รายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2562
บริษ ัท บี จิสติกส์ จําก ัด (มหาชน)
บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษ ัท”) ได ้จัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2562 เมือวันที 29 เมษายน
ิ ณ ห ้องประชุมชมั ยมรุเชฐ สโมสรทหารบก เลขที 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน
2562 เวลา 14.00 นาฬกา
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
กรรมการบริษ ัททีเข้าร่วมประชุม
1.

พล.อ.จงศักดิ พานิชกุล

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

2.

ั ดวงรัตน์
นายวุฒช
ิ ย

กรรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

3.

นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

4.

นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู

รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนและประธานกรรมการบริหาร

5.

นายดนั ย เปี ยมทิพย์มนั ส

กรรมการและกรรมการบริหาร

6.

นายพงศ์ศริ ิ ศิรธิ ร

กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร

7.

นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิตระกูล

กรรมการและกรรมการบริหาร

8.

นายธานี โลเกศกระวี

กรรมการและกรรมการบริหาร

กรรมการบริษ ัททีไม่ได้เข้าร่วมประชุม
1.

นายสันติ พงค์เจริญพิทย์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผูบ
้ ริหารทีเข้าร่วมประชุม
1.

นางดวงนภา ทองสี

รักษาการประธานเจ ้าหน ้าทีการเงิน และผู ้อํานวยการฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

2.

นางสาวกรวรรณ แสนชมภู

เลขานุการบริษัท

ผูส
้ อบบ ัญชีทเข้
ี าร่วมประชุม จากบริษ ัท กรินทร์ ออดิท จําก ัด
1.

นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์

ผู ้สอบบัญชี

2.

นางสาวกิตติยา ไตรสุวรรณ

ผู ้ช่วยผู ้สอบบัญชี

ทีปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษ ัท เอ็มแอนด์ท ี ลอว์ ออฟฟิ ศ จําก ัด
นายธรรมรัตน์

แสงจันทร์

ิ ธิผ ถ
ผูแ
้ ทนสมาคมส่งเสริมผูล
้ งทุนไทย อาสาพิท ักษ์สท
ู้ อ
ื หุน
้
นางสาวกสิณา

ศรีสอ ้าน
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ิ
เริมการประชุม เวลา 14.00 นาฬกา
พลเอก จงศักดิ พานิชกุล ประธานกรรมการ กล่าวเปิ ดประชุม โดยประธานฯ ได ้มอบหมายให ้เจ ้าหน ้าทีของ
บริษัทแจ ้งให ้ทีประชุม ทราบเกียวกับ จํ านวนผู ้ถือหุ ้นซึงเข ้าประชุม และวิธีการออกเสีย งลงคะแนน โดยเจ ้าหน ้าทีของ
บริษัทได ้แจ ้งต่อทีประชุมว่า มีผู ้ถือหุ ้นเข ้าร่วมประชุม ด ้วยตนเอง จํานวน 22 ราย ถือหุ ้นรวมกันเท่ากับ 5,711,029 หุ ้น
และมีผู ้รับ มอบฉันทะแทนผู ้ถือหุ ้น จํานวน 13 ราย ถือหุ ้นรวมกันเท่ากับ 419,894,427 หุ ้น รวมมีผู ้ถือหุ ้นเข ้าร่วมประชุม
ด ้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉั นทะทั งสิน 35 ราย ถือหุ ้นรวมกันทังหมด 425,605,456 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 48.8214
ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได ้แล ้วทังหมดของบริษัท ครบเป็ นองค์ประชุมตามข ้อบังคับของบริษัท
จากนั น เจ ้าหน ้าทีของบริษัทได ้ชีแจงวิธก
ี ารออกเสียงลงคะแนนให ้ทีประชุมทราบ ซึงสรุปสาระสําคัญได ้
ดังต่อไปนี
หล ักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทํ า โดยการนั บ คะแนนเสีย งจากหนั งสือมอบฉั น ทะเมือลงทะเบีย น
และ/หรือ จากการส่งบัตรลงคะแนนจากผู ้ถือหุ ้นในทีประชุมผู ้ถือหุ ้น โดยให ้นั บหนึงเสียงต่อหนึงหุ ้น ซึงผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับ
มอบฉั นทะต ้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง คือ เห็นด ้วย ไม่เห็นด ้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถ
แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วนได ้ เว ้นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian ซึงแต่งตังจากผู ้ลงทุนต่างประเทศ
ตามหนั งสือมอบฉั นทะแบบ ค.

ผู ้ถือหุ ้นทีประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด ้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โปรดทําเครืองหมายไว ้ในบัต ร
ยืนยันการลงคะแนนทีบริษัทได ้แจกให ้เมือลงทะเบียนเข ้าร่วมประชุม หลังจากนั น บริษัทจะนํ า คะแนนเสียงไม่เห็น ด ้วย
หรืองดออกเสียงดัง กล่าวไปหั กออกจากจํ านวนเสียงทังหมดทีเข ้าร่วมประชุม ส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสีย งที
ลงคะแนนเห็นด ้วยในวาระนั นๆ โดยในกรณีปกติตามพระราชบัญญั ตบ
ิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ให ้ถือคะแนนเสียง
ข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (กรณีบต
ั รเสียจะไม่นํามาคํานวณเป็ นฐานการนั บคะแนน) ถ ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากันให ้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกหนึงเสียงเป็ นเสียงชีขาด

ในกรณีมอบฉั นทะ
ผู ้รับมอบฉั นทะจะต ้องออกเสียงลงคะแนนตามทีผู ้มอบฉั นทะระบุไว ้ในหนั งสือมอบฉั นทะเท่านั น การ
ลงคะแนนเสียงของผู ้รับมอบฉั นทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว ้ในหนังสือมอบฉั นทะ ให ้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นั นไม่ถก
ู ต ้อง และไม่ถอ
ื เป็ นการลงคะแนนเสียงของผู ้ถือหุ ้น
หากผู ้มอบฉั นทะไม่ได ้ระบุความประสงค์ในการออกเสีย งลงคะแนนในวาระใดไว ้ในหนั งสือมอบฉั น ทะ
ั เจน หรือในกรณีทที
หรือระบุไว ้ไม่ชด
ี ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากทีระบุในหนั งสือมอบฉั นทะ
ิ ธิพจ
รวมถึงกรณีทมี
ี การเปลียนแปลงหรือเพิมเติมข ้อเท็จจริงประการใด ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงคะแนนแทนได ้
ตามทีเห็นสมควร
การน ับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการลงคะแนน
บริษัทจะชีแจงวิธ ีก ารนั บ คะแนนเสียงให ้ทีประชุมทราบก่อนเริมในแต่ล ะวาระการประชุม โดยเจ ้าหน ้าทีของ
บริษัทจะนั บคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนั งสือมอบฉั นทะเมือลงทะเบียน และจากการลงคะแนนในที
ประชุมผู ้ถือหุ ้น และบริษัทจะแจ ้งผลการนั บคะแนนให ้ทีประชุม ทราบในขณะทีมีการนั บคะแนนเสียงในวาระถัด ไป โดย
ให ้ดําเนินการประชุมวาระถัดไปให ้เสร็จสินก่อน จึงจะรายงานผลคะแนนของวาระก่อนหน ้า ทังนี จํานวนผู ้เข ้าร่วมประชุม
ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได ้ เนืองจากอาจมีผู ้ถือหุ ้นบางท่านเข ้ามาประชุมเพิมเติมหรือกลับก่อน ทังนี บริษัทได ้จัดให ้
มีทปรึ
ี กษากฎหมายภายนอกทํ าหน ้าทีดูแลและตรวจสอบการนั บ คะแนนเสียงในการประชุมเพือให ้การประชุม ผู ้ถือ หุ ้น
เป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต ้องตามกฎหมาย และเป็ นไปตามข ้อบังคับของบริษัท
ในกรณีทผู
ี ้ถือหุ ้นมีข ้อซักถาม ขอให ้ผู ้ถือหุ ้นถามเฉพาะเรืองทีเกียวกับวาระนั นๆ สําหรับประเด็นอืนๆ ให ้ผู ้ถือหุ ้น
ถามใน “วาระอืนๆ” ทังนี เพือไม่ให ้เสีย เวลาแก่ผู ้ถือหุ ้นท่า นอืน และในกรณี ทผู
ี ้ถือหุ ้นสอบถามรายละเอียดในเรืองใด
ผู ้ทําหน ้าทีประธานอาจมอบหมายให ้กรรมการหรือเจ ้าหน ้าทีของบริษัททีเกียวข ้องกับเรืองนั นๆ เป็ นผู ้ตอบคําถามแทน
และขอให ้ผู ้ถือ หุ ้นทีมีความประสงค์จะซัก ถามยกมือขึน เพือเจ ้าหน า้ ทีจะได ้นํ าส่งไมโครโฟนและขอให ้ท่านผู ้ถือ หุ ้น
แนะนํ า ตนเองโดยแจ ้งชือ นามสกุล และระบุว่า เป็ นผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รั บ มอบฉั น ทะ เพือประกอบการจั ด ทํ า รายงานการ
ประชุมต่อไป
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ทังนี บริษัท จะทํา การเผยแพร่รายงานการประชุม ผู ้ถือหุ ้น พร ้อมทังระบุคะแนนเสียงในแต่ล ะวาระ ผ่านทาง
Website ของบริษัท ภายใน 14 วันนั บแต่วันประชุม (หรือภายในวันที 13 พฤษภาคม 2562)
ในการประชุมครังนี นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์ ทีปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอ็มแอนด์ท ี ลอว์ ออฟฟิ ศ จํากัดทํา
หน ้าทีเป็ นสักขีพยานในการนั บคะแนนเสียง โดยประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นสอบถามเกียวกับหลักเกณฑ์ใ นการ
ออกเสียงลงคะแนน
จากนั น ประธานฯ ได ้มอบหมายให ้นายฐิต ศ
ิ ักดิ สกุลครู ประธานกรรมการบริหาร เป็ นผู ้ดําเนินการประชุม และ
เสนอให ้ทีประชุมพิจารณาเรืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี
วาระที 1

พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2561 เมือว ันที 27 เมษายน 2561

นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุล ครู ประธานกรรมการบริหาร ได ้รายงานให ้ทีประชุมทราบว่า บริษัทได ้จัดทํารายงานการ
ประชุม สามั ญผู ้ถือหุ ้น ประจํ าปี 2561 เมือวันที 27 เมษายน 2561 โดยบริษัทได ้ส่งสําเนารายงานการประชุม ดั งกล่า ว
ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นรับรอง
จากนั น นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู ได ้ถามทีประชุมว่ามีผู ้ถือหุ ้นท่านใดมีข ้อซักถาม หรือมีความเห็นเกียวกับวาระ
นีหรือไม่
เมือไม่ม ีผู ้ถือหุ ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู จึงขอให ้ทีประชุม พิจ ารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2561 เมือวันที 27 เมษายน 2561
ในการนี นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู ได ้แจ ้งให ้ทีประชุม ทราบว่าวาระนีจะต ้องได ้รับ อนุมั ตด
ิ ้วยคะแนนเสียงข ้าง
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มากของผู ้ถือหุ ้นซึงมาประชุมและมีสท
มติทประชุ
ี
ม

ทีประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2561 เมือ
ว ันที 27 เมษายน 2561 ตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจํานวนเสียงทงหมดของผู
ั
้
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดด ังนี
ถือหุน
้ ซึงมาประชุมและมีสท
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บ ัตรเสีย

454,486,689
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

หมายเหตุ ในวาระนีมีผถ
ู้ อ
ื หุน
้ เข้าร่วมประชุมเพิมขึนเป็น 2 ราย รวม 28,881,233 หุน
้ รวมมี
ผูถ
้ อ
ื หุน
้ เข้าประชุมท งสิ
ั น 37 ราย รวม 454,486,689 หุน
้
วาระที 2

ร ับทราบรายงานของคณะกรรมการเกียวก ับผลการดําเนิน งานของบริษ ัท ประจําปี 2561

นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู ประธานกรรมการบริหาร ได ้มอบหมายให ้ นายพงศ์ศริ ิ ศิรธิ ร ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร
เป็ นผู ้ชีแจงรายละเอียดเกียวกับผลการดํ า เนินงานของบริษัท ประจํ าปี 2561 ต่อทีประชุม โดย นายพงศ์ศริ ิ ศิรธ
ิ ร ได ้
รายงานผลการดํ า เนินงานของบริษัท ประจํ าปี 2561 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจํ า ปี 2561 ซึงได ้จัด ส่ง
ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นพร ้อมกับหนั งสือเชิญประชุมครังนีแล ้ว ให ้ทีประชุมรับทราบในเรืองต่างๆ สรุปได ้ดังต่อไปนี
ปี 2542 ถึง ปี 2561 (กุม ภาพั น ธ์ ) บริษั ทดํ า เนิ น ธุร กิจ ในนาม บริษั ท บางปะกง เทอร์ม ิน อล จํ า กั ด
่ มและจัด
(มหาชน) โดยมีธรุ กิจท่าเรือ ธุรกิจขนส่งทางบก ซึงในอดีตมีรถเทรเลอร์เพียง 7 คัน รวมถึงเป็ นตัวแทนศูนย์ซอ
จําหน่าย TATA Motor
ปี 2561 (มีนาคม) ได ้มีการเปลียนชือบริษัทใหม่ภายใต ้ชือ บริษัท บี จิสติกส์ จํา กัด (มหาชน) และเป็ น
ช่วงเวลาแห่งการเปลียนแปลงและพั ฒนาฐานรากทางธุรกิจ ปั จจุบันกลุม
่ ธุรกิจของบริษัทมีการพั ฒนาอย่างต่อเนืองและ
แยกออกเป็ น 3 กลุม
่ ธุรกิจหลักๆ ดังนี
ธุรกิจท่าเรือ บริหารจัดการท่าเรือเป็ นหลัก รวมถึงตู ้คอนเทนเนอร์และคลังสินค ้า
ธุรกิจขนส่ง ซึงเน ้นด ้านการขนส่งทางบก มีการขยายงานเพิมเติมมากขึน ปั จจุบันบริษัทมีรถเทรเลอร์ 33
คัน และได ้มีการขายรถแก๊สทีหมดสภาพแล ้วจํานวน 7 คัน ส่วนทีเหลือ 33 คันเป็ นรถทีใช ้นํ ามันทังหมด

