
 





 

คาํประกาศคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2566 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ใหค้วามสาํคัญกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้ง

ข้อมูลดังต่อไปนีใ้ห้ท่านทราบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีหลักเกณฑ์

และแนวทางปฏิบติั ดงันี ้

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม  

บริษัทฯ มีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไดแ้ก่ ช่ือ นามสกุล คาํนาํหนา้ช่ือ ที่อยู่ หมายเลข

โทรศพัท ์ภาพถ่าย เลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย ์ ลายมือช่ือ อีเมล (Email) เลขบตัรประจาํตวัประชาชน หรือเลขที่หนงัสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ขอ้มลูเก่ียวกับการใชง้านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ เช่น อีเมล (Email) และหมายเลขไอพี (IP Address) 
สาํหรบักรณีการประชุมออนไลน ์รวมถึงขอ้มลูการถือหุน้ของบริษัทฯ  

ทั้งนี ้เพื่อยืนยันตัวตนและเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม บริษัทฯ อาจตอ้งขอ

สาํเนาเอกสารระบุตัวตน เช่น บตัรประจาํตัวประชาํชน หรือเอกสารอื่น ซ่ึงอาจมีขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive 

Data) ปรากฏอยู่ เช่น ขอ้มลูศาสนา บริษัทฯ จึงขอใหท้่านขีดฆ่าหรือปิดทึบขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดงักล่าว หากท่าน

มิไดด้าํเนินการดงักล่าว บริษัทฯ ถือว่าท่านอนุญาตใหบ้ริษัทฯ ปกปิดขอ้มลูนัน้ โดยเอกสารดงักล่าวมีผลสมบูรณแ์ละบงัคบัใช้ได้

ทุกประการ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นไดเ้นื่องจากข้อจาํกัดบางประการ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการดาํเนินการ

ดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีความประสงคท์ี่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ

อ่อนไหวนัน้ 

บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของ 

ผูถื้อหุน้ 

 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะดาํเนินการเท่าที่จาํเป็นตามวัตถุประสงคท์ี่ระบุไว้โดยแจ้งชัดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจาก

เจา้ของขอ้มลูโดยตรง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ไดแ้ก่ นายทะเบียนหลกัทรพัย ์หรือศูนยร์ับ

ฝากหลกัทรพัย ์(TSD) หรือ ผูถื้อหุน้ ทัง้นีเ้ฉพาะในกรณีที่มีความจาํเป็นดว้ยวิธีการตามที่กฎหมายกาํหนด 

 

3. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเ รียกและจัดให้มี 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 ตามที่กฎหมายกาํหนด  

กรณีที่พระราชบญัญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ให้อาํนาจในการเก็บรวบรวมไดโ้ดยยกเวน้การขอความ

ยินยอมจากทา่น เช่น การเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ไดร้ับการเสนอช่ือเพื่อพิจารณาเขา้รบัการเลือกตั้ง

เป็นกรรมการบริษัท เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เวน้แต่ประโยชนด์งักล่าว

มีความสาํคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพืน้ฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ ทั้งนี ้ 

กฎหมายที่เก่ียวขอ้งซ่ึงบริษัทฯ ตอ้งปฏิบติัตาม ไดแ้ก่ พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 พระราชบญัญัติหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม รวมถึงกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกับเร่ืองคุณสมบติักรรมการและบุคคลที่เก่ียวขอ้ง 

 



 

4. ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จาํเป็น เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้และ

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นคาํประกาศฉบบันี ้

กรณีที่ไม่สามารถระบรุะยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลไดช้ัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูไวต้ามระยะเวลา

ที่อาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสงูสดุ 10 ปี 

 

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิ

ต่าง ๆ ไดแ้ก่ สิทธิการถอนความยินยอม สิทธิการขอเขา้ถึงและรบัขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง 

สิทธิการขอให้ลบหรือทาํลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการขอใหร้ะงับการใชข้้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการขอใหโ้อนขอ้มูลส่วนบุคคล

ตามวิธีการที่กฎหมายกาํหนด สิทธิรอ้งเรียน และสิทธิการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตน  

 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน  

บริษัทฯ อาจมีความจาํเป็นในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของทา่นเท่าที่จาํเป็น เพื่อแจง้ในรายงานการประชุม รวมถึง

เว็บไซตบ์ริษัทฯ เป็นตน้ 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ อาจมีความจําเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงาน

ราชการ ซ่ึงทํางานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ ได้แจ้งในคําประกาศฉบับนี ้เท่าที่จําเป็น เช่น  

ที่ปรึกษาในการจัดประชุม ผู้ให้บริการระบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้น สาํนักงานคณะกรรมการหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

ต ล า ด ห ลัก ท รัพ ย์แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ห น่ ว ย ง า น กํา กั บ ดู แ ล  ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  ห รื อ ต า ม คํา สั่ ง ข อ ง เ จ้ า ห น้าที ่

ผูมี้อาํนาจ 

 

7. วิธีการติดต่อ 

กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเ ติมเ ก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

โปรดติดต่อ บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 628 อาคารทริพเพิลไอ ชั้นที่  3  ซอยกลับชม ถนนนนทรี  

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เบอรติ์ดต่อ 02 681- 8108  ต่อ 110 หรือ อีเมล: PDPA@iii-logistics.com 
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วนัที่ 20 มีนาคม 2566  

 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566  

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกัด (มหาชน) 

                 

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจาํปี 2566 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักด์ิ 2-3 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร  

เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ 

ดงัต่อไปนี ้

 

วาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ไดบ้ันทึก

ถูกตอ้งตามความเป็นจริง จึงขอนาํเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้เพื่อรบัทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ที่ 

1/2565 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้รบัทราบรายงานการประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ไดบ้ันทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารแนบ 1 

การลงมต ิ วาระนีไ้ม่มีการลงมติผูถื้อหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

 

วาระท่ี 3 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  บริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดาํเนินงานที่

ผ่านมาของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดด้าํเนินการจัดทาํรายงานประจาํปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

มาตรา 113 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้รับทราบผลการดาํเนินงาน

ประจาํปี 2565 ของบริษัทฯ  ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดจ้ัดทาํรายงานประจาํปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้

รบัทราบถึงลกัษณะการประกอบธุรกิจ ผลการดาํเนินงาน โครงสรา้งผูถื้อหุน้ คณะกรรมการ และผูบ้ริหาร รวมทัง้งบการเงิน 

ตลอดจนขอ้มลูอื่นของบริษัทฯ ที่สาํคญัและเป็นประโยชนต่์อผูถื้อหุน้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2  

การลงมต ิ วาระนีไ้ม่มีการลงมติผูถื้อหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  บริษัทฯ มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการจัดทาํงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ ณ วันสิน้สุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ 

และเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะ

ทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ไดร้บัการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชี และไดร้บัการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ พรอ้มทัง้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเป็นที่

เรียบรอ้ยแลว้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดว่าด้วย “งบการเงิน” ของรายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) ใน

เอกสารแนบ 2  ทัง้นี ้ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 สามารถสรุปสาระสาํคัญไดด้งันี ้
 

ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2565 2564 
 เพ่ิมขึน้ 

(ลดลง) 
ร้อยละ 

สินทรพัยร์วม 3,679.73 2,939.42 740.31 25.19% 

หนีสิ้นรวม 1,008.05 1,204.75 (196.70) (16.33%) 

รายไดร้วม 2,788.79 2,939.22 (150.43) (5.12%) 

กาํไรสทุธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ 795.66 366.95 428.70 116.83% 

กาํไรสทุธิต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.25 0.60 0.65 106.63% 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผู้รบัมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2565 และการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นเงินทุนสํารอง             

ตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ

กิจการภายหลังหักภาษี และทุนสาํรองตามที่กฎหมายกาํหนด และเงินสาํรองอื่นๆ ตลอดจนภาระผูกพันตามเง่ือนไขของ

สญัญาเงินกู้ที่บริษัทฯ ไดใ้หไ้วแ้ก่สถาบนัการเงิน นอกจากนีต้ามกฎหมายและข้อ 45 ของขอ้บงัคบัของบริษัทฯ บริษัทฯ มี

หนา้ที่ในการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นเงินทุนสาํรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ในปี 2565 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 467,919,922.00  บาท คณะกรรมการบริษัทจึง

เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท 

รวมเป็นเงินปันผลจาํนวนทัง้สิน้ 391,605,024.55 บาท ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงาน

งวดวันที่  1 มกราคม 2565 ถึงวันที่  30 มิถุนายน 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
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96,125,866.95 บาท แลว้ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ดังนั้น จะมีเงินปันผลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2566 

พิจารณาอนุมติัจ่ายอีกอตัราหุน้ละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจาํนวนทัง้สิน้ 295,479,157.60 บาท โดยการจ่ายเงิน

ปันผลของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และบริษัทฯ จะจดัสรรเงินกาํไรสทุธิจาํนวน 2,600,000 บาท (คิด

เป็นรอ้ยละ 0.56 ของกาํไรสทุธิประจาํปี 2565) เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลอีก

อัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจาํนวนทั้งสิน้ 295,479,157.60 บาท โดยจ่ายจากกาํไรสุทธิประจาํปี 2565 

และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสทุธิเป็นเงินทุนสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวน 2,600,000 บาท รวมถึงรบัทราบการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ให้แก่ผู้ถือหุน้ใน

อตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 96,125,866.95 บาท ซ่ึงไดด้าํเนินการจ่ายไปแลว้ในวนัที ่ 9 กันยายน 2565 ทัง้นี ้

บริษัทฯ ไดพ้ิจารณากาํหนดรายช่ือผู้ถือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2566 และ

กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที ่16 พฤษภาคม 2566  

 

/1 จาํนวนหุน้ที่จ่ายคิดจากจาํนวนหุน้ที่ออกชาํระแลว้หกัหุน้ทุนซือ้คืน 

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
ปี 2565  

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2564 ปี 2563 

1. กาํไรสทุธิส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ (บาท) 467,919,922 486,598,168 127,386,122 

2. รวมเงินปันผลประจาํปี (บาท:หุน้) 

2.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุน้) 

2.2 เงินปันผลประจาํปี (บาท:หุน้) 

0.55 

0.15 

0.40 

0.40 

0.10 

0.30 

0.10 

- 

0.10 

3. จาํนวนหุน้ที่จ่าย (หุน้) 738,697,894 620,709,975 601,307,775/1 

4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทัง้สิน้ (บาท)  391,605,024.55  247,153,770.00 60,130,777.50 

5. อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสทุธ ิ 83.69% 50.79% 47.20% 

 
ปี 2565 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2564 ปี 2563 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ   

- กาํไรสทุธิ (บาท) 

- อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสทุธ ิ

 

 

467,919,922 

83.69% 

 

 

486,598,168 

50.79% 

 

 

127,386,122 

47.20% 
 

งบการเงินรวม 

- กาํไรสทุธิ (บาท) 

- อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสทุธ ิ

 

 

795,658,720 

49.22% 

 

 

 366,954,440 

67.35% 

 

 

162,491,422 

37.01% 

4



 
 

หมายเหตุ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหัก

ภาษี และทุนสาํรองตามที่กฎหมายกาํหนด 

การลงมต ิวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา 71 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) และ

ข้อ 17 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กาํหนดให้ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง

จาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ ถ้าจาํนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ไดก็้ให้กรรมการออกใน

จาํนวนที่ใกลกั้บจํานวน 1 ใน 3 ที่สุด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2566 มีกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ

จาํนวน 4 ท่าน คือ 

1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ   รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

2. นายทิพย ์ดาลาล   กรรมการ 

3. นางดรุณี รกัพงษ์พิบูล   กรรมการ 

4. นายเฉลิมศกัด์ิ กาญจนวรินทร ์  กรรมการ  

ในการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการนัน้ บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้่านผู้ถือหุน้เสนอรายช่ือบุคคลที่

มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2565 แต่ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด  คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนจึงไดด้าํเนินการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยการพิจารณา

จากความรู ้ประสบการณ ์และความเหมาะสมอนัจะเป็นประโยชนต่์อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบติัตามที่

กฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียง

ลงคะแนน) จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระจาํนวน 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดํารง

ตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้ในส่วนของกรรมการอิสระนัน้  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ไดพ้ิจารณาคุณสมบติัใหเ้ป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือในครั้งนีไ้ด้ผ่านการ

พิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กาํหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เ ก่ียวข้อง และเหมาะสมกับ 

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

กรรมการที่พน้จากตาํแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ดงันี ้

1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ   รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

2. นายทิพย ์ดาลาล   กรรมการ 

3. นางดรุณี รกัพงษ์พิบูล   กรรมการ 

4. นายเฉลิมศกัด์ิ กาญจนวรินทร ์  กรรมการ  

ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้

อย่างอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับขอ้กาํหนดที่เก่ียวกับกรรมการอิสระ  นอกจากนีก้รรมการที่
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จะเสนอแต่งตัง้ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทาํงานของกรรมการที่ได้รับการ

เสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผู้รบัมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2566 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข

เพิ่มเติม) และ ข้อ 22 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กาํหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ 

ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ

พิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม โดย

อาจกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑเ์ฉพาะ และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือให้มี

ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลี้ยง

และสวสัดิการตามระเบยีบของบริษัทฯ  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจึงมีมติเห็นชอบให้มีการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2566 โดยมี

รายละเอียดดงันี ้
 

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และบาํเหน็จกรรมการ 
     

 ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุม 

รายเดือน ต่อครัง้ที่เขา้ประชุม 

2566 2565 2566 2565 

คณะกรรมการบริษัท 

- ประธาน 

- รองประธาน 

- กรรมการ 

 

40,000 บาท 

30,000 บาท 

25,000 บาท 

 

40,000 บาท 

30,000 บาท 

25,000 บาท 

 

30,000 บาท 

20,000 บาท 

15,000 บาท 

 

30,000 บาท 

20,000 บาท 

15,000 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธาน 

- กรรมการ 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

15,000 บาท 

10,000 บาท 

 

15,000 บาท 

10,000 บาท 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

- ประธาน 

- กรรมการ 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

15,000 บาท 

10,000 บาท 

 

 

15,000 บาท 

10,000 บาท 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดี

และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

- ประธาน 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

15,000 บาท 

 

 

15,000 บาท 
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 ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุม 

รายเดือน ต่อครัง้ที่เขา้ประชุม 

2566 2565 2566 2565 

- กรรมการ - - 10,000 บาท 10,000 บาท 

คณะกรรมการการลงทุน 

- ประธาน 

- กรรมการ 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

15,000 บาท 

10,000 บาท 

 

15,000 บาท 

10,000 บาท 

ทัง้นี ้บาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2566 ใหจ่้ายไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนได้

พิจารณาแลว้ว่าค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดบัที่เหมาะสม สอดคลอ้ง และเทียบเคียงไดกั้บบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาด

ใกลเ้คียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ส่วนใน             

ปี 2565 บริษัทฯ ไดก้าํหนดบาํเหน็จกรรมการโดยให้จ่ายในอัตรารอ้ยละ 1.25 ของกาํไรสุทธิในปี 2565 โดยจะจ่ายไม่เกิน 

4,000,000 บาท ทัง้นี ้กรรมการบริษัทไม่ไดร้บัผลประโยชนอ์ื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวขา้งตน้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกําหนด

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม รายละเอียดตามที่คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ และกาํหนด

บาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2566 ในจาํนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท นอกจากนี ้กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระไม่มีสิทธิ

ไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึงบาํเหน็จกรรมการ 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของผูถื้อหุน้และผู้รบัมอบฉันทะที่มาประชุม 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนประจําปี 2566 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข

เพิ่มเติม) และขอ้ 36 ของขอ้บงัคบัของบริษัทฯ กาํหนดใหใ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปีทุกครัง้ ใหท้ี่ประชุมสามัญ 

ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเห็นชอบใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบัญชีของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด 

ดงันี ้
 

ช่ือ 

ผูส้อบบญัชี 

รบัอนุญาต

เลขที ่

อตัราส่วน

การถือหุน้ 

ในบริษทัฯ 

ความสมัพนัธห์รอืการมี 

ส่วนไดเ้สียกับบรษิัทฯ / 

บริษัทย่อย / ฝ่ายบริหาร /    

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว 

จาํนวนปีที่

ผูส้อบบญัชี

เป็นผูส้อบ

บญัชีใหแ้ก่

บริษัทฯ 

1. นางสาวสขุุมาภรณ ์วงศอ์ริยาพร 4843 ไม่มี ไม่มี 5 

2. นายชยัศิริ เรอืงฤทธิ์ชยั 4526 ไม่มี ไม่มี 1 

3. นางสาววราภรณ ์วรธิติกุล 4474 ไม่มี ไม่มี 5 
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คนใดคนหนึ่งทาํหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีประจาํปี 2566 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ให้ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์

คูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด จดัหาผูส้อบบญัชีอื่นทาํหนา้ที่แทนได ้ทัง้นี ้ขอ้มลูของผูส้อบบญัชีที่เสนอรายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารแนบ 4 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ในการสอบบัญชี โดยไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีอื่นตามที่ทางคณะกรรมการจัดการนาํเสนอ 

นอกจากนี ้ในการพิจารณาดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาด

ทุนที่กาํหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนตอ้งจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหนา้ที่สอบทานหรือ

ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแลว้ 7 รอบปีบญัชี โดยสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่

สงักัดสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกับผู้สอบบญัชีรายเดิมก็ได ้  

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจาํปี 2566 สาํหรบัการสอบ

บัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เป็นจํานวนไม่เกิน 4,399,500 บาท โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว

ครอบคลมุการสอบบัญชีงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือจาํนวน 8 บริษัท และการบญัชีงบการเงินรวมของ

บริษัทฯ เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบ

บญัชีของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด  ดงันี ้
 

ช่ือ 

ผูส้อบบญัชี 

รบัอนุญาต

เลขที ่

อตัราส่วน

การถือหุน้ 

ในบริษทัฯ 

ความสมัพนัธห์รอืการมี 

ส่วนไดเ้สียกับบรษิัทฯ / 

บริษัทย่อย / ฝ่ายบริหาร /    

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว 

จาํนวนปีที่

ผูส้อบบญัชี

เป็นผูส้อบ

บญัชีใหแ้ก่

บริษัทฯ 

1. นางสาวสขุุมาภรณ ์วงศอ์ริยาพร 4843 ไม่มี ไม่มี 5 

2. นายชยัศิริ เรอืงฤทธิ์ชยั 4526 ไม่มี ไม่มี 1 

3. นางสาววราภรณ ์วรธิติกุล 4474 ไม่มี ไม่มี 5 

คนใดคนหนึ่งทาํหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีประจาํปี 2566 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ให้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์

คูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด จดัหาผูส้อบบญัชีอื่นทาํหน้าที่แทนได ้ โดยที่ผูส้อบบญัชีทัง้สามท่านไม่มีความสัมพนัธห์รือมีส่วน

ไดส่้วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ฝ่ายบริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว 

แต่อย่างใด และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2566 ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเป็นจํานวนไม่เกิน 

4,399,500 บาท ไม่รวมค่าใชจ่้ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out-of-pocket expense) และค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)  
 

 

ค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564 

ค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 4,399,500 บาท 4,390,000 บาท 4,700,000 บาท 

จาํนวนบริษัทในเครือ (บริษัท) 8 9 10 
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*หมายเหตุ ในปี 2566 บริษัทฯ คาดว่าจะมีค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) โดยเป็นงานการปฏิบติังานตามวิธีการที่ตกลง

ร่วมกันสาํหรับกรณีเฉพาะเร่ืองใหกั้บบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด จาํนวน 20,000 บาท (ประจาํปี 

2565 จํานวน 20,000 บาท สําหรับงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันเก่ียวกับรายได้จากการให้บ ริการ

คลงัสินคา้ และประจาํปี 2564: ไม่มี)  

อนึ่ง ผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเป็นผูส้อบบญัชีจากสาํนกังานบัญชีเดียวกับบริษัทฯ ในการนีเ้ห็นสมควรให้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบว่า บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด ไดร้ับการคัดเลือกให้เป็นสาํนัก

งานสอบบญัชีของบริษัทในเครือจาํนวน 8 แห่ง ซ่ึงถือเป็นบริษัทย่อยจาํนวน 6  แห่ง สาํหรบัปี 2566 ดว้ย โดยมีค่าตอบแทน

ของผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยจาํนวน  1,774,500.00  บาท 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผู้รบัมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ .  2535 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเ ติมโดย

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2565 ซ่ึงการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวจะมีผลทาํใหบ้ริษัทมหาชนจาํกัดมี

ความคล่องตัวขึ ้นในเ ร่ืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงวิธีดําเนินการจัดประชุมของบริษัท และการจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร  

โดยกาํหนดใหส้ามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้ บริษัทฯ จึงมีความจาํเป็นตอ้งแก้ไขเพิ่มเติมขอ้บังคบัของบริษัทฯ ขอ้ 

25 ขอ้ 32 วรรค 1 ขอ้ 44 วรรค 4 ขอ้ 53 วรรค 2 และขอ้ 54 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับบทบญัญัติของกฎหมาย และเพื่ออาํนวย

ความสะดวกในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  

นอกจากนี ้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซ่ึงที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2566 เม่ือวนัที่ 21 กุมภาพนัธ ์2566 ไดมี้มติใหแ้กไ้ขเพิ่มเติม เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการ

บริหารจดัการธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยไม่เป็นการสรา้งขั้นตอนและภาระเกินควรให้แก่บริษัทฯ โดยการแก้ไขเพิ่มเติม

ดงักล่าวสอดคลอ้งกับขอ้กาํหนดตามกฎหมาย รวมถึงแนวปฏิบติัของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทฯ จึงมีความจาํเป็นตอ้ง

แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 47 (7) และขอ้ 48 (1) 

ทัง้นี ้รายละเอียดขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ที่เสนอใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ใน ขอ้ 25 ขอ้ 32 

วรรค 1 ขอ้ 44 วรรค 4 ขอ้ 47 (7) ขอ้ 48 (1) ขอ้ 53 วรรค 2 และขอ้ 54 และเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ใน ขอ้ 25 ขอ้ 32 วรรค 1 ขอ้ 44 วรรค 4 ขอ้ 47 (7) ขอ้ 48 (1) ขอ้ 53 วรรค 2 และ

ข้อ 54 และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอาํนาจ หรือประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดาํเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยคาํ หรือดาํเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน 

การลงมต ิ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้และผู้รับ

มอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 2,305,065.50 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิมจํานวน 406,205,126.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 403,900,061.00 บาท โดยการตัด

หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจาํหน่ายจํานวน 4,610,131 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

บริษัทมหาชนจาํกัดจะเพิ่มทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไว้แลว้ไดโ้ดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้ และจะกระทาํไดเ้ ม่ือหุ้น

ทัง้หมดไดอ้อกจาํหน่ายและไดร้บัชาํระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ หรือในกรณีหุน้ยงัจาํหน่ายไม่ครบ หุน้ที่เหลือตอ้งเป็นหุน้ที่ออก

เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นเท่านั้น และตามมาตรา 139 ของพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 35 (2) (จ) ของข้อบังคับของบริษัทฯ กาํหนดให้การลดทุนของ

บริษัทฯ ตอ้งไดร้บัอนุมติัจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ในการนี ้เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงคจ์ะออกหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใช้สิทธิของผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะ

ซือ้หุน้ (III-W1) ตามราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงจะไดก้ล่าวต่อไปในวาระที่ 12 โดยบริษัทฯ 

มีหุ้นที่ยังจาํหน่ายไม่ครบซ่ึงไม่ใช่กรณีหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น จาํนวน 

4,610,131 หุ้น (ไม่รวมหุ้นสามัญที่สาํรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (III-W1) จาํนวน 69,102,228 หุน้) ดงันัน้ บริษัทฯ จึงจาํเป็นตอ้งดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 

2,305,065.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 406,205,126.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 403,900,061.00 บาท 

โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจาํหน่ายจํานวน 4,610,131 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อให้บริษัทฯ 

สามารถออกหุน้สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใช้สิทธิของผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้

ที่ 1 (III-W1) ดงักล่าวได ้

ทั้งนี ้การลดทุนดังกล่าวขา้งตน้เป็นการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ไดอ้อกจาํหน่าย จึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิ

ประโยชนข์องผูถื้อหุน้แต่อย่างใด  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 2,305,065.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 406,205,126.50 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนจาํนวน 403,900,061.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจํานวน 4,610,131 หุ้น (ยกเว้นหุ้น

สามญัที่สาํรองไวเ้พื่อรองรบัการใช้สิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (III-W1) 

จาํนวน 69,102,228 หุน้) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรบัใน

กรณีที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (III-W1) ใช้สิทธิตามราคาการใช้สิทธิและ

อตัราการใชสิ้ทธิที่เปล่ียนแปลงไปและเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย   

การลงมต ิวาระนีต้อ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้และผู้รับ

มอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามที่ที่ประชุมไดพ้ิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 10 ข้างตน้ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงตอ้งพิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เร่ือง

ทุนจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนดงักล่าว ดงันี ้

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน จาํนวน 403,900,061 บาท (ส่ีรอ้ยสามลา้นเก้าแสนหกสิบเอ็ดบาท) 

 แบ่งออกเป็น 807,800,122 หุน้ (แปดรอ้ยเจ็ดลา้นแปดแสนหนึ่งรอ้ยย่ีสิบ

สองหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามัญ 807,800,122 หุน้ (แปดรอ้ยเจ็ดลา้นแปดแสนหนึ่งรอ้ยย่ีสิบ

สองหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (- หุน้)” 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข

เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และ

เห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอํานาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร เป็นผู้ดาํเนินการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยคาํ หรือ ดาํเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน 

การลงมต ิวาระนีต้อ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้และผู้รับ

มอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 347,774.50 บาทจากเดิมทุนจด

ทะเบียนจํานวน 403,900,061.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 404,247,835.50 บาท โดยการ

ออกหุ้นสามัญใหม่อีกจํานวน 695,549 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการปรับ

สิทธิของ III-W1 ตามข้อกาํหนดสิทธิของ III-W1 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา 136 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

และตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 35 (2) (จ) กาํหนดใหก้ารเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ในการนี ้สืบเนื่องจากบริษัทฯ ไดเ้สนอขายหุน้สามญัออกใหม่ต่อผู้ถือหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดย 

“ราคาสทุธิต่อหุน้ของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุน้สามัญของบริษัท” ส่งผลให้

ราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (III-W1) 

เปล่ียนแปลงไปตามข้อกาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิและผู้ถือ III-W1 เป็นใบสาํคัญแสดง

สิทธิ 1 หน่วย จะมีสิทธิซือ้หุ้นสามัญได ้1.01007 หุ้น ที่ราคา 5.94020 บาท ต่อ 1 หุ้น ดว้ยเหตุดังกล่าว  บริษัทฯ จึงตอ้ง

เพิ่มทุนจดทะเบียนขึน้อีกจํานวน 347,774.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจํานวน 403,900,061.00 บาท เป็นทุนจด
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ทะเบียนจาํนวน 404,247,835.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่อีกจาํนวน 695,549 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

เพื่อรองรบัในกรณีทีผู่ถื้อ III-W1 จะใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยในเดือนพฤษภาคม 2566  

ทัง้นี ้รายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามเอกสารแนบ 6 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 347,774.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 403,900,061.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

จาํนวน 404,247,835.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่อีกจาํนวน 695,549 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ

รองรบัการปรบัสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (III-W1) ตามขอ้กาํหนดสิทธิของ 

III-W1 

การลงมต ิวาระนีต้อ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้และผู้รับ

มอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 13 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามที่ที่ประชุมไดพ้ิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 12 ข้างตน้ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงตอ้งพิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เร่ือง

ทุนจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าว ดงันี ้

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน จาํนวน 404,247,835.50 บาท (ส่ีรอ้ยส่ีลา้นสองแสนส่ีหม่ืนเจ็ดพนัแปด

รอ้ยสามสิบหา้บาทหา้สิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 808,495,671 หุน้ (แปดรอ้ยแปดลา้นส่ีแสนเก้าหม่ืนหา้พนั

หกรอ้ยเจ็ดสิบเอ็ดหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามัญ 808,495,671 หุน้ (แปดรอ้ยแปดลา้นส่ีแสนเก้าหม่ืนหา้พนั

หกรอ้ยเจ็ดสิบเอ็ดหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (- หุน้)” 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข

เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ

เห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอํานาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร เป็นผู้ดาํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยคาํ หรือ ดาํเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน 

การลงมต ิวาระนีต้อ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้และผู้รับ

มอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 14 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล วาระนีก้าํหนดขึน้เพื่อให้ผูถื้อหุน้ซักถาม และ/หรือใหค้วามเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท  

(ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัท ชีแ้จงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนาํเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชุม

พิจารณาอนุมติั และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไดโ้ปรดนําแบบฟอรม์ลงทะเบียน หรือหลักฐานแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุม รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 เพื่อลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

ในกรณีที่ท่านผูถื้อหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ ท่านผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเข้าร่วมประชุม

และออกเสียงลงคะแนนแทนได ้ โดยการเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง และในกรณี

ของผูถื้อหุน้ที่มีการแต่งตัง้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากหลกัทรพัย ์ท่านผูถื้อหุน้โปรดเลือกใช้แบบ

หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8   

นอกจากนี ้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคือ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ หรือนายวิภูธา ตระกูลฮุน คนใด 

คนหนึ่งเพียงคนเดียวเพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้ โดยขอ้มลูของกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารแนบ 9 และนิยามกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 10 และหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม

ที่ตอ้งการให้บริษัทฯ ชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระที่นาํเสนอครั้งนี ้ หรือมีข้อเสนอแนะประการใด สามารถจัดส่ง

คาํถาม/ขอ้เสนอแนะล่วงหนา้ไดท้ี่ secretary@iii-logistics.com ภายในวนัที่ 3 เมษายน 2566 

บริษัทฯ ไดก้าํหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นวันกาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจาํปี 2566 ทั้งนี ้บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไดโ้ปรดศึกษารายละเอียดและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 11 โดยบริษัทฯ จะดาํเนินการประชุมตามข้อบงัคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เก่ียวกับ

การประชุมผูถื้อหุน้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 12 และท่านผูถื้อหุน้สามารถขอรบัรายงานประจาํปี 2565 (แบบ 

56-1 One Report) แบบรูปเล่มได ้โดยกรอกแบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจาํปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารแนบ 13 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ขา้งตน้ สาํหรบัแผนที่แสดงสถานที่จดัประชุม

นัน้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 14 โดยบริษัทฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจาํปี 

2566 ตัง้แต่เวลา 12.30 น. เป็นตน้ไป 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 

(นายทิพย ์ดาลาล) 

                ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
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เอกสารแนบ 1 

 

  

สําเนารายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2565 

 

รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2565 

ของ 

บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

การประชุมจัดขึน้เม่ือวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักด์ิ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน 

แกรนด ์สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต ้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย ์

ประธานกรรมการบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) 

นายวีระวิทย ์กุลธนโรจน ์พิธีกรการประชุม (“พิธีกรการประชุม”) ไดแ้จง้ขอ้มลูเบือ้งตน้ของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มี

ทุนจดทะเบียนจาํนวน 380,817,359.50 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามัญจาํนวน 761,634,719 หุน้ มลูค่าที่ตราไว้หุน้ละ 0.50 

บาท  และทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้เท่ากับ 320,419,556.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 640,839,113 หุน้ 

มลูค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดย ณ วนักาํหนดรายช่ือผู้ถือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2565 บริษัทมีผูถื้อหุน้จาํนวน 7,829 ราย จากนัน้ ไดแ้จง้ถึงการอาํนวยความสะดวก

ของสถานที่จัดการประชุม ไดแ้ก่ ตาํแหน่งที่ตั้งของห้องนํา้ ตาํแหน่งประตูทางออก กรณีมีเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี ้ไดมี้การแจ้ง

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 

(“COVID-19”) ในปัจจุบนัใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 

 ประธานกล่าวตอ้นรับผู้ถือหุน้และผู้รบัมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม และขอใหมี้การนบัองคป์ระชุมก่อนเร่ิมการ

ประชุม จากนั้น ประธานไดแ้จ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจํานวน 33 ราย นับจาํนวนหุ้นได้ 

1,322,504 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 0.2064 ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมด และผู้รับมอบฉันทะจาํนวน 98 ราย นับ

จาํนวนหุ้นได ้421,797,386 คิดเป็นรอ้ยละ 65.8195 ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด รวมทั้งหมดเป็นจาํนวน 131 

ราย นับจํานวนหุ้นได้ 423,119,890 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.0259 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดจํานวน 

640,839,113 หุน้ ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและตามข้อบงัคับของบริษัทฯ (ภายหลงัจากเปิดการประชุมได้มีผู้

ถือหุน้ทยอยเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้ ทัง้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็นผู้ถือหุน้ที่เขา้ประชุมทั้งสิน้ 

146 ราย ถือหุน้รวมกันทัง้สิน้ 423,146,935 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 66.0301 ของหุน้ที่จาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ ) 

 จากนั้นประธานแนะนาํกรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชีแ้จงรายละเอียด และตอบขอ้

ซักถามต่อที่ประชุม นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดเ้ชิญตัวแทนจากบริษัท สาํนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร ์จาํกัด ที่ปรึกษา

กฎหมายอิสระทาํหนา้ที่ดูแลการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัผลการลงคะแนนเสียง 
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กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

1.   นายเกริกไกร จีระแพทย ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ  

2. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ     รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ

การลงทุน / กรรมการอิสระ  

3. นายอภิชาติ จีระพนัธุ ์ กรรมการตรวจสอบ /  ประธานกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ  

4. นายวิภูธา ตระกูลฮุน กรรมการตรวจสอบ /  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / 

กรรมการการลงทุน / กรรมการอิสระ 

5. นายทพิย ์ดาลาล กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร / ประธานกรรมการจดัการ / กรรมการการ

ลงทุน 

6. นายวิรชั นอบนอ้มธรรม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารฝ่ายการเงิน / กรรมการจัดการ / 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / กรรมการการลงทุน / ประธาน

อนุกรรมการบริหารความเส่ียง   

7. นายธนทั ตาตะยานนท ์ กรรมการ / กรรมการจัดการ / กรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการการ

ลงทุน / อนุกรรมการบริหารความเส่ียง  

8. นางดรุณี รกัพงษ์พิบูล กรรมการ / กรรมการจัดการ / กรรมการการลงทุน / อนุกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง / เลขานุการบริษัท 

9. นายจิโรจ พนาจรสั กรรมการ / กรรมการจดัการ / กรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดี 

10. นายเฉลิมศกัด์ิ กาญจนวรินทร ์ กรรมการ / กรรมการจดัการ / อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

ทัง้นี ้มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 10 ท่าน จากจาํนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนกรรมการที่

เขา้ร่วมประชุมรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นายบญัชา วุฑฒิปรีชา บริษัท สาํนกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร ์จาํกัด และทีมงาน 

ที่ปรึกษาการเงินอิสระ 

1. ดร. จุฬาภรณ ์นาํชยัศิริ ที่ปรกึษาการเงินอิสระ บริษัท แกรนท ์ธอนตนั เซอรวิ์สเซส จาํกัด 

2. นายอดุลพล จารุเกศนนัท ์ ที่ปรกึษาการเงินอิสระ บริษัท แกรนท ์ธอนตนั เซอรวิ์สเซส จาํกัด 
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ผู้แทนอาสาพิทักษส์ิทธิของผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

1. ดร. เกศสิรี ป้ันธุระ ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ 

ตัวแทนผู้ถือหุ้นในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับผลการลงคะแนนเสียง 

1. นางสาวปาลินี สจุริตผลจาํรูญ ตวัแทนผูถื้อหุน้ในการร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง 

  เพื่อให้การประชุมมีความเป็นระเบียบและโปร่งใสสอดคลอ้งกับข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกาํหนด 

ที่เก่ียวกับการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ประธานขอให ้นายนิธิโรจน ์มาตรา ที่ปรกึษากฎหมาย ชีแ้จงใหท้ี่ประชุมทราบถึง

ขัน้ตอนการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

• การประชุมในวันนีจ้ะดาํเนินการตามลาํดับระเบียบวาระที่กาํหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม 

โดยจะมีการนาํเสนอขอ้มลูประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้เสนอความคิดเห็น 

หรือซกัถามในระเบียบวาระนัน้ๆ ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเสนอความเห็นหรือมีขอ้ซกัถาม ขอใหผู้้

ถือหุน้ยกมือขึน้ และแจง้ช่ือและนามสกุลใหท้ี่ประชุมทราบ หากจะนาํเสนอหรือซักถามเร่ืองที่

นอกเหนือจากวาระนัน้ๆ ขอใหผู้ถื้อหุน้เสนอหรือซักถามเม่ือการประชุมไดด้าํเนินมาถึงวาระที่ 

10 (พิจารณาเร่ืองอื่นๆ) 

• เนื่องจากวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 9 เป็นเร่ืองที่เก่ียวเนื่องกัน ดงันัน้ หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ไดร้ับ

การอนุมติัจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ บริษัทฯ จะไม่เสนอวาระที่เก่ียวข้องอื่นๆ เพื่อพิจารณาต่อไป 

และใหถื้อว่าวาระที่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดร้บัการพิจารณาอนุมติัไปแลว้เป็นอนัยกเลิก 

• ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กําหนดให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ในกรณี 

ที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้  

• ในการลงมติที่ประชุม ประธานจะถามและนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียงไม่

เห็นดว้ยงดออกเสียงและบัตรเสียในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออก

เสียง จะตอ้งกรอกบัตรลงคะแนนที่ไดร้ับแจกจากเจา้หนา้ที่ก่อนเข้าร่วมประชุมว่าประสงคท์ี่

จะลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง และยกมือขึน้เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่จัดเก็บใบลงคะแนน 

บริษัทฯ จะนาํคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดังกล่าว รวมถึงบตัรเสีย (ถา้มี) หกั

ออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียง

ลงคะแนน (แลว้แต่กรณี) ดงันัน้ ในส่วนที่เหลือทั้งหมดจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน

เห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ ในกรณีที่ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความเห็นคัดคา้น หรืองดออกเสียง ใหถื้อว่า

ที่ประชุมมีมติอนุมติัเป็นเอกฉันท ์ 

• สาํหรบักรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสียมีดังต่อไปนี ้บตัรที่ไม่สามารถทราบเจตนาของผู้ออกเสียง 

เช่น การลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก หรือ แก้ไขการลงคะแนนแต่ไม่ลงลายมือช่ือกํากับ 

หรือ กาทางเลือกสมบูรณแ์ต่ไม่ไดล้งลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน  

16



  

 
 

เอกสารแนบ 1 

 

  

• ทัง้นี ้เจา้หนา้ที่จะนาํคะแนนในแต่ละวาระ แสดงใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบ ตามขอ้มลูที่ปรากฏใน

หน้าจอดา้นหน้าโดยจะแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบัตรเสีย 

คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละของผูถื้อหุน้ตามมติที่ตอ้งใช ้  

• จาํนวนคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจาก

อาจมีผู้ถือหุน้หรือผู้รบัมอบฉันทะมาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม  

 สําหรับการนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กําหนดไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565  

เป็นดงันี ้

• ระเบียบวาระที่ตอ้งได้รับมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ ระเบียบวาระที่ 3 ถึง 

ระเบียบวาระที่ 8 

• ระเบียบวาระที่ตอ้งไดร้บัมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ ระเบียบวาระที่ 9 

• ทั้งนี ้ ระเบียบวาระที่ 1 และระเบียบวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียง

ลงคะแนน 

 จากนัน้ ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ไดจ้ดัส่งให้ผู้ถือหุ้น

ตามหนงัสือเชิญประชุมเป็นลาํดบั 

วาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ประธานแจง้ต่อที่ประชุมว่าไม่มีเร่ืองที่จะแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ จึงเขา้สู่วาระถัดไป 

วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 เม่ือวันที่ 19 เมษายน 2565 

 ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2565 เม่ือวันที่ 19 เมษายน 2565 แลว้มีความเห็นว่า บริษัทฯ ไดจ้ัดทาํรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 โดย

ถูกตอ้งตรงตามมติของที่ประชุม และไดส่้งรายงานดงักล่าวใหกั้บผู้ถือหุน้ทุกรายพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ตามเอกสาร

แนบ 1  

 ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ แต่จะเปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและให้

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  

 ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมรบัทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 2565 

 มติที่ประชุม   

 รบัทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 2565 
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ก่อนจะเขา้สู่วาระถัดไป ประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบถึงที่มาของการประชุมในครัง้นี ้ กล่าวโดยสรุปคือ 

เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตรท์ี่สาํคัญของบริษัทฯ ที่ตอ้งการสรา้งความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และสรา้ง

มูลค่าเพิ่มให้กิจการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะทาํการขยายธุรกิจการเป็นตัวแทนขายระวางสินคา้ของสายการบินต่างๆ 

(Cargo General Sale Agents : “GSA”) ผ่านบริษัทลูกของบริษัทฯ คือ บริษัท เอเชีย เน็ตเวิรค์ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด 

(“ANI”) ซ่ึงจะเข้าซือ้กิจการ GSA ที่ต่างประเทศเพิ่มขึน้อีกรอ้ยละ 80 จากเดิมที่มีอยู่รอ้ยละ 20 เพื่อให้ ANI พรอ้มเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”์) ทัง้นี ้ประธานยงัชีแ้จงต่อที่ประชุมอีกครัง้ว่าวาระที่ 3 

ถึง 9 นัน้เก่ียวเนื่องกัน โดยวาระที ่ 3 และ 4 เป็นวาระหลักซ่ึงบริษัทฯ จะนาํเสนอขอ้มูลรายละเอียดประกอบการพิจารณา

อนุมติัของผูถื้อหุน้ในคราวเดียว จากนัน้ จึงจะเขา้สู่การพิจารณาลงคะแนนในวาระที่ 3 และ 4 ต่อเนื่องกัน ส่วนวาระที่ 5 ถึง 

9 เป็นเร่ืองที่ตอ้งดาํเนินการตามกระบวนการกฎหมายและขอ้บงัคับเพื่อให้สามารถดาํเนินการตามวาระที ่3 และ 4 ได ้หาก

ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัในสองวาระดงักล่าว 

  จากนั้น ประธานขอให้นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวิรัช นอบน้อมธรรม 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดของธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งเพื่อให้ผู้ถือหุน้พิจารณาประกอบการ

ลงมติในวาระที่ 3 และ วาระที่ 4  

นายทิพย ์ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบถึงวตัถุประสงคแ์ละที่มาของการ

ประชุมในครัง้นี ้โดยบริษัทฯ มีความพยายามที่จะสรา้งบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศนแ์ละกล

ยุทธห์ลงัจากที่บริษัทฯ เขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนตัง้แต่ปี 2560  ซ่ึงบริษัทฯ ตัง้เป้าหมายที่จะเขา้ไปอยู่ใน SET100 ภายในปี 

2567 โดยอาศยัแผนยุทธศาสตร ์  “Logistics & Beyond” กล่าวคือ การทาํธุรกิจโลจิสติกสใ์หเ้ติบโตขึน้ มีมลูค่าและคุณค่า

เพิ่มขึน้จากเดิมที่เป็นอยู่ ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดว้างแนวทางการเติบโตไว ้ 4 แนวทาง ไดแ้ก่ (1) Beyond Boundary ซ่ึงคือการก้าว

ขา้มการทาํธุรกิจแค่ในประเทศไทยสู่การเป็นบริษัทในระดบัภูมิภาค และเป็นส่ิงที่บริษัทฯ กาํลงัเนน้ในขณะนี ้ โดยบริษัทฯ 

ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนในฮ่องกงและสิงคโ์ปร ์ ซ่ึงเป็นท่าเรือและท่าอากาศยานหลักของโลก (global logistics hub) (2) Beyond 

Traditional Logistics Service (3) Beyond Traditional Platform และ (4) Beyond Existing Expertise  

ในการนีส่้วนของยุทธศาสตร ์เร่ือง Beyond Boundary บริษัทฯ เลือกที่จะขยายธุรกิจการเป็นตัวแทน

ขายระวางสินค้าของสายการบินต่างๆ (Cargo General Sale Agents : GSA) ซ่ึงบริษัทฯ มองว่ามีจุดแข็งและมีความ

แตกต่างจากผู้ให้บริการโลจิสติกสร์ายอื่นในประเทศ กล่าวคือเป็นการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศที่บริษัทฯ มีความ

เช่ียวชาญ และสามารถขยายเขา้ไปเป็นระดบัภูมิภาค ทัง้นี ้จะกระทาํผ่าน ANI 

ธุรกิจการเป็นตวัแทนขายระวางสินคา้ของสายการบินต่างๆ (Cargo General Sale Agents : GSA) ใน

ที่นีจ้ะเน้นเฉพาะในเร่ืองของสินคา้ไม่ใช่ผู้โดยสาร คือ การเป็นตัวแทนสายการบินแต่เพียงผู้เดียวซ่ึงไดร้ับการแต่งตั้งโดย

สายการบินในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เป็นตวัแทน 

  มติที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้นี ้ คือ การอนุมัติให้ใช้ ANI เข้าไปลงทุนซือ้กิจการของ

บริษัทในมาเลเซียซ่ึงมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ GSA ใน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ มาเลเซีย สิงคโปร ์และเวียดนาม โดยภายหลัง

จากการเขา้ลงทุนในครัง้นี ้ จะทาํให ้ANI มีบริษัทย่อยต่างๆ ที่ประกอบธุรกิจ GSA ใน 8 ประเทศ อนัไดแ้ก่ ประเทศไทย จีน 

ฮ่องกง สิงคโปร ์มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา และพม่า คร่าวๆ โดยรวมกันแลว้มีประมาณ 20 สายการบินที่บริษัทฯ จะเป็น

ตวัแทนในการขายระวางสินคา้ให ้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดเ้ร่ิมดาํเนินการเตรียมตวัให ้ANI เป็นบริษัทหลกัที่จะประกอบธุรกิจ GSA 
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ในระดับภูมิภาคและตั้งใจที่จะระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์มาตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยในช่วงตน้ปี บริษัทฯ ไดล้งทุนใน Asia 

GSA (M) SND. BHD. (“Asia GSA (M)”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 20 มลูค่าทัง้สิน้ประมาณ 733 ลา้นบาท และในครัง้นีจ้ะขอให้

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในส่วนร้อยละ 80 ที่เหลือ มูลค่าทั้งสิน้ประมาณ 5,520 ลา้นบาท ซ่ึงบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้งบ

การเงินของ ANI ในปีนีใ้นการย่ืน filing ไตรมาสที่ 2 ของปีหนา้  

  นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม

เก่ียวกับวาระที่ 3 และวาระที่ 4 โดยสรุปขอ้มลูสาํคญัไดด้งันี ้

  วาระที่  3 เป็นวาระที่ให้ผู้ถือหุ้นมีมติที่จะให้บริษัทลูกของ ANI คือ SUPERIOR GSA PTE. LTD. 

