
 

หนา้ 1 จาก 12  
 

 
รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี1/2562 

 
บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จํากดั (มหาชน) 

    
 

บรษัิท บี จสิตกิส ์จํากัด (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดจั้ดประชุมวสิามัญผูถ้ือหุน้ ครังที 1/2562 เมือวันที 26 
กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 นาฬกิา ณ หอ้งประชมุชมัยมรุเชฐ สโมสรทหารบก เลขท ี195 ถนนวภิาวด-ีรังสติ แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 

 
กรรมการบรษิทัทเีขา้รว่มประชุม 
 
 1. พล.อ.จงศักด ิพานชิกลุ  กรรมการอสิระและประธานกรรมการ 

2. นายวฒุชิยั ดวงรัตน ์  กรรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

3. นายฐติศัิกด ิสกลุคร ู  รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนด 

     คา่ตอบแทนและประธานกรรมการบรหิาร 

4. นายดนัย เปียมทพิยม์นัส  กรรมการและกรรมการบรหิาร 

5.  นายพงศศ์ริ ิศริธิร   กรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร 

6. นางสาวสทุธรัิตน ์ลสีวัสดติระกลู กรรมการและกรรมการบรหิาร 

7. นายธานี โลเกศกระว ี  กรรมการและกรรมการบรหิาร 

 

กรรมการบรษิทัทไีมไ่ดเ้ขา้รว่มประชุม 

1.         นายธรีบลูย ์อรยิสทุธวิงศ ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

ผูบ้รหิารทเีขา้รว่มประชุม 
  
 1. นางดวงนภา ทองส ี  รักษาการประธานเจา้หนา้ทกีารเงนิ และผูอํ้านวยการฝ่ายบญัช ี

และการเงนิ 

 2. นางสาวกรวรรณ แสนชมภ ู  เลขานุการบรษัิท 

 

ทปีรกึษากฎหมายอสิระจากบรษิทั เอ็มแอนดท์ ีลอว ์ออฟฟิศ จาํกดั 

นายธรรมรัตน ์ แสงจนัทร ์  

ผูแ้ทนสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย อาสาพทิกัษส์ทิธผิูถ้อืหุน้ 

  นายสมยศ ศักดศิรคีณุา 
อาสาฯ ผูฝึ้กหดัสงัเกตุการณ์ จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 
  นายนพดล ปกรณน์มิติด ี  
 
บรษัิทมกีรรมการทังหมด 8 คน กรรมการทเีขา้ร่วมประชมุจํานวน 7 คน คดิเป็นสดัสว่นกรรมการทเีขา้รว่มประชมุเทา่กับ
รอ้ยละ 87.50 
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เรมิการประชุม เวลา 14.00 นาฬกิา 
 

พลเอก จงศักด ิพานิชกลุ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชมุ โดยประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้จา้หนา้ทีของ
บรษัิทแจง้ใหท้ีประชมุทราบเกยีวกับจํานวนผูถ้ือหุน้ซงึเขา้ประชมุและวธิีการออกเสยีงลงคะแนน โดยเจา้หนา้ทขีอง
บรษัิทไดแ้จง้ต่อทปีระชมุวา่ มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง จํานวน 29 ราย ถอืหุน้รวมกนัเทา่กบั 33,946,926 หุน้ 
และมผีูรั้บมอบฉันทะแทนผูถ้ือหุน้ จํานวน 19 ราย ถอืหุน้รวมกนัเทา่กบั 356,557,985 หุน้ รวมมผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุ
ดว้ยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทังสนิ 48 ราย ถอืหุน้รวมกันทังหมด 390,504,911 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 44.7950 
ของจํานวนหุน้ทจํีาหน่ายไดแ้ลว้ทังหมดของบรษัิท ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บังคับของบรษัิท 

 
จากนัน เจา้หนา้ทขีองบรษัิทไดช้แีจงวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนใหท้ปีระชมุทราบ ซงึสรปุสาระสําคัญได ้

ดังตอ่ไปนี 
 

 หลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนในทปีระชุมผูถ้อืหุน้ 
 
 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยการนับคะแนนเสยีงจากหนังสอืมอบฉันทะเมือลงทะเบียน 
และ/หรอื จากการสง่บัตรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ในทปีระชมุผูถ้อืหุน้ โดยใหนั้บหนงึเสยีงตอ่หนงึหุน้ ซงึผูถ้อืหุน้หรอืผูร้ับ
มอบฉันทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอยา่งใดอยา่งหนึง คอื เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง และไม่สามารถ
แบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่นได ้เวน้แตเ่ป็นการออกเสยีงของ Custodian ซงึแตง่ตังจากผูล้งทนุตา่งประเทศ 
ตามหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
 ผูถ้อืหุน้ทปีระสงคจ์ะลงคะแนนเสยีงไม่เห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีงในแต่ละวาระ โปรดทําเครอืงหมายไวใ้นบัตร
ยนืยันการลงคะแนนทบีรษัิทไดแ้จกใหเ้มอืลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ หลังจากนัน บรษัิทจะนําคะแนนเสยีงไม่เห็นดว้ย 
หรอืงดออกเสยีงดังกล่าวไปหักออกจากจํานวนเสยีงทังหมดทเีขา้ร่วมประชมุ สว่นทเีหลอืจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที
ลงคะแนนเหน็ดว้ยในวาระนันๆ โดยในกรณีปกตติามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ใหถ้อืคะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน (กรณีบตัรเสยีจะไมนํ่ามาคํานวณเป็นฐานการนับคะแนน) ถา้มี
คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในทปีระชมุออกเสยีงเพมิขนึอกีหนงึเสยีงเป็นเสยีงชขีาด 
 ในกรณีมอบฉันทะ 

- ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนตามทผีูม้อบฉันทะระบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะเทา่นัน การ
ลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทไีม่เป็นไปตามทรีะบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีง
นันไมถ่กูตอ้ง และไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

- หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ 
หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีททีปีระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรอืงใดนอกเหนือจากทรีะบใุนหนังสอืมอบฉันทะ 
รวมถงึกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงหรอืเพมิเตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ผูรั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงคะแนนแทนได ้
ตามทเีห็นสมควร 
 

การนบัคะแนนเสยีง และการแจง้ผลการลงคะแนน 
 
บรษัิทจะชแีจงวธิีการนับคะแนนเสยีงใหท้ีประชมุทราบก่อนเรมิในแต่ละวาระการประชมุ โดยเจา้หนา้ทขีอง

บรษัิทจะนับคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระจากคะแนนเสยีงในหนังสอืมอบฉันทะเมอืลงทะเบยีน และจากการลงคะแนนในที
ประชมุผูถ้ือหุน้ และบรษัิทจะแจง้ผลการนับคะแนนใหท้ปีระชมุทราบในขณะทมีีการนับคะแนนเสยีงในวาระถัดไป โดย
ใหดํ้าเนนิการประชมุวาระถัดไปใหเ้สร็จสนิกอ่น จงึจะรายงานผลคะแนนของวาระกอ่นหนา้ ทังนี จํานวนผูเ้ขา้ร่วมประชมุ
ในแตล่ะวาระอาจไม่เทา่กันได ้เนืองจากอาจมผีูถ้อืหุน้บางทา่นเขา้มาประชมุเพมิเตมิหรอืกลับกอ่น ทงันี บรษัิทไดจั้ดให ้
มีทปีรกึษากฎหมายภายนอกทําหนา้ทดีูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสยีงในการประชุมเพือใหก้ารประชมุผูถ้ือหุน้
เป็นไปอยา่งโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย และเป็นไปตามขอ้บังคับของบรษัิท 

 
ในกรณีทผีูถ้อืหุน้มขีอ้ซักถาม ขอใหผู้ถ้อืหุน้ถามเฉพาะเรอืงทเีกยีวกับวาระนันๆ สําหรับประเด็นอนืๆ ใหผู้ถ้ือหุน้

ถามใน “วาระอนืๆ” ทังนี เพอืไม่ใหเ้สยีเวลาแกผู่ถ้ือหุน้ทา่นอนื และในกรณีทผีูถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดในเรืองใด 
ผูท้ําหนา้ทปีระธานอาจมอบหมายใหก้รรมการหรอืเจา้หนา้ทขีองบรษัิททเีกยีวขอ้งกับเรอืงนันๆ เป็นผูต้อบคําถามแทน 
และขอใหผู้ถ้ือหุน้ทมีีความประสงคจ์ะซักถามยกมือขนึ เพอืเจา้หนา้ทจีะไดนํ้าส่งไมโครโฟนและขอใหท้่านผูถ้ือหุน้
แนะนําตนเองโดยแจง้ชือ นามสกลุ และระบุว่าเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะ เพอืประกอบการจัดทํารายงานการ
ประชมุตอ่ไป 
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ทังนี บรษัิทจะทําการเผยแพร่รายงานการประชมุผูถ้ือหุน้ พรอ้มทังระบุคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ผ่านทาง 
Website ของบรษัิท ภายใน 14 วนันับแตว่ันประชมุ (หรอืภายในวนัท ี9 สงิหาคม 2562)  