หน ้า 3 จาก 16

ส่วนธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจโลจิสติกส์ เพิงเริมเข ้ามาเมือต ้นปี 2561 แบ่งออกเป็ น 3 หน่วยงานย่อย คือ
1. บริการขนส่งทางนํ า ทางอากาศ หรือทีเรียกว่า Freight Management
2. เน ้นด ้าน Project ให ้กับลูกค ้า ขนส่งสินค ้าขนาดใหญ่ (Over Size) เรียกว่า Project Cargo
3. การให ้บริการทีปรึกษาด ้านโลจิสติกส์ ดําเนินพิธก
ี ารศุลกากร และติดต่อหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ให ้กับ
ลูกค ้า หรือทีเรียกว่า Trade Management หรือ Trade Consulting
เหตุการณ์สําค ัญทีมีการเปลียนแปลงในปี 2561
มกราคม
มีม ติแต่งตั งประธานเจ ้าหน า้ ทีบริห าร (4 ม.ค.2561) โดยมีผลตั งแต่วัน ที 1 มี. ค.2561 ขยายการให ้บริการ ขนส่งด ้วย
จํานวนรถทีเพิมมากขึน พร ้อมเปิ ดการให ้บริการโลจิสติกส์ และมุง่ เน ้นการสร ้างธุรกิจขนส่งสินค ้าขนาดใหญ่
กุมภาพ ันธ์
เพิมทุนจดทะเบียนเป็ นจํานวนเงิน โดยออกหุ ้นสามัญเพิมทุนใหม่จํา นวน 536,267,734 หุ ้น รวมเป็ นทุนจดทะเบียนเป็ น
เงิน 957,033,230.80 บาท
มีนาคม
เปลียนชือและตราสัญลักษณ์ (logo) บริษัทฯ พร ้อมขยายการให ้บริการครบวงจรเต็มรูป แบบ และเพิมศักยภาพบริการ
ขนส่งระหว่างประเทศ และ จัดตังรูปแบบการให ้บริการออกเป็ น 5 กลุม
่ บริการย่อย
เมษายน
ิ ธิการขายพืนทีขนส่งสิน ค ้ากับ สาย
ขยายธุรกิจให ้บริการขนส่งสินค ้าทางอากาศผ่านบริษัท ฯตั วแทน (Agency) ทีมีสท
การบินโดยตรง (GSA)
เซ็น ต์ MOU กับ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส ในการศึกษาความเป็ นได ้เรืองการขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว LNG
โดยตังเป้ าการเริมให ้บริการขนส่งภายใน 2 ปี
พฤษภาคม
่ นาคต ด ้วยแผนกลยุทธ์
เพือเป็ นการขยายธุรกิจ กลยุทธ์ Transformation กับการขับเคลือนสูอ
B2D – Begistics to Digital และ B2E – Begistics to Energy สําหรับแผนธุรกิจ 5 ปี
มิถน
ุ ายน
เพือเป็ นการขับเคลือนกลยุทธ์ B2D - มีมติอนุมัตล
ิ งทุนใน บริษัท โซโกะจัน จํากัด มีมล
ู ค่า 9 ล ้านบาท
(คิดเป็ นหุ ้น10%ของจํานวนหุ ้นทังหมด) เพือการสร ้างโอกาสทางธุรกิจด ้าน eCommerce market
กรกฎาคม
ตังหน่ วยงานการขยายธุรกิจขององค์กร Business Development & Business Management เพือมุ่งเน ้นการสร ้างฐาน
ลูกค ้าใหม่ๆกับบริการโลจิสติกส์ครบวงจร
ขับเคลือนโครงการการลดต ้นทุนภายในด ้านการดํ าเนินการด ้วยระบบ Lean operation ในการวางแผนรูปแบบขั นตอน
การทํางานใหม่ด ้วยทีมงานตรวจสอบภายใน
สิงหาคม
อนุมั ตล
ิ งทุนในบริษั ท มูนซ็อต เวนเจอร์ แคปปิ ต อล จํ ากัด เป็ นเงินทั งสิน 30,000,000 บาท เพือหาโอกาสด ้านการ
ลงทุนและนํ าเทคโลโลยีทได
ี ้จากการลงทุนมาใข ้ในกลุม
่ ธุรกิจในอนาคต
ก ันยายน
่ มของ TATA Motor
ยกเลิกการสัญญาตัวแทนผู ้จัดจําหน่ ายและศูนย์ซอ
ตุลาคม
ได ้รับการคัดเลือกเข ้าร่วมเครือข่ายผู ้ให ้บริการขนส่งสินค ้าระหว่างประเทศ WCA ทีมีเครือข่ายกว่า 7,163 สํานั กงานใน
191 ประเทศทัวโลก
ธ ันวาคม
ึ
ได ้รั บสัญญาการจ ้างบริการและเริมการให ้บริการขนส่งในกลุ่ม ตลาด eCommerce เป็ นครังแรกกับลูกค ้าเบสท์ซ งเป็
น
บริษัทย่อยของกลุม
่ บริษัทฯอาลีบาบา ผู ้นํ าตลาดออนไลน์ทใหญ่
ี
ทสุ
ี ดของโลก
ผลการดําเนินงานในปี 2561 เปรียบเทียบปี 2559 - 2561
รายได ้เปรียบเทียบปี 2559, 2560 และ 2561 ปี 2561 มีอต
ั ราการเติบโต 352.8% จากปี 2560 ทีมีรายได ้ 123.79 ล ้าน
บาท ซึงปี 2561 ตังเป้ าไว ้ที 500 ล ้านบาท แต่ปิดปี รายได ้อยูท
่ ี 560.57 ล ้านบาท รายได ้ใหญ่ๆ เกิดจากธุรกิจใหม่คอ
ื โล
จิสติกส์ทมี
ี สว่ นแบ่งรายได ้อยูท
่ ี 54% รองลงมาคือธุรกิจขนส่งมีสว่ นแบ่งรายได ้ 38% ส่วนธุรกิจหลัก (Core Business)
คือธุรกิจท่าเรือมีสว่ นแบ่งรายได ้เพียง 8%
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กําไรขันต ้น จะสังเกตุได ้ว่าช่วงต ้นปี เรามีกําไรขันต ้น 10.25% ไตรมาสที 2 แย่นด
ิ นึงกําไรขันต ้นเพียง 3.63% ช่วงทีผม
เพิงจะเริมเข ้ามา ดีข นเมื
ึ
อมีการฟอร์ม ทีม เข ้ามาทํ าเรืองของ lean operations & cost ทํา ให ้สูงขึนอย่างต่อเนื องเป็ น
10.68 และดีขนในไตรมาสที
ึ
4 เป็ น 21.43% ซึงว่าเป็ นกําไรขันต ้นเมือเทียบกับตลาด Benchmark ได ้ดี
กําไรสุท ธิ ในไตรมาสที 1 ติด ลบอยู่ท ี 16.20 ล ้านบาท คิด เป็ นร ้อยละ 13.11 ไตรมาสที 2 ติดลบมากขึนกว่า เดิม ที
24.31 ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ 20.67 สิงทีเห็นได ้ชัดไตรมาสที 3 เริมจะพลิกกลับมาติดลบอยูท
่ ี 9.66 ล ้านบาท คิดเป็ น
ร ้อยละ 6.34 และไตรมาสสุดท ้ายเป็ นสิงพิสจ
ู น์ได ้ว่าทีเราพยายามมาทังปี เห็ นผล ติดลบเพียง 0.5 ล ้านบาท คิดเป็ น
ร ้อยละ 0.33
สิงทีเกิดขึนของธุรกิจของ BTC เดิม คือธุรกิจท่าเรือทีลงทุนค่อนข ้างเยอะ ซึงมีคา่ ใช ้จ่ายคงทีคือ ค่าเช่าทีดิน เครืองมือ
ต่างๆ ค่อนข ้างเยอะ สิงทีเราทําได ้คือหาธุรกิจใหม่เข ้ามาเพือให ้รายได ้มากกว่าค่าใช ้จ่ายคงที
กลยุทธ์ของปี 2561 คือ GDP
G = Growth in revenue and profit
D = Diversify business risk
P = Productive and unity
สิงทีเรามองเห็ น คือ การเสริม ธุร กิจ ใหม่ๆ เข ้ามาอย่า งต่อ เนื องหยุด ไม่ ไ ด ้ต ้องรั ก ษาโมเมนตั ม ในขณะเดีย วกัน ต ้อง
diversify business การกระจายความเสียงและหาโอกาสการลงธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนือง ส่วนทีสําคัญคือบุคลากร เดิม
ตอนทีเป็ น BTC ก็จะมีวัฒนธรรมแบบหนึง หลังจากทีมีการเปลียนแปลงคุณพงศ์ศริ ิ เข ้ามาบริหารอัตราการเข ้าออกเยอะ
มาก องค์กรตอนเป็ น BTC มีพนั กงานไม่เกิน 60-70 คน เคยมีพนั กงานมากสุด 170 คน ปั จจุบันได ้นํ าระบบ outsource
เข ้ามาช่วยทําให ้จํานวนพนั กงานมีจํานวนทีเหมาะสมประมาณ 100 คน วันนีบริษัทพยายามบีบเรืองต ้นทุนและค่าใช ้จ่าย
และให ้พนั กงานในองค์กรเกิดความเป็ น Productive และความสมัครสมานสามัคคีเป็ นหนึงเดียว
กลยุทธ์สําหรับ ปี 2562 ยังมุ่งเน ้นในเรืองของ Core Product คือ ให ้บริการโลจิสติกส์อยู่เหมือนเดิม ในขณะเดียวกั น ก็
มุ่งเน ้นสร ้าง network การหา partner การหาพั นธมิตร การทํา corporation ในกลุ่ม ธุรกิจโลจิสติกส์เพิมมากขึน และ
ขยายอย่า งต่อ เนื อง อีกส่วนหนึงคือ การ Diversify การลงทุน การหาโอกาสในการขยายธุ ร กิจ การลงทุน ให ้มีค วาม
หลากหลายมากขึน และเน ้นในธุรกิจทีมีผลกําไรอย่างยังยืน สุดทายคื
้ อการเพิมกลุม
่ เป้ าหมายลูกค ้า ฐานลูกค ้าใหม่ๆ ใน
อดีตมีกลุ่ม ลูกค ้า Industrial อย่างเดียว แต่ปีทีผ่านมาเห็นภาพได ้ชัดว่าบริษัทได ้ขยายกลุ่มธุรกิจเพิมขึน โดยการหา
กลุม
่ ลูกค ้าใหม่ๆ เข ้ามา ได ้แก่ กลุม
่ Service Sector, Retails & Consumer Sector, Automotive Sector, Technology
Sector ซึงในปี นีจะมุ่งเน ้นกลุม
่ Automotive & Technology และกลุม
่ สุดท ้ายคือ Energy & Chemical จะเห็นได ้ว่าสิง
ทีผมรายงานมาจะเห็นภาพถึงการเปลียนแปลงภายใน, กลยุทธ์ และลูกค ้าภายนอก จึงขอจบการรายงานเพียงเท่านี
นายฐิตศ
ิ ั กดิ สกุลครู ประธานกรรมการบริหาร กล่าวขอบคุณ ประธานเจ ้าหนา้ ทีบริห าร และรายงานเพิมเติม อย่างทีได ้
ทราบผลงานทีผ่านมามีการเปลียนแปลง ในขณะเดียวกันบริษัทได ้มีการปรับ แนวทางต่างๆ ของธุรกิจบริษัทให ้เยอะขึน
ในปี 2561 มีการเพิมทุนโดย บริษัท มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน) (“Millcon”) ตอนนีก็ยังรับ งานของ Millcon เต็มที
เป็ นปกติ ในนโยบายของทีม บริห ารพยายามหาลู ก ค ้านอกกลุ่ม มิล ล์ ให ้มากขึน ณ วั น นี เพิมขึนมาประมาณ 20%
เป้ าหมายสําหรับปี 2562 และปี ต่อๆ ไป เฉพาะธุรกิจขนส่งกลุม
่ Millcon และ Non Millcon คือ 50:50 หรือ กลุม
่ Non
Millcon จะต ้องมากขึนทังนีจะไม่รวมรายได ้อืนๆ อีกเรืองทีจะรายงานคือรายได ้ของธุรกิจท่าเรือสูงขึน เรือเข ้าเทีย บท่า
เต็มทุกท่า มีลก
ู ค ้าเข ้ามาใช ้บริการมากขึน และได ้พยายามขยายท่าเรือให ้รับเรือได ้มากขึนซึงคาดว่าจะรับ ได ้ประมาณ
80%
ในการนี นายฐิต ศ
ิ ักดิ สกุลครู ได ้แจ ้งให ้ทีประชุม ทราบว่าวาระนีเป็ นเรืองทีรายงานเพือทราบจึง ไม่ต ้องมี
การลงมติ
ทีประชุมรับทราบผลการดํา เนินงานของบริษัทประจําปี 2561
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วาระที 3

ิ ด
พิจารณาอนุ ม ัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกํา ไรขาดทุนของบริษท
ั สําหร ับรอบปี บ ัญชีสนสุ
ว ันที 31 ธ ันวาคม 2561

