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ส่วนท ี  

ข้อมลูการจัดสรรหุ้นสามญัเพิมทุน
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หน้าท ี1 
 

ส่วนท ี  ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพมิทุน 

 

1. ชอืและสถานทีบริษทัจดทะเบียน 

ชอื บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

สถานทตีัง เลขที /  อาคารกรีนทาวเวอร์ ชนั  ยนูิต K ถนนพระราม  แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพ 

 โทรศพัท์ ( 2) -367-3570-6 

 โทรสาร ( ) -3577 

Website www.begistics.co.th 

 

2. วันเดือนปี และครังทขีองการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถอืหุ้น ทีมีมติจัดสรรหุ้นเพิมทนุ 

 การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ใน

ครังน ีได้รับการอนมุตัิจากทีประชมุคณะกรรมการบริษัทครังท ี6/2562 เมือวนัท ี14 พฤษภาคม 2562 และได้รับอนมุตัิจาก

ทปีระชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครังท ี1/2562 เมอืวนัท ี26 กรกฎาคม 2562 

 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทนุ 

ประเภทของหุ้นทีเสนอขาย : หุ้นสามญั 

รายละเอยีดเกียวกบัทนุจด

ทะเบียนและทนุชาํระแล้วของ

บริษัท 

: ณ ปัจจุบนั บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 883,340,850.84 บาท แบ่งออกเป็น

หุ้นสามญัจํานวน 1,299,030,663 หุ้น มลูค่าหุ้นทีตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท โดยมี

ทุนชําระแล้วจํานวน 592,796,735.40 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นทีจําหน่ายได้แล้ว

ทงัหมดของบริษัทจํานวน 871,759,905 หุ้น มลูคา่หุ้นทตีราไว้หุ้นละ 0.68 บาท 

ทนุทีจะชําระเพิมสาํหรับการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพมิทนุให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม

สดัสว่นการถือหุ้น 

: 592,796,735.40 บาท ทงันี ในกรณีทีบริษัท สามารถเสนอขายหุ้นเพิมทนุให้แก่

ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสดัสว่นจํานวนหุ้นทีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right 

Offering) ในครังนีได้ทงัหมดจะทําให้ทนุชําระแล้วของบริษัทภายหลงัการเสนอ

ขายหุ้ นเพิมทุนในครังนีเพิมขึนเป็นจํานวน 1,185,593,470.80 บาท และหุ้ นที

จําหน่ายได้แล้วทงัหมดของบริษัทจะเพิมขนึเป็นจํานวน 1,743,519,810 หุ้น มูล

คา่ทตีราไว้หุ้นละ 0.68 บาท 

จํานวนหุ้นทจีดัสรร : ไมเ่กิน 871,759,905 หุ้น 

ราคาเสนอขายตอ่หุ้น : 0.33 บาท 

อตัราสว่นการจดัสรรหุ้นสามญั : 1 หุ้นเดิมตอ่  หุ้นสามญัเพิมทนุ ทีราคาเสนอขายหุ้นละ .33 บาท (“ราคาเสนอ

ขายต่อผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่น”) (กรณีทีมีเศษของหุ้นจากการคํานวณ ให้ปัดเศษ
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ของหุ้นดงักลา่วทิง) ผู้ ถือหุ้นเดิมมีสทิธิจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุเกินกวา่สิทธิของ

ตนได้ (Oversubscription)  

หุ้นทีมีการจองซือเกินกวา่สิทธิจะถกูจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นทีจองซือหุ้นสามญัเกิน

กวา่สทิธิภายหลงัจากทีได้มีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายที

จองซือตามสิทธิในรอบแรกแล้วเทา่นนั 

กรณีทมีีจํานวนหุ้นเหลอืมากกวา่จํานวนหุ้นทมีีการจองซอืเกินกวา่สิทธิ 

บริษัทจะจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายทีแสดงความประสงค์จะจองซือหุ้น

สามญัเพมิทนุเกินกวา่สิทธิของตน และได้ชําระคา่จองซือหุ้นดงักลา่วไว้แล้ว 

กรณีทมีีจํานวนหุ้นเหลอืน้อยกวา่จํานวนหุ้นทีมีการจองซอืเกินกวา่สิทธิ 

1. ผู้ถือหุ้นแตล่ะรายทแีสดงความประสงค์จะจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุเกินกว่า

สิทธิของตน จะได้รับการจดัสรรหุ้นสว่นเกินสิทธิตามสดัสว่นการถือหุ้นของ

ผู้ ถือหุ้นแต่ละราย (กรณีทีมีเศษของหุ้นจากการคํานวณ ให้ปัดเศษของหุ้น

ดงักล่าวทิง) จํานวนของหุ้นทีจะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นทีจองซือหุ้นเกินกว่า

สิทธิจะไม่เกินกว่าจํานวนของหุ้นทีได้มีการจองซือและชําระค่าจองซือหุ้น

ดงักลา่วไว้แล้ว 

2. โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นทีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสดัส่วน

ภายหลงัจากการจดัสรรตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทีจองซือหุ้นเกินกวา่สทิธิแต่

ละรายซึงยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้ นของผู้ ถือหุ้ น

ดงักลา่วแต่ละ ราย (กรณีทีมีเศษของหุ้นจากการคํานวณ ให้ปัดเศษของหุ้น

ดงักล่าวทิง) โดยให้ดําเนินการตามข้อ 2 นี จนกระทงัไมมี่หุ้นเหลือจากการ

จัดสรร ทงันีจํานวนของหุ้นทีจะจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นทีจองซือเกินกว่าสิทธิ

จะไม่เกินกว่าจํานวนของหุ้ นทีได้มีการจองซือและชําระค่าจองซือหุ้ น

ดงักลา่วไว้แล้ว 

ในกรณีทีมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสิทธิและเกินกว่า

สิทธิจองซือ จะดําเนินการจนกระทังไม่มีหุ้ นสามัญเพิมทุนเหลือเพียง

พอทีจะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้นได้อีกต่อไป หรือจนกวา่จะ

ไมม่ผีู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ทีจะจองซอืหุ้นสามญัเพิมทนุดงักลา่วอีกตอ่ไป 

 

 

   

ทงันผีู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือหุ้นสามญัเพมิทนุเกินกวา่สทิธิของตนตามอตัราสว่นทีกําหนดไว้ได้ (Oversubscription) 
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โดยผู้ ถือหุ้นเดิมทีจองซือหุ้นเกินกวา่สิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นทีจองซอืเกินกวา่สิทธิก็ต่อเมือมีหุ้นทีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ 

ผู้ ถือหุ้นเดิมทีได้จองซอืตามสิทธิครบถ้วนทงัหมดแล้วเท่านนัโดยหลกัเกณฑ์สาหรับการจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุเกินกวา่สิทธิมี

ดงันี 

กรณีมีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นทีจองซือเกนิกว่าสิทธิ 

บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายทีแสดงความประสงค์จะจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุเกินกว่าสิทธิของตน และได้ชําระคา่

จองซือหุ้นดงักลา่วไว้แล้ว 

กรณีทีมีการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมทีจองเกินสิทธิ ตามทีผู้ ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์และชําระค่าจองซือหุ้นดงักลา่วไว้

แล้วทงัหมด และยงัคงมีหุ้นสามญัเพิมทนุทีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมเหลืออยู่ บริษัทจะดําเนินการจดัสรรให้จนกระทงัไม่มีหุ้น

สามญัเพมิทนุเหลอืเพยีงพอทีจะจดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้นได้อีกตอ่ไป หรือจนกวา่จะไมม่ผีู้ถือหุ้นรายใดประสงค์

ทจีะจองซอืหุ้นสามญัเพิมทนุดงักลา่วอีกตอ่ไป 

กรณีมีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นทจีองซือเกนิกว่าสิทธิ 

(ก) ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายทีแสดงความประสงค์จะจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนเกินกว่าสิทธิของตนจะได้รับการจดัสรรหุ้นส่วนเกิน

สิทธิตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ทีจองซือเกินสิทธิแต่ละราย (ในกรณีทีมีเศษหุ้น ให้ปัดเศษหุ้นนนัทิง) จนกระทงัไมม่ี

หุ้นเหลอืจากการจดัสรรตามสตูรการคํานวณ ดงันี 

จํานวนหุ้นสามญัเพมิทนุทีได้รับจดัสรรเกินสิทธิ  =  จํานวนหุ้นสามญัเพมิทนุทีเหลือจากการจดัสรรตามสทิธิ  

  x สดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นทีจองซือเกินสิทธิแตล่ะราย 

(ข) จํานวนของหุ้นทีจะจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นทีจองซือเกินกว่าสิทธิจะไม่เกินกว่าจํานวนของหุ้นทีได้มีการจองซือและชําระคา่

จองซือหุ้นดงักลา่วไว้แล้ว  

(ค) ในกรณีทียงัมีหุ้นสามญัเพมิทนุคงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตามข้อ (ก) อยูอ่ีก ให้ทําการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นทีจองเกินกวา่

สิทธิแตล่ะรายทียงัได้รับการจดัสรรไมค่รบตามความจํานงในการจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุเกินสิทธิตามวิธีในข้อ (ก) 

(ง) บริษัทจะดําเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุให้ผู้ทีจองซือเกินกวา่สิทธิด้วยวิธีในข้อ (ก) จนกระทงัไม่มีหุ้นสามญัเพิมทนุ

เหลือเพียงพอทีจะจดัสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้นได้อีกต่อไป หรือจนกวา่จะไมม่ผีู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ทีจะจอง

ซอืหุ้นสามญัเพิมทนุดงักลา่วอีกตอ่ไป 

การจดัสรรหุ้นทีจองซือเกินกวา่สิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไมว่า่กรณีใด จะต้องไมท่ําให้ผู้ ถือหุ้นทีจองซอืหุ้นเกินกวา่สทิธิใดถือ

ครองหุ้นของบริษัทในลกัษณะทีเพมิขึนจนถึงหรือข้ามผ่านจดุทีต้องทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตามทีกําหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ.12/2554 เรือง หลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์ เพือ

ครอบงํากิจการ (“ประกาศ ทจ.12/2554”) หรือในลกัษณะทีเป็นการฝ่าฝืนข้อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามทีระบไุว้ใน 

ข้อบงัคบัของบริษัท 
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ตัวอย่างการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนทีจองเกินสทิธิ  

จํานวนหุ้นสามญัเพมิทนุทีเหลือจากการจองซือตามสิทธิเทา่กบั 1,000 หุ้น 

การจัดสรรการจองเกนิกว่าสทิธิรอบที 1 

ผู้ถือหุ้น 

จํานวนหุ้น 

ทถืีอ 

ปัจจบุนั 

จํานวนหุ้นทจีองซอื 
จดัสรรเกินสิทธิ 

รอบ ที 1 

จดัสรรจริง 

รอบที 1 

คงเหลือจํานวนหุ้น

ทจีองเกินสทิธิและ

ยงัไมไ่ด้รับจดัสรร 
ตามสิทธิ เกินสทิธิ 

ผู้ถือหุ้น ก. 100 50 70 (50/350x1,000)=142.86 70 0 

ผู้ถือหุ้น ข. 200 100 400 (100/350x1,000)=285.71 285 115 

ผู้ถือหุ้น ค. 400 200 800 (200/350x1,000)=571.43 571 229 

รวม 700 350 1,270  926 344 

จํานวนหุ้นทเีหลือจากการจดัสรรจองซือเกินกวา่สิทธิทงัหมด 74  

 

4. วันกาํหนดรายชือผู้ถอืหุ้นเพือสทิธิในการจองซือหุ้นเพิมทนุ 

บริษัทกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทมีีสทิธิในการจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิม (Record Date) ในวนัที 6 

สิงหาคม 2562  

 

5. กําหนดการจองซอืและรับชาํระค่าหุ้นสามญัเพิมทุน 

5.1. ระยะเวลาการจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุ 

ระหวา่งวนัที 26 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท ี30 สิงหาคม 2562 (รวม  วนัทําการ) ตงัแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 15.30 น.  

