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สารจากประธานกรรมการ

“ปี 2562 เศรษฐกิจของไทยยังต้องดูทิศทางการเมือง
เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย
ที่มีการเลือกตั้งหลังจากห่างหายมาเป็นเวลา 8 ปี
บริษัท จึงมุ่งเน้นการด�ำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง
พิจารณาด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ”

ภาพ

รวมเศรษฐกิจไทยปี 2561 ถือเป็นช่วงที่ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งออก
สินค้าและบริการทีเ่ ติบโตขึน้ จากปีกอ่ น ถึงแม้จะมีความผันผวนของเศรษฐกิจภายนอกประเทศจาก
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกทีม่ คี วามขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนซึง่ มีผลกระทบทัง้ ใน
ระดับโลกและภูมิภาค จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมิได้มีผลกระทบกับผลประกอบการของบริษัท เพราะคณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารได้ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี มีกระบวนการท�ำงานที่มีคุณภาพ โปร่งใส ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ที่จะน�ำพาบริษัทไปสู่ความเป็นเลิศและ
ยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น
ปี 2562 เศรษฐกิจของไทยยังต้องดูทิศทางการเมือง เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยที่มีการ
เลือกตั้งหลังจากห่างหายมาเป็นเวลา 8 ปี บริษัท จึงมุ่งเน้นการด�ำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง พิจารณาด้วยความ
รอบคอบและมีประสิทธิภาพ
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า พันธมิตร และผู้สนับสนุนของ
บริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท
ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตั้งใจ ทุ่มเท เต็มก�ำลังความสามารถ เพื่อที่จะพลิกฟื้นผลประกอบการของบริษัทให้กลับมา
ท�ำก�ำไรในอนาคต รวมถึงระมัดระวังในการรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและบริษัทเสมอมา

พล.อ. จงศักดิ์ พานิชกุล
ประธานกรรมการ

บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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สารจากประธานกรรมการบริหาร
“ปี 2561 บริษัท ได้มีการปรับโครงสร้างของธุรกิจ
โดยการเพิ่มสายธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ซึ่งได้แก่ Frieght
Forwarding และ Customs Brokerage เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้บริษัทสามารถก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร
(Integrated Logistics Service Provider)”

ปี

2561 บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้มีการปรับโครงสร้างของธุรกิจ โดยการเพิ่มสายธุรกิจด้าน
โลจิสติกส์ ซึ่งได้แก่ Frieght Forwarding และ Customs Brokerage เพื่อเพิ่มศักยภาพการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้บริษทั สามารถก้าวสูก่ ารเป็นผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์แบบ
ครบวงจร (Integrated Logistics Service Provider) ส่วนอีก 2 สายธุรกิจของบริษัท ได้มีการปรับเปลี่ยนในหลายๆ
ด้านภายใต้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ได้มุ่งมั่นพัฒนาความพร้อมทางด้านการ
บริการ มีการขนส่งที่รวดเร็ว รวมถึงสร้างความมั่นใจในการบริการให้กับลูกค้า
นอกจากนี้บริษัทยังยึดมั่นในหลักจริยธรรม ธรรมาภิบาล และแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ด�ำรงแนวทาง
การท�ำธุรกิจด้วยความรอบคอบ โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างความเติบโตของบริษัท อย่างแข็งแรงและยั่งยืน
อีกทั้งยังคงนโยบายมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
ในนามของคณะกรรมการบริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของ
บริษทั ด้วยดีเสมอมาและขอให้ความเชือ่ มัน่ ว่า บุคลากรทุกคนพร้อมจะทุม่ เทและปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ
และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้บริษัทสามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้น�ำในการให้บริการทางด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรของ
ประเทศไทยและปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันต่อไป

นายฐิติศักดิ์ สกุลครู
ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานประจ�ำปี 2561

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ*
2. นายสันติ พงค์เจริญพิทย์
กรรมการตรวจสอบ
3. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ กรรมการตรวจสอบ*
4. นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์
กรรมการตรวจสอบ*
หมายเหตุ :
นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ ได้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561
นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ ได้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561
และลาออกจากกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์ ได้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ได้ปฏิบตั ภิ ารกิจตามขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และตามข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรายไตรมาส เพื่อ
พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีข้อสรุปดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษทั มีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจ�ำปี) ทีถ่ กู ต้องและเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบ ซึง่ สอดคล้องกับความเสีย่ งองค์กร รวมทัง้ ก�ำกับดูแลการปฏิบตั ิ
งานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงาน และมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบกับบริษัท รวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่ามีการป้องกันความเสี่ยงที่จะท�ำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะ
การเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด
5. พิจารณาและทบทวนนโยบายดังต่อไปนี้ ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมบริษัท
วัฒนธรรมองค์กร
- นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
- ประมวลจริยธรรม
- นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล
- นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนเรื่องร้องเรียน
6. ด�ำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีกระบวนการรับและก�ำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน
บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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7. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. พิจารณาคัดเลือกเพือ่ เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระและก�ำหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน
และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระส�ำคัญ รวมทั้งเข้าร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและ
ครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าท�ำ
รายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
10. จัดท�ำรายงานผลการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของ
บริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทต่อบุคคล
ภายนอก
12. จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับแนวทางปฏิบัติที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้กำ� กับดูแลให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ส�ำหรับปี 2562 นี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พจิ ารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ให้แต่งตัง้ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียน
เลขที่ 3759 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือนายจิโรจ
ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 ของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�ำปี 2562 นี้

นายวุฒิชัย ดวงรัตน์
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ประธานกรรมการตรวจสอบ
รายงานประจ�ำปี 2561

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และผู้
บริหารระดับสูง รวมทั้งพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ โดยได้รับ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน*
นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน*
นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์ ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน*
หมายเหตุ :
นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ ได้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561
นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ ได้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561
และลาออกจากกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์ ได้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

การสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความ
สามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และต้องไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท อีกทั้งยังต้องมี
ความรับผิดชอบต่อบริษัท รวมไปถึงคุณสมบัติของบุคคลเหล่านี้ต้องเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด โดย
ค�ำนึงถึงสัดส่วน จ�ำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการในด้านต่างๆ ซึง่ เป็นไปตามข้อก�ำหนดกฎหมายเบือ้ งต้น
ข้อบังคับของบริษัท และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณาก�ำหนดค่าตอบแทนให้มคี วามเหมาะสมสอดคล้องกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท โดยค�ำนึงถึงผลประกอบการ สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจ

นายวุฒิชัย ดวงรัตน์
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท

1

2

5

6

1. พล.อ.จงศักดิ์ พานิชกุล
2. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู
		
3. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์*
		
4. นายสันติ พงค์เจริญพิทย์
5. นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนัส
6. นายพงศ์ศิริ ศิริธร
7. นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
8. นายธานี โลเกศกระวี
9. นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์*
		

3

7

4

8

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562
หมายเหตุ :
นายวุฒิชัย ดวงรัตน์
นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์

ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561
ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
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คณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายวีระศักดิ์
นางอารีย์
นายสันติ
นายวุฒิชัย
นายประเสริฐ
นายธีรบูลย์

สุตัณฑวิบูลย์*
เติมวัฒนาภักดี*
พงค์เจริญพิทย์
ดวงรัตน์*
ศรีอุฬารพงศ์*
อริยสุทธิวงศ์*

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :
กรรมการล�ำดับที่ 1 ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561
กรรมการล�ำดับที่ 2 ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
กรรมการล�ำดับที่ 4 แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561
กรรมการล�ำดับที่ 5 แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 และลาออก มีผล
ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
กรรมการล�ำดับที่ 6 แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
1.
2.
3.
4.

นายวีระศักดิ์
นายฐิติศักดิ์
นายประเสริฐ
นายธีรบูลย์

สุตัณฑวิบูลย์*
สกุลครู
ศรีอุฬารพงศ์*
อริยสุทธิวงศ์*

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ :
กรรมการล�ำดับที่ 1 ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561
กรรมการล�ำดับที่ 3 แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 และลาออก มีผล
ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
กรรมการล�ำดับที่ 4 แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

คณะกรรมการบริหาร
1.
2.
3.
4.
5.

นายฐิติศักดิ์
นายดนัย
นายพงศ์ศิริ
นางสาวสุทธิรัตน์
นายธานี

สกุลครู
เปี่ยมทิพย์มนัส
ศิริธร*
ลีสวัสดิ์ตระกูล*
โลเกศกระวี*

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

หมายเหตุ :
กรรมการล�ำดับที่ 3 ได้รับแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ให้มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2561
กรรมการล�ำดับที่ 4 ได้รับแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
กรรมการล�ำดับที่ 5 ได้รบั แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน) ท�ำธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร บริษัทมีความมุ่งมั่นจะเป็น
หนึ่งในผู้น�ำในการให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรในห่วงโซ่อุปทาน (Integrated Logistics) ของประเทศไทย
จึงสร้างค่านิยมหลัก (Core Value) เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร และส่งผลต่อพฤติกรรม
องค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของพนักงานในองค์กร โดยสร้างโซลูชั่นอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการที่
ชาญฉลาดให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจของเรา ท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้แก่
ผู้ถือหุ้น และบริษัทและพนักงานอาศัยอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท คือ
เป็นผู้น�ำในการให้บริการทางด้านห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์แบบครบวงจรของประเทศไทย