นายฐิตศ
ิ ั กดิ สกุล ครู ประธานกรรมการบริห าร ได ้มอบหมายให ้ นางดวงนภา ทองสี รักษาการประธาน
เจ ้าหน ้าทีการเงิน เป็ นผู ้ชีแจงรายละเอียดเกียวกับ งบแสดงฐานะการเงินทีแสดงเงิน ลงทุนตามวิธส
ี ่วนได ้เสีย และงบ
การเงิน เฉพาะกิจการและงบกํา ไรขาดทุนทีแสดงเงินลงทุนตามวิธส
ี ว่ นได ้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 ต่อทีประชุม โดย นางดวงนภา ทองสี ได ้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับรอบปี บัญชีสนสุ
ทีแสดงเงินลงทุนตามวิธส
ี ว่ นได ้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบกําไรขาดทุนทีแสดงเงินลงทุนตามวิธส
ี ว่ นได ้เสีย
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 โดยรายละเอียดปรากฏตาม
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สําหรับรอบปี บัญชีสนสุ
รายงานประจํ าปี 2561 หน ้า 94 ซึงได ้จัดส่งให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นพร ้อมกับ หนั งสือเชิญประชุมครังนีแล ้ว ให ้ทีประชุม พิจ ารณา
ซึงสรุปได ้ดังต่อไปนี
ทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครังที 1/2562 เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได ้สอบทานงบแสดงฐานะ
การเงิน ทีแสดงเงินลงทุนตามวิธส
ี ว่ นได ้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการและงบกําไรขาดทุนทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ิ ด วันที 31 ธันวาคม 2561 ตามทีผู ้สอบบัญชี
ส่วนได ้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สําหรับรอบปี บัญชีสนสุ
ของบริษั ทได ้นํ า เสนอแล ้ว และมีค วามเห็ น ว่า ถูก ต ้อง ครบถ ้วน และเชือถือ ได ้ รวมถึงได ้มีก ารเปิ ดเผยข ้อมูล อย่ า ง
เพียงพอ ซึงสรุปสาระสําคัญได ้ดังนี
ในปี 2561 บริษัท ได ้ลงทุน ในบริษั ทแห่ง หนึง สัดส่ว นการลงทุน 26% ถือเป็ นบริษั ทร่ว ม ทํา ให ้ในงบ
การเงินปี 2561 จะนํ า เสนองบการเงิน ทีแสดงเงิน ลงทุน ตามวิธีส ่ว นได ้เสีย และงบการเงิน เฉพาะกิจ การและงบกํ า ไร
ขาดทุนทีแสดงเงินลงทุนตามวิธส
ี ว่ นได ้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึงตัวเลขทังสองแบบจะแตกต่างกัน
ทีการรับรู ้ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วม ดังนี
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : พันบาท
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย : ล ้านบาท

ทีประชุม คณะกรรมการบริษัท ครังที 4/2562 เมือวันที 25 กุม ภาพันธ์ 2562 ได ้พิจารณางบแสดงฐานะ
การเงิน ทีแสดงเงินลงทุนตามวิธส
ี ว่ นได ้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการและงบกําไรขาดทุนทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ว นได ้เสีย และงบการเงิน เฉพาะกิจ การของบริษั ทแล ้ว ไม่ ม ีค วามเห็ น ทีแตกต่า งจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึง
เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุม สามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2562 เพือพิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธส
ี ว่ นได ้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบกําไรขาดทุนทีแสดงเงินลงทุนตามวิธส
ี ว่ นได ้เสียและงบการเงิน
ิ ด วันที 31 ธันวาคม 2561 ทีผู ้สอบบัญชีของบริษัทได ้ตรวจสอบและ
เฉพาะกิจการของบริษัท สําหรับ รอบปี บัญชีสนสุ
รับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล ้ว
จากนั น นางดวงนภา ทองสี ได ้ถามทีประชุมว่ามีผู ้ถือหุ ้นท่านใดมีข ้อซักถาม หรือมีความเห็นเกียวกับวาระ
นีหรือไม่
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ั สิมะโรจน์ ผู ้ถือหุ ้นมาด ้วยตนเอง สอบถามถึงรายได ้ทีเพิมขึน 560 ล ้านบาท เมือเทียบกับปี
นาย ณรงค์ชย
ก่อนจํานวน 123 ล ้านบาทแต่ก็ยังมีผลขาดทุนเท่า กับปี กอ
่ น จึงอยากขอทราบ
นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุล ครู ประธานกรรมการบริหาร ชีแจงว่า ช่วงปี 2561 เป็ นช่วงเปลียนแปลง บริษัทพยายาม
เร่งรายได ้ต่า งๆ เข ้ามาและประกอบด ้วยยั งไม่ค ุ ้นชิน วิธ ีการบริห ารจัด การกับ ปริม าณงานทีเข ้ามาเยอะ ซึงบริษั ทได ้
ปรับปรุงเปลียนแปลงตามทีประธานเจ ้าหน ้าทีบริหารได ้รายงานไปแล ้วนั น ไตรมาสที 1 และ 2 ยังมีผลขาดทุนทีมาก ใน
ส่วนไตรมาสที 3 เริมขาดทุนน ้อยลง และในไตรมาสสุดท ้ายของปี 2561 ขาดทุนน ้อยลงมาก และในปี 2562 แนวโน ้ม
ของรายได ้ดีขนมากและขาดทุ
ึ
นจะน ้อยลงไปอีก ในธุรกิจโลจิสติกส์มีการแข่งขันสูง บางครังเราต ้องสู ้เรืองราคาและด ้าน
บริการ ซึงเราจะเน ้นด ้านบริการมากกว่าเพือให ้ได ้ส่วนต่างทีมากขึน ทีผ่านมาเราทํางานอย่างหนั กมาก โดยเฉพาะส่วน
งานขนส่งทํางานถึงสีทุม
่ เกือบทุกวัน เพราะปริมาณงานทีเข ้ามาเยอะ มีการเจรจากับลูกค ้าปรับเรืองเวลาจากเดิมเราต ้อง
ส่งรถตังแต่ 8 โมงเช ้าจึงขอปรับเป็ นช่วงบ่ายเพือให ้เพิมจํานวนเทียวการวิงรถมีมากขึน ในช่วงทีเปลียนถ่ายระยะแรกการ
ควบคุม ค่าเชือเพลิงยังไม่ดเี ท่าทีควร แต่ไม่ใช่ในทางทุจริต เป็ นการควบคุมพฤติกรรมของพนั กงานขับ รถ ปั จจุบันเรา
ควบคุมได ้สูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ท ี 3.80 กิโลต่อลิตร บริษัทสามารถทําได ้ที 3.20 กิโลต่อลิตร และมี
การจัดแคมเปญส่งเสริมให ้พนั กงานขับรถประหยัดเชือเพลิงได ้มากกว่านี ซึงทีมบริหารได ้มีการปรับปรุงตลอดเวลา และ
ในส่วนของท่าเรือดีขนมาก
ึ
ลูกค ้าเยอะขึน และบริษัทไม่ได ้ใช ้จ่ายแบบไม่ระมั ดระวัง ซึงจะเห็นได ้จากเงินสดทีบริษัทมี
จํานวน 300 กว่าล ้านบาท ในวิธก
ี ารทํางานของเราไม่ได ้แก ้ปั ญหาด ้วยเงินแต่จะแก ้ด ้วยวิธก
ี ารทํางานให ้ดีขน
ึ
นายณรงค์ชั ย สิม ะโรจน์ ผู ้ถือ หุ ้นมาด ว้ ยตนเอง สอบถามเพิมเติม ถึง คลั ง สิน ค า้ ทั ณ ฑ์ บ นบริ ษั ทยั ง
ดําเนินการอยูห
่ รือไม่
นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู ประธานกรรมการบริหาร ได ้ชีแจงว่า บริษัทยังดํ าเนิน การอยู่ และมีลูกค ้าเยอะขึน มี
การเช่าเทกองมากขึน ปั จจุบันโกดั งจํานวน 5 โกดัง เต็มทุกโกดั ง และอนาคตมีโครงการจะทํ าเป็ นโกดั งพิเ ศษ หรือ
Warehouse ซึงจะทําให ้มีรายได ้ทีมีเสถียรภาพ และคํานวณผลตอบแทนเงินลงทุนได ้ชัดเจนขึน
เมือไม่ม ีผู ้ถือหุ ้นท่า นใดซั กถาม หรือแสดงความคิดเห็น เพิมเติม นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู จึงขอให ้ทีประชุม
พิจารณาอนุ มั ตงิ บแสดงฐานะการเงินทีแสดงเงิน ลงทุน ตามวิธ ส
ี ่ว นได ้เสีย และงบการเงิน เฉพาะกิจ การและงบกํ าไร
ิ ดวัน ที 31
ขาดทุนทีแสดงเงิน ลงทุนตามวิธส
ี ว่ นได ้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สํา หรับรอบปี บัญ ชีสนสุ
ธันวาคม 2561
ในการนี นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู ได ้แจ ้งให ้ทีประชุม ทราบว่าวาระนีจะต ้องได ้รับอนุ มั ตด
ิ ้วยคะแนนเสีย งข ้าง
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มากของผู ้ถือหุ ้นซึงมาประชุมและมีสท
มติทประชุ
ี
ม

ทีประชุม พิจารณาแล้ว และมีมติอนุม ต
ั งิ บแสดงฐานะการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธส
ี ่วนได้
เสียและงบการเงน
ิ เฉพาะกิจการและงบกําไรขาดทุน ทีแสดงเงิน ลงทุนตามวิธส
ี ่วนได้เสีย และ
ํ หร ับรอบปี บ ัญชีส นสุ
ิ ด ว ันที 31 ธ ันวาคม 2561 ตามที
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษ ัท สา
ิ ธิ
เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ข้างมากจากจํานวนเสียงท งหมดของผู
ั
ถ
้ อ
ื หุน
้ ซึงมาประชุมและมีสท
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดด ังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บ ัตรเสีย

454,573,356
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

หมายเหตุ ในวาระนีมีผูถ
้ อ
ื หุน
้ เข้าร่วมประชุมเพิมขึนเป็น 3 ราย รวม 86,667 หุน
้ รวมมีผูถ
้ อ
ื
หุน
้ เข้าประชุมทงสิ
ั น 40 ราย รวม 454,573,356 หุน
้
วาระที 4