(“Superior”) เข้าทาํรายการซือ้หุ้นใน Asia GSA (M) ในสัดส่วนที่เหลืออีกรอ้ยละ 80 จากผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อให้ ANI เข้าไป

ถือรอ้ยละ 100 ใน Asia GSA (M) และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับแผนการเข้าตลาดหลักทรพัยข์อง ANI ต่อไป โดยการชาํระเงิน

ในส่วนรอ้ยละ 80 ที่มีมลูค่าทัง้สิน้ประมาณ 5,520 ลา้นบาท จะแบ่งเป็นดงันี ้

1. ชาํระดว้ยเงินสดจาํนวน 69.20 ลา้นดอลลารสิ์งคโปร ์หรือประมาณ 1,800 ลา้นบาท 

2. ชาํระดว้ยหุ้นของ Superior จาํนวน 18,138 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 28.85 ลา้นดอลลารสิ์งคโปร์ 

หรือประมาณ 750 ลา้นบาท และดาํเนินการให ้ ANI เขา้ซือ้หุน้ Superior จาํนวน 18,138 หุน้

ที่ไดร้ับจากรายการนี ้จากผู้ขาย ดว้ยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI เป็นส่ิงตอบแทน

จาํนวน 2,458,918 หุน้ เสนอขายในราคาหุน้ละ 305 บาท เป็นส่ิงตอบแทน 

3. ในส่วนที่เหลือจาํนวน 114.25 ลา้นดอลลารสิ์งคโปร ์ หรือประมาณ 2,970 ลา้นบาท จะชาํระ

ภายหลังจากที่ ANI สามารถเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรพัยฯ์ ได ้(ส่วนนีต่้อไปจะเรียกว่า 

“เงินค้างชําระ”) 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที ่ANI ไม่สามารถเขา้ระดมทุนในตลาดหลักทรพัยไ์ด ้ ในส่วนเงินคา้งชาํระที่ยังไม่ได้

ชาํระ จะนาํหุน้ของ Asia GSA (M) คิดเป็นมลูค่าเท่ากับเงินคา้งชาํระ ขายคืนใหกั้บกลุ่มผู้ขาย ซ่ึงจะไม่ทาํใหเ้ป็นภาระต่อ

บริษัทฯ และ ANI 
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ดังนั้น ภายหลังจากการเขา้ทาํรายการ ANI จะถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน Superior รอ้ยละ 100 

และรวมถึง ASIA GSA (M) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของหุน้ทัง้หมด 

วาระที่ 4 เป็นการปรับโครงสรา้งของกลุ่มธุรกิจ GSA ของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะขายหุ้นบริษัท 

ทริพเพิล ไอ เอเชีย คารโ์ก จาํกัด (“TAC”) ใหกั้บ ANI โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

 

1. บริษัทฯ จะขายหุน้ที่ถือใน TAC ทั้งหมดทั้งที่ถืออยู่ในปัจจุบันและที่จะไดม้าจากการจองซือ้หุ้น

สามัญเพิ่มทุนตามแผนการปรับโครงสร้างเงินทุนภายในระหว่างบริษัทฯ และ TAC ที่ถือใน

สดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชาํระแลว้ทั้งหมด มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท รวม

เป็นมลูค่าทัง้สิน้จาํนวน ไม่เกิน 168 ลา้นบาท ใหแ้ก่ ANI โดยแลกกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI 

จาํนวน 550,798 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 25 บาท ในราคาหุน้ละ 305 บาท รวมเป็นมลูค่าทั้งสิน้

จาํนวนไม่เกิน 168.00 ลา้นบาท 

2. บริษัทฯ เขา้จองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนใน ANI จาํนวนไม่เกิน 3,173,748 หุน้ ในราคาเสนอขายหุ้น

ละ 305 บาท โดยชาํระเป็นเงินสดจาํนวนไม่เกิน 800 ลา้นบาท และชาํระดว้ยหุน้สามญัของ TAC 

ในมลูค่า 168 ลา้นบาท โดยการเขา้ทาํรายการดังกล่าวจะทาํให้สัดส่วนการถือหุน้ของบริษัทฯ ใน 
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ANI ปรบัเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 50.35 เป็นรอ้ยละ 51.66 คิดเป็นมลูค่าการเข้าทาํรายการจองซือ้หุ้น

สามญัเพิ่มทุนของ ANI รวมมลูค่า 968 ลา้นบาท 

ทัง้นี ้โครงสรา้งภายหลงัการทาํรายการตามวาระที่ 3 และ 4 เป็นดงันี ้

  

สาํหรบัวาระที ่5 ถึง 9 ที่เป็นวาระต่อเนื่องกันซ่ึงเป็นขัน้ตอนตามกฎหมาย โดยวาระที่ 5 และ 6 เป็นวาระ

จัดการเร่ืองทุนที่มีส่วนเกินจากการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ จึงตอ้งมีการลดทุนเพื่อให้สอดคลอ้งกับจาํนวนหุ้นปัจจุบัน 

วาระที่ 7 เป็นวาระที่เสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มฐานทุนของบริษัทฯ และใชเ้ป็นแหล่ง

เงินทุนที่จะเขา้ไปทาํธุรกรรมการเขา้ซือ้ Asia GSA (M) ตามวาระที่ 3  ซ่ึงจาํนวนที่ตอ้งใช ้ คือประมาณ 500 ลา้นบาท จาก

มลูค่าธรุกรรมทัง้สิน้ 5,500 ลา้นบาท ส่วนวาระที่ 8 ถึง 9 เป็นวาระที่ต่อเนื่องทางดา้นกฎหมาย  

  จากนั้น ประธานมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงต่อที่ประชุม

เก่ียวกับการปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้บังคบับริษัทฯ เพิ่มเติม 

นายนิธิโรจน ์มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้จงใหท้ี่ประชุมทราบเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

และขอ้บงัคบับริษัทฯ ที่เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปนี ้ 

1. การเข้าลงทุนของ Superior ในวาระที่ 3 เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที่มีนัยสาํคญัที่เข้า

ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศว่าด้วยการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย”์) โดยเม่ือคาํนวณขนาดรายการรวมกับการเข้าซือ้ Asia GSA (M) ใน

สดัส่วนแรกที่รอ้ยละ 20 และขนาดรายการไดม้ายอ้นหลงั 6 เดือน นบัจากวนัที่อนุมติัรายการ และ

ที่อนุมติัในครัง้นี ้ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับรอ้ยละ 252.63 โดยจดัเป็นรายการประเภทที ่ 4 หรือ

การเขา้จดทะเบียนกับตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยทางออ้ม (Back-door Listing) บริษัทฯ จึงตอ้งปฏิบติั
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ตามข้อกาํหนดของประกาศว่าดว้ยการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ทั้งนี ้ธุรกรรมเป้าหมาย

เข้าหลักเกณฑ์ที่ไม่ถือว่าเป็นกรณีที่จะตอ้งย่ืนคาํขอใหพ้ิจารณารับหลักทรัพยใ์หม่ตามประกาศที่

เก่ียวขอ้ง  

2. การขายหุน้ของ TAC ในวาระที่ 4 มีลกัษณะเป็นการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศเร่ืองการ

ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับรอ้ยละ 5.21 เม่ือรวมขนาด

รายการจาํหน่ายไปยอ้นหลงั 6 เดือน นบัจากวนัที่อนุมติัรายการ มีขนาดรายการสูงสดุเท่ากับรอ้ย

ละ 10.94 บริษัทฯ จึงไม่มีหนา้ที่ตอ้งปฏิบติัตามประกาศฯ ที่เก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้ธุรกรรมทั้งสองดังกล่าวไม่เขา้ข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เก่ียวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 

2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศว่าด้วยรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน”) อย่างไรก็ตาม ตามข้อ 47 และ 48 ของข้อบังคบั

ของบริษัทฯ กาํหนดให้กรณีที่บริษัทฯย่อยตกลงเข้าทาํรายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทย่อย ตอ้งไดร้ับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และไดร้ับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ และเม่ือคาํนวณขนาดรายการ

ธุรกรรมทัง้สองแลว้ถือเป็นรายการขนาดใหญ่  

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารแนบที่ไดจ้ดัส่งใหผู้้ถือหุน้พรอ้มกับหนังสือ

เชิญประชุมในครัง้นี ้

ในการนี ้บริษัทฯ จึงจาํเป็นตอ้งแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อทาํหนา้ที่ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

รวมถึงการให้ความเห็นในการเข้าทํารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ และรายการที่เก่ียวโยงกันตามข้อบังคับของบริษัทฯ 

ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการไดม้าและจาํหน่ายไปซ่ึง

สินทรพัย ์และรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทย่อย เพื่อการปรบัโครงสรา้งของกลุ่มธุรกิจตวัแทนขายระวางสินคา้สายการ

บิน ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมครัง้นี ้

ดร. จุฬาภรณ ์นําชัยศิริ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงใหท้ี่ประชุมทราบเก่ียวกับความเห็นของที่

ปรกึษาการเงินอิสระในส่วนของรายการที่จะขออนุมติัในที่ประชุม โดยแบ่งเป็น 5 หวัขอ้ สรุปไดด้งันี ้

1. ลักษณะของการเข้าทาํธุรกรรม 

วาระ รายละเอียด รายการท่ี 

วาระท่ี 3 ธุรกรรมเป้าหมาย 

ให ้Superior ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ ANI เขา้ลงทุนใน Asia GSA (M) เพิ่มเติมอีกรอ้ยละ 

80 จากเดิมถือหุ้นแล้วร้อยละ 20 เป็นถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 รวมทั้ง สิ้น 

1,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิน้ 212.3 ลา้น
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วาระ รายละเอียด รายการท่ี 

ดอลลารสิ์งคโปร ์หรือคิดเป็นประมาณ 5,520 ลา้นบาท จากผู้ขายซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นเดิม 

ดงันี ้

1. Mr. ANG TECK CHOON SIMON เ ป็นกรรมการและ ผู้บ ริหารของ ANI 

จาํนวน 120,000 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6 ของหุน้ทัง้หมด และ  

2. CATHERINE POON KUM YIN@ ANNIE POON เ ป็ น ภ ร ร ย า ข อ ง                  

Mr. Thomas Tay Nguen Cheong (“Mr. Thomas”) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่

ใน ANI ในจาํนวน 1,480,000 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 74 ของหุน้ทัง้หมด 

ซ่ึงผู้ขายทั้งสองไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท หากแต่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกัน

ของบริษัทย่อย 

การจ่ายชาํระ 

• ให ้Superior ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ ANI เขา้ลงทุนใน Asia GSA (M) โดยการ

ออกหุ้นเพิ่มทุน 18,138 หุ้น มูลค่าประมาณ 750 ลา้นบาท เพื่อแลกกับหุ้น 

(share swap) ของ Asia GSA (M) ในสัดส่วนรอ้ยละ 10.9 มูลค่าประมาณ 

750 ลา้นบาท 

• Superior กู้เงินจาก ANI 1,800 ลา้นบาทมาจ่ายชาํระค่าหุ้นเป็นเงินสด โดย 

ANI จะไดร้ับเงินเพิ่มทุนจากบริษัท จาํนวน 800 ลา้นบาท และเงินกู้ยืมจาก

สถาบนัการเงินอีกจาํนวน 1,000 ลา้นบาท 

• ส่วนที่เหลือจาํนวนประมาณ 2,970 ลา้นบาท จะชาํระดว้ยเงินที่ไดจ้ากการ

ระดมทุนของ ANI เม่ือ ANI สามารถเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพยไ์ด ้โดย

ไม่มีดอกเบีย้  

ขนาดรายการตามเกณฑไ์ดม้า 

รอ้ยละ 171.26 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน และเม่ือรวมกับรายการได้มาซ่ึง

สินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา และที่อนุมัติในครั้งนี ้จะทําให้มีขนาด

รายการรวมเท่ากับรอ้ยละ 252.63 ของมลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน 
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วาระ รายละเอียด รายการท่ี 

ขนาดรายการตามเกณฑเ์ก่ียวโยง 

รอ้ยละ 292.03 ของมลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ 

เง่ือนไขสาํคญัอื่นๆ ในสญัญาในการซือ้ขายหุน้ Asia GSA (M) 

• Superior จะต้องจํานําหุ้นเพื่อเป็นหลักประกันสําหรับเงินที่ Superior นั้น

ยังคงคา้งชาํระกับผู้ขายอยู่ โดยในระหว่างที่หุ้นนั้นถูกจาํนาํอยู่กับทางผู้ขาย

นั้น สิทธิในเงินปันผล และสิทธิในการออกเสียง (Voting Rights) จะเป็นของ 

Superior โดยสมบูรณ์ และผู้ขายจะไม่มีสิทธิในการโอนหรือขายหุ้นดังกล่าว

ให้ผู้อื่นอีก อย่างไรก็ตาม หากเม่ือถึงกาํหนดระยะเวลาตามที่ตกลงกันแล้ว 

ทาง Superior ยังไม่ดาํเนินการจ่ายชาํระเงินคืน และทางผู้ขายไดใ้ช้สิทธิใน

การเรียกคืนหุน้จาํนวน 861,046 หุน้แลว้ ผูข้ายจะมีสิทธิในการเรียกคืนเงินปัน

ผลยอ้นหลงัสาํหรบัในช่วงที่ Superior ยงัคงคา้งชาํระค่าหุน้ดงักล่าวคืนดว้ย 

• ในกรณีที่ ANI ไม่สามารถเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพยไ์ดภ้ายใน 1 ปี นับ

จากวนัเขา้ทาํรายการ มีเง่ือนไขกาํหนดให ้ 

1) ผู้ขายมีสิทธิเรียกให้ผู้ซือ้ขายหุ้นจาํนวน 861,046 หุ้น คืนให้กับผู้ขายใน

มลูค่าที่เท่ากับเงินคา้งชาํระ หรือ  

2) ผูซื้อ้มีสิทธิเรียกให้ผูข้ายซือ้หุ้นคืนจาํนวน 861,046 หุน้ ในมลูค่าที่เท่ากับ

เงินคา้งชาํระ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

การดําเนินการซื้อขายหุ้น  Asia GSA (M) จะดําเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่   

30 ธันวาคม 2565 โดยโอนหุน้ทัง้จาํนวนใหกั้บ Superior 

ธุรกรรมแลกหุ้นของ ANI กับ Superior จากผู้ขาย 

ให ้ANI ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทออกหุน้เพิ่มทุนจาํนวน 2,458,918 หุน้ ในราคาหุ้น

ละ 305 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท) เพื่อแลกหุ้น (share swap) กับหุ้นของ 

Superior จากกลุ่มผู้ขายที่เกิดขึน้ในรายการที่ 1 (จาํนวน 18,138 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 
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วาระ รายละเอียด รายการท่ี 

10.8 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 41,348 บาท) โดย ANI จะออกหุ้นเพิ่มทุน

ใหแ้ก่ Mr. Thomas  

ขนาดรายการตามเกณฑไ์ดม้า 

รอ้ยละ 23.27 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน และเม่ือรวมกับรายการไดม้าซ่ึง

สินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา และที่อนุมัติในครั้งนี ้จะทําให้มีขนาด

รายการรวมเท่ากับรอ้ยละ 252.63 ของมลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

ขนาดรายการตามเกณฑเ์ก่ียวโยง 

รอ้ยละ 39.68 ของมลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ 

ธุรกรรมแลกหุ้นของ TAC กับ ANI 

บริษัทฯ ขายหุ้นที่ถือใน TAC ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ทั้งหมด ทั้งที่ถืออยู่ใน

ปัจจุบันและที่จะได้มาจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนการปรับโครงสร้าง

เงินทุนภายในระหว่างบริษัทฯ ใหแ้ก่ ANI โดยแลกกับหุน้สามญัเพิ่มทุนของ ANI จาํนวน 

550,798 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท) ในราคาหุ้นละ 305 บาท มูลค่ารวม

ประมาณ 168 ลา้นบาท 

ขนาดรายการตามเกณฑจ์าํหน่ายไป 

รอ้ยละ 5.21 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน และเม่ือรวมกับรายการไดม้าซ่ึง

สินทรพัยใ์นรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา จะทาํใหมี้ขนาดรายการรวมเท่ากับรอ้ยละ 

10.94 ของมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ซ่ึงทําให้บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม

ประกาศที่เก่ียวขอ้ง 

ขนาดรายการตามเกณฑเ์ก่ียวโยง 

รอ้ยละ 8.89 ของมลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ 
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วาระ รายละเอียด รายการท่ี 

ธุรกรรมการชําระค่าหุ้นเพ่ิมทุนใน ANI 

ใหบ้ริษัทฯ จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนใน ANI จาํนวนไม่เกิน 3,173,748 หุน้ ในราคาเสนอ

ขายหุ้นละ 305 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท) โดยชาํระเป็นเงินสด ไม่เกิน 800 

ลา้นบาท และชาํระดว้ยหุ้นใน TAC ที่เกิดขึน้ในรายการที่ 3 (มลูค่าประมาณ 168 ลา้น

บาท)  

ขนาดรายการตามเกณฑไ์ดม้า 

รอ้ยละ 30.03 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน และเม่ือรวมกับรายการไดม้าซ่ึง

สินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา และที่อนุมัติในครั้งนี ้จะทําให้มีขนาด

รายการรวมเท่ากับรอ้ยละ 252.63 ของมลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

 

4 

วาระท่ี 4 บริษัทฯขายหุน้ของ TAC ที่บริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 ทัง้หมด โดยแลกกับหุน้ของ 

ANI ตามที่เกิดขึน้ในรายการที่ 3 
3 

2. ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทาํธุรกรรม 

ขอ้ดีของการเขา้ทาํธุรกรรม 

1.  ขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน ANI 

• การแลกหุ้นของ TAC เป็นการจัดโครงสร้างธุรกิจที่มีลักษณะ GSA ไปยัง ANI เพื่อขจดัความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนร์ะหว่างบริษัทฯ และ ANI  

• การเขา้ทาํธุรกรรมในครัง้นีจ้ะทาํให้อาํนาจควบคุมใน Asia GSA (M) และบริษัทที่ Asia GSA (M) ถือหุน้อยู่

มาอยู่ภายใตก้ารควบคุมของ ANI  

2.  ANI ไดสิ้ทธิในหุ้นของ Asia GSA (M) และเป็นการเพิ่มศกัยภาพโดยรวมของ ANI ใหค้รอบคลุมพืน้ที่ในภูมิภาค

ไดม้ากขึน้ โดยเฉพาะในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร ์และเวียดนาม ประกอบกับแนวโนม้การเติบโตของธุรกิจขนส่ง

สินคา้ทางอากาศเพื่อสร้างกําไรให้มากขึน้ในอนาคต อีกทั้ง Asia GSA (M) ยังมีผลประกอบการที่ดีขึน้อย่าง

ต่อเนื่องจะทาํให ้ANI มีมลูค่าที่สงูขึน้เม่ือเขา้ IPO 
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3.  เข้าหลักเกณฑ์ที่ ไม่ถือว่าเป็นกรณีที่จะต้องย่ืนคําขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ (Back-door Listing) 

เนื่องจาก 

(1)  Superior/Asia GSA (M) มีลกัษณะของธุรกิจคลา้ยคลึงกับธุรกิจของบริษัทฯ  

(2)  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปล่ียนแปลงที่สาํคญัในธุรกิจหลกัของบริษัท  

(3)  กลุ่มบริษัทฯ มีคุณสมบติัเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลกัทรพัย ์ และ  

(4) ไม่มีการเปล่ียนแปลงทีส่าํคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และในอาํนาจการควบคุมบริษัทฯ หรือผู้

ถือหุน้ที่มี อาํนาจควบคุมบริษัทฯ 

4.  ไม่เสียอาํนาจควบคุมใน TAC โดยภายหลงัการเข้าทาํรายการ บริษัทฯ ยงัคงเป็นผูถื้อหุ้นในสัดส่วนที่เกินร้อยละ 

50 ของหุ้นทั้งหมดใน ANI จึงทาํให้บริษัทฯ ยังคงมีอาํนาจควบคุม TAC อยู่ และถึงแม้ว่าสัดส่วนการถือหุ้นของ

บริษัทฯ ใน ANI จะลดลงจากการเขา้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยข์อง ANI จนเหลือสดัส่วนการถือ

หุน้ใน ANI ไม่ถึงรอ้ยละ 50 บริษัทฯ ก็จะยงัคงมีเสียงส่วนใหญ่ที่สามารถควบคุม ANI ได ้

5.  บริษัทฯ ลงทุนในหุน้เพิ่มทุนของ ANI ในราคาที่คุม้ค่า โดยบริษัทฯ จ่ายชาํระจาํนวน 800 ลา้นบาทพรอ้มกับแลก

หุ้นของ TAC ที่มีมูลค่า 64.07 ลา้นบาท รวม 864.07 ลา้นบาท แต่ไดหุ้้นของ ANI ที่มีมูลค่าประมาณ 1,249.29 

ลา้นบาท ทาํใหมี้กาํไรจากการลงทุนในหุน้เพิ่มทุนของ ANI ที่ 385.21 ลา้นบาท 

6.  การลงทุนใน Asia GSA (M) เป็นการเพิ่มศักยภาพของ ANI ในการขยายธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศให้มี

เครือข่ายที่กว้างขวางและมีศักยภาพครอบคลุมพืน้ที่ในภูมิภาคไดม้ากขึน้ นอกจากนี ้การเข้าไปลงทุนใน Asia 

GSA (M) ยงัจะทาํให ้ANI ไม่ตอ้งเร่ิมตน้ทาํตลาดใหม่ในประเทศมาเลเซีย และยงัเป็นการขยายฐานของ ANI เอง

ในประเทศเวียดนามและสิงคโปรอ์ีกดว้ย ซ่ึงจะทาํให ้ ANI สามารถเข้าไปดาํเนินธุรกิจไดท้ันที ซ่ึงเร็วกว่าการเข้า

ไปจดัตัง้บริษัทใหม่เอง 

7.  มีโอกาสไดร้ับเงินปันผลจาก ANI มากขึน้ โดยที่ ANI มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ารอ้ย

ละ 40 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ ANI และจากบริษัทย่อยของ ANI มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่

นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนีข้ึน้อยู่กับแผนการลงทุน ความจาํเป็นและ

ความเหมาะสมอื่นในอนาคตตามที่คณะกรรมการของ ANI และบริษัทย่อยของ ANI เห็นสมควร 

8.  การชาํระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใน ANI จะไม่กระทบกับสภาพคล่องของบริษัทฯอย่างเป็นสาระสาํคัญ 

ขอ้ดอ้ยของการเขา้ทาํธุรกรรม 

1.  บริษัทฯ อาจมีภาระหนีสิ้นที่เพิ่มมากขึน้ และเสียโอกาสในการลงทุนในธุรกิจอื่น ในกรณีไม่มีผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครัง้ที ่1 (III-W1) มาใชสิ้ทธิแปลงสภาพเลย ซ่ึงทาํใหบ้ริษัทฯ ตอ้งอาศัย
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เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินแทน และบริษัทฯ อาจจะเสียโอกาสในกรณีบริษัทฯ มีโครงการลงทุนหรือบริษัทอื่นๆ 

ที่น่าสนใจ และมีอตัราผลตอบแทนที่ดี  

2.  ผูถื้อหุน้เดิมไดร้ับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) ที่ประมาณ รอ้ยละ 12.02 จากการออก

และเสนอขายหุน้เพิ่มทุนของบริษัทฯ  

3.  การตอ้งคืนหุ้นของ Asia GSA (M) หาก ANI ไม่สามารถเขา้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไ์ดภ้ายใน 

1 ปี ซ่ึงจะถือว่าไม่บรรลุวัตถุประสงคข์องการเข้าทํารายการที่ต้องการจะขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

อย่างไรก็ตาม ANI จะยงัคงถือหุ้นใน Asia GSA (M) รอ้ยละ 56.95 ของหุ้นทั้งหมด ซ่ึงจะยังคงมีอาํนาจควบคุม

กิจการอยู่ 

  นายอดุลพล จารุเกศนันท ์ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงใหท้ี่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้

3. ความเสี่ยงจากเข้าทาํธุรกรรม  

โดยประกอบดว้ยความเส่ียงจากการลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ความเส่ียงจากความผันผวนของค่าเงิน ความเส่ียงใน

การถูกลดสดัส่วนจากการเขา้เป็นบริษัทจดทะเบียนของ ANI ความเส่ียงจากการที่สัญญาตวัแทนขายระวางสินคา้สายการ

บินเป็นสญัญาระยะสัน้ และความเส่ียงจากการที่สญัญาการเขา้ซือ้หุน้ใน Asia GSA (M) ยงัอยู่ระหว่างการร่าง 

4. ความเหมาะสมของราคา 

การประเมินมลูค่าหุน้ 

• ไม่เหมาะสม หากประเมินดว้ยวิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี 

(Adjusted Book Value Approach) วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio 

Approach or P/BV Ratio) หรือ วิธีอัตราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น (Price-to-Earning Ratio Approach 

or P/E Ratio) 

• เหมาะสม หากประเมินดว้ยวิธีรวมมลูค่าของแต่ละธุรกิจ (Sum of the Parts) 

ความเหมาะสมของแต่ละรายการ 

• รายการที่ 1 ความเหมาะสมของมูลค่าในการเขา้ลงทุนใน Asia GSA (M) – มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก

เม่ือคาํนวณเทียบกับมูลค่าที่ IFA ประเมินแลว้ บริษัทฯจะไดป้ระโยชนจ์ากการเข้าทาํรายการในครัง้นีเ้ท่ากับ 

132.21 ลา้นบาท 

• รายการที่ 2 การแลกหุ้นระหว่าง ANI และ Superior – ไม่เหมาะสม เนื่องจากเม่ือคาํนวณเทียบกับมูลค่าที่ 

IFA ประเมินแลว้ บริษัทฯ เสียประโยชนจ์ากการเขา้ทาํรายการในครัง้นีเ้ท่ากับ 173.26 ลา้นบาท 

• รายการที่ 3 การแลกหุ้นระหว่าง ANI และ TAC – มีความเหมาะสม เนื่องจากเม่ือคาํนวณเทียบกับมูลค่าที่ 

IFA ประเมินแลว้ บริษัทฯ จะไดป้ระโยชนจ์ากการเขา้ทาํรายการในครัง้นีเ้ท่ากับ 152.75 ลา้นบาท 
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• รายการที่ 4 การเข้าซือ้หุ้นเพิ่มทุนของ ANI - มีความเหมาะสม เนื่องจากเม่ือคาํนวณเทียบกับมูลค่าที่ IFA 

ประเมินแลว้ บริษัทฯ จะไดป้ระโยชนร์วมจากการเขา้ทาํรายการทั้งหมดประมาณ 215.27 ลา้นบาท 

5. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทาํรายการในครัง้นี ้ มีความสมเหตุสมผลและผู้ถือหุน้ควรอนุมติัการทาํ

ธุรกรรมในครัง้นี ้ เนื่องจาก 

1. บริษัทฯ จะไดร้บัผลประโยชนจ์ากการเขา้ทาํธุรกรรมประมาณ 215 ลา้นบาท   

2. เป็นการจัดโครงสรา้งธุรกิจที่มีลักษณะ GSA ไปยัง ANI เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ 

และ ANI 

3. ทาํใหบ้ริษัทฯ และ ANI ขยายธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศใหมี้เครือข่ายที่กวา้งขวางและมีศักยภาพครอบคลุม

