
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน)

วันอังคารที่  20  เมษายน  2564
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แนะน าคณะกรรมการบริษัท



- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
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- รองประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการการลงทุน
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-กรรมการบริษัท
-กรรมการอิสระ
-กรรมการตรวจสอบ
-ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี
-กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
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- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน

- กรรมการการลงทุน
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- กรรมการบริษัท
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานกรรมการจัดการ
- กรรมการการลงทุน
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-กรรมการบริษัท 
-กรรมการจัดการ
-ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
-กรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน

- กรรมการการลงทุน
-ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
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- กรรมการบริษัท
- กรรมการจัดการ
- กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
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- กรรมการบริษัท 
- กรรมการจัดการ
- กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี
- กรรมการการลงทุน
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
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- กรรมการบริษัท 
- กรรมการจัดการ
- กรรมการการลงทุน
- เลขานุการบริษัท
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- กรรมการบริษัท 
- กรรมการจัดการ 
- กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
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- กรรมการบริษัท 
- กรรมการจัดการ
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564
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วาระที่  1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่  2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563

วาระที่  3 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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วาระที่  5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 
และการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทุนส ารองตาม
กฎหมาย

วาระที่  6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ

วาระที่  7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2564
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564

วาระที่  9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 
ข้อ 24. ข้อ 25. และข้อ 53. 
เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย และเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของบริษัท
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วาระที่  10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
จ านวน 2,846,112.50 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 383,663,472.00 บาท
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 380,817,359.50 บาท
โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้ออกจ าหน่าย
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่  11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561.pdf
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หน่วย : ล้านบาท

“รายได้ในปี 2563 ลดลงจากปีก่อนหน้า
โดยหลักจากการเปล่ียนรูปแบบการด าเนินงานของ

ธุรกิจขายระวางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศของบริษัท” 

“รายได้ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มขนส่งสินค้าทางอากาศ” 

ขนส่งสินค้าทางอากาศ

ขนส่งสินค้าทางทะเลและ
ทางบก

บริหารจัดการโลจิสติกส์

โลจิสติกส์ส าหรับสินค้า
อันตรายและเคมีภัณฑ์ 

ธุรกิจอื่นๆ
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“ก าไรขั้นต้นลดลงน้อยกว่าสัดส่วนของรายได้ จากการบริหารต้นทนุ
ภายหลังจาก COVID-19 แพร่ระบาด ในขณะที่อัตราก าไรขั้นต้น 
เพิ่มสูงขึ้น จากการเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินงานของธรุกิจ GSA”  

“ผลก าไรสุทธิ ปี 2563 ยังสร้างผลก าไรได้อย่างต่อเนื่อง
จากการปรับกลยุทธ์บริหารธุรกจิได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ท่ามกลางปัจจัยลบจากการแพร่ระบาด Covid-19 
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หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท
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กันยายน
- ขายหุ้น บริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทย
แลนด์) จ ากัด  ในสัดส่วนร้อยละ 33.20 
มีมูลค่ารวม 158 ล้านบาท  ท าให้สัดส่วน
การถือหุ้นเป็นร้อยละ 25

มีนาคม
- เข้าลงทุนใน บริษัท แกแล็คซี่ เวนเจอร์ส 
จ ากัด   ในสัดส่วนร้อยละ 30 ด้วยเงิน
ลงทุน รวม 70 ล้านบาท  ซึ่งเป็นบริษัทที่
เข้ าลงทุนในกลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพที่
ด า เ นิ นธุ ร กิ จ ด้ า น โ ลจิ สติ กส์ แ ล ะ อี
คอมเมิร์ซ