พิจารณาอนุ ม ัติงดการจด
ั สรรกําไรสุทธิเพือเป็นทุน สํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงิน ปัน
ผล ประจําปี 2561

นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุล ครู ประธานกรรมการบริหาร ได ้สรุปเกียวกับการจัดสรรกําไรสุทธิเพือเป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมาย และงดการจ่า ยเงิน ปั นผล ประจําปี 2561 ดังนี บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั น ผลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น ประมาณร ้อยละ
30 ของกําไรสุทธิ นอกจากนี พระราชบัญญั ตบ
ิ ริษัท มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตาม
ข ้อบังคับ ของบริษัท ข ้อ 48 และ 51 (ทีแก ้ไขเพิมเติม) กําหนดห ้ามไม่ให ้บริษัทประกาศจ่ายเงินปั นผล นอกจากโดยมติ
ของทีประชุมผู ้ถือหุ ้น และบริษัทต ้องจัดสรรกํา ไรสุท ธิประจําปี ส่วนหนึงไว ้เป็ นทุนสํารองไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 5 ของกําไร
สุทธิประจําปี หักด ้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ ้ามี) จนกว่าบริษัทจะมีทน
ุ สํา รองไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน อย่างไรก็ด ี เนืองจากบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนและต ้องการเงินทุนหมุนเวียนเพือใช ้ในกิจการ ทีประชุม
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คณะกรรมการบริษั ท ครั งที 4/2562 เมือวั น ที 25 กุม ภาพั น ธ์ 2562 จึงเห็ น สมควรให ้งดจ่า ยเงิน ปั นผลสํ า หรั บ ผล
ประกอบการปี 2561 และงดจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย
จากนั น นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู ได ้ถามทีประชุมว่ามีผู ้ถือหุ ้นท่านใดมีข ้อซักถาม หรือมีความเห็นเกียวกับวาระ
นีหรือไม่
ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นซักถาม
เมือไม่ม ีผู ้ถือหุ ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายฐิต ศ
ิ ักดิ สกุลครู จึงขอให ้ทีประชุม พิจ ารณา
อนุมัตงิ ดการจัดสรรกําไรสุทธิเพือเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2561
ในการนี นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู ได ้แจ ้งให ้ทีประชุม ทราบว่าวาระนีจะต ้องได ้รับ อนุมั ตด
ิ ้วยคะแนนเสียงข ้าง
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มากของผู ้ถือหุ ้นซึงมาประชุมและมีสท
มติทประชุ
ี
ม

ทีประชุ ม พิจ ารณาแล้ว และมีม ติอ นุ ม ต
ั ง
ิ ดการจ ด
ั สรรกํ า ไรสุ ท ธิเ พือเป็ นทุ น สํ า รองตาม
กฎหมาย และงดการจ่ายเงิน ปั น ผล ประจํ าปี 2561 ตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสีย งข้า งมาก
ิ ธิอ อกเสีย งลงคะแนน โดยมี
จากจํ า นวนเสีย งท งหมดของผู
ั
ถ
้ อ
ื หุน
้ ซึงมาประชุ ม และมีส ท
รายละเอียดด ังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บ ัตรเสีย

วาระที 5

454,573,356
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิจารณาอนุม ัติการเลือกตงกรรมการแทนกรรมการที
ั
ออกตามวาระ ประจําปี 2562 และร ับทราบ
การแต่งตงกรรมการใหม่
ั

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได ้มี มติแต่งตัง
1.

นายธีรบูลย์

อริยสุทธิวงศ ์

เป็ นกรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน
โดยให ้ดํารงตําแหน่งกรรมการตามวาระทีเหลืออยูข
่ องกรรมการทีแทน
นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู ประธานกรรมการบริหารได ้แถลงต่อทีประชุมว่า เพือให ้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบ าล
และเพือให ้ผู ้ถือหุ ้นสามารถลงคะแนนได ้อย่างเป็ นอิสระ จึงเรียนเชิญกรรมการทีครบวาระออกจากห ้องประชุม และได ้
ชีแจงว่า กรรมการทีครบวาระการดํารงตําแหน่ งประจําปี 2562 มีรายชือ ดังนี
1. นายดนั ย เปี ยมทิพย์มนั ส
2. นายสันติ พงค์เจริญพิทย์
ั ดวงรัตน์
2. นายวุฒช
ิ ย
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ตําแหน่ง
กรรมการ และกรรมการบริหาร
ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
(แต่งตังตามมติคณะกรรมการบริษัท ครังที 5/2561 วันที 22 ตุลาคม 2561)

ทีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ครังที 1/2562 เมือวันที 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดย
ไม่ร วมกรรมการผู ้มีส่ว นได ้เสีย ในวาระนี ได ้พิจ ารณาถึง ความเหมาะสมของบุ ค คลทีสมควรได ้รั บ การเลือ กตั งเป็ น
กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ การทํ างาน และคุณ สมบัต ต
ิ ามพระราชบัญญั ต ิ
บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ของกรรมการทีต ้องออกจากตํ า แหน่ ง ตามวาระแล ้ว จึง มีม ติเห็ น สมควรให ้คณะกรรมการ
บริษัทเสนอต่อทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2562 เพือพิจารณาอนุมัตก
ิ ารเลือกตังกรรมการทีออกตามวาระกลับเข ้า
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึง รวมทังให ้ดํ ารงตําแหน่งอืนๆ ต่อไปตามเดิมดังนี
1. นายดนั ย เปี ยมทิพย์มนั ส
2. นายสันติ พงค์เจริญพิทย์
ั ดวงรัตน์
3. นายวุฒช
ิ ย

หน ้า 9 จาก 16

นอกจากนีทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 4/2562 เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นว่ากรรมการทัง
สามท่านดัง กล่า วมีคุณ สมบัตค
ิ รบถ ้วนตามข ้อบั งคั บของบริษั ท พระราชบัญญั ต บ
ิ ริษัท มหาชนจํ า กัด พ.ศ. 2535 และ
กฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ อีกทังเป็ นผู ้มีความรู ้ ความสามารถ ความเชียวชาญ และประสบการณ์
สามารถอุทศ
ิ เวลาและความสามารถเพือประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท ผู ้ถือหุ ้น และผู ้มีสว่ นได ้เสียทุกฝ่ าย จึงเหมาะสมทีจะ
ดํ า รงตํ าแหน่ งกรรมการบริษัท ดั ง นั น จึง เห็ น สมควรให ้เลือ กตั งกรรมการทีออกตามวาระกลั บ เข ้าดํ า รงตํ า แหน่ ง เป็ น
กรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึง รวมทังให ้ดํารงตําแหน่งอืนๆ ต่อไปตามเดิม

จากนั น นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู ได ้ถามทีประชุมว่ามีผู ้ถือหุ ้นท่านใดมีข ้อซักถาม หรือมีความเห็นเกียวกับวาระ
นีหรือไม่
ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นสอบถาม
เมือไม่ม ีผู ้ถือหุ ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็ น นายฐิต ศ
ิ ักดิ สกุลครู จึงขอให ้ทีประชุม พิจ ารณา
อนุ มั ต ก
ิ ารเลือ กตั งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ ประจํ า ปี 2562 โดยขอให ้ลงมติเ ลือ กตั งกรรมการเป็ น
รายบุคคล
ในการนี นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู ได ้แจ ้งให ้ทีประชุม ทราบว่าวาระนีจะต ้องได ้รับ อนุมั ตด
ิ ้วยคะแนนเสียงข ้าง
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มากของผู ้ถือหุ ้นซึงมาประชุมและมีสท
มติทประชุ
ี
ม

ทีประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ ม ัติการเลือ กต งกรรมการแทนกรรมการที
ั
ออกตามวาระ
ประจําปี 2562 ตามทีเสนอ โดยลงมติเลือกตงกรรมการเป
ั
็ นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงด ังนี

1. นายดน ย
ั เปี ยมทิพย์ม น ส
ั ทีประชุ มได้ม ม
ี ติด ว
้ ยคะแนนเสีย งข้า งมากจากจํ า นวนเสีย ง
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ด ังนี
ทงหมดของผู
ั
ถ
้ อ
ื หุน
้ ซึงมาประชุมและมีสท
เห็นด้วย
ไม่เห็ นด้วย
งดออกเสียง
บ ัตรเสีย

454,573,356
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100.0000
คิดเป็นร้อยละ
0.0000
คิดเป็นร้อยละ
0.0000
คิดเป็นร้อยละ
0.0000

ั
2. นายสนติ
พงค์เจริญ พิทย์ ทีประชุ มได้มม
ี ติด ว
้ ยคะแนนเสีย งข้างมากจากจํา นวนเสีย ง
ทงหมดของผู
ั
ถ
้ อ
ื หุน
้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ด ังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บ ัตรเสีย

454,573,356
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

3. นายวุฒช
ิ ัย ดวงร ัตน์ ทีประชุมได้มม
ี ติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากจากจํานวนเสียงทงหมด
ั
ของผูถ
้ อ
ื หุน
้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ด ังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บ ัตรเสีย

454,573,356
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

่ ้องประชุม
จากนั นเจ ้าหน ้าทีของบริษัทได ้เชิญกรรมการทังสามท่านกลับเข ้าสูห
วาระที 6