พืน้ที่ในภูมิภาคไดม้ากขึน้ โดยเฉพาะในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร ์และเวียดนาม โดยไม่ตอ้งเร่ิมตน้ทาํตลาดใหม่ 

  ประธานเปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม 

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามถึง ความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับ

ความเหมาะสมของการเขา้ทาํรายการที่เสนอมา 

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดม้อบหมายให ้นายวิภูธา ตระกูลฮุน กรรมการ

ตรวจสอบ เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดให้ผูถื้อหุน้ทราบ 

นายวิภูธา ตระกูลฮุน กรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ประธานกรรมการตรวจสอบพิจารณา

ภาพรวมของธุรกรรมทัง้หมด เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายของแผนยุทธศาสตรท์ี่ทางประธานเจ้าหนา้ที่บริหารนาํเสนอ ซ่ึงการเข้า

ทาํธุรกรรมดงักล่าวมีขอ้ดี ดงันี ้ 

(1) บริษัทฯ จะเป็นหนึ่งในผูน้าํเร่ืองของผูใ้หบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศในระดบัภูมิภาค  

(2) บริษัทฯ ไม่ตอ้งเร่ิมตน้ธุรกิจใหม่ (jump start) เพราะบริษัทที่จะเข้าไปซือ้ทาํธุรกิจอยู่แล้ว และมี

ความสมัพนัธต่์อเนื่องกันมายาวนาน และ  

(3) เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่บริษัทฯ จะนาํ ANI เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ เพื่อใหเ้ติบโตทัง้สอง

ฝ่ัง คือ ทัง้ฝ่ังบริษัทฯ และ ANI อีกทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นตรงกับที่ปรึกษาการเงินอิสระว่า ราคา

ทัง้หมดของธุรกรรมโดยรวมมีความเหมาะสม  

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถามถึง ภาพรวมของงบการเงินรวมในสิน้ปีนี ้ว่าหากรวมงบ

การเงินของบริษัทฯ กับ ANI ภายหลังการเข้าซือ้ Asia GSA (M) แลว้จะทาํให้ภาพรวมผลประกอบการเป็นบวกหรือลบ 

นอกจากนี ้ไดส้อบถามถึงภาระดอกเบีย้ที่เกิดขึน้ของบริษัทว่ามีมูลค่าเท่าไหร่และจุดคุม้ทุนของภาระดอกเบีย้จากการควบ

รวมที่จะสามารถคืนกาํไรกลบัมาเป็นเงินปันผลใหกั้บผูถื้อหุน้ 
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  นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการ

ของ ANI ไดร้บัรูใ้นส่วนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ (Joint Venture) ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตัง้แต่

ไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมา ซ่ึงมีผลประกอบการของ Asia GSA (M) เพียงรอ้ยละ 20 และมีผลกาํไรต่อเนื่อง โดยเป็นส่วนหนึ่งที่

ทาํใหผ้ลประกอบการของบริษัทฯ เจริญเติบโตต่อเนื่องแม้ในช่วงภาวะวิกฤต COVID-19 ทัง้นี ้บริษัทฯ จะทาํรายการเข้าไป

ถือหุน้อีกรอ้ยละ 80 ซ่ึงคาดว่ากว่าจะทาํรายการเสร็จครบก็สิน้เดือนธันวาคม จึงจะไม่มีผลกระทบต่อผลกาํไรในงบการเงิน

ของสิน้ปีนี ้แต่ปีหนา้จะสามารถทาํกาํไรไดดี้ขึน้จากการลงทุนดังกล่าว โดยตามเอกสารแนบที่ไดจ้ดัส่งให้ผู้ถือหุน้พรอ้มกับ

หนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ในช่วง 6 เดือนแรก ANI มีกาํไรอยู่ที่ประมาณ 245 ลา้นบาท (บริษัทฯ ถือหุน้อยู่ที่รอ้ยละ 50.35 

โดยประมาณ) 

สาํหรบัภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ บริษัทฯ มองว่าเป็นการขยายทุนของบริษัทฯ ซ่ึงเห็นว่าการเพิ่มทุนนัน้มีความ

เหมาะสม ตามตัวเลขที่ทางที่ปรึกษาการเงินอิสระแจง้คือตอ้งใช้เงินจากบริษัทจาํนวน 800 ลา้นบาท โดยมาจากการเพิ่ม

ทุนของบริษัทฯ 500 ลา้นบาท และอีก 300 ลา้นบาทจะมาจากการกู้ยืมธนาคารซ่ึงอาจไม่จาํเป็นหากบริษัทฯ มีเงินสด

เพียงพอ เช่น จากการที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิใบสาํคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงบริษัทฯ ทราบมาว่ามีผู้สนใจพอสมควร นอกจากนี ้ในส่วน

เงินกูยื้มที่ ANI จะตอ้งกูอ้ีก 1,000 ลา้นบาท นัน้ บริษัทฯ ไม่ไดม้องว่าจาํนวนเงินดงักล่าวเป็นภาระของบริษัทฯ แต่เป็นภาระ

ของ ANI ในส่วน 1,000 ลา้นบาทที่ ANI ตอ้งจ่าย อย่างไรก็ตาม Asia GSA (M) ที่บริษัทฯ จะเขา้ไปซือ้ เป็นบริษัทที่ทาํผล

กาํไรต่อเนื่องหลายปีและไม่มีหนีเ้ลย และทาํให ้ANI เป็นบริษัทลกูที่มีหนีน้อ้ยมากไปดว้ย สถาบนัการเงินที่พิจารณาวงเกิน

กู้ก็ตกลงให้วงเงินกู้ 1,000 ลา้นบาท เพราะว่าผลประกอบการดีมาก อีกทั้ง ANI ยังมีความสามารถในการชาํระหนีไ้ดเ้ม่ือ

พิจารณาจากการทาํกาํไรในปัจจุบนั ไม่เป็นการสรา้งภาระหนีพ้ัวพันมาถึงบริษัทฯและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยภาพรวม

บริษัทฯ มั่นใจว่าบริษัทฯ จะไม่มีภาระกระทบกระเทือนมากและสามารถบริหารจัดการได ้

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ ขอใหชี้แ้จงอีกครัง้ว่า Superior จะเขา้ซือ้ ANI หรือไม่ 

ประธาน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ในความเป็นจริงนั้น Superior ไม่ไดเ้ข้าซือ้ ANI  แต่ Superior จะเข้าซือ้ 

Asia GSA (M) ที่มาเลเซียในสดัส่วนรอ้ยละ 80 โดย Superior เป็นบริษัทลกูของ ANI ซ่ึงเป็นบริษัทลกูของบริษัทฯ อีกทอด

หนึ่ง 

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมถึงสิทธิพิเศษของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการจอง

ซือ้หุน้ที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ของ ANI 

ประธาน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าเป็นเร่ืองที่บริษัทฯ ตอ้งพิจารณาใหร้อบคอบต่อไป 

ดร. เกศสิรี ป้ันธุระ ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ จากสมาคมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามถึง  

(1) กระบวนการทบทวนหรือการทาํงานของบริษัทฯ ต่อความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความเห็นว่า

การเขา้ทาํรายการนีจ้ะขาดทุน 173.26 ลา้น เป็นรายการที่ไม่เหมาะสม และ  

(2) แผนการของบริษัทฯ ในการดูแลผู้ถือหุน้ส่วนบุคคลโดยเฉพาะผูถื้อหุน้รายย่อยที่จะไดร้ับผลกระทบ

จาก price dilution จากการออกหุน้เพิ่มทุนของบริษัทฯ 

  นายวิรัช นอบนอ้มธรรม ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน ชีแ้จงต่อที่ประชุม ดงันี ้
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  (1) การประเมินของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระดงักล่าวเป็นการพิจารณาแยกในแต่ละรายการ แต่ในมมุ

ของบริษัทฯ จะมองธุรกรรมทั้งหมดทุกรายการซ่ึงทาํต่อเนื่องกัน และเม่ือพิจารณาแลว้จะเห็นไดว่้ามีความเหมาะสมและ

บริษัทฯ ไดป้ระโยชน์ นอกจากนี ้การเจรจาโดยหลักก็ดาํเนินการโดยรวมทั้งหมดไม่แยกส่วน และบริษัทฯ เห็นว่าไม่ควรมี

การเจรจาซํา้อีกเนื่องจากตามตวัเลขบริษัทฯ ไดป้ระโยชนแ์ลว้ และ  

(2) เร่ือง dilution บริษัทฯ เห็นว่าเป็นการถือหุน้ที่นอ้ยลงในส่วนแบ่งที่ใหญ่ขึน้ มลูค่าที่สงูขึน้ จึงเห็นว่า

คุม้ค่า 

ประธานชีแ้จงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า การดาํเนินการทัง้หมดของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อความยั่งยืนในระยะ

ยาว และขอใหผู้ถื้อหุน้วางใจ เนื่องจากส่วนที่ dilute ไปก็จะกลบัคืนมาเป็นผลประโยชนใ์นอนาคต ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดใ้ชค้วาม

พยายามเต็มที่ในช่วงเวลาหลายเดือนเพื่อให้ธุรกรรมนี ้เกิดขึน้ เม่ือหักลบกลบหนีแ้ล้วคาดว่าบริษัทฯ จะได้ประโยชน์

โดยเฉพาะการกา้วเขา้ไปเป็นผูเ้ล่นในระดบัภูมิภาค ในส่ิงที่บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญพอสมควร 

  นายวิภูธา ตระกูลฮุน กรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า  การเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครัง้

นีไ้ม่ใช่การขายหุ้นต่อบุคคลในวงจํากัด (private placement) แต่เป็นการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วน 

(Right Offering) ผู้ถือหุ้นทุกคนจึงไดสิ้ทธิเท่ากันหมดคือ 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ทางประธานเจ้าหนา้ที่

บริหารฝ่ายการเงินไดแ้จง้ใหท้ราบแลว้ จึงทาํใหไ้ม่กระทบต่อผูถื้อหุน้จากการเพิ่มทุนขา้งตน้ 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติให้ SUPERIOR GSA PTE. LTD. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าลงทุนใน

หุ้นของ ASIA GSA (M) SDN. BHD. รวมท้ังการเข้าทํารายการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้า

ลงทุนดังกล่าวโดยบริษัท เอเชียเน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัทฯ ซ่ึงเป็นรายการได้มาซ่ึงสินทรัพยแ์ละเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทย่อยและ

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทย่อย 

ประธานมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งเก่ียวกับรายละเอียดในการลงคะแนนเสียงและผลการนับ

คะแนนสาํหรบัวาระนีใ้หท้่านผูถื้อหุน้ทราบ และที่ปรกึษากฎหมายไดท้าํการชีแ้จงในเร่ืองดงักล่าว 

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มี

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติให้ SUPERIOR GSA PTE. LTD. ซ่ึงเป็น

บริษัทย่อยของบริษัทฯ เขา้ลงทุนในหุน้ของ ASIA GSA (M) SDN. BHD. รวมทัง้การเขา้ทาํรายการอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการ

เขา้ลงทุนดงักล่าวโดยบริษัท เอเชียเน็ตเวิรค์ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซ่ึงเป็นรายการไดม้าซ่ึง

สินทรพัยแ์ละเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันระหว่างบริษัทย่อยและบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทย่อย 

มติที่ประชุม 

  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ (1) อนุมัติให้ SUPERIOR GSA PTE. LTD. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้า

ลงทุนในหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 ของหุ้นทั้งหมดของ ASIA GSA (M) SDN. BHD. รวมทั้งการเข้าทํารายการอื่นๆ ที่

เก่ียวขอ้งกับการเข้าลงทุนดังกล่าวโดยบริษัท เอเชีย เน็ตเวิรค์ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (“ANI”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ
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บริษัทฯ ซ่ึงเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันระหว่างบริษัทย่อยและบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ

บริษัทย่อย และ (2) มอบหมายให้คณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SUPERIOR GSA 

PTE. LTD. หรือผูร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร เป็นผูมี้อาํนาจในการ

ดาํเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องหรือจาํเป็นในการเข้าทาํธุรกรรมเป้าหมายดังกล่าว ซ่ึงเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ รวมทั้ง

สามารถกาํหนดหลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จาํเป็นและเก่ียวขอ้งกับธุรกรรมเป้าหมายดังกล่าวตามที่จาํเป็น

และสมควรภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวข้อง ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

มติที่ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 423,136,935 99.9976 

2.  ไม่เห็นดว้ย 10,000 0.0024 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บตัรเสีย 0 0 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจขายระวางสินค้าสายการบินของกลุ่มบริษัทฯ 

โดยบริษัทฯ จะขายหุ้นบริษัท ทริพเพิล ไอ เอเชีย คารโ์ก จาํกัด ให้กับบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค 

อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด 

ประธานมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งเก่ียวกับรายละเอียดในการลงคะแนนเสียงและผลการนับ

คะแนนสาํหรบัวาระนีใ้หท้่านผูถื้อหุน้ทราบ และที่ปรกึษากฎหมายไดท้าํการชีแ้จงในเร่ืองดงักล่าว 

 ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มี

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 จากนัน้ ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการปรับโครงสรา้งของกลุ่มธุรกิจขายระวาง

สินคา้สายการบินของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะขายหุ้นบริษัท ทริพเพิล ไอ เอเชีย คารโ์ก จาํกัด ให้กับบริษัท เอเชีย 

เน็ตเวิรค์ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด 

มติที่ประชุม 

  ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติ (1) อนุมติัการปรบัโครงสรา้งของกลุ่มธุรกิจขายระวางสินคา้สายการบินของกลุ่ม

บริษัทฯ  โดยบริษัทฯ จะขายหุ้นบริษัท ทริพเพิล ไอ เอเชีย คาร์โก จํากัด ทั้งหมดที่บริษัทฯ ถือ ให้กับ ANI และ (2) 

มอบหมายให้คณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือผู้รับมอบอํานาจจาก

คณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอาํนาจในการดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องหรือ

จาํเป็นในการขายหุน้ดังกล่าว รวมทัง้สามารถกาํหนดหลักเกณฑ ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จาํเป็นและเก่ียวข้องกับ

การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ดังกล่าวตามที่จําเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เ ก่ียวข้อง และมอบหมายให้

คณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารของ ANI หรือผูร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการ ประธาน

กรรมการ หรือประธานเจา้หน้าที่บริหาร เป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ที่เก่ียวขอ้งหรือจาํเป็นในการซือ้หุน้ดังกล่าว 
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รวมทัง้สามารถกาํหนดหลักเกณฑ ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จาํเป็นและเก่ียวข้องกับการปรับโครงสรา้งกลุ่มบริษัทฯ 

ดงักล่าวตามที่จาํเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

มติที่ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 423,136,935 99.9976 

2.  ไม่เห็นดว้ย 10,000 0.0024 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บตัรเสีย 0 0 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจํานวน 53.50 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิมจาํนวน 380,817,359.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 380,817,306.00 บาท โดยการตัด

หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจาํหน่ายจํานวน 107 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

  ประธานมอบหมายใหท้ี่ปรกึษากฎหมาย เป็นผูชี้แ้จงในวาระนี ้

  นายนิธิโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบนับริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จาํนวน 

380,817,359.50 บาท โดยมีหุน้สามัญที่จดทะเบียนแลว้ แต่ยงัไม่ไดจ้าํหน่าย จาํนวน 107 หุน้ (ยกเวน้หุน้สามัญที่สํารอง

ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (III-W1) จํานวน 

120,795,499 หุ้น) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 มาตรา 136 (ตามที่ไดมี้การแก้ไข

เพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงมีความจาํเป็นที่จะตอ้งลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 380,817,359.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

จาํนวน 380,817,306.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ไดจ้าํหน่าย จาํนวนทั้งสิน้ 107 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 

บาท ก่อนที่บริษัทฯ จะดาํเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อไป 

  ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม

สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

  ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

  มติที่ประชุม 

  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจาํนวน 53.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จํานวน 380,817,359.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 380,817,306.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้

ออกจาํหน่ายจาํนวน 107 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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มติที่ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 423,136,935 99.9976 

2.  ไม่เห็นดว้ย 10,000 0.0024 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บตัรเสีย 0 0 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับ

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

  ประธานมอบหมายใหท้ี่ปรกึษากฎหมาย เป็นผูชี้แ้จงในวาระนี ้

  นายนิธิโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมไดอ้นุมัติการลดทุนจด

ทะเบียนในวาระที่ 5 เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจะตอ้งพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของ

บริษัทฯ ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียน ดงันี ้

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน จาํนวน 380,817,306 บาท (สามรอ้ยแปดสิบลา้นแปดแสน

หนึ่งหม่ืนเจ็ดพนัสามรอ้ยหกบาท) 

 แบ่งออกเป็น 761,634,612 หุน้ (เจ็ดรอ้ยหกสิบเอ็ดลา้นหกแสน

สามหม่ืนส่ีพนัหกรอ้ยสิบสองหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น   

 หุน้สามัญ 761,634,612 หุน้ 

 

(เจ็ดรอ้ยหกสิบเอ็ดลา้นหกแสน

สามหม่ืนส่ีพนัหกรอ้ยสิบสองหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (- หุน้)” 

 

ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม

สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

  ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 

4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

  มติที่ประชุม   

  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติั(1) อนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. 

เพื่อให้สอดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ และ (2) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ

กรรมการผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอาํนาจกระทาํการแทน

บริษัทฯมอบหมาย มีอาํนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณหส์นธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มี
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อาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ ที่จาํเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารดาํเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

มติที่ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 423,136,935 99.9976 

2.  ไม่เห็นดว้ย 10,000 0.0024 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บตัรเสีย 0 0 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีกจํานวน 25,387,820.50 บาท จาก

เดิมทุนจดทะเบียนจํานวน 380,817,306.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 406,205,126.50 

บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จาํนวน 50,775,641 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

  ประธานมอบหมายใหท้ีป่รกึษากฎหมาย เป็นผูชี้แ้จงในวาระนี ้

  นายนิธิโรจน ์มาตรา ที่ปรกึษากฎหมาย แจง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อใชใ้นการปรบัโครงสรา้งของ ANI บริษัท

ฯ จึงจาํเป็นตอ้งดาํเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 380,817,306.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

ใหม่จาํนวน 406,205,126.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 50,775,641 หุ้น  มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 

บาท ทัง้นี ้รายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผู้ถือหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญ

ประชุมครัง้นี ้

  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม 

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามถึงสาเหตุที่จาํนวนหุน้สามัญเพิ่มทุนมีเศษจาํนวน 1 หุน้  

นายวิรชั นอบนอ้มธรรม ประธานเจา้หน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตวัเลขดงักล่าวมา

จากการคาํนวณโดยใชอ้ัตราการจัดสรรที่ 15 หุน้คูณกับจาํนวนหุ้นปัจจุบนัทั้งหมดของบริษัทฯ รวมถึงหุน้ทั้งหมดที่อาจมา

จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงสามารถใชสิ้ทธิภายในวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ดว้ย  

จากนัน้ ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

  มติที่ประชุม 

ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึน้อีกจาํนวน 25,387,820.50 

บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 380,817,306.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 406,205,126.50 บาท โดยการออก

หุ้นสามัญใหม่จาํนวน 50,775,641 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวน

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 
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มติที่ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 423,136,935 99.9976 

2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 

3.  งดออกเสียง 10,000 0.0024 

4.  บตัรเสีย 0 0 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับ

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

  ประธานมอบหมายใหท้ี่ปรกึษากฎหมาย เป็นผูชี้แ้จงในวาระนี ้

 นายนิธิโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมไดอ้นุมัติการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนในวาระที่ 7 เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจะตอ้งพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของ

บริษัทฯ ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดงันี ้

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน จาํนวน  406,205,126.50 บาท (ส่ีรอ้ยหกลา้นสองแสนหา้พนัหนึ่ง

รอ้ยย่ีสิบหกบาทห้าสิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 812,410,253 หุน้ 

 

(แปดรอ้ยสิบสองลา้นส่ีแสนหนึ่ง

หม่ืนสองรอ้ยหา้สิบสามหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น   

 หุน้สามัญ 812,410,253 หุน้ 

 

(แปดรอ้ยสิบสองลา้นส่ีแสนหนึ่ง

หม่ืนสองรอ้ยหา้สิบสามหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (- หุน้)” 

  ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ที่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม

สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

  จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของ

บริษัทฯ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

  มติที่ประชุม 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ(1) อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. 

เพื่อให้สอดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ และ (2) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ

กรรมการผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอาํนาจกระทาํการแทน

บริษัทฯ มอบหมาย มีอาํนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณหส์นธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มี
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อาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ ที่จาํเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารดาํเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มติที่ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 423,136,935 99.9976 

2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 

3.  งดออกเสียง 10,000 0.0024 

4.  บตัรเสีย 0 0 

 

วาระท่ี 9        พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จาํนวน 50,775,641 หุ้น มูลค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

ประธานมอบหมายใหท้ี่ปรกึษากฎหมาย เป็นผูชี้แ้จงในวาระนี ้

  นายนิธิโรจน์ มาตรา ที่ปรกึษากฎหมาย แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทฯ จะดาํเนินการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเ ดิมจํานวน 380,817,306.00 บาท เ ป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 

406,205,126.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 50,775,641 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 7 นั้น บริษัทฯ จึงจาํเป็นตอ้งจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จาํนวนไม่เกิน 50,775,641 หุ้น มูล

ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน (Rights Offerings) ในอตัราจดัสรร 15 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้สามัญ

เพิ่มทุน หากมีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ 

ในการกาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ขา้งตน้ บริษัทฯ 

ไดพ้ิจารณาอ้างอิงตามราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ซ่ึงเป็นราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 11 

ตุลาคม 2565 รวม 15 วนัทาํการ เท่ากับ 12.22 บาทต่อหุน้ แลว้กาํหนดราคาเสนอขายหุน้ละ 12.00 บาท ซ่ึงคิดเป็นส่วนลด

รอ้ยละ 1.8 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้เดิมแต่ละรายสามารถจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กาํหนดไว้

ขา้งตน้ได ้(Oversubscription) แต่จะไดร้บัการจดัสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเม่ือมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผู้ถือ

หุ้นเดิมของ  บริษัทฯ ที่ไดจ้องซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแลว้เท่านั้น ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแลว้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว

ใหกั้บผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมในราคาเดียวกันกับหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรตาม

สิทธิ โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 

Offering) ในรอบแรกมีจาํนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุน้ที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
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ทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินสิทธิและชาํระค่าจองซือ้หุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจาํนวนที่แสดงความจาํนง

ซือ้เกินกว่าสิทธ ิ

(ข) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ในรอบแรก

มีจาํนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซือ้เกินกว่าสิทธิ

ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

(1) จดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนาํสัดส่วนการถือหุ้นเดิม

ของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจาํนวนหุน้ที่เหลือ จะไดเ้ป็นจาํนวนหุน้ที่ผูจ้องซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิ

ที่จะไดร้บัจดัสรร (ในกรณีที่เศษหุน้จากการคาํนวณใหปั้ดเศษหุน้นัน้ทิง้) ทัง้นี ้จาํนวนหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจัดสรรจะไม่เกิน

จาํนวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซือ้และชาํระค่าจองซือ้แลว้ 

(2) ในกรณีที่ยงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ข)(1) อยู่อีก ใหจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่า

สิทธิแต่ละราย และยงัไดร้บัการจัดสรรไม่ครบ ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนาํ

สดัส่วนการถือหุน้เดิมของผู้ที่จองซือ้หุน้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจาํนวนหุ้นที่เหลือ จะไดเ้ป็นจาํนวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้

เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคาํนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ ้ง) โดย

จาํนวนหุ้นที่มีสิทธิไดร้ับการจัดสรรจะไม่เกินจาํนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้หุ้นและชาํระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี ้ให้

ดาํเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีในขอ้ (ข) นีจ้นกระทั่งไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 

ในการนี ้บริษัทฯ กาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 8 ธันวาคม 

2565 และกาํหนดวนัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนในวนัที่ 26 – 30 ธันวาคม 2565 (รวม 5 วนัทาํการ) 

ทั้งนี ้การกาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน (Record Date) จะเกิดขึน้หลังจากการใช้

สิทธิแปลงสภาพ III-W1 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ดังนั้น ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ III-W1 ในระยะเวลาดังกล่าว จะ

เป็นหนึ่งในผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนในครัง้นีด้ว้ย 

อนึ่ง การเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจาํนวนไม่เกิน 50,775,641 หุน้นั้น

เป็นจาํนวนที่เผ่ือกรณีที่คาํนวณจาํนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพ III-W1 ครบทุก

หน่วยภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ดว้ย ดังนั้น เม่ือถึง Record Date บริษัทฯ จึงจะทราบจาํนวนที่แท้จริงของหุ้น

สามญัเพิ่มทุนที่ตอ้งเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสิทธิ (ไดแ้ก่ จาํนวนหุน้ทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัการแปลงสิทธิ III-

W1 หารดว้ย 15) ซ่ึงอาจไม่ครบจาํนวน 50,775,641 หุ้นได ้และจาํนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะระบุในเอกสารเก่ียวกับการ

