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สําเนารายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2565 

 

รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2565 

ของ 

บริษัท ทริพเพลิ ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

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

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

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

นายวีระวิทย ์กุลธนโรจน ์พิธีกรการประชุม (“พิธีกรการประชุม”) ไดแ้จง้ขอ้มลูเบือ้งตน้ของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มี

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

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

มลูค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดย ณ วนักาํหนดรายช่ือผู้ถือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

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

ของสถานที่จัดการประชุม ไดแ้ก่ ตาํแหน่งที่ตั้งของห้องนํา้ ตาํแหน่งประตูทางออก กรณีมีเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี ้ไดมี้การแจ้ง

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 

(“COVID-19”) ในปัจจุบนัใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 

 ประธานกล่าวตอ้นรับผู้ถือหุน้และผู้รบัมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม และขอใหมี้การนบัองคป์ระชุมก่อนเร่ิมการ

ประชุม จากนั้น ประธานไดแ้จ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจํานวน 33 ราย นับจาํนวนหุ้นได้ 

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

จาํนวนหุ้นได ้421,797,386 คิดเป็นรอ้ยละ 65.8195 ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด รวมทั้งหมดเป็นจาํนวน 131 

ราย นับจํานวนหุ้นได้ 423,119,890 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.0259 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดจํานวน 

640,839,113 หุน้ ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและตามข้อบงัคับของบริษัทฯ (ภายหลงัจากเปิดการประชุมได้มีผู้

ถือหุน้ทยอยเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้ ทัง้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็นผู้ถือหุน้ที่เขา้ประชุมทั้งสิน้ 

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

 จากนั้นประธานแนะนาํกรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชีแ้จงรายละเอียด และตอบขอ้

ซักถามต่อที่ประชุม นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดเ้ชิญตัวแทนจากบริษัท สาํนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร ์จาํกัด ที่ปรึกษา

กฎหมายอิสระทาํหนา้ที่ดูแลการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัผลการลงคะแนนเสียง 
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กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

1.   นายเกริกไกร จีระแพทย ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ  

2. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ     รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ

การลงทุน / กรรมการอิสระ  

3. นายอภิชาติ จีระพนัธุ ์ กรรมการตรวจสอบ /  ประธานกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ  

4. นายวิภูธา ตระกูลฮุน กรรมการตรวจสอบ /  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / 

กรรมการการลงทุน / กรรมการอิสระ 

5. นายทพิย ์ดาลาล กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร / ประธานกรรมการจดัการ / กรรมการการ

ลงทุน 

6. นายวิรชั นอบนอ้มธรรม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารฝ่ายการเงิน / กรรมการจัดการ / 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / กรรมการการลงทุน / ประธาน

อนุกรรมการบริหารความเส่ียง   

7. นายธนทั ตาตะยานนท ์ กรรมการ / กรรมการจัดการ / กรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการการ

ลงทุน / อนุกรรมการบริหารความเส่ียง  

8. นางดรุณี รกัพงษ์พิบูล กรรมการ / กรรมการจัดการ / กรรมการการลงทุน / อนุกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง / เลขานุการบริษัท 

9. นายจิโรจ พนาจรสั กรรมการ / กรรมการจดัการ / กรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดี 

10. นายเฉลิมศกัด์ิ กาญจนวรินทร ์ กรรมการ / กรรมการจดัการ / อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

ทัง้นี ้มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 10 ท่าน จากจาํนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนกรรมการที่

เขา้ร่วมประชุมรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นายบญัชา วุฑฒิปรีชา บริษัท สาํนกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร ์จาํกัด และทีมงาน 

ที่ปรึกษาการเงินอิสระ 

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

2. นายอดุลพล จารุเกศนนัท ์ ที่ปรกึษาการเงินอิสระ บริษัท แกรนท ์ธอนตนั เซอรวิ์สเซส จาํกัด 
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ผู้แทนอาสาพิทักษส์ิทธิของผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

1. ดร. เกศสิรี ป้ันธุระ ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ 

ตัวแทนผู้ถือหุ้นในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับผลการลงคะแนนเสียง 

1. นางสาวปาลินี สจุริตผลจาํรูญ ตวัแทนผูถื้อหุน้ในการร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง 

  เพื่อให้การประชุมมีความเป็นระเบียบและโปร่งใสสอดคลอ้งกับข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกาํหนด 

ที่เก่ียวกับการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ประธานขอให ้นายนิธิโรจน ์มาตรา ที่ปรกึษากฎหมาย ชีแ้จงใหท้ี่ประชุมทราบถึง

ขัน้ตอนการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

• การประชุมในวันนีจ้ะดาํเนินการตามลาํดับระเบียบวาระที่กาํหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม 

โดยจะมีการนาํเสนอขอ้มลูประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้เสนอความคิดเห็น 

หรือซกัถามในระเบียบวาระนัน้ๆ ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเสนอความเห็นหรือมีขอ้ซกัถาม ขอใหผู้้

ถือหุน้ยกมือขึน้ และแจง้ช่ือและนามสกุลใหท้ี่ประชุมทราบ หากจะนาํเสนอหรือซักถามเร่ืองที่

นอกเหนือจากวาระนัน้ๆ ขอใหผู้ถื้อหุน้เสนอหรือซักถามเม่ือการประชุมไดด้าํเนินมาถึงวาระที่ 

10 (พิจารณาเร่ืองอื่นๆ) 

• เนื่องจากวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 9 เป็นเร่ืองที่เก่ียวเนื่องกัน ดงันัน้ หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ไดร้ับ

การอนุมติัจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ บริษัทฯ จะไม่เสนอวาระที่เก่ียวข้องอื่นๆ เพื่อพิจารณาต่อไป 

และใหถื้อว่าวาระที่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดร้บัการพิจารณาอนุมติัไปแลว้เป็นอนัยกเลิก 

• ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กําหนดให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ในกรณี 

ที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้  

• ในการลงมติที่ประชุม ประธานจะถามและนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียงไม่

เห็นดว้ยงดออกเสียงและบัตรเสียในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออก

เสียง จะตอ้งกรอกบัตรลงคะแนนที่ไดร้ับแจกจากเจา้หนา้ที่ก่อนเข้าร่วมประชุมว่าประสงคท์ี่

จะลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง และยกมือขึน้เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่จัดเก็บใบลงคะแนน 

บริษัทฯ จะนาํคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดังกล่าว รวมถึงบตัรเสีย (ถา้มี) หกั

ออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียง

ลงคะแนน (แลว้แต่กรณี) ดงันัน้ ในส่วนที่เหลือทั้งหมดจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน

เห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ ในกรณีที่ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความเห็นคัดคา้น หรืองดออกเสียง ใหถื้อว่า

ที่ประชุมมีมติอนุมติัเป็นเอกฉันท ์ 

• สาํหรบักรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสียมีดังต่อไปนี ้บตัรที่ไม่สามารถทราบเจตนาของผู้ออกเสียง 

เช่น การลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก หรือ แก้ไขการลงคะแนนแต่ไม่ลงลายมือช่ือกํากับ 

หรือ กาทางเลือกสมบูรณแ์ต่ไม่ไดล้งลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน  
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• ทัง้นี ้เจา้หนา้ที่จะนาํคะแนนในแต่ละวาระ แสดงใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบ ตามขอ้มลูที่ปรากฏใน

หน้าจอดา้นหน้าโดยจะแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบัตรเสีย 

คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละของผูถื้อหุน้ตามมติที่ตอ้งใช ้  

• จาํนวนคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจาก

อาจมีผู้ถือหุน้หรือผู้รบัมอบฉันทะมาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม  

 สําหรับการนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กําหนดไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565  

เป็นดงันี ้

• ระเบียบวาระที่ตอ้งได้รับมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ ระเบียบวาระที่ 3 ถึง 

ระเบียบวาระที่ 8 

• ระเบียบวาระที่ตอ้งไดร้บัมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ ระเบียบวาระที่ 9 

• ทั้งนี ้ ระเบียบวาระที่ 1 และระเบียบวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียง

ลงคะแนน 

 จากนัน้ ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ไดจ้ดัส่งให้ผู้ถือหุ้น

ตามหนงัสือเชิญประชุมเป็นลาํดบั 

วาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ประธานแจง้ต่อที่ประชุมว่าไม่มีเร่ืองที่จะแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ จึงเขา้สู่วาระถัดไป 

วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 เม่ือวันที่ 19 เมษายน 2565 

 ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2565 เม่ือวันที่ 19 เมษายน 2565 แลว้มีความเห็นว่า บริษัทฯ ไดจ้ัดทาํรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 โดย

ถูกตอ้งตรงตามมติของที่ประชุม และไดส่้งรายงานดงักล่าวใหกั้บผู้ถือหุน้ทุกรายพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ตามเอกสาร

แนบ 1  

 ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ แต่จะเปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและให้

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  

 ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมรบัทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 2565 

 มติที่ประชุม   

 รบัทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 2565 
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ก่อนจะเขา้สู่วาระถัดไป ประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบถึงที่มาของการประชุมในครัง้นี ้ กล่าวโดยสรุปคือ 

เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตรท์ี่สาํคัญของบริษัทฯ ที่ตอ้งการสรา้งความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และสรา้ง

มูลค่าเพิ่มให้กิจการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะทาํการขยายธุรกิจการเป็นตัวแทนขายระวางสินคา้ของสายการบินต่างๆ 

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

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

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”์) ทัง้นี ้ประธานยงัชีแ้จงต่อที่ประชุมอีกครัง้ว่าวาระที่ 3 

ถึง 9 นัน้เก่ียวเนื่องกัน โดยวาระที ่ 3 และ 4 เป็นวาระหลักซ่ึงบริษัทฯ จะนาํเสนอขอ้มูลรายละเอียดประกอบการพิจารณา

อนุมติัของผูถื้อหุน้ในคราวเดียว จากนัน้ จึงจะเขา้สู่การพิจารณาลงคะแนนในวาระที่ 3 และ 4 ต่อเนื่องกัน ส่วนวาระที่ 5 ถึง 

9 เป็นเร่ืองที่ตอ้งดาํเนินการตามกระบวนการกฎหมายและขอ้บงัคับเพื่อให้สามารถดาํเนินการตามวาระที ่3 และ 4 ได ้หาก

ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัในสองวาระดงักล่าว 

  จากนั้น ประธานขอให้นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวิรัช นอบน้อมธรรม 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดของธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งเพื่อให้ผู้ถือหุน้พิจารณาประกอบการ

ลงมติในวาระที่ 3 และ วาระที่ 4  

นายทิพย ์ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบถึงวตัถุประสงคแ์ละที่มาของการ

ประชุมในครัง้นี ้โดยบริษัทฯ มีความพยายามที่จะสรา้งบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศนแ์ละกล

ยุทธห์ลงัจากที่บริษัทฯ เขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนตัง้แต่ปี 2560  ซ่ึงบริษัทฯ ตัง้เป้าหมายที่จะเขา้ไปอยู่ใน SET100 ภายในปี 

2567 โดยอาศยัแผนยุทธศาสตร ์  “Logistics & Beyond” กล่าวคือ การทาํธุรกิจโลจิสติกสใ์หเ้ติบโตขึน้ มีมลูค่าและคุณค่า

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

ขา้มการทาํธุรกิจแค่ในประเทศไทยสู่การเป็นบริษัทในระดบัภูมิภาค และเป็นส่ิงที่บริษัทฯ กาํลงัเนน้ในขณะนี ้ โดยบริษัทฯ 

ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนในฮ่องกงและสิงคโ์ปร ์ ซ่ึงเป็นท่าเรือและท่าอากาศยานหลักของโลก (global logistics hub) (2) Beyond 

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

ในการนีส่้วนของยุทธศาสตร ์เร่ือง Beyond Boundary บริษัทฯ เลือกที่จะขยายธุรกิจการเป็นตัวแทน

ขายระวางสินค้าของสายการบินต่างๆ (Cargo General Sale Agents : GSA) ซ่ึงบริษัทฯ มองว่ามีจุดแข็งและมีความ

แตกต่างจากผู้ให้บริการโลจิสติกสร์ายอื่นในประเทศ กล่าวคือเป็นการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศที่บริษัทฯ มีความ

เช่ียวชาญ และสามารถขยายเขา้ไปเป็นระดบัภูมิภาค ทัง้นี ้จะกระทาํผ่าน ANI 

ธุรกิจการเป็นตวัแทนขายระวางสินคา้ของสายการบินต่างๆ (Cargo General Sale Agents : GSA) ใน

ที่นีจ้ะเน้นเฉพาะในเร่ืองของสินคา้ไม่ใช่ผู้โดยสาร คือ การเป็นตัวแทนสายการบินแต่เพียงผู้เดียวซ่ึงไดร้ับการแต่งตั้งโดย

สายการบินในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เป็นตวัแทน 

  มติที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้นี ้ คือ การอนุมัติให้ใช้ ANI เข้าไปลงทุนซือ้กิจการของ

บริษัทในมาเลเซียซ่ึงมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ GSA ใน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ มาเลเซีย สิงคโปร ์และเวียดนาม โดยภายหลัง

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

ฮ่องกง สิงคโปร ์มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา และพม่า คร่าวๆ โดยรวมกันแลว้มีประมาณ 20 สายการบินที่บริษัทฯ จะเป็น

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

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

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในส่วนร้อยละ 80 ที่เหลือ มูลค่าทั้งสิน้ประมาณ 5,520 ลา้นบาท ซ่ึงบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้งบ

การเงินของ ANI ในปีนีใ้นการย่ืน filing ไตรมาสที่ 2 ของปีหนา้  

  นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม

เก่ียวกับวาระที่ 3 และวาระที่ 4 โดยสรุปขอ้มลูสาํคญัไดด้งันี ้

  วาระที่  3 เป็นวาระที่ให้ผู้ถือหุ้นมีมติที่จะให้บริษัทลูกของ ANI คือ SUPERIOR GSA PTE. LTD. 

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

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

ในส่วนรอ้ยละ 80 ที่มีมลูค่าทัง้สิน้ประมาณ 5,520 ลา้นบาท จะแบ่งเป็นดงันี ้

1. ชาํระดว้ยเงินสดจาํนวน 69.20 ลา้นดอลลารสิ์งคโปร ์หรือประมาณ 1,800 ลา้นบาท 

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

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

ที่ไดร้ับจากรายการนี ้จากผู้ขาย ดว้ยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI เป็นส่ิงตอบแทน

จาํนวน 2,458,918 หุน้ เสนอขายในราคาหุน้ละ 305 บาท เป็นส่ิงตอบแทน 

3. ในส่วนที่เหลือจาํนวน 114.25 ลา้นดอลลารสิ์งคโปร ์ หรือประมาณ 2,970 ลา้นบาท จะชาํระ

ภายหลังจากที่ ANI สามารถเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรพัยฯ์ ได ้(ส่วนนีต่้อไปจะเรียกว่า 

“เงินค้างชําระ”) 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ ANI ไม่สามารถเขา้ระดมทุนในตลาดหลักทรพัยไ์ด ้ ในส่วนเงินคา้งชาํระที่ยังไม่ได้

ชาํระ จะนาํหุน้ของ Asia GSA (M) คิดเป็นมลูค่าเท่ากับเงินคา้งชาํระ ขายคืนใหกั้บกลุ่มผู้ขาย ซ่ึงจะไม่ทาํใหเ้ป็นภาระต่อ

บริษัทฯ และ ANI 
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ดังนั้น ภายหลังจากการเขา้ทาํรายการ ANI จะถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน Superior รอ้ยละ 100 

และรวมถึง ASIA GSA (M) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของหุน้ทัง้หมด 

วาระที่ 4 เป็นการปรับโครงสรา้งของกลุ่มธุรกิจ GSA ของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะขายหุ้นบริษัท 

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

 

1. บริษัทฯ จะขายหุน้ที่ถือใน TAC ทั้งหมดทั้งที่ถืออยู่ในปัจจุบันและที่จะไดม้าจากการจองซือ้หุ้น

สามัญเพิ่มทุนตามแผนการปรับโครงสร้างเงินทุนภายในระหว่างบริษัทฯ และ TAC ที่ถือใน

สดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชาํระแลว้ทั้งหมด มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท รวม

เป็นมลูค่าทัง้สิน้จาํนวน ไม่เกิน 168 ลา้นบาท ใหแ้ก่ ANI โดยแลกกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI 

