้ัดพิมพใ์นแบบรูปเล่ม โปรดแจง้
รายละเอียดผ่านช่องทางที่ระบดุา้นล่างมายงับรษิัท เพื่อจดัส่งใหแ้ก่ท่านตามความประสงคต์่อไป 
 
ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว    นามสกลุ       
ที่อยู่             
             
หมายเลขโทรศพัทต์ิดต่อ     อีเมล      
 
มีความประสงคข์อรบัรายงานประจ าปี 2563 ในแบบรูปเล่ม (กรุณาท าเครื่องหมายในช่อง ) 
 ฉบบัภาษาไทย 
 ฉบบัภาษาองักฤษ 
 
ผูถื้อหุน้สามารถส่งรายละเอียดการขอรบัเอกสารมายงับรษิัท หรือติดต่อขอรบัไดท้ี่ 

บรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
628 ชัน้ 3 อาคารทรพิเพิล ไอ ซอยกลบัชม 
ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์0-2681-8700 หรือ โทรสาร 0-2681-8701 
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แผนที่แสดงสถานทีจ่ัดประชุม 

 

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 บรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 



บริิษััท ทริิพเพิล ไอ โลจิิสติิกส์ จิำ�กัด (มห�ชน)
628 ชั �น 3 อ�ค�ริทริิพเพิล ไอ ซอยกลับชม ถนนนนทริี  

แขวงช่องนนทริี เขติย�นน�ว� กทม. 10120
โทริศััพท์ : +66 2681 8700
โทริส�ริ : +66 2681 8701

เว็บไซติ์ : www.iii-logistics.com