 
ในการประชมุครังนี นายธรรมรัตน ์แสงจันทร ์ทปีรกึษากฎหมายจากบรษัิท เอม็แอนดท์ ีลอว ์ออฟฟิศ จํากัดทํา

หนา้ทเีป็นสักขพียานในการนับคะแนนเสยีง โดยประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามเกยีวกบัหลักเกณฑใ์นการ
ออกเสยีงลงคะแนน   

จากนัน ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายฐติศัิกด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร เป็นผูดํ้าเนนิการประชมุ และ
เสนอใหท้ปีระชมุพจิารณาเรอืงตา่งๆ  ตามระเบยีบวาระดังตอ่ไปนี 

 
วาระท ี2  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 เมอืวนัท ี29 เมษายน 2562 
 

นายฐติศิักด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร ไดร้ายงานใหท้ปีระชมุทราบว่า บรษัิทไดจ้ัดทํารายงานการ
ประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2562 เมือวันท ี29 เมษายน 2562 โดยบรษัิทไดส้่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าว
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้รับรอง  

 
จากนัน นายฐติศัิกด ิสกลุคร ูไดถ้ามทปีระชมุวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถาม หรอืมคีวามเหน็เกยีวกับวาระ

นหีรอืไม ่ 
 
เมอืไม่มีผูถ้อืหุน้ทา่นใดซักถาม หรอืแสดงความคดิเห็น นายฐติศิักด ิสกลุคร ูจงึขอใหท้ปีระชมุพจิารณา

รับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 เมอืวนัท ี29 เมษายน 2562 
 
ในการนี นายฐติศิักด ิสกลุครู ไดแ้จง้ใหท้ปีระชมุทราบวา่วาระนีจะตอ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้ง

มากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

มตทิปีระชุม ทปีระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 เมอื
วนัท ี29 เมษายน 2562 ตามทเีสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากจากจํานวนเสยีงทงัหมดของผู ้
ถอืหุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงัน ี

 
 เห็นดว้ย   406,202,670   เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 
 ไมเ่ห็นดว้ย           0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000 
 งดออกเสยีง                 0   เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000 
 บตัรเสยี                   0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000 

 
หมายเหตุ ในวาระนมีผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมเพมิขนึเป็น 16 ราย รวม 15,697,759 หุน้ รวม
มผีูถ้อืหุน้เขา้ประชุมทงัสนิ 64 ราย รวม 406,202,670 หุน้  

                     
วาระท ี3  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ 
(Right Offering) จํานวน ไม่เกนิ 871,759,905 หุน้ (แปดรอ้ยเจ็ดสบิเอ็ดลา้นเจ็ดแสนหา้หมนืเกา้พนัเกา้
รอ้ยหา้หุน้) ใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) ในอตัรา 1 หุน้สามญัเดมิ 
ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.33 บาท (สามสบิสามสตางค)์ คดิเป็นมูลค่ารวมไม่เกนิ 
287,680,768.65 บาท (สองรอ้ยแปดสบิเจ็ดลา้นหกแสนแปดหมนืเจ็ดรอ้ยหกสบิแปดบาทหกสบิหา้สตางค)์ 
ในกรณีทมีเีศษหุน้ใหปั้ดทงิ โดยบรษิทัจะกําหนดรายชอืผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธจิองซอืหุน้สามญัเพมิทนุตามสดัส่วน
การถอืหุน้ (Record Date) ในวนัท ี6 สงิหาคม 2562 โดยบรษิทัจะกําหนดวนัจองซอืหุน้สามญัของบรษิทั
และชําระเงนิคา่หุน้ระหว่างวนัท ี26-30 สงิหาคม 2562 (รวม 5 วนัทาํการ) กรณีทหีุน้สามญัเพมิทุนเหลอืจาก
การจดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น RO ในรอบแรกบรษิทัจะจดัสรรหุน้สามญัดงักลา่วใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิ
ทปีระสงคจ์องซอืเกนิกวา่สทิธติามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิ ในราคาเดยีวกนักบัหุน้ทไีดร้บัจดัสรรตามสทิธ ิทงัน ี
การใหส้ทิธดิงักล่าวของบรษิทัยงัมคีวามไม่แน่นอน เนอืงจากตอ้งรอการอนุมตัจิากทปีระชุมผูถ้อืหุน้ โดยมี
วตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งนิเพมิทุน ตามรายละเอยีดหนงัสอืเชญิประชุมทสีง่ใหแ้ลว้ 
 
 นายฐติศิักด ิสกลุครู ประธานกรรมการบรหิาร ไดแ้จง้การจัดสรรหุน้สามัญเพมิทุนใหก้ับผูถ้ือหุน้เดมิของ
บรษัิทตามสัดสว่นการถอืหุน้ (Right Offering) จํานวน ไม่เกนิ 871,759,905 หุน้ (แปดรอ้ยเจ็ดสบิเอ็ดลา้นเจ็ดแสนหา้
หมนืเกา้พันเกา้รอ้ยหา้หุน้) ใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิของบรษัิทตามสัดสว่นการถอืหุน้ (Right Offering) ในอัตรา 1 หุน้สามัญ
เดิม ต่อ 1 หุน้สามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค์) คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกนิ 
287,680,768.65 บาท (สองรอ้ยแปดสบิเจ็ดลา้นหกแสนแปดหมนืเจ็ดรอ้ยหกสบิแปดบาทหกสบิหา้สตางค)์ ในกรณีทมีี
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เศษหุน้ใหปั้ดทงิ โดยบรษัิทจะกําหนดรายชอืผูถ้ือหุน้ทมีีสทิธจิองซอืหุน้สามัญเพมิทนุตามสัดสว่นการถือหุน้ (Record 
Date) ในวันท ี6 สงิหาคม 2562 โดยบรษัิทจะกําหนดวันจองซอืหุน้สามัญของบรษัิทและชําระเงนิค่าหุน้ระหว่างวันท ี
26-30 สงิหาคม 2562 (รวม 5 วันทําการ) กรณีทหีุน้สามัญเพมิทนุเหลอืจากการจัดสรรใหแ้กผู่ถ้ือหุน้เดมิตามสัดส่วน 
RO ในรอบแรกบรษัิทจะจัดสรรหุน้สามัญดังกลา่วใหกั้บผูถ้อืหุน้เดมิทปีระสงคจ์องซอืเกนิกวา่สทิธติามสัดสว่นการถอืหุน้
เดมิ ในราคาเดยีวกนักบัหุน้ทไีดรั้บจัดสรรตามสทิธ ิทังนี การใหส้ทิธดิังกลา่วของบรษัิทยังมคีวามไม่แน่นอน เนืองจาก
ตอ้งรอการอนุมัตจิากทปีระชมุผูถ้อืหุน้ โดยมวัีตถปุระสงคใ์นการใชเ้งนิเพมิทนุ ตามรายละเอยีดหนังสอืเชญิประชมุทสีง่
ใหแ้ลว้ดังนี 

 
ทังนีบรษัิทมีแผนจะใชเ้งนิทุนทเีหลือจากการเสนอขายหุน้สามัญเพมิทุนครังก่อนจํานวน 177.22 ลา้น

บาท และเงนิทเีหลือจากการจําหน่ายทดีนิจํานวน 122.78 ลา้นบาท รวม 2 รายการเป็นจํานวน 300 ลา้นบาท เพือ
จัดสรรตามสัดสว่นของวัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิลําดับท ี1 ถงึ 6 ดังกลา่วขา้งตน้ และเมอืเงนิเพมิทนุตามวัตถปุระสงคข์อ้ 
1 ถงึขอ้ 5 คงเหลือใหส้ามารถนําไปใชก้ับวัตถุประสงคข์อ้ 6 ไดต้ามจํานวนทคีงเหลือ และหากเงนิเพมิทนุดังกล่าว
ขา้งตน้จัดสรรไดไ้ม่ครบตามวัตถปุระสงค ์บรษัิทมแีนวทางในการหาแหล่งเงนิทนุเพมิเตมิจากสถาบันการเงนิและกลุ่ม
ทนุตา่งๆ 