พฤษภาคม
- เพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน บริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัดมูลค่า 
188 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น จากเดิมร้อยละ 15.86 เป็นร้อยละ 58.20 
- บริษัทจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผล 
จ านวนทั้งส้ิน 91,396,166.25 บาท
- บริษัทออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ครั้งที่ 1 (“iii-W1”) จ านวนไม่เกิน 152,326,944 หน่วย  ให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้น
สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ และก าหนดราคาการใช้สิทธิ
เท่ากับ 6.00 บาทต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยใบส าคัญแสดงสิทธิจะ
มีอายุ 3 ปี นับจากวันออกใบส าคัญแสดงสิทธิในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
- บริษัทด าเนินโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อบริหารทาง
การเงิน ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทและจ านวนหุ้นที่จะซื้อคืน ไม่
เกิน 10,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นจ านวนไม่เกินร้อยละ 1.64 ของหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด โดยเป็นการเข้าซื้อในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และมีก าหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ถึง 26
พฤศจิกายน 2563 24
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รายได้รวมของบริษัทลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 40.7 ซึ่งการลดลงของรายได้โดยหลักมาจากการลดลงของ
รายได้ในกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ  ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการที่บริษัทได้เปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานของธุรกิจ
ขายระวางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศของบริษัท ประกอบกับกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากวิกฤติการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ไตรมาส 4/2563 กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทาง
อากาศได้ให้บริการการขนส่งในรูปแบบ Cargo Flight ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีและช่วยสร้างรายได้ให้กับบริษัท

ขนส่งสินค้าทางอากาศ 2,215.6 912.3 (58.8%) 54.5%

ขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก 84.9 48.8 (42.6%) 2.9%

บริหารจัดการโลจิสติกส์ 181.8 176.3 (3.0%) 10.5%
โลจิสติกส์ส าหรับเคมีภัณฑ์
และสินค้าอันตราย 526.9 523.0 (0.7%) 31.2%

ธุรกิจอื่นๆ 15.2 14.3 (5.8%) 0.9%

รวมรายได้ 3,024.3 1,674.7 (44.6%) 100.0%
รายไดร้วม 
(สุทธิรายการระหวา่งกนั) 2,712.5 1,607.4 (40.7%)

หน่วย : ล้านบาท

27



รายได้ก าไรขั้นต้นลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 23.7 ซึ่งลดลงน้อยกว่าสัดส่วนของรายได้ ส่วนหนึ่งเป็น
ผลมาจากการบริหารต้นทุนภายหลังจาก COVID-19 แพร่ระบาด ในขณะที่อัตราก าไรขั้นต้นของบริษัทปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 
อยู่ท่ีร้อยละ 20.8 จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินงานของธุรกิจ GSA ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีมีอัตราก าไรขั้นต้นท่ีไม่สูง
มากนัก ส่งผลให้อัตราก าไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้น

ขนส่งสินค้าทางอากาศ 205.7 118.1 (42.6%) 34.5%

ขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก 60.1 23.1 (61.6%) 6.7%

บริหารจัดการโลจิสติกส์ 51.6 59.3 14.9% 17.3%
โลจิสติกส์ส าหรับเคมีภัณฑ์
และสินค้าอันตราย 126.8 137.9 8.7% 40.3%

ธุรกิจอื่นๆ 4.7 3.9 (16.2%) 1.1%

รวมก าไรขัน้ตน้ 448.9 342.3 (23.8%) 100.0%
ก าไรขัน้ตน้
(สุทธิรายการระหวา่งกนั) 438.1 334.1 (23.7%)

อัตราก าไรขัน้ตน้ 16.1% 20.8%

หน่วย : ล้านบาท
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บริษัทยังสามารถสร้างผลก าไรได้ใกล้เคียงกับปี 2562 อยู่ที่ 162.5 ล้านบาท แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจาก
จากการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยมีอัตราก าไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.27 บาท ต่อหุ้น 

หน่วย : ล้านบาทรายได้รวม 2,712.50 1,607.40 (40.7%)
ก าไรขัน้ตน้ 438.1 334.1 (23.7%)
อัตราก าไรขั้นต้น (%) 16.1% 20.8% 4.6%
รายได้อ่ืน 11.8 57.0 381.7%
ค่าใช้จ่ายในการขาย 80.9 67.1 (17.0%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 280.0 266.1 (5.0%)
ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน - สุทธิ 8.0 -0.8 (109.6%)
ต้นทุนทางการเงิน 14.9 31.4 110.5%
ก าไรจากเงินลงทุนใน JV & Asso 96.1 135.4 40.8%
ก าไรสทุธิ (ส่วนของบรษิทัใหญ่) 164.5 162.5 (1.2%)
อัตราก าไรสุทธิ (%) 6.1% 10.1% 4.0%
ก าไรต่อหุ้น (บาท/ต่อหุ้น) 0.27 0.27 0.9% 29