 

5.2. สถานทรัีบจองซือและรับชาํระเงนิค่าหุ้นสามญัเพิมทุน 

ผู้ ถือหุ้นหากประสงค์จะจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุ ให้ติดต่อยืนเอกสารประกอบการจองซือและชําระเงินค่าหุ้นสามญัเพมิ

ทนุได้ที 

บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

สถานทรัีบจองซือ อาคาร เพลสซเิดน็ท์ พาร์ค (PRESIDENT PARK by Kingston Hotels Group) 

   ห้องประชมุ ปาร์ค รูม  

   95 ซอยสขุมุวิท 24 ถนนสขุมุวิท กรุงเทพฯ 10110  

แผนทีสถานทีรับจองซือและรับเงินชําระเงินคา่จองซือหุ้นสามญัเพมิทนุ ปรากฏตามสิงทสีง่มาด้วยลําดบัที 6 
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5.3. วิธีการจองซือและการชาํระเงนิค่าจองซือหุ้นสามญัเพิมทุน 

ผู้ ถือหุ้นทีประสงค์จะจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุจะต้องกรอกรายละเอียดให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจนพร้อมทงัลงลายมือ

ชือผู้จองซือในใบจองซอืหุ้นสามญัเพิมทนุโดยผู้จองซอืหรือผู้ รับมอบอํานาจต้องยืนเอกสารประกอบการจองซือและชําระ

เงินคา่หุ้นเต็มตามจํานวนทีจองซือ ณ สถานทีรับจองซือและรับชําระเงินคา่หุ้นสามญัเพิมทนุ(ตามทีระบใุนข้อ 5.2) ภายใน

ระยะเวลาการจองซือหุ้นสามญัเพมิทนุ (ตามทีระบใุนข้อ 5. ) และชําระเงินคา่หุ้นสามญัเพิมทนุด้วยวิธีการอยา่งใดอยา่ง

หนงึดงัตอ่ไปนี 

5.3.1. กรณีชําระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมเฉพาะสงัจ่ายในนาม “บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั 

(มหาชน)” ในวนัที 26 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท ี28 สิงหาคม 2562 ระหวา่งเวลาทําการของบริษัท ตงัแตเ่วลา 

9.00 น – 15.30 น. โดยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ ดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงนิได้จาก

สํานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน  วันทาํการเท่านัน พร้อมทังลงวันทเีดียวกันกับวนัที

จองซือแต่ไม่เกินวันท ี28 สิงหาคม 2562 และด้านหลงัเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้เขียนชือผู้

จองซือ พร้อมหมายเลขโทรศพัท์ของผู้จองซือทีสามารถติดต่อได้ ทงันีกําหนดให้ผู้จองซือสงัจ่ายเช็คหรือ

แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ 1 ฉบบัตอ่ใบจองซอืหุ้นสามญัเพิมทนุ 1 ใบจองซอืหุ้น 

5.3.2. เงินฝาก/โอนเงินเข้าบญัชีของบริษัท (โดยชําระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านนั)  ดงัน ี

ชือบญัชี “บริษัท บี จิสติกส์ จาํกัด (มหาชน)” ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) สาขาบางนา 

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขทีบัญชี 130-318322-0 

 ผู้ถือหุ้นสามารถจองซือหุ้นสามญัเพมิทนุได้ตงัแตเ่วลา .  น – .  น. ระหว่างวนัที 26 สิงหาคม 2562 

ถึงวนัที 30 สิงหาคม 2562  โดยผู้จองซือต้องแนบหลกัฐานใบนําฝาก/โอนเงินเข้าบัญชี และกรุณากรอก

ข้อมลูให้ครบถ้วน โดยระบชุือ นามสกุลผู้จองซือ หมายเลขโทรศพัท์ทีสามารถติดต่อได้ เลขทีทะเบียนผู้ถือ

หุ้น 10 หลกั (ตามทีปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุฯ) และเลขบตัรประจําตวัประชาชน 

13 หลกั มาพร้อมกบัเอกสารทีใช้ในการประกอบการจองซือ โดยฝาก/โอนเงินเพียงครังเดียว ต่อ 1 ใบจอง

ซือหุ้น ** ทงันี ผู้ จองซือฯ จะต้องเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจาก

จํานวนเงินคา่จองซือหุ้นสามญัเพิมทนุ ** 

กรณีทีชําระด้วยการโอนด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์   ต้องใช้ระยะเวลาการโอนเงิน

เช่นเดียวกบั กรณีการชําระเงินตามข้อ 5.3.1 โดยต้องชําระในวนัที 26 สิงหาคม 2562 ถึงวนัที 28 สิงหาคม 

2562  ระหวา่งเวลา .  น. – 15.30 น.  โดยการโอนด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ต้องสามารถ

เรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน  วนัทําการ เทา่นนั  
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ทงันบีริษัทขอสงวนสิทธิทีจะอนญุาตให้ดําเนินการจองซือและชําระเงินคา่จองซือหุ้นสามญัเพมิทนุด้วยวิธีการอืนได้

ตามความเหมาะสม 

5.3.3. ผู้จองซอืต้องนําสง่เอกสารทีเกียวข้อง ได้แก่ ใบจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัท พร้อมหลกัฐานการชําระ

เงิน ใบรับรองสิทธิการจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุ และเอกสารประกอบการจองซือหุ้นสามญั (ตามทีระบใุนข้อ 

5. ) มายืนความจํานงขอจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุ โดยผู้จองซือต้องจดัสง่เอกสารประกอบการจองซือหุ้น

สามญัเพมิทนุดงักลา่ว ให้กบับริษัท ณ สถานทีรับจองซือ (ตามทีระบใุนข้อ 5.2) ภายในระยะเวลาทีกําหนด

ดงันี 

- กรณีชําระด้วยเงินโอน (เฉพาะโอนด้วยเงินสดเท่านนั) ภายในเวลา 15:30 น. ของวนัที 30 สิงหาคม 2562 

- กรณีชําระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ (รวมถึงการนําฝากหรือโอนเงินด้วยเช็ค เช็ค หรือ

แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์) ภายในเวลา 15:30 น. ของวนัที 28 สงิหาคม 2562 เทา่นนั 

และเพอืความสะดวกในการจองซือ กรุณาวงเลบ็มมุซองด้านบนขวาวา่ “การจองซอืหุ้นสามญัเพมิทนุสามญัของ 

บมจ. บี จิสติกส”์ 

5.4. เงอืนไขอนื ๆ ในการจองซือ 

5.4.1. ผู้ ถือหุ้นทีจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนและชําระเงินค่าจองซือแล้วไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซือและขอเงินคืน

ไม่ได้ ทงันีบริษัทสงวนสิทธิในการตดัสิทธิการจองซือ หากบริษัทไม่ได้รับเอกสารประกอบการจองซือหุ้น

สามญัเพมิทนุ และ/หรือคา่จองซือหุ้นตามทรีะบไุว้ในข้อ 5 ภายในระยะเวลาทีกําหนด 

5.4.2.  ในกรณีชําระค่าจองซือหุ้นด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ การชําระเงินคา่จองซือจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมอื

ธนาคารผู้จ่ายทําการขึนเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้วและการจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมือ

บริษัทสามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือได้แล้วเทา่นนั 

5.4.3. หากผู้ถือหุ้นทีจองซือไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซือหุ้น หรือมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชําระเงินค่าจองซือและ

ดําเนินการให้เป็นไปตามเงือนไขและวิธีการทีกําหนดเพือให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือได้ทนัตาม

กําหนดระยะเวลาจองซือ หรือบริษัทไมส่ามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือได้ (ไมว่่าในกรณีใดๆก็ตามด้วยเหตทุี

มิใช่ความผิดของบริษัท) ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนได้ภายในกําหนดระยะเวลาการจองซือตามทีกําหนด

หรือจองซือด้วยวิธีการอืนทีมิได้กําหนดไว้ในหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัทฉบบันีหรือ

นําสง่เอกสารประกอบการจองซือไมค่รบถ้วน บริษัทจะถอืว่าผู้ถอืหุ้นสละสิทธิในการจองซือหุ้นสามัญ

เพิมทุนดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 
 

หน้าท ี7 
 

5.4.4. ในกรณีทีผู้จองซือกรอกข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือไม่ครบถ้วนไมช่ดัเจนหรือไมส่มัพนัธ์กนั บริษัท

ขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือตามทีเห็นสมควรในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุ 

อย่างไรก็ตามในกรณีดงักลา่วบริษัทมีสิทธิทีจะถือวา่ผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุ และ 

บริษัทขอสงวนสทิธิในการไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว 

5.4.5. ในกรณีหากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิม หรือการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นทีจองซือ

เกินสิทธิทําให้สดัส่วนการถือหุ้นสามญัของผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินกว่าจํานวนร้อยละ 49.0 ของจํานวนหุ้นที

จําหนา่ยได้แล้วทงัหมดของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิการไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นตา่งด้าว

ดงักลา่ว หากการจดัสรรดงักลา่วทําให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจํากดัเรืองสดัสว่นการถือหุ้นของ

คนต่างด้าวตามทีกําหนดในข้อบงัคบัของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหุ้นสามญั

เพมิทนุทีเหลือจากกรณีการจดัสรรดงักลา่วตอ่ไป 

5.4.6. บริษัทจะไมรั่บชาํระคา่หุ้นสามญัเพิมทนุเป็นเงินสด  

5.4.7. ผู้จองซอืจะเป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จา่ย  และคา่ธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้าม)ี 

5.4.8. บริษัทงดรับเอกสารการจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุทางไปรษณีย์ 

5.4.9. ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นผู้ ถือหุ้น

จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือตามจํานวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทีผู้ ถือหุ้นรับใบรับรองสิทธิการ

จองซือหุ้นสามญัเพิมทนุกลา่วคือเอกสารประกอบการจองซือ 1 ชุดตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเทา่นนั หากผู้

ถือหุ้นจองซือด้วยเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นหมายเลขเดียวโดยรวมสิทธิทีจะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุ

ของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้ นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกันหรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสาร

ประกอบการจองซือชุดเดียวกนัผู้จองซืออาจได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพมิทนุไมค่รบตามสิทธิทงัหมดทีมีตาม

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นทกุหมายเลขรวมกนัและบริษัทขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุให้แก่ผู้จอง

ซอืตามทีเห็นสมควรหรือไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพมิทนุให้แก่ผู้จองซอืรายดงักลา่ว 

5.4.10. บริษัทขอสงวนสทิธิในการเปลียนแปลงรายละเอยีดวิธีการจองซือและการชําระเงินค่าจองซือหุ้นสามญัเพมิ

ทนุเงือนไขอืนๆ ในการจองซือตามความเหมาะสมในกรณีทเีกิดปัญหา อปุสรรค หรือข้อจํากดัในการ

ดําเนินงาน ทงัน ีเพอืให้เกิดประโยชน์ตอ่การจองซือหุ้นสามญัเพมิทนุของบริษัท 

 

  



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 
 

หน้าท ี8 
 

5.5. เอกสารทใีช้ประกอบในการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน 

5.5.1.  ใบจองซือหุ้นสามญัเพิมทุน (สิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 2) ทีกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน

พร้อมทงัลงลายมือชือผู้จองซือ 

5.5.2. หลกัฐานการชําระเงินได้แก่ใบนําฝากฉบบัจริง  (กรณีชําระเงินค่าหุ้นสามญัเพิมทนุด้วยการโอนเงิน) หรือ

เช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือ ดร๊าฟท์พร้อมทงัระบชืุอนามสกลุเบอร์โทรศพัท์ทีสามารถติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงัของ

หลกัฐานการชําระเงิน 

5.5.3. ใบรับรองสิทธิการจองซอืหุ้นสามญัเพมิทนุ (ถ้ามี) (สิงทีสง่มาด้วยลําดบัที 3) ซึงออกโดยบริษัทศนูย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท 

5.5.4. เอกสารประกอบการแสดงตน (ตามทีระบใุนข้อ 5.6)  

5.5.5. หนงัสือมอบอํานาจให้กระทําการแทนพร้อมตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีทมีอบหมายให้ผู้ รับมอบอํานาจ

มากระทําการแทน) พร้อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้จองซือและผู้ รับมอบอํานาจซงึลงนามรับรองสําเนา

ถกูต้อง (สงิทสีง่มาด้วยลาํดบัท ี5) 

5.5.6. สําหรับผู้ ทีประสงค์จะฝากหุ้นสามญัเพิมทุนไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที 600  ใน

นามผู้จองซอืโปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิมเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ทีประสงค์นํา

หลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่านนั” (สิงทีสง่มาด้วยลําดบัที 4) เพือ

นําสง่ให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

5.5.7. สําเนาสมดุเงินฝากธนาคารหน้าแรกพร้อมทงัลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้จองซือหุ้น ในกรณีทผีู้ถือหุ้น

ทีจองซือหุ้นสามญัเพมิทนุไมไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุ หรือในกรณีทีผู้ ถือหุ้นจองซือหุ้นสามญัเพิม

ทนุเกินกวา่สทิธิได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัไมค่รบตามจํานวนทีจองซือเกินกว่าสิทธิ (ตามทีระบใุนข้อ 5.7) 

5.6. เอกสารประกอบการแสดงตน 

บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนทียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง หรือในกรณีทีไม่มีบตัรประจําตวั

ประชาชนให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านทีมีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกัหรือสําเนาเอกสารทางราชการอืนทีมีเลข

ประจําตวัประชาชน 13 หลกัพร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

ในกรณีทีมีการเปลียนชือ/ชือสกลุซงึทําให้ชือ/ชือสกุลไมต่รงกบัชือผู้ถือหุ้นทีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 6 

สิงหาคม 2562 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุ ให้แนบสําเนาเอกสารทีออกโดยหนว่ยงานราชการ

เช่น ทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบแจ้งเปลียนชือ/ชือสกลุ เป็นต้น พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 
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บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว 

สําเนาใบตา่งด้าวหรือสาํเนาหนงัสอืเดินทางทียงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

 

นิติบคุคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย 

สําเนาหนงัสือรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวนัจองซือพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

โดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนนั และประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาบตัรประจําตวั

ประชาชน สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว

พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

นิติบคุคลทีจดทะเบียนในตา่งประเทศ 

สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตงับริษัท หรือหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือหนงัสือรับรองของบริษัททีมีอายไุม่เกิน 12 เดือน

ก่อนวนัจองซือพร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนนัและประทบัตราสําคญัของ

นิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาใบตา่งด้าวหรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอีํานาจลงนามของนิติ

บคุคลดงักลา่วพร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง สําเนาเอกสารประกอบทีลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องแล้วต้องได้รับ

การรับรองลายมือชือโดยเจ้าหน้าที Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าทีสถานทูตไทยหรือสถานกงสลุไทยใน

ประเทศทีเอกสารดงักลา่วได้จดัทําหรือรับรองความถกูต้องและมีอายไุมเ่กิน 12 เดือนก่อนวนัจองซือ 

5.7. การคืนเงนิค่าจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุให้แก่ผู้ถอืหุ้นในกรณีทีได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิมทนุไม่ครบ

