
 
 

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 

  

 

 



 
 

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 



 
 

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% 



 
 

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



 
 

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 



 
 

 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 



 
 

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 



 
 

*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 



 
 

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 

 

 

 



 
 

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



 
 

ทะเบียนจาํนวน 404,247,835.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่อีกจาํนวน 695,549 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

เพื่อรองรบัในกรณีที่ผูถื้อ 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 

 



 
 

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 