เงนิเพมิทนุตามมตกิารประชมุวสิามัญผูถ้ือหุน้ ครังท ี1/2561 เมอืวันท ี8 กมุภาพันธ ์2561 และเงนิจาก
การขายทดีนิตามมตทิปีระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครังท ี2/2561 เมอืวันท ี27 กมุภาพันธ ์2561 
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เนอืงจากการศกึษาเรอืงการลงทนุในธรุกจิพลังงาน ณ ปัจจบุันนัน ไดม้คีวามชดัเจนในสว่นของจํานวนเงนิ
ทตีอ้งลงทนุทังสนิจํานวน 340 ลา้นบาท คณะกรรมการบรษัิทจงึขอเสนอปรับวงเงนิของวัตถปุระสงคใ์นการใชเ้งนิเพมิ
ทนุใหม ่ดังนี 

 
และเมอืเงนิเพมิทนุตามวัตถปุระสงคข์อ้ 1 ถงึขอ้ 3 คงเหลอืใหส้ามารถนําไปใชก้ับวัตถปุระสงคข์อ้ 4 และ 

ขอ้ 5 ไดต้ามจํานวนทคีงเหลอื และหากเงนิเพมิทนุดังกลา่วขา้งตน้จัดสรรไดไ้ม่ครบตามวัตถปุระสงค ์บรษัิทมแีนวทาง
ในการหาแหลง่เงนิทนุเพมิเตมิจากสถาบันการเงนิและกลุม่ทนุตา่งๆ 

จากนัน นายฐติศิักด ิสกลุคร ูไดถ้ามทปีระชมุวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถาม หรอืมคีวามเหน็เกยีวกับวาระ
นหีรอืไม ่ 
นายณรงคช์ัย สมิะโรจน์ ผูถ้อืหุน้ ขอสอบถามวา่บรษัิทมเีงนิเพมิทนุเหลอือยู ่300 ลา้น จดุประสงคใ์นการเพมิทนุครังนี
สว่นใหญ่จะลงทนุในพลังงาน หากไม่ตอ้งลงทนุในพลังงานบรษัิทก็ไม่จําเป็นตอ้งเพมิทนุใชห่รอืไม่ 
คณุฐติศัิกด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร ใชค่รับ บรษัิทมเีงนิเพมิทนุเหลอื 300 ลา้น และจดุประสงคใ์นการเพมิทนุ
เพอืใชใ้นธรุกจิพลังงานจํานวน 340 ลา้นบาทครับ 
นายณรงคช์ัย สมิะโรจน์ ผูถ้อืหุน้ อยากทราบวา่ธรุกจิพลังงานคอือะไร และตอ้งใชเ้งนิเมอืไหร ่และคุม้ไหมทจีะลงทนุ 
คณุฐติศิักด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร โครงการทบีรษัิทศกึษามาสักระยะหนงึเป็นธรุกจิเกยีวกับพลังงานทดแทน 
อยูใ่นเวยีตนาม อยูร่ะหวา่งเจรจาเพอืใหไ้ดม้าซงึโครงการ จากการทํา fin due legal due ผลตอบแทนอยูใ่นการที
น่าสนใจในระยะยาว 20 ปี กรณีนีเมอืศกึษามาสักระยะหนงึถอืวา่เป็น Potential ซงึรัฐบาลเวยีตนามไม่กดีกนัเหมอืนรัฐ
ไทย เรทฟิกตลอดอายสุญัญาซงึเป็นเรททใีชไ้ด ้ในธรุกจิทกุๆ อัน จะสังเกตไดว้า่บรษัิทมหาชนอนืเขา้ไปลงทนุใน
เวยีตนามโดยสว่นใหญ่ หากจะรอใหม้กํีาไรแลว้คอ่ยลงทนุน่าจะชา้ไปครับ  
นายณรงคช์ัย สมิะโรจน์ ผูถ้อืหุน้ ดว้ยปัจจบุันเศรษฐกจิไมด่ ีการเพมิทนุดว้ยราคา 0.33 บาท จะทําใหร้าคาหุน้ตํา เกดิ
สว่นตําคา่หุน้ รอใหหุ้น้ราคาขนึสงูมากกวา่นีคอ่ยเพมิทนุดหีรอืไม ่
คณุฐติศิักด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร ในทางกลับกันการทเีราเพมิทนุในราคาขณะนี มสีว่นตา่งมูลคา่เยอะซงึเป็น
การไม่เอาเปรยีบผูถ้ือหุน้ ในอนาคตเมือทํากําไรไดแ้ลว้จะมีการปรับโครงสรา้งหุน้อกีครังหนงึ เพอืใหส้ามารถจ่ายปัน
ผลได ้ซงึเราคาดว่าปีนีจะมีกําไร เลกิมีขาดทนุสะสมเพมิขนึทกุปีซะท ีฝ่ายบรหิารพยายามเร่งอยู่โดยเฉพาะ ประธาน
เจา้หนา้ทบีรหิารและทมีงาน เราเขา้ไปในหลายธรุกจิซงึแตล่ะธรุกจิมีกําไร จากขยายในส่วนของ Freight Forwarding 
ปัจจบุันตอนนีโตขนึเรอืยๆ ในสว่นขนสง่ในประเทศ จากเดมิผถห รายใหญ่คอืมลิ ทเีป็นลกูคา้รายใหญ ่ซงึปัจจบุันเราหา
ลกูคา้รายใหม่เขา้มาเพมิเพอืใหส้ดัสว่นภายในสนิปีนีเทา่กบั 40:60 มลิลค์อนจะมสีดัสว่นเหลอืเพยีง 60% ปีหนา้จะใหม้ี
สดัสว่นท ี50:50  ลกูคา้หลากหลายมากขนึมหีลายประเภทมากขนึ เราเขา้ไปในธรุกจิทตีอ้งบอกวา่เขา้ไปแทนกลุ่มโลจิ
สตกิสท์เีป็นระดับโลก การทํางานของเราในปัจจบุันเทยีบไดก้บับรษัิทใหญ่ทังหลายซงึลูกคา้ทเีคยใชบ้รกิารของบรษัิท
ระดับโลกหันกลับมาใชบ้รกิารของเรา เร็วๆ นีจะมกีารแถลงขา่วขอใหไ้ดส้ัญญามากอ่นเรากําลังเตรยีมงาน ทางลูกคา้
มองวา่เราน่าจะเป็นโพเทนเชยีลเพราะวา่รายอนืทเีป็นขา้มชาตกิ็จะแพงตลอด สว่นทเีป็นไทยก็จะเล็กไปเลยหรอืไม่ได ้
มาตรฐาน การบรกิารลูกคา้ก็ด ี  เครอืงมือเครืองใชนํ้ามาใชเ้ท่าทีเหมาะสม เราลงทุนระบบไอทไีดไ้ม่เยอะแต่เรามี
โปรแกรมทคี่อนขา้งมีประสทิธภิาพจากเดมิทเีราเรมิงานหัวลากปีทแีลว้มีอปุสรรคมากพอสมควรซงึจะเห็นในงบไดตร
มาสสามสทีปีรับตัวไดด้ขีนึ ธรุกจิเพมิเตมิมีตดิต่อทางมาเลเซยีสงิคโปรเ์พอืทําสนิคา้ขา้มแดนเป็นสงิททีมีงานทําโดย
ไม่ไดห้ยดุเราเตมิไปเรอืยๆ ไดเ้ดนิทางเขา้ไปดูทุกด่านในประเทศว่าด่านไหนบา้งมีโพเทนเชยีลและจะเดนิไปยังไง 
เพอืใหม้รีายไดแ้ละมีกําไรเป็นสําคัญ ถา้มรีายไดไ้ม่มีกําไรก็จะเหนือย ทําไมถงึจัดตังบยีอนดข์นึมาเพือนําเงนิเหลืออยู่
ในระยะสนัมาปรับใช ้เป็นการใหส้นิเชอืในกลุม่ ซบัคอนแทรคเตอรก์ด็ใีนกลุม่ลกูคา้ทวัไปก็ด ีเพอืใหเ้งนิทอียูเ่ฉยๆ ทไีด ้
ดอกเบยีแคน่ดิหน่อย บยีอนดน์โยบายทปีระกาศไปแลว้คอืดอกเบยีแค ่15% ตอ่ปี ใครอยากใชม้าไดเ้ลยหลักประกนั 2 
เทา่ ถา้เป็นทดีนิก็ทําขายฝาก หากเป็นหุน้ก็ตอ้งมีสภาพคล่อง มวีอลลุม่ไม่ใช่หุน้ทไีม่มีใครเป็นหุน้วันละแสนสองแสน
หุน้ไมรั่บ อยา่งตน้ปีทผีา่นมาเราไดใ้หส้นิเชอืไปก็ไดด้อกเบยีมาพอสมควร ดกีวา่วงิรถเป็นรอ้ยเทยีวขออนุญาตพูดอยา่ง
นันนะครับ แตว่า่ในธรุกจิโลจสิตกิสซ์งึทา่นผูถ้อืหุน้หลายทา่นก็เป็นผูบ้รหิารในธรุกจิโลจสิตกิสก์็ทราบดวีา่กําไรมันบาง 
อยู่ทีวธิีการาบริหารจัดการถา้เรายังทําธุรกจินีต่อไปเรือยก็อยู่ไดแ้ต่จะทํากําไรใหยั้งยืน แต่เมือโอกาสเขา้มาเราก็
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อยากจะนําเสนอเพือเพมิทนุจงึบอก ผถห ว่าราคาเท่านีไดไ้หม ณ ขณะนันทดีูราคาหุน้อยู่ท ี66 สตางคซ์งึเป็นราคา
ตลาด ณ วันทเีราเสนอ เราก็เลยโอเคว่าควรทีจะเสนอ ผถห เพือขออนุมัต ิ เมือเรียบรอ้ยเขา้ทเีขา้ทางเราก็จะปรับ
โครงสรา้งเพอืใหจ้า่ยปันผลไดเ้ร็วทสีดุ ซงึทงัหมดทกีลา่วมาคอืเหตผุลทเีสนอเพอืเพมิทนุ RO ครับ 