จองซือ้หุน้เพิ่มทุนที่บริษัทฯ จะนาํส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นอาจมีการเปล่ียนแปลงให้สอดคลอ้งกับกรณีดงักล่าว อีกทัง้เพื่อป้องกัน

ไม่ใหเ้กิดผลกระทบ Dilution เกินสมควรอีกดว้ย 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ที่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม

สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

  จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

จาํนวน 50,775,641 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
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  มติที่ประชุม 

  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จาํนวนไม่

เกิน 50,775,641 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) โดยกาํหนดราคา

เสนอขายหุน้ละ 12.00 บาท ในอตัราจดัสรร 15 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพิ่มทุน หากมีเศษของหุ้นใหปั้ดเศษของหุ้นนั้นทิง้ 

ตามที่เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ดงันี ้

มติที่ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 423,136,935 100 

2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 

3.  งดออกเสียง 10,000 - 

4.  บตัรเสีย 0 0 

วาระท่ี 10  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระสุดท้ายนี ้คือ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ หรือเร่ืองอื่นใดที่จะเป็นประโยชน ์โดยจะไม่มีการลงคะแนนเสียง 

ดร. เกศสิรี ป้ันธุระ ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามถึง แนวโนม้ของธุรกิจโลจิสติกสท์ี่จะทาํ

ใหส้ามารถไดร้บัเงินปันผลมากขึน้ 

ประธาน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ในช่วงที่ผ่านมา มีเหตุการณท์ี่ไม่คาดคิดเกิดขึน้ ซ่ึงทางบริษัทฯ คาดการณ์

ว่าธุรกิจขนส่งทางอากาศจะมีผลประกอบการลดลง แต่กลับกลายว่าธุรกิจขนส่งทางอากาศก้าวหน้าเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากสถานการณ ์ COVID-19 ลดลง จึงมีการเปิดประเทศต่างๆ เพราะฉะนัน้ จึงมีเหตุการณ์ที่คาดคิด และไม่สามารถ

คาดคิดเกิดขึน้ได ้แต่โดยภาพรวมแลว้ บริษัทฯ มีธุรกิจที่เติบโตขึน้ หากบริษัทฯ ทาํตามยุทธศาสตรท์ี่วางไว ้ คาดว่าธุรกิจจะ

มีผลประกอบการไปในทางที่ดีขึน้ 

นายทิพย ์ดาลาล ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร ชีแ้จงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายบริหารมองภาพรวมของ

ธุรกิจเห็นว่าจะมีการเติบโตมากขึน้ในระยะยาว เม่ือพิจารณาพฤติกรรมผู้บริโภคและการสรุปยุทธศาสตรท์ั้ง 4 แนวทาง จะ

เห็นว่าเป็นโอกาสที่เติบโตใหม่ทัง้สิน้ โดยบริษัทฯ มีการวางยุทธศาสตรใ์นระยะยาวเพื่อความยั่งยืน โดยต่อยอดจากพืน้ฐาน

เดิมที่มีอยู่ ทั้งลูกคา้  รูปแบบการให้บริการ รวมถึงพันธมิตร จากการที่ขยายออกไปในระดับภูมิภาคจะเห็นไดว่้า บริษัทฯ 

ไม่ไดมี้แนวคิดที่จะทาํธุรกิจแค่ภายในประเทศ แต่มองภาพธุรกิจในระดับภูมิภาคเป็นโอกาสทางธุรกิจและโอกาสทางการ

ตลาด เช่น ธุรกิจในประเทศมีอัตราการเติบโตที่รอ้ยละ 3 - 4 หรือไม่เกินรอ้ยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 

(Gross Domestic Product : GDP) ต่อปี โอกาสการลงทุนจึงอาจมีอัตราการเติบโตไม่มาก แต่หากบริษัทฯ เลือกลงทุน

ขยายกิจการในบางประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม ที่ในปัจจุบนัมีการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) ค่อนขา้งสูง 

ประเทศที่เป็น Logistics Hub ทั้งสิงคโปร ์และฮ่องกง จะเป็นโอกาสของบริษัทฯ ที่จะขยายธุรกิจและเติบโตต่อไป อีกทัง้ 
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ผลิตภณัฑแ์ละธุรกิจของบริษัทฯ ยงัสามารถพฒันาต่อเนื่องไปไดค่้อนข้างกว้างขึน้อยู่กับศกัยภาพของบริษทัฯ ที่จะพฒันา

ต่อไป   

นายสมคิด วงศภ์ากร ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถามถึง การเตรียมการของบริษัทฯ เพื่อรับมือกับเศรษฐกิจโลกที่

เร่ิมจะถดถอยลงและภยัพิบติัในอนาคต  

ประธาน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่ากรรมการอิสระไดมี้การประชุม และมีประเด็นที่เป็นกังวลอยู่หลายเร่ือง ซ่ึง

รวมถึงเร่ืองภาวะเศรษฐกิจโลก และส่ิงที่จะเกิดขึน้หลงัจากสถานการณ ์COVID-19 โดยบริษัทฯ มีการคาํนึงถึงปัจจัยต่างๆ 

และพยายามศึกษากระบวนการแกไ้ขของแต่ละประเทศเพื่อรบัมือต่อไป 

นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีการศึกษา

ยุทธศาสตรอ์ย่างถ่ีถ้วน หากพิจารณารายไดก่้อน COVID – 19 สัดส่วนรายไดข้องการขนส่งทางอากาศมีมากกว่ารอ้ยละ 

50 ซ่ึงเกินครึ่งของภาพรวมทั้งหมด วิกฤติที่เจอจากสถานการณ์ COVID – 19 จึงค่อนข้างสาหัส หลายประเทศประกาศ

ล็อคดาวน ์เพราะฉะนัน้จึงไม่มีเที่ยวบิน ไม่มีสินคา้นาํเขา้มาขาย แต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึน้อีกค่อนขา้งยากมาก ถา้เทียบกับ

ความไม่คงที่ของเศรษฐกิจ เศรษฐกิจติดลบ เศรษฐกิจไม่เติบโตตามกําหนด หากเปรียบเทียบกับ 3 ปี ที่ผ่านมา เกิด

เหตุการณ์หยุดจากสายการบิน จากวันละหลายร้อยเที่ยวบิน เหลือไม่เกิน 10 เที่ยวบิน และเป็นเที่ยวบินช่วยเหลือ 

(Rescue) ทั้งสิน้  เพราะฉะนั้น บริษัทฯ ไดผ่้านสถานการณ์นีม้าแล้ว ถือเป็นโอกาสที่บริษัทฯ ไดป้รับโครงสรา้งต้นทุน 

โครงสรา้งบริหารบุคลากรต่างๆ ซ่ึงบริษัทฯ ค่อนข้างปรับตัวไดม้าก และพิสูจน์ให้เห็นว่ารูปแบบธุรกิจ (Business Model) 

ของบริษัทฯ มีโครงสรา้งที่สามารถยืดหยุ่น และปรบัตวัได ้นอกจากการที่บริษัทฯ สามารถผ่านวิกฤติมาได ้ และมีหลกัฐานที่

แสดงให้เห็น คือ ผลประกอบการ 2-3 ปีที่ผ่านมาเติบโตขึน้ ปีนี ้ก็คาดการณ์ว่าจะเกิด New High ต่อเนื่อง และจาก

ประสบการณ์ของบริษัทฯ 30 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ไดห้ยุดที่จะพัฒนา และมีแนวคิดจะขยายธุรกิจอีกหลายอย่าง เพราะ

บริษัทฯ เช่ือว่าส่ิงที่มีอยู่วันนีไ้ม่ไดย้ั่งยืนเสมอไป แต่ความยั่งยืนคือการที่บริษัทฯ บาํรุงรักษาและต่อยอด และไม่หยุดที่จะ

ขยบัขยายหรือทาํใหย้ั่งยืนไดใ้นระยะยาว บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงในองคร์วม 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เม่ือไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม

สอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานจึงไดก้ล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรกึษาการเงินอิสระ 

รวมทัง้เจา้หนา้ที่ทุกคนที่มาประชุมและทาํให้การประชุมสาํเร็จไปไดด้ว้ยดี จากนัน้จึงกล่าวปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 16.33 น. 
 

 

      ลงช่ือ      ประธานที่ประชุม 

       (นายเกริกไกร จีระแพทย)์ 

       ประธานกรรมการบริษัท 

 

      ลงช่ือ      เลขานุการที่ประชุม 

       (นางดรุณี รกัพงษ์พิบูล) 

           เลขานุการบริษัท 
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ข้อมูลกรรมการท ีไ่ดร้ ับการเสนอชื่อใหก้ลับเข ้าดาํรงตาํแหน่งตอ่ไปอกีวาระหนึ่ง

ชื่อ - สกุล นายวุฒพิงษ์ โมฬ ีชาติ

อายุ 74 ปี

ตาํแหน่งปัจจุบนั รองประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ /

ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการการลงทนุ

ประเภทกรรมการท ีจ่ะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการอิสระ

การศกึษา ปริญญาตรี

เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 130/2553

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

- หลกัสตูร Director Certification Program Update (DCPU) รุน่ 3/2558

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

- หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน่ 15/2558

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

- หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ 44/2565

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

จาํนวนปีท ีเ่ป็นกรรมการ วาระท่ี 1 ปี 2560 – 2561 (จาํนวน 1 ปี)

วาระท่ี 2 ปี 2561 – 2564 (จาํนวน 3 ปี)

วาระท่ี 3 ปี 2564 – 2566 (จาํนวน 2 ปี)

(หากไดร้บัการเลือกตัง้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่อีกวาระหนึง่ จะดาํรงตาํแหนง่รวมเป็นเวลา 9 ปี)

วันท ีเ่ข ้าเป็นกรรมการของบร ิษัทฯ 15/03/2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

30/04/2562 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบรษัิท

2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการการลงทนุ

การถอืหุน้ในบริษัทฯ (ของตน/คู่สมรส/

บุตรท ีย่งัไม่บรรลุน ิตภิาวะ)
-ไมมี่-

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีน

อ ืน่

2565 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ บมจ. อินเตอรเ์นชั่นแนล เน็ตเวิรค์ ซิสเตม็

2558 – ปัจจบุนั

2552 – ปัจจบุนั

ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ

บมจ. บิสซิเนสอะไลเมน้ท์

ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

สรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและกาํกบัดแูลกิจการ / กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน

บมจ. ซิมโฟน่ี คอมมนิูเคชั่น

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอ ืน่

(ท ีไ่ม่ใช ่บร ิษัทจดทะเบยีน)

2565 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ / ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ บจก. สพุรมี ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด)์
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การดาํรงตาํแหน่งในกจิการท ีแ่ข ่งข ัน

หร ือเก ีย่วเนื่องกับธุรกจิบร ิษัทฯ อ ันท ี่

อาจจะทาํใหเ้กดิความข ัดแยง้ทาง

ผลประโยชนต์อ่บร ิษัทฯ

- ไมมี่ -

ประสบการณก์ารทาํงานในองคก์ร

อ ืน่ๆ (ยอ้นหลัง 5 ปี)
- ไมมี่ -

การเข ้าร ่วมประชุมในปี 2565 - คณะกรรมการบรษัิท 8/8 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- คณะกรรมการการลงทนุ 3/3 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2565 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ นายวฒิุพงษ์ โมฬีชาติ ไดร้บัการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณาจาก

ความรู ้ ประสบการณ์ และความสามารถอนัจะเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ

รวมถึงคณุสมบติัการเป็นกรรมการอิสระครบถว้นตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด และเสนอ

ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือพิจารณา

ทัง้นี ้ นายวฒิุพงษ์ โมฬีชาติ ไดผ้่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่าสามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ีและให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวกบักรรมการอิสระ ดงันัน้ คณะกรรมการบรษัิทจงึเห็นควรเสนอ

ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระของบรษัิทฯ

คุณสมบตัติอ้งหา้ม ไมมี่ประวตัิการกระทาํความผิดอาญา ในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระทาํโดยทจุรติ

คุณสมบตัอิ ืน่ๆ ไมเ่คยเป็นพนกังานหรอืหุน้สว่นของบรษัิทสอบบญัชีภายนอก ท่ีบรษัิทฯ ใชบ้รกิารอยูใ่นช่วง 2

ปีท่ีผ่านมา

การมีส่วนไดเ้สียกับบร ิษัทฯ / บร ิษัทใหญ่ / บร ิษัทย่อย / บร ิษัทร ่วมหร ือนิตบิุคคลในปัจจุบนั

หร ือในช่วง 2 ปีท ีผ่ ่านมา

ลักษณะความสัมพนัธ ์ คุณสมบตัิ

1. เป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มในการบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน หรอืท่ีปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจาํ ไมเ่ป็น

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) ไมเ่ป็น

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลใหไ้มส่ามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ

(เช่น การซือ้ / ขายวตัถดิุบ / สินคา้ / บรกิาร / การใหยื้มเงินหรอืการกูยื้มเงิน)

ไมมี่

4. เป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ / บรษัิทยอ่ย ไมเ่ป็น

5. เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้ เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่

หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ

ไมเ่ป็น
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ข้อมูลกรรมการท ีไ่ดร้ ับการเสนอชื่อใหก้ลับเข ้าดาํรงตาํแหน่งตอ่ไปอกีวาระหนึ่ง

ชื่อ - สกุล นายทพิย ์ ดาลาล

อายุ 57 ปี

ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการบรษัิท / กรรมการการลงทนุ / ประธานกรรมการจดัการ /

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร

ประเภทกรรมการท ีจ่ะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร

การศกึษา ปริญญาตรี

บรหิารธรุกิจ สาขาพาณิชยน์าวี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 228/2559

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 124/2559

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 25 (วตท.25) สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ

- Achieving Organizational Agility สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย

- หลกัสตูรวิทยาลยัการปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุน่ 63 (ปรญิญาบตัร วปอ.)

- หลกัสตูรนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย (นธป.) รุน่ 10 วิทยาลยัศาลรฐัธรรมนญู

จาํนวนปีท ีเ่ป็นกรรมการ วาระท่ี 1 ปี 2560 – 2561 (จาํนวน 1 ปี)

วาระท่ี 2 ปี 2561 – 2564 (จาํนวน 3 ปี)

วาระท่ี 3 ปี 2564 – 2566 (จาํนวน 2 ปี)

(หากไดร้บัการเลือกตัง้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่อีกวาระหนึง่ จะดาํรงตาํแหนง่รวมเป็นเวลา 9 ปี)

วันท ีเ่ข ้าเป็นกรรมการของบร ิษัทฯ 15/03/2560 – ปัจจบุนั

15/03/2560 – ปัจจบุนั

2564 – ปัจจบุนั

กรรมการบรษัิท

ประธานกรรมการจดัการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร

กรรมการการลงทนุ

การถอืหุน้ในบริษัทฯ (ของตน/คู่สมรส/

บุตรท ีย่งัไม่บรรลุน ิตภิาวะ)
146,889,441 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 19.88 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสยีงทัง้หมด)

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีน

อ ืน่
- ไมมี่ -

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอ ืน่

(ท ีไ่ม่ใช ่บร ิษัทจดทะเบยีน)
- ไมมี่ -

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการท ีแ่ข ่งข ัน

หร ือเก ีย่วเนื่องกับธุรกจิบร ิษัทฯ อ ันท ี่

อาจจะทาํใหเ้กดิความข ัดแยง้ทาง

ผลประโยชนต์อ่บร ิษัทฯ

- ไมมี่ -
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ประสบการณก์ารทาํงานในองคก์ร

อ ืน่ๆ (ยอ้นหลัง 5 ปี)

2565 – ปัจจบุนั

2565 – ปัจจบุนั

2565 – ปัจจบุนั

2564 – ปัจจบุนั

2563 – ปัจจบุนั

2562 – ปัจจบุนั

2562 – ปัจจบุนั

2562 – ปัจจบุนั

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

2563 – 2563

2555 – 2563

การดาํรงตาํแหน่งของบมจ.ทร ิพเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์ /

บร ิษัทยอ่ย / บร ิษัทร ่วมทุน / บร ิษัทร ่วมค้า (ทางตรงและทางอ ้อม)

กรรมการ บจก. สบาย สปีด

กรรมการ บจก. ทีเอสแอล โลจิสติกส์

กรรมการ บจก. เอสเอแอล กรุป๊ (ไทยแลนด)์

กรรมการ บจก. เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอรว์ิส

กรรมการ บจก. แกเลค็ซี่ เวนเจอรส์

กรรมการ บรษัิท ซพีูเรยี พีทีอี แอลทีดี

กรรมการ บจก. เจพีเค เอเชีย (เมียนมาร)์

กรรมการ บจก. เอก็เซล แอร์ (แคมโบเดีย)

กรรมการ บจก. เจพีเค เอเชีย (ประเทศไทย)

กรรมการ บจก. อราวน์ โลจิสติกส์ แมเนจเมน้ท์

กรรมการ บจก. ดีจี แพคเกจจิง้ พีทีอี แอลทีดี

กรรมการ บจก. จีเอสเอ คารโ์ก เน็ตเวิรค์

กรรมการ บจก. ครอส บอรเ์ดอร์ เคอเรยีร ์

กรรมการ บจก. ทรพิเพิลไอ อินเตอรเ์นชั่นเนล พีทีอี แอลทีดี

กรรมการ บจก. เอก็เซล แอร์ (กวางโจว)

กรรมการ บจก. ฮาซเคม ทรานสแ์มเนจเมนท์

กรรมการ บจก. เอเชีย กราวด์ เซอรว์ิส

กรรมการ บจก. ทรพิเพิล ไอ ซพัพลายเชน

กรรมการ บจก. เอก็เซล แอร์

กรรมการ บจก. เอเชีย เน็ตเวิรค์ อินเตอรเ์นชั่นแนล

กรรมการ บจก. จีเอสเอ เอเชีย คารโ์ก

กรรมการ บจก. ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย)

กรรมการ บจก. ดีจี แพคเกจจิง้ (ประเทศไทย)

กรรมการ บจก. ทรพิเพิล ไอ เอเชีย คารโ์ก

กรรมการ บจก. ทรพิเพิล ไอ แอร์ เอก็ซเ์พรส

กรรมการ บจก. ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์

กรรมการ บจก. ทรพิเพิล ไอ มารไิทม์ เอเยนซีส์

กรรมการ บจก. บรกิารภาคพืน้ ทา่อากาศยานไทย

กรรมการ บจก. ซีดบับลวิที เคมิคอล โลจิสติกส์

การเข ้าร ่วมประชุมในปี 2565 - คณะกรรมการบรษัิท 8/8 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- คณะกรรมการจดัการ 8/8 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- คณะกรรมการการลงทนุ 3/3 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2565 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100
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หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ นายทิพย์ ดาลาล ไดร้บัการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู้

ประสบการณ์ และความสามารถอนัจะเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง

คณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถว้นตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด และเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบรษัิทเพ่ือพิจารณา

ทัง้นี ้ นายทิพย์ ดาลาล ไดผ่้านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่าสามารถปฏิบติั

หนา้ท่ีไดเ้ป็นอย่างดีและมีความรูค้วามสามารถอนัเอือ้ประโยชนต์อ่บริษัทฯ มีคณุสมบตัิเป็นไป

ตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ ดงันัน้ คณะกรรมการ

บรษัิทจงึเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท

คุณสมบตัติอ้งหา้ม ไมมี่ประวตัิการกระทาํความผิดอาญา ในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระทาํโดยทจุรติ

คุณสมบตัอิ ืน่ๆ ไมเ่คยเป็นพนกังานหรอืหุน้สว่นของบรษัิทสอบบญัชีภายนอกท่ีบรษัิทฯ ใชบ้รกิารอยูใ่นช่วง 2 ปี

ท่ีผ่านมา

45



เอกสารแนบ 3

ข ้อมูลกรรมการท ีไ่ดร้ ับการเสนอชื่อใหก้ลับเข ้าดาํรงตาํแหน่งตอ่ไปอกีวาระหนึ่ง

ช ื่อ – สกุล นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวร ินทร ์

อายุ 46 ปี

ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการบรษัิท / กรรมการจดัการ / อนกุรรมการบรหิารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการท ีจ่ะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร

การศกึษา - ปรญิญาตรบีรหิารธรุกิจ วิชาเอกการจดัการทั่วไป

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั

- ปรญิญาโทบรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 126/2559

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

จาํนวนปีท ีเ่ป็นกรรมการ วาระท่ี 1 ปี 2561 – 2563 (จาํนวน 2 ปี)

วาระท่ี 2 ปี 2563 – 2566 (จาํนวน 3 ปี)

(หากไดร้บัการเลือกตัง้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่อีกวาระหนึง่จะดาํรงตาํแหนง่รวมเป็นเวลา 8 ปี)

วันท ีเ่ข ้าเป็นกรรมการของบร ิษัทฯ 2560 – ปัจจบุนั

2561 – ปัจจบุนั

กรรมการจดัการ / อนกุรรมการบรหิารความเสี่ยง

กรรมการบรษัิท

การถอืหุน้ในบริษัทฯ (ของตน/คู่สมรส/

บุตรท ีย่งัไม่บรรลุน ิตภิาวะ)
29,040,605 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 3.93 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสยีงทัง้หมด)

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีน

อ ืน่
- ไมมี่ -

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอ ืน่

(ท ีไ่ม่ใช ่บร ิษัทจดทะเบยีน)

2566 – ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการท่ีปรกึษาศนูยค์วามปลอดภยั อาชีวอนามยัและ

ส่ิงแวดลอ้ม จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

2563 – ปัจจบุนั ประธานกลุม่ Responsible Care® ดแูลดว้ยความรบัผิดชอบ

กลุม่อตุสาหกรรมเคมี สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการท่ีปรกึษาเพ่ือการพฒันากาํลงัคนดา้นโลจิสติกส์

(Industry Competency Board: Logistics)

2562 – ปัจจบุนั เลขาธิการ สมาคมผูร้บัจดัการขนสง่สินคา้ระหวา่งประเทศ

2557 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษา กลุม่อตุสาหกรรมเคมี สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

2550 – ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมผูป้ระกอบธุรกิจวตัถอุนัตราย (HASLA)

2563 – 2565 ท่ีปรกึษา คณะกรรมการบรหิารความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิ่งแวดลอ้ม

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการท ีแ่ข ่งข ัน

หร ือเก ีย่วเนื่องกับธุรกจิบร ิษัทฯ อ ันท ี่

อาจจะทาํใหเ้กดิความข ัดแยง้ทาง

ผลประโยชนต์อ่บร ิษัทฯ

- ไมมี่ -
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เอกสารแนบ 3

ประสบการณก์ารทาํงานในองคก์ร

อ ืน่ ๆ (ยอ้นหลัง 5 ปี)

2561 – ปัจจบุนั

การดาํรงตาํแหน่งของบมจ.ทร ิพเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์ / บร ิษัทยอ่ย /

บร ิษัทร ่วมทุน / บร ิษัทร ่วมค้า (ทางตรงและทางอ ้อม)

กรรมการ บรษัิท ดีจี แพคเกจจิง้ พีทีอี แอลทีดี

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ฮาซเคม ทรานสแ์มเนจเมนท์

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทรพิเพิล ไอ ซพัพลายเชน

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ดีจี แพคเกจจิง้ (ประเทศไทย)

2551 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์

การเข ้าร ่วมประชุมในปี 2565 - คณะกรรมการบรษัิท 8/8 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- คณะกรรมการจดัการ 8/8 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- คณะอนกุรรมการบรหิารความเส่ียง 4/4 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2565 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ นายเฉลิมศกัดิ์ กาญจนวรนิทร ์ ไดร้บัการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรร

หาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณาจาก

ความรู ้ ประสบการณ์ และความสามารถอนัจะเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ

รวมถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถว้นตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด และเสนอต่อท่ี

ประชมุคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือพิจารณา

ทัง้นี ้ นายเฉลิมศกัดิ์ กาญจนวรนิทร์ ไดผ่้านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบรษัิทแลว้วา่

สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดีและมีความรูค้วามสามารถอนัเอือ้ประโยชนต์อ่บรษัิทฯ มี

คณุสมบติัเป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และเหมาะสมกบัการประกอบธรุกิจของบรษัิทฯ

ดงันัน้ คณะกรรมการบรษัิทจงึเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท

คุณสมบตัติอ้งหา้ม ไมมี่ประวตัิการกระทาํความผิดอาญา ในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระทาํโดยทจุรติ

คุณสมบตัอิ ืน่ ๆ ไมเ่คยเป็นพนกังานหรอืหุน้สว่นของบรษัิทสอบบญัชีภายนอก ท่ีบรษัิทฯ ใชบ้รกิารอยูใ่นช่วง 2 ปี

ท่ีผ่านมา
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เอกสารแนบ 3

ข ้อมูลกรรมการท ีไ่ดร้ ับการเสนอชื่อใหก้ลับเข ้าดาํรงตาํแหน่งตอ่ไปอกีวาระหนึ่ง

ช ื่อ – สกุล นางดรุณี ร ักพงษพ์บิลู

อายุ 52 ปี

ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการบรษัิท / กรรมการการลงทนุ / กรรมการจดัการ /