ตามจาํนวนทีจองซือ 

ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นทีจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิมทุน หรือในกรณีทีผู้ ถือหุ้นจองซือหุ้น

สามญัเพมิทนุเกินกวา่สิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัไมค่รบตามจํานวนทีจองซือเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะดําเนินการให้

มีการคืนเงินค่าจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนส่วนทีไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบีย 

และ/หรือ ไม่มีค่าเสียหายใดๆ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัปิดการจองซือหุ้นโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนเงิน

อตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบญัชีของผู้จองซือตามทีระบไุว้ในใบจองซอืหุ้นสามญัเพิมทนุ 

โดยผู้จองซือต้องแนบสําเนาสมดุเงินฝากธนาคารหน้าแรก (พร้อมทงัลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้จองซือหุ้น) 

ทงันี บญัชีเงินฝากธนาคารดงักลา่ว จะต้องเป็นประเภทบญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัของธนาคารทีมีสาขาใน

ประเทศไทยเท่านนั โดยชือบญัชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชือเดียวกบัชือผู้จองซือหุ้นเท่านนั ซึงต้องไม่เป็นบญัชีเงิน

ฝากร่วม  



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 
 

หน้าท ี10 
 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีทีบริษัทไมส่ามารถดําเนินการคืนเงินค่าจองซือในสว่นทีไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรร

ไมค่รบตามจํานวนทีจองซือเกินกว่าสิทธิโดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือได้ตามทีระบไุว้ในใบจองซือ

หุ้นสามญัเพิมทนุ เนืองจากชือบญัชีเงินฝากไม่ตรงกับชือผู้จองซือ หรือไม่ว่าด้วยสาเหตใุดก็ตามทีอยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของบริษัท บริษัทจะดําเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือในสว่นทีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่

ครบตามจํานวนทีจองซือเกินกว่าสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมสงัจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซือหุ้นและส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตามทีอยูท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯตามสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที 6 สิงหาคม 2562  

กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนนั ผู้ จองซือจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสํานกัหกับญัชีหรือเช็ค

ธนาคาร 

ทงันี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซือในส่วนทีไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตาม

จํานวนทีจองซือเกินกว่าสิทธิผา่นระบบการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือตามทีระบไุว้ในใบจองซือหุ้นสามญั

เพิมทุน หรือโดยการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้ จองซือตามทีอยู่ทีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ถือหุ้นของบริษัท

ตามสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที 6 สิงหาคม 2562 ให้ถือวา่ผู้จองซอืได้รับเงินคา่จองซือในสว่นทีไม่ได้รับการจดัสรร

หรือได้รับการจดัสรรไมค่รบตามจํานวนทีจองซือเกินกวา่สิทธิโดยชอบ และผู้จองซือไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย และ/

หรือ ค่าเสยีหายใดๆ จากบริษัทอีกตอ่ไป 

5.8. วิธีการส่งมอบหลกัทรัพย์ 

5.8.1. ในกรณีทีผู้จองซือประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึงผู้จองซือมีบญัชีซือขายหลกัทรัพย์

อยู่ บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นทีได้รับจดัสรรฝากไว้กับ “บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั

เพอืผู้ฝาก” โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และบริษัทหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นทีผู้จองซือฝากไว้ 

และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัปิดการจองซือหุ้น 

5.8.2. ในกรณีทีผู้ จองซือประสงค์จะฝากหุ้ นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที 600 บริษัทจะ

ดําเนินการนําหุ้นทีได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” โดยศูนย์รับ

ฝากหลกัทรัพย์จะบันทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นเข้าบญัชีดงักล่าวในนามของผู้จองซือหุ้นและออกหลกัฐาน

การฝากให้แก่ผู้จองซือภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัปิดการจองซือหุ้น 

5.8.3. ในกรณีทีผู้ จองซือประสงค์จะขอรับใบหุ้ นในนามของผู้ จองซือหุ้น ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ในฐานะนาย

ทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจํานวนหุ้นทีได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจดัสรรทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตามชือและทีอยู่ทีปรากฏในฐานข้อมูลผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 6 

สิงหาคม 2562 ภายใน 15 วนันบัแตว่นัปิดการจองซือหุ้น 
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5.9. ข้อมูลสาํคัญอนืๆเกยีวกับการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน 

5.9.1. ผู้ถือหุ้นทีจองซือจะได้รับหลกัฐานการรับฝากการจองซือหุ้นทีลงชือรับจากเจ้าหน้าทีผู้ รับจองซือหุ้นเพือเป็น

หลกัฐานในการรับจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุ 

5.9.2. ผู้ ถือหุ้นทีมิได้ใช้สิทธิจองซือหุ้นสามญัเพิมทุน หรือมิได้ชําระเงินตามวนัและเวลาทีกําหนด หรือเช็คหรือ

แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ทีสงัจ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามวันทีทีสงัจ่าย บริษัทจะถือว่าผู้ ถือหุ้น

ดงักลา่วสละสทิธิในการจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุในครังน ี

5.9.3. หากจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นระบใุนใบจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุมากกวา่จํานวนเงินทีบริษัทได้รับชําระ บริษัทขอ

สงวนสิทธิทีจะถือตามจํานวนเงินทีบริษัทได้รับจากการจองซือหุ้นเป็นหลกั 

5.9.4. หากจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นระบใุนใบจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุน้อยกวา่จํานวนเงินทีบริษัทได้รับชําระ บริษัทขอ

สงวนสิทธิทีจะใช้ดลุยพินิจในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายตามทีบริษัทเห็นสมควร 

5.9.5. ผู้ ถือหุ้นทีใช้สิทธิในการจองซือจะต้องระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์ (ตามทีระบไุว้ด้านหลงัใบจอง) ทีผู้ ถือหุ้นมี

บญัชีซือขายหลกัทรัพย์อยู ่และเลขทีบญัชีซือขายหลกัทรัพย์ทีประสงค์จะให้โอนหุ้นทีได้รับการจัดสรรเข้า

บญัชีดงักลา่วให้ถกูต้อง โดยชือบญัชีซือขายหลกัทรัพย์ทีระบไุว้ในใบจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุจะต้องเป็นชอื

เดียวกนักบัผู้จองซอืหุ้น หากระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์หรือเลขทีบญัชีซือขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง หรือระบุ

เลขทีบัญชีซือขายหลกัทรัพย์ของบุคคลอืน จะทําให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามัญเพิมทุนเข้าบัญชีซือขาย

หลกัทรัพย์ได้ ซึงในกรณีดังกล่าวบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้ นหรือความล่าช้าในการ

ติดตามหุ้นคืน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดงักล่าว โดยออกใบหุ้นตามจํานวนทีได้รับการ

จัดสรรในนามของผู้จองซือหุ้น และจัดส่งใบหุ้นให้ตามชือทีอยู่ทีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ

ตามสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 6 สิงหาคม 2562 ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัปิดการจองซือหุ้น ซึง

บริษัทจะไมรั่บผิดชอบในกรณีทีผู้ถือหุ้นไมส่ามารถขายหุ้นทีได้รับจดัสรรได้ทนัวนัทําการแรกของการซือขาย

หุ้นทีได้รับการจดัสรร 

5.9.6. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลยีนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซือ การชําระเงินคา่จองซือหุ้นสามญัเพิมทนุ 

และเงือนไขอืนๆ ในการจองซือตามความเหมาะสมในกรณีทีเกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจํากัดในการ

ดําเนินงาน ทงัน ีเพือให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัท 

6. วัตถุประสงค์การเพิมทนุและการใช้เงนิทุนส่วนทีเพิม 

ในการเสนอขายหุ้นสามญัแก่ผู้ถือหุ้นเดิมครังน ีทางบริษัทคาดวา่จะได้รับเงินจํานวน 287,680,768.65 บาท บริษัทคาดวา่

จะได้รับเงินทงัสิน 287,680,768.65 บาท โดยมีวตัถปุระสงค์เพือนําเงินทีได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทนุ

มาใช้ดงันี 
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การดําเนินงานในสว่นของธุรกิจเดิมของบริษัท 

บริษัทจะขยายธุรกิจบริการขนส่งทางบกโดยจัดหารถบรรทุกและตู้สินค้าเพิมเติม เพือรองรับการขยายธุรกิจบริการขนส่งใน

ประเทศ บริษัทวางแผนจัดหารถบรรทุกกึงพ่วง (รถหัวลากและหางลาก) และตู้ สินค้า (Container) เพิมเติม เพือขยายขีด

ความสามารถในการให้บริการขนสง่ให้ถึง ,000,  ตนัต่อปี โดยจะจดัหารถบรรทุกกึงพ่วง 22 ล้อ จํานวน 40 คนั ซึงบริษัท

ได้รับรถบรรทกุมาแล้วจํานวน 25 คนั ยงัคงเหลืออีก 15 คนั โดยจ่ายชําระเงินดาวน์ร้อยละ 20-30 ของราคาขาย คิดเป็นมลูค่า

เงินลงทนุประมาณ 20 ล้านบาท และจดัหาตู้สนิค้า เพิมเติมเพอืให้บริการขนสง่สินค้าแก่ลกูค้าโดยมีมลูคา่เงินลงทุนประมาณ 5 

ล้านบาท รวมเป็น 25 ล้านบาท พร้อมทงัการลงทุนเพือปรับปรุงท่าเทียบเรือและคลงัสินค้าของบริษัท และโครงการอืนๆ ที

เกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทโดยใช้เงินทุนสิน 190 ล้านบาท และขยายการบริการพิธีการศุลกากรและบริการรับจัดการขนส่ง

สินค้าระหว่างประเทศประเภททีไม่มีเรือของตนเอง (C/Clearance & NVOCC) จะช่วยเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันทาง

ธุรกิจของบริษัททําให้บริษัทฯ มีโอกาสในการพลิกฟืนสถานะของธุรกิจของบริษัทฯ ทีขาดทนุมาอยา่งตอ่เนืองในอดีต โดยจะเงิน

ทีได้จากการเพิมทุนจะถกูนําไปใช้เพือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการดําเนินธุรกิจให้บริการด้านพิธีการศลุกากร (Custom 

Clearance) และบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (NVOCC) ให้แก่ลกูค้าทีต้องการนําเข้า-ส่งออกสินค้า โดยบริษัท

สามารถเริมให้บริการดงักลา่วได้ทนัทีภายหลงัได้รับเงินเพิมทุน โดยมุ่งเน้นฐานลกูค้าทีใช้บริการท่าเทียบเรือและบริการขนส่ง

ของบริษัท ไปจนถึงลกูค้าโรงงานอตุสาหกรรมตา่งๆ โดยบริษัทคาดวา่จะต้องการใช้เงินทนุหมนุเวียนประมาณ 10 ล้านบาท  

การดําเนินงานในสว่นของธุรกิจใหม ่

บริษัทขยายธุรกิจใหม่โดยการลงทนุในบริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จํากดั (บริษัทยอ่ย) ซงึดําเนินธุรกิจให้สินเชือ และแฟคเตอริง

เพือเพิมผลตอบแทนให้กับบริษัทโดยมีมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 100 ล้านบาท และได้ศึกษาโครงการลงทุนในพลังงาน

แสงอาทิตย์จํานวน 2 โครงการในประเทศเวียดนาม ซึงคาดว่าจะมีรายได้ และผลการดําเนินงานทีมนัคงเพือเพิมผลตอบ

แทนให้กบับริษัทได้มากขนึ ทําให้ผลประกอบการของบริษัทมีกําไร โดยบริษัทคาดวา่จะใช้เงินทนุประมาณ 340 ล้านบาท 

ทงันี บริษัทมีแผนจะใช้เงินทนุทีเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทนุครังก่อนจํานวน 177.22 ล้านบาท และเงินทีเหลือจาก

การจําหน่ายทีดินจํานวน 122.78 ล้านบาท รวม 2 รายการเป็นจํานวน 300 ล้านบาทนํามารวมกับเงินเพิมทุนในครังนีจํานวน 

287 ล้านบาทมาซงึเป็นจํานวนเงินรวมทงัสนิ 587 ล้านบาทจดัสรรตามสดัสว่นของวตัถปุระสงค์การใช้เงินใหมด่งัน ี

 แผนการจัดสรรการใช้เงนิทุน มูลค่า  

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 

ร้อยละ 

ระยะเวลาการใช้เงนิทุน 

1 เงินลงทนุในธุรกิจทีอยูร่ะหวา่งศกึษาโครงการ 340.00 58 

ภายใน 1 ปี 2 เงินลงทนุในธุรกิจทา่เรือ 30.00 5 

3 เงินลงทนุลงทนุใน บจ.บียอนด์ แคปปิตอล จํากดั(บริษัทยอ่ย) 100.00 17 

4  ลงทนุเพอืรองรับการขยายธุรกิจ 77.00 13 ภายใน 2 ปี 

5 เงินหมนุเวียนในธุรกิจ 40.00 7  

รวมทงัสนิ 587.00 100  



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 
 

หน้าท ี13 
 

เมอืเงินเพมิทนุตามวตัถปุระสงค์ข้อ 1 ถึงข้อ 3 คงเหลอืให้สามารถนําไปใช้กบัวตัถปุระสงค์ข้อ 4 และ 5 ได้ตามจํานวนทคีงเหลอื 

และหากเงินเพิมทนุดงักลา่วข้างต้นจดัสรรได้ไมค่รบตามวตัถปุระสงค์ บริษัทมีแนวทางในการหาแหลง่เงินทนุเพมิเติมจาก

สถาบนัการเงินและกลุม่ทนุต่างๆ 

 