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

จาํนวนไม่เกิน 168.00 ลา้นบาท 

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

ละ 305 บาท โดยชาํระเป็นเงินสดจาํนวนไม่เกิน 800 ลา้นบาท และชาํระดว้ยหุน้สามญัของ TAC 

ในมลูค่า 168 ลา้นบาท โดยการเขา้ทาํรายการดังกล่าวจะทาํให้สัดส่วนการถือหุน้ของบริษัทฯ ใน 
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ANI ปรบัเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 50.35 เป็นรอ้ยละ 51.66 คิดเป็นมลูค่าการเข้าทาํรายการจองซือ้หุ้น

สามญัเพิ่มทุนของ ANI รวมมลูค่า 968 ลา้นบาท 

ทัง้นี ้โครงสรา้งภายหลงัการทาํรายการตามวาระที่ 3 และ 4 เป็นดงันี ้

  

สาํหรบัวาระที ่5 ถึง 9 ที่เป็นวาระต่อเนื่องกันซ่ึงเป็นขัน้ตอนตามกฎหมาย โดยวาระที่ 5 และ 6 เป็นวาระ

จัดการเร่ืองทุนที่มีส่วนเกินจากการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ จึงตอ้งมีการลดทุนเพื่อให้สอดคลอ้งกับจาํนวนหุ้นปัจจุบัน 

วาระที่ 7 เป็นวาระที่เสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มฐานทุนของบริษัทฯ และใชเ้ป็นแหล่ง

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

มลูค่าธรุกรรมทัง้สิน้ 5,500 ลา้นบาท ส่วนวาระที่ 8 ถึง 9 เป็นวาระที่ต่อเนื่องทางดา้นกฎหมาย  

  จากนั้น ประธานมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงต่อที่ประชุม

เก่ียวกับการปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้บังคบับริษัทฯ เพิ่มเติม 

นายนิธิโรจน ์มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้จงใหท้ี่ประชุมทราบเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

และขอ้บงัคบับริษัทฯ ที่เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปนี ้ 

1. การเข้าลงทุนของ Superior ในวาระที่ 3 เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที่มีนัยสาํคญัที่เข้า

ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศว่าด้วยการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย”์) โดยเม่ือคาํนวณขนาดรายการรวมกับการเข้าซือ้ Asia GSA (M) ใน

สดัส่วนแรกที่รอ้ยละ 20 และขนาดรายการไดม้ายอ้นหลงั 6 เดือน นบัจากวนัที่อนุมติัรายการ และ

ที่อนุมติัในครัง้นี ้ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับรอ้ยละ 252.63 โดยจดัเป็นรายการประเภทที ่ 4 หรือ

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

เข้าหลักเกณฑ์ที่ไม่ถือว่าเป็นกรณีที่จะตอ้งย่ืนคาํขอใหพ้ิจารณารับหลักทรัพยใ์หม่ตามประกาศที่

เก่ียวขอ้ง  

2. การขายหุน้ของ TAC ในวาระที่ 4 มีลกัษณะเป็นการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศเร่ืองการ

ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับรอ้ยละ 5.21 เม่ือรวมขนาด

รายการจาํหน่ายไปยอ้นหลงั 6 เดือน นบัจากวนัที่อนุมติัรายการ มีขนาดรายการสูงสดุเท่ากับรอ้ย

ละ 10.94 บริษัทฯ จึงไม่มีหนา้ที่ตอ้งปฏิบติัตามประกาศฯ ที่เก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้ธุรกรรมทั้งสองดังกล่าวไม่เขา้ข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เก่ียวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 

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

ของบริษัทฯ กาํหนดให้กรณีที่บริษัทฯย่อยตกลงเข้าทาํรายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทย่อย ตอ้งไดร้ับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และไดร้ับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ และเม่ือคาํนวณขนาดรายการ

ธุรกรรมทัง้สองแลว้ถือเป็นรายการขนาดใหญ่  

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารแนบที่ไดจ้ดัส่งใหผู้้ถือหุน้พรอ้มกับหนังสือ

เชิญประชุมในครัง้นี ้

ในการนี ้บริษัทฯ จึงจาํเป็นตอ้งแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อทาํหนา้ที่ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

รวมถึงการให้ความเห็นในการเข้าทํารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ และรายการที่เก่ียวโยงกันตามข้อบังคับของบริษัทฯ 

ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการไดม้าและจาํหน่ายไปซ่ึง

สินทรพัย ์และรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทย่อย เพื่อการปรบัโครงสรา้งของกลุ่มธุรกิจตวัแทนขายระวางสินคา้สายการ

บิน ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมครัง้นี ้

ดร. จุฬาภรณ ์นําชัยศิริ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงใหท้ี่ประชุมทราบเก่ียวกับความเห็นของที่

ปรกึษาการเงินอิสระในส่วนของรายการที่จะขออนุมติัในที่ประชุม โดยแบ่งเป็น 5 หวัขอ้ สรุปไดด้งันี ้

1. ลักษณะของการเข้าทาํธุรกรรม 

วาระ รายละเอียด รายการท่ี 

วาระท่ี 3 ธุรกรรมเป้าหมาย 

ให ้Superior ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ ANI เขา้ลงทุนใน Asia GSA (M) เพิ่มเติมอีกรอ้ยละ 

80 จากเดิมถือหุ้นแล้วร้อยละ 20 เป็นถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 รวมทั้ง สิ้น 

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

ดอลลารสิ์งคโปร ์หรือคิดเป็นประมาณ 5,520 ลา้นบาท จากผู้ขายซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นเดิม 

ดงันี ้

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

จาํนวน 120,000 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6 ของหุน้ทัง้หมด และ  

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

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

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

ซ่ึงผู้ขายทั้งสองไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท หากแต่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกัน

ของบริษัทย่อย 

การจ่ายชาํระ 

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

ออกหุ้นเพิ่มทุน 18,138 หุ้น มูลค่าประมาณ 750 ลา้นบาท เพื่อแลกกับหุ้น 

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

750 ลา้นบาท 

• Superior กู้เงินจาก ANI 1,800 ลา้นบาทมาจ่ายชาํระค่าหุ้นเป็นเงินสด โดย 

ANI จะไดร้ับเงินเพิ่มทุนจากบริษัท จาํนวน 800 ลา้นบาท และเงินกู้ยืมจาก

สถาบนัการเงินอีกจาํนวน 1,000 ลา้นบาท 

• ส่วนที่เหลือจาํนวนประมาณ 2,970 ลา้นบาท จะชาํระดว้ยเงินที่ไดจ้ากการ

ระดมทุนของ ANI เม่ือ ANI สามารถเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพยไ์ด ้โดย

ไม่มีดอกเบีย้  

ขนาดรายการตามเกณฑไ์ดม้า 

รอ้ยละ 171.26 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน และเม่ือรวมกับรายการได้มาซ่ึง

สินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา และที่อนุมัติในครั้งนี ้จะทําให้มีขนาด

รายการรวมเท่ากับรอ้ยละ 252.63 ของมลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน 
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วาระ รายละเอียด รายการท่ี 

ขนาดรายการตามเกณฑเ์ก่ียวโยง 

รอ้ยละ 292.03 ของมลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ 

เง่ือนไขสาํคญัอื่นๆ ในสญัญาในการซือ้ขายหุน้ Asia GSA (M) 

• Superior จะต้องจํานําหุ้นเพื่อเป็นหลักประกันสําหรับเงินที่ Superior นั้น

ยังคงคา้งชาํระกับผู้ขายอยู่ โดยในระหว่างที่หุ้นนั้นถูกจาํนาํอยู่กับทางผู้ขาย

นั้น สิทธิในเงินปันผล และสิทธิในการออกเสียง (Voting Rights) จะเป็นของ 

Superior โดยสมบูรณ์ และผู้ขายจะไม่มีสิทธิในการโอนหรือขายหุ้นดังกล่าว

ให้ผู้อื่นอีก อย่างไรก็ตาม หากเม่ือถึงกาํหนดระยะเวลาตามที่ตกลงกันแล้ว 

ทาง Superior ยังไม่ดาํเนินการจ่ายชาํระเงินคืน และทางผู้ขายไดใ้ช้สิทธิใน

การเรียกคืนหุน้จาํนวน 861,046 หุน้แลว้ ผูข้ายจะมีสิทธิในการเรียกคืนเงินปัน

ผลยอ้นหลงัสาํหรบัในช่วงที่ Superior ยงัคงคา้งชาํระค่าหุน้ดงักล่าวคืนดว้ย 

• ในกรณีที่ ANI ไม่สามารถเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพยไ์ดภ้ายใน 1 ปี นับ