อนกุรรมการบรหิารความเสี่ยง / เลขานกุารบรษัิท

ประเภทกรรมการท ีจ่ะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร

การศกึษา - ปรญิญาตรี วิชาเอกวิทยาศาสตร ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

- ปรญิญาโทบรหิารธรุกิจ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)

รุน่ 127/2559 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

- หลกัสตูร Company Secretary Program รุน่ 68/2559

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

- หลกัสตูร Financial Statements for Directors รุน่ 34/2560

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

- หลกัสูตร IR Fundamental Course 2561 ศูนยส์่งเสริมการพัฒนาความรูต้ลาดทุน (TSI)

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

- หลกัสตูร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) รุน่ 12/2562

สภาหอการคา้ไทย

จาํนวนปีท ีเ่ป็นกรรมการ วาระท่ี 1 ปี 2560 – 2561 (จาํนวน 1 ปี)

วาระท่ี 2 ปี 2561 – 2563 (จาํนวน 2 ปี)

วาระท่ี 3 ปี 2563 – 2566 (จาํนวน 3 ปี)

(หากไดร้บัการเลือกตัง้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่อีกวาระหนึง่จะดาํรงตาํแหนง่รวมเป็นเวลา 9 ปี)

วันท ีเ่ข ้าเป็นกรรมการของบร ิษัทฯ 2560 – ปัจจบุนั

2564 – ปัจจบุนั

กรรมการบรษัิท / กรรมการจดัการ / เลขานกุารบรษัิท

กรรมการการลงทนุ / อนกุรรมการบรหิารความเสี่ยง

การถอืหุน้ในบริษัทฯ (ของตน/คู่สมรส/

บุตรท ีย่งัไม่บรรลุน ิตภิาวะ)
7,993,970 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 1.08 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสยีงทัง้หมด)

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีน

อ ืน่
- ไมมี่ -

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอ ืน่

(ท ีไ่ม่ใช ่บร ิษัทจดทะเบยีน)

2563 – 2564 อนกุรรมการนโยบายและยทุธศาสตรก์ารพฒันา องคก์ารสรุา กรมสรรพสามิต

2563 – 2564 อนกุรรมการบรหิารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน องคก์ารสรุา

กรมสรรพสามิต

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการท ีแ่ข ่งข ัน

หร ือเก ีย่วเนื่องกับธุรกจิบร ิษัทฯ อ ันท ี่

อาจจะทาํใหเ้กดิความข ัดแยง้ทาง

ผลประโยชนต์อ่บร ิษัทฯ

- ไมมี่ -
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เอกสารแนบ 3

ประสบการณก์ารทาํงานในองคก์ร

อ ืน่ ๆ (ยอ้นหลัง 5 ปี)
- ไมมี่ -

การเข ้าร ่วมประชุมในปี 2565 - คณะกรรมการบรษัิท 8/8 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- คณะกรรมการจดัการ 8/8 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- คณะกรรมการการลงทนุ 3/3 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- คณะอนกุรรมการบรหิารความเส่ียง 4/4 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

- การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2565 1/1 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ นางดรุณี รกัพงษพิ์บลู ไดร้บัการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู้

ประสบการณ์ และความสามารถอนัจะเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง

คุณสมบติัการเป็นกรรมการครบถว้นตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด และเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบรษัิทเพ่ือพิจารณา

ทัง้นี ้ นางดรุณี รกัพงษพิ์บลู ไดผ่้านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบรษัิทแลว้วา่สามารถปฏิบตัิ

หนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดีและมีความรูค้วามสามารถอนัเอือ้ประโยชนต์อ่บรษัิทฯ มีคณุสมบตัิเป็นไป

ตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และเหมาะสมกบัการประกอบธรุกิจของบรษัิทฯ ดงันัน้ คณะกรรมการ

บรษัิทจงึเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท

คุณสมบตัติอ้งหา้ม ไมมี่ประวตัิการกระทาํความผิดอาญา ในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระทาํโดยทจุรติ

คุณสมบตัอิ ืน่ ๆ ไมเ่คยเป็นพนกังานหรอืหุน้สว่นของบรษัิทสอบบญัชีภายนอก ท่ีบรษัิทฯ ใชบ้รกิารอยูใ่นช่วง 2 ปี

ท่ีผ่านมา
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เอกสารแนบ 4

ประวัตแิละผลงานของผู้สอบบญัชี

ข ้อมูลท ั่วไป

ช่ือ - นามสกลุ : นางสาวสขุมุาภรณ์ วงศอ์รยิาพร

อายุ : 54 ปี

สญัชาติ : ไทย

สถานท่ีทาํงาน : บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอสจาํกดั (PwC)

ระยะเวลาท่ีทาํงานกบับรษัิท : 30 ปี

ตาํแหนง่หนา้ท่ีในบรษัิท : หุน้สว่นสายงานตรวจสอบบญัชี

การศกึษา

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจ ศศินทร ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

- ประกาศนียบตัรชัน้สงูดา้นการตรวจสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง่) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สมาชิกในองคก์รวชิาช ีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแหง่ประเทศไทย

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.)

ประสบการณใ์นการทาํงาน

สขุมุาภรณเ์ป็นหุน้สว่นสายงานตรวจสอบบญัชีของ PwC มีประสบการณก์ารทาํงานกบั PwC เป็นเวลากวา่ 30 ปี อีก

ทัง้ยงัไดท้าํงานท่ี PwC สหราชอาณาจกัรเป็นเวลา 2 ปี และที่ PwC ฮ่องกงเป็นเวลา 7 เดือน และยงัเป็นท่ีปรึกษาทางดา้น

วิชาการเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไปในประเทศไทย และมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ

สขุมุาภรณมี์ประสบการณอ์ย่างดีในสายงานการตรวจสอบบญัชีในธุรกิจหลายประเภท ทัง้ธุรกิจโลจิสติกส์ การผลิต

การคา้ ท่ี PwC ประเทศไทย คุณสขุุมาภรณเ์ป็นท่ีปรึกษาดา้นมาตรฐานการบญัชี และเป็นผูส้อบบญัชีสาํหรบัลกูคา้ทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ รวมถงึเป็นผูส้อบบญัชีบรษัิทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
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เอกสารแนบ 4

ประวัตแิละผลงานของผู้สอบบญัชี

ข ้อมูลท ั่วไป

ช่ือ - นามสกลุ : นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ

อายุ : 54 ปี

สญัชาติ : ไทย

สถานท่ีทาํงาน : บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั (PwC)

ระยะเวลาท่ีทาํงานกบับรษัิท : 31 ปี

ตาํแหนง่หนา้ท่ีในบรษัิท : หุน้สว่นสายงานตรวจสอบบญัชี

การศกึษา

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจ สาขาบญัชีและการเงิน มหาวิทยาลยัมิชิแกนสเตต สหรฐัอเมรกิา

- ประกาศนียบตัรชัน้สงูดา้นการตรวจสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

สมาชิกในองคก์รวชิาช ีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแหง่ประเทศไทย

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.)

ประสบการณใ์นการทาํงาน

วราภรณเ์ป็นหุน้สว่นสายงานตรวจสอบบญัชีของ PwC โดยมีประสบการณใ์นการตรวจสอบบญัชีเป็นระยะเวลา 31

ปี ซึ่งรวมระยะเวลาที่ไดท้าํงานในบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ จาํกัด เมืองดีทรอยด์ รฐัมิชิแกน สหรฐัอเมริกาเป็น

ระยะเวลาประมาณ 3 ปี คุณวราภรณมี์ประสบการณใ์นการเป็นผูส้อบบญัชีของกิจการหลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต

อตุสาหกรรมยานยนต์ ซือ้มาขายไป การบรกิาร ธุรกิจนํา้มนัและก๊าซ และธุรกิจโทรคมนาคม โดยเฉพาะบรษัิทย่อยของบรษัิท

ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึเป็นผูส้อบบญัชีบรษัิทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
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เอกสารแนบ 4

ประวัตแิละผลงานของผู้สอบบญัชี

ข ้อมูลท ั่วไป

ช่ือ - นามสกลุ : นายชัยศริ ิ เร ืองฤทธ ิช์ ัย

อายุ : 55 ปี

สญัชาติ : ไทย

สถานท่ีทาํงาน : บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั (PwC)

ระยะเวลาท่ีทาํงานกบับรษัิท : 30 ปี

ตาํแหนง่หนา้ท่ีในบรษัิท : หุน้สว่นสายงานตรวจสอบบญัชี

การศกึษา

- ปรญิญาตรสีาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

สมาชิกในองคก์รวชิาช ีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.)

ประสบการณใ์นการทาํงาน

ชยัศิรเิป็นหุน้สว่นสายงานดา้นการตรวจสอบบญัชีของ PwC ท่ีมีประสบการณด์า้นการสอบบญัชีเป็นเวลากวา่ 30 ปี

คุณชัยศิริ มีประสบการณก์ารทาํงานในต่างประเทศเป็นระยะเวลา 7 ปี โดยปฏิบัติงานดา้นการตรวจสอบบัญชีกับ PwC

Australia เป็นเวลา 3 ปี ในระหว่างปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2543 ครอบคลมุหลากหลายธุรกิจ และทาํงานกบั PwC Vietnam

เป็นระยะเวลา 4 ปี ในระหวา่งปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2553 ซึง่มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบงานดา้นการตรวจสอบบญัชีใหแ้ก่บรษัิทขา้ม

ชาติท่ีประกอบกิจการในประเทศเวียดนาม กมัพชูา และลาว คณุชยัศิริ มีประสบการณใ์นการเป็นผูส้อบบญัชีของกิจการหลาย

ประเภททั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเป็นผู้สอบบัญชีท่ีไดร้ับอนุญาตให้ตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
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เอกสารแนบ 5 

 

รายละเอียดการแกไ้ขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัทฯ 

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไข/เพ่ิมเติม กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน

กรรมการหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม

ไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้

แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษาสิทธิและประโยชน์ของ

บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาํหนดวัน

ประชุมใหเ้ร็วกว่านัน้ก็ได ้

 

ข้ อ  25. ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร เ ป็ น ผู้ เ รี ย ก ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้

ประธานกรรมการหรือผู้ซ่ึงไดร้บัมอบหมายส่งหนังสือนดั

ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวัน

ประชุม เว้นแต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและ

ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสห์รือโดยวิธีอื่น และกาํหนดวนัประชุม

ใหเ้ร็วกว่านัน้ก็ได ้

เม่ือมีเหตุอนัสมควรหรือเพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชน์ของ

บริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึน้ไปจะร่วมกันร้อง

ขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได ้

โดยต้องระบุเ ร่ืองและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาไปด้วย และให้ประธานกรรมการเรียกและ

กําหนดวันนัดประชุมภายในสิบส่ี (14) วันนับแต่วันที่

ไดร้บัการรอ้งขอเช่นว่านัน้ 

ใ น ก ร ณี ที่ ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ไ ม่ เ รี ย ก ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการตามวรรคสอง กรรมการซ่ึงร้องขออาจ

ร่วมกันเรียกและกาํหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อ

พิจารณาเร่ืองที่รอ้งขอไดภ้ายในสิบส่ี (14) วันนับแต่วัน

ครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าดว้ยเหตุใด ให้รอง

ประธานกรรมการเป็นผู้เ รียกประชุมคณะกรรมการ  

ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด 

กรรมการตั้งแต่สองคนขึน้ไปอาจร่วมกันเรียกประชุม

คณะกรรมการได ้

พระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจาํกัด (ฉบับที่ 

4) พ.ศ. 2565 

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการ

จัดทําหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่  วัน  เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม

พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่า

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการ

จัดทําหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่  วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม

พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่า

พระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจาํกัด (ฉบับที่ 

4) พ.ศ. 2565 
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เอกสารแนบ 5 

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไข/เพ่ิมเติม กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา 

แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง

ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่

นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ใหล้งโฆษณาคาํ

บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพก่์อนวันประชุมไม่

น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม 

(3) วนั  

ทั้งนี ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็น

ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของบ ริษัท หรือที่อื่นใดตา มที่

คณะกรรมการจะกาํหนดก็ได ้

เ ป็นเ ร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ  ห รือเพื่อ

พิ จ า ร ณ า  แ ล้ ว แ ต่ ก ร ณี  ร ว ม ทั้ ง ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง

คณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้้ถือหุ้นและ

นายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม 

ทั้ ง นี ้  ใ ห้ ล ง โ ฆ ษ ณ า คํา บ อ ก ก ล่ า ว นัด ป ร ะ ชุ ม ใ น

หนังสือพิมพ์หรือทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไข 

หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายหรือประกาศที่

เก่ียวข้องกาํหนดก่อนวันประชุมไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วัน 

เป็นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั  

ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็น

ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่

คณะกรรมการจะกาํหนดก็ได ้

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก

เงินกาํไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิ

ใหจ่้ายเงินปันผล 

 

เงินปันผลนั้นใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุ้นละเท่าๆ กัน เว้น

แต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุ ริมสิทธิและกําหนดให้หุ้น

บุริมสิทธิไดร้บัเงินปันผลแตกต่างจากหุน้สามัญ ใหจ้ดัสรร

เงินปันผลตามที่กําหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้อง

ไดร้บัการอนุมติัจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ 

 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือ

หุ้นได้เป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควร

พอที่จะทาํเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาล

แลว้ ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุม 

ผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระทาํภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่

วันที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการ 

ลงมติ แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยังผู้ถือหุ้น

และให้ลงโฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน

หนังสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ดว้ย 

ข้อ 44. หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก

เงินกาํไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้ม

มิใหจ่้ายเงินปันผล 

 

เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กัน เวน้

แต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุ ริมสิทธิและกําหนดให้หุ้น

บุ ริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้

จดัสรรเงินปันผลตามที่กาํหนดไว ้ โดยการจ่ายเงินปันผล

ตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ 

 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผู้ถือ

หุ้นไดเ้ป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลกาํไรสมควร

พอที่จะทาํเช่นนัน้ และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาล

แลว้ ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุม 

ผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทาํภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่

วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการ 

ลงมติ แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผู้ถือหุ้น

และให้ลงโฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ใน

หนังสือพิมพ์หรือทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไข 

หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายหรือประกาศที่

พระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจาํกัด (ฉบับที่ 

4) พ.ศ. 2565 
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เอกสารแนบ 5 

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไข/เพ่ิมเติม กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 เก่ียวข้องกาํหนดเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) 

วนัดว้ย 

ข้อ 47. กรณีดังต่อไปนี ้ บริษัทย่อย หรือบริษัท ร่วม 

( แ ล้ ว แ ต่ ก ร ณี )  ต้อ ง ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ จ า ก ที่ ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการบริษัท 

ฯลฯ 

(7) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเขา้ทาํรายการกับบุคคลที่

เก่ียวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ

รายการที่เก่ียวกับการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึง

ทรพัยสิ์นของบริษัทย่อย ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกัด

เพียงกรณีดงัต่อไปนี ้

(ก) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน ์รวม

ตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรอ้งที่มีต่อผูท้ี่

ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย 

(ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อย

ทัง้หมดหรือบางส่วนที่สาํคัญแก่บุคคลอื่น 

(ค) การซือ้หรือการรบัโอนกิจการของบริษัท

อื่นมาเป็นของบริษัทย่อย 

(ง) การเขา้ทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับ

การใหเ้ช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมด 

หรือบางส่วนสาํคัญ การมอบหมายให้

บุคคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัทย่อย 

หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับ

บุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไร

ขาดทุนกัน 

(จ) การเช่า หรือใหเ้ช่าซือ้กิจการหรือ

ทรพัยสิ์นของบริษัทย่อยทัง้หมดหรือ

บางส่วนที่สาํคญั 

ข้อ 47. กรณีดังต่อไปนี ้ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม 

( แ ล้ ว แ ต่ ก ร ณี )  ต้อ ง ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ จ า ก ที่ ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการบริษัท 

ฯลฯ 

(7) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเขา้ทาํรายการกับบุคคลที่

เก่ียวโยงกันของบริษัท หรือรายการที่เก่ียวกับการ

ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรพัยสิ์นของบริษัทย่อย 

ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงกรณีดงัต่อไปนี ้

(ก) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน ์รวม

ตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรอ้งที่มีต่อผูท้ี่

ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย 

(ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อย

ทัง้หมดหรือบางส่วนที่สาํคัญแก่บุคคล

อื่น 

(ค) การซือ้หรือการรบัโอนกิจการของบริษัท

อื่นมาเป็นของบริษัทย่อย 

(ง) การเขา้ทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญา

เก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัทย่อย

ทัง้หมด หรือบางส่วนสาํคญั การ

มอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจ

ของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของ

บริษัทย่อยกับบุคคลอื่นโดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกัน 

(จ) การเ ช่า  ห รือให้ เ ช่ า ซื้อ กิจการห รือ

ทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือ

บางส่วนที่สาํคญั 

ประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนที่  ทจ. 

20/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์

ในการทํารายการที่ มี

นัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็น

การไดม้าหรือจาํหน่ายไป

ซ่ึงทรัพย์สิน (ตามที่ได้มี

การแกไ้ขเพิ่มเติมและที่จะ

มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน

ภายหลัง) และประกาศ

คณะกรรมการตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล

และการปฏิบัติการของ

บริษัทจดทะเบียนในการ

ได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึง

ทรั พย์ สิ น พ.ศ.  2547 

(ตามที่ ได้ มี การแก้ ไข

เพิ่มเติม) และ/หรือ ประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาด

ทุน ที่  ทจ. 21/2551 เร่ือง 

หลักเกณฑ์ ในการทํา

รายการที่ เก่ี ยวโยงกัน 

(ตามที่ ได้ มี การแก้ ไข

เพิ่มเติม) และประกาศ

คณะกรรมการตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เร่ือง การเปิดเผย

ข้อมูลและการปฏิบัติการ

ของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 

2546  (ตามที่ไดมี้การแกไ้ข

เพิ่มเติมและที่จะมีการ
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เอกสารแนบ 5 

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไข/เพ่ิมเติม กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

แก้ไขเพิ่มเติมในภายหลงั)

(รวมเรียกว่า “ประกาศ

เร่ืองการทํารายการที่

เก่ียวโยงกัน และ/หรือ 

ประกาศเร่ืองรายการ

ไดม้าหรือจาํหน่ายไป

ซ่ึงทรพัยสิ์น”) 

ข้อ 48. ก่อนที่บริษัทย่อยจะเข้าทํารายการดังต่อไปนี ้ 

ตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัท ดว้ย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเ สียง

ลงคะแนน 

(1) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทาํรายการกับบุคคลที่

เก่ียวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการ

ที่เก่ียวกับการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน

ของบริษัทย่อย ทั้งนี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เม่ือคํานวณ

ขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทํารายการ

เปรียบเทียบกับลักษณะ และ /หรือ ขนาดของ

บริษัท (โดยนาํหลักเกณฑ์การคาํนวณขนาดของ

รายการตามที่กําหนดไว้ในประกาศเร่ืองการทาํ

รายการที่เก่ียวโยงกันหรือประกาศเร่ืองการไดม้า

หรือจําหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน) แล้วแต่กรณี (มา

บังคับใช้โดยอนุโลม) แลว้อยู่ในเกณฑ์ตอ้งได้รับ

การพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ

บริษัท 

ข้อ 48. ก่อนที่บริษัทย่อยจะเข้าทํารายการดังต่อไปนี ้

ตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ของบริษัท ดว้ย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

(1) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทาํรายการกับบุคคลที่

เก่ียวโยงกันของบริษัท หรือรายการที่เก่ียวกับการ

ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษัทย่อย 

ทั้งนี ้ ต้องเ ป็นกรณีที่ เ ม่ือคํานวณขนาดของ

รายการที่บริษัทย่อยเข้าทาํรายการเปรียบเทียบ

กับลักษณะ และ/หรือ ขนาดของบริษัท (โดยนาํ

หลักเกณฑ์การคาํนวณขนาดของรายการตามที่

กาํหนดไว้ในประกาศเร่ืองการทาํรายการที่เก่ียว

โยงกันหรือประกาศเร่ืองการได้มาหรือจําหน่าย

ไปซ่ึงทรัพย์สิน) แล้วแต่กรณี (มาบังคับใช้โดย

อนุโลม) แลว้อยู่ในเกณฑ์ตอ้งไดร้ับการพิจารณา

อนุมติัจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท 

ประกาศเร่ืองการทํา

รายการที่เก่ียวโยงกัน 

และ / ห รือ  ประกาศ

เร่ืองรายการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซ่ึงทรพัยสิ์น 

ข้อ 53. ในการประชุมผู้ถือหุน้ การประชุมคณะกรรมการ 

และ/หรือ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทนั้น 

อาจจัดให้มีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามที่

เห็นสมควร ทั้งนี ้ การประชุมผ่านส่ืออิเ ล็กทรอนิกส์

ดังกล่าวจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข ขั้นตอน หลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่กฎหมายหรือประกาศที่เก่ียวขอ้งกาํหนด 

 

 

ข้อ 53. ในการประชุมผูถื้อหุน้ การประชุมคณะกรรมการ 

และ/หรือ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

นั้น อาจจัดให้มีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้

ตามที่เห็นสมควร ทัง้นี ้การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ดังกล่าวจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข ขั้นตอน หลกัเกณฑ์ 

และวิธีการที่กฎหมายหรือประกาศที่เก่ียวขอ้งกาํหนด 

 

พระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจาํกัด (ฉบับที่ 

4) พ.ศ. 2565 

56



 

 

 

เอกสารแนบ 5 

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไข/เพ่ิมเติม กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการนี ้ การส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเอกสาร

ประกอบการประชุมดังกล่าว อาจส่งโดยจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสก็์ได ้ทั้งนี ้ระยะเวลาในการส่งหนังสือเชิญ

ประชุมและการโฆษณาในหนังสือพิมพ์สําหรับการ

ประชุมในแต่ละกรณี รวมทั้งหลักเกณฑ์ และวิธีการ

เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ส่ ง ห นั ง สื อ นัด ป ร ะ ชุม โ ด ย จ ด ห มาย

อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือประกาศที่

เก่ียวขอ้งกาํหนด 

ในการนี ้ การส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเอกสาร

ประกอบการประชุมดังกล่าว อาจส่งโดยจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสก็์ได ้ทัง้นี ้ระยะเวลาในการส่งหนังสือเชิญ

ประชุมและการโฆษณาสาํหรบัการประชุมในแต่ละกรณี 

รวมทัง้หลักเกณฑ ์ และวิธีการเก่ียวกับการส่งหนังสือนัด

ประชุมโดยจดหมายอิเ ล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตาม

กฎหมายหรือประกาศที่เก่ียวขอ้งกาํหนด 

ข้อ 54. -ไม่มี- ข้อ 54. บริษัทหรือคณะกรรมการ อาจส่งหนังสือหรือ

เอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนีข้องบริษัท

โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางที่กําหนดได้ 

หากบุคคลดงักล่าวไดแ้จง้ความประสงคห์รือยินยอมโดย

ชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ให้แก่บริษัทตามช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาที่บริษัท

กาํหนด ทั้งนี ้การส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทาง

อิ เ ล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเ ป็นไปตามเง่ือนไข 

ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายหรือประกาศ

ที่เก่ียวขอ้งกาํหนด 

พระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจาํกัด (ฉบับที่ 

4) พ.ศ. 2565 
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เอกสารแนบ 6 

(F53-4) 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกสจ์าํกัด (มหาชน) 

วันที่ 21 กุมภาพันธ ์2566 

ขา้พเจา้ บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่

1/2566 เม่ือวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2566 เก่ียวกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่ม

ทุนของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (“III-W1”) 

1. การเพ่ิมทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการไดมี้มติใหเ้สนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุน 

จดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 403,900,061.00 บาท* เป็น 404,247,835.50 บาท โดยออกหุน้สามัญ จาํนวน 695,549 

หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวม 347,774.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลกัษณะดงันี ้

การเพ่ิมทุน ประเภทหลักทรัพย ์ จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว ้

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

  แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน หุน้สามญั 695,549 0.50 347,774.50 

     

  แบบมอบอาํนาจทั่วไป  (General Mandate) - - - - 

             

หมายเหตุ * เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 406,205,126.50 บาท ซ่ึงมีหุ้นที่ยังจําหน่ายไม่ครบซ่ึงไม่ใช่กรณีหุ้นที่ออกเพือ่

รองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้น จาํนวน 4,610,131 หุน้ ดงันัน้ จึงจาํเป็นตอ้งดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 2,305,065.50 บาท จาก

ทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 406,205,126.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 403,900,061.00 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย

จาํนวน 4,610,131 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

2. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

2.1. แบบกําหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงินทุน  

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 

 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซื้อ   

และชําระเงินค่าหุ้น หมายเหตุ 

เพ่ือรองรบัการปรบัสิทธิการใช้สิทธิ

ซื ้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตาม III-W1 

ตามข้อ 6 ของข้อกําหนดสิทธิ III-

W1 ด้วยเหตุบริษัทฯ ได้เสนอขาย

หุ้นสามัญออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิม

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) โดย “ราคาสุทธิต่อหุ้น

ของหุ้นสามัญท่ีออกใหม่” ตํ่ากว่า

รอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้น

ของหุน้สามญัของบริษัทฯ” 

ไม่เกิน  

695,549 

- จัดสรรโดยไม่คิด

มูลค่า โดยใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 

1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้น

สามญัได ้1.01007 

หุน้ ท่ีราคา 

5.9402 บาท ต่อ 1 

หุน้ 

- - 
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3. กาํหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุน 

กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 ในวนัที ่18 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ หอ้งสรุศกัด์ิ 2-3 ชัน้ 11  

โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยการกาํหนด

รายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 2566 (Record date) ในวนัที ่9 มีนาคม 2566 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)         

4.1  การจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียน

เปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.2  การดาํเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ์ เพื่อรบัหุน้สามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนและเข้า

ทาํรายการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

5. วัตถุประสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพ่ิม 

เพื่อรองรับการปรับสิทธิการใช้สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม III-W1 ตามข้อ 6 ของข้อกาํหนดสิทธิ III-W1 

สืบเนื่องจากบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ ้นสามัญออกใหม่ต่อผู้ถือหุ ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดย 

“ราคาสุทธิต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญที่ออกใหม่” ตํ่ากว่าร ้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญของบริษัท” 

ส่งผลให้ราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิของผู้ถือ III-W1 เปล่ียนแปลงไปตามสูตรการคาํนวณ  

6. ประโยชนท์ี่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของ III-W1 (ภายหลังการปรับสิทธิ) เพื่อช่วยรักษาระดับอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน

ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการเพื่อ

รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตซ่ึงจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ และส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นในระยะ

ยาว 

7. ประโยชนท์ี่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ผู้ถือหุ้นที่ไดร้ับการจัดสรร III-W1 ครบถว้นตามการปรับสิทธิตามข้อกาํหนดสิทธิ III-W1 ข้อ 6 และในภายหลังไดใ้ช้

สิทธิซือ้หุน้สามัญจะมีสิทธิรบัเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกประการนบัจากวันที่มีรายช่ือปรากฏในทะเบียนผู้

ถือหุน้ของบริษัทฯ ที่ไดย่ื้นต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จาํเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้น

เพ่ิมทุน 

ไม่มี 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ลําดับ ข้ันตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

1 วนัประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2566 21 กุมภาพนัธ ์2566 

2 วันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจาํปี 2566 (Record Date) 

9 มีนาคม 2566 
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ลําดับ ข้ันตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

3 วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 18 เมษายน 2566 

4 จดทะเบียนมติลดทุนจดทะเบียน มติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแกไ้ข

หนงัสือบริคณหส์นธิต่อกระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัที่ที่ประชุม

ลงมติอนุมติั 

 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถู้กตอ้งและครบถ้วนทุกประการ 

 

 

 

 

นายทิพย ์ดาลาล 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

ผูมี้อาํนาจรายงานสารสนเทศ 
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รายละเอียดเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 
 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบัติสาํหรับการจดัประชุมผู้ถือหุน้

ของบริษัทจดทะเบียน ลงวนัที่ 19 กุมภาพนัธ ์2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี 

ซ่ึงจะเป็นการสรา้งความเช่ือมั่นใหเ้กิดขึน้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และเพื่อใหก้ารประชุมผู้ถือหุ้นของ

บริษัทจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกาํหนดให้มีการ

ตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ยึดถือ

ปฏิบติัต่อไป ทัง้นี ้เนื่องจากผูถื้อหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุน้เคยกับขอ้พึงปฏิบัติที่นาํมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุน้ครัง้นี ้ บริษัท

จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผนัการย่ืนแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุน้ หรือผูแ้ทนของผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิเข้า

ร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

 (ก) แบบฟอรม์ลงทะเบียน และบตัรประจาํตวัของผูถื้อหุ้น เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน ใบขบัขี่ หรือบตัรขา้ราชการ 

หรือบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ 

 (ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอรม์ลงทะเบียน และสาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชนที่รบัรองสาํเนาถูกตอ้งของผู้มอบ

ฉันทะ และบตัรประจาํตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉันทะ และหนงัสือมอบ

ฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกข้อความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูถื้อ

หุน้ที่เป็นผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

 (ก) แบบฟอรม์ลงทะเบียน และหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 

 (ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอรม์ลงทะเบียน และสาํเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสาํเนาถูกตอ้งของผู้มอบฉันทะ 

และบตัรประจาํตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉันทะ และหนงัสือมอบฉันทะ

ตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกข้อความถูกตอ้งครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้ถือหุ้นที่

เป็นผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ 

 

2. นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 180 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย ์พรอ้มทั้งบัตรประจาํตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี

อาํนาจที่เขา้ประชุมดว้ยตนเอง   

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ  

- แบบฟอรม์ลงทะเบียน  
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- สาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 180 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ซ่ึงได้

รบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจ และประทบัตราสาํคญัของบริษัท (ถา้มี)  

- สาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รบัรองสาํเนาถูกตอ้งของ

กรรมการผูมี้อาํนาจที่ไดล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะ  

- บตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉันทะ 

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบพรอ้มหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกข้อความถูกตอ้งครบถ้วนและลง

ลายมือช่ือผูถื้อหุน้ที่เป็นผูม้อบฉันทะและผู้รบัมอบฉันทะ 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก)  แบบฟอรม์ลงทะเบียน หนงัสือรบัรองนิติบุคคลออกใหไ้ม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้จะตอ้งแสดง

รายละเอียดเก่ียวกับผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผูกพนันิติบุคคล และบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจที่เขา้ประชุมดว้ยตนเอง   

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ  

- แบบฟอรม์ลงทะเบียน 

- สาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงแสดงรายละเอียดเก่ียวกับผู้มี

อาํนาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล ซ่ึงไดร้ับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผู้มีอาํนาจ และประทับตรา

สาํคญัของบริษัท (ถา้มี)  

- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รบัรองสาํเนาถูกตอ้งของ

กรรมการผูมี้อาํนาจที่ไดล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะพรอ้มบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉันทะ 

- หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถ้วนและลง

ลายมือช่ือผูถื้อหุน้ที่เป็นผูม้อบฉันทะและผู้รบัมอบฉันทะ 

 

ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะตอ้งมีการรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารที่จัดทาํขึน้ในต่างประเทศควรมี

การรบัรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลิค 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

PROXY FORM A

เขียนท่ี…………………………………….

Written at
วนัท่ี………เดือน…………………..พ.ศ. 2566

Date Month Year 2023

(1) ขา้พเจา้…………..…….…….…….…….สญัชาติ…….…….อยูบ่า้นเลขท่ี……………..…ถนน.…….…….……………

I / We Nationality with address at No. Road

ตาํบล/แขวง….……….……อาํเภอ/เขต…….…….…….จงัหวดั…….……….…รหสัไปรษณีย…์…..……………………………

Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม…….…….…………….หุน้

being a shareholder of Triple i Logistics Public Company Limited, holding share(s)

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั…….…….…….เสียง ดงันี ้

and with the voting rights of vote(s) as follows:-

หุน้สามญั…….…….……..........หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั…….…….…............เสียง

Ordinary share share(s) and with the voting rights of vote(s)

หุน้บรุมิสิทธิ…….………………หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั…….………………..เสียง

Preferred share share(s) and with the voting rights of vote(s)

(3) ขอมอบฉนัทะให้

hereby appoint either one of the following persons:

 (ก) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….....…….………อาย…ุ………ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ……........……………..

(a) Mr./Mrs./Miss age years with address at No.

ถนน…….…….…….…….ตาํบล/แขวง…….…….…….…..….อาํเภอ/เขต…….…….……..….จงัหวดั …….…….…….……….

Road Tambol / Kwaeng Amphur / Khet Province

รหสัไปรษณีย…์….…….…….…….หรอื

Postal Code or

 (ข) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อาย…ุ………ปี อยูบ่า้นเลขท่ี …….……………..

(b) Mr./Mrs./Miss age years with address at No.

ถนน…….…….…….…….ตาํบล/แขวง…….…….…….…..….อาํเภอ/เขต…….…….……..….จงัหวดั …….…….…….……….

Road Tambol / Kwaeng Amphur / Khet Province

รหสัไปรษณีย…์….…….…….…….หรอื

Postal Code or

 (ค) นายอภิชาติ จีระพนัธุ์ อายุ 64 ปี ท่ีอยู่ 628 ชัน้ 3 อาคารทรพิเพิล ไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงชอ่งนนทรี

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึง่ไมมี่สว่นไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ หรอื

อากรแสตมป์
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(c) Mr. Apichart Chirabandhu age 64 years with address at 628, 3rd Floor, Triple i Building, Soi Klab

Chom, Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok, who has no special interest in agenda of the meeting, or

 (ง) นายวิภธูา ตระกลูฮนุ อายุ 57 ปี ท่ีอยู่ 628 ชัน้ 3 อาคารทรพิเพิล ไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขต

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึง่ไมมี่สว่นไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้

(d) Mr. Vipoota Trakulhoon age 57 years with address at 628, 3rd Floor, Triple i Building, Soi Klab Chom,

Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok, who has no special interest in agenda of the meeting,

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 ในวนัองัคารท่ี 18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร เลขท่ี 33/1 ถนน

สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย ทัง้นี ้ กิจการใดท่ี

ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the 2023 Annual General Meeting of

Shareholders to be held on Tuesday, 18 April 2023 at 14.00 hrs. at Eastin Grand Hotel Sathorn, No. 33/1 South

Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof. For any act performed by the proxy

holder at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects.

ลงช่ือ…………………………………………….ผูม้อบฉนัทะ
Signed Shareholder

(……………………………………………)

ลงช่ือ…………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ
Signed Proxy

(…………………….......………........…….)

ลงช่ือ…………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ
Signed Proxy

(…………………….......………........…….)

ลงช่ือ…………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ
Signed Proxy

(…………………….......………........…….)

หมายเหตุ ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks: The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the
meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
PROXY FORM B

เขียนท่ี…………………………………….

Written at
วนัท่ี………เดือน…………………..พ.ศ. 2566

Date Month Year 2023

(1) ขา้พเจา้…………..…….…….…….…….สญัชาติ…….…….อยูบ่า้นเลขท่ี……………..…ถนน.…….…….……………

I / We Nationality with address at No. Road

ตาํบล/แขวง….……….……อาํเภอ/เขต…….…….…….จงัหวดั…….……….…รหสัไปรษณีย…์…..……………………………

Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม…….…….…………….หุน้

being a shareholder of Triple i Logistics Public Company Limited, holding share(s)

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั…….…….…….เสียง ดงันี ้

and with the voting rights of vote(s) as follows:-

หุน้สามญั…….…….……..........หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั…….…….…............เสียง

Ordinary share share(s) and with the voting rights of vote(s)

หุน้บรุมิสิทธิ…….………………หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั…….………………..เสียง

Preferred share share(s) and with the voting rights of vote(s)

(3) ขอมอบฉนัทะให้

hereby appoint either one of the following persons :

 (ก) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….....…….………อาย…ุ………ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ……........……………..

(a) Mr./Mrs./Miss age years with address at No.

ถนน…….…….…….…….ตาํบล/แขวง…….…….…….…..….อาํเภอ/เขต…….…….……..….จงัหวดั …….…….…….……….

Road Tambol / Kwaeng Amphur / Khet Province

รหสัไปรษณีย…์….…….…….…….หรอื

Postal Code or

 (ข) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อาย…ุ………ปี อยูบ่า้นเลขท่ี …….……………..

(b) Mr./Mrs./Miss age years with address at No.

ถนน…….…….…….…….ตาํบล/แขวง…….…….…….…..….อาํเภอ/เขต…….…….……..….จงัหวดั …….…….…….……….

Road Tambol / Kwaeng Amphur / Khet Province

รหสัไปรษณีย…์….…….…….…….หรอื

Postal Code or

 (ค) นายอภิชาติ จีระพนัธุ์ อายุ 64 ปี ท่ีอยู่ 628 ชัน้ 3 อาคารทรพิเพิล ไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงชอ่งนนทรี

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึง่ไมมี่สว่นไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ หรอื

(c) Mr. Apichart Chirabandhu age 64 years with address at 628, 3rd Floor, Triple i Building, Soi Klab

Chom, Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok, who has no special interest in agenda of the meeting, or

อากรแสตมป์
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 (ง) นายวิภูธา ตระกูลฮุน อายุ 57 ปี ท่ีอยู่ 628 ชัน้ 3 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึง่ไมมี่สว่นไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้

(d) Mr. Vipoota Trakulhoon age 57 years with address at 628, 3rd Floor, Triple i Building, Soi Klab Chom,

Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok, who has no special interest in agenda of the meeting,

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 ในวนัองัคารท่ี 18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร เลขท่ี 33/1 ถนน

สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย ทัง้นี ้ กิจการใดท่ี

ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the 2023 Annual General Meeting of

Shareholders to be held on Tuesday, 18 April 2023 at 14.00 hrs. at Eastin Grand Hotel Sathorn, No. 33/1 South

Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof. For any act performed by the proxy

holder at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects.

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้

I hereby appoint the proxy holder to vote on my / our behalf at this meeting as follows:

วาระท ี่ 1 ประธานแจง้ใหท้ ีป่ระชุมทราบ

Agenda 1 Chairman’s Report

วาระท ี่ 2 พจิารณารับทราบรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถ ือหุน้ คร ั้งท ี่ 1/2565 เมื่อวันท ี่ 29 พฤศจกิายน 2565

Agenda 2 To acknowledge the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022

held on 29 November 2022

วาระนีไ้มมี่การลงมติผูถื้อหุน้ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ

Voting is not required since this agenda is for acknowledgement only.

วาระท ี่ 3 ร ับทราบผลการดาํเนินงานของบร ิษัทฯ ในรอบปี 2565

Agenda 3 To acknowledge the operating result of the Company for the year ended 2022

วาระนีไ้มมี่การลงมติผูถื้อหุน้ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ

Voting is not required since this agenda is for acknowledgement only.

วาระท ี่ 4 พ ิจารณาอนุมัต ิงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร ็จ สาํหรับรอบปีบัญชี

สิน้สุด ณ วันท ี่ 31 ธ ันวาคม 2565

Agenda 4 To consider and approve the statement of financial position and statement of

comprehensive income for the year ended 31 December 2022

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง

Approve Disapprove Abstain
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วาระท ี่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลประจาํปี 2565 และการจดัสรรกาํไรสุทธ ิเป็นเงนิทุนสาํรอง

ตามกฎหมาย รวมถงึร ับทราบการจา่ยเงนิปันผลระหว่างกาล

Agenda 5 To consider and approve the dividend payment for the year ended 2022 and the allocation

of net profit as legal reserve including to acknowledge the interim dividend payment

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง

Approve Disapprove Abstain

วาระท ี่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้กรรมการเข ้าใหม่แทนกรรมการท ีพ่น้จากตาํแหน่งตามวาระ

Agenda 6 To consider and approve the appointment of new directors in replacement of the directors

who were retired by rotation

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ

Appointment of all directors nominated

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง

Approve Disapprove Abstain

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล

Appointment of individual director

ช ื่อกรรมการ นายวุฒพิงษ์ โมฬ ีชาติ

Name of director: Mr. Woodtipong Moleechad

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง

Approve Disapprove Abstain

ช ื่อกรรมการ นายทพิย ์ ดาลาล

Name of director: Mr. Tipp Dalal

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง

Approve Disapprove Abstain

ช ื่อกรรมการ นางดรุณี ร ักพงษพ์บิลู

Name of director: Mrs. Darunee Rakpongpiboon

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง

Approve Disapprove Abstain

ช ื่อกรรมการ นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวร ินทร ์

Name of director: Mr. Chalermsak Karnchanawarin

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง

Approve Disapprove Abstain
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วาระท ี่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2566

Agenda 7 To consider and approve the remuneration of directors for the year 2023

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง

Approve Disapprove Abstain

วาระท ี่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและการกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2566

Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of

compensation of the auditor for the year 2023

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง

Approve Disapprove Abstain

วาระท ี่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพ ิม่เตมิข ้อบงัคับของบริษัทฯ

Agenda 9 To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the Company

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง

Approve Disapprove Abstain

วาระท ี่ 10 พ ิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบร ิษัทฯ จ ํานวน 2,305,065.50 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจาํนวน 406,205,126.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 403,900,061.00 บาท

โดยการตัดหุ้นสามัญท ี่ยังไม่ได้ออกจาํหน่ายจาํนวน 4,610,131 หุ้น มูลค่าห ุ้นท ี่ตราไว้ห ุ้นละ

0.50 บาท

Agenda 10 To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital in the amount

of Baht 2,305,065.50 from the current registered capital of Baht 406,205,126.50 to Baht

403,900,061.00 by cancelling the registered shares not purchased in the amount of

4,610,131 shares at the par value of Baht 0.50 per share

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง

Approve Disapprove Abstain
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วาระท ี่ 11 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพ ิม่เตมิหนังสือบร ิคณหส์นธขิองบร ิษัทฯ ข ้อ 4. เร ื่องท ุนจดทะเบยีน

เพ ือ่ใหส้อดคล้องกับการลดทุนจดทะเบยีน

Agenda 11 To consider and approve the amendment to Clause 4. of Memorandum of Association of

the Company with respect to the registered capital of the Company to be in line with the

decrease of registered capital

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง

Approve Disapprove Abstain

วาระท ี่ 12 พ ิจารณาอนุมัต ิการเพ ิ่มท ุนจดทะเบียนของบร ิษัทฯ จาํนวน 347,774.50 บาทจากเดิมทุนจด

ทะเบียนจาํนวน 403,900,061.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 404,247,835.50 บาท โดย

การออกหุ้นสามัญใหม่อ ีกจาํนวน 695,549 หุ้น มูลค่าท ี่ตราไว้ห ุ้นละ 0.50 บาท เพ ื่อรองรับ

การปรับสิทธ ิของ III-W1 ตามข ้อกาํหนดสิทธขิอง III-W1

Agenda 12 To consider and approve the increase of registered capital of the Company in the amount

of Baht 347,774.50 from the current registered capital of Baht 403,900,061.00 to Baht

404,247,835.50 by issuing new ordinary shares in the amount of 695,549 shares at the par

value of Baht 0.50 to accommodate the rights adjustment of III-W1 under the Terms and

Conditions of III-W1

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง

Approve Disapprove Abstain

วาระท ี่ 13 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพ ิม่เตมิหนังสือบร ิคณหส์นธขิองบร ิษัทฯ ข ้อ 4. เร ื่องท ุนจดทะเบยีน

เพ ือ่ใหส้อดคล้องกับการเพ ิม่ท ุนจดทะเบยีน

Agenda 13 To consider and approve the amendment to Clause 4. of Memorandum of Association of

the Company with respect to the registered capital of the Company to be in line with the

increase of registered capital

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง

Approve Disapprove Abstain
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วาระท ี่ 14 พจิารณาเร ื่องอ ืน่ๆ (ถ้าม)ี

Agenda 14. Other businesses (if any)

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง

Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ ใหถื้อว่าการลงคะแนน

เสียงนัน้ ไมถ่กูตอ้ง และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall

not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมี

การพิจารณา หรอืลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves

any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be

authorized to consider and vote the matter on my / our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือ

มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ

For any act performed by the proxy holder at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by

me / us in all respects except for vote of the proxy which is not in accordance with this proxy form.

ลงช่ือ…………………………………………….ผูม้อบฉนัทะ
Signed Shareholder

(……………………………………………)

ลงช่ือ…………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ
Signed Proxy

(…………………….......………........…….)

ลงช่ือ…………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ
Signed Proxy

(…………………….......………........…….)

ลงช่ือ…………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ
Signed Proxy

(…………………….......………........…….)
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หมายเหตุ

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยก

จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข.

Remarks

1. A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and vote and shall not allocate

the number of shares to several proxies to vote separately.

2. For the agenda on the appointment of directors, appointment can be made for all directors nominated or individual

director.

3. In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the

Shareholder in the Supplementary Proxy Form B as enclosed.
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

PROXY FORM C 
 

 
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

  (FOR FOREIGN SHAREHOLDER APPOINTING CUSTODIAN IN THAILAND) 

 

                                                                                                   เขียนที่……………………………………. 

                           Written at 
วนัที่………เดือน…………………..พ.ศ. 2566 

           Date             Month                        Year 2023 
 

(1) ขา้พเจา้…………..…….…….…….…….สญัชาติ…….…….อยู่บา้นเลขที่……………..…ถนน.…….…….…………… 

I / We        Nationality           with address at No.            Road 

ตาํบล/แขวง….……….……อาํเภอ/เขต…….…….…….จงัหวดั…….……….…รหัสไปรษณีย…์…..…………………………… 

Tambol/Kwaeng               Amphur/Khet                   Province                     Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหกั้บ…………………………………………………………….. 

acting as the custodian for 

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกัด (มหาชน)  โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม…….……………………….หุน้  

being a shareholder of Triple i Logistics Public Company Limited holding the total amount of                        share(s)  

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ…….…….…….เสียง ดงันี ้

with the voting rights of                                     vote(s) as follows: 

หุน้สามญั…….…….……..........หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ…….…….…............เสียง 

Ordinary share                         share(s) and with the voting rights of                              vote(s) 

หุน้บุริมสิทธิ…….………………หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ…….………………..เสียง 

Preferred share                        share(s) and with the voting rights of                              vote(s) 

(2) ขอมอบฉันทะให ้ 

hereby appoint either one of the following persons : 

   (ก) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….....…….………อายุ…………ปี อยู่บา้นเลขที่ ……........…………….. 

        (a)   Mr./Mrs./Miss                                                             age              years with address at No.           

ถนน…….…….…….…….ตาํบล/แขวง…….…….…….…..….อาํเภอ/เขต…….…….……..….จงัหวดั …….…….…….………. 

Road                               Tambol / Kwaeng                        Amphur / Khet                        Province 

รหสัไปรษณีย…์….…….…….…….หรือ 

Postal Code                                  or 

   (ข) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อายุ…………ปี อยู่บา้นเลขที่ …….……………..         

        (b)   Mr./Mrs./Miss                                                             age              years with address at No.           

อากรแสตมป์ 

20 บาท  

Stamp Duty 

Baht 20  
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ถนน…….…….…….…….ตาํบล/แขวง…….…….…….…..….อาํเภอ/เขต…….…….……..….จงัหวดั …….…….…….………. 

Road                               Tambol / Kwaeng                        Amphur / Khet                        Province 

รหสัไปรษณีย…์….…….…….…….หรือ 

Postal Code                                  or 

   (ค) นายอภิชาติ จีระพนัธุ ์อายุ 64 ปี ที่อยู่ 628 ชัน้ 3 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้นี ้หรือ   

(c)  Mr.  Apichart Chirabandhu age 64 years with address at 628, 3rd Floor, Triple i Building, Soi Klab Chom, 

Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok, who has no special interest in agenda of the meeting, or    

  (ง) นายวิภูธา ตระกูลฮุน อายุ 57 ปี ที่อยู่ 628 ชัน้ 3 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขต

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุน้ครัง้นี ้

(d)  Mr. Vipoota Trakulhoon age 57 years with address at 628, 3rd Floor, Triple i Building, Soi Klab Chom, 

Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok, who has no special interest in agenda of the meeting,    

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2566 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ  โรงแรม อีสติน แกรนด ์สาทร เลขที่ 33/1 ถนน

สาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the 2023 Annual General Meeting of 

Shareholders to be held on Tuesday, 18 April 2023 at 14.00 hrs. at Eastin Grand Hotel Sathorn, No. 33/1 South Sathorn 

Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof.  

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี ้ดงันี ้

 I / We authorize my / our Proxy to attend and cast the votes as follows: 

  มอบฉันทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

  The Proxy is authorized for all shares held and entitled to vote. 