7. ประโยชน์ทีบริษทัจะได้รับจากการเพิมทนุ / จัดสรรหุ้นสามญัเพิมทนุ 

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนจานวนหุ้นทีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ครังนี บริษัทจะ

ได้รับเงินทุนสว่นทีจําเป็นในการเพิมสภาพคลอ่งของบริษัทและเงินทนุหมนุเวียนเพือขยายบริการขนสง่ทางบก บริการพิธี

ศลุกากรและบริการรับจัดการขนสง่สินค้าระหว่างประเทศประเภททีไม่มีเรือของตนเอง (C/Clearance & NVOCC) การ

ปรับปรุงท่าเรือและคลงัสินค้าของบริษัท เพือเพิมศกัยภาพทางการแข่งขนัในบริการทางโลจิสติกส์ทีของบริษัทในปัจจุบนั 

รวมถึงการลงทนุในบริษัทยอ่ยสาํหรับการให้สินเชือและแฟคเตอริง และการลงทนุในพลงังานแสงอาทิตย์ ซงึบริษัทมองวา่

เป็นอตุสาหกรรมทีมีการเติบโตทีดีในอนาคตมีดีมานด์เติบโตอยา่งตอ่เนืองและยงัเป็นการตอ่ยอดแผน B2E (Begistics to 

Energy)  

8. ประโยชน์ทีผู้ถอืหุ้นพึงจะได้รับจากการเพิมทนุ / จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทนุ 

8.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายในการจา่ยเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ  ของกําไรสทุธิในแตล่ะปี  

8.2. โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการดาํเนินงาน 

ผู้จองซอืหุ้นสามญัในครังนจีะมีสทิธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานเมือบริษัทเริมมีผลกําไรสทุธิจากการ

ดําเนินงานและไมมี่ผลขาดทนุสะสม 

9. รายละเอียดอืนใดทจีะเป็นสาํหรับผู้ถอืหุ้นเพอืใช้ในการประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัติการเพิมทุน / 

จัดสรรหุ้นเพิมทุน 

9.1. ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท 

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering)  ตามทีที

ประชมุคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอตอ่ทีประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครังท ี1/2562 ในวนัที 26 กรกฎาคม 2562 นนั จะ

มีผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ต่อราคาหุ้นของบริษัทซึงจะลดลงในอตัราร้อยละ 25.42 โดยอ้างอิงราคา

ตลาดที 0.59 บาทต่อหุ้ น (คํานวณจากราคาถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ้ นสามัญของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์

ย้อนหลงั 15 วนัทําการติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัทครังท ี6/2562 เมอืวนัท ี14 พฤษภาคม 2562) 

9.2. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรของผู้ถอืหุ้น 

การเสนอขายหุ้นในครังนไีมม่ผีลกระทบด้านสว่นแบง่กําไร เนืองจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทนุสทุธิ 
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9.3. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถอืหุ้น 

โดยทวัไปนนัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทนุทีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น 

(Rights Offering) กรณีทีผู้ ถือหุ้นทุกรายจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนตามสิทธิ จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในการออก

เสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม อย่างไรก็ตาม สืบเนืองจากการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 1/2562 ในวนัที 26 กรกฎาคม 

2562 ซงึได้มีการพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น 

(Rights Offering) ในกรณีทีผู้ถือหุ้นเดิมทกุรายใช้สิทธิจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุตามสทิธิ จะมีผลกระทบตอ่สิทธิออก

เสียงของผู้ ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทนุให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมคิดเป็นร้อยละ 14.28 และในกรณีทีไมม่ผีู้ ถือ

หุ้นเดิมใช้สิทธิในการจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุจองซอืหุ้นสามญัเพิมทนุทีเหลือจากการเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม

สดัสว่นการถือหุ้นทงัหมด จะทําให้เกิดผลกระทบตอ่สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 25
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ส่วนท ี2 – ข้อมูลเบืองต้นของบริษัท บี จิสตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 

 

1. ชอืและสถานทีตังของบริษัทจดทะเบียน 

 ชือ (ภาษาไทย)  : บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

ชือ (ภาษาองักฤษ)  : Begistics Public Company Limited 

ชือยอ่  :  B 

ประเภทธุรกิจ  : ให้บริการทา่เทียบเรือ โรงพกัสินค้า ,ขนสง่ภายในประเทศและโลจิสติกส์ 

ทตีงัสาํนกังานใหญ่ : เลขที /   อาคารกรีนทาวเวอร์ ชนั  ยนูิตเค ถนนพระราม   

  แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

 เลขทะเบียนบริษัท  : บมจ.  

โทรศพัท์   : 0-2367-3570-6 

 โทรสาร   : 0-2367-3577 

 เว็บไซต์   : http://www.begistics.co.th 

ทนุจดทะเบียน : ณ วันที  6 สิงหาคม 2562   บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน  883,340,850.84 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามญั จํานวนรวม 1,299,030,663 หุ้น มลูคา่หุ้นทตีราไว้หุ้นละ 0.68 บาท  

 ทนุชําระแล้ว  : ณ วนัที 6 สิงหาคม 2562  บริษัทมีทนุชําระแล้วจํานวน 592,796,735.40 บาท  

แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 871,759,905 หุ้น มลูคา่หุ้นทตีราไว้หุ้นละ 0.68 บาท 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ และการแข่งขนั 

2.1   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทมีการประกอบธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ครบวงจร เดิมธุรกิจหลกัของบริษัทมีเพียง การให้บริการท่า

เทียบเรือ และโรงพกัสินค้าทีท่าเรือบางปะกง  ต่อมาบริษัทได้เริมดําเนินการบริการขนส่งในประเทศ และบริการอืนๆ 

ทีเกียวข้อง และบริการพิธีศุลกากรและบริการรับจัดการขนสง่สินค้าระหว่างประเทศประเภททีไม่มีเรือของตนเอง 

(C/Clearance & NVOCC)โดยมีรายละเอียด ดงันี 

2.1.1  ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพกัสินค้า 

บริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือ และบริการอืน ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ บริการโรงพกัสินค้า ขน

ถ่ายสนิค้า บรรจแุละแยกสนิค้า และอืน ๆ ปัจจบุนั บริษัทได้ให้บริการทา่เทียบเรือแก่เรือชายฝัง และเรือบรรทกุสินค้า

เทกองทขีนถ่ายสนิค้าผา่นทา่เรือของบริษัท อีกทงัยงัคงให้บริการโรงพกัสนิค้า ขนถ่ายสินค้า บรรจแุละแยกสนิค้า และ

บริการอนื ๆ แก่ลกูค้าทีบรรทกุสนิค้าในตู้คอนเทนเนอร์ และ นําเข้าและสง่ออกผ่านท่าเรืออืน 

2.1.2  ธุรกิจขนส่งภายในประเทศ 

  บริษัท มีการขยายธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ครบวงจร โดยเริมจากธุรกิจขนสง่ในประเทศ บริการเช่ารถเครน  

ตงัแตเ่ดือนธนัวาคม 2558 เป็นต้นมา 

2.1.3 ธุรกิจบริการพิธีศุลกากรและบริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศประเภททีไม่มี

เรือของตนเอง (C/Clearance & NVOCC) 

บริษัทขยายเพมิการบริการทางด้านโลจิสติกส์ให้ครบวงจร บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยงัด้านการบริการพิธีการ

ศลุกากร และการรับจดัการขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศ (International Freight Forwarding Services) ตงัแตเ่ดือน

มกราคม 2561 ด้วยบคุลากรทีมคีณุภาพและใสใ่จในการบริการลกูค้า โดยมีผู้ ชํานาญการศลุกากรในการให้บริการ

ทางด้านพิธีการศลุกากร ในสว่นของการรับจดัการขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศ บริษัทมีเครือขา่ยในตา่งประเทศใน

การให้บริการครอบคลมุทวัโลก พร้อมให้บริการได้ทกุจดุหมาย 

 

2.2   โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจสําหรับปีสินสดุ 2560 - 2561 และ ณ วนัที 31 มีนาคม 2 มี

รายละเอยีด ดงันี 
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รายได้จากการให้บริการ 

2560 2561 31 มีนาคม 2562 

รายได้  

(พนับาท) 

% รายได้  

(พนับาท) 

% รายได้  

(พนับาท) 

% 

-ธุรกิจทา่เทยีบเรือ โรงพกัสินค้า และ  

คา่บริการสนิค้าทณัฑ์บน 

54,416 44.10 44,135 7.73 25,783 21.41 

-ธุรกิจขนสง่ในประเทศและบริการที

เกียวข้อง 

69,376 54.43 213,267 37.36 47,721 39.62 

-ธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์1) - - 303,166 53.11 42,959 35.67 

-รายได้อืนๆ 1,844 1.47 10,270 1.80 3,977 3.30 

รวมรายได้จากการให้บริการ 125,636 100.00 570,838 100.00 120,440 100.00 
หมายเหต ุ 1) บรษัิทเรมิดําเนนิการใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสใ์นเดอืนมกราคม 2561 

 2.3 ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

  2.3.1 ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสนิค้า 

บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน) “บริษัท” ประกอบธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือและบริการอืนๆ ที

เกียวข้องกบัการขนสง่สนิค้าทางทะเล โดยลกูค้าของบริษัทจะมีทงัลกูค้าทีเป็นเจ้าของเรือ เจ้าของตู้สนิค้าและผู้ นําเข้า

และสง่ออกสนิค้าระหวา่งประเทศ ทงัน ีบริษัทสามารถจะให้บริการทา่เทียบเรือกบัลกูค้าทีเป็นเจ้าของเรือขนสง่ตู้คอน

เทนเนอร์ระหวา่งประเทศ ในเส้นทางการเดินเรือระหว่างประเทศไทย ฮ่องกง มาเลเซีย  ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์  เวียดนาม 

สาธารณรัฐประชาชนจีน และบรูไน โดยตู้คอนเทนเนอร์ทีบรรทกุในเรือดงักลา่วมีทงัตู้ เปล่าและตู้ทีบรรจุสินค้า เพือ

การนําเข้าและสง่ออกตามเส้นทางการเดินเรือดงักลา่วข้างต้น รวมทงัใช้บริการอนืๆภายในทา่เทียบเรือของบริษัทอนั

ได้แก่ บริการโรงพกัสินค้า ขนถ่ายสนิค้า บรรจแุละแยกสินค้า ซอ่มแซมตู้สนิค้า และบริการอืนๆ ทีเกียวข้อง 

แต่เนืองจากเป็นท่าเรือปากแม่นําซึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากการตกตะกอนของดินตะกอนปากแม่นํา

ส่งผลให้ร่องนําตืนเขินต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขดุลอกเป็นประจํา ประกอบกับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศ ทีปริมาณสินค้านําเข้าและสง่ออกลดจํานวนลงอยา่งมาก  ทําให้ไมม่ีเรือสินค้าเดินทะเลเข้าเทียบทา่เรือนี จึง

ไม่มีการดําเนินธุรกิจการขนส่งระหวา่งประเทศทางทะเลมาตงัแตก่ลางปี 2551 เป็นต้นมา  ดงันนั การประกอบธุรกิจ

หลกัของบริษัทจึงได้แก่การให้บริการแก่เรือชายฝัง และเรือสินค้าเทกองทีบรรทกุสนิค้าผ่านทา่เรือของบริษัท  โดยการ

ให้บริการบางประเภทภายในท่าเทียบเรือนนั บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ดําเนินการแทน ได้แก่ การขนสง่ตู้

คอนเทนเนอร์ และการบรรจุและแยกสินค้า ซึงต้องใช้แรงงานจํานวนมาก ทงันีเพือลดภาระในการบริหารงานด้าน

บคุคล และคา่ใช้จ่ายอืนๆทเีกียวข้อง  

ทา่เทียบเรือของบริษัทตงัอยู่ท ีเลขท ี8/1 หมูท่ี 8 ถนนสขุมุวิท (บางนา-ตราด) กม. 52 ตําบลทา่ข้าม อําเภอ

บางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทา่เทียบเรือมีลกัษณะเป็นสะพานยืนออกไปในแมน่ําบางปะกงยาวประมาณ 147 เมตร 

มีความกว้างหน้าทา่ประมาณ 30 เมตร ความยาวหน้าทา่เรือประมาณ 148 เมตร ระดบัความลกึหน้าทา่ 4 เมตร จาก

ระดบันําทะเลปานกลาง มีร่องนําลกึประมาณ 4.5 เมตร วดัจากระดบันําทะเลปานกลาง สามารถรับเรือสนิค้าระวาง

ขบันําสงูสดุขนาด 10,000 เดทเวทตนั (DWT)  
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ปริมาณเรือสนิค้าทีใช้บริการทา่เทียบเรือของบริษัทตงัแตปี่ 2554 ถึง 2561 เป็นดงันี 

ปี จาํนวนเรือระหว่างประเทศ (ลาํ) จาํนวนเรือชายฝัง (ลาํ) จาํนวนเรือสนิค้าเทกอง (ลาํ) 

2554 - 216 175 

2555 - 190 81 

2556 - 126 48 

2557 - 1 96 

2558 - - 181 

2559 - - 192 

2560 - 36 61 

2561 - 30 80 

 

บริษัทสามารถให้บริการรองรับจํานวนตู้สินค้าได้เต็มกําลงัความสามารถที 250,000 TEUS ต่อปี ทังนี

จํานวนสินค้าทีขนถ่ายผา่นทา่เทียบเรือของบริษัทตงัแตปี่ 2554 ถึง 2561 เป็นดงันี   

ปี 
ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ (ทอีีย)ู ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์รวม ปริมาณสินค้าเทกอง 