พิจารณาอนุม ัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562

นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู ประธานกรรมการบริหาร ชีแจงรายละเอียดเกียวกับการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2562 โดยได ้รายงานว่า ทีประชุม คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่า ตอบแทน ครังที 1/2562 เมือวันที 22
กุมภาพัน ธ์ 2562 และประชุม คณะกรรมการบริษัท ครังที 4/2562 เมือวั นที 25 กุม ภาพัน ธ์ 2562 ได ้พิจารณากํ า หนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคํ านึง ถึงความเหมาะสมกับ หน ้าทีความรั บ ผิดชอบของกรรมการ และเชือมโยง

หน ้า 10 จาก 16

ค่าตอบแทนกับผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทังเปรียบเทียบกับบริษัทอืนทีอยูใ่ นธุรกิจเดียวกัน และมีขนาด
ใกล ้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล ้าน
ห ้าแสนบาทถ ้วน) ซึงเท่า กับ ปี 2560 เนืองจากมีก รรมการครบตามจํ านวนทีนั งของบริษั ท (รวมคณะกรรมการบริษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร) และให ้คณะกรรมการ
บริษัทจัดสรรกันเองภายในวงเงินดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี

หมายเหตุ

กรรมการทีเป็ นผู ้บริหาร/พนั กงานของบริษัท ของบริษัทย่อย หรือของผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ ไม่ม ี
สิทธิได ้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อย

จากนั น นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู ได ้ถามทีประชุมว่ามีผู ้ถือหุ ้นท่านใดมีข ้อซักถาม หรือมีความเห็นเกียวกับวาระ
นีหรือไม่
ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นซักถาม
เมือไม่ม ีผู ้ถือหุ ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู จึงขอให ้ทีประชุม พิจ ารณา
อนุมัตก
ิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562
ในการนี นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู ได ้แจ ้งให ้ทีประชุมทราบว่าวาระนีจะต ้องได ้รับอนุมัตด
ิ ้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู ้ถือหุ ้นซึงมาประชุม
มติทประชุ
ี
ม

ทีประชุม พิจ ารณาแล้ว และมีม ติอ นุ ม ต
ั ก
ิ ารกํ า หนดค่า ตอบแทนกรรมการ ประจํา ปี 2562
ตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นไม่นอ
้ ยกว่าสองในสามจากจํานวนเสียงทงหมดของผู
ั
ถ
้ อ
ื หุน
้
ซึงมาประชุม โดยมีรายละเอียดด ังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บ ัตรเสีย

วาระที 7

454,573,356
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100.0000
คิดเป็นร้อยละ
0.0000
คิดเป็นร้อยละ
0.0000
คิดเป็นร้อยละ
0.0000

พิจารณาอนุม ัติการแต่งตงผู
ั ส
้ อบบ ัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผูส
้ อบบ ัญชี ประจําปี 2562

นายฐิตศ
ิ ั กดิ สกุล ครู ประธานกรรมการบริหาร ได ้ชีแจงรายละเอียดเกียวกับ การแต่งตั งผู ้สอบบัญ ชีและ
กําหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบั ญ ชี ประจํา ปี 2562 โดยทีประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ครั งที 1/2562 เมือวั น ที 25
กุมภาพันธ์ 2562 และทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 4/2562 เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได ้พิจารณาคัดเลือก
ผู ้สอบบัญชีของบริษั ท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัต งิ าน ความเป็ นอิสระของผู ้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบ
บัญชี รวมทังได ้ให ้ความเห็น และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให ้เสนอแต่งตังผู ้สอบบัญ ชีคนใดคนหนึงตามทีมีรายชือ
ดังต่อไปนี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด เป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2562
1) นายเจษฏา หังสพฤกษ์
2) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรต
ั น์
3) นายจิโรจ ศิรโิ รโรจน์

ผู ้สอบบั ญ ชีอนุ ญ าต
มาแล ้วเป็ นระยะเวลา
ผู ้สอบบั ญ ชีอนุ ญ าต
มาแล ้วเป็ นระยะเวลา
ผู ้สอบบั ญ ชีอนุ ญ าต
มาแล ้วเป็ นระยะเวลา

เลขที 3759 (เป็ นผู ้สอบบั ญ ชีข องบริษั ท
3 ปี ตังแต่ปี 2559) หรือ
เลขที 7305 (เป็ นผู ้สอบบั ญ ชีข องบริษั ท
3 ปี ตังแต่ปี 2559) หรือ
เลขที 5113 (เป็ นผู ้สอบบั ญ ชีข องบริษั ท
3 ปี ตังแต่ปี 2559)

ทังนี ให ้ผู ้สอบบัญ ชีคนใดคนหนึงข ้างต ้นเป็ นผู ้ทํ าการตรวจสอบและแสดงความเห็ น ต่องบการเงิน ของ
บริษัท และในกรณีทผู
ี ้สอบบัญชีดังกล่าวข ้างต ้นไม่สามารถปฏิบัตงิ านได ้ ให ้บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด จัดหาผู ้สอบ
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บัญชีรับอนุญาตรายอืนของทําหน ้าทีแทน และให ้กําหนดค่าสอบบัญชีประจํ าปี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท
จํานวน 1,800,000 บาท (หนึงล ้านแปดแสนบาทถ ้วน) ซึงยังไม่ร วมค่าใช ้จ่ายอืนๆ ทีเกิด ขึนจริงทีเกียวเนื องกับ การ
ตรวจสอบงบการเงินโดยตรงทีจะเรียกเก็บต่างหาก ทังนีไม่เกิน 96,000 บาท (เก ้าหมืนหกพันบาทถ ้วน)
จากนั น นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู ได ้ถามทีประชุมว่ามีผู ้ถือหุ ้นท่านใดมีข ้อซักถาม หรือมีความเห็นเกียวกับวาระ
นีหรือไม่
เมือไม่ม ีผู ้ถือหุ ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็ น นายฐิต ศ
ิ ักดิ สกุลครู จึงขอให ้ทีประชุม พิจ ารณา
อนุมัตก
ิ ารแต่งตังผู ้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชี ประจําปี 2562
ในการนี นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู ได ้แจ ้งให ้ทีประชุม ทราบว่าวาระนีจะต ้องได ้รับ อนุมั ตด
ิ ้วยคะแนนเสีย งข ้าง
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มากของผู ้ถือหุ ้นซึงมาประชุมและมีสท
มติทประชุ
ี
ม

ทีประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุม ัติการแต่งต งผู
ั ส
้ อบบญ
ั ชีและกําหนดค่าตอบแทนผูส
้ อบ
บ ัญชี ประจําปี 2562 ตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจํ านวนเสียงทงหมดของ
ั
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดด ังนี
ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ซึงมาประชุมและมีสท
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บ ัตรเสีย
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454,573,356
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100.0000
คิดเป็นร้อยละ
0.0000
คิดเป็นร้อยละ
0.0000
คิดเป็นร้อยละ
0.0000

ั ว นการถือหุน
พิจารณาอนุ ม ัติก ารจ ัดตงบริ
ั
ษท
ั ย่อ ยโดยมีสดส่
้ ร้อ ยละ 100 มีว ัตถุประสงค์เ พือนํ า
สภาพคล่องของบริษ ัททีมีอยู่ไปหาประโยชน์โดยบริหารจ ัดการเพือให้เกิดประโยชน์ในส่วนของ
รายได้อน
ื โดยไม่มผ
ี ลกระทบต่อผลการดําเนินงานปกติ

นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู แจ ้งให ้ทีประชุมทราบว่า ด ้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท และเป็ นธุร กิจ
ทีนอกเหนื อจากธุร กิจปกติ และพระราชบั ญ ญัต บ
ิ ริษั ทมหาชนจํ ากัด มาตรา 107 การเข ้าไปถือหุ ้นในบริษัททีไม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียนมากกว่าร ้อยละ 50 ต ้องขออนุมัตผ
ิ ู ้ถือหุ ้น โดยมีรายละเอียดดังนี
ชือบริษัทย่อย
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ ้น
กรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์
ลักษณะธุรกิจ

นโยบายสินเชือ

:
:
:
:

บริษัท บียอนด์ แคปปิ ตอล จํากัด
10,000,000 บาท
100%
บริษัทกําหนดไม่น ้อยกว่า 3 ท่าน ดังนี
1. นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู
2. นายถิรพงศ์ คําเรืองฤทธิ
3. นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิตระกูล
ประวัตก
ิ รรมการตามรายละเอียดสิงทีส่งมาด ้วย 4
บริษัทให ้สินเชือทุกประเภท ยกเว ้นทีเข ้าข่ายต ้องขออนุญาตและรายงานกับ
ธนาคารแห่งประเทศไทย อันได ้แก่ สินเชือบุคคล เป็ นต ้น
เป็ นธุรกิจทีให ้บริการเงินกู ้หมุนเวียนระยะสันโดยรับซือหนีการค ้าในรูปของใบวาง
บิล ใบรับวางบิล หรือ Invoice โดยการรับโอนสิทธิการรับเงินจาก Suppliers เพือ
จัดเก็บเงินจากลูกหนี (กลุม
่ บริษัท) ให ้วงเงินกู ้โดยมีหลักประกันเป็ นทีดินและสิง
ปลูกสร ้าง โดยการให ้มีหลักประกันทีดี และเหมาะสมเป็ นหลักประกัน