เมอืไม่มีผูถ้อืหุน้ทา่นใดซักถาม หรอืแสดงความคดิเห็น นายฐติศัิกด ิสกลุครไูดแ้จง้ใหท้ปีระชมุทราบว่า
วาระนีวาระนีจะตอ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชุมและมีสทิธอิอกเสียง
ลงคะแนน 

 
มตทิปีระชุม ทปีระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิของ

บรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering) จํานวน ไมเ่กนิ 871,759,905 หุน้ (แปดรอ้ย
เจ็ดสบิเอ็ดลา้นเจ็ดแสนหา้หมนืเก้าพนัเก้ารอ้ยหา้หุน้) ใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering) ในอตัรา 1 หุน้สามญัเดมิ ตอ่ 1 หุน้สามญัใหม ่ในราคา
เสนอขายหุน้ละ 0.33 บาท (สามสบิสามสตางค)์ คดิเป็นมลูคา่รวมไมเ่กนิ 287,680,768.65 
บาท (สองรอ้ยแปดสบิเจ็ดลา้นหกแสนแปดหมนืเจ็ดรอ้ยหกสบิแปดบาทหกสบิหา้สตางค)์ ใน
กรณีทมีเีศษหุน้ใหป้ัดทงิ โดยบรษิทัจะกําหนดรายชอืผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธจิองซอืหุน้สามญัเพมิ
ทนุตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Record Date) ในวนัท ี6 สงิหาคม 2562 โดยบรษิทัจะกําหนดวนั
จองซอืหุน้สามญัของบรษิทัและชําระเงนิค่าหุน้ระหวา่งวนัท ี26-30 สงิหาคม 2562 (รวม 5 
วนัทําการ) กรณีทหีุน้สามญัเพมิทุนเหลอืจากการจดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน RO 
ในรอบแรกบรษิทัจะจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิทปีระสงคจ์องซอืเกนิกว่า
สทิธติามสดัส่วนการถอืหุน้เดมิ ในราคาเดยีวกนักบัหุน้ทไีดร้บัจดัสรรตามสทิธ ิดว้ยคะแนน
เสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 จากจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงัน ี

 
 เห็นดว้ย   391,766,822   เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    96.4459 
 ไมเ่ห็นดว้ย     14,436,783 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      3.5541 
 งดออกเสยีง                 0   เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000 
 บตัรเสยี                   0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000 

 
หมายเหต ุในวาระนมีผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพมิขนึเป็น 5 ราย รวม 935 หุน้ รวมมผีูถ้อืหุน้
เขา้ประชุมทงัสนิ 69 ราย รวม 406,203,605 หุน้  

 
 

วาระท ี4  พจิารณาอนุมตักิารเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามญั ครงัท ี5 (B-W5) จํานวนไม่
เกนิ  290,586,635 หน่วย เพอืจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ในอตัรา 3 หุน้สามญัเดมิ ไดใ้บสําคญั
แสดงสทิธทิจีะซือหุน้สามญัของบรษิทั จํานวน 1 หน่วย โดยไม่คดิมูลค่า (เศษของใบสําคญั
แสดงสทิธทิไีม่เต็มจํานวน 1 หน่วยจากการคํานวณใหป้ัดเศษทงิ) อตัราการใชส้ทิธ ิ1 หน่วย
สามารถใชส้ทิธซิอืหุน้สามญัเพมิทุนของบรษิทัได ้1 หุน้ในราคาใชส้ทิธหิุน้ละ 0.35 บาท และ
กําหนดระยะเวลาการใช้สทิธ ิ1 ปี 6 เดอืนนบัแต่วนัทอีออกใบสาคญัแสดงสทิธโิดย กําหนด
รายชอืผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธไิดร้บัการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธ ิดงักลา่ว ในวนัท ี6 สงิหาคม 2562 

 
  นายฐติศิักด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร ไดแ้จง้การเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามัญ 

ครังที 5 (B-W5) จํานวนไม่เกนิ  290,586,635 หน่วย เพือจัดสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิ ในอัตรา 3 หุน้สามัญเดมิ ได ้
ใบสําคัญแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามัญของบรษัิท จํานวน 1 หน่วย โดยไม่คดิมูลคา่ (เศษของใบสําคัญแสดงสทิธทิไีม่
เต็มจํานวน 1 หน่วยจากการคํานวณใหปั้ดเศษทงิ) อัตราการใชส้ทิธ ิ1 หน่วยสามารถใชส้ทิธซิอืหุน้สามัญเพมิทุนของ
บรษัิทได ้1 หุน้ในราคาใชส้ทิธหิุน้ละ 0.35 บาท และกําหนดระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ1 ปี 6 เดอืนนับแต่วันทอีออกใบ
สาคัญแสดงสทิธโิดย กําหนดรายชอืผูถ้ือหุน้ทมีสีทิธไิดร้ับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิดังกลา่ว ในวันท ี6 สงิหาคม 
2562 

จากนัน นายฐติศัิกด ิสกลุคร ูไดถ้ามทปีระชมุวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถาม หรอืมคีวามเหน็เกยีวกับวาระ
นหีรอืไม ่

เมอืไม่มีผูถ้อืหุน้ทา่นใดซักถาม หรอืแสดงความคดิเห็น นายฐติศัิกด ิสกลุครไูดแ้จง้ใหท้ปีระชมุทราบว่า
วาระนีวาระนีจะตอ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชุมและมีสทิธอิอกเสียง
ลงคะแนน 

 
 
 



 
 
   
 

หนา้ 7 จาก 12  

มตทิปีระชุม ทปีระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตักิารเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามญั ครงัท ี
5 (B-W5) จํานวนไม่เกนิ  290,586,635 หน่วย เพอืจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ในอตัรา 3 หุน้
สามญัเดมิ ไดใ้บสําคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามญัของบรษิทั จํานวน 1 หนว่ย โดยไมค่ดิมูลคา่ 
(เศษของใบสําคญัแสดงสทิธทิไีม่เต็มจํานวน 1 หนว่ยจากการคํานวณใหปั้ดเศษทงิ) อตัราการ
ใชส้ทิธ ิ1 หน่วยสามารถใชส้ทิธซิอืหุน้สามญัเพมิทุนของบรษิทัได ้1 หุน้ในราคาใชส้ทิธหิุน้ละ 
0.35 บาท และกําหนดระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ1 ปี 6 เดอืนนบัแต่วนัทอีออกใบสาคญัแสดงสทิธิ
โดย กําหนดรายชอืผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธไิดร้บัการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธ ิดงักล่าว ในวนัท ี6 
สงิหาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 จากจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงัน ี

 
เห็นดว้ย 406,219,573 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 

 
หมายเหตุ ในวาระนมีผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมเพมิขนึเป็น 1 ราย รวม 15,968 หุน้รวมมผีูถ้อื
หุน้เขา้ประชุมทงัสนิ 70 ราย รวม 406,219,573 หุน้ 