ตู้หนัก ตู้เปล่า ทีอีย ู ตัน 

2554 5,839 10,197 16,036 378,772 

2555 20,966 8,154 29,120 151,817 

2556 10,555 662 11,217 21,141 

2557 6 41 94 190,477 

2558 - - - 366,957 

2559 - - - 327,675 

2560 - - - 107,900 
2561 - - - 162,259 

หมายเหต:ุ ทีอีย ู ( TEU=Twenty-foot equivalent unit) เป็นหน่วยมาตรฐานทีใช้วดัขีดความสามารถของเรือสินค้าและทา่

เทียบเรือ    

 

บริษัทมีโรงพกัสนิค้าและลานพกัตู้สนิค้าของบริษัทมีพืนทรีวมทงัสนิ 137,580 ตารางเมตร สามารถรองรับตู้

สินค้าได้ทงัสนิจํานวน 15,000 TEUS  โดยแบ่งเป็นดงันี 

ประเภทของคลังสนิค้า จาํนวนอาคาร จาํนวนพนืที (ตารางเมตร) 

อาคารโรงพกัสนิค้า 
สินค้าขาเข้า        หลงั 1/ 

สินค้าขาออก       หลงั 2/ 

12,200 

5,000 

พนืทลีานพกัตู้สนิค้า 

(รวมพืนทใีนและนอกเขตทําเนียบเทา่เรือ) 
 119,330 
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ประเภทของคลังสนิค้า จาํนวนอาคาร จาํนวนพนืที (ตารางเมตร) 

พนืทเีก็บสินค้าอนัตราย 2/  150 

พนืทเีก็บตู้สินค้าห้องเย็น 2/  900 

รวม  137,580 

หมายเหต:ุ 1/ โรงพกัสินค้าขาเข้า  หลงั ตงัอยูท่งัในและนอกเขตทําเนียบทา่เรือ  โดยอาคารทีอยูใ่นเขตทําเนียบทา่เรือมพืีนที  

  ,  ตารางเมตร และอาคารทีอยูน่อกเขตทําเนียบทา่เรือมพืีนที ,  ตารางเมตร ซงึในปัจจบุนับริษัทได้ปรับ 

  พนืทีโรงพกัสินค้าขาเข้าในเขตทําเนียบทา่เรือประมาณร้อยละ  ของพนืทีโรงพกัสินค้ามาใช้เป็นพืนทีสําหรับโรงพกั 

  สินค้าขาออก  

 2/ ตงัอยูน่อกเขตทําเนียบทา่เรือ 

 

 นอกจากนีในการประกอบธุรกิจบริษัทได้รับใบอนญุาตจากหนว่ยงานทีเกียวข้อง เพอืดําเนินการตา่งๆ จากอดีต

ทีผ่านมา บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบและเงือนไขทีกําหนดในใบอนุญาตต่างๆ อย่างเคร่งครัด ซึงผู้บริหารของ

บริษัทเชือมนัวา่บริษัทจะไมม่ปัีญหาในการขอตอ่อายขุองใบอนญุาตต่างๆ 

   2.3.2  ธุรกิจขนส่งในประเทศ และบริการอืนทเีกยีวข้อง 

  เนืองจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ครบวงจร โดยเริมจากธุรกิจขนส่งในประเทศ ใน

เดือนธันวาคม 2558 โดยมีศูนย์บริหารการขนส่งและซ่อมบํารุงรถบรรทุกและรถเครนอยู่ที 273/15 หมู่ 6 ถนน

บายพาส กม. 94-95 ตําบลสรุศกัดิ อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ และได้จดัหา รถบรรทกุ รถเครน เพอืให้บริการลกูค้า 

อีกทงัยงัได้เปิดรับซอ่มบํารุงรถกระบะ และ รถบรรทกุให้กบัลกูค้าทวัไป ทงัน ีบริษัทได้วา่จ้างบคุลากรทีมีความรู้ความ

ชํานาญมาดําเนินกิจการ อาทิเช่น พนกังานขบัรถบรรทกุ รถเครน ช่างซอ่มบํารุง ฯลฯ เพือสนบัสนนุธุรกิจเหลา่นี 

    2.3.3  ธุรกิจบริการพิธีการศุลกากร และการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International 

Freight Forwarding Services) 

  เพอืเพิมการบริการทางด้านโลจิสติกส์ให้ครบวงจร บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยงัด้านการบริการพธีิการศลุกากร 

และการรับจดัการขนสง่สินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding Services) ตงัแต่เดือนมกราคม 

2561 ด้วยบคุลากรทีมีคณุภาพและใสใ่จในการบริการลกูค้า โดยมีผู้ ชํานาญการศลุกากรในการให้บริการทางด้านพิธี

การศลุกากร ในสว่นของการรับจดัการขนส่งสินค้าระหวา่งประเทศ บริษัทมีเครือข่ายในตา่งประเทศในการให้บริการ

ครอบคลมุทวัโลก พร้อมให้บริการได้ทกุจดุหมาย 
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2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

   2.4.1 ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสนิค้า 

  ทา่เทียบเรือของบริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) ทีปัจจบุนัเปลยีนมามุง่เน้นให้บริการกบัสนิค้าเทกอง เป็น

ธุรกิจทีมีการแข่งขนัทีคอ่นข้างสงู โดยเฉพาะในแม่นําบางปะกง ข้อได้เปรียบของท่าเรือของบริษัทคือ สามารถรับเรือ

ลําเลียงทีมีขนาดมากถึง 6,000 ตนั มากกว่าท่าอืน ๆ ในแม่นําบางปะกงทีสามารถรับเรือลําเลียงได้สงูสดุในขนาดที

น้อยกว่ามาก อย่างไรก็ตาม บริษัทได้หนัมาจบัลกูค้าในกลุ่มสินค้าเทกองนีเป็นเวลาไม่นาน จึงยงัมีฐานลกูค้าทีน้อย

กว่าคู่แข่ง แต่บริษัทยงัคงพฒันาและพยายามดงึลกูค้าใหมใ่ห้มาใช้บริการอย่างต่อเนือง อย่างไรก็ตาม สินค้าเทกอง

หลายประเภท มปีริมาณการนําเข้าและสง่ออกทีผนัผวนตามฤดกูาล 

  ในสว่นของโรงพกัสินค้าและคลงัสินค้า บริษัทยงัคงมีลกูค้าประจําใช้บริการอยู่จํานวนหนึง ซึงสร้างรายได้

ให้กบับริษัทอยา่งต่อเนืองเช่นเดียวกนั 

   2.4.2 ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอืนทีเกยีวข้อง 

  ภาวะการแข่งขนัในธุรกิจขนสง่ในประเทศมีการแข่งขนัค่อนข้างสงู มีผู้ ให้บริการจํานวนมากแต่มีเพียงไมกี่

รายทีสามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร ซึงเป็นนโยบายและเป้าหมายของบริษัท อนัจะเป็นการสร้างความ

ได้เปรียบในเชิงการแขง่ขนั ทําให้ลกูค้าเลอืกมาใช้บริการของบริษัทมากยิงขนึ บริษัทพยายามสร้างระบบการบริการทีดี 

ระบบการควบคมุคณุภาพของการบริการทีเข้มข้น และ การดแูลรักษาความปลอดภยัและอาชีวอนามยั เพือสร้างความ

แตกตา่งกบัคูแ่ข่ง และดงึดดูลกูค้าให้มาใช้บริการ 

  2.4.3 ธุรกิจบริการพิธีการศุลกากร และการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International 

Freight Forwarding Services) 

  บริษัทฯ เล็งเห็นการพัฒนาควบคุมคุณภาพการให้บริการได้อย่างเต็มที ดังนัน จึงได้ริเริมแนวคิดการ

ให้บริการระบบโลจิสติกส์อย่างครบวงจร กล่าวคือให้บริการตงัแต่ให้คําปรึกษาเรืองกฎเกณฑ์และวิธีการนําเข้าและส่งออก

เพอืให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุแก่ผู้ ทีเข้ามาติดตอ่ บริการผา่นพิธีศลุกากร ตอ่มาได้เพิมบริการการขนสง่ทางบก โดยให้บริการทงั

รถหวัลาก หางลาก และรถบรรทกุ เพือสนบัสนนุการขนสง่ระหวา่งจดุขนถ่ายสินค้า และได้เริมขยายการให้บริการการขนสง่ทาง

บกข้ามชายแดน (Cross-border transport) โดยเริมต้นจากประเทศพม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน 

ตามลําดบั และมีแผนทีจะขยายเส้นทางการขนสง่ทางบกสูป่ระเทศเพือนบ้านอืนๆ ในอนาคต  
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 2.5  ลักษณะลกูค้า และกลุ่มลกูค้าเป้าหมายของบริษทั 

   2.5.1  ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสนิค้า 

  ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท ได้แก่ บริษัททีเป็นเจ้าของเรือ เจ้าของตู้ สินค้าและผู้

นําเข้าและสง่ออกสินค้าทางเรือ ซงึลกูค้าเหลา่นีเป็นลกูค้าทขีนสง่สนิค้าทางเรือเป็นหลกัไมว่า่จะเป็นเรือบรรทกุตู้คอน

เทนเนอร์หรือเรือสินค้าเทกอง ลกูค้าทีขนส่งสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์และใช้บริการฝากเก็บสินค้าในคลงัสินค้าเป็น

ลกูค้าทีเป็นบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กีฬา และ สินค้าอุปโภคบริโภค ทีมาใช้บริการฝากเก็บ สินค้าในคลงัสินค้าของ

บริษัท  เพือทําการคดัแยกและบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพือนําเข้า-สง่ออกไปยงัต่างประเทศผ่านท่าเรืออืน ๆ 

ตอ่ไป 

  ส่วนเรือลําเลียงทีขนส่งสินค้าเทกอง ส่วนใหญ่มีการถ่ายสินค้ามาจากเรือเดินสมุทรทีท่าเรืออืน ๆ ใส่เรือ

ลําเลยีงและขนผ่านทา่เรือของบริษัท เพือบรรทกุใสร่ถบรรทกุและขนสง่ไปยงัสถานทีของลกูค้า หรือฝากเก็บสินค้าใน

คลงัสินค้าของบริษัท  

   2.5.2  ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอืนทเีกยีวข้อง 

  บริษัทได้เริมดําเนินการให้บริการขนส่งในประเทศ โดยเริมต้นจากกลุ่มลกูค้าเดิมทีใช้บริการท่าเรือและ

คลงัสินค้าอยู่แล้วให้หนัมาใช้บริการขนสง่ของบริษัท มีการขนสง่ตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างท่าเรือแหลมฉบงัและ/หรือ

ท่าเรืออืน ๆ กับท่าเรือบางปะกง อนัจะทําให้ลกูค้ามีความสะดวกในการติดต่อ และมีค่าใช้จ่ายทีถูกลง นอกจากนี

บริษัทยงัได้ขยายฐานลกูค้าไปยงัโรงงานอตุสาหกรรมตา่งๆ ในพืนทใีกล้เคียง  

  2.5.3  ธุรกิจบริการพิธีการศุลกากร และการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International 

Freight Forwarding Services) 

  การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและ/หรือท่าเรืออืน ๆ กับท่าเรือบางปะกง บริษัทได้

ให้บริการแบบครบวงจร ตงัแต่การดําเนินพิธีการศุลกากรสําหรับสินค้า การขนสินค้าไปยงัสถานทีของลกูค้า การ

บริการขนถ่ายสนิค้า และการนําตู้คอนเทนเนอร์เปลา่ (ถ้ามี) ไปคืนยงัลานพกัตู้สนิค้าของสายเรือ 

 

  2.6  กลยุทธ์การแข่งขัน 

   2.6.1  ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสนิค้า 

  บริษัทจึงได้พยายามดึงกลุ่มลกูค้าทีขนส่งสินค้าโดยเรือสินค้าเทกอง ซึงจากระยะเวลาทีผ่านมาถือได้ว่า

บริษัทสามารถพฒันาการให้บริการกบัลกูค้าใหม ่เพือสร้างความพึงพอใจให้ลกูค้าจนเป็นทียอมรับและเพมิปริมาณ
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การขนสง่ผ่านท่าเทียบเรือของบริษัทอยา่งต่อเนือง ประกอบกบัพยายามรักษากลุม่ลกูค้าเดิมทีขนสง่สนิค้าด้วยตู้คอน

เทนเนอร์ผา่นท่าเรืออืน ๆ ให้ยงัคงมาใช้บริการโรงพกัสนิค้า และการขนถ่ายสนิค้าทีบางปะกงไว้ให้ได้มากทีสดุ 

   2.6.2  ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอืนทเีกยีวข้อง 

  เนืองจากฐานลกูค้ากลุม่เดิมของบริษัททีใช้บริการท่าเทียบเรือและโรงพกัสินค้า มีความต้องการใช้บริการ

ขนสง่ในประเทศ ซึงบริษัทได้นําเสนอการบริการขนส่งเพิมเติมแบบเบ็ดเสร็จ เพือให้ลกูค้าได้รับการบริการทีสะดวก 

และสามารถลดต้นทนุในการขนสง่ ในสว่นของกลุม่ลกูค้าใหม ่บริษัทได้นําเสนอการบริการทีครบวงจร ทําให้สามารถ

ลดต้นทุนและสามารถเพิมประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์มากยิงขึน ซึงเป็นการจูงใจกลุม่ลกูค้าใหมใ่ห้มาใช้บริการกบั

ทางบริษัทมากยิงขนึ นอกจากนี บริษัทยงัมุง่เน้นในด้านคณุภาพของการบริการ ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัใน

การทํางาน อนัจะทําให้ลกูค้ามีความมนัใจในบริการของบริษัท 

  2.6.3  ธุรกิจบริการพิธีการศุลกากร และการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International 

Freight Forwarding Services) 

  กลุม่ลกูค้าเดิมของบริษัททีใช้บริการท่าเทียบเรือและโรงพกัสินค้า บริษัทฯ ยงัได้สร้างความสมัพนัธ์ทีดีต่อ

ตวัแทนการจดัการการขนสง่ในประเทศต่างๆ เพือเป็นพนัธมิตรในการสง่งานให้กันและกัน ปัจจุบนับริษัทฯ มีพนัธมิตรทีเป็น

ตวัแทนในต่างประเทศทีติดตอ่กนัครอบคลมุทกุทวีป โดยพนัธมิตรทีดําเนินธุรกิจด้วยกนัก็ได้แนะนําตวัแทนอืนๆ ให้แก่บริษัทฯ 

อีกด้วย นอกจากนีบริษัทฯ ยงัได้เข้าร่วมสมาชิกของ WCA ซึงเป็นเครือข่ายผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ทีเข้มแข็งและมีสมาชิกอยูท่วั

โลก อีกทงัยงัมีศกัยภาพในการขนสง่สนิค้าอยา่งรวดเร็วและสะดวกสบาย ให้แก่ผู้ประกอบการทีขายสนิค้าผา่นเว็บไซต์ของเรา 

ซึงเรามีเป้าหมายทีจะให้บริการอนัเป็นเลิศ แก่ลกูค้ากลุม่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ทวัโลก ในปี 2561 

โดยมีเป้าหมายในการแลกเปลียนองค์ความรู้วิธีการเพือเพมิศกัยภาพและโอกาสในเชงิธุรกิจเพือทจีะตอบสนองความต้องการที

จะขนสง่สินค้าไปเปา้หมายปลายทางทีเป็นประเทศคูค้่า 

 

 2.7  นโยบายราคา และช่องทางการจัดจําหน่าย 

  ในทุกธุรกิจของบริษัท มีนโยบายเสนอราคาทีเหมาะสมแก่ลกูค้า โดยพิจารณาจาก อุปสงค์และอุปทาน 

สภาวะราคาตลาด และปริมาณการใช้บริการเป็นสําคญั ซึงโดยทวัไปจะเป็นไปตามจํานวนหรือขนาดของสินค้าทีมา

ใช้บริการ ประกอบกับจํานวนครังของการใช้บริการของลกูค้ารายนนั ๆ ซึงหากมีการใช้บริการเป็นประจําบริษัทจะมี

สว่นลดให้ นอกจากนี บริษัทยงัมีนโยบายราคาทีให้ความเป็นธรรมกบัลกูค้าทกุราย 
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   สําหรับช่องทางการจดัจําหนา่ย แบ่งเป็น 

   2.7.1  ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสนิค้า 

)  ลกูค้าทีเป็นเจ้าของเรือ บริษัทจดัหาลกูค้าทีเป็นเจ้าของเรือเพือมาใช้บริการทา่เทียบเรือของบริษัทโดยใช้

ความสมัพนัธ์ทดีีของผู้บริหารทีมีต่อลกูค้าดงักลา่ว 

   )  ลกูค้าทีเป็นเจ้าของตู้สินค้า   ลกูค้าทีเป็นเจ้าของตู้สินค้านนัเป็นลกูค้าทีติดต่อกบัเจ้าของเรือทีใช้บริการ

ของบริษัทและฝ่ายการตลาดของบริษัทอยูแ่ล้ว  

    

   2.7.2  ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอืนทเีกยีวข้อง 

  บริษัทเริมต้นให้บริการขนส่งในประเทศกับกลุ่มลูกค้าทีใช้บริการท่าเทียบเรือ และโรงพักสินค้าอยู่เดิม  

นอกจากนี บริษัทยงัใช้ฐานธุรกิจทีมีในภาคตะวนัออก นําเสนอบริการขนสง่ในประเทศให้กบัโรงงานอตุสาหกรรมใน

พนืท ี 

  2.7.3  ธุรกิจบริการพิธีการศุลกากร และการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International 

Freight Forwarding Services) 

   ลกูค้าทีเป็นบริษัทนําเข้าและสง่ออกสินค้าระหว่างประเทศ บริษัทจดัหาลกูค้าเหล่านนัโดยฝ่ายการตลาด

ของบริษัทร่วมกับตวัแทนนายหน้าของบริษัทเจ้าของเรือ และบริษัทเจ้าของตู้สินค้าทีต้องการหาลูกค้าเพือมาใช้

บริการเรือและตู้สนิค้า 

 

  2.8  การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

  บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลจากหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง เช่น กรมเจ้าท่า 

กระทรวงคมนาคม และ กรมศลุกากร เป็นต้น และมีการจดัหาเครืองมือและอปุกรณ์ในการให้บริการ เช่น รถเครน รถ

ยกขนาดใหญ่และเล็กสําหรับตู้คอนเทนเนอร์ จากตัวแทนจําหน่ายทังในประเทศและต่างประเทศโดยบริษัทได้

คํานึงถึงคุณภาพ ความทนัสมยัของเทคโนโลยีของเครืองมือและอุปกรณ์ทีใช้ในการให้บริการแก่ลกูค้า เพือให้ได้

บริการทีรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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  บริษัทยงัได้จดัหารถบรรทกุเพิมเติม เพอืตอบสนองความต้องการบริการขนสง่ในประเทศของลกูค้าทีมีมาก

ขึน และยังได้จดัหาพนัธมิตรในการบริการขนส่งเพิมเติมอีกจํานวนมาก เพือเพิมศกัยภาพในการบริการของบริษัท 

และสามารถบริหารต้นทนุของการบริการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  นอกจาก รถบรรทกุ เครืองมือ และอปุกรณ์ข้างต้น บคุลากรเป็นสงิสาํคญัอยา่งหนงึของการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท โดยบริษัทได้จดัหาบคุลากรทีมีคณุภาพ และมีนโยบายในการรักษาให้บคุลากรทํางานกบับริษัทในระยะยาว 

 2.9 ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม 

  บริษัทมีการติดตามผลกระทบด้านสิงแวดล้อมทีอาจเกิดขึนจากการดําเนินธุรกิจ เช่น ด้านคณุภาพของนํา 

เสยีง อากาศ เป็นต้น โดยมีการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิงแวดล้อมอยา่งต่อเนืองและเคร่งครัด บริษัทได้วา่จ้างบริษัท 

เอส.พี.เอส.คอนซลัติง เซอร์วิส จํากดั เป็นผู้ดําเนินการในการตรวจสอบผลกระทบดงักลา่ว ซึงบริษัทจะต้องสง่ผลการ

ตรวจสอบผลกระทบดงักลา่วตอ่กรมเจ้าทา่เป็นประจํา  ทงันใีนระยะเวลา 10 ปีทีผ่านมาบริษัทได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามที

กฎหมายกําหนดและไมไ่ด้ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ตอ่สิงแวดล้อม 

3. ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

  ทรัพย์สินหลกัทใีช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็น สนิทรัพย์ถาวรหลกั และใบอนญุาตหรือสญัญาการ

ดําเนินงาน ซงึมีรายละเอยีด ดงันี 

  .  สินทรัพย์ถาวรหลัก ซึงมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที 31 มีนาคม 2562 จํานวน 277.33 ล้านบาท 

ประกอบด้วย 

               (หนว่ย:พนับาท) 

 

รายการ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

ณ 31 มีนาคม 2562 

 

กรรมสิทธิ 

 

ภาระผูกพัน 

อสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ 58,365 เป็นของบริษัท ทีดินบางส่วน ราคาตามบัญชี 58.36 

ล้านบาท คําประกันวงเงินตามหนงัสือ

สญัญาคําประกนั 35 ล้านบาท 

ทดีิน 41,375 เป็นของบริษัท ไมม่ ี

สิทธิการเช่าทีดิน 1/ 26,912 เป็นของบริษัท ไมม่ ี

สว่นปรับปรุงสิทธิการเช่าทีดิน1/ 32,017 เป็นของบริษัท ไมม่ ี

โรงพกัสินค้า อาคารสํานกังาน 

และสว่นปรับปรุง1/ 

17,854 เป็นของบริษัท ไมม่ ี
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รายการ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

ณ 31 มีนาคม 2562 

 

กรรมสิทธิ 

 

ภาระผูกพัน 

เครืองจกัรและอปุกรณ์1/ 4,136 เป็นของบริษัท เครืองจักและอุปกรณ์ ราคาทุน 50.50 

ล้านบาท คําประกันวงเงินตามหนงัสือ

คําประกนั 35 ล้านบาท 

ทา่เรือ1/ 5,349 เป็นของบริษัท ไมม่ ี

เ ค รื อ ง ต ก แ ต่ ง  ติ ด ตั ง แ ล ะ

เครืองใช้สาํนกังาน 

4,343 เป็นของบริษัท ไมม่ ี

ยานพาหนะ 86,976 เป็นของบริษัท ยานพาหนะภายใต้สญัญาเชา่ซือ มลูคา่

ทางบญัชีจํานวน 84.47 ล้านบาท 

รวม 277,327   

หมายเหต ุ 1/ บริษัทได้ทําสญัญาเช่าทีดินกับบคุคลซงึไม่มีความเกียวข้องกบับริษัท เพือใช้ในการประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 30 ปี ซึง

จะสินสดุในวนัที 31 ธันวาคม 2571 โดยบริษัทจะต้องจ่ายคา่เช่าตามจํานวนเงินทีระบไุว้ในสญัญาเริมตงัแตว่นัที 1 มกราคม 

2542 ตามเงือนไขของสญัญา รวมเป็นเงินทงัสิน 494.20 ล้านบาท นอกจากนี บริษัทได้จ่ายเงินค่าสิทธิการเชา่ทีดินดงักลา่ว

เป็นจํานวนเงินประมาณ 134.90 ล้านบาท ซงึได้บนัทกึไว้ในบญัช ี“สิทธิการเชา่ทีดิน” 

   

3.2  ใบอนญุาตและสญัญาการดาํเนินงาน  

  บริษัทได้รับใบอนญุาตทีเกียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจจากหนว่ยงานต่าง ๆ  รวมทงัมีการทําสญัญากบับคุคล

อนืในการให้บริการภายในทา่เทียบเรือของบริษัท ซึงตามใบอนญุาตและสญัญาดงักลา่วมิได้ระบเุงือนไขในการบอกเลกิสญัญา

ใดๆ ทงันทีผี่านมา บริษัทได้ปฏิบตัิตามเงือนไขของใบอนญุาตและสญัญาตา่งๆ อยา่งเคร่งครัด รายละเอียดของใบอนญุาตและ

สญัญาตา่ง ๆ เป็นดงันี 

  3.2.1  ใบอนญุาตให้ปลกูสร้างสิงลว่งลาํลําแมน่ํา 

  คูส่ญัญา  :  ผู้ออกใบอนญุาต คือ กรมเจ้าทา่ 

       ผู้ขออนญุาต คือ บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

  ระยะเวลา :  ไมม่กีําหนดระยะเวลา 

รายละเอยีด  :  1. อนญุาตให้บริษัททําการสร้างท่าเทียบเรือ ขนาดเกินกว่า 500 ตนักรอส และ

หลกัผูกเรือกลางนํา  หลัก โดยบริษัทได้รับใบอนุญาตตงัแต่วันที 6 กันยายน 

2533 (สทิธิและหน้าทีเดิมเป็นของ บริษัท วนชยัไม้อดั จํากดั ซงึได้โอนให้แก่บริษัท 

บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั ตงัแตว่นัที 22 กนัยายน 2542 
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    . อนญุาตให้บริษัททําการซ่อมแซม และตอ่เติมท่าเทียบเรือ ขนาดเกินกวา่ 500 

ตนักรอส ริมแม่นําบางปะกง โดยบริษัทได้รับอนุญาตตงัแต่วนัที  พฤษภาคม 

2544 

วตัถปุระสงค์ : เพือให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการขนถ่ายสินค้าบนท่าเทียบเรือ ซึงเป็น

สินค้าประเภทตู้บรรจุสินค้าทีต้องใช้เครน และรถบรรทกุกึงพ่วง ในการปฏิบตัิงาน

บนท่าเทียบเรือ 

การซอ่มแซม : บริษัทขยายทา่เทียบเรือจากเดิมทียาว 98 เมตรเป็น 148 เมตร และจากเดิม 

และตอ่เติม ทกีว้าง 19 เมตรเป็น 30 เมตร  ซงึได้ดําเนินการแล้ว เมือวนัท ี1 พฤษภาคม  

2544 

เงือนไข : เนืองจากสญัญาดงักลา่วเป็นสญัญาทีให้สิทธิในการก่อสร้าง ดงันนัเมือก่อสร้าง

เสร็จเรียบร้อยแล้วถือวา่สญัญาเป็นอนัสินสดุ 

  

  3.2.2  ใบอนญุาตให้ใช้ทา่เทียบเรือ ขนาดเกินกวา่ 500 ตนักรอส 

คูส่ญัญา : ผู้ออกใบอนญุาต คือ กรมเจ้าทา่ 

  ผู้ขออนญุาต คือ บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

ระยะเวลา : 1 ปี โดยมีผลตงัแตว่นัที 9 กนัยายน 2559 เป็นต้นไป 

รายละเอยีด  : อนญุาตให้บริษัทใช้ท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า 500 ตนักรอส ในลํานําแม่นําบาง

ปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

เงือนไข : บริษัทต้องควบคมุการฟุง้กระจายของฝุ่ นละออง การจํากดัความเร็วของรถบรรทกุ 