  มอบฉันทะบางส่วน คือ 

  The Proxy is authorized for certain shares as follows: 

   หุน้สามญั…….…….……..........หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ…….………............เสียง 

   Ordinary share                        share(s) and with the voting rights of                       vote(s) 

   หุน้บุริมสิทธิ…….……………….หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ…….………...……..เสียง 

   Preferred share                        share(s) and with the voting rights of                      vote(s) 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมครัง้นี ้ดงันี ้

 I hereby appoint the proxy holder to vote on my / our behalf at this meeting as follows: 

วาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

Agenda 1 Chairman’s Report 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 

Agenda 2 To acknowledge the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 

held on 29 November 2022 

  วาระนีไ้ม่มีการลงมติผูถื้อหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

  Voting is not required since this agenda is for acknowledgement only. 
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วาระท่ี 3  รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 

Agenda 3 To acknowledge the operating result of the Company for the year ended 2022 

 วาระนีไ้ม่มีการลงมติผูถื้อหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

 Voting is not required since this agenda is for acknowledgement only. 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญชี

สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  

Agenda 4 To consider and approve the statement of financial position and statement of comprehensive 

income for the year ended 31 December 2022 

 ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

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

                Approve      vote(s)    Disapprove              vote(s)   Abstain              vote(s)     

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2565 และการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นเงินทุนสํารอง

ตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  

Agenda 5 To consider and approve the dividend payment for the year ended 2022 and the allocation 

of net profit as legal reserve including to acknowledge the interim dividend payment 

 ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

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

                Approve      vote(s)    Disapprove              vote(s)   Abstain              vote(s)     

วาระท่ี 6     พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

Agenda 6 To consider and approve the appointment of new directors in replacement of the directors 

who were retired by rotation 

 ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 

  Appointment of all directors nominated 

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

                Approve      vote(s)    Disapprove              vote(s)   Abstain              vote(s)     

   การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

   Appointment of individual director 
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  ช่ือกรรมการ นายวุฒิพงษ ์โมฬีชาติ    

  Name of director: Mr. Woodtipong Moleechad     

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

                Approve      vote(s)    Disapprove              vote(s)   Abstain              vote(s)     

  ช่ือกรรมการ นายทิพย ์ดาลาล    

  Name of director: Mr. Tipp Dalal   

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

                Approve      vote(s)    Disapprove              vote(s)   Abstain              vote(s)     

  ช่ือกรรมการ นางดรุณี รักพงษพิ์บูล   

  Name of director:  Mrs. Darunee Rakpongpiboon  

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

                Approve      vote(s)    Disapprove              vote(s)   Abstain              vote(s)     

  ช่ือกรรมการ นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร ์  

  Name of director:  Mr. Chalermsak  Karnchanawarin 

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

                Approve      vote(s)    Disapprove              vote(s)   Abstain              vote(s)     

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2566 

Agenda 7  To consider and approve the remuneration of directors for the year 2023 

 ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

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

                Approve      vote(s)    Disapprove              vote(s)   Abstain              vote(s)     

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนประจําปี 2566  
Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of 

compensation of the auditor for the year 2023 

 ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

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

                Approve      vote(s)    Disapprove              vote(s)   Abstain              vote(s)     

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

Agenda 9  To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the Company 

 ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 
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           เห็นดว้ย……..….เสียง   ไม่เห็นดว้ย……...…..เสียง  งดออกเสียง………….เสียง 

                Approve      vote(s)    Disapprove              vote(s)   Abstain              vote(s)     

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 2,305,065.50 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจํานวน 406,205,126.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 403,900,061.00 บาท 

โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 4,610,131 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 

0.50 บาท 

Agenda 10 To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital in the amount 

of Baht 2,305,065.50 from the current registered capital of Baht 406,205,126.50 to Baht 

403,900,061.00 by cancelling the registered shares not purchased in the amount of 

4,610,131 shares at the par value of Baht 0.50 per share 

 ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

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

                Approve      vote(s)    Disapprove              vote(s)   Abstain              vote(s)     

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

Agenda 11 To consider and approve the amendment to Clause 4. of Memorandum of Association of 

the Company with respect to the registered capital of the Company to be in line with the 

decrease of registered capital 

 ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

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

                Approve      vote(s)    Disapprove              vote(s)   Abstain              vote(s)     

วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 347,774.50 บาทจากเดิมทุนจด

ทะเบียนจํานวน 403,900,061.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 404,247,835.50 บาท โดย

การออกหุ้นสามัญใหม่อีกจํานวน 695,549 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับ

การปรับสิทธิของ III-W1 ตามข้อกาํหนดสิทธิของ III-W1 

Agenda 12 To consider and approve the increase of registered capital of the Company in the amount 

of Baht 347,774.50 from the current registered capital of Baht 403,900,061.00 to Baht 

404,247,835.50 by issuing new ordinary shares in the amount of 695,549 shares at the par 

value of Baht 0.50 to accommodate the rights adjustment of III-W1 under the Terms and 

Conditions of III-W1 

 ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
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  The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

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

                Approve      vote(s)    Disapprove              vote(s)   Abstain              vote(s)     

วาระท่ี 13 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

Agenda 13 To consider and approve the amendment to Clause 4. of Memorandum of Association of 

the Company with respect to the registered capital of the Company to be in line with the 

increase of registered capital 

 ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

                Approve      vote(s)    Disapprove              vote(s)   Abstain              vote(s)     

วาระท่ี 14 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

Agenda 14. Other businesses (if any) 

 ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

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

                Approve      vote(s)    Disapprove              vote(s)   Abstain              vote(s)     

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนน

เสียงนัน้ ไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not 

be the vote of the Shareholder. 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี

การพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ขา้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการ แก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves 

any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be 

authorized to consider and vote the matter on my / our behalf as the Proxy deems appropriate. 
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  กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือ

มอบฉันทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

  For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in 

all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 

 

ลงช่ือ…………………………………………….ผูม้อบฉันทะ 

Signed                                                           Shareholder 

        (……………………………………………) 

ลงช่ือ…………………………………………….ผู้รบัมอบฉันทะ 

Signed                                                           Proxy  

        (…………………….......………........…….) 

ลงช่ือ…………………………………………….ผู้รบัมอบฉันทะ 

Signed                                                           Proxy  

        (…………………….......………........…….) 

ลงช่ือ…………………………………………….ผู้รบัมอบฉันทะ 

Signed                                                           Proxy  

        (…………………….......………........…….) 

หมายเหตุ 

1. หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้

ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกับหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน  

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้น

ใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค.  

Remarks:  

1. This Proxy Form C shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as 

the foreign investors appointing the Custodian in Thailand.  

2. The following documents shall be attached to this Proxy Form:  

(1) Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of 

the shareholder.  
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(2) Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian 

business.  

3. The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting 

and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.  

4. In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as 

a whole or elect each nominated director individually.  

5. In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be 

specified by the Shareholder in the Supplementary Proxy Form C as enclosed. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplemental Proxy Form B

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)
Proxy on behalf of the shareholder of Triple i Logistics Public Company Limited

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 ในวนัองัคารท่ี 18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.
at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 18 April 2023 at 14:00 hrs.

ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร เลขท่ี 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
at Eastin Grand Hotel Sathorn, No. 33/1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120

หรอืท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย
or at any adjournment thereof

วาระท่ี……………เรือ่ง………………………………………………………………………………………………

Agenda Subject

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง

Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี……………เรือ่ง………………………………………………………………………………………………

Agenda Subject

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง

Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี……………เรือ่ง………………………………………………………………………………………………

Agenda Subject

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง

Approve Disapprove Abstain
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วาระท่ี……………เรือ่ง………………………………………………………………………………………………

Agenda Subject

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง

Approve Disapprove Abstain

81



เอกสารแนบ 8

Enclosure 8

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Supplemental Proxy Form C

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)
Proxy on behalf of the shareholder of Triple i Logistics Public Company Limited

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 ในวนัองัคารท่ี 18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.
at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 18 April 2023 at 14:00 hrs.

ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร เลขท่ี 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
at Eastin Grand Hotel Sathorn, No. 33/1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120

หรอืท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย
or at any adjournment thereof

วาระท่ี……………เรือ่ง………………………………………………………………………………………………

Agenda Subject

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง

Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี……………เรือ่ง………………………………………………………………………………………………

Agenda Subject

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง

Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี……………เรือ่ง………………………………………………………………………………………………

Agenda Subject

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง

Approve Disapprove Abstain
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วาระท่ี……………เรือ่ง………………………………………………………………………………………………

Agenda Subject

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง

Approve Disapprove Abstain
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รายชื่อและรายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการอสิระ

ท ีไ่ด้ร ับการเสนอชื่อใหเ้ป็นผู้ร ับมอบฉันทะของผู้ถอืห ุน้

1. นายอภชิาติ จรีะพนัธุ ์

กรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกาํกบัดู

กิจการที่ดีและการพฒันาท่ียั่งยืน / กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน

อายุ : 64 ปี

ท่ีอยูติ่ดตอ่ : บรษัิท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)

628 ชัน้ 3 อาคารทรพิเพิล ไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ส่วนไดเ้สียพเิศษในวาระการประชุม : - ไม่มี -

สัดส่วนการถอืห ุน้ในบร ิษัท : - ไม่มี -

2. นายวภิธูา ตระกูลฮุน

กรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน /

กรรมการการลงทนุ

อายุ : 57 ปี

ท่ีอยูติ่ดตอ่ : บรษัิท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)

628 ชัน้ 3 อาคารทรพิเพิล ไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ส่วนไดเ้สียพเิศษในวาระการประชุม : - ไม่มี -

สัดส่วนการถอืห ุน้ในบร ิษัท : - ไม่มี -

ทั้งนี ้ กรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้ร ับมอบฉันทะจะดาํเนินการตามท่ีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหาก

ผู้ร ับมอบฉันทะไม่ดําเนินการตามท่ีได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นท่ีได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดําเนินคดีตาม

กฎหมายกบับรษัิทและผูร้บัมอบฉนัทะได้
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นิยามกรรมการอสิระ

กรรมการอิสระแตล่ะคนของบรษัิทฯ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี ้

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ

อิสระรายนัน้ๆ ดว้ย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้

อาํนาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ

ของผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ี

ไดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นี ้ ลกัษณะตอ้งหา้มดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ี

ปรกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา

มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้

อาํนาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัทหรือ

บรษัิทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคมุของบริษัทในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่

เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่

บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ

การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทาง

การเงิน ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ยื้ม คํา้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่นทาํนอง

เดียวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษัิทหรอืคูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ตอ้งชาํระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร่อ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท่ี์มี

ตวัตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้นี ้ การคาํนวณภาระหนี้

ดงักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บั

รวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธรุกิจกบับคุคลเดียวกนั

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคมุของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัผูมี้อาํนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของสาํนกังานสอบบญัชี ซึง่มีผูส้อบ

บญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู่

เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้
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(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรกึษาทาง

การเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิาร

ทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการ

แตง่ตัง้

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึง่

เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

หรอืไม่เป็นหุน้สว่นท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ี

รบัเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ

กิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย

(9) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษัิท ทัง้นี ้ นิยาม

กรรมการอิสระของบรษัิทขา้งตน้เป็นเกณฑท่ี์เทา่กบัขอ้กาํหนดขัน้ตํ่าของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ
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วธิ ีการลงทะเบยีน หลักฐานแสดงสิทธ ิเข ้าร ่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. การลงทะเบยีน

ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสาร หรอืหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชมุ

ก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 12.30 น. ในวันอังคารท่ี 18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม

อีสติน แกรนด์ สาทร เลขท่ี 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเอกสารและ

หลกัฐานท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งนาํมาแสดงตนในการเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิ

ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัท ซึ่งไม่มีลกัษณะท่ีเป็นภาระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เกินสมควร ทัง้นี ้ แผนท่ีแสดงสถานท่ี

ประชมุไดแ้นบมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 14

2. หลักฐานแสดงสิทธ ิเข ้าร ่วมประชุม

1.) บุคคลธรรมดา

1.1) ผู้ถอืห ุน้ท ีม่สี ัญชาตไิทย

(ก) แบบฟอรม์ลงทะเบียน และบตัรประจาํตวัของผูถื้อหุน้ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน ใบขบัข่ี

หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ แบบฟอรม์ลงทะเบียน และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนท่ีรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งของผูม้อบฉนัทะ และบตัรประจาํตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ

ผูร้บัมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอก

ขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ

1.2) ผู้ถอืห ุน้ชาวตา่งประเทศ

(ก) แบบฟอรม์ลงทะเบียน และหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ แบบฟอรม์ลงทะเบียน และสาํเนาหนงัสือเดินทางท่ีรบัรองสาํเนาถกูตอ้งของ

ผูม้อบฉันทะ และบตัรประจาํตวั หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบ

ฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความ

ถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ

2.) นิตบิุคคล

2.1) นิตบิุคคลท ีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย

(ก) แบบฟอรม์ลงทะเบียน และหนงัสือรบัรองนิติบคุคลออกใหไ้ม่เกิน 180 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีเขา้ประชมุดว้ยตนเอง

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ

- แบบฟอรม์ลงทะเบียน

- สาํเนาหนงัสอืรบัรองนิติบคุคลออกใหไ้มเ่กิน 180 วนั โดยกรมพฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย์ ซึ่งไดร้บัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจ และประทับตราสาํคญัของ

บรษัิท (ถา้มี)
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- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ีรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ

- บตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบ

ฉนัทะ

- หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือช่ือผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ

2.2) นิตบิุคคลท ีจ่ดทะเบยีนในตา่งประเทศ

(ก) แบบฟอรม์ลงทะเบียน หนงัสือรบัรองนิติบคุคลออกใหไ้ม่เกิน 1 ปี โดยหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้

จะตอ้งแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผูกพนันิติบุคคล และบตัรประจาํตวั

หรอืหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีเขา้ประชมุดว้ยตนเอง

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ

- แบบฟอรม์ลงทะเบียน

- สาํเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งแสดง

รายละเอียดเก่ียวกบัผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ซึง่ไดร้บัรองสาํเนาถกูตอ้งโดย

กรรมการผูมี้อาํนาจ และประทบัตราสาํคญัของบรษัิท (ถา้มี)

- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ีรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มบตัรประจาํตวั

หรอืหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ

- หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือช่ือผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ

ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะตอ้งมีการรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจัดทาํขึน้ใน

ตา่งประเทศควรมีการรบัรองลายมือช่ือโดยโนตารพีบับลิค

3. วธิ ีการมอบฉันทะ

บริษัทไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะจาํนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ใหผู้ถื้อหุน้เลือกใชต้ามแบบท่ี

กาํหนดไวใ้นประกาศกรมพฒัธรุกิจการคา้ เรือ่ง กาํหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

แบบ ก. เป็นแบบทั่วไป (ใชไ้ดก้บัผูถื้อหุน้ทกุกรณี)

แบบ ข. เป็นแบบท่ีกาํหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะในแตล่ะวาระ (ใชไ้ดก้บัผูถื้อหุน้ทกุกรณี)

แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหลกัทรพัย์

ผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้ โดยดาํเนินการดงันี ้

1.) เลือกใชเ้ลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเทา่นัน้

2.) มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ

ของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง ตาม เอกสารแนบ 9 โดยใหร้ะบุช่ือพรอ้มรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้

ประสงคจ์ะมอบฉนัทะตามท่ีบริษัทระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบ

ฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักลา่ว
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3.) ปิดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทาํหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว เพ่ือใหถู้กตอ้ง

และมีผลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้ บริษัทไดอ้าํนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบ

ฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ

ทัง้นี ้ ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนน

เสียงได้ และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจาํนวนหุน้ที่ตนถืออยู่ทัง้หมด โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียง

บางสว่นได้ เวน้แตเ่ป็นคสัโตเดียน (Custodian) ท่ีผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและไดแ้ตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝาก

และดแูลหลกัทรพัย์ ตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.

หมายเหตุ

 กรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะยกเลิกการมอบฉนัทะ สามารถกระทาํไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือถึงประธานกรรมการ

หรือผ่านทางอีเมล secretary@iii-logistics.com ก่อนเริ่มการประชมุ หรืออย่างชา้ท่ีสดุก่อนเริ่มการออกเสียง

ลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชมุ

 ผูถื้อหุน้ควรศกึษารายละเอียดของวาระการประชมุก่อนตดัสนิใจมอบฉนัทะ

4. การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถอืห ุน้

วิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงในแต่วาระ ผูด้าํเนินการประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท้ี่ประชมุ

ทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้

1.) ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระไดใ้นบตัร

ลงคะแนนท่ีไดร้บั ณ ขัน้ตอนลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ

2.) หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอใหล้งคะแนน

เสียงในบตัรลงคะแนน แลว้ใหย้กมือเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนน เพ่ือนบัคะแนนตอ่ไป

3.) การนบัคะแนน จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละ

ระเบียบวาระเท่านัน้ โดยจะนาํคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักลา่วหกัออกจากจาํนวนเสียง

ทัง้หมดท่ีเขา้ร่วมประชุม และใหถื้อว่าคะแนนเสียงส่วนท่ีเหลือเป็นคะแนนเสียงท่ีลงมติเห็นดว้ยตามท่ี

เสนอในวาระนัน้ๆ

มตขิองท ีป่ระชุมผู้ถอืห ุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี้

1.) ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีมี

คะแนนเสียงเทา่กนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเพ่ือเป็นเสียงชีข้าด

2.) กรณีอ่ืนๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบักาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชมุจะเป็นไปตามท่ี

กฎหมายหรือขอ้บงัคบันัน้กาํหนด โดยประธานท่ีประชมุจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบก่อนการลงคะแนนใน

แต่ละวาระ ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเพ่ือเป็น

เสียงชีข้าด
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ข ้อบงัคับบร ิษัทส่วนท ีเ่กีย่วกับการประชุมผู้ถอืห ุน้

การประชุมผู้ถอืห ุน้

ข ้อ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้ เป็นการประชมุสามญัประจาํปี ในส่ี (4) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของ

รอบปีบญัชีของบรษัิท

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุ

ผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร

ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้

ทัง้หมดจะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แตต่อ้ง

ระบเุหตผุลในการท่ีขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ย ในกรณีเชน่นี ้ คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้

การประชมุผูถื้อหุน้ภายในสี่สิบหา้ (45) วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชมุภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ช่ือกนัหรือ

ผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ัน้จะเรียก ประชมุเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนั

ครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ ใหถื้อวา่เป็นการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรยีกประชมุ

โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจัดใหมี้การประชุมและอาํนวยความสะดวกตาม

สมควร ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีครัง้ใดจาํนวนผูถื้อ

หุน้ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวข้อ้ 33 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ตอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบชดใช้

คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท

ข ้อ 32. ในการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ

ประชมุ และเรือ่งท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่งท่ีจะเสนอ

เพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และ

จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ ใหล้งโฆษณาคาํบอกกลา่วนดั

ประชมุในหนงัสอืพิมพก์่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนั

ทัง้นี ้ สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ของสาํนกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อ่ืนใดตามท่ี

คณะกรรมการจะกาํหนดก็ได้

ข ้อ 33. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบหา้ (25)

คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่ง (1) ใน

สาม (3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแลว้หนึง่ (1) ชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึง่มาเขา้รว่ม

ประชมุไมค่รบองคป์ระชมุตามท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคหนึง่ หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ

ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงับไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ัด

ประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้หส้่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการ

ประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ
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ข ้อ 34. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรอืไม่สามารถ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีได้ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถา้ไมมี่รองประธานกรรมการหรอืมีแตไ่มอ่ยูใ่นท่ี

ประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได้ ใหท่ี้ประชมุเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในท่ี

ประชมุดงักลา่ว

ข ้อ 35. ในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อวา่หุน้หนึง่ (1) มีเสยีงหนึง่ (1) และผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดเ้สยี

เป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้

กรรมการ และมติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

1) ในกรณีปกติ ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั

ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่ (1) เป็นเสียงชีข้าด

2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน

(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบรษัิท

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญั

การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมี

วตัถปุระสงคเ์พ่ือการแบง่ผลกาํไรขาดทนุกนั

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท

(จ) การเพ่ิมหรอืลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท

(ฉ) การเลิกบรษัิท

(ช) การออกหุน้กูข้องบรษัิท

(ซ) การควบรวมกิจการบรษัิทกบับรษัิทอ่ืน

ข ้อ 36. กิจการที่ท่ีประชมุสามญัประจาํปีพงึเรยีกประชมุมีดงันี ้

1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถงึกิจการของบรษัิทในรอบปีท่ีผา่นมา

2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีกาํไรขาดทนุ

3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินกาํไร และการจา่ยเงินปันผล

4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหนง่ตามวาระ

5) พิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ

6) พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินคา่สอบบญัชี และ

7) กิจการอ่ืนๆ

เงนิปันผลและทุนสาํรอง

ข ้อ 44. หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิให้

จา่ยเงินปันผล

เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กัน เวน้แต่ในกรณีบริษัทออกหุน้บุริมสิทธิและกาํหนดใหหุ้น้

บรุิมสิทธิไดร้บัเงินปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงินปันผลตามท่ีกาํหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้ง

ไดร้บัอนมุติัจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้
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คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลกาํไรสมควร

พอท่ีจะทาํเช่นนัน้ และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท่ี้ประชมุ

ผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวตอ่ไป

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทาํภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่

กรณี ทัง้นี ้ ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหล้งโฆษณาคาํบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์

เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัดว้ย

ข ้อ 45. บรษัิทตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุสาํรองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้ (5) ของกาํไรสทุธิประจาํปี หกั

ดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทุน

จดทะเบียน

คณะกรรมการ

ข ้อ 15. ใหบ้รษัิทมีคณะกรรมการของบรษัิทเพ่ือดาํเนินกิจการของบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย (5) คน แตไ่ม่

เกินสิบหา้ (15) คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ใน

ประเทศไทย และกรรมการของบรษัิทจะตอ้งเป็นผูมี้คณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายกาํหนด

กรรมการของบรษัิทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทหรอืไมก็่ได้

ข ้อ 16. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่ (1) หุน้ตอ่หนึง่ (1) เสียง

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ย

เพียงใดไมไ่ด้

3) บคุคลท่ีไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จาํนวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง

เทา่กนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด

ข ้อ 17. ในการประชุมสามัญประจาํปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจาํนวน

กรรมการ ถา้จาํนวนกรรมการที่จะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึง่ใน

สาม (1/3)

กรรมการซึง่พน้จากตาํแหนง่อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัตาํแหนง่อีกได้

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้ ใหจ้บัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ

นัน้ ตอ่ไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากตาํแหนง่

ข ้อ 22. กรรมการบรษัิทมีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการจากบรษัิทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บาํเหน็จ โบนสั หรอื

ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า

สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ โดยอาจกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น

จาํนวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรอืใหม้ีผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชมุ

ผูถื้อหุน้จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนก็ได้ นอกจากนี ้ กรรมการบรษัิทมีสทิธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตาม

ระเบียบของบรษัิท

ขอ้ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนกังานหรือลกูจา้งของ

บรษัิทในอนัท่ีจะไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท
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บทเพ ิม่เตมิ

ข ้อ 53. ในการประชมุผูถื้อหุน้ การประชมุคณะกรรมการ และ/หรอื การประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ยของบรษัิทนัน้ อาจจัดใหมี้

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด้ตามท่ีเห็นสมควร ทั้งนี ้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด์ังกล่าวจะต้อง

เป็นไปตามเง่ือนไข ขัน้ตอน หลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีกฎหมายหรอืประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด

ในการนี้ การสง่หนงัสือเชิญประชมุ รวมทัง้เอกสารประกอบการประชมุดงักลา่ว อาจสง่โดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกสก็์ได้

ทัง้นี ้ ระยะเวลาในการส่งหนงัสือเชิญประชมุและการโฆษณาในหนงัสือพิมพส์าํหรบัการประชมุในแต่ละกรณี รวมทัง้

หลกัเกณฑ์ และวิธีการเก่ียวกบัการสง่หนงัสอืนดัประชมุโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกสใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายหรอืประกาศ

เก่ียวขอ้งกาํหนด
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แบบฟอรม์ขอร ับรายงานประจาํปี

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จาํกัด (มหาชน) (“บร ิษัทฯ”) ไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปี 2565 (แบบ 56-1 One

Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพ่ือส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี

2566 ฉบบันีแ้ลว้

ทัง้นี ้ หากท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจาํปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ท่ีไดจ้ดัพิมพใ์น

แบบรูปเลม่ โปรดแจง้รายละเอียดผา่นชอ่งทางท่ีระบดุา้นลา่งมายงับรษัิทฯ เพ่ือจดัสง่ใหแ้ก่ทา่นตามความประสงคต์อ่ไป

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว นามสกลุ

ท่ีอยู่

หมายเลขโทรศพัทติ์ดตอ่ อีเมล

มีความประสงคข์อรบัรายงานประจาํปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเลม่ (กรุณาทาํเครือ่งหมายในช่อง)

 ฉบบัภาษาไทย

 ฉบบัภาษาองักฤษ

ผูถื้อหุน้สามารถสง่รายละเอียดการขอรบัเอกสารมายงับรษัิทฯ หรอืติดตอ่ขอรบัไดท่ี้

บรษัิท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)

628 ชัน้ 3 อาคารทรพิเพิล ไอ ซอยกลบัชม

ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศพัท์ 0-2681-8700 หรอื โทรสาร 0-2681-8701
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แผนท ีแ่สดงสถานท ีจ่ดัประชุม

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 บรษัิท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)
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