พันธกิจ ของบริษัท คือ
เป็นหนึ่งในผู้น�ำของการให้บริการทางโลจิสติกส์แบบครบวงจรในห่วงโซ่อุปทาน (Integrated Logistics)
ของประเทศไทยที่เชื่อมโยงเครือข่ายทั่วโลก เพื่อการเติบโตทางธุรกิจแบบยั่งยืนและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
และสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน) ท�ำธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย
1. บริการท่าเทียบเรือและลานตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากแม่น�้ำบางปะกงเชื่อมต่อกับ
อ่าวไทย
2. บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding Services and Transport
Management Service) และบริการพิธีการศุลกากร (Customs Clearance)
3. บริการขนส่งในประเทศ โดยมีรถหัวลาก และหางลาก รองรับงานบรรทุกสินค้าทีห่ ลากหลาย เช่น ตูค้ อนเทนเนอร์
สินค้าเทกอง สินค้าขนาดใหญ่
4. บริการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์กับโครงการต่างๆ (Project Management)
5. บริการบรรจุสินค้าแบบเต็มตู้และไม่เต็มตู้ เพื่อการส่งออกและน�ำเข้า (FCL & LCL Import & Export)
6. บริการขนส่งสินค้าและบริการระวางเรือระดับย่อย (NVOCC) บริการรวบรวมสินค้าตั้งแต่สองรายการขึ้นไป
เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (Consolidation) บริหารจัดการบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ (CFS)
ทั้งการน�ำเข้าและส่งออก ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ (ท่าเรือคลองเตย)
7. บริการที่ปรึกษาทางการค้า (Trade Consultant Service)
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ประวัติความเป็นมาของบริษัท
บริษัทเริ่มด�ำเนินธุรกิจท่าเทียบเรือและการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา โดยได้รับ
ใบอนุญาตที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการให้บริการท่าเทียบเรือ ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ใบอนุญาต
ให้ใช้ท่าเทียบเรือ ใบอนุญาตให้เปิดท�ำเนียบท่าเรือและโรงพักสินค้า และใบอนุญาตให้เปิดด�ำเนินการโรงพักสินค้า
เพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกนอกเขตท�ำเนียบท่าเรือ (ICD)
ในอดีต การด�ำเนินธุรกิจท่าเทียบเรือของบริษทั มีลกั ษณะเป็นท่าเทียบเรือสินค้าบรรจุตู้ (Container Terminal)
โดยมีการให้บริการกับเจ้าของเรือ เจ้าของตูส้ นิ ค้า และผูส้ ง่ ออกและน�ำเข้าสินค้า แต่เนือ่ งจากร่องน�ำ้ บางปะกงตืน้ เขิน
เรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเข้าเทียบท่าเรือของบริษัทไม่ได้ ส่งผลให้รายได้ของบริษัทลดลงอย่างมาก ปัจจุบัน
บริษัทจึงต้องปรับเปลี่ยนมาให้บริการกับเรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง (ขนส่งภายในประเทศ) และเรือล�ำเลียงที่ขนสินค้า
ประเภทเทกองตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา
ตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทในด้านโลจิสติกส์นั้น บริษัทได้เริ่มด�ำเนินธุรกิจบริการขนส่งทางถนน การ
บริการให้เช่ารถเครน การจ�ำหน่ายรถบรรทุก และการบริการซ่อมรถ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นมา
ปัจจุบัน บริษัทจึงสามารถให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรในห่วงโซ่อุปทาน (Integrated Logistics)
ที่หลายหลากมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรมากขึ้น ซึ่งโดยสรุปแล้วมีการบริการที่ด�ำเนิน
การอยู่คือ ท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าเทกอง โรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออก
นอกเขตท�ำเนียบท่าเรือ (ICD) คลังสินค้าทั่วไปและบริหารภายในคลังสินค้า การขนถ่ายสินค้า การให้เช่ารถเครน
บริการด�ำเนินพิธีการศุลกากรส�ำหรับการน�ำเข้าและส่งออก การขนส่งทางถนน ในส่วนการจ�ำหน่ายรถบรรทุก และ
การบริการซ่อมรถบริษัทไม่ได้ด�ำเนินงานด้านนี้แล้ว
บริษัทยังพิจารณาที่จะเพิ่มการบริการที่เกี่ยวข้องในอนาคตอีกหลายประเภท ตามความต้องการของลูกค้า
เช่น คลังสินค้าทัณฑ์บน ซึ่งก�ำลังอยู่ในระหว่างขอใบอนุญาตและจัดตั้งกับทางกรมศุลกากร ซึ่งเป็นการด�ำเนินการ
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น จึงทราบว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท วิทเลอร์
จ�ำกัด ถือหุ้นจ�ำนวน 122,100,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.49 ได้จ�ำหน่ายหุ้นทั้งหมดให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ได้เข้าท�ำรายการซื้อหุ้น BTC ผ่านระบบการซื้อขาย
ของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) บางส่วน จ�ำนวน 29,220,450 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ
4.426 ของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
วันที่ 27 และ 28 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทได้เผยแพร่ข่าวให้นักลงทุนทราบว่า ได้รับแจ้งจาก นายลิ้ม ชู เส็ง
นางสุกัญญา ลิ้ม และนางสาวธนัญญา ชุมพลกุลวงศ์ ว่า นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ต้องการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท
โดยการเข้าซื้อหุ้น BTC ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 83,550,450 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 12.66 ของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ได้ท�ำรายการไปแล้ว
บางส่วน) โดยจะท�ำรายการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2556
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้
1. นายลิ้ม ชู เส็ง ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุกัญญา ลิ้ม ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท
3. นางสาวเบญจมาศ บัวชุมสุข กรรมการและกรรมการตรวจสอบลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท
4. แต่งตั้งนายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี เป็นกรรมการบริษัทแทนนางสุกัญญา ลิ้ม และยังได้รับการแต่งตั้งเป็น
รองประธานกรรมการอีกต�ำแหน่ง
บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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5. แต่งตัง้ นางบงกช รัศมีไพศาล (ปัจจุบนั เปลีย่ นนามสกุลเป็น “รุง่ กรไพศาล”) เป็นกรรมการบริษทั แทนนางสาว
เบญจมาศ บัวชุมสุข และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน
บริษัทให้สอดคล้องกัน
วันที่ 14 มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลาออกของกรรมการบริษัท คือ นายลิ้ม
ชู เส็ง และนายหลิง ลี กวง พร้อมทั้งได้แต่งตั้งพลเอก มนตรี สังขทรัพย์ เป็นประธานกรรมการและกรรมการบริษัท
และ รศ. ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ นอกจากนั้นยังได้แต่งตั้งนางบงกช
รัศมีไพศาล เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท
วันที่ 27 มีนาคม 2556 บริษัทได้รับแจ้งจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย นางสุกัญญา
ลิ้ม และ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ว่านายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี มีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วม
ลงทุนในบริษัทโดยการเข้าซื้อหุ้น BTC ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot
Board) จากที่แจ้งไว้จ�ำนวนทั้งสิ้น 83,550,450 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 12.66 ของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทเป็นจ�ำนวน 29,220,450 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.426 ของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เนื่องจาก
ราคาหุ้นในตลาดปรับตัวสูงขึ้นมากจึงไม่สามารถท�ำรายการซื้อขายผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บน
กระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) ได้
วันที่ 18 เมษายน 2556 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรรมการ ดังนี้
1. นางสาวธนัญญา ชุมพลกุลวงศ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท
2. นายธนกร ตันศิริ ลาออกจากกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
3. นายทศพล จูฑะพล ลาออกจากกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
4. แต่งตั้งนายยงยศ ปาละนิติเสนา เป็นกรรมการบริษัทแทนนางสาวธนัญญา ชุมพลกุลวงศ์
5. แต่งตั้งนายศุภกิจ ดุลยพิชช์ เป็นกรรมการบริษัทแทนนายธนกร ตันศิริ
6. แต่งตั้งนายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ เป็นกรรมการบริษัทแทนนายทศพล จูฑะพล
7. แต่งตั้งนายนพพร เทพสิทธา เป็นกรรมการบริษัท
8. แต่งตั้งนายกิจจา สมัญญาหิรัญ เป็นกรรมการบริษัท
วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการมีมติเลือกตั้งนายนพพร เทพสิทธา และนายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
เป็นกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ นอกจากนีค้ ณะกรรมการได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้เปลีย่ นแปลงเงือ่ นไข
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทใหม่ ประกอบด้วยนายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี นางบงกช รัศมีไพศาล
(ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น “รุ่งกรไพศาล”) และนายกิจจา สมัญญาหิรัญ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราส�ำคัญของบริษัท
วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติแต่งตั้ง นายนพพร เทพสิทธา เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท
วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 บริษัทได้รับหนังสือจากธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (“Exim
Bank”) เพื่อติดตามทวงถามขอให้บริษัท แพลทตินั่ม เอ็มเมอรัลด์ จ�ำกัด ในฐานะลูกหนี้บริษัท และบริษัท แพลท
ตินั่ม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จ�ำกัด ในฐานะผู้ค�้ำประกันหนี้ตามสัญญากู้เงิน ระหว่าง Exim Bank กับบริษัท แพลท
ตินั่ม เอ็มเมอรัลด์ จ�ำกัด ฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคม 2547 ร่วมกันช�ำระหนี้เงินต้นค้างช�ำระประมาณ 234 ล้านบาท
พร้อมทั้งดอกเบี้ยค้างช�ำระจนถึงวันที่ช�ำระหนี้เสร็จสิ้นให้กับ Exim Bank ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้
บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาขอปรับโครงสร้างหนี้กับ Exim Bank
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วันที่ 4 เมษายน 2557 Exim Bank ได้ฟ้องศาลให้บริษัท แพลทตินั่ม เอ็มเมอรัลด์ จ�ำกัด ในฐานะลูกหนี้, บริษัท
และ บริษัท แพลทตินั่ม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จ�ำกัด ในฐานะผู้ค�้ำประกัน ให้ช�ำระหนี้เป็นจ�ำนวน 317.40 ล้านบาท
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ของเงินต้น 234.90 ล้านบาท นับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2557 ศาลตกลง
ให้เลื่อนการไกล่เกลี่ยและสืบพยานหลายครั้ง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลได้ตกลงให้เลื่อนการไกล่เกลี่ยและ
สืบพยานไปเป็นวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
รายงานประจ�ำปี 2561

วันที่ 22 เมษายน 2557 รศ. ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 จึงได้มีมติ
แต่งตั้งนางอารีย์ เติมวัฒนาภักดี เป็นกรรมการแทน
วันที่ 16 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งนางอารีย์ เติมวัฒนาภักดี เป็นกรรมการตรวจสอบแทน
รศ. ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล
วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายนพพร เทพสิทธา ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการองค์กรภาครัฐ โดยคณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง
นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบแทน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติแต่งตั้งนายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการตรวจ
สอบเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ซึ่งเดิมถือหุ้นจ�ำนวน 29,195,425 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 4.42 ได้ขายหุ้น BTC จ�ำนวน 29,000,000 หุ้น ให้กับบุคคลทั่วไปผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์
ส่งผลให้มีหุ้นคงเหลือหลังการขายเพียง 195,425 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 อย่างไรก็ตาม การขายหุ้นดังกล่าวไม่ได้มี
ผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทแต่อย่างใด
วันที่ 22 เมษายน 2558 นางบงกช รัศมีไพศาล ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้เปลี่ยนนามสกุล จากเดิม นาง
บงกช รัศมีไพศาล มาเป็น นางบงกช รุ่งกรไพศาลแทน
วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2558 มีมติแต่งตั้งนายฐิติศักดิ์ สกุลครู เป็น
กรรมการแทนนายศุภกิจ ดุลยพิชช์ กรรมการที่ออกตามวาระ
วันที่ 28 มิถุนายน 2558 นายยงยศ ปาละนิติเสนา กรรมการบริษัท แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็น
กรรมการบริษัท
วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนัส เป็นกรรมการบริษัทแทน
นายยงยศ ปาละนิติเสนา กรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป พร้อมทั้งมอบ
หมายให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operation Officer) อีกต�ำแหน่งหนึ่งโดยให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป
วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการลาออกของนางบงกช รุ่งกรไพศาล จากต�ำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเนื่องจากมีภารกิจอื่นๆ มากขึ้น รวมถึงได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ Logistics
System & Trade Facilitation ของสภาผูส้ ง่ สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย จึงท�ำให้ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทได้อย่างเต็มก�ำลัง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม
นางบงกช รุ่งกรไพศาล ยังคงด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและเลขานุการบริษัท ต่อไป
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายกิจจา สมัญญาหิรัญ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการ
วันที่ 25 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการได้รบั ทราบการลาออกของ นายสุรตั น์ ประลองศิลป์ จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2558 และมีมติแต่งตั้ง นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (Chief Executive Officer) (เพิ่มเติมจากต�ำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2558
เป็นต้นไป แทนนางบงกช รุ่งกรไพศาล ที่ได้ลาออกจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ 16 ตุลาคม 2558 บริษทั ได้รบั แจ้งจากพลเอก มนตรี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการว่าประสงค์จะลาออกจาก
การเป็นประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป และได้รับแจ้ง
จาก นางบงกช รุ่งกรไพศาล ว่าประสงค์จะลาออกจากการเป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน
2558 เป็นต้นไป
บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งต�ำแหน่งต่างๆ ดังนี้
1. พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการ แทน พลเอก มนตรี สังขทรัพย์
2. นายมานิต นิธปิ ระทีป เป็นกรรมการแทนนายกิจจา สมัญญาหิรญ
ั และเป็นกรรมการตรวจสอบแทนนายสุรตั น์
ประลองศิลป์
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทได้ด�ำเนินการจดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ โดยเปลี่ยนที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่มาที่ เลขที่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิต K ถนน
พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ นายทวี กุลเลิศประเสริฐ เป็นกรรมการ
บริษัทแทนนางบงกช รุ่งกรไพศาล กรรมการที่ได้แจ้งความประสงค์ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน
2559 รวมถึงรับทราบการลาออกของนายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ที่มีผลในวันเดียวกัน โดยคณะกรรมการจะสรรหา
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป
บริษัทมีการฟ้องร้องบริษัทร่วม และผู้ค�้ำประกันร่วม โดยในปี 2560 บริษัทได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีล้มละลาย
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 4 รายเป็นจ�ำเลยต่อศาลล้มละลายกลาง เนื่องจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไม่ช�ำระหนี้
แก่บริษัท ต่อมาศาลล้มละลายกลางมีค�ำสั่งดังนี้
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มีค�ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินั่ม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จ�ำกัด และบริษัท
แพลทตินั่ม เจด จ�ำกัดแล้ว และได้ประกาศค�ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่
16 มกราคม 2561 เรียบร้อยแล้ว บริษทั เตรียมยืน่ ค�ำขอรับช�ำระหนีเ้ กีย่ วกับบริษทั ลูกหนีท้ งั้ สองดังกล่าว โดยยืน่ ค�ำขอ
รับช�ำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดีซึ่งยื่นได้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีค�ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินั่ม เอ็มเมอรัลด์ จ�ำกัดแล้ว จะประกาศ
ค�ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 13 มีนาคม 2561
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 มีค�ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินั่ม ไดมอนด์ จ�ำกัดแล้ว จะประกาศค�ำสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจากเดิม 14,453,608,907 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบสามล้านหกแสนแปดพันเก้าร้อยเจ็ดบาท) เป็น
10,453,608,907 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบสามล้านหกแสนแปดพันเก้าร้อยเจ็ดบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่
ได้ออกจ�ำหน่ายออก จ�ำนวน 4,000,000,000 หุ้น (สี่พันล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีมติให้มีการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน จ�ำนวน 5 บาท (ห้าบาท) จากเดิม 10,453,608,907 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบสามล้านหกแสนแปด
พันเก้าร้อยเจ็ดบาท) เป็น 10,453,608,912 บาท (หนึง่ หมืน่ สีร่ อ้ ยห้าสิบสามล้านหกแสนแปดพันเก้าร้อยสิบสองบาท)
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 5 หุ้น (ห้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หุ้นที่ตราไว้โดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าหุ้นที่ตรา
ไว้หุ้นละ 12 บาท (สิบสองบาท) และลดทุนจดทะเบียนเพื่อล้างขาดทุนสะสม รวมถึงการปรับราคาและอัตราการใช้
สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (BTC-W3) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อ
ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินการดังกล่าวของบริษัท
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกนายมานิต นิธิประทีป จากต�ำแหน่งกรรมการ
อิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
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วันที่ 30 ตุลาคม 2560 บริษทั ได้ดำ� เนินการจดทะเบียนทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลดทุนจด
ทะเบียนและช�ำระแล้วของบริษทั จากเดิม 7,015,844,904 บาท (เจ็ดพันสิบห้าล้านแปดแสนสีห่ มืน่ สีพ่ นั เก้าร้อยสีบ่ าท)
เป็น 397,564,544.56 บาท (สามร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านห้าแสนหกหมืน่ สีพ่ นั ห้าร้อยสีส่ บิ สีบ่ าทห้าสิบหกสตางค์) โดยการ
ลดมูลค่าทีต่ ราไว้ตอ่ หุน้ จากมูลค่าหุน้ ละ 12 บาท (สิบสองบาท) เป็นมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์)
รายงานประจ�ำปี 2561