 
วาระท ี5 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนเพอืรองรบัการปรบัสทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธ ิครงั

ท ี3 (B-W3) และ ครงัท ี4 (B-W4) เนอืงจากวาระท ี3 และ วาระท ี4 บรษิทัเสนอขายหุน้สามญัที
ออกใหม ่และเสนอขายหลกัทรพัยใ์หม่ใดๆ โดยหลกัทรพัยน์นัใหส้ทิธใินการจองซอืหุน้สามญั 
โดยทรีาคาเฉลยีตอ่หุน้สามญัทอีอกใหม ่หรอืหุน้สามญัทจีะออกใหม่เพอืรองรบัสทิธดิงักล่าวตํา
กวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทั เพอืใหเ้ป็นไปตามเงอืนไขการปรบัสทิธิ
ซึงกําหนดในข้อกําหนดสิทธิ B-W3 และ ข้อกําหนดสิทธิ B-W4 โดยบรษิทัต้องปรบัสิทธิ
ใบสําคญัแสดงสทิธ ิครงัท ี3 (B-W3) และ ใบสําคญัแสดงสทิธ ิครงัท ี4 (B-W4) ดงัน ี

  1. จดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนจํานวนไม่เกนิ 90,430,000 หุน้ มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.68 บาท 
เพอืรองรบัการปรบัสทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธ ิครงัท ี3 (B-W3)  

  2. จดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนจํานวนไม่เกนิ 32,210,000 หุน้ มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.68 บาท 
เพอืรองรบัการปรบัสทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธ ิครงัท ี4 (B-W4) 
 

  นายฐติศัิกด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร ไดแ้จง้การจัดสรรหุน้สามัญเพมิทนุเพอืรองรับการปรับสทิธขิอง
ใบสําคัญแสดงสทิธ ิครงัท ี3 (B-W3) และ ครงัท ี4 (B-W4) เนอืงจากวาระท ี3 และ วาระท ี4 บรษัิทเสนอขายหุน้สามัญ
ทอีอกใหม ่และเสนอขายหลักทรัพยใ์หม่ใดๆ โดยหลักทรัพยนั์นใหส้ทิธใินการจองซอืหุน้สามัญ โดยทรีาคาเฉลยีต่อหุน้
สามัญทอีอกใหม่ หรอืหุน้สามัญทจีะออกใหม่เพือรองรับสทิธดิังกลา่วตํากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามัญ
ของบรษัิท เพอืใหเ้ป็นไปตามเงอืนไขการปรับสทิธซิงึกําหนดในขอ้กําหนดสทิธ ิB-W3 และ ขอ้กําหนดสทิธ ิB-W4 โดย
บรษัิทตอ้งปรับสทิธใิบสําคัญแสดงสทิธ ิครังท ี3 (B-W3) และ ใบสําคัญแสดงสทิธ ิครังท ี4 (B-W4) ดังน ี
  1. จัดสรรหุน้สามัญเพมิทุนจํานวนไม่เกนิ 90,430,000 หุน้ มูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ 0.68 บาท เพือ

รองรับการปรับสทิธขิองใบสําคัญแสดงสทิธ ิครังท ี3 (B-W3)  
  2. จัดสรรหุน้สามัญเพมิทุนจํานวนไม่เกนิ 32,210,000 หุน้ มูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ 0.68 บาท เพือ

รองรับการปรับสทิธขิองใบสําคัญแสดงสทิธ ิครังท ี4 (B-W4) 
 

จากนัน นายฐติศัิกด ิสกลุคร ูไดถ้ามทปีระชมุวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถาม หรอืมคีวามเหน็เกยีวกับวาระ
นหีรอืไม ่
คณุณรงคช์ัย  สมิะโรจน ์ผูถ้อืหุน้ ราคาหุน้เพมิทนุทตํีากวา่มันเกดิ Solution dilute จาก 60 สตางค ์เหลอื 30 สตางค ์
Exercise price น่าจะตอ้งมเีปลยีนในสว่นของ w4 ,3 โดยลดลงมาใชห่รอืไม่ 
คณุฐติศิักด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร ลงแน่นอนครับแตว่า่ก็ยังคงสูงกวา่ราคาตลาด ณ ปัจจุบัน ซงึจะมปีระกาศ
ปรับสทิธภิายในวันท ี5 สงิหาคม 2562 นคีรับ 

เมอืไม่มีผูถ้อืหุน้ทา่นใดซักถาม หรอืแสดงความคดิเห็น นายฐติศัิกด ิสกลุครไูดแ้จง้ใหท้ปีระชมุทราบว่า
วาระนีวาระนีจะตอ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชุมและมีสทิธอิอกเสียง
ลงคะแนน 

 
 

มตทิปีระชุม ทปีระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนเพอืรองรบัการปรบัสทิธขิอง
ใบสําคญัแสดงสทิธ ิครงัท ี3 (B-W3) และ ครงัท ี4 (B-W4) เนอืงจากวาระท ี3 และ วาระท ี4 
บรษิทัเสนอขายหุน้สามญัทอีอกใหม ่และเสนอขายหลกัทรพัยใ์หมใ่ดๆ โดยหลกัทรพัยน์นัใหส้ทิธิ
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ในการจองซอืหุน้สามญั โดยทรีาคาเฉลยีต่อหุน้สามญัทอีอกใหม่ หรอืหุน้สามญัทจีะออกใหม่
เพอืรองรบัสทิธดิงักลา่วตํากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทั เพอืใหเ้ป็นไป
ตามเงอืนไขการปรบัสทิธซิงึกําหนดในขอ้กําหนดสทิธ ิB-W3 และ ขอ้กําหนดสทิธ ิB-W4 โดย
บรษิทัตอ้งปรบัสทิธใิบสําคญัแสดงสทิธ ิครงัท ี3 (B-W3) และ ใบสําคญัแสดงสทิธ ิครงัท ี4 (B-
W4) ดงัน ี

  1. จดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนจํานวนไม่เกนิ 90,430,000 หุน้ มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.68 บาท 
เพอืรองรบัการปรบัสทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธ ิครงัท ี3 (B-W3)  

  2. จดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนจํานวนไม่เกนิ 32,210,000 หุน้ มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.68 บาท 
เพอืรองรบัการปรบัสทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธ ิครงัท ี4 (B-W4) 
 ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่3 ใน 4 จากจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนโดยมรีายละเอยีดดงัน ี

 
เห็นดว้ย 406,224,573 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 

หมายเหตุ ในวาระนมีผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพมิขนึเป็น 1 ราย รวม 5,000 หุน้รวมมผีูถ้อื
หุน้เขา้ประชุมทงัสนิ 71 ราย รวม 406,224,573 หุน้ 
 

วาระท ี6  พิจารณ าอ นุม ัต ิก า รเ พิมทุ นจด ท ะเ บียน ข อ ง บริษ ัท จ า ก  883,340,850.84 บาท เ ป็น 
1,757,131,698.04 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพมิทุนจํานวน 873,790,847.20 บาท โดย
การออกหุน้สามญัเพมิทุนใหมจ่ํานวน 1,284,986,540 หุน้ มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.68 บาท 

 
  นายฐิติศักดิ สกุลครู ประธานกรรมการบริหาร ไดแ้จง้การเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 

883,340,850.84 บาท เป็น 1,757,131,698.04 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพมิทุนจํานวน 873,790,847.20 บาท 
โดยการออกหุน้สามัญเพมิทนุใหม่จํานวน 1,284,986,540 หุน้ มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.68 บาทโดยมรีายละเอยีดดังนี 

 
1. เพมิทุนจํานวน ไม่เกนิ 871,759,905 หุน้ (แปดรอ้ยเจ็ดสบิเอ็ดลา้นเจ็ดแสนหา้หมืนเกา้พันเกา้รอ้ยหา้หุน้) 

ใหก้ับผูถ้ือหุน้เดมิของบรษัิทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอัตรา 1 หุน้สามัญเดมิ ต่อ 1 หุน้
สามัญใหม ่ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.33 บาท (สามสบิสามสตางค)์ คดิเป็นมูลคา่รวมไมเ่กนิ 287,680,768.65 
บาท (สองรอ้ยแปดสบิเจ็ดลา้นหกแสนแปดหมนืเจ็ดรอ้ยหกสบิแปดบาทหกสบิหา้สตางค)์  

2. ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามัญของบรษัิท จํานวนไม่เกนิ  290,586,635 หน่วย เพอื
จัดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ ในอตัรา 3 หุน้สามัญเดมิ ไดใ้บสําคัญแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามัญของบรษัิท จํานวน 
1 หน่วย โดยไมค่ดิมลูคา่ (เศษของใบสําคัญแสดงสทิธทิไีม่เต็มจํานวน 1 หน่วยจากการคํานวณใหปั้ดเศษทงิ) 
อัตราการใชส้ทิธ ิ1 หน่วยสามารถใชส้ทิธซิอืหุน้สามัญเพมิทนุของบรษัิทได ้1 หุน้ในราคาใชส้ทิธหิุน้ละ 0.35 
บาท และกําหนดระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ1 ปี 6 เดอืนนับแตวั่นทอีออกใบสาคัญแสดงสทิธ ิ 

3. จัดสรรหุน้สามัญเพมิทนุจํานวนไมเ่กนิ 90,430,000 หุน้ มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.68 บาท เพอืรองรับการปรับ
สทิธขิองใบสําคัญแสดงสทิธ ิครังท ี3 (B-W3)  

4. จัดสรรหุน้สามัญเพมิทุนจํานวนไม่เกนิ 32,210,000 หุน้ มูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ 0.68 บาท เพอืรองรับการปรับ
สทิธขิองใบสําคัญแสดงสทิธ ิครังท ี4 (B-W4) 

 
จากนัน นายฐติศัิกด ิสกลุคร ูไดถ้ามทปีระชมุว่ามีผูถ้อืหุน้ทา่นใดมีขอ้ซักถาม หรอืมีความเห็นเกยีวกับวาระนี

หรอืไม ่
 

 เมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซักถาม หรอืแสดงความคดิเห็น นายฐติศิักด ิ สกลุครไูดแ้จง้ใหท้ปีระชมุทราบวา่วาระนี

วาระนีจะตอ้งไดร้ับอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
มตทิปีระชุม ทีปร ะ ชุม พิจ ารณ า แล้ว  แล ะมีมติอ นุม ัต ิก า ร เ พิม ทุนจ ดท ะเ บียน ขอ ง บริษ ัท จ า ก 

883,340,850.84 บาท เป็น 1,757,131,698.04 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพมิทุนจํานวน 
873,790,847.20 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพมิทุนใหม่จํานวน 1,284,986,540 หุน้ มูล
ค่าทตีราไวหุ้น้ละ 0.68 บาท ตามทเีสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า3 ใน 4 จากจํานวน
เสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยมรีายละเอยีดดงัน ี
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เห็นดว้ย 406,224,573 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 

 
 

วาระท ี7  พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพอืใหส้อดคลอ้งกบั  การเพมิทนุ
จดทะเบยีน 

 
 นายฐติศัิกด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร ไดแ้จง้ว่าเพือใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บรษัิท ตามทปีรากฏในระเบยีบวาระท ี6 บรษัิทจงึตอ้งแกไ้ขเพมิเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4. โดยใหใ้ช ้
ขอ้ความตอ่ไปนีแทน 
 

   
 

จากนัน นายฐติศิักด ิสกลุครู ไดถ้ามทปีระชมุว่ามีผูถ้อืหุน้ทา่นใดมีขอ้ซักถาม หรอืมีความเห็นเกยีวกับวาระนี
หรอืไม ่
 

 เมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซักถาม หรอืแสดงความคดิเห็น นายฐติศัิกด ิ สกลุครไูดแ้จง้ใหท้ปีระชมุทราบวา่วาระนี

วาระนีจะตอ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
มตทิปีระชุม ทปีระชุมพจิารณาแล้ว และมีมตอินุมตั ิแก้ไขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิทั ขอ้ 4 เพอืให้

สอดคลอ้งกบั  การเพมิทนุจดทะเบยีน ตามทเีสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 จาก
จํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุม โดยมรีายละเอยีดดงัน ี

 
เห็นดว้ย 406,224,573 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 
     

วาระท ี8  พจิารณาอนุมตักิารมอบอํานาจทเีกยีวขอ้งกบัการเพมิทุนและเรอืงทเีกยีวขอ้ง 
 
 นายฐติศิักด ิสกุลครู ประธานกรรมการบริหาร ไดแ้จง้ว่าเพือใหเ้กดิความคล่องตัวในการดําเนินการ 
คณะกรรมการบรษัิทจงึเสนอใหท้ปีระชมุผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหแ้กค่ณะกรรมการบรษัิท หรอื ผูท้ี
ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท เพอืดําเนนิการในเรอืงทเีกยีวขอ้งกับการเพมิทนุ การจัดสรรหุน้สามัญเพมิทุน 
และวาระทเีกยีวขอ้งอนืๆ ดังน ี
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1. กําหนดและ/หรือแกไ้ขเปลียนแปลงรายละเอียดขอ้กําหนดหรือเงอืนไขทเีกยีวขอ้งกับการจัดสรร และ/หรือ
เสนอขายหุน้สามัญเพมิทุน และ/หรอืใบสําคัญแสดงสทิธริวมถงึแต่ไม่จํากัดเฉพาะการจัดสรรและ/หรอืเสนอ
ขายหุน้สามัญเพมิทุน และ/หรือใบสําคัญแสดงสทิธทัิงหมดหรือบางส่วน การเสนอขายครังเดียวหรือเป็น
คราวๆ ไป ระยะเวลาเสนอขาย วธิกีารจองซือและชําระเงนิ และรายละเอยีดอนืๆทจํีาเป็นหรอืเกยีวขอ้งสําหรับ
การจัดสรร และ/หรอืเสนอขายหุน้สามัญเพมิทนุ และ/หรอืใบสําคัญแสดงสทิธทิังในสว่นการเสนอขายต่อผูถ้ือ
หุน้เดมิของบรษัิทและการเสนอขายใหแ้กบ่คุคลในวงจํากดั 

2. พจิารณาไม่จัดสรรและ/หรอืเสนอขายหรอืยกเลกิการจัดสรร และ/หรอืเสนอขายหุน้สามัญเพมิทนุในกรณีทีจะ
สง่ผลใหก้ารถอืหุน้ของผูท้ไีมม่สีัญชาตไิทยในบรษัิทเกนิกวา่จํานวนทกํีาหนดไวใ้นขอ้บงัคับของบรษัิท 

3. แตง่ตังทปีรกึษาทางการเงนิ ทปีรกึษาทางกฎหมาย ทปีรกึษาหรอืผูใ้หบ้รกิารอนื ๆ 
4. ตดิตอ่ เจรจา เขา้ทํา ลงนาม ยนื และ/หรอื แกไ้ขเพมิเตมิคําขอ คําขออนุญาต สารสนเทศ การเปิดเผยขอ้มูล 

รายงาน และ/หรอืเอกสารใด ๆ ทจํีาเป็นหรอืเกยีวขอ้งกบัการจัดสรร และ/หรอื เสนอขายหุน้สามัญเพมิทนุ การ
เสนอขายหุน้ทอีอกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด การเขา้ทํารายการทเีกยีวโยงกัน การผ่อนผันหนา้ทกีารทําคํา
เสนอซอืหลักทรัพยท์ังหมดของกจิการ โดยอาศัยมตทิปีระชมุผูถ้อืหุน้ (Whitewash) การจดทะเบยีนเพมิทุน 
และรายการทเีกยีวขอ้ง และ/หรอื การนําหุน้สามัญเพมิทนุเขา้จดทะเบยีนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน การจัดทํา
คําแถลง การใหคํ้ารับรองยนืยัน การใหข้อ้มูลใด ๆ ตอ่หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง รวมถงึแตไ่ม่จํากดัเฉพาะสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณชิย ์

5. ประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกํากับดูแลทีเกยีวขอ้ง เช่น กระทรวงพาณิชย ์ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บคุคลหรอืหน่วยงาน
อนืใดทเีกยีวขอ้งกับการดําเนนิการตามวาระท ี3 ถงึ วาระท ี7 

6. ดําเนนิการใดๆ อันจําเป็นหรอืเกยีวขอ้งกับการดําเนนิการตามวารท ี3 ถงึวาระท ี7 หรอืตามทเีห็นสมควรเพือให ้
การเพมิทนุจดทะเบยีน การจัดสรรและ/หรอืเสนอขายหุน้สามัญเพมิทนุของบรษัิทตามวาระท ี3 ถงึ วาระท ี7 
สําเร็จลลุว่ง 
 
จากนัน นายฐติศัิกด ิสกลุคร ูไดถ้ามทปีระชมุว่ามีผูถ้อืหุน้ทา่นใดมีขอ้ซักถาม หรอืมีความเห็นเกยีวกับวาระนี