รถขนส่งสินค้าในการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ ไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชัวโมง ควบคุม

เสียงจากเครืองจักร และกิจการการขนถ่ายตู้ คอนเทนเนอร์ รวมทังตรวจสอบ

คณุภาพสงิแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการอนญุาต 
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 3.2.3  ใบอนญุาตให้ประกอบกิจการทา่เรือเดินทะเล 

คูส่ญัญา : ผู้ออกใบอนญุาต คือ กระทรวงคมนาคม 

  ผู้ขออนญุาต คือ บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

ระยะเวลา : 5 ปี ตงัแตว่นัที 14 กมุภาพนัธ์ 2560 ถงึวนัที 13 กมุภาพนัธ์ 2565 

รายละเอยีด  : อนุญาตให้บริษัทเป็นผู้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ตามพระราชกฤษฎีกา 

กําหนดให้กิจการท่าเรือเดินทะเล เป็นกิจการค้าขายอนัเป็นสาธารณูปโภค โดยมี

ท่าเรือตงัอยู่เลขที 8/1 หมู่ที 8 ถนนสขุุมวิท (บางนา-ตราด) กม.52 ตําบลท่าข้าม 

อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

  3.2.4  ประกาศกรมศลุกากร เรือง การเปิดทําเนียบทา่เรือ และโรงพกัสินค้าอนมุตัิ 

คูส่ญัญา : ผู้ออกประกาศ คือ กรมศลุกากร 

  ผู้ขออนญุาต คือ บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

ระยะเวลา : 5 ปี ตงัแตว่นัที 24 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป 

รายละเอยีด  : กรมศลุกากรอนมุตัิให้ท่าเทียบเรือ และโรงพกัสินค้าของบริษัท ซึงตงัอยูเ่ลขที /  

หมู่ที 8 ถนนสขุมุวิท (บางนา-ตราด) กม.52 ตําบลทา่ข้าม อําเภอบางปะกง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เป็นเขตทําเนียบท่าเรือ และโรงพักสินค้าอนุมตัิตามกฎหมายว่าด้วย

ศุลกากร สําหรับบรรทุกของลงและขนของขึน และเป็นทีสําหรับตรวจ และเก็บ

สินค้าทียังมิได้ตรวจปล่อย โดยบริษัทได้มีสัญญาประกันและทัณฑ์บน ว่าด้วย

ทําเนียบท่าเรือและโรงพักสินค้าทีได้รับอนุมัติตามกฎหมาย และจะปฏิบตัิตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง และประกาศกรมศุลกากร และเพือเป็น

หลกัประกันการปฏิบัติตามสญัญา บริษัทได้ให้ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

เป็นผู้ คําประกัน ในวงเงิน 10 ,000,000 บาท กรณีเกิดความเสียหายต่อกรม

ศลุกากร จากการทีบริษัทไมป่ฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่ว 

 

 3.2.5  ประกาศกรมศุลกากร เรือง อนุมตัิให้เปิดดําเนินการโรงพกัสินค้าเพือตรวจปล่อยของขาเข้า และ

บรรจขุองขาออกทีขนสง่โดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตทําเนียบทา่เรือ (รพท./ICD) ทีริมนํา 
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คูส่ญัญา : ผู้ออกประกาศ คือ กรมศลุกากร 

  ผู้ขออนญุาต คือ บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

ระยะเวลา : 5 ปี ตงัแตว่นัที 14 มิถนุายน 2558 เป็นต้นไป 

รายละเอยีด  : กรมศลุกากรได้อนุมตัิให้บริษัทจดัตงัโรงพกัสินค้าเพอืตรวจปลอ่ยของขาเข้า และ

บรรจุของขาออกทีขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตทําเนียบท่าเรือ (รพท./

ICD) ทีริมนํา ซงึตงัอยูเ่ลขที 8/1 หมูท่ ี8 ถนนสขุมุวิท (บางนา-ตราด) ตําบลทา่ข้าม 

อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยบริษัทได้มีสญัญาประกนัและทณัฑ์บนไว้

ต่อกรมศุลกากร เพือผูกพันรับผิดชอบในการทีผู้ ให้สญัญาได้รับอนุมตัิจากกรม

ศลุกากรให้จดัตงั (รพท./ICD) ทีริมนํา วา่จะปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั 

คําสงั และประกาศกรมศลุกากร และเพือเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา 

บริษัทได้ให้ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) เป็นผู้คําประกนั ในวงเงิน 25,000,000 

บาท กรณีเกิดความเสียหายตอ่กรมศลุกากร จากการทีบริษัทไมป่ฏิบตัิตามสญัญา

ดงักลา่ว 

 

 3.2.6  ประกาศกรมศลุกากร เรือง กําหนดเส้นทางขนส่งระหวา่งท่า หรือทีทีนําของเข้า หรือสง่ของออกกบั

โรงพักสินค้า เพือตรวจปล่อยของขาเข้า และบรรจุของขาออกทีขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขต

ทําเนียบทา่เรือ (รพท./ICD) ทีริมนํา 

คูส่ญัญา : ผู้ออกประกาศ คือ กรมศลุกากร 

  ผู้ขออนญุาต คือ บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

ระยะเวลา : เริมตงัแตว่นัที 14 กรกฎาคม 2543 เป็นต้นไป 

รายละเอยีด  : กรมศลุกากรกําหนดเส้นทางขนสง่ตามเส้นทางต่าง ๆ เพือให้การขนสง่โดยระบบ

คอนเทนเนอร์ ระหว่างท่าหรือทีทีนําของเข้า หรือส่งของออกกบัโรงพกัสินค้าเพือ

ตรวจปลอ่ยของขาเข้า และบรรจุของขาออกทีขนสง่โดยระบบคอนเทนเนอร์ นอก

เขตทําเนียบท่าเรือ (รพท./ICD) ของบริษัท ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก 

และรัดกมุ ซงึเส้นทางขนสง่ ประกอบด้วย 

1. ดา่นศลุกากรแหลมฉบงั - รพท. บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หน้าท ี29 
 

2. ดา่นศลุกากรหนองคาย – รพท. บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

3. นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั - รพท. บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

4. นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั - รพท. บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

5. นิคมอตุสาหกรรมบางป ู- รพท. บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

6. ทําเนียบท่าเรือของการท่าเรือแหง่ประเทศไทย - รพท. บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั 

(มหาชน) 

7. ทําเนียบทา่เรือของบริษัท ซี อาร์ ซี การทา่เรือ จํากดั (BMT) - รพท. บริษัท บี จิ

สติกส์ จํากดั (มหาชน) 

8. ทําเนียบท่าเรือของบริษัท ปูนซีเมนต์ จํากัด (TPT) - รพท. บริษัท บี จิสติกส์ 

จํากดั (มหาชน) 

9. ทําเนียบท่าเรือของบริษัท ยูนิไทย จํากัด - รพท. บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด 

(มหาชน) 

10.  ท่าเรือนําลกึมาบตาพดุ - รพท. บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

11.  ดา่นศลุกากรทา่อากาศยานกรุงเทพ - รพท. บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

12.  ทําเนียบทา่เรือของบริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) - รพท. บริษัท บี จิสติกส์ 

จํากดั (มหาชน) 

 

 3.2.7  ใบอนญุาตประกอบการขนสง่ไมป่ระจําทางด้วยรถทีใช้ในการขนสง่สตัว์หรือสิงของ 

คูส่ญัญา : ผู้ออกใบอนญุาต คือ กรมขนสง่ทางบก 

  ผู้ขออนญุาต คือ บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

ระยะเวลา : 5 ปี ตงัแตว่นัที 6 กรกฎาคม 2559 ถึงวนัที 5 กรกฎาคม 2564 

รายละเอยีด  : อนุญาตให้บริษัทประกอบกิจการขนส่งไม่ประจําทางตามพระราชบัญญัติการ

ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 โดยมีสถานทีเก็บ ซ่อม และบํารุงรักษารถอยู่ทีบริเวณ

โฉนดเลขที 58293 ตําบลสรุศกัดิ อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ  
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4. ข้อมูลรายชือคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อันดบัแรก 

โครงสร้างการจดัการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา

และกําหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสียง 

 4.1 คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที 26 กรกฎาคม 2562 มีจํานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย 

ลําดบัที รายชือ ตําแหนง่ 

1. พลเอก จงศกัดิ พานชิกลุ ประธานกรรมการ 

2. นายวฒุิชยั ดวงรัตน์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการ

สรรหาและคา่ตอบแทน/กรรมการบริหารความเสียง 

3. นายธีรบลูย์ อริยสทุธิวงศ์ 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.วนัชยั รัตนวงษ์ 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร

ความเสียง 

5. นายฐิติศกัดิ  สกลุครู 

ประธานกรรมการบริหาร /รองประธานกรรมการ/

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน/ประธาน

กรรมการบริหารความเสียง 

6. นายดนยั  เปียมทิพย์มนสั กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสียง 

7. นายธานี โลเกศกระวี กรรมการบริหาร 

8. นางสาวสทุธิรัตน์ ลสีวสัดิตระกลู กรรมการบริหาร 

9. นายพงศ์ศิริ ศิริธร 
กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสียง/ประธาน

เจ้าหน้าทีบริหาร 

 นางสาวกรวรรณ แสนชมภ ู เลขานกุารบริษัท 

 

4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที 26 กรกฎาคม 2562 มีจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

ลําดบัที รายชือ ตําแหนง่ 

1. นายวฒิุชยั ดวงรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายธีรบลูย์ อริยสทุธิวงศ์ กรรมการตรวจสอบ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วนัชยั รัตนวงษ์ กรรมการตรวจสอบ 
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ลําดบัที รายชือ ตําแหนง่ 

 นางสาวนภาพร วงศ์กอ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

.  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัที 26 กรกฎาคม 2562 มีจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

ลําดบัที รายชือ ตําแหนง่ 

1. นายวฒุิชยั ดวงรัตน์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

2. นายฐิติศกัดิ   สกลุครู กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

3. นายธีรบลูย์ อริยสทุธิวงศ์ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

 นางสาวกรวรรณ แสนชมภ ู เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

 

.  คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที 26 กรกฎาคม 2562 มีจํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

ลําดบัที รายชือ ตําแหนง่ 

1. นายฐิติศกัดิ   สกลุครู ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายดนยั    เปียมทิพย์มนสั กรรมการบริหาร 

3. นายธานี โลเกศกระวี กรรมการบริหาร 

4. นางสาวสทุธิรัตน์ ลสีวสัดิตระกลู กรรมการบริหาร 

5. นายพงศ์ศิริ ศิริธร กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

 นางสาวกรวรรณ แสนชมภ ู เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

 

4.5 คณะกรรมการบริหารความเสียง 

ณ วนัที 26 กรกฎาคม 2562 มีจํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

ลําดบัที รายชือ ตําแหนง่ 

1. นายฐิติศกัดิ   สกลุครู ประธานกรรมการบริหารความเสยีง 

2. นายวฒิุชยั ดวงรัตน์ กรรมการบริหารความเสยีง 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วนัชยั รัตนวงษ์ กรรมการบริหารความเสยีง 
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ลําดบัที รายชือ ตําแหนง่ 

4. นายดนยั    เปียมทิพย์มนสั กรรมการบริหารความเสยีง 

5. นายพงศ์ศิริ ศิริธร กรรมการบริหารความเสยีง 

 นางสาวนภาพร วงศ์กอ เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสียง 

 

.  รายชือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่  อันดับแรก ณ  วันที 29 พฤษภาคม 2562  มรีายละเอียด ดังนี 

ลําดบัที รายชือ จํานวนหุ้นทถืีอ (หุ้น) ร้อยละของทนุทีชาํระแล้ว 

1. บริษัท มิลล์คอนสตีล จํากดั (มหาชน) 217,800,000 24.984 

2. นายธนนนท์ เตรียมชาญชยั 50,000,000 5.736 

3. นายสนัติ เชาวนนัทกลุ 40,529,000 4.649 

4. นายสวุิทย์ แต้ไพสิฐพงษ์ 37,000,000 4.244 

5. น.ส.กาญจนา วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ 36,820,150 4.224 

6. น.ส.ศรวณีย์ ศิริจรรยากลุ 32,000,000 3.671 

7. บริษัท มาลาคี จํากดั 31,250,000 3.585 

8. นายทวี กลุเลิศประเสริฐ 30,031,667 3.445 

9. นายณรงค์ชยั สิมะโรจน์ 14,436,783 1.656 

10. นายวิชยั ธนสมทุร 11,517,100 1.321 

 รวม  รายแรก 501,384,700 57.515 

 

5. ประวัติการเพมิทุน และประวัติการจ่ายเงนิปันผลในระยะ  ปีทีผ่านมา 

 5.1 ประวัติการเพิมทุน                       หน่วย : ล้านบาท 

ปี ทุนจดทะเบียน

ก่อนการ

เปลยีนแปลง 

เปลยีนแปลง ทุนจด

ทะเบียน

ภายหลงัการ

เปลยีนแปลง 

ทุนชาํระแล้ว

ก่อนการ

เปลยีนแปลง 

เปลยีนแปลง ทุนชาํระแล้ว

ภายหลงัการ

เปลยีนแปลง 

2560* 10,453,608,912.00 (9,861,237,740.40) 592,371,171.68 7,015,844,904 (6,618,280,359.44) 397,564,544.56 

2561 592,371,171.68 290,978,281.84 883,349,453.52 397,564,544.56 195,232,190.84 592,796,735.40 