จากวนัเขา้ทาํรายการ มีเง่ือนไขกาํหนดให ้ 

1) ผู้ขายมีสิทธิเรียกให้ผู้ซือ้ขายหุ้นจาํนวน 861,046 หุ้น คืนให้กับผู้ขายใน

มลูค่าที่เท่ากับเงินคา้งชาํระ หรือ  

2) ผูซื้อ้มีสิทธิเรียกให้ผูข้ายซือ้หุ้นคืนจาํนวน 861,046 หุน้ ในมลูค่าที่เท่ากับ

เงินคา้งชาํระ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

การดําเนินการซื้อขายหุ้น  Asia GSA (M) จะดําเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่   

30 ธันวาคม 2565 โดยโอนหุน้ทัง้จาํนวนใหกั้บ Superior 

ธุรกรรมแลกหุ้นของ ANI กับ Superior จากผู้ขาย 

ให ้ANI ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทออกหุน้เพิ่มทุนจาํนวน 2,458,918 หุน้ ในราคาหุ้น

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

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

10.8 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 41,348 บาท) โดย ANI จะออกหุ้นเพิ่มทุน

ใหแ้ก่ Mr. Thomas  

ขนาดรายการตามเกณฑไ์ดม้า 

รอ้ยละ 23.27 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน และเม่ือรวมกับรายการไดม้าซ่ึง

สินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา และที่อนุมัติในครั้งนี ้จะทําให้มีขนาด

รายการรวมเท่ากับรอ้ยละ 252.63 ของมลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

ขนาดรายการตามเกณฑเ์ก่ียวโยง 

รอ้ยละ 39.68 ของมลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ 

ธุรกรรมแลกหุ้นของ TAC กับ ANI 

บริษัทฯ ขายหุ้นที่ถือใน TAC ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ทั้งหมด ทั้งที่ถืออยู่ใน

ปัจจุบันและที่จะได้มาจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนการปรับโครงสร้าง

เงินทุนภายในระหว่างบริษัทฯ ใหแ้ก่ ANI โดยแลกกับหุน้สามญัเพิ่มทุนของ ANI จาํนวน 

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

ประมาณ 168 ลา้นบาท 

ขนาดรายการตามเกณฑจ์าํหน่ายไป 

รอ้ยละ 5.21 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน และเม่ือรวมกับรายการไดม้าซ่ึง

สินทรพัยใ์นรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา จะทาํใหมี้ขนาดรายการรวมเท่ากับรอ้ยละ 

10.94 ของมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ซ่ึงทําให้บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม

ประกาศที่เก่ียวขอ้ง 

ขนาดรายการตามเกณฑเ์ก่ียวโยง 

รอ้ยละ 8.89 ของมลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ 
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วาระ รายละเอียด รายการท่ี 

ธุรกรรมการชําระค่าหุ้นเพ่ิมทุนใน ANI 

ใหบ้ริษัทฯ จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนใน ANI จาํนวนไม่เกิน 3,173,748 หุน้ ในราคาเสนอ

ขายหุ้นละ 305 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท) โดยชาํระเป็นเงินสด ไม่เกิน 800 

ลา้นบาท และชาํระดว้ยหุ้นใน TAC ที่เกิดขึน้ในรายการที่ 3 (มลูค่าประมาณ 168 ลา้น

บาท)  

ขนาดรายการตามเกณฑไ์ดม้า 

รอ้ยละ 30.03 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน และเม่ือรวมกับรายการไดม้าซ่ึง

สินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา และที่อนุมัติในครั้งนี ้จะทําให้มีขนาด

รายการรวมเท่ากับรอ้ยละ 252.63 ของมลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

 

4 

วาระท่ี 4 บริษัทฯขายหุน้ของ TAC ที่บริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 ทัง้หมด โดยแลกกับหุน้ของ 

ANI ตามที่เกิดขึน้ในรายการที่ 3 
3 

2. ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทาํธุรกรรม 

ขอ้ดีของการเขา้ทาํธุรกรรม 

1.  ขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน ANI 

• การแลกหุ้นของ TAC เป็นการจัดโครงสร้างธุรกิจที่มีลักษณะ GSA ไปยัง ANI เพื่อขจดัความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนร์ะหว่างบริษัทฯ และ ANI  

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

มาอยู่ภายใตก้ารควบคุมของ ANI  

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

ไดม้ากขึน้ โดยเฉพาะในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร ์และเวียดนาม ประกอบกับแนวโนม้การเติบโตของธุรกิจขนส่ง

สินคา้ทางอากาศเพื่อสร้างกําไรให้มากขึน้ในอนาคต อีกทั้ง Asia GSA (M) ยังมีผลประกอบการที่ดีขึน้อย่าง

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

เนื่องจาก 

(1)  Superior/Asia GSA (M) มีลกัษณะของธุรกิจคลา้ยคลึงกับธุรกิจของบริษัทฯ  

(2)  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปล่ียนแปลงที่สาํคญัในธุรกิจหลกัของบริษัท  

(3)  กลุ่มบริษัทฯ มีคุณสมบติัเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลกัทรพัย ์ และ  

(4) ไม่มีการเปล่ียนแปลงทีส่าํคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และในอาํนาจการควบคุมบริษัทฯ หรือผู้

ถือหุน้ที่มี อาํนาจควบคุมบริษัทฯ 

4.  ไม่เสียอาํนาจควบคุมใน TAC โดยภายหลงัการเข้าทาํรายการ บริษัทฯ ยงัคงเป็นผูถื้อหุ้นในสัดส่วนที่เกินร้อยละ 

50 ของหุ้นทั้งหมดใน ANI จึงทาํให้บริษัทฯ ยังคงมีอาํนาจควบคุม TAC อยู่ และถึงแม้ว่าสัดส่วนการถือหุ้นของ

บริษัทฯ ใน ANI จะลดลงจากการเขา้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยข์อง ANI จนเหลือสดัส่วนการถือ

หุน้ใน ANI ไม่ถึงรอ้ยละ 50 บริษัทฯ ก็จะยงัคงมีเสียงส่วนใหญ่ที่สามารถควบคุม ANI ได ้

5.  บริษัทฯ ลงทุนในหุน้เพิ่มทุนของ ANI ในราคาที่คุม้ค่า โดยบริษัทฯ จ่ายชาํระจาํนวน 800 ลา้นบาทพรอ้มกับแลก

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

ลา้นบาท ทาํใหมี้กาํไรจากการลงทุนในหุน้เพิ่มทุนของ ANI ที่ 385.21 ลา้นบาท 

6.  การลงทุนใน Asia GSA (M) เป็นการเพิ่มศักยภาพของ ANI ในการขยายธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศให้มี

เครือข่ายที่กว้างขวางและมีศักยภาพครอบคลุมพืน้ที่ในภูมิภาคไดม้ากขึน้ นอกจากนี ้การเข้าไปลงทุนใน Asia 

GSA (M) ยงัจะทาํให ้ANI ไม่ตอ้งเร่ิมตน้ทาํตลาดใหม่ในประเทศมาเลเซีย และยงัเป็นการขยายฐานของ ANI เอง

ในประเทศเวียดนามและสิงคโปรอ์ีกดว้ย ซ่ึงจะทาํให ้ ANI สามารถเข้าไปดาํเนินธุรกิจไดท้ันที ซ่ึงเร็วกว่าการเข้า

ไปจดัตัง้บริษัทใหม่เอง 

7.  มีโอกาสไดร้ับเงินปันผลจาก ANI มากขึน้ โดยที่ ANI มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ารอ้ย

ละ 40 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ ANI และจากบริษัทย่อยของ ANI มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่

นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนีข้ึน้อยู่กับแผนการลงทุน ความจาํเป็นและ

ความเหมาะสมอื่นในอนาคตตามที่คณะกรรมการของ ANI และบริษัทย่อยของ ANI เห็นสมควร 

8.  การชาํระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใน ANI จะไม่กระทบกับสภาพคล่องของบริษัทฯอย่างเป็นสาระสาํคัญ 