หรอืไม ่
 

 เมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซักถาม หรอืแสดงความคดิเห็น นายฐติศิักด ิ สกลุครไูดแ้จง้ใหท้ปีระชมุทราบวา่วาระนี

จะตอ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
มตทิปีระชุม ทปีระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตักิารมอบอํานาจทเีกยีวขอ้งกบัการเพมิทุนและเรอืงที

เกยีวขอ้ง ตามทเีสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นขา้งมากจากจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึ
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงัน ี

 
เห็นดว้ย 406,224,573 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 
     

วาระท ี9   พจิารณาเรอืงอนื ๆ (ถา้ม)ี 
 
คณุมนูญ ผูถ้อืหุน้  ททีา่นเสนอขอเพมิทนุเพอืลงทนุในโครงการทเีวยีตนาม มคีวามมันใจมากนอ้ยเพยีงใดทจีะไดเ้งนิ
คนืมา  
คณุฐติศิักด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร การทลีงทนุไปในประเทศอนืๆ จรงิๆ แลว้ตอ้งเรยีนวา่การลงทนุในทกุทมีี
ความเสยีง แตก่ารทจีะทําใหค้วามเสยีงนอ้ยลงกค็อืการทํางานใหม้ากขนึ ทําการศกึษาโดยละเอยีด ไปดสูถานท ีพดูคยุ
กบัหน่วยงานราชการมาสักระยะหนงึทําใหเ้รามันใจการทสีงิตา่งๆ ทไีดม้าดกีวา่การลงธรุกจิเดยีวกนัในเมอืงไทย ซงึ
บรษัิทมหาชนอนืกไ็ปลงทนุดว้ยเหมอืนกนั เชน่ บกีรมิ ซปุเปอรก็์ด ีแตโ่ลเกชนัของเราจะอยูต่่างจาก 2 บรษัิททกีลา่วมา
อยูท่างใต ้เพราะของเราจะค่อนบนมานดิหนงึไมส่งูมาก เรอืงของการประเมนิการลงทนุทางเราดทูกุเรอืงในสว่นของ 
Country Risk ตอ้งบอกวา่เวยีตนามสงูกวา่ไทย ทางดา้นการเมอืงเขาดกีวา่เรา ในแงข่องสงิทเีราดอูยูค่ันทรรีคิไมม่ ีโปร
เจ็ครคิมฝ่ีายกฎหมายทังเราและเวยีตนาม และการเขา้ไปลงทนุในครังนีจะมธีนาคารรายใหญ่ทอียูใ่นไทยทไีม่ใชข่อง
รัฐบาลเขา้ไปรว่มและใหก้ารสนับสนุนดว้ย ทกุอยา่งเป็นไปตามกระบวนการสงิทเีราทําคอือยากใหบ้รษัิทมกํีาไร เมอืมี
โอกาสทสีามารถทําไดเ้ราก็ควรทจีะทําครับ 
คณุณรงคช์ัย สมิะโรจน์ ผูถ้อืหุน้ ไมท่ราบวา่ธนาคารถอืหุน้สัดสว่นเทา่ไหร ่
คณุฐติศัิกด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร แบงกจ์ะถอืหุน้ไดใ้นสดัสว่นคอ่นขา้งจํากัดครับ 
คณุณรงคช์ัย สมิะโรจน์ ผูถ้อืหุน้ หากแบงกเ์ขา้รว่มดว้ยกจ็ะมคีวามสบายใจในแงท่ทีางแบงกม์องไดก้วา้งกวา่เรา 



 
 
   
 