ฐานะทางการเงินแข็งแกร่งจากการปรับแผนกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจภายใต้วิกฤติ และการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ที่มีการบริหารความเสี่ยงด้วยการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศยังคง
สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างดี 

อัตราก าไรข้ันต้น (%) 16.1% 20.8%
อัตราก าไรสุทธิ (%) 6.1% 10.1%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.3% 12.6%
อัตราส่วนสภาพคล่อง
(Current Ratio) (เท่า)

1.2x 0.9x

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)

0.7x 0.9x

อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ย
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) (เท่า)

0.3x 0.6x

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 45.9 78.9
ระยะเวลาช าระหนี้ (วัน) 67.8 104.4

เงินสด 110

ลูกหนี้การค้า 433

สินทรัพย์ถาวร 203

เงินลงทุน 1,238

เจ้าหนี้การค้า 314

ภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ย 733
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บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี 
และทุนส ารองตามที่กฎหมายก าหนด และเงินส ารองอื่นๆ

31



• ปี 2563 บริษัทมีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
จ านวน  127,386,122 บาท 

• คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทุนส ารองตาม
กฎหมาย เป็นจ านวน 6,500,000  บาท

• คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล อัตราหุ้นละ 0.10 บาท 
ส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

• ก าหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2564
และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 32



1. ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท)
2. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)

2.1 เงินปันผลประจ าปี (บาท:หุ้น)
3. จ านวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น) /1

4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)

5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ

หมายเหตุ : 1/ จ านวนหุ้นที่จ่ายคิดจากจ านวนหุ้นที่ออกช าระแล้วหักหุ้นทุนซื้อคืน
33
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การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2564
มีกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ

จ านวน  4  ท่าน  ดังนี้

1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ กรรมการอิสระ
2. นายวิภูธา ตระกูลฮุน กรรมการอิสระ
3. นายทิพย์ ดาลาล กรรมการ
4. นายธนัท ตาตะยานนท์ กรรมการ

35



ซึ่งในการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการนั้น  บริษัทเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดน าเสนอ
ชื่อบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาจากท าเนียบกรรมการอาชีพ (Director 
Pool) แต่ไม่พบบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท   

ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระข้างต้น 
กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มี
ประสบการณ์และประวัติการท างานที่ดี ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อีกทั้งมี
คุณสมบัติไม่ขัดต่อกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด และ กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อมูลกรรมการที่ได้รบัการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
36

วาระ 6 ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง.pdf
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ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2563 เปรียบเทียบปี 2564
ค่าตอบแทนประจ าปี 2563 ค่าตอบแทนประจ าปี 2564 (ปีที่เสนอ)

ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม
บ าเหน็จ

ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม
บ าเหน็จ

รายเดือน ต่อครั้งที่เข้าประชุม รายเดือน ต่อครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการบรษิัท
- ประธาน
- รองประธาน
- กรรมการ

30,000 บาท
25,000 บาท
20,000 บาท

20,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท

วงเงินบ าเหน็จจ่ายจะ
จ่ายจากเงินส่วนหน่ึง
ของวงเงินค่าตอบแทน
กรรมการภายหลังหัก 
ค่าตอบแทนรายเดือน 
และค่าเบ้ียประชุมท่ีจ่าย
จริง ท้ังน้ีจ านวน
ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าเบ้ียประชุมและ
บ าเหน็จ รวมกันแล้วจะ
ไม่เกิน 4,700,000บาท    

30,000 บาท
25,000 บาท
20,000 บาท

20,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท

วงเงินบ าเหน็จจ่ายจะ
จ่ายจากเงินส่วนหน่ึง
ของวงเงินค่าตอบแทน
กรรมการภายหลังหัก 
ค่าตอบแทนรายเดือน 
และค่าเบ้ียประชุมท่ีจ่าย
จริง ท้ังน้ีจ านวน
ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าเบ้ียประชุมและ
บ าเหน็จ รวมกันแล้วจะ
ไม่เกิน 4,700,000 บาท    

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- ประธาน
- กรรมการ

-
-

15,000 บาท
10,000 บาท

-
-

15,000 บาท
10,000 บาท

คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน
- ประธาน
- กรรมการ

-
-

15,000 บาท
10,000 บาท

-
-

15,000 บาท
10,000 บาท

คณะกรรมการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี
- ประธาน
- กรรมการ