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกนายทวี กุลเลิศประเสริฐ จากต�ำแหน่ง
กรรมการ รองประธาน และกรรมการบริหาร
วันที่ 4 มกราคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 มีมติแต่งตั้ง นายพงศ์ศิริ ศิริธร เป็น
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูท้ ี่ถอื หุ้นครั้งที่ 1/251 มีมติอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
จากเดิม 592,371,171.68 บาท หรือเป็นจ�ำนวน 871,134,076 หุ้น เป็น 957,033,230.80 บาท หรือเป็นจ�ำนวน
1,407,401,810 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จ�ำนวน 536,267,734 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท
(คิดเป็นมูลค่าโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 364,662,059.12 บาท) โดยเพิ่มทุนให้แก่บริษัท มิลล์คอน สตีล
จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าจ�ำนวน 136,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.68 บาท) เสนอขายในราคาหุ้นละ 0.90 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวนไม่เกิน 292,326,871 หุ้น
(สองร้อยเก้าสิบสองล้านสามแสนสองหมืน่ หกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุน้ ) ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบ
สตางค์) คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 263,094,184 บาท (สองร้อยหกสิบสามล้านเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาท)
และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น ให้กับผู้ลงทุนในวงจ�ำกัด (Private Placement) ได้แก่
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ�ำกัด (มหาชน) (“มิลล์คอน”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน
180,000,000 บาท พร้อมทั้งจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวนไม่เกิน 43,940,863 หุ้น (สี่สิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่น
แปดร้อยหกสิบสามหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ BTC-W3
นอกจากนีย้ งั อนุมติการขอผ่อนผันการท�ำค�ำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษทั โดยอาศัยมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษัท (“Whitewash”) ให้แก่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จ�ำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม และเปลี่ยนชื่อและโลโก้ของบริษัท
เป็น บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน) ที่กระทรวงพาณิชย์
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้รับเงินช�ำระค่าหุ้นและเพิ่มชื่อบริษัท มิลล์คอน จ�ำกัด (มหาชน) ในบัญชี
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ (บมจ. 006) ทีอ่ อกโดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ตอ่ ไป
วันที่ 2 มีนาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�ำระแล้วของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ โดยรวมการ
เพิม่ ทุนจากผูถ้ อื หุน้ เดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจ�ำกัด จากเดิม 397,564,544.56 บาท เป็น 592,796,735.40
บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 871,759,905 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท
วันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิม จ�ำนวนไม่เกิน 96,862,212 หน่วย ในอัตรา 9 หุ้นสามัญ
เดิม ต่อ 1 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (B-W4) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.20 บาท และก�ำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 3 ปีนับแต่วัน
ที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ และอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ�ำนวน 139,550,081.44 บาท จากเดิม ทุน
จดทะเบียน 957,033,230.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 817,483,149.36 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออก
จ�ำหน่ายออก จ�ำนวน 205,220,708 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.68 บาท และอนุมตั แิ ก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัท และอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จ�ำนวน
65,866,304.16 บาท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 817,483,149.36 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 883,349,453.52 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�ำนวน 96,862,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.68 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น
เดิมจ�ำนวนไม่เกิน 96,862,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท และอนุมัติการจดทะเบียนสาขาของบริษัทเพิ่ม
2 สาขา ได้แก่ สาขาแหลมฉบังและสาขาระยอง
บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2561 มีมติอนุมัติลงทุนในบริษัท โซโกะจัน
จ�ำกัด ผ่านการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 2,468 หุ้น ราคาหุ้นละ 3,646.68 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000,000
บาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ตกลงกัน บริษัทได้ช�ำระค่าหุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 บริษัทยังได้ออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (B-W4)
จ�ำนวน 96,862,212 หน่วย ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ หลือ จ�ำนวน 12,651 หน่วย
จะถูกยกเลิกในภายหลัง
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการได้รบั ทราบการลาออก นายวีระศักดิ์ สุตณ
ั ฑวิบลู ย์ จากต�ำแหน่งกรรมการ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2561 มีมติอนุมตั ิลงทุนในบริษัท มูนซ็อต เวน
เจอร์ แคปปิตอล จ�ำกัด ผ่านการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 300,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
30,000,000 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาพาร์ บริษัทได้ช�ำระค่าหุ้น 25% เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561
วันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2561 มีมติอนุมัติลงทุนในบริษัท ซีพีเอส
ชิปปิง้ แอนด์โลจิสติกส์ จ�ำกัด ผ่านการซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจ�ำนวน 46,800 หุน้ ราคาหุน้ ละ 100 บาท รวมเป็นเงินทัง้ สิน้
4,680,000 บาท ซึง่ ราคาดังกล่าวเป็นราคาพาร์ บริษทั ได้ชำ� ระค่าหุน้ เสร็จเรียบร้อยแล้วเมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการได้รบั ทราบการลาออกของนางอารีย์ เติมวัฒนาภักดี จากต�ำแหน่งกรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 มีมติแต่งตั้ง นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ เป็น
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการที่แจ้งความประสงค์ลาออก โดย
มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 และแต่งตั้ง นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจ
สอบ แทนนางอารีย์ เติมวัฒนาภักดี กรรมการที่แจ้งความประสงค์ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 มีมติแต่งตั้ง นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ เป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 และแต่งตั้งนายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ เป็นกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 มีมติให้บริษัทสามารถให้ความช่วย
เหลือด้านการเงินแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน จ�ำนวน 150 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ก�ำหนดช�ำระ
คืนเงินกู้ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ผู้ขอกู้มีหลักทรัพย์ค�้ำประกันประเภทหุ้นสามัญของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์
จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งมีมูลค่าสูงเป็นจ�ำนวนสองเท่าของวงเงินที่ขอกู้ ถ้าราคาหุ้นในตลาดลดลงมากกว่า 20% ผู้กู้ต้อง
เติมหลักประกันให้ครบไม่น้อยกว่าสองเท่าของวงเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย
ธุรกิจหลักของบริษทั เดิมได้แก่ การให้บริการท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าทีท่ า่ เรือบางปะกง แต่เนือ่ งจากบริษทั
มีแผนการขยายธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ครบวงจร บริษทั ได้เริม่ ด�ำเนินการบริการขนส่งในประเทศทางบก และบริการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย บริการเช่ารถเครน ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2558 ในส่วนการจัดจ�ำหน่ายรถบรรทุก
และบริการซ่อมรถปัจจุบันไม่ได้ท�ำในส่วนนี้แล้ว และในปี 2561 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังด้านการบริการพิธีการ
ศุลกากร และการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทแบ่งตามลักษณะการ
ให้บริการสามารถสรุปตามที่ปรากฏในงบการเงินของกลุ่มบริษัทได้ ดังนี้
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
รายได้
รายได้จากการให้บริการ
1. ธุรกิจท่าเทียบเรือ โรงพักสินค้า และค่า
บริการสินค้าทัณฑ์บน
2. ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์1
4. รายได้อื่น2
หมายเหตุ :

1
2

2559
รายได้
%
(พันบาท)

2560
รายได้
%
(พันบาท)

27,789

28

54,416 44.10

68,320
2,422
98,531

69
3
100

69,376 54.43
1,844 1.47
125,636 100

2561
รายได้
%
(พันบาท)
44,135

7.73

213,267 37.36
303,166 53.11
10,270 1.80
570,838 100

บริษัทเริ่มด�ำเนินการให้บริการด้านโลจิสติกส์ในเดือนมกราคม 2561
รายได้อื่น ได้แก่ การกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย,
ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

ลักษณะบริการ
ธุรกิจท่าเทียบเรือ
บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน) (เดิม บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)) “บริษัท” ประกอบ
ธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงเรือสินค้า
เทกองที่บรรทุกสินค้าผ่านท่าเรือของบริษัท โดยลูกค้าของบริษัทจะมีทั้งลูกค้าที่เป็นเจ้าของเรือ เจ้าของตู้สินค้าและ
ผู้น�ำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อการน�ำเข้าและส่งออก รวมทั้งให้บริการอื่นๆ ภายในท่าเทียบเรือของ
บริษัทอันได้แก่ บริการโรงพักสินค้า ขนถ่ายสินค้า บรรจุและแยกสินค้า ซ่อมแซมตู้สินค้า และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ท่าเทียบเรือของบริษัทตั้งอยู่ที่ เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท (บางนา-ตราด) กม. 52 ต�ำบลท่าข้าม อ�ำเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่าเทียบเรือมีลักษณะเป็นสะพานยื่นออกไปในแม่น�้ำบางปะกงยาวประมาณ 147 เมตร
มีความกว้างหน้าท่าประมาณ 30 เมตร ความยาวหน้าท่าเรือประมาณ 148 เมตร ระดับความลึกหน้าท่า 4 - 5 เมตร
จากระดับทะเลปานกลาง มีร่องน�้ำลึกประมาณ 4.5 เมตร วัดจากระดับทะเลปานกลาง สามารถรับเรือสินค้าระวาง
ขับน�้ำสูงสุดขนาด 10,000 เดทเวทตัน (DWT)
บริษทั มีโรงพักสินค้าและลานพักตูส้ นิ ค้าของบริษทั มีพนื้ ทีร่ วมทัง้ สิน้ 137,580 ตารางเมตร สามารถรองรับตูส้ นิ ค้าได้
ทั้งสิ้นจ�ำนวน 15,000 TEUS โดยแบ่งเป็นดังนี้

บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)

15

ประเภทของคลังสินค้า
อาคารโรงพักสินค้า

จ�ำนวนอาคาร
สินค้าขาเข้า 2 หลัง 1
สินค้าขาออก 1 หลัง 2

จ�ำนวนพื้นที่ (ตารางเมตร)
12,200
5,000

พื้นที่ลานพักตู้สินค้า
(รวมพื้นที่ในและนอกเขตท�ำเนียบท่าเรือ)
พื้นที่เก็บสินค้าอันตราย 2
พื้นที่เก็บตู้สินค้าห้องเย็น 2
รวม
หมายเหตุ:

1

2

119,330
150
900
137,580

โรงพักสินค้าขาเข้า 2 หลัง ตั้งอยู่ทั้งในและนอกเขตท�ำเนียบท่าเรือ โดยอาคารที่อยู่ในเขตท�ำเนียบท่าเรือมีพื้นที่ 7,200
ตารางเมตร และอาคารที่อยู่นอกเขตท�ำเนียบท่าเรือมีพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้ปรับพื้นที่โรงพัก
สินค้าขาเข้าในเขตท�ำเนียบท่าเรือประมาณร้อยละ 65 ของพื้นที่โรงพักสินค้ามาใช้เป็นพื้นที่ส�ำหรับโรงพักสินค้าขาออก
ตั้งอยู่นอกเขตท�ำเนียบท่าเรือ

นอกจากนีใ้ นการประกอบธุรกิจบริษทั ได้รบั ใบอนุญาตจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ด�ำเนินการต่างๆ จากอดีตที่
ผ่านมา บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดในใบอนุญาตต่างๆ อย่างเคร่งครัด ซึง่ ผูบ้ ริหารของบริษทั
เชื่อมั่นว่าบริษัทจะไม่มีปัญหาในการขอต่ออายุของใบอนุญาตต่างๆ

ธุรกิจบริการพิธีการศุลกากร และการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
(International Freight Forwarding Services)
เพือ่ เพิม่ การบริการทางด้านโลจิสติกส์ให้ครบวงจร บริษทั ได้ขยายธุรกิจไปยังด้านการบริการพิธกี ารศุลกากร และ
การรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding Services) ตั้งแต่เดือนมกราคม
2561 ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและใส่ใจในการบริการลูกค้า โดยมีผู้ช�ำนาญการศุลกากรในการให้บริการทางด้าน
พิธีการศุลกากร ในส่วนของการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริษัทมีเครือข่ายในต่างประเทศในการให้
บริการครอบคลุมทั่วโลก พร้อมให้บริการได้ทุกจุดหมาย

ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ครบวงจร โดยเริ่มจากธุรกิจขนส่งในประเทศ ในเดือนธันวาคม
2558 โดยมีศูนย์บริหารการขนส่งและซ่อมบ�ำรุงรถบรรทุกและรถเครนอยู่ที่ 273/15 หมู่ 6 ถนนบายพาส กม. 94-95
ต�ำบลสุรศักดิ์ อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และได้จัดหารถบรรทุก รถเครน เพื่อให้บริการลูกค้า อีกทั้งยังได้เปิดรับ
ซ่อมบ�ำรุงรถกระบะ และรถบรรทุกให้กับลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความช�ำนาญมาด�ำเนิน
กิจการ อาทิ พนักงานขับรถบรรทุก รถเครน ช่างซ่อมบ�ำรุง ฯลฯ เพื่อสนับสนุนธุรกิจเหล่านี้

กลยุทธ์การแข่งขัน
นอกเหนือจากการบริการโลจิสติกส์ที่ครบวงจรแล้ว บริษัทยังได้สร้างพันธมิตรทางการค้า เพื่อขยายฐานลูกค้า
ให้มากขึ้น
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บริษัทมีการติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการด�ำเนินธุรกิจ เช่น ด้านคุณภาพของน�้ำ เสียง
อากาศ เป็นต้น โดยมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ งและเคร่งครัด บริษทั ได้วา่ จ้างบริษทั เอ็ม
เม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จ�ำกัด เป็นผู้ด�ำเนินการในการตรวจสอบผลกระทบดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะต้องส่งผลการตรวจสอบ
ผลกระทบดังกล่าวต่อกรมเจ้าท่าเป็นประจ�ำ ทัง้ นีใ้ นระยะเวลา 10 ปีทผี่ า่ นมาบริษทั ได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนดและไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อม
รายงานประจ�ำปี 2561

ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัท
เดิมบริษัทมีการประกอบธุรกิจหลักประเภทการให้บริการท่าเทียบเรือและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตั้งอยู่
ริมฝั่งแม่น�้ำบางปะกง ความสามารถในการเติบโตของบริษัทจะขึ้นอยู่กับนโยบายและการบริหารงานทางด้านขนส่ง
ทางน�้ำของรัฐบาลแต่ละสมัย โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการขนส่งทางน�้ำ รวมถึงการออกกฎระเบียบและ
ข้อบังคับ เช่น การส่งเสริมและขยายการลงทุนท่าเทียบเรือกรุงเทพฯ ในแม่น�้ำเจ้าพระยา การพัฒนาก่อสร้างท่าเทียบ
เรือชายฝั่ง ณ ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง การจัดสรรงบประมาณขุดลอกร่องน�้ำของกรมเจ้าท่า อาจส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุน และการขยายกิจการของบริษัท ซึ่งจะท�ำให้บริษัทมีรายได้และก�ำไรที่ลดลงได้
ทัง้ นี้ บริษทั ได้ดำ� เนินการบริหารจัดการความเสีย่ งนีโ้ ดยมีการขยายธุรกิจโลจิสติกส์อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ รวมถึง การ
ขนส่งในประเทศทางถนน การให้บริการเช่ารถเครน การจัดจ�ำหน่ายและบริการซ่อมรถ โดยรายได้จากการบริการของ
ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ทเี่ ริม่ ด�ำเนินธุรกิจในปี 2561 มีสดั ส่วนร้อยละ 53.11 ซึง่ เป็นรายได้ทสี่ ดั ส่วนมากทีส่ ดุ อย่างไรก็ตาม
บริษทั ยังคงมุง่ เน้นทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าต่อไป และยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและ
องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ อย่างต่อเนือ่ ง สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ขององค์กรทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร

ความเสี่ยงจากการที่เรือสินค้าไม่สามารถเข้าเทียบท่าเรือของบริษัท
จากเดิมทีบ่ ริษทั ประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือและธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยมีเรือบรรทุกตูส้ นิ ค้าระหว่าง
ประเทศมาใช้บริการเทียบท่า แต่เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาร่องน�้ำบางปะกงตื้นเขิน ท�ำให้เรือขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้รายได้ของบริษัทลดลงอย่างมาก
บริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยงโดยได้เปลี่ยนประเภทของสินค้าเป็นสินค้าเทกอง ซึ่งใช้เรือล�ำเลียงในการ
ขนถ่ายเป็นหลัก สามารถสัญจรในแม่น�้ำบางปะกงด้วยร่องน�้ำที่ตื้นกว่าได้

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และน้อยราย
ลูกค้าทีม่ าใช้บริการท่าเรือและโรงพักสินค้าของบริษทั มีนอ้ ยราย โดยมีสนิ ค้าเทกองทีข่ นถ่ายผ่านท่าเรือ 5 ประเภท
สินค้า ในส่วนของโรงพักสินค้า เนือ่ งจากเรือขนส่งตูส้ นิ ค้าระหว่างประเทศไม่สามารถเทียบท่าเรือของบริษทั ได้ ดังนั้น
ลูกค้าผูน้ ำ� เข้าและส่งออก จะใช้ทา่ เรือแหลมฉบัง หรือท่าเรือกรุงเทพฯ ในการน�ำเข้าและส่งออก หากต้องขนส่งตูส้ นิ ค้า
จากท่าเรือแหลมฉบัง หรือท่าเรือกรุงเทพฯ ไปโรงงานหรือจากโรงงานไปยังท่าเรือแหลมฉบัง หรือท่าเรือกรุงเทพฯ มัก
จะไปใช้ท่าเรือบกหรือสถานีบรรจุและแยกสินค้า (ICD) ซึ่งอยู่ใกล้โรงงาน เนื่องจากเดินทางสะดวกและมีต้นทุนที่ต�่ำ
กว่ามาใช้บริการโรงพักสินค้าของบริษัทซึ่งอยู่ระหว่างทาง
บริษทั จึงมีความเสีย่ งหากลูกค้าไม่ใช้บริการหรือไม่นำ� เรือล�ำเลียงมาเทียบท่าเรือของบริษทั ดังนัน้ บริษทั จึงบริหาร
จัดการความเสีย่ งขยายฐานลูกค้าเพิม่ เติม และได้พฒ
ั นาธุรกิจขนส่งสินค้าประเภทเทกอง ซึง่ มีความต้องการใช้ทา่ เทียบ
เรือน�ำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและอื่นๆ อีกมาก
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ความเสี่ยงจากการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของบริษทั จ�ำเป็นต้องได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องหลายหน่วยงาน ทัง้ จากกรม
เจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และกรมศุลกากร ซึง่ ใบอนุญาตดังกล่าว ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ใบ
อนุญาตให้ใช้ทา่ เทียบเรือ ใบอนุญาตให้เปิดท�ำเนียบท่าเรือและโรงพักสินค้า และใบอนุญาตให้เปิดด�ำเนินการโรงพักสินค้า
เพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตท�ำเนียบท่าเรือ (รพท./ICD)
ที่ริมน�้ำ เป็นต้น ซึ่งใบอนุญาตแต่ละประเภทมีอายุแตกต่างกัน โดยจะมีอายุสิ้นสุดภายใน 1 – 15 ปี
ทั้งนี้ การต่ออายุใบอนุญาตแต่ละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อก�ำหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อต้นทุนหรือการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทมีการด�ำเนินการที่ดี
และปฏิบัติถูกต้องตามกฏระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดในระยะที่ผ่านมา ท�ำให้ผู้บริหารของบริษัทเชื่อมั่น
ว่าบริษัทจะไม่มีปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อการได้รับการต่ออายุใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจดังกล่าว

ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์
บริษทั แสดงมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน โดยใช้ทางเลือกในการแสดงราคาทุน หรือมูลค่าทีค่ าดว่าจะ
ขายได้สุทธิ แล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท
มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งเป็นที่ดินที่ไม่ได้ใช้ด�ำเนินงาน จ�ำนวน 2 โฉนด พื้นที่ประมาณ 16 ไร่ 1 งาน 46
ตารางวา เป็นจ�ำนวน 58.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของสินทรัพย์รวม ซึง่ มีนยั ส�ำคัญ บริษทั พิจารณามูลค่า
ที่คาดว่าจะขายได้สุทธิ โดยอาศัยข้อมูลจากผู้ประเมินราคาอิสระ ที่ใช้วิธีประเมินราคาด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด
บริษัทมีความเสี่ยงหากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยเกิดความวิกฤต และท�ำให้ราคาตลาดลดต�่ำลง จะ
ท�ำให้สนิ ทรัพย์เกิดการด้อยค่าทางบัญชี ซึง่ มีผลกระทบต่อมูลค่าสุทธิของบริษทั บริษทั ได้บริหารจัดการความเสีย่ งโดย
ก�ำลังพิจารณาศึกษาความไปได้ของการลงทุนโครงการโลจิสติกส์บนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อสร้างรายได้และ
ผลก�ำไรให้กับบริษัท ขณะเดียวกันหากมีผู้ที่สนใจและเสนอซื้อในราคาที่เหมาะสม บริษัทก็อาจจะพิจารณาจ�ำหน่าย
สินทรัพย์ดังกล่าวได้

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น เป็นสิ่งที่ยากต่อการคาดเดา เนื่องจากมีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจในประเทศ นโยบายการเงินและการคลัง ภาวะ
เศรษฐกิจโลก การคาดการณ์และการเก็งก�ำไร เสถียรภาพการเมืองในประเทศและต่างประเทศ จิตวิทยาตลาด
ข่าวลือต่างๆ และปัจจัยทางเทคนิค ซึ่งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นนั้น ก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่ภาค
ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการน�ำเข้า-ส่งออก หรือมีความเชื่อมโยงกับภาคต่างประเทศ
แม้วา่ ธุรกิจจะไม่สามารถควบคุมความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นได้ แต่บริษทั ก็สามารถบริหารความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลี่ยนได้ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมในการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้า โดยการติดตามข่าวสารที่มี
ผลกระทบกับอัตราแลกเปลี่ยน และตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงให้พนักงานขายเสนอราคาค่า
บริการในอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ หมาะสม ส�ำหรับในอนาคตหากมูลค่าการน�ำเข้า–ส่งออกของบริษทั มีมลู ค่าทีเ่ พิม่ มากขึน้
จ�ำเป็นต้องมีการป้องกันความเสี่ยงโดยการซื้อตราสารทางการเงิน เช่น Forward Futures Options เป็นต้น เพื่อให้
สามารถบริหารจัดการรายได้และต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีขาดทุนสะสมจ�ำนวนมาก ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
ในงวดบัญชีปี 2561 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจ�ำนวน 97.50 ล้านบาท และในงวดบัญชีปี 2560 มีผลขาดทุน
สะสมจ�ำนวน 47.18 ล้านบาท บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 50.32 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ลงทุนใน
บริษัทร่วมแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โดยมีส่วนแบ่งก�ำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม จ�ำนวน 1.69
ล้านบาท และในปี 2561 มีขาดทุนจากการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 50.70 ล้านบาท
ในปี 2561 บริษัทได้ขยายธุรกิจการขนส่งในประเทศ โดยมีรถหัวลาก และหางลาก เพื่อรองรับงานบรรทุกที่
หลากหลายมากขึ้น และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ถึงแม้จะมีรายได้ที่สูงขึ้นมาก แต่ก็ส่งผลให้มีต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่
สูง การที่บริษัทมีขาดทุนสะสมจ�ำนวนมาก ท�ำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมายและ
ผู้ถือหุ้นมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ก�ำหนดไว้
บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น และลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพื่อ
ให้ธุรกิจกลับมาท�ำก�ำไร

บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ชื่อบริษัท

: บริษทั บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน) เดิม บริษทั บางปะกง เทอร์มนิ อล จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ

: Begistics Public Company Limited (Bangpakong Terminal Public
Company Limited)

ชื่อย่อ

: B (BTC)

เลขทะเบียนบริษัท

: บมจ. 0107545000357

ทุดจดทะเบียน

: 883,349,453.52 บาท

ทุนที่ช�ำระแล้ว

: 592,796,735.40 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร รวมถึง ท่าเทียบเรือ โรงพักสินค้า การขนถ่ายสินค้า
ขนส่งทางถนน บริการเช่ารถเครน บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
และบริการพิธีการศุลกากร
ที่ตั้งส�ำนักงาน

: 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิต K ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

		 โทรศัพท์ : 0-2367-3570-6 โทรสาร : 0-2367-3577
นายทะเบียนหลักทรัพย์

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ผู้สอบบัญชี

: นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

		 ทะเบียนเลขที่ 7305
		 บริษัท กรินทร์ ออดิท จ�ำกัด
		 เลขที่ 72 อาคาร กสท.โทรคมนาคม ชั้น 24
		 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก
		 กรุงเทพมฯ 10500
		 โทรศัพท์ : 0-2634-2484-6 โทรสาร : 0-2634-0243
ที่ปรึกษากฎหมาย

: บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จ�ำกัด

		 499/177 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก
		 เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
		 โทรศัพท์ : 086-991-6325
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.set.or.th
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ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 883,349,453.52 บาท และทุนช�ำระแล้ว 592,796,735.40
บาท แบ่งเป็นจ�ำนวนหุ้นสามัญ 871,759,905 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท
ผู้ถือหุ้น
เมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2547 บริษทั ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 1,106.875 ล้านบาท จากการเพิม่ ทุนเพือ่ รองรับ
การจ่ายหุ้นปันผลจ�ำนวน 40.25 ล้านบาท และเพื่อรองรับใบส�ำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 1 (BTC-W1) จ�ำนวน
221.375 ล้านบาท และใบส�ำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 2 (BTC-W2) จ�ำนวน 442.75 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทมี
ทุนช�ำระแล้ว 660,211,226 บาท เนื่องจาก
ณ วันที่ 12 เมษายน 2547 บริษัทจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ
บริษัท จ�ำนวน 40,248,000 บาท และในปี 2547 บริษัทได้รับช�ำระค่าหุ้นสามัญเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิของใบส�ำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 1 (BTC-W1) จ�ำนวน 81,207,885 บาท และใบส�ำคัญสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 2 (BTC-W2) จ�ำนวน 69,589,496 บาท
ปี 2548 บริษัทได้รับช�ำระค่าหุ้นสามัญเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�ำคัญแสดงสิทธิของใบส�ำคัญสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 1 (BTC-W1) จ�ำนวน 473,935 บาท
ปี 2549 บริษัทได้รับช�ำระค่าหุ้นสามัญเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�ำคัญแสดงสิทธิของใบส�ำคัญสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 1 (BTC-W1) จ�ำนวน 110,000 บาท
ปี 2550 บริษัทได้รับช�ำระค่าหุ้นสามัญเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�ำคัญแสดงสิทธิของใบส�ำคัญสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 1 (BTC-W1) จ�ำนวน 66,081,910 บาท ซึ่ง BTC-W1 หมดอายุวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550
ปี 2551-2552 ไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�ำคัญแสดงสิทธิ BTC-W2 ซึ่ง BTC-W2 หมดอายุวันที่ 2 มีนาคม
2552
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 7,015,844,904 บาท และมีทุนช�ำระจ�ำนวน
7,015,844,904 บาท เพื่อน�ำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท และช�ำระหนี้ และ
ลงทุนเพื่อขยายไปยังธุรกิจโลจิสติกส์ หรือลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ตามความเหมาะสมต่อไป
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 14,453,608,907 บาท และทุนช�ำระแล้ว
7,015,844,904 บาท เพือ่ รองรับการออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั บางปะกง เทอร์มนิ อล
จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTC-W3) จ�ำนวน 3,437,764,003 บาท และหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจ�ำนวน 4,000,000,000
บาท เพือ่ รองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษทั และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบ
กิจการ เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่อง และมีฐานะการเงินที่มั่นคงยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถบริหารเงินสดได้อย่างคล่องตัว
มากขึ้น และด�ำเนิธุรกิจต่อไปอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 บริษัทได้ด�ำเนินการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลดทุน
จดทะเบียนและช�ำระแล้วของบริษัทจากเดิม 7,015,844,904 บาท (เจ็ดพันสิบห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อย
สี่บาท) เป็น 397,564,544.56 บาท (สามร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบสี่บาทห้าสิบหกสตางค์)
โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจากมูลค่าหุ้นละ 12 บาท (สิบสองบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบ
แปดสตางค์)
บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้ด�ำเนินการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 592,371,171.68 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
เจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์) เป็น 957,033,230.80 บาท
วันที่ 2 มีนาคม 2561 บริษทั จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนช�ำระแล้วของบริษทั ทีก่ ระทรวงพาณิชย์ โดยรวมการเพิม่
ทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจ�ำกัด จากเดิม 397,564,544.56 บาท เป็น 592,796,735.40
บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 871,759,905 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท
บริษัทมีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทรายใหญ่ 10 รายแรกพร้อมจ�ำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นจากบันทึกข้อมูลของ
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ในขณะทีบ่ ริษทั มีทนุ ช�ำระแล้ว 592,796,735.40 บาท ปรากฏดังนี้
ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562
ล�ำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อ
บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จ�ำกัด (มหาชน)
Mr. YUK LUNG LEE
นายสุวิทย์ แต้ไพสิฐพงษ์
บริษัท มาลาคี จ�ำกัด
นายทวี กุลเลิศประเสริฐ
นายสันติ เชาวนันทกุล
นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์
นางสาวกาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
นายวิชัย ธนสมุทร
นางสาวเจิมขวัญ ศิริพงศ์สิน
รวม