หนา้ 11 จาก 12  

คณุฐติศัิกด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร ทางเราเปิดออพชนัใหก้บัทางแบงกอ์ยู่ครับ โดยเกณฑแ์บงกถ์อืไดไ้ม่เกนิ 
10% แตใ่นขันแรกแบงกจ์ะใหก้ารสนับสนุนดา้นสนิเชอืกอ่น เสร็จจากสนิเชอืแลว้ เราดําเนนิงานไปสักพักก็จะเปิด
โอกาสใหท้างแบงกเ์ขา้มารว่มลงทนุ โอกาสทเีราจะขยายตอ่ก็มเีพมิขนึ ครับ 
คณุฐติศัิกด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร ขอขอบพระคณุทา่นผูถ้อืหุน้สําหรับคําแนะนํา ไมท่ราบมผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมี
ขอ้ซักถามหรอืคําแนะนําเพมิเตมิหรอืไม่ครับ 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ ไม่แจง้ชอื ทบีรษัิทไปลงทนุใน อคีอมเมริช์ มผีลตอบแทนกลับมาบา้งครับ 
คณุฐติศัิกด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร ไดข้อใหป้ระธานเจา้หนา้ทบีรหิารชแีจงกับผูถ้อืหุน้ 
คณุพงศศ์ริ ิศริธิร ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร ขอบคณุครบัทา่นประธานฝ่ายบรหิาร เรอืงของการเขา้ไปถอืหุน้ในกลุม่อคีอม
เมริช์เป็นเรอืงของไซจกิ เพราะวา่หลังจากทเีราเขา้ไปลงทนุมันตอบสนองกลับมาในเชงิธรุกจิทเีราไดม้า อยา่งททีา่น
ประธานบรหิารไดก้ลา่วไปขา้งตน้แลว้นันเร็วนีอาจจะมกีารทําเพรสรรีสี ในเรอืงของธรุกจิใหมท่จีะเขา้มา จรงิๆ คอืผล
พวงภาพขา้งนอกทมีองเราเป็นทา่เรอืมากอ่นวนันีเรากําลังเขา้ไปสูธ่รุกจิโลจสิตกิสท์างดา้นดจิติอล ซงึเราใชโ้ปรไฟล์
ทางดา้นนันไปตอ่ยอดธรุกจิ สว่นในเรอืงของการลงทนุเรามองวา่จะใชเ้วลา 2-3 ปี เพอืหธุรจิกทเีราไปลงทนุซงึอยู่
ในชว่งขยายของเขา ผลตอบแทนของเขาเรมิมกํีาไรและมผีูส้นใจเขา้มาลงทนุเยอะ ทําใหมู้ลคา่เพมิของเขาเรมิสงูขนึ
ในระยะยาว สว่นในระยะสนั ระยะกลางคอืเรอืงธรุกจิของเราทจีะ ไดเวริช์ของเราทางดา้นโลจสิตกิสท์างดา้นอคีอมเมริช์ 
อยา่งทผีมไดเ้คยรายงานไปเมอืครังทแีลว้คอืเรอืงของอะลบีาบา วันนีเราโอเปอเรททางดา้นขนสง่ใหก้ับกลุม่อะลบีาบา
คอืไชเ่หนียวหลังจากนันก็จะมกีารตอ่ยอดธรุกจิเพมิเตมิครับ 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ ไม่แจง้ชอื การฟ้องรอ้งคณะกรรมการชดุเกา่ ไมท่ราบไปถงึไหน 
คณุฐติศัิกด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร เรอืงนันน่าจะเป็นการฟ้องรอ้งบรษัิทยอ่ย ไมใ่ชฟ้่องรอ้งผูบ้รหิารชดุเกา่ ซงึ
บรษัิทยอ่ยลม้ละลายไปแลว้ครับ 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ ไม่แจง้ชอื แลว้บรษัิทไดเ้สยียังไงครับ 
คณุฐติศัิกด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร ไมไ่ดอ้ะไรครับ ลัมหมดครับซงึเราดําเนนิการไปจนสดุในทางดา้นกฎหมาย
แลว้ครับ 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ ไม่แจง้ชอื หนา้ทา่ยังตอ้งขดุลอกอยูห่รอืเปลา่ครับ 
คณุฐติศัิกด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร จรงิๆ แลว้เราตอ้งขดุ แตท่ผีา่นมาทางหนา้ทา่มเีรอืเขา้ออกเยอะขนึ ทําให ้
ความลกึมันลกึมากไปเองตามธรรมชาตทิเีรอืเขา้ออก ทําใหห้นา้ทา่ตอนนีลกึประมาณ 5.5 เมตร ได ้จากสามเมตรเศษๆ 
ซงึเราพยายามใหเ้รอืเขา้หนา้ทา่มากทสีดุ ตามเกณฑท์เีราตอ้งตอ่ใบอนุญาตในปลายปีนีหากเรอืยังเขา้มาไม่เยอะ
บรษัิทจําเป็นจะตอ้งขดุเพอืใหไ้ดค้วามลกึตามทกํีาหนดเพอืใหส้ามารถตอ่ใบอนุญาตไดค้รับ 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ ไม่แจง้ชอื การขยายรถหัวลากวัตถปุระสง่คต์อนแรกเพอืตอบสนองลกูคา้ทมีาใชท้า่เรอื ปัจจบุันนมีี
ลกูคา้เขา้มาใชบ้รกิารทา่เรอืบา้งหรอืไม่ เป็นสดัสว่นเทา่ไหรค่รับ  
คณุฐติศัิกด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร เรอืงสัดสว่นขอใหป้ระธานเจา้หนา้ทบีรหิารเป็นผูต้อบขอ้ซักถามนะครับ แต่
ผมจะตอบหลักการใหก้อ่น จากเดมิทําหัวลากเพอืซัพพอรท์ทา่เรอื ปัจจบุันนีเราก็ใชอ้ยูแ่ตป่รมิาณยังไมม่ากพอวันหนงึ
ใชป้ระมาณสองรอ้ยเทยีวโดยเฉลยี เรามรีถอยูท่ังหมดตอนนีประมาณสสีบิคัน และจะมรีับเพมิอกี สบิหา้คันสงิเหลา่นี
เพอืตอบสนองซงึปัจจบุันทมีอียูย่ังไม่พอใชต้อ้งใช ้Sub เยอะพอสมควร ในกรณีอยา่งนเีราสามารถดําเนนิการให ้
หน่วยงานทเีป็นหัวลากหรอื ทรัคสามารถทํากําไรไดด้ว้ยตนเองและปรมิาณมาตรฐานไดด้ขีนึซงึเราวงิเต็มนําหนักอยู่
ประมาณเกอืบๆ สามกโิลตอ่ลติรในเกณฑข์องธรุกจิอยูใ่นเกณฑส์งู เดมิรถเราวงิไดเ้ทยีวหนงึก็ดใีจ แตปั่จจบุันเราทําได ้
1.4-1.5 เทยีวตอ่วนั เราไดม้กีารนําเงนิมาบรหิารจัดการดา้นซอฟแวรซงึใชเ้งนิไม่เยอะทําใหเ้ราสามารถตามรถไดท้กุที
ทกุทางทําใหส้ามารถดจัดสรรรถได ้เป็นระบบททํีาใหเ้ราทํางานไดม้ปีระสทิธภิาพมากขนึ จากปีทแีลว้คา่เฉลยีอยู่
ประมาณหา้รอ้ยเทยีวปีนขีนึมาเยอะไตข่นึไปเรอืยๆ ในสว่นดเีวลลอปเมน้ทก์ไ็ม่ไดห้ยดุมขีนเบา้ท ์ขนตู ้โดยหาลกูคา้
เพมิขนึเรอืยๆ จากระบบทสีามารถแทรคไดทํ้าใหล้กูคา้พอใจ เราม ีCS คอยตดิตามวา่รถอยูต่รงไหนกําลังทําอะไร โดย
ใชม้าตรฐานของบรษัิทขา้มชาตเิป็นเกณฑ ์ทเีราทําอยู ่ผมเชอืวา่หัวลากเราจะหยดุอยูแ่คนี่ประมาณ 48 คันเต็มทไีมเ่กนิ 
60 ทเีหลอืใชบ้รกิาร Sub มากกวา่ซงึตอ้งดแูลเขาใหม้งีานบา้ง แตร่ถเราตอ้งวงิกอ่นรถเราหยดุเมอืไหรนั่นหมายถงึซอ่ม 
เราพยายามไมใ่หเ้กดิ Conflict of Interest ในการทํางานซงึในระบบโลจสิตกิสบ์อบบางมากนะครับ 
คณุณรงคช์ัย สมิะโรจน ์ผูถ้อืหุน้ บรษัิทไดย้กเลกิสัญญากบัทาทา บรษัิทซอืรถเขา้มาใชไ่หมครับ 
คณุฐติศัิกด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร ทาทาเราไมไ่ดซ้อื เป็นการมัดจําเอารถเขามาจอดในโชวร์มูตามเกณฑข์อง
เขา เราอยากจะใชร้ถเขาแตศ่นูยบ์รกิารไมม่ากพอ เราไมไ่ดค้ดิจะวงิรถแคแ่ถวภาคตะวันออก เราตอ้งการใหบ้รกิาร
มากกวา่นัน รถเขาคณุภาพด ีราคากไ็ม่แพง แตท่เีราเจอคอืศนูยบ์รกิารไมเ่พยีงพอก็เลยตอ้งกลับมาใช ้HINO 
เหมือนเดมิ ทางทาทากพ็ยายามขยายศนูยใ์หบ้รกิารเหมอืนกันแตไ่ม่ทนัตามแผนของเรา จงึขอยกเลกิและขอคนืเงนิซงึ
จบกนัดว้ยดคีรับ 
คณุสมยศ ศักดศิรคีณุา อาสาพทิักษ์สทิธฯิ ขอสอบถามเรอืงทอีาสาฯ เคยสอบถามไวค้รังกอ่นเกยีวกบัโครงการตอ่ตา้น
การทจุรติฯ ไมท่ราบวา่ขนัตอนถงึไหนแลว้ครับ 
คณุพงศศ์ริ ิศริธิร ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร ไดแ้จง้วา่อยูใ่นขันตอนออดทิทกุกระบวนการ และการประเมนิความเสยีง อัน
เกยีวเนืองจากทมีกีารปรับโครงสรา้งภายใน จงึทําใหข้นัตอนตอ้งขยบัออกไป ทางทมีพยายามเรง่กระบวนการรวบรวม
เอกสาร และอยูภ่ายใตก้ารดแูลของคณะกรรมการบรหิารความเสยีง ซงึคาดวา่จะแลว้เสร็จภายในเร็วๆ นีครับ 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุไม่ไดแ้จง้ชอื ผมยังไม่เคยเห็นตัวจรงิของ บ ีจสิตกิส ์ทา่เรอื ทบีางปะกงเลยครับ อยากใหบ้รษัิทจัดรถ
บัสนําผูถ้อืหุน้เยยีมชมทา่เรอืไดไ้หมครับ 
คณุฐติศัิกด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร ยนิดคีรับ วันไหนดคีรับ นัดเลยไหมครับ 
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ผูเ้ขา้รว่มประชมุไม่ไดแ้จง้ชอื ดคีรับจะไดทํ้าให ้ผูถ้อืหุน้มันใจขนึ 
คณุฐติศัิกด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร ตอ้งเรยีนอยา่งนีนะครับ ทา่เรอืบางปะกงเป็นทา่เรอืทมีอีายพุอสมควร 
กอ่นทเีราได ้BU Head มอืดขีองทา่เรอืมาตอ้งเรยีนวา่บางครังการซอ่มบํารงุใชง้บประมาณคอ่นขา้งสงู แตปั่จจบุันเราให ้
ชา่งของเราซอ่มบํารงุเองทําใหง้บประมาณในการซอ่มบํารงุไม่สงูมากนัก จะไปวันไหนดคีรับ เดอืนหนา้ดไีหมครับ 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุไม่ไดแ้จง้ชอื เดอืนหนา้สักกลางเดอืนไดไ้หมครับ 
คณุฐติศัิกด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร ทางประธานเจา้หนา้ทบีรหิารขอเป็นวันท ี22 สงิหาคม 2562 ครับ 
เนืองจากวันพธุตดิภาระกจิทตีลาดหลักทรัพยค์รับ ผมจะใหเ้จา้หนา้ทหีนา้หอ้งประชมุรับแจง้รายชอืเพอืรว่มเดนิทางไป
เยยีมชมทา่เรอืบางปะกง โดยแจง้ชอืนามสกลุ เบอรโ์ทร หากมอีเีมลด์ว้ยยงิดคีรับ เวลาจะแจง้ทางอเีมลแ์ละโทรศัพท์
อกีครังครับ 

คณุฐติศัิกด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร ไมท่ราบมผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซักถามเพมิเตมิหรอืขอ้แนะนําไหมครับ 
หากไมม่ผีมขอเรยีนเชญิทา่นประธานกลา่วปิดการประชมุครับ 

เมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซักถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพมิเตมิ พลเอก จงศักด ิพานชิกลุ ประธานกรรมการ จงึ
ไดก้ลา่วขอบคณุและกลา่วปิดการประชมุ 

 
ปิดประชมุเวลา 15.30 นาฬกิา 
 
 
 

        ขอแสดงความนับถอื 
 

       -พลเอก จงศกัด ิพานชิกลุ- 
     ประธานกรรมการ 

 
-นางสาวกรวรรณ แสนชมภ-ู 

        ผูบ้ันทกึการประชมุ 