-
-

15,000 บาท
10,000 บาท

-
-

15,000 บาท
10,000 บาท

คณะกรรมการการลงทนุ
- ประธาน
- กรรมการ

-
-

-
-

-
-

15,000 บาท
10,000 บาท



ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2563 เปรียบเทียบปี 2564

หมายเหตุ : 
1. ในปี 2563 ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบ าเหน็จกรรมการ

รวมกันแล้วจะไม่เกิน 4,700,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
โดยอ านาจอนุมัติในการจ่ายบ าเหน็จให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน
ให้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

2. ในปี 2564 ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบ าเหน็จกรรมการ
รวมกันแล้วจะไม่เกิน 4,700,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
โดยอ านาจอนุมัติในการจ่ายบ าเหน็จให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน
ให้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรร
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

3. กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดย่อย รวมถึงบ าเหน็จกรรมการ 39



คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

40



โดยมีผู้สอบบัญชีดังนี้

1.  นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3977 และ/หรือ 

2.  นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4843 และ/หรือ 

3.  นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4474

ประวัติผู้สอบบัญชี

41

วาระ 8 ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี.pdf


ค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจ าปี  2564
ส าหรับการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ จ านวน 10 บริษัท

เป็นจ านวนไม่เกิน 4,700,000 บาท

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีข้างต้น
ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out-of-pocket expense) 
และไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)

42



รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2562-2564
หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชีบริษัทแม่ 2,300,000 3,100,000 2,100,000

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 3,736,000 3,201,000 1,900,000

ค่าสอบบัญชีบริษัทร่วมและการร่วมค้า 1,654,000 1,623,000 700,000

43
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ตามที่พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ. 2563 
ก าหนดให้มีการยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557  ซึ่งส่งผลเป็นการยกเลิกเงื่อนไข
หลักในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สองประการ บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้อง
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในข้อ 24. ข้อ 25. และข้อ 53. เพื่อให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติ ของกฎหมาย และเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. ข้อ 25.
และข้อ 53. 

เอกสารตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิม่เติมขอ้บังคับของบริษทั 45

วาระ 9 เอกสารตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ.pdf
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• ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
ก าหนดให้การลดทุนของบริษัทต้องได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

47



• เนื่องจากภายหลังการส้ินสุดโครงการออก
และเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงาน 
(Employee Stock Option Program: ESOP) 
และภายหลังจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่
พนักงานครั้งที่ 1 (III-WA) ครั้งสุดท้าย
ในวันที่ 1 กันยายน 2563

48



• บริษัทขอเรียนสรุปการใช้สิทธิของใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท (III-WA)
ภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว ดังนี้

จ านวนหุ้นที่ออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิทั้งหมด 10,500,000 หุ้น
หักจ านวนหุ้นที่เกิดจากใช้สิทธิ
ครั้งที่  1 - ครั้งที่ 4

(4,807,775) หุ้น

จ านวนหุ้นคงเหลือที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิ 
(ไม่ได้ออกจ าหน่าย)

5,692,225 หุ้น
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• บริษัทจึงมีหน้าที่ที่จะต้องตัดหุ้นที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิ 
(ไม่ได้ออกจ าหน่าย) จ านวน 5,692,225 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจ านวน
ทุนจดทะเบียน จ านวน 2,846,112.50 บาท 
เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ในครั้งถัดไปได้ (กรณีบริษัทมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมทุน) 

• นอกจากนี้ บริษัทยังมีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 
152,326,944 หุ้น เป็นหุ้นที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้
สิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส ามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท ครั้งที่ 1 (III-W1)
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• ทั้งนี้ ในการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น จะต้องมี
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. 
เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนด้วย ดังนี้

“ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียน จ านวน 380,817,359.50 บาท (สามร้อยแปดสิบล้านแปดแสน
หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบ
เก้าบาทห้าสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็น 761,634,719 หุ้น  (เจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดล้านหกแสน
สามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบเก้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 761,634,719 หุ้น (เจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดล้านหกแสน

สามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-หุ้น)”
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