ขอ้ดอ้ยของการเขา้ทาํธุรกรรม 

1.  บริษัทฯ อาจมีภาระหนีสิ้นที่เพิ่มมากขึน้ และเสียโอกาสในการลงทุนในธุรกิจอื่น ในกรณีไม่มีผูถื้อใบสาํคญัแสดง

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

ที่น่าสนใจ และมีอตัราผลตอบแทนที่ดี  

2.  ผูถื้อหุน้เดิมไดร้ับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) ที่ประมาณ รอ้ยละ 12.02 จากการออก

และเสนอขายหุน้เพิ่มทุนของบริษัทฯ  

3.  การตอ้งคืนหุ้นของ Asia GSA (M) หาก ANI ไม่สามารถเขา้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไ์ดภ้ายใน 

1 ปี ซ่ึงจะถือว่าไม่บรรลุวัตถุประสงคข์องการเข้าทํารายการที่ต้องการจะขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

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

กิจการอยู่ 

  นายอดุลพล จารุเกศนันท ์ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงใหท้ี่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้

3. ความเสี่ยงจากเข้าทาํธุรกรรม  

โดยประกอบดว้ยความเส่ียงจากการลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ความเส่ียงจากความผันผวนของค่าเงิน ความเส่ียงใน

การถูกลดสดัส่วนจากการเขา้เป็นบริษัทจดทะเบียนของ ANI ความเส่ียงจากการที่สัญญาตวัแทนขายระวางสินคา้สายการ

บินเป็นสญัญาระยะสัน้ และความเส่ียงจากการที่สญัญาการเขา้ซือ้หุน้ใน Asia GSA (M) ยงัอยู่ระหว่างการร่าง 

4. ความเหมาะสมของราคา 

การประเมินมลูค่าหุน้ 

• ไม่เหมาะสม หากประเมินดว้ยวิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี 

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

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

or P/E Ratio) 

• เหมาะสม หากประเมินดว้ยวิธีรวมมลูค่าของแต่ละธุรกิจ (Sum of the Parts) 

ความเหมาะสมของแต่ละรายการ 

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

เม่ือคาํนวณเทียบกับมูลค่าที่ IFA ประเมินแลว้ บริษัทฯจะไดป้ระโยชนจ์ากการเข้าทาํรายการในครัง้นีเ้ท่ากับ 

132.21 ลา้นบาท 

• รายการที่ 2 การแลกหุ้นระหว่าง ANI และ Superior – ไม่เหมาะสม เนื่องจากเม่ือคาํนวณเทียบกับมูลค่าที่ 

IFA ประเมินแลว้ บริษัทฯ เสียประโยชนจ์ากการเขา้ทาํรายการในครัง้นีเ้ท่ากับ 173.26 ลา้นบาท 

• รายการที่ 3 การแลกหุ้นระหว่าง ANI และ TAC – มีความเหมาะสม เนื่องจากเม่ือคาํนวณเทียบกับมูลค่าที่ 

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

ประเมินแลว้ บริษัทฯ จะไดป้ระโยชนร์วมจากการเขา้ทาํรายการทั้งหมดประมาณ 215.27 ลา้นบาท 

5. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทาํรายการในครัง้นี ้ มีความสมเหตุสมผลและผู้ถือหุน้ควรอนุมติัการทาํ

ธุรกรรมในครัง้นี ้ เนื่องจาก 

1. บริษัทฯ จะไดร้บัผลประโยชนจ์ากการเขา้ทาํธุรกรรมประมาณ 215 ลา้นบาท   

2. เป็นการจัดโครงสรา้งธุรกิจที่มีลักษณะ GSA ไปยัง ANI เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ 

และ ANI 

3. ทาํใหบ้ริษัทฯ และ ANI ขยายธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศใหมี้เครือข่ายที่กวา้งขวางและมีศักยภาพครอบคลุม

พืน้ที่ในภูมิภาคไดม้ากขึน้ โดยเฉพาะในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร ์และเวียดนาม โดยไม่ตอ้งเร่ิมตน้ทาํตลาดใหม่ 

  ประธานเปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม 

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามถึง ความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับ

ความเหมาะสมของการเขา้ทาํรายการที่เสนอมา 

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดม้อบหมายให ้นายวิภูธา ตระกูลฮุน กรรมการ

ตรวจสอบ เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดให้ผูถื้อหุน้ทราบ 

นายวิภูธา ตระกูลฮุน กรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ประธานกรรมการตรวจสอบพิจารณา

ภาพรวมของธุรกรรมทัง้หมด เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายของแผนยุทธศาสตรท์ี่ทางประธานเจ้าหนา้ที่บริหารนาํเสนอ ซ่ึงการเข้า

ทาํธุรกรรมดงักล่าวมีขอ้ดี ดงันี ้ 

(1) บริษัทฯ จะเป็นหนึ่งในผูน้าํเร่ืองของผูใ้หบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศในระดบัภูมิภาค  

(2) บริษัทฯ ไม่ตอ้งเร่ิมตน้ธุรกิจใหม่ (jump start) เพราะบริษัทที่จะเข้าไปซือ้ทาํธุรกิจอยู่แล้ว และมี

ความสมัพนัธต่์อเนื่องกันมายาวนาน และ  

(3) เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่บริษัทฯ จะนาํ ANI เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ เพื่อใหเ้ติบโตทัง้สอง

ฝ่ัง คือ ทัง้ฝ่ังบริษัทฯ และ ANI อีกทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นตรงกับที่ปรึกษาการเงินอิสระว่า ราคา

ทัง้หมดของธุรกรรมโดยรวมมีความเหมาะสม  

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถามถึง ภาพรวมของงบการเงินรวมในสิน้ปีนี ้ว่าหากรวมงบ

การเงินของบริษัทฯ กับ ANI ภายหลังการเข้าซือ้ Asia GSA (M) แลว้จะทาํให้ภาพรวมผลประกอบการเป็นบวกหรือลบ 

นอกจากนี ้ไดส้อบถามถึงภาระดอกเบีย้ที่เกิดขึน้ของบริษัทว่ามีมูลค่าเท่าไหร่และจุดคุม้ทุนของภาระดอกเบีย้จากการควบ

รวมที่จะสามารถคืนกาํไรกลบัมาเป็นเงินปันผลใหกั้บผูถื้อหุน้ 
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  นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการ

ของ ANI ไดร้บัรูใ้นส่วนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ (Joint Venture) ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตัง้แต่

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

ทาํใหผ้ลประกอบการของบริษัทฯ เจริญเติบโตต่อเนื่องแม้ในช่วงภาวะวิกฤต COVID-19 ทัง้นี ้บริษัทฯ จะทาํรายการเข้าไป

ถือหุน้อีกรอ้ยละ 80 ซ่ึงคาดว่ากว่าจะทาํรายการเสร็จครบก็สิน้เดือนธันวาคม จึงจะไม่มีผลกระทบต่อผลกาํไรในงบการเงิน

ของสิน้ปีนี ้แต่ปีหนา้จะสามารถทาํกาํไรไดดี้ขึน้จากการลงทุนดังกล่าว โดยตามเอกสารแนบที่ไดจ้ดัส่งให้ผู้ถือหุน้พรอ้มกับ

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

โดยประมาณ) 

สาํหรบัภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ บริษัทฯ มองว่าเป็นการขยายทุนของบริษัทฯ ซ่ึงเห็นว่าการเพิ่มทุนนัน้มีความ

เหมาะสม ตามตัวเลขที่ทางที่ปรึกษาการเงินอิสระแจง้คือตอ้งใช้เงินจากบริษัทจาํนวน 800 ลา้นบาท โดยมาจากการเพิ่ม

ทุนของบริษัทฯ 500 ลา้นบาท และอีก 300 ลา้นบาทจะมาจากการกู้ยืมธนาคารซ่ึงอาจไม่จาํเป็นหากบริษัทฯ มีเงินสด

เพียงพอ เช่น จากการที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิใบสาํคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงบริษัทฯ ทราบมาว่ามีผู้สนใจพอสมควร นอกจากนี ้ในส่วน

เงินกูยื้มที่ ANI จะตอ้งกูอ้ีก 1,000 ลา้นบาท นัน้ บริษัทฯ ไม่ไดม้องว่าจาํนวนเงินดงักล่าวเป็นภาระของบริษัทฯ แต่เป็นภาระ