2562** 883,349,453.52 (8,602.68) 883,340,850.84 592,796,735.40 - 592,796,735.40 

 * ลดราคาพาร์จาก 12 บาท เป็น 0.68 เพือลดผลขาดทนุ 

 ** ข้อมลู ณ วนัที 15 กรกฎาคม 2562 
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 5.2 ประวัติการจ่ายปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิในแตล่ะปี แตใ่นช่วง 3 ปีทีผ่านมา บริษัทยงัไม่

มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เนืองจากบริษัทยงัมีผลขาดทนุสะสม 

 

6. ข้อมูลของบริษทัในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

เมอืวนัท ี30 กนัยายน 2559 บริษัทได้ทําหนงัสอืสญัญาโอนหุ้นสามญัของบริษัทร่วมทงัสองแหง่ ได้แก่  บริษัท แพลท

ตินมั คอนเทนเนอร์ไลน์ส จํากดั และ บริษัท แพลทตินมั เอ็มเมอรัลด์  จํากดั  (ประกอบกิจการขนสง่สินค้าระหว่าง

ประเทศทางทะเล) ให้กบับคุคลทีไมเ่กียวข้องกนั ซงึบริษัทได้รับชําระเงินคา่ขายหุ้น และสินสดุความสมัพนัธ์ตงัแต่วนั

ดงักล่าว ทงันี การทํารายการดงักลา่วได้รับอนมุตัิการให้สตัยาบรรณจากผู้ ถือหุ้นตามรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2560 ซงึประชุมเมอืวนัท ี20 เมษายน 2560 แล้ว 

เมือวนัที 25 กนัยายน 2561 ทีประชุมคณะกรรมการบริหาร ครังที 9/2561  มีมติอนมุตัิให้ลงทนุในบริษัท ซีพีเอส ชิปปิงแอนด์

โลจิสติกส์ จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ  ของทนุชําระแล้วของบริษัททีลงทนุคิดเป็นจํานวนหุ้น 46,800 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท 

รวมเป็นเงิน 4,680,000 บาท เมอืวนัท ี13 พฤศจิกายน 2561 

 

เมอืวนัท ี29 เมษายน 2562 ทปีระชมุผู้ ถือหุ้นมมีติอนมุตัิจดัตงับริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จํากดั (บริษัทยอ่ย) โดยบริษัทฯ เข้า

ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100 ทนุจดทะเบียนจาํนวน 10,000,000 บาท จํานวนหุ้นทงัสนิ 100,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท และ

ได้จดทะเบยีนจดัตงับริษัทยอ่ยกบักรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์เมือวนัท ี13 มิถนุายน 2562 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ส่วนท ี3  

สรุปข้อมลูทางการเงนิของ 

บริษัท บ ีจิสติกส์ จาํกัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

หน่วย : พันบาท 

งบการเงนิตรวจสอบงวดปี 2559 - 2561 สนิสุด 31 ธันวาคม และงบการเงนิสอบ

ทานงวดสามเดือนสินสุด 31 มนีาคม 2562 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7,085  22,949 323,599 184,737 

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอนื 22,262  13,283 120,170 104,870 

       เงินให้กู้ยืมระยะสนั-สทุธิ - - - 150,000 

     สินทรัพย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจบุนั          2,155  2,369 8,085 1,967 

สินทรัพย์หมนุเวียนอืน - 8,077 11,649 1,224 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 31,502 46,678 463,503 442,798 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

เงินลงทนุระยะยาวอืน - - 16,500 16,500 

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์  203,027  182,546 182,094 192,050 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม-สทุธิ - - 6,370 6,648 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผือขาย  40,157  18,410 177 178 

อสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ  225,762  225,762 58,365 58,365 

สิทธิการเชา่ - สทุธิ  33,106  30,349 27,592 26,912 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน-สทุธิ - - 333 607 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืน  8,789  8,840 46,427 54,379 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  510,841 465,907 337,858 355,639 

รวมสินทรัพย์  542,343 512,585 801,361 798,437 

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีสินหมุนเวียน     

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอนื 12,857  16,057 91,227 79,386 

หนีสินภายใต้สญัญาเชา่ชําระใน1ปี 5,170  11,151 16,599 19,525 

คา่เชา่ค้างจา่ย 21,962  24,686 24,686 24,686 

หนีสินหมนุเวียนอืน - - 532 532 

รวมหนีสินหมุนเวียน 39,989 51,894 133,044 124,129 

หนีสินไม่หมุนเวียน     

คา่เชา่ค้างจา่ย 73,901 65,685 57,470 55,416 

เงินกู้ยืมระยะยาว-สทุธิ - 43,360 50,498 58,353 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 276 420 191 209 

หนีสินภายใต้สญัญาเชา่ 20,784 - - - 

หนีสินไมห่มนุเวียนอืน - 200 - 275 

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 94,961 109,665 108,159 114,253 

รวมหนีสิน         134,950 161,559 241,203 238,382 
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หน่วย : พันบาท 

งบการเงนิตรวจสอบงวดปี 2559 - 2561 สนิสุด 31 ธันวาคม และงบการเงนิสอบ

ทานงวดสามเดือนสินสุด 31 มนีาคม 2562 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 

     

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ทนุจดทะเบียน 14,453,609  592,371 883,349 883,349 

ทนุทีออกและชําระแล้ว 7,015,844 397,564 592,797 592,797 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น  (5,171,840) - 63,163 63,163 

กําไร (ขาดทนุ) สะสม     

ทนุสํารองตามกฎหมาย 26,000 - - - 

ขาดทนุสะสม (1,463,489) (47,181) (95,810) (95,914) 

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น 878  643 8 9 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 407,393 351,026 560,158 560,055 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น           542,343 512,585 801,361 798,437 

 

 งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

หน่วย : พันบาท 

งบการเงนิตรวจสอบงวดปี 2559 - 2561 สนิสุด 31 ธันวาคม และงบการเงนิสอบ

ทานงวดสามเดือนสินสุด 31 มนีาคม 2562 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 

รายได้     

รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ 96,109 123,792 560,568 116,463 

รายได้อืน 2,422 1,844 10,270 3,977 

รวมรายได้ 98,531 125,636 570,838 120,440 

ต้นทนุการให้บริการ 110,725 130,496 548,563 102,111 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 40,875 49,782 69,049 17,689 

หนีสงสยัจะสญู 64 33 - - 

ขาดทนุจากการด้อยคา่ - - - - 

ขาดทนุจากการคําประกนั - - - - 

ต้นทนุทางการเงนิ 433 1,457 3,928 1,022 

รวมค่าใช้จ่าย 152,097 181,768 621,540 120,822 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม - - 2,139 278 

ขาดทนุก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้          (53,566) (56,132) (48,563) (104) 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ - - 449 - 

ขาดทนุสาํหรับปี          (53,566) (56,132) (49,012) (104) 

หมายเหต:ุ งบการเงิน ณ วนัที 31 มนีาคม 2562 สอบทานแล้ว แต ่ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ 
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งบกระแสเงนิสด 

หน่วย : พันบาท 

งบการเงนิตรวจสอบงวดปี 2559 - 2561 สนิสุด 31 ธันวาคม และงบการเงนิสอบทาน

งวดสามเดือนสินสุด 31 มีนาคม 2562 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 มนีาคม 2562 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน     

กําไร(ขาดทนุ) สําหรับปี        (53,566)         (56,132)        (48,563) (104) 

รายการปรับปรุง 
   

 

คา่เสือมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย         28,808           33,225         33,669  6,247 

ตดัจําหน่ายเงินจา่ยลว่งหน้าในการซือ

ทรัพย์สิน 

- - - 100 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนทียงัไมเ่กิดขนึ - - 156 33 

หนีสงสยัจะสญู               64               33  - 2,398 

ขาดทนุจากการตดัจําหนา่ยสินทรัพย์ถาวร - 3,908 - - 

กําไรจากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพอื

การลงทนุ 

- - (564) - 

(กําไร)ขาดทนุจากการจําหนา่ยทีดิน อาคาร 

และอปุกรณ์ 

- - (224) 170 

สว่นแบง่กําไรในบริษัทอืน - - (1,690) (278) 

กําไรจากการเปลียนบริษัทยอ่ยเป็นบริษัทร่วม - - - - 

ประมาณการขาดทนุจากการคําประกนั - - - - 

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน

(กลบัรายการ) 

            144  144 154 19 

กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร                (1) - - - 

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์          (1,076) (588) (782) - 

ดอกเบียรับ              (31) (77) (929) (3,771) 

ดอกเบียจา่ย             433  1,457 3,928 1,022 

 
       (25,225) (18,030) (14,845) 5,836 

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิน

ดาํเนินงาน 

    

ลกูหนีการค้า(เพมิขึน)ลดลง        (11,930) 8,946 (106,932) 12,879 

สินทรัพย์หมนุเวียนอืนเพมิขึน(ลดลง)          (3,130) (8,076) (3,571) 10,424 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน(เพมิขึน)ลดลง          (1,911) 1,371 (276) 54 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอนืหมนุเวียนเพมิขึน           6,192  3,142 74,600 (11,757) 

หนีสินหมนุเวียนอืนเพมิขึน             247  - 532 - 

คา่ใช้จา่ยค้างจา่ยเพมิขึน(ลดลง)          (1,676) 2,724 - - 

คา่เชา่ค้างจา่ยเพมิขึน(ลดลง)           4,357  (8,216) (8,215) (2,054) 

หนีสินไมห่มนุเวียนอืนเพมิขึน(ลดลง) - 200 (200) 274 

หนีสินผลประโยชน์พนกังาน - - - - 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หน้าท ี37 
 

หน่วย : พันบาท 

งบการเงนิตรวจสอบงวดปี 2559 - 2561 สนิสุด 31 ธันวาคม และงบการเงนิสอบทาน

งวดสามเดือนสินสุด 31 มีนาคม 2562 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 มนีาคม 2562 

จา่ยชําระหนีจากการคําประกนั - - - - 

เงินสดรับ (จา่ย)จากการดําเนินงาน 
 

   

เงินสดจา่ยภาษีเงินได้          (2,154) (2,369) (8,085) (1,967) 

เงินสดรับภาษีเงนิได้           1,764  807 - - 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน        (33,466)       (19,501)        (66,992) 13,689 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน     

รับดอกเบีย               31  77 929 3,770 

เงนิสดจา่ยซือสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - - (483) (341) 

เงินสดรับจากการจาํหนา่ยสินทรัพย์ถาวร/การ

ถกูเวนคืนทีดิน 

- 22,712 2,495 1,505 

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (เพมิขึน)        (88,540) (3,004) (5,701) (330) 

เงินสดจา่ยจากการซือเงินลงทนุในบริษัทร่วม - - (4,680) - 

ขายอปุกรณ์                 5  - - - 

ซอืเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผือขาย - - - - 

เงินรับจากการจาํหน่ายเงนิลงทนุฯ       105,000  22,100 18,380 - 

เงินสดจา่ยจากการซือเงินลงทนุระยะยาวอืน - - (16,500) - 

จา่ยลว่งหน้าในการซือทรัพย์สิน            (100) - - - 

เงินฝากธนาคารติดภาระคําประกนั(เพมิขึน)          (4,330) (77) (34,942) (20) 

เงินสดรับจากการจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์

เพอืการลงทนุ 

- - 167,960 - 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน         12,066  41,808 127,458 4,584 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

จา่ยดอกเบีย            (410) (1,400) (3,917) (1,117) 

เงินกู้ยืมระยะสนั - - - - 

จา่ยคืนเงินกู้ยืมระยะสนั - - - (150,000) 

หนีสินภายใต้สญัญาเชา่การเงินเพิมขึน - (5,043) (14,294) - 

จา่ยคืนหนีสินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน          (1,449) - - (6,018) 

เงินรับจากการเพิมทนุ - - 258,395 - 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ          (1,859) (6,443) 240,184 (157,135) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิมขึน 

(ลดลง) 

       (23,259) 15,864 300,650 (138,862) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้น

ปี 

        30,344  7,085 22,949 323,599 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ 

วันสินปี 

          7,085  22,949 323,599 184,737 

 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

หน้าท ี38 
 

  

อัตราส่วนทางการเงนิ 

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 

งบการเงนิตรวจสอบงวดปี 2559 - 2561 สนิสุด 31 ธันวาคม และงบการเงนิสอบ

ทานงวดสามเดือนสินสุด 31 มีนาคม 2562 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561* 31 มีนาคม 2562* 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)      

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.79 0.90 3.48 3.57 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.73 0.62 3.34 2.04 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 6.86 -0.42 -0.72 0.11 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีการค้า เทา่ 52.47 9.12 10.50 2.18 

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลยี วนั 15.84 39.46 34.28 165 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี เทา่ 22.73 18.25 26.93 1.30 

ระยะเวลาชําระหนี วนั 29.74 19.72 13.55 279 

อัตราส่วนความสามารถในการทาํกําไร 

(Profitability ratio) 
    

 

อตัรากําไรขันต้น % -15% -5% 2% 12% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน % -54% -46% -8% 0.53% 

อตัราสว่นเงนิสดตอ่กําไร % -54% -35% -143% 244.14% 

อตัรากําไรสทุธิ % -12% -45% -9% -0.09% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงาน (Efficiency ratio) 
    

 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % -10% -11% -8% -0.06% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % -35% -10% -9% 3.28% 

อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพย์ เทา่ 0.18 0.24 0.87  0.18  

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

(Financial policy ratio) 
    

 

อตัราสว่นหนีสินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)  0.33  0.46 0.43 0.43 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย (เทา่) -76 -12 -12 0.63 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระ

ผกูพนั (Cash Basis) 

 

(เทา่) 

 

 0.19  

 

0.20 

 

0.82 0.63 

    *อตัราส่วนทางการเงินแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย 

 

 