1. การปล่อยสินเชืออยูภ
่ ายใต ้ระเบียบการพิจารณาสินเชือโดยเน ้น ความสามารถ
ในการชําระหนีของลูกค ้าจากธุรกิจหลักของลูกค ้า โดยวิเคราะห์ในด ้านต่างๆดังนี
ด ้านธุรกิจลูกค ้า เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข ้อจํากัด (swot analysis) พิจารณา
ความสามารถของผู ้บริหาร ประสบการณ์ พิจารณาลูกหนีการค ้าทีลูกค ้าขายสินค ้า
ให ้และความสามารถชําระหนีของลูกหนีการค ้าโดยดูจากคุณภาพของลูกหนี ด ้าน
การเงิน จะประเมินกระแสเงินสดกิจการ และตรวจสอบบัญชีลก
ู หนี
2. ต ้องมีหลักทรัพย์คําประกัน เป็ นทีดิน สิงปลูกสร ้าง และหุ ้นสามัญทีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ต ้องประเมิน ราคาตามกฎเกณฑ์ และเป็ นผู ้
ประเมินตามรายชือที กลต.อนุมัต ิ
2.1 เงินกูระยะสั
้
น-ปานกลาง วงเงินให ้สินเชืออยูท
่ ไม่
ี เกิน 50 % ของราคา
ประเมินหลักประกัน
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2.2 วงเงิน Factoring ให ้สินเชืออยูท
่ ไม่
ี เกิน 80% ของราคามูลค่าใบรับ
วางบิล
2.3 อัตราดอกเบียและค่าธรรมเนียม รวมทังสินแล ้วไม่เกิน 15% ซึงสูงสุด
เท่าทีกฎหมายกําหนด
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 4/2562 เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได ้พิจารณาแล ้วเห็นสมควร
เสนอทีประชุม สามั ญ ผู ถ้ ือ หุ น
้ ประจํ า ปี 2562 อนุ มั ต ิก ารจั ด ตั งบริษั ทย่ อ ยโดยมีสั ด ส่ว นการถื อ หุ ้นร อ้ ยละ 100 มี
วัตถุประสงค์เพือนํ า สภาพคล่อ งของบริษั ททีมีอยู่ไปหาประโยชน์โดยบริห ารจั ด การเพือให ้เกิด ประโยชน์ในส่วนของ
รายได ้อืน โดยไม่มผ
ี ลกระทบต่อผลการดําเนินงานปกติ
จากนั น นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู ได ้ถามทีประชุมว่ามีผู ้ถือหุ ้นท่านใดมีข ้อซักถาม หรือมีความเห็นเกียวกับวาระ
นีหรือไม่
เมือไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู จึงขอให ้ทีประชุมอนุมัตก
ิ าร
ในการนี นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู ได ้แจ ้งให ้ทีประชุม ทราบว่าวาระนีจะต ้องได ้รับอนุมั ตด
ิ ้วยคะแนนเสีย งข ้าง
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มากของผู ้ถือหุ ้นซึงมาประชุมและมีสท
ั วนการถือหุน
มติทประชุ
ี
ม
ทีประชุมพิจารณาแล้ว และมีอนุม ัติอนุม ัติการจ ัดตงบริ
ั
ษ ัทย่อยโดยมีสดส่
้ ร้อยละ
100 มีว ัตถุประสงค์เพือนํ าสภาพคล่องของบริษ ท
ั ทีมีอยู่ไ ปหาประโยชน์โ ดยบริห ารจ ด
ั การ
เพือให้เกิดประโยชน์ในส่วนของรายได้อน
ื โดยไม่มผ
ี ลกระทบต่อผลการดําเนินงานปกติดว้ ย
คะแนนเสีย งข้า งมากของผู ้ถ ือ หุ ้น ซึงมาประชุ ม และมี ส ิท ธิอ อกเสี ย งลงคะแ นนโด ยมี
รายละเอียดด ังนี

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บ ัตรเสีย
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100.0000
คิดเป็นร้อยละ
0.0000
คิดเป็นร้อยละ
0.0000
คิดเป็นร้อยละ
0.0000

พิจารณาอนุม ัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษ ัท จํานวน 8,602.68 บาท จาก เดิม ทุนจดทะเบียน
883,349,453.52 บาท เป็นทุ นจดทะเบีย น 883,340,850.84 บาท โดยการต ด
ั หุน
้ สาม ญ
ั ทีย งั
ไม่ได้ออกจําหน่ายออกจํานวน 12,651 หุน
้ มูลค่าทีตราไว้หน
ุ ้ ละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์)

นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุล ครู ประธานกรรมการบริหาร ได ้ขอให ้ นางดวงนภา ทองสี รักษาการประธานเจ ้าหน ้าที
การเงิน เป็ นผู ้ชีแจงต่อทีประชุม นางดวงนภา ทองสี ได ้แจ ้งว่า ภายใต ้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง
ทีได ้มีการแก ้ไขเพิมเติม) กําหนดว่า บริษัทจะเพิมทุนจากจํานวนทีจดทะเบียนไว ้แล ้วโดยการออกหุ ้นใหม่เพิมขึนได ้เมือ
หุ ้นทังหมดได ้ออกจํา หน่ า ยและได ้รั บชําระเงิน ค่าหุ ้นครบถ ้วนแล ้ว หรือ ในกรณี หุ ้นยังจําหน่ ายไม่ครบ หุ ้นทีเหลือต ้อง
เป็ นหุ ้นทีออกเพือรองรับ หุ ้นกู ้แปลงสภาพ หรือ ใบสําคัญแสดงสิทธิท จะซื
ี
อหุ ้น ดังนั น บริษัท จะต ้องดําเนินการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท จํานวน 8,602.68 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญทียังไม่ได ้ออกจําหน่ายจํานวน 12,651 หุ ้น ซึงเป็ น
หุ ้นทีเหลือจากการจัดสรรใช ้สิทธิจองซือหุ ้นสามัญเพิมทุนทีบริษัทได ้ออกและเสนอขายใบสําคัญ แสดงสิทธิทจํ
ี าซือหุ ้น
สามัญ (B-W4) ตามมติทประชุ
ี
มสามั ญผู ้ถือหุ ้นประจํ าปี 2561 เมือวันที 27 เมษายน 2561 ซึงจะทํ าให ้ทุนจดทะเบียน
ของบริษัทลดลง จากเดิมทุนจดทะเบียน 883,349,453.52 บาท เป็ น 883,340,850.84 บาท
จากนั น นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู ได ้ถามทีประชุมว่ามีผู ้ถือหุ ้นท่านใดมีข ้อซักถาม หรือมีความเห็นเกียวกับวาระ
นีหรือไม่
ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นสอบถาม
เมือไม่ม ีผู ้ถือหุ ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู จึงขอให ้ทีประชุม พิจ ารณา
อนุมัต ก
ิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 8,602.68 บาท จาก เดิม ทุนจดทะเบียน 883,349,453.52 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียน 883,340,850.84 บาท โดยการตัดหุ ้นสามั ญทียังไม่ได ้ออกจําหน่า ยออกจํ านวน 12,651 หุ ้น มูลค่า ที
ตราไว ้หุ ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์)

หน ้า 13 จาก 16

ในการนี นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู ได ้แจ ้งให ้ทีประชุมทราบว่าวาระนีจะต ้องได ้รับอนุมัตด
ิ ้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
กว่าสามในสี (3/4) ของผู ้ถือหุ ้นซึงมาประชุมและมีสท
มติทประชุ
ี
ม

ทีประชุ ม พิจ ารณาแล้ว และมีม ติอ นุ ม ต
ั ก
ิ ารลดทุน จดทะเบีย นของบริษท
ั จํ านวน 8,602.68
บาท จาก เดิม ทุนจดทะเบียน 883,349,453.52 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 883,340,850.84
บาท โดยการต ัดหุน
้ สาม ัญทีย ังไม่ได้ออกจํา หน่ายออกจํานวน 12,651 หุน
้ มูลค่าทีตราไว้หน
ุ้
ละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) ด้วยคะแนนเสียงไม่น อ
้ ยกว่า 3 ใน 4 จากจํ านวนเสีย ง
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดด ังนี
ทงหมดของผู
ั
ถ
้ อ
ื หุน
้ ซึงมาประชุมและมีสท
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บ ัตรเสีย

วาระที 10

454,573,356
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100.0000
คิดเป็นร้อยละ
0.0000
คิดเป็นร้อยละ
0.0000
คิดเป็นร้อยละ
0.0000

พิจารณาอนุม ัติแก้ไขเพิมเติมหน ังสือบริคณหส
์ นธิของบริษ ัท ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องก ับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษ ัท
นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู ประธานกรรมการบริหาร แจ ้งให ้ทีประชุมทราบว่า เพือให ้สอดคล ้องกับ การลดทุน จด

ทะเบียนของบริษัท ตามทีปรากฏในระเบียบวาระที 9 บริษัทจึงต ้องแก ้ไขเพิมเติมหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข ้อ 4.
โดยให ้ใช ้ข ้อความต่อไปนีแทน
“ข ้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จํานวน

แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ ้นละ
โดยแยกออกเป็ น:
หุ ้นสามัญ
หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ

883,340,850.84 บาท (แปดร ้อยแปดสิบสามล ้านสามแสนสี
หมืนแปดร ้อยห ้าสิบบาทแปดสิบสี
สตางค์)
1,299,030,663 หุ ้น (หนึงพันสองร ้อยเก ้าสิบเก ้าล ้านสามหมืน
หกร ้อยหกสิบสามหุ ้น)
0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์)

1,299,030,663 หุ ้น (หนึงพันสองร ้อยเก ้าสิบเก ้าล ้านสามหมืน
หกร ้อยหกสิบสามหุ ้น)
หุ ้น ( )”