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

กาํไรต่อเนื่องหลายปีและไม่มีหนีเ้ลย และทาํให ้ANI เป็นบริษัทลกูที่มีหนีน้อ้ยมากไปดว้ย สถาบนัการเงินที่พิจารณาวงเกิน

กู้ก็ตกลงให้วงเงินกู้ 1,000 ลา้นบาท เพราะว่าผลประกอบการดีมาก อีกทั้ง ANI ยังมีความสามารถในการชาํระหนีไ้ดเ้ม่ือ

พิจารณาจากการทาํกาํไรในปัจจุบนั ไม่เป็นการสรา้งภาระหนีพ้ัวพันมาถึงบริษัทฯและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยภาพรวม

บริษัทฯ มั่นใจว่าบริษัทฯ จะไม่มีภาระกระทบกระเทือนมากและสามารถบริหารจัดการได ้

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ ขอใหชี้แ้จงอีกครัง้ว่า Superior จะเขา้ซือ้ ANI หรือไม่ 

ประธาน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ในความเป็นจริงนั้น Superior ไม่ไดเ้ข้าซือ้ ANI  แต่ Superior จะเข้าซือ้ 

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

หนึ่ง 

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมถึงสิทธิพิเศษของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการจอง

ซือ้หุน้ที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ของ ANI 

ประธาน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าเป็นเร่ืองที่บริษัทฯ ตอ้งพิจารณาใหร้อบคอบต่อไป 

ดร. เกศสิรี ป้ันธุระ ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ จากสมาคมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามถึง  

(1) กระบวนการทบทวนหรือการทาํงานของบริษัทฯ ต่อความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความเห็นว่า

การเขา้ทาํรายการนีจ้ะขาดทุน 173.26 ลา้น เป็นรายการที่ไม่เหมาะสม และ  

(2) แผนการของบริษัทฯ ในการดูแลผู้ถือหุน้ส่วนบุคคลโดยเฉพาะผูถื้อหุน้รายย่อยที่จะไดร้ับผลกระทบ

จาก price dilution จากการออกหุน้เพิ่มทุนของบริษัทฯ 

  นายวิรัช นอบนอ้มธรรม ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน ชีแ้จงต่อที่ประชุม ดงันี ้
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  (1) การประเมินของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระดงักล่าวเป็นการพิจารณาแยกในแต่ละรายการ แต่ในมมุ

ของบริษัทฯ จะมองธุรกรรมทั้งหมดทุกรายการซ่ึงทาํต่อเนื่องกัน และเม่ือพิจารณาแลว้จะเห็นไดว่้ามีความเหมาะสมและ

บริษัทฯ ไดป้ระโยชน์ นอกจากนี ้การเจรจาโดยหลักก็ดาํเนินการโดยรวมทั้งหมดไม่แยกส่วน และบริษัทฯ เห็นว่าไม่ควรมี

การเจรจาซํา้อีกเนื่องจากตามตวัเลขบริษัทฯ ไดป้ระโยชนแ์ลว้ และ  

(2) เร่ือง dilution บริษัทฯ เห็นว่าเป็นการถือหุน้ที่นอ้ยลงในส่วนแบ่งที่ใหญ่ขึน้ มลูค่าที่สงูขึน้ จึงเห็นว่า

คุม้ค่า 

ประธานชีแ้จงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า การดาํเนินการทัง้หมดของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อความยั่งยืนในระยะ

ยาว และขอใหผู้ถื้อหุน้วางใจ เนื่องจากส่วนที่ dilute ไปก็จะกลบัคืนมาเป็นผลประโยชนใ์นอนาคต ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดใ้ชค้วาม

พยายามเต็มที่ในช่วงเวลาหลายเดือนเพื่อให้ธุรกรรมนี ้เกิดขึน้ เม่ือหักลบกลบหนีแ้ล้วคาดว่าบริษัทฯ จะได้ประโยชน์

โดยเฉพาะการกา้วเขา้ไปเป็นผูเ้ล่นในระดบัภูมิภาค ในส่ิงที่บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญพอสมควร 

  นายวิภูธา ตระกูลฮุน กรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า  การเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครัง้

นีไ้ม่ใช่การขายหุ้นต่อบุคคลในวงจํากัด (private placement) แต่เป็นการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วน 

(Right Offering) ผู้ถือหุ้นทุกคนจึงไดสิ้ทธิเท่ากันหมดคือ 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ทางประธานเจ้าหนา้ที่

บริหารฝ่ายการเงินไดแ้จง้ใหท้ราบแลว้ จึงทาํใหไ้ม่กระทบต่อผูถื้อหุน้จากการเพิ่มทุนขา้งตน้ 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติให้ SUPERIOR GSA PTE. LTD. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าลงทุนใน

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

ลงทุนดังกล่าวโดยบริษัท เอเชียเน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัทฯ ซ่ึงเป็นรายการได้มาซ่ึงสินทรัพยแ์ละเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทย่อยและ

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทย่อย 

ประธานมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งเก่ียวกับรายละเอียดในการลงคะแนนเสียงและผลการนับ

คะแนนสาํหรบัวาระนีใ้หท้่านผูถื้อหุน้ทราบ และที่ปรกึษากฎหมายไดท้าํการชีแ้จงในเร่ืองดงักล่าว 

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มี

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติให้ SUPERIOR GSA PTE. LTD. ซ่ึงเป็น

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

เขา้ลงทุนดงักล่าวโดยบริษัท เอเชียเน็ตเวิรค์ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซ่ึงเป็นรายการไดม้าซ่ึง

สินทรพัยแ์ละเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันระหว่างบริษัทย่อยและบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทย่อย 

มติที่ประชุม 

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

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

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

บริษัทย่อย และ (2) มอบหมายให้คณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SUPERIOR GSA 

PTE. LTD. หรือผูร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร เป็นผูมี้อาํนาจในการ

ดาํเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องหรือจาํเป็นในการเข้าทาํธุรกรรมเป้าหมายดังกล่าว ซ่ึงเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ รวมทั้ง

สามารถกาํหนดหลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จาํเป็นและเก่ียวขอ้งกับธุรกรรมเป้าหมายดังกล่าวตามที่จาํเป็น

และสมควรภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวข้อง ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

มติที่ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 423,136,935 99.9976 

2.  ไม่เห็นดว้ย 10,000 0.0024 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บตัรเสีย 0 0 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจขายระวางสินค้าสายการบินของกลุ่มบริษัทฯ 

โดยบริษัทฯ จะขายหุ้นบริษัท ทริพเพิล ไอ เอเชีย คารโ์ก จาํกัด ให้กับบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค 

อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด 

ประธานมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งเก่ียวกับรายละเอียดในการลงคะแนนเสียงและผลการนับ

คะแนนสาํหรบัวาระนีใ้หท้่านผูถื้อหุน้ทราบ และที่ปรกึษากฎหมายไดท้าํการชีแ้จงในเร่ืองดงักล่าว 

 ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มี

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 จากนัน้ ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการปรับโครงสรา้งของกลุ่มธุรกิจขายระวาง

สินคา้สายการบินของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะขายหุ้นบริษัท ทริพเพิล ไอ เอเชีย คารโ์ก จาํกัด ให้กับบริษัท เอเชีย 

เน็ตเวิรค์ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด 

มติที่ประชุม 

  ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติ (1) อนุมติัการปรบัโครงสรา้งของกลุ่มธุรกิจขายระวางสินคา้สายการบินของกลุ่ม

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

มอบหมายให้คณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือผู้รับมอบอํานาจจาก

คณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอาํนาจในการดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องหรือ

จาํเป็นในการขายหุน้ดังกล่าว รวมทัง้สามารถกาํหนดหลักเกณฑ ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จาํเป็นและเก่ียวข้องกับ

การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ดังกล่าวตามที่จําเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เ ก่ียวข้อง และมอบหมายให้

คณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารของ ANI หรือผูร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการ ประธาน

กรรมการ หรือประธานเจา้หน้าที่บริหาร เป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ที่เก่ียวขอ้งหรือจาํเป็นในการซือ้หุน้ดังกล่าว 
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รวมทัง้สามารถกาํหนดหลักเกณฑ ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จาํเป็นและเก่ียวข้องกับการปรับโครงสรา้งกลุ่มบริษัทฯ 