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)
217,800,000
82,031,250
37,000,000
31,250,000
30,031,667
30,000,000
28,877,900
28,000,000
12,754,700
9,813,200
507,558,717

ร้อยละ
24.984
9.410
4.244
3.585
3.445
3.441
3.313
3.212
1.463
1.126
58.223

การออกหลักทรัพย์อื่น
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
รายละเอียดของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่อนุมัติโดยผู้ถือหุ้นมีดังนี้
อัตราการใช้สิทธิ

: ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับ
อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ

: 0.60 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับ
สิทธิ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ BTC-W3 สามารถใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ BTC-W3
ได้ 5 ครั้ง ในวันท�ำการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยให้วันใช้สิทธิแรก
ตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และวันใช้สิทธิวันสุดท้ายตรงกับวันที่ใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ BTC-W3 มีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
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เมือ่ วันที่ 29 ธันวาคม 2558 บริษทั ยังได้ออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน (BTC-W3)
จ�ำนวน 3,437,232,884 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้น ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจ�ำนวน 531,119
หน่วยจะถูกยกเลิกในภายหลัง
รายงานประจ�ำปี 2561

บริษัทได้แจ้งปรับสิทธิ BTC-W3 ไปแล้วเมื่อวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XR ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
ชื่อใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

: ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บางปะกง เทอร์
มินอล จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3

ชื่อย่อ

: BTC-W3

ราคาการใช้สิทธิก่อนการปรับสิทธิ : 7.20 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ
ราคาการใช้สิทธิหลังการปรับสิทธิ : 6.53 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ
อัตราการใช้สิทธิก่อนการปรับสิทธิ : ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 0.08333 หุ้นสามัญ
อัตราการใช้สิทธิหลังการปรับสิทธิ : ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 0.09188 หุ้นสามัญ
วันที่มีผลบังคับใช้

: มีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) คือตั้งแต่
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
รายละเอียดของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่อนุมัติโดยผู้ถือหุ้นมีดังนี้
อัตราการใช้สิทธิ

: ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับ
อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ

: 1.20 บาทต่อหุน้ เว้นแต่กรณีทมี่ กี ารปรับอัตราการใช้สทิ ธิตามเงือ่ นไขในการปรับสิทธิ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผูถ้ ือใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้ปลี ะสองครั้ง ในวัน
ท�ำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และ ธันวาคมของทุกปี และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตรงกับวันที่ครบก�ำหนด ระยะเวลา 3 ปี นับจากวันออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้
ก�ำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม 2561 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งหากวันก�ำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท�ำการ
ให้เลื่อนเป็นวันท�ำการก่อนหน้าวันก�ำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว
เมือ่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 บริษทั ยังได้ออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน (BTC-W4)
จ�ำนวน 96,849,561 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้น ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจ�ำนวน 12,651 หน่วย
จะถูกยกเลิกในภายหลัง

บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิในแต่ละปีหลังหักทุนส�ำรอง
ต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ซึง่ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยาย
ธุรกิจ ความจ�ำเป็น ความเหมาะสมอืน่ ใดในอนาคต และปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารงานของบริษทั ตามทีค่ ณะ
กรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้การด�ำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้มติคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลต้องน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจ
สอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ำกัด พ.ศ.
2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจ�ำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�ำนวน 4 ท่าน
กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร จ�ำนวน 4 ท่าน และกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร จ�ำนวน 1 ท่าน กรรมการอิสระคิดเป็นจ�ำนวน
ร้อยละ 44 ของกรรมการทั้งหมด
ล�ำดับ
ชื่อ-สกุล
1. พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล
*2.

นายวุฒิชัย ดวงรัตน์

*3.

นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์

4.

นายสันติ พงค์เจริญพิทย์

5.

นายฐิติศักดิ์ สกุลครู

6.
7.
8.
9.

นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนัส
นายพงศ์ศิริ ศิริธร
นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
นายธานี โลเกศกระวี

ต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวกรวรรณ แสนชมภู เป็นเลขานุการบริษัท
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 12 มีนาคม 2562 มีดังนี้
ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้า
ประชุม/จ�ำนวนครั้ง
ของการประชุม

1. พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล

กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ

10/10

*2. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์

กรรมการอิสระ

4/4

ลาออก 1 กันยายน 2561

*3. นางอารีย์ เติมวัฒนาภักดี

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการและรอง
ประธานกรรมการ

4/4

ลาออก 1 ตุลาคม 2561

ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล

4. นายสันติ พงค์เจริญพิทย์
5. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู

หมายเหตุ

9/10
10/10
บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้า
ประชุม/จ�ำนวนครั้ง
ของการประชุม

6. นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนัส

กรรมการ

9/10

*7. นายพงศ์ศิริ ศิริธร

กรรมการ

7/7

*8. นางสาวสุทธิรตั น์ ลีสวัสดิต์ ระกูล

กรรมการ

7/7

*9. นายธานี โลเกศกระวี

กรรมการ

7/7

*10. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์

กรรมการอิสระ

5/5

*11. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์

กรรมการอิสระ

2/4

*12. นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์

กรรมการอิสระ

0/0

ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

ได้รับแต่งตั้งเมื่อ
1 มีนาคม 2561
ได้รับแต่งตั้งเมื่อ
27 กุมภาพันธ์ 2561
ได้รับแต่งตั้งเมื่อ
27 กุมภาพันธ์ 2561
ได้รับแต่งตั้งเมื่อ
22 ตุลาคม 2561
ได้รับแต่งตั้งเมื่อ
22 ตุลาคม 2561
ลาออกเมื่อ
8 กุมภาพันธ์ 2562
ได้รับแต่งตั้งเมื่อ
25 กุมภาพันธ์ 2562

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์
2561 อนุมัติก�ำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอ�ำนาจผูกพันบริษัท ประกอบด้วยนายฐิติศักดิ์ สกุลครู นายดนัย เปี่ยมทิพย์
มนัส นายพงศ์ศริ ิ ศิรธิ ร นางสาวสุทธิรตั น์ ลีสวัสดิต์ ระกูล และนายธานี โลเกศกระวี กรรมการสองในห้าคนนีล้ งลายมือ
ชื่อร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของบริษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติ
หน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน
ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 12 มีนาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ�ำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
ล�ำดับ
*1.
*2.
3.
*4.
*5.
*6.

ชื่อ-สกุล
นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
นางอารีย์ เติมวัฒนาภักดี
นายสันติ พงค์เจริญพิทย์
นายวุฒิชัย ดวงรัตน์
นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์
นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม/
จ�ำนวนครั้งของการประชุม
3/3
3/3
5/5
2/2
1/1
0/0

หมายเหตุ :
1. กรรมการตรวจสอบล�ำดับที่ 1 ลาออก เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 แต่ยังมีวาระเหลืออยู่
2. กรรมการตรวจสอบล�ำดับที่ 2 ลาออก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 แต่ยังมีวาระเหลืออยู่
3. กรรมการตรวจสอบล�ำดับที่ 4 แต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 โดยมีวาระ
ต่อจากกรรมการล�ำดับที่ 1
4. กรรมการตรวจสอบล�ำดับที่ 5 แต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 โดยมีวาระ
ต่อจากกรรมการล�ำดับที่ 2 และลาออก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ยังมีวาระเหลืออยู่
5. กรรมการตรวจสอบล�ำดับที่ 6 แต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี
วาระต่อจากกรรมการล�ำดับที่ 5

โดยมีนางสาวธิดารัตน์ ทีอุทิศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 12 มีนาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีจ�ำนวน
4 ท่าน ประกอบด้วย
ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม/
จ�ำนวนครั้งของการประชุม

*1.

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์

2/2

2.

นายฐิติศักดิ์ สกุลครู

*3.

นายวุฒิชัย ดวงรัตน์

*4.

นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์

ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

3/3
1/1
0/0

หมายเหตุ :
1. กรรมการล�ำดับที่ 1 ลาออกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561
2. กรรมการตรวจสอบล�ำดับที่ 3 แต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561
3. กรรมการตรวจสอบล�ำดับที่ 4 แต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

โดยมีนายจิรวัฒน์ ปิ่นปรีชาชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และลาออกเมื่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้แต่งตั้ง นางสาวกรวรรณ แสนชมภู เป็น
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 12 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร มีจ�ำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

1
2
*3
*4
*5

นายฐิติศักดิ์ สกุลครู
นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนัส
นายพงศ์ศิริ ศิริธร
นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
นายธานี โลเกศกระวี

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม/
จ�ำนวนครั้งของการประชุม
14/14
13/14
11/11
10/12
11/12

หมายเหตุ :
1. กรรมการล�ำดับที่ 3 ได้รับแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ให้มีผลวันที่ 1
มีนาคม 2561
2. กรรมการล�ำดับที่ 4 ได้รับแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
3. กรรมการล�ำดับที่ 5 ได้รับแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
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ผู้บริหาร
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 12 มีนาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหาร จ�ำนวน 12 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ-สกุล
นายพงศ์ศิริ ศิริธร 1
นายกิล ฮวาน คิม (Gil Hwan Kim) 2
นางสาวสุขวรรณ สุทธิวงศ์ 3
นายมงคล เหล่าวรพงศ์ 4
นางดวงนภา ทองสี 5
นายวีระพล ลอออรรถพงศ์ 6
นายวชรชาญ โกลิฏวงษ์ 7
นายกฤษฎา ปัณฑุยากร 8

9.

นายศิรชัช เพียรอุทัยวัฒน์ 9

10.
11.
12.

นางอุรัจฉัท สุภวัน 10
นางสาวฐรดา คูประสิทธิ์ 11
นางสาวกรวรรณ แสนชมภู 12

ต�ำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย Freight Forwarding
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการขนส่งและการตลาด
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบริหารธุรกิจ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริหารบุคคล
เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ :
1
นายพงศ์ศิริ ศิริธร ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4
มกราคม 2561 และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 แทนนายสุรัตน์ ประลองศิลป์ ที่ลาออกไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560
2
นายกิล ฮวาน คิม (Gil Hwan Kim) ได้รบั แต่งตัง้ เป็นรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 และได้ลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
3
นางสาวสุขวรรณ สุทธิวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 และได้ลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
4
นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงินตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2560 เมือ่ วันที่
2 มีนาคม 2560 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 และได้ลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561
5
นางดวงนภา ทองสี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561
6
นายวีระพล ลอออรรถพงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด มีผลตั้งแต่ 1 กันยายน 2560 และได้
ลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561
7
นายวชรชาญ โกลิฏวงษ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อ�ำนวยการฝ่าย Freight Forwarding มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 และได้ลาออก
จากบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
8
นายกฤษฎา ปัณฑุยากร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
9
นายศิรชัช เพียรอุทัยวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการขนส่งและการตลาด มีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561
และจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท ให้ย้ายไปเป็นผู้อำ� นวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและ
บริหารธุรกิจ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
10
นางอุรัจฉัท สุภวัน ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริหารบุคคล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
11
นางสาวฐรดา คูประสิทธิ์ ได้ลาออกจากเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
12
นางสาวกรวรรณ แสนชมภู ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นเลขานุการบริษทั ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2561 เมือ่ วันที่ 14
สิงหาคม 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561

บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ฝาย Freight
Forwarding

ฝายปฏิบัติการ
ทาเรือ

ฝายพิธีการ
ศุลกากร

สายธุรกิจชิปปง

สายธุรกิจทาเรือ
สายธุรกิจขนสง
ฝายปฏิบัติการขนสง
และการตลาด

นายวุฒิชัย ดวงรัตน (ประธาน)

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

ฝายพัฒนาธุรกิจ

ฝายความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

เลขานุการบริษัท

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝายบัญชีและ
การเงิน

สายงานบัญชีและ
การเงิน

ฝายตรวจสอบภายใน

นายพงศศิริ ศิริธร

ประธานเจาหนาที่บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายวุฒิชัย ดวงรัตน (ประธาน)

นายฐิติศักดิ์ สกุลครู (ประธาน)

คณะกรรมการบริหาร

พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล (ประธาน)

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างองค์กร

ฝายจัดซื้อ

ฝายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

สายงานทรัพยากร
บุคคลและธุรการ

เลขานุการบริษัท
นางสาวฐรดา คูประสิทธิ์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 และตามมติคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 14 สิงหาคม 2561 แต่งตั้ง นางสาวกรวรรณ แสนชมภู เป็นเลขานุการบริษัท
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้ทไี่ ด้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั จดทะเบียน รวมถึงเป็น
ที่ปรึกษาให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของกรรมการ ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะ
กรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง ทัง้ นีห้ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของเลขานุการ
บริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษทั ได้กำ� หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยสอดคล้อง
กับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการแต่ละท่าน รวมทัง้ เพียงพอทีจ่ ะจูงใจทีจ่ ะรักษากรรมการ
ที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติก�ำหนดค่า
ตอบแทนกรรมการส�ำหรับปี 2561 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นเบี้ยประชุม
และค่าตอบแทนรายเดือนเท่านั้น โดยไม่มีเงินรางวัล บ�ำเหน็จ และผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น และให้กรรมการ
เป็นผู้พิจารณาจัดสรรกันเอง
อัตราเบี้ยประชุมกรรมการสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 ดังตารางต่อไปนี้
ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาฯและกรรมการสรรหาฯ
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร
(ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท)

อัตราเบี้ยประชุม
กรรมการ (บาท/ครั้ง)
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

อัตราค่าตอบแทน
กรรมการ (บาท/เดือน)
39,000
20,000
10,000
20,000
10,000
20,000
20,000
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ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทน และเบี้ยประชุม ระหว่างมกราคม–ธันวาคม 2561
ล�ำดับ
1.
*2.
*3.
4.
5.
6.
*7.
*8.
*9.
*10.

ชื่อ-สกุล
พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล
นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
นางอารีย์ เติมวัฒนาภักดี
นายฐิติศักดิ์ สกุลครู
นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนัส
นายสันติ พงค์เจริญพิทย์
นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
นายธานี โลเกศกระวี
นายวุฒิชัย ดวงรัตน์
นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์
รวม

กรรมการ
กรรมการ สรรหาและ กรรมการ
กรรมการ ตรวจสอบ
รวม
ก�
ำ
หนดค่
า
บริ
ห
าร
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ตอบแทน (บาท)
(บาท)
332,000
332,000
82,000
70,000
24,000
176,000
67,000
50,000
117,000
136,000
24,000 135,000
295,000
92,000
90,000
182,000
92,000
70,000
162,000
60,000
75,000
135,000
60,000
80,000
140,000
25,000
25,000
50,000
15,000
15,000
30,000
961,000 230,000
48,000 380,000 1,619,000

หมายเหตุ :
กรรมการล�ำดับที่ 2 ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561
กรรมการล�ำดับที่ 3 ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
กรรมการล�ำดับที่ 7 ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
กรรมการล�ำดับที่ 8 ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
กรรมการล�ำดับที่ 9 ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561
กรรมการล�ำดับที่ 10 ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ : ไม่มี

ผู้บริหาร
ในปี 2561 บริษทั จ่ายค่าตอบแทนให้ผบู้ ริหารในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ในรูปของค่าตอบแทน
รายเดือนจ�ำนวน 16.92 ล้านบาท
ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร :
เงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 427,055 บาท
ได้จัดหารถยนต์ให้คณะผู้บริหารใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

บุคลากร
ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�ำนวน 223 คน (รวมเข้า-ออกระหว่างปี) รวมเป็นจ�ำนวน
เงินทั้งสิ้น 64.94 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่ากะ ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยขยัน เงินสมทบกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ เงินโบนัส ค่าเบี้ยกันดาร วันหยุดพักผ่อน เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
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รายงานประจ�ำปี 2561

จ�ำนวนพนักงาน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สายการปฏิบัติงานหลัก/สถานที่ท�ำงาน
ส�ำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด
ฝ่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบริหารธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น

ส�ำนักงานใหญ่
2
1

3
5
2
2
8
2
25

บางปะกง

ศรีราชา

13

45
1
1

3
2

18

47

รวมทั้งสิ้น
2
1
58
1
7
7
2
2
8
2
90

ทั้งนี้ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษทั ตระหนักดีวา่ พนักงานคือทรัพยากรทีส่ ำ� คัญของบริษทั เป็นจุดเริม่ ต้นของความส�ำเร็จในวิสยั ทัศน์และพันธ
กิจขององค์กร บริษทั จึงมีนโยบายมุง่ เน้นการพัฒนาผูบ้ ริหารและพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดีภายใต้กรอบวัฒนธรรม
องค์กรเดียวกัน โดยบริษทั ให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ กับการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ ความ
เป็นมืออาชีพ รวมถึงมีความสุขในการท�ำงานและจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้จัดอบรมภายในองค์กรและ
ส่งพนักงานไปอบรมภายนอกองค์กรอย่างสม�่ำเสมอทั้งในด้านความปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มทักษะ
ในงานวิชาชีพ การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของตัวพนักงาน รวมถึงได้จัดระบบการติดต่อสื่อสารและกิจกรรม
สันทนาการต่างๆ ภายในองค์กรเพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพนักงานกับผูบ้ ริหาร นอกจากนีบ้ ริษทั ยังจัด
ให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนกับสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อจูงใจและรักษา
ให้พนักงานท�ำงานกับบริษัทในระยะยาว

สวัสดิการพนักงาน
บริษัทจัดให้มีผลประโยชน์และผลตอบแทนกับพนักงานในรูปแบบอื่นๆ เช่น จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเพื่อ
เป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและครอบครัว จัดให้มีประกันสุขภาพแบบกลุ่มและประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม
ที่ช่วยเอื้อประโยชน์และอ�ำนวยความสะดวกด้านการเข้ารับการรักษาพยาบาล มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี เป็นต้น
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การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจ
ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักการตามนโยบายการปฏิบัติ
ที่ดีของบริษัทจดทะเบียนและตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีสากลของ The Organization for Economic
Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ซึ่งครอบคลุมหลักการ
ทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้น�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มาปรับ
ใช้ในบริบทของธุรกิจบริษัท โดยได้วางหลักปฏิบัติไว้ 8 ข้อดังต่อไปนี้
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้น�ำองค์กร ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการมีการก�ำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษทั ให้ไปเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์รวมทัง้ มี
มาตรการและการติดตามดูแลให้บริษทั สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ โดยเน้นจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้
และผูม้ สี ว่ นได้เสียรวมถึงการสร้างคุณค่าของกิจการในระยะยาวทีค่ ำ� นึงถึงการสร้างประโยชน์ให้ชมุ ชน ลดผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัได้ก�ำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจนดังรายละเอียดต่อไปนี้
เรื่องที่ด�ำเนินการร่วมกับฝ่าย เรื่องที่ให้ฝ่ายจัดการเป็นคนด�ำเนินการ
จัดการ
1. ก�ำหนดเป้าหมายและแนวคิดหลัก 1. กลยุทธ์และแผนรวมถึงการบริหาร 1. การบริหารงานตามนโยบายที่คณะ
ขององค์กร
ความเสี่ยง
กรรมการก�ำหนด เช่น การจัดซื้อจัด
จ้าง การรับบุคลากรเข้าท�ำงาน เป็นต้น
2. ก�ำหนดโครงสร้างและการท�ำหน้าที่ 2. วงเงินและขอบเขตการมอบอ�ำนาจ
ของกรรมการ
ให้ฝ่ายจัดการ
3. มีการสรรหา พัฒนาและประเมิน 3. การจัดสรรทรัพยากรและงบ
ผล CEO
ประมาณ
4. โครงสร้างค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม 4. การบริหารงานบุคคล
เรื่องที่ดูแลให้มีการด�ำเนินการ

5. สร้างค่านิยม จริยธรรมขององค์กร 5. การเปิดเผยข้อมูลและการติดตาม
และประเมินผล
2. การก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการได้มีการก�ำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งตัวชี้วัดที่เหมาะสม
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่เอื้อต่อการบรรลุผล
โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าทีข่ องประธานกรรมการ และความเป็นอิสระของประธานและฝ่ายจัดการ
ได้ระบุไว้ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ
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4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและดูแลโครงสร้างการบริหารบุคลากร
คณะกรรมการมีการก�ำหนด Succession Plan ให้กบั CEO และดูแลโครงสร้างค่าตอบแทน และโครงสร้างความ
สัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่ออ�ำนาจการควบคุมหรือการบริหารจัดการ รวมถึงติดตามดูแลให้พนักงานมี
ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการการเงิน
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ
คณะกรรมการมีการส่งเสริมในเรื่อง IT Governance โดยมีการให้ฝ่ายจัดการก�ำหนดนโยบายสารสนเทศและ
ความปลอดภัยของการใช้ข้อมูล รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้ไปในทิศทางที่บรรลุเป้าหมายได้
6. ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบมีการดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้บริษัทมีการจัดตั้งคณะท�ำงาน
บริหารความเสีย่ งทีอ่ ยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนีค้ ณะกรรมการให้ความส�ำคัญโดย
มีการประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในเดือนพฤศจิกายน 2560 และให้มีการปรับปรุง
ให้เหมาะสมทุกๆ ปี รวมถึงการให้ความส�ำคัญกับบุคคลผูช้ เี้ บาะแสการทุจริตและการจัดการกับข้อร้องเรียนต่างๆ ด้วย
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
คณะกรรมการเน้นให้มีการดูแลรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอ รวมทั้ง เน้นย�้ำให้
ฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่การเงินดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถใน
การช�ำระหนี้ เป็นต้น
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญ และวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเปิดเผยมติที่ประชุม รายงานการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้ในหัวข้อนี้ระบุ
ไว้ในหมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั ยังคงยึดแนวทางและรายละเอียดการปฏิบตั แิ ละการด�ำเนินการตามนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีสากลของ OECD ที่ครอบคลุม 5 หมวด ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษัทตระหนักและให้ความส�ำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัทและในฐานะ
นักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลและสารสนเทศ
ของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลก�ำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิใน
การแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือ
ถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่ส�ำคัญและมีผลต่อทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นต้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 บริษทั ได้ดำ� เนินการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้นลอย โรงแรมจัสมิน แกรนด์ เรสซิเด้นท์ (พระราม 4) เลขที่ 4338 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย นับจ�ำนวนหุ้น
ได้ 435,817,025 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.99 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 871,759,905 หุ้น โดยในการ
บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธาน และรองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษากฎหมาย
และผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประธานกรรมการท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งประธานกรรมการได้
ด�ำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยมีขั้นตอนในการด�ำเนินการประชุมดังนี้

ณ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทั ได้ดำ� เนินการเผยแพร่จดหมายถึงผูถ้ อื หุน้ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกราย
มีโอกาสเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยผู้ถือหุ้นต้องส่งหนังสือเสนอชื่อกรรมการเป็นลาย
ลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการบริษทั ภายในวันทีบ่ ริษทั ก�ำหนด พร้อมแนบหลักฐานการถือหุน้ หนังสือให้ความยินยอม
ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจ�ำกัด และสิทธิในการเสนอวาระการประชุม พร้อมทัง้ เหตุผล
สนับสนุนการเสนอวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.begistics.
co.th) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกวาระการประชุม และบุคคลเพื่อ
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุม
ว่าเป็นวาระที่ก�ำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้น
1. เสนอเพือ่ ให้บรรจุเป็นวาระ บริษทั จะชีแ้ จงเหตุผลให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทราบ นอกจากนีผ้ ถู้ อื หุน้ สามารถ
ส่งค�ำถามผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทแต่อย่างใด
2. เผยแพร่ก�ำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบการสื่อสารข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ 30 วัน
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3. จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม
พร้อมด้วยรายละเอียด และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมแนบหนังสือ
มอบฉันทะ รายงานประจ�ำปี รวมทัง้ รายละเอียดเพิม่ เติมประกอบการพิจารณา โดยได้จดั ส่งเอกสารดังกล่าว
ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน
และประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เพือ่ บอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันท�ำการ
ต่อเนือ่ ง 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม ผูถ้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการ
ประชุม รายงานประจ�ำปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.begistics.co.th)
รายงานประจ�ำปี 2561

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท�ำการมอบอ�ำนาจแก่ตัวแทนผู้ถือหุ้น หรือ
กรรมการอิสระของบริษทั ซึง่ บริษทั จะเสนอชือ่ กรรมการอิสระทุกคนของบริษทั เพือ่ เป็นผูร้ บั มอบอ�ำนาจเข้าร่วมประชุม
แทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งทางบริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม และสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ รวมถึงแจ้งเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ และค�ำแนะน�ำ
ขั้นตอนการมอบฉันทะ ทั้งนี้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นก�ำหนดการใช้สิทธิออกเสียง
ในแต่ละวาระได้

ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริษัทได้อ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะ
นักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และจัดให้มเี จ้าหน้าทีด่ แู ลต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอด้วย
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ซึ่งเป็นเวลาล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ
2 ชั่วโมง กรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกท่านรวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อม
เพรียงกัน
2. บริษทั ได้นำ� ระบบบาร์โค้ด โดยใช้บริการจากบริษทั ทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจจากบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัท
เชิญที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
3. จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
4. ก่อนการประชุมประธานในที่ประชุมได้แจ้งจ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งผู้ที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ
ให้ที่ประชุมรับทราบและได้อธิบายวิธีการลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนให้ทราบก่อนการประชุม
5. ประธานในทีป่ ระชุมได้ดำ� เนินการประชุมตามล�ำดับวาระทีก่ ำ� หนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มกี ารเปลีย่ น
ล�ำดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้ก�ำหนดไว้ในที่ประชุมแต่อย่างใด
6. ประธานเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงและอภิปรายในแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียม
กันในการตรวจสอบผลการด�ำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสอบถาม แสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยบริษัทได้
บันทึกประเด็นส�ำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
7. การใช้สทิ ธิออกเสียงเพือ่ อนุมตั ใิ นแต่ละวาระการประชุมยึดเสียงข้างมาก โดยใช้วธิ ลี งคะแนนแบบ 1 Share :
1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนน 1 เสียง
8. ก่อนลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
9. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
10. ในระหว่างการประชุม หากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจ�ำนวนผู้ถือหุ้นและจ�ำนวนหุ้นใหม่
ทุกครั้ง ที่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออก
เสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานจะสรุปผลการลงมติในแต่ละ
วาระให้ที่ประชุมรับทราบ
11. ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจ�ำนวนหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ณ ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
1. หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยได้แจ้ง
รายละเอียดการลงมติ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบ
2. บริษทั จัดให้มกี ารบันทึกเทปการประชุมตัง้ แต่ตน้ จนจบ และจัดท�ำบันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างถูก
ต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะรายละเอียดของขัน้ ตอนการลงคะแนน และวิธกี ารนับคะแนน รวมถึงผลของคะแนน
ทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ความคิดเห็นและข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย โดยเผยแพร่รายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.begistics.co.th) ภายใน 14 วันหลังการประชุม ทั้งฉบับ
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3. บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้
เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบผ่านทางช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท
และหากมีประเด็นข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือค�ำแนะน�ำ สามารถติดต่อ “นักลงทุนสัมพันธ์” โทรศัพท์
0-2367-3570 หรือผ่านทางอีเมล ir@begistics.co.th และในทุกๆ ความคิดเห็น และค�ำแนะน�ำ ทางบริษัท
จะได้น�ำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงพัฒนาการท�ำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
(The Equitable Treatment of Shareholders)
ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นคนไทย หรือต่างชาติ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นบุคคล หรือสถาบัน ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม และ
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้น
เป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท
บริษัทจึงต้องก�ำหนดการก�ำกับดูแลในเรื่องต่างๆ เพื่อก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมี
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นไม่แตกต่างกัน

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2561 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี โดยบริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม
กัน รายละเอียดดังนี้
1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
เป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจ�ำปี ในปี 2561 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของ
ตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.
begistics.co.th
2. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทั้งรายย่อยและนักลงทุนสถาบันร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลือกสถานที่
การคมนาคมสะดวก เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเดินทางเข้าร่วมประชุมได้หลายช่องทาง
3. บริษัทได้แจ้งก�ำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ
รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน
ต่อตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.begistics.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้าประมาณ 30 วันก่อนประชุม
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4. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อน
วันประชุม
รายงานประจ�ำปี 2561

5. การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 บริษัทไม่มีการ
เพิ่มวาระการประชุมในวันประชุมโดยไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า
6. การมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ เข้าร่วมประชุมแทนส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมเองไม่ได้ สามารถมอบฉันทะให้บคุ คล
อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยกรอกแบบในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่บริษัทแนบไป
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางในการออกเสียงได้ นอกเหนือจากนั้นบริษัท
ได้เสนอทางเลือกโดยการแจ้งชื่อกรรมการอิสระจ�ำนวน 1 ท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่ได้มอบ
อ�ำนาจให้บคุ คลดังกล่าวเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561
ไม่มีผู้ถือหุ้นมอบอ�ำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทเลย
7. การใช้บัตรลงคะแนนเสียง การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีลง
คะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนน 1 เสียง โดยจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
2561 ระเบียบวาระอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามก�ำหนดวาระ บริษัทเปิดโอกาส
ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษทั ได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถ้ อื หุน้
ทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

การก�ำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนดนโยบายที่ใช้ในการควบคุมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และ
การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยห้ามบุคคลที่มีต�ำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งล่วงรู้ และ/
หรือครอบครองภายในซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจ�ำไตรมาส
และประจ�ำปี และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะก�ำหนดเป็นครั้งคราว (Black Out Period) เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและ
ยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์
แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
การควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลภายใน : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่
มีสาระส�ำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น และยึดถือปฏิบัติตาม
นโยบายการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในที่บริษัทก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
การถือหลักทรัพย์ของบริษัท : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึง
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ต้องไม่ซอื้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนติ ภิ าวะ มีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั จะต้องจัดท�ำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
นอกจากนีเ้ ลขานุการบริษทั มีหน้าทีร่ วบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารรวมถึงคูส่ มรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
ทัง้ นี้ หากกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบว่าด้วยการควบคุมเกีย่ วกับสารสนเทศ
ภายใน และระเบียบว่าด้วยการถือหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัท และอาจมีโทษตามกฎหมาย
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การก�ำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทมีนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยก�ำหนดให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หลีกเลี่ยงการท�ำรายการที่เกี่ยวโยง
กับตนเองหรือบุคคล/นิตบิ คุ คลทีเ่ กีย่ วข้องทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั โดยคณะกรรมการ
บริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่
กฎหมายหรือหน่วยงานก�ำกับดูแลก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตาม
หลักการทีค่ ณะกรรมการบริษทั อนุมตั ิ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก
และค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็น
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน�ำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น

การรายงานการมีส่วนได้เสีย
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด โดยเลขานุการบริษทั มีหน้าทีร่ วบรวมและจัดส่งส�ำเนารายงานการมีสว่ นได้เสียให้แก่
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันท�ำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
3.1

การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

บริษัทส่งเสริมให้มีการด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท
และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นส�ำคัญ โดยมีการก�ำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

• นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น
สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืน โดยมีผลประกอบ
การที่ดีและมีประสิทธิภาพ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จ�ำเป็นโดยเท่าเทียมกัน เปิดเผยข้อมูล
ที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม
โดยมีแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นดังนี้
1. เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต และด�ำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพือ่ ประโยชน์สงู สุด
ของผู้ถือหุ้น
3. มีการเผยแพร่ข่าวสารและสารสนเทศต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.begistics.co.th
4. เสนอรายงานฐานะทางการเงิน ผลการด�ำเนินงานและข้อมูลเพิ่มเติมที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอและ
ทันเวลาต่อการตัดสินใจ
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• นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า
สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการที่ดี โดยปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
เพื่อน�ำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้บริษัทยังไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าแต่อย่างใดและมีแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้
1 ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม
ทั้งสองฝ่าย
2. ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์
3. การรักษาความลับของลูกค้าและไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากลูกค้า
และผูม้ อี ำ� นาจของบริษทั ก่อนหรือเป็นข้อมูลทีต่ อ้ งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องตามบทบังคับของ
กฎหมาย

• นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ
แนวปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจดังนี้
ปฏิบตั กิ บั คูค่ า้ ด้วยความเสมอภาคและค�ำนึงถึงผลประโยชน์รว่ มกัน พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพทีย่ งั่ ยืน
กับคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการ
ก�ำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน

• นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้
ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีม่ ตี อ่ เจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด ควบคุมให้มกี ารช�ำระคืนเงินกูแ้ ละดอกเบีย้ ให้กบั เจ้าหนีเ้ งิน
กูย้ มื ทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามก�ำหนดเวลา และปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการกูย้ มื เงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน

• นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน
ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง
โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน และมีการปฏิบัติต่อ
พนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

• นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
ด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง
ทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระท�ำการใดๆ ทีเ่ ป็นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า

• นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดูแลป้องกันมิให้การด�ำเนินงานของบริษัทก่อให้
เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วน
ของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมด้านการศึกษา การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ความเจริญก้าวหน้าต่อสังคมโดยรวม

• ภาครัฐ : ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้กฎหมาย
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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• องค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม : ยกระดับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรอิสระ

และองค์กรอื่นๆ ในสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืน และตอบสนองความ
คาดหวังของสังคมอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

• นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน
ในปี 2560 คณะกรรมการได้มีการทบทวนและปรับปรุงประมวลจริยธรรมโดยได้อนุมัตินโยบายการ
เคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักการ

บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน โดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่าง
เท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สนับสนุน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยงการกระท�ำที่เป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน นอกจากนีบ้ ริษทั ยังตระหนักถึงความส�ำคัญในด้านแรงงานโดยปฏิบตั ติ อ่ พนักงานตามกฎหมาย
แรงงาน และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็นธรรม
ค�ำนิยาม

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการ
รับรอง หรือคุ้มครอง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาที่
ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือศักดิ์ศรีความเป็นคนเป็นสิ่งที่ทุกคนมี
ติดตัวมาแต่ก�ำเนิด โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือแนวคิด
อื่นๆ เผ่าพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน ถิ่นก�ำเนิด หรือสถานะอื่นๆ

แนวทางการปฏิบัติ
1. กรรมการและพนักงานทุกคนตระหนักในสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคล และจะด�ำเนินการให้ความ
คุ้มครอง ไม่ให้ถูกล่วงละเมิด ดังนั้น การใช้ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล จะกระท�ำมิได้
เว้นแต่ได้กระท�ำโดยสุจริตตามที่กฎหมายบัญญัติ
2. กรรมการและพนักงานทุกคนตระหนักในความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกัน โดยจะปฏิบัตติ อ่
ผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นทาง
กายหรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา เป็นต้น หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นอย่าง
ใดที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวอันอาจน�ำไปสู่ความขัดแย้ง
3. กรรมการและพนักงานทุกคนตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล สอดคล้องกับปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights)

• นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
บริษทั ถือว่าทรัพย์สนิ ทางปัญญาเป็นทรัพย์สนิ ทีม่ คี า่ พนักงาน หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องต้องช่วยกันปกป้อง และ
ดูแลรักษาทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบริษทั ให้พน้ จากการน�ำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รบั อนุญาต รวมทัง้ ต้อง
เคารพ และไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
ค�ำนิยาม
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ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่ง
เน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความช�ำนาญ โดยไม่ค�ำนึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธีในการแสดงออก
ทรัพย์สินทางปัญญาอาจแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สินค้าต่างๆ หรือในรูปของสิ่งที่จับต้อง
ไม่ได้ เช่น บริการ แนวคิดในการด�ำเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม
รายงานประจ�ำปี 2561

ลิขสิทธิ์ (Copyright) หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์ที่จะกระท�ำการใดๆ เกี่ยวกับงาน
ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท�ำขึ้นตามประเภทลิขสิทธิ์ที่กฎหมายก�ำหนด ได้แก่ งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม
ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี
แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใดๆ
สิทธิบตั ร (Patent) คือ หนังสือส�ำคัญทีร่ ฐั ออกให้เพือ่ คุม้ ครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (Industrial Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายก�ำหนด ได้แก่ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า (Trademark) คือ เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้กับสินค้า หรือเครื่องหมายบริการ
(Service Mark) เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) เพื่อแสดง
ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

แนวทางการปฏิบัติ
1. กรรมการและพนักงานตระหนักว่า ผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ
บริษัท ตามความหมายของกฎหมาย และมีหน้าที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในการแสดงสิทธิ หรือขอรับ
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทเป็นเจ้าของ
2. ดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ให้ถูกละเมิด เปิดเผย ท�ำซ�้ำ ดัดแปลง หรือกระท�ำการใดๆ โดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
3. ให้ความเคารพ และไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ นื่ ตรวจสอบผลงานอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก
ที่ได้รับมา หรือที่จะน�ำมาใช้กับบริษัท
4. ในการเข้าท�ำสัญญา หรือนิติกรรมใดๆ ควรตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้ชัดเจน
5. ให้ความร่วมมือในการแสดงสิทธิ หรือขอรับความคุม้ ครองสิทธิของทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีบ่ ริษทั เป็นเจ้าของ
6. รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรือผูด้ แู ลงานด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาเมือ่ พบการกระท�ำทีเ่ ห็นว่าเป็นการละเมิด
สิทธิ อาจน�ำไปสูก่ ารละเมิดสิทธิ หรือการกระท�ำทีอ่ าจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปัญญาของ
บริษัท
7. กรรมการและพนักงานตระหนักและให้ความเคารพ และไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หาก
มีกรณีเกิดขึ้น ให้แจ้งต่อคณะกรรมการหรือหัวหน้าหน่วยงานโดยตรงทันที

• นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารทบทวนประมวลจริยธรรมโดยมีการเพิม่ เติมแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการ
ซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน ดังต่อไปนี้
แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีสาระส�ำคัญ และยังไม่ได้
เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้อื่น
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท แต่
เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังจากมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและ
งบการเงินประจ�ำปีเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลอย่างทั่วถึงอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการซื้อขาย โอนหรือรับ
โอนหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องจัดท�ำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
4. เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
ทั้งนี้ หากกรรมการผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมเกี่ยวกับ
สารสนเทศภายใน และระเบียบว่าด้วยการถือหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ของหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัท และอาจมีโทษตามกฎหมาย

การก�ำกับติดตามและสอบทาน
ฝ่ายบริหารจะทบทวนนโยบายฉบับนี้ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ หากมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งก�ำกับ และติดตามการน�ำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติและให้ค�ำแนะน�ำต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากต้องมีการปรับปรุงใดๆ ต้องด�ำเนินการโดยเร็วที่สุด

กระบวนการลงโทษ
การลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานบริษัท และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.2

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษทั มีมาตรการดูแลผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษทั ผ่านช่องทางต่างๆ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
บริษทั มีมาตรการดูแลผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษทั ผ่านช่องทางต่างๆ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทได้จัดท�ำนโยบายให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและการสอบสวนเรื่องร้อง
เรียน โดยสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาข้อร้อง
เรียนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
จดหมาย
เลขานุการบริษัท
บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิต K
ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เว็บไซต์

http://www.begistics.co.th

อีเมล

whistleblow@begistics.co.th

โทรศัพท์ :

(662)-367-3570-6

โทรสาร :

(662)-367-3577
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
(Disclosure and Transparency)
การเปิดเผยข้อมูล
บริษัทยึดมั่นในหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการ
เงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศมีข้อมูลที่
เชื่อถือได้ เพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม�่ำเสมอ และสะดวกในการเข้าถึงทั้งในรูปแบบเอกสาร ระบบการแจ้งข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท และการแถลงข่าว ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วย
- ข้อมูลทางการเงินและข่าวสารที่ส�ำคัญของบริษัท อาทิ ข้อมูลงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิในการออกเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล จรรยาบรรณและนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
- ข้อมูลความเคลื่อนไหวและข่าวกิจกรรมที่ส�ำคัญของบริษัท

ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายให้เป็นผู้ด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลของ
บริษัทโดยต้องยึดถือหลักการด้านความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา และเท่าเทียมกัน
เลขานุการบริษัท รับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศที่ส�ำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน
ผู้บริหารระดับสูงในสายงานการเงิน และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและตอบข้อ
ซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน ผลการด�ำเนินงาน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายบริษัท แผนงานและการลงทุน โครงการระหว่างการพัฒนา โครงสร้างการถือหุ้น
ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ผูท้ ไี่ ม่มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั หรือไม่ใช่ผทู้ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลผลประโยชน์ในเงิน
ลงทุนของบริษัท ดังนี้
1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ
2. คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม
3. ก�ำกับดูแลโดยนโยบายที่ก�ำหนดโดยบริษัท ผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร
4. พิจารณาเรื่องที่มีความส�ำคัญ รวมทั้งนโยบายที่ส�ำคัญต่างๆ เช่น แผนธุรกิจ กลยุทธ์ การเพิ่มทุนหรือลดทุน
การเลิกบริษัท เป็นต้น
5. ติดตามผลการด�ำเนินงานโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท
6. ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานก�ำกับดูแล
ได้แก่ รายการระหว่างกัน รายการได้มาและจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ การเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญตามระยะเวลา
ทีก่ ำ� หนด รวมถึงดูแลให้มกี ารจัดท�ำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามทีค่ วร ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
และตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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7. พิจารณาการท�ำธุรกรรมต่างๆ ของบริษทั ย่อย ทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ หรือฐานะการเงินของบริษทั
โดยก�ำหนดให้การท�ำธุรกรรมต่างๆ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
8. ก�ำหนดให้มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่ก�ำหนดไว้
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
9. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
จากส�ำนักงานสอบบัญชีเดียวกันเพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ทางการ
เงินมาเปิดเผยในงบการเงินของบริษัท
ทั้งนี้รายละเอียดการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปรากฏตามเอกสาร
แนบ 2

ผู้สอบบัญชี และการจัดท�ำรายงานทางการเงิน
งบการเงินของบริษทั ได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีทมี่ คี วามเป็นอิสระ มีความรูค้ วามช�ำนาญ และมีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก�ำหนด เพื่อให้ความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นว่างบการเงินของบริษัทและบริษัท
ย่อยสะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทได้ตามความเป็นจริง โดยบริษัทมีนโยบายใน
การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้การให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระอย่าง
แท้จริง คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญและรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึ่งจัด
ท�ำขึ้นตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง
ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการด�ำเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริง คณะกรรมการบริษัทจัด
ให้มีการรายงานผลการด�ำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยรายงานต่อหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบควบคุมภายในให้
เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทสามารถเชื่อถือได้
ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้
• ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จ�ำนวน 1.50 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน
รายไตรมาสของบริษัทร่วม จ�ำนวน 0.11 ล้านบาท
• ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit fee) ของบริษัทให้ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด จ�ำนวน 0.96
ล้านบาท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(Responsibilities of the Board of Directors)
5.1

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจและมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืนโดยมุ่งเน้น
การบริหารงานที่มีจริยธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทท�ำหน้าที่
ก�ำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย ตลอดจนก�ำกับดูแลฝ่ายบริหารเพื่อให้การบริหารเป็นไปตามนโยบาย
ที่ก�ำหนดไว้ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ โปร่งใส
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทมีจ�ำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งจะท�ำการ
ให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามเกณฑ์ ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับดูแลหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด ตามข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดไว้ว่าใน
การประชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี กรรมการต้องออกจากต�ำแหน่งหนึง่ ในสาม ถ้าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปี
แรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่
อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามา
ด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ที่ก�ำหนด
บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย
คณะกรรมการบริษัทท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย
ในขณะทีผ่ บู้ ริหารท�ำหน้าทีบ่ ริหารงานของบริษทั ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ ำ� หนด ทัง้ นี้ บริษทั มีเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่
ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมทั้งจัดท�ำการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น จัดท�ำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจ�ำปีของบริษัท ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายก�ำหนด

5.2

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั และการก�ำกับดูแลให้การบริหารจัดการ
เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ แนวทางและเป้าหมายทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ อยูใ่ นกรอบ
จริยธรรมธุรกิจ และค�ำนึงถึงส่วนได้เสียของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีขอบเขตหน้าที่ดังนี้
5.2.1 บริหารกิจการให้เป็นไปเพือ่ ประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ แก่ผถู้ อื หุน้ (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบตั สิ าํ คัญ
4 ประการคือ
(1) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
(2) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
(3) การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั มติคณะกรรมการบริษทั และมติทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
(4) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of
Disclosure)
5.2.2 ด�ำเนินกิจการค้าของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ
ของคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5.2.3 วางแผนและนโยบายการบริหารงานของบริษทั ตลอดจนตรวจสอบผลการด�ำเนินงานของบริษทั ก�ำหนด
ระเบียบต่างๆ ของบริษัท
5.2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่น
กระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตที่คณะกรรมการพึงมี และมีสิทธิ
ที่จะยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจดังกล่าวได้
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5.2.5 พิจารณา และอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่ส�ำคัญ อันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะด�ำเนินกิจการนั้นๆ
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท
5.2.6 ก�ำหนด ทบทวนอ�ำนาจอนุมัติ
คณะกรรมการก�ำหนด ทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผน
ธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท อย่างน้อยทุกๆ 1 ปี รวมทั้งก�ำกับ ควบคุม ดูแล และติดตามผลการ
ปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก�ำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.2.7 อนุมัติ และทบทวนนโยบาย ดังต่อไปนี้
• นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
• นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
• ประมวลจริยธรรม
• นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล
• นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนเรื่องร้องเรียน
5.2.8 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทยึดมั่น และให้ความส�ำคัญในการบริหารตามหลักจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ และนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านโครงสร้างองค์กรและด้านกลยุทธ์การจัดการ
โดยก�ำหนดบทบาท และแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
5.2.9 คณะกรรมการก�ำหนดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และด�ำเนินการกรณีมีการแจ้งเบาะแส
การกระท�ำผิดโดยผ่านช่องทางเว็ปไซด์ของบริษัท การส่งจดหมายมายังที่อยู่ของบริษัท หรือการแจ้ง
เรื่องโดยตรงกับหัวหน้างาน
5.2.10 ก�ำหนดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตภายในบริษทั อนุมตั กิ ารน�ำนโยบาย แนวทาง
การปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ไปปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องและทั่วทั้งองค์กร
5.2.11 ก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามแนวทางการปฏิบตั ิ และมาตรการ/ขัน้ ตอนในการปฏิบตั เิ พือ่ ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า
ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกๆ รูปแบบ ในทุกๆ
กิจกรรมของบริษัทและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
5.2.12 คณะกรรมการบริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน แนวทางการปฏิบตั ิ และมาตรการ/
ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในเรื่องของความซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นธรรม และให้ค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อ
สงสัยข้อซักถามต่างๆ กรณีไม่ปฏิบัติตามมีบทลงโทษตามกฎหมาย
5.2.13 ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ขับเคลื่อนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
5.2.14 พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกํากับดูแลให้
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจําทุกปี และมีระบบ
การพิจารณากาํ หนดค่าตอบแทนแก่ผบู้ ริหารระดับสูงทีร่ อบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและ
ผลการดําเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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5.2.15 พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ งเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง
5.2.16 ดูแลให้ฝ่ายบริหารตั้งหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ท่ีท�ำหน้าที่ในการสื่อสารกับ
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และ
ทันเวลา
5.2.17 ก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่
ท�ำงาน
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้น�ำ
ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางใน
การประกอบธุรกิจ และก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.3

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8/2560 เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ให้มกี ารพิจารณาทบทวนนโยบาย
และการปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ โดยมีการเพิม่ เติมบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการให้สอดคล้องกับ
หลักปฏิบัติทั้ง 8 ข้อของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน โดยมีการเปิดเผยรายงาน
การก�ำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) พร้อมทั้งนโยบาย
ส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่าน รวมถึงเลขานุการบริษัทเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก�ำกับดูแล
กิจการ ทั้งของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสถาบันอื่นเพื่อ
น�ำความรู้ความสามารถมาพัฒนาทางบริหารต่อไป

5.4 จรรยาบรรณธุรกิจ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ให้มีการพิจารณาทบทวนประมวล
จริยธรรมทางธุรกิจ โดยมีการเพิ่มเติมการจัดท�ำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ทั้งนี้ บริษัทได้มกี ารประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัตอิ ย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการ
ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

5.5

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาการท�ำรายงานระหว่างกันกับบุคคลทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ดว้ ยความ
รอบคอบ และสมเหตุสมผล พร้อมทั้งได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บน
หลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท�ำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำ
กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น
กรรมการผูบ้ ริหารหรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง เพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั เท่านัน้ และควรหลีกเลีย่ งการกระท�ำที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดให้ผทู้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องหรือเกีย่ วโยงกับรายการทีพ่ จิ ารณา ต้องแจ้ง
ให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน
รวมถึงไม่มีอ�ำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
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คณะกรรมการตรวจสอบจะน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจ�ำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ด้วย

5.6

ระบบการควบคุมภายใน

บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหาร และระดับปฏิบตั งิ าน และเพือ่ รักษาเงินทุนของ
ผูถ้ อื หุน้ และสินทรัพย์ของบริษทั บริษทั จึงได้ดำ� เนินการจัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายใน โดยได้ประกาศเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานของบริษัทและได้ก�ำหนดภาระหน้าที่ อ�ำนาจ
การด�ำเนินการของผูป้ ฏิบตั งิ านและผูบ้ ริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน โดยมีการแบ่งแยกหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
ผูต้ ดิ ตามควบคุม และผูป้ ระเมินผลออกจากกัน พร้อมทัง้ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ให้เกิดประโยชน์
ทัง้ นี้ บริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และ
การตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลเพียงพอและเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจตลอดจนการ
ดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการทุจริตที่อาจเกิด
ขึ้น โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่ส�ำคัญ
อย่างสม�่ำเสมอและรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบ
ควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมทั้งการด�ำเนินงานและการก�ำกับดูแลปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการ
ความเสี่ยงและการให้ความส�ำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบควบคุม
ภายในเพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงินของบริษัท

5.7 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะท�ำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชี
มาประชุมร่วมกันและน�ำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทรวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส�ำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน
ด�ำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม�่ำเสมอด้วย

5.8

การประชุมคณะกรรมการ

บริษทั ได้กำ� หนดให้จดั ประชุมคณะกรรมการโดยปกติเป็นประจ�ำทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิม่ เติม
ตามความจ�ำเป็น โดยมีการก�ำหนดวาระที่ชัดเจน และน�ำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อ
ให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจ�ำเป็นเร่งด่วนในการประชุม
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันก�ำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณา
เป็นวาระการประชุมได้
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ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศ
รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์เพิม่ เติมในฐานะผูท้ เี่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ จะได้รบั ทราบนโยบายโดยตรงเพือ่ ให้สามารถ
น�ำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดย
ให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในทีป่ ระชุมจะออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ เสียงเป็นเสียงชีข้ าด
รายงานประจ�ