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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  
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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
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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 

 
 