ดงักล่าวตามที่จาํเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

มติที่ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 423,136,935 99.9976 

2.  ไม่เห็นดว้ย 10,000 0.0024 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บตัรเสีย 0 0 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจํานวน 53.50 บาท จากทุนจดทะเบียน

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

หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจาํหน่ายจํานวน 107 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

  ประธานมอบหมายใหท้ี่ปรกึษากฎหมาย เป็นผูชี้แ้จงในวาระนี ้

  นายนิธิโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบนับริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จาํนวน 

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

ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (III-W1) จํานวน 

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

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

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

บาท ก่อนที่บริษัทฯ จะดาํเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อไป 

  ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม

สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

  ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

  มติที่ประชุม 

  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจาํนวน 53.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

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

ออกจาํหน่ายจาํนวน 107 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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มติที่ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 423,136,935 99.9976 

2.  ไม่เห็นดว้ย 10,000 0.0024 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บตัรเสีย 0 0 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับ

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

  ประธานมอบหมายใหท้ี่ปรกึษากฎหมาย เป็นผูชี้แ้จงในวาระนี ้

  นายนิธิโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมไดอ้นุมัติการลดทุนจด

ทะเบียนในวาระที่ 5 เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจะตอ้งพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของ

บริษัทฯ ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียน ดงันี ้

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

หนึ่งหม่ืนเจ็ดพนัสามรอ้ยหกบาท) 

 แบ่งออกเป็น 761,634,612 หุน้ (เจ็ดรอ้ยหกสิบเอ็ดลา้นหกแสน

สามหม่ืนส่ีพนัหกรอ้ยสิบสองหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น   

 หุน้สามัญ 761,634,612 หุน้ 

 

(เจ็ดรอ้ยหกสิบเอ็ดลา้นหกแสน

สามหม่ืนส่ีพนัหกรอ้ยสิบสองหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (- หุน้)” 

 

ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม

สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

  ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 

4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

  มติที่ประชุม   

  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติั(1) อนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. 

เพื่อให้สอดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ และ (2) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ

กรรมการผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอาํนาจกระทาํการแทน

บริษัทฯมอบหมาย มีอาํนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณหส์นธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มี
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อาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ ที่จาํเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารดาํเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

มติที่ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 423,136,935 99.9976 

2.  ไม่เห็นดว้ย 10,000 0.0024 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บตัรเสีย 0 0 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีกจํานวน 25,387,820.50 บาท จาก

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

บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จาํนวน 50,775,641 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

  ประธานมอบหมายใหท้ีป่รกึษากฎหมาย เป็นผูชี้แ้จงในวาระนี ้

  นายนิธิโรจน ์มาตรา ที่ปรกึษากฎหมาย แจง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อใชใ้นการปรบัโครงสรา้งของ ANI บริษัท

ฯ จึงจาํเป็นตอ้งดาํเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 380,817,306.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

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

บาท ทัง้นี ้รายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผู้ถือหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญ

ประชุมครัง้นี ้

  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม 

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามถึงสาเหตุที่จาํนวนหุน้สามัญเพิ่มทุนมีเศษจาํนวน 1 หุน้  

นายวิรชั นอบนอ้มธรรม ประธานเจา้หน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตวัเลขดงักล่าวมา

จากการคาํนวณโดยใชอ้ัตราการจัดสรรที่ 15 หุน้คูณกับจาํนวนหุ้นปัจจุบนัทั้งหมดของบริษัทฯ รวมถึงหุน้ทั้งหมดที่อาจมา

จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงสามารถใชสิ้ทธิภายในวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ดว้ย  

จากนัน้ ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

  มติที่ประชุม 

ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึน้อีกจาํนวน 25,387,820.50 

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

หุ้นสามัญใหม่จาํนวน 50,775,641 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวน

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

 



  

 
 

เอกสารแนบ 1 

 

  

มติที่ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 423,136,935 99.9976 

2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 

3.  งดออกเสียง 10,000 0.0024 

4.  บตัรเสีย 0 0 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับ

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

  ประธานมอบหมายใหท้ี่ปรกึษากฎหมาย เป็นผูชี้แ้จงในวาระนี ้

 นายนิธิโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมไดอ้นุมัติการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนในวาระที่ 7 เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจะตอ้งพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของ

บริษัทฯ ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดงันี ้

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

รอ้ยย่ีสิบหกบาทห้าสิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 812,410,253 หุน้ 

 

(แปดรอ้ยสิบสองลา้นส่ีแสนหนึ่ง

หม่ืนสองรอ้ยหา้สิบสามหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น   

 หุน้สามัญ 812,410,253 หุน้ 

 

(แปดรอ้ยสิบสองลา้นส่ีแสนหนึ่ง

หม่ืนสองรอ้ยหา้สิบสามหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (- หุน้)” 

  ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ที่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม

สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

  จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของ

บริษัทฯ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

  มติที่ประชุม 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ(1) อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. 

เพื่อให้สอดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ และ (2) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ

กรรมการผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอาํนาจกระทาํการแทน

บริษัทฯ มอบหมาย มีอาํนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณหส์นธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มี



  

 
 

เอกสารแนบ 1 

 

  

อาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ ที่จาํเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารดาํเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มติที่ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 423,136,935 99.9976 

2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 

3.  งดออกเสียง 10,000 0.0024 

4.  บตัรเสีย 0 0 

 

วาระท่ี 9        พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จาํนวน 50,775,641 หุ้น มูลค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

ประธานมอบหมายใหท้ี่ปรกึษากฎหมาย เป็นผูชี้แ้จงในวาระนี ้

  นายนิธิโรจน์ มาตรา ที่ปรกึษากฎหมาย แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทฯ จะดาํเนินการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเ ดิมจํานวน 380,817,306.00 บาท เ ป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 

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

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

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

เพิ่มทุน หากมีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ 

ในการกาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ขา้งตน้ บริษัทฯ 

ไดพ้ิจารณาอ้างอิงตามราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ซ่ึงเป็นราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 11 

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

รอ้ยละ 1.8 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้เดิมแต่ละรายสามารถจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กาํหนดไว้

ขา้งตน้ได ้(Oversubscription) แต่จะไดร้บัการจดัสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเม่ือมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผู้ถือ

หุ้นเดิมของ  บริษัทฯ ที่ไดจ้องซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแลว้เท่านั้น ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแลว้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว

ใหกั้บผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมในราคาเดียวกันกับหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรตาม

สิทธิ โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 

Offering) ในรอบแรกมีจาํนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุน้ที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม



  

 
 

เอกสารแนบ 1 

 

  

ทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินสิทธิและชาํระค่าจองซือ้หุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจาํนวนที่แสดงความจาํนง

ซือ้เกินกว่าสิทธ ิ

(ข) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ในรอบแรก

มีจาํนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซือ้เกินกว่าสิทธิ

ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

(1) จดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนาํสัดส่วนการถือหุ้นเดิม

ของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจาํนวนหุน้ที่เหลือ จะไดเ้ป็นจาํนวนหุน้ที่ผูจ้องซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิ

ที่จะไดร้บัจดัสรร (ในกรณีที่เศษหุน้จากการคาํนวณใหปั้ดเศษหุน้นัน้ทิง้) ทัง้นี ้จาํนวนหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจัดสรรจะไม่เกิน

จาํนวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซือ้และชาํระค่าจองซือ้แลว้ 

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

สิทธิแต่ละราย และยงัไดร้บัการจัดสรรไม่ครบ ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนาํ

สดัส่วนการถือหุน้เดิมของผู้ที่จองซือ้หุน้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจาํนวนหุ้นที่เหลือ จะไดเ้ป็นจาํนวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้

เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคาํนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ ้ง) โดย

จาํนวนหุ้นที่มีสิทธิไดร้ับการจัดสรรจะไม่เกินจาํนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้หุ้นและชาํระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี ้ให้

ดาํเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีในขอ้ (ข) นีจ้นกระทั่งไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 

ในการนี ้บริษัทฯ กาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 8 ธันวาคม 

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

ทั้งนี ้การกาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน (Record Date) จะเกิดขึน้หลังจากการใช้

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

เป็นหนึ่งในผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนในครัง้นีด้ว้ย 

อนึ่ง การเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจาํนวนไม่เกิน 50,775,641 หุน้นั้น

เป็นจาํนวนที่เผ่ือกรณีที่คาํนวณจาํนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพ III-W1 ครบทุก

หน่วยภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ดว้ย ดังนั้น เม่ือถึง Record Date บริษัทฯ จึงจะทราบจาํนวนที่แท้จริงของหุ้น

สามญัเพิ่มทุนที่ตอ้งเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสิทธิ (ไดแ้ก่ จาํนวนหุน้ทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัการแปลงสิทธิ III-

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

จองซือ้หุน้เพิ่มทุนที่บริษัทฯ จะนาํส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นอาจมีการเปล่ียนแปลงให้สอดคลอ้งกับกรณีดงักล่าว อีกทัง้เพื่อป้องกัน

ไม่ใหเ้กิดผลกระทบ Dilution เกินสมควรอีกดว้ย 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ที่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม

สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

  จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

จาํนวน 50,775,641 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
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  มติที่ประชุม 

  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จาํนวนไม่

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

เสนอขายหุน้ละ 12.00 บาท ในอตัราจดัสรร 15 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพิ่มทุน หากมีเศษของหุ้นใหปั้ดเศษของหุ้นนั้นทิง้ 

ตามที่เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ดงันี ้

มติที่ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 423,136,935 100 

2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 

3.  งดออกเสียง 10,000 - 

4.  บตัรเสีย 0 0 

วาระท่ี 10  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระสุดท้ายนี ้คือ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ หรือเร่ืองอื่นใดที่จะเป็นประโยชน ์โดยจะไม่มีการลงคะแนนเสียง 

ดร. เกศสิรี ป้ันธุระ ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามถึง แนวโนม้ของธุรกิจโลจิสติกสท์ี่จะทาํ

ใหส้ามารถไดร้บัเงินปันผลมากขึน้ 

ประธาน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ในช่วงที่ผ่านมา มีเหตุการณท์ี่ไม่คาดคิดเกิดขึน้ ซ่ึงทางบริษัทฯ คาดการณ์

ว่าธุรกิจขนส่งทางอากาศจะมีผลประกอบการลดลง แต่กลับกลายว่าธุรกิจขนส่งทางอากาศก้าวหน้าเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากสถานการณ ์ COVID-19 ลดลง จึงมีการเปิดประเทศต่างๆ เพราะฉะนัน้ จึงมีเหตุการณ์ที่คาดคิด และไม่สามารถ

คาดคิดเกิดขึน้ได ้แต่โดยภาพรวมแลว้ บริษัทฯ มีธุรกิจที่เติบโตขึน้ หากบริษัทฯ ทาํตามยุทธศาสตรท์ี่วางไว ้ คาดว่าธุรกิจจะ

มีผลประกอบการไปในทางที่ดีขึน้ 

นายทิพย ์ดาลาล ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร ชีแ้จงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายบริหารมองภาพรวมของ

ธุรกิจเห็นว่าจะมีการเติบโตมากขึน้ในระยะยาว เม่ือพิจารณาพฤติกรรมผู้บริโภคและการสรุปยุทธศาสตรท์ั้ง 4 แนวทาง จะ

เห็นว่าเป็นโอกาสที่เติบโตใหม่ทัง้สิน้ โดยบริษัทฯ มีการวางยุทธศาสตรใ์นระยะยาวเพื่อความยั่งยืน โดยต่อยอดจากพืน้ฐาน

เดิมที่มีอยู่ ทั้งลูกคา้  รูปแบบการให้บริการ รวมถึงพันธมิตร จากการที่ขยายออกไปในระดับภูมิภาคจะเห็นไดว่้า บริษัทฯ 

ไม่ไดมี้แนวคิดที่จะทาํธุรกิจแค่ภายในประเทศ แต่มองภาพธุรกิจในระดับภูมิภาคเป็นโอกาสทางธุรกิจและโอกาสทางการ

ตลาด เช่น ธุรกิจในประเทศมีอัตราการเติบโตที่รอ้ยละ 3 - 4 หรือไม่เกินรอ้ยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 

(Gross Domestic Product : GDP) ต่อปี โอกาสการลงทุนจึงอาจมีอัตราการเติบโตไม่มาก แต่หากบริษัทฯ เลือกลงทุน

ขยายกิจการในบางประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม ที่ในปัจจุบนัมีการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) ค่อนขา้งสูง 

ประเทศที่เป็น Logistics Hub ทั้งสิงคโปร ์และฮ่องกง จะเป็นโอกาสของบริษัทฯ ที่จะขยายธุรกิจและเติบโตต่อไป อีกทัง้ 
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ผลิตภณัฑแ์ละธุรกิจของบริษัทฯ ยงัสามารถพฒันาต่อเนื่องไปไดค่้อนข้างกว้างขึน้อยู่กับศกัยภาพของบริษทัฯ ที่จะพฒันา

ต่อไป   

นายสมคิด วงศภ์ากร ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถามถึง การเตรียมการของบริษัทฯ เพื่อรับมือกับเศรษฐกิจโลกที่

เร่ิมจะถดถอยลงและภยัพิบติัในอนาคต  

ประธาน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่ากรรมการอิสระไดมี้การประชุม และมีประเด็นที่เป็นกังวลอยู่หลายเร่ือง ซ่ึง

รวมถึงเร่ืองภาวะเศรษฐกิจโลก และส่ิงที่จะเกิดขึน้หลงัจากสถานการณ ์COVID-19 โดยบริษัทฯ มีการคาํนึงถึงปัจจัยต่างๆ 

และพยายามศึกษากระบวนการแกไ้ขของแต่ละประเทศเพื่อรบัมือต่อไป 

นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีการศึกษา

ยุทธศาสตรอ์ย่างถ่ีถ้วน หากพิจารณารายไดก่้อน COVID – 19 สัดส่วนรายไดข้องการขนส่งทางอากาศมีมากกว่ารอ้ยละ 

50 ซ่ึงเกินครึ่งของภาพรวมทั้งหมด วิกฤติที่เจอจากสถานการณ์ COVID – 19 จึงค่อนข้างสาหัส หลายประเทศประกาศ

ล็อคดาวน ์เพราะฉะนัน้จึงไม่มีเที่ยวบิน ไม่มีสินคา้นาํเขา้มาขาย แต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึน้อีกค่อนขา้งยากมาก ถา้เทียบกับ

ความไม่คงที่ของเศรษฐกิจ เศรษฐกิจติดลบ เศรษฐกิจไม่เติบโตตามกําหนด หากเปรียบเทียบกับ 3 ปี ที่ผ่านมา เกิด

เหตุการณ์หยุดจากสายการบิน จากวันละหลายร้อยเที่ยวบิน เหลือไม่เกิน 10 เที่ยวบิน และเป็นเที่ยวบินช่วยเหลือ 

(Rescue) ทั้งสิน้  เพราะฉะนั้น บริษัทฯ ไดผ่้านสถานการณ์นีม้าแล้ว ถือเป็นโอกาสที่บริษัทฯ ไดป้รับโครงสรา้งต้นทุน 

โครงสรา้งบริหารบุคลากรต่างๆ ซ่ึงบริษัทฯ ค่อนข้างปรับตัวไดม้าก และพิสูจน์ให้เห็นว่ารูปแบบธุรกิจ (Business Model) 

ของบริษัทฯ มีโครงสรา้งที่สามารถยืดหยุ่น และปรบัตวัได ้นอกจากการที่บริษัทฯ สามารถผ่านวิกฤติมาได ้ และมีหลกัฐานที่

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

ประสบการณ์ของบริษัทฯ 30 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ไดห้ยุดที่จะพัฒนา และมีแนวคิดจะขยายธุรกิจอีกหลายอย่าง เพราะ

บริษัทฯ เช่ือว่าส่ิงที่มีอยู่วันนีไ้ม่ไดย้ั่งยืนเสมอไป แต่ความยั่งยืนคือการที่บริษัทฯ บาํรุงรักษาและต่อยอด และไม่หยุดที่จะ

ขยบัขยายหรือทาํใหย้ั่งยืนไดใ้นระยะยาว บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงในองคร์วม 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เม่ือไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม

สอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานจึงไดก้ล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรกึษาการเงินอิสระ 

รวมทัง้เจา้หนา้ที่ทุกคนที่มาประชุมและทาํให้การประชุมสาํเร็จไปไดด้ว้ยดี จากนัน้จึงกล่าวปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 16.33 น. 
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