จากนั น นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู ได ้ถามทีประชุมว่ามีผู ้ถือหุ ้นท่านใดมีข ้อซักถาม หรือมีความเห็นเกียวกับวาระ
นีหรือไม่

เมือไม่ม ีผู ้ถือหุ ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู จึงขอให ้ทีประชุมพิจ ารณา
อนุมัตแ
ิ ก ้ไขเพิมเติมหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข ้อ 4. เพือให ้สอดคล ้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ในการนี นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู ได ้แจ ้งให ้ทีประชุมทราบว่าวาระนีจะต ้องได ้รับอนุมัตด
ิ ้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
กว่าสามในสี (3/4) ของผู ้ถือหุ ้นซึงมาประชุมและมีสท
มติทประชุ
ี
ม

ทีประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุม ัติแก้ไขเพิมเติม หน งั สือ บริคณห์ส นธิข องบริษท
ั ข้อ 4.
เพือให้ส อดคล้องก ับการลดทุน จดทะเบียนของบริษ ท
ั ด้วยคะแนนเสีย งไม่น อ
้ ยกว่า 3 ใน 4
ิ ธิอ อกเสีย งลงคะแนน โดยมี
จากจํ า นวนเสีย งท งหมดของผู
ั
ถ
้ อ
ื หุน
้ ซึงมาประชุ ม และมีส ท
รายละเอียดด ังนี

หน ้า 14 จาก 16

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บ ัตรเสีย
วาระที 11

454,573,356
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100.0000
คิดเป็นร้อยละ
0.0000
คิดเป็นร้อยละ
0.0000
คิดเป็นร้อยละ
0.0000

พิจารณาอนุม ัติแก้ไขข้อบ ังค ับของบริษ ัท ข้อ 36 เรืองการเรียกประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้ ให้สอดคล้อง
ั ัวหน้า คสช.ที 21/2560มาตรา
ก ับพระราชบ ัญญ ัติมหาชนจําก ัด พ.ศ.2535 แก้ไ ขโดยคําสงห
100

นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู ประธานกรรมการบริหาร ได ้ขอให ้ นางดวงนภา ทองสี รักษาการประธานเจ ้าหน ้าที
การเงินแจ ้งให ้ทีประชุมทราบ นางดวงนภา ทองสี ได ้แจ ้งว่า เพือให ้สอดคล ้องกับ พระราชบัญญัต ม
ิ หาชนจํ ากัด พ.ศ.
2535 แก ้ไขโดยคํ าสังหัว หน า้ คสช.ที 21/2560 มาตรา 100 บริษัทจึงต ้องแก ้ไขข ้อบังคั บของบริษัท ข ้อ 36 เรืองการ
เรียกประชุมผู ้ถือหุ ้น โดยให ้ใช ้ข ้อความต่อไปนีแทน
เดิม
ข ้อ 36 ให ้มีการประชุมผู ้ถือหุ ้นอย่างนอ้ ยปี ละหนึงครั ง การประชุมเช่นว่านีให ้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การ
ประชุมสามัญดังกล่าวให ้มีขนภายในสี
ึ
(4) เดือน ภายหลังวันสินรอบบัญชีของบริษัท
การประผู ้ถือหุ ้นคราวอืนๆ ให ้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามั ญเมือใดก็ได ้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมือผู ้ถือหุ ้นซึงมีหุ ้นนั บรวมกันได ้ไม่
น ้อยกว่าหนึงในห ้า (1/5) ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได ้ทังหมด หรือจํานวนผู ้ถือหุ ้นไม่น ้อยกว่ายีสิบห ้า (25) คน ซึงมีห ุ ้น
นั บรวมกันได ้ไม่น ้อยกว่าหนึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได ้ทังหมดเข ้าชือกันทําหนั งสือในฉบับเดียวกันร ้อง
ขอให ้คณะกรรมการเรียกประชุม ผู ้ถือหุ ้นก็ได ้ โดยในหนั งสือร ้องขอนั น จะต ้องระบุวา่ ให ้เรีย กประชุม เพือการใด ไว ้ให ้
ชัดเจน คณะกรรมการต ้องจัดประชุมภายในหนึง (1) เดือน นับแต่วันทีได ้รับหนั งสือจากผู ้ถือหุ ้น
จากนั น นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู ได ้ถามทีประชุมว่ามีผู ้ถือหุ ้นท่านใดมีข ้อซักถาม หรือมีความเห็นเกียวกับวาระ
นีหรือไม่
ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นสอบถาม
เมือไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู จึงขอให ้ทีประชุมพิจารณา
อนุมัตแ
ิ ก ้ไขข ้อบังคับของบริษัท ข ้อ 36 เรืองการเรียกประชุมผู ้ถือหุ ้น ให ้สอดคล ้องกับพระราชบัญญัตม
ิ หาชนจํากัด
พ.ศ.2535 แก ้ไขโดยคําสังหัวหน ้า คสช.ที 21/2560มาตรา 100
ในการนี นายฐิตศ
ิ ักดิ สกุลครู ได ้แจ ้งให ้ทีประชุมทราบว่าวาระนีจะต ้องได ้รับอนุมัตด
ิ ้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
กว่าสามในสี (3/4) ของผู ้ถือหุ ้นซึงมาประชุมและมีสท
มติทประชุ
ี
ม

ทีประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุม ัติการแก้ไขข้อบ ังค ับของบริษ ัท ข้อ 36 เรืองการเรียก
ประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้ ให้สอดคล้องก ับพระราชบ ัญญ ัติมหาชนจําก ัด พ.ศ.2535 แก้ไขโดยคําสงั
ห ัวหน้า คสช.ที 21/2560มาตรา 100 ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ
้ ยกว่าสามในสี (3/4) จาก
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยมี
จํานวนเสียงทงหมดของผู
ั
ถ
้ อ
ื หุน
้ ซึงมาประชุมและมีสท
รายละเอียดด ังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บ ัตรเสีย

454,573,356
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100.0000
คิดเป็นร้อยละ
0.0000
คิดเป็นร้อยละ
0.0000
คิดเป็นร้อยละ
0.0000

หน ้า 15 จาก 16

วาระที 12 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี)
นายฐิต ศ
ิ ั ก ดิ สกุล ครู ประธานกรรมการบริห าร ได ้ถามทีประชุม ว่า มีผู ้ถือหุ ้นท่า นใดมีข ้อซั ก ถาม หรือ มี
ความเห็นอืนใดหรือไม่
ิ ธิผ ู ้ถือหุ ้น และตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย สอบถามถึงการ
นางสาวกสิณา ศรีสอ ้าน อาสาพิทักษ์ สท
ที ก.ล.ต. และ IOD ได ้ให ้ความสํ า คั ญ กั บ นโยบายต่ อต ้านคอร์รั ป ชั น และบริษั ทเองได ้ประกาศเจตนารมย์เข า้ ร่ ว ม
โครงการแนวร่วมกับภาคเอกชน ตามมติคณะกรรมการบริษัท เมือวันที 30 มิถน
ุ ายน 2560 จึงอยากทราบว่าขณะนีบริษัท
ได ้มีการดําเนินการต่อเนืองและเข ้าไปรับทราบข ้อมูลกับทาง ก.ล.ต. หรือไม่
นายฐิตศ
ิ ั กดิ สกุลครู ได ้แจ ้งว่า บริษัท ยังดํ าเนิน การอยู่ และขอให ้ นางดวงนภา ทอง ชีแจงเพิมเติม ต่อ ที
ประชุมทราบว่า เมือปี 2560 บริษัทได ้ลงชือเข ้าร่วมโครงการนี แต่วา่ ในปี 2561 บรษั ท ได ้มีการปรับเปลียนโครงสร ้าง
ประกอบกับมีการเปลียนแปลงต่างๆ จึงได ้ทําหนั งสือขอเลือนการนํ าส่งเอกสารข ้อมูล และได ้ดํ าเนินการจัดทํ าเอกสาร
ต่างๆ ทีเกียวข ้องจัดส่งให ้ทันในรอบปี 2562 และเข ้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
นายฐิต ศ
ิ ั กด์ สกุล ครู ได ้แจ ้งเพิมเติม ว่า โครงการนี อยู่ในความรับ ผิด ชอบของฝ่ ายตรวจสอบภายในของ
บริษัทและได ้เร่งดําเนิน การในส่วนนีเพือให ้ข ้อมูลนํ าส่งได ้ทันในปี 2562 จึงขอยืนยันว่ายังดําเนินโครงการนีอยู่
นายพงศ์ศริ ิ ศิรธิ ร ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร ได ้ชีแจงเพิมเติมเกียวกับโครงการนีว่า ฝ่ ายบริหารก็ได ้ทําควบคู่
กันไป โดยการถ่า ยทอดนโยบายนี ไปยั ง Subcontract ของบริษัท และได ้เชิญ subcontract เข ้ามารับ ฟั งและเซ็น ต์
รับทราบนโยบายนีเป็ นทีเรียบร ้อยแล ้วเมือปี 2561
เมือไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม พลเอก จงศักดิ พานิชกุล ประธานกรรมการ
จึงได ้กล่าวขอบคุณและกล่าวปิ ดการประชุม
ิ
ปิ ดประชุมเวลา 15.30 นาฬกา

ขอแสดงความนั บถือ

(พลเอก จงศักดิ พานิชกุล)
ประธานกรรมการ

(นางสาวกรวรรณ แสนชมภู)
ผู ้บันทึกการประชุม

หน ้า 16 จาก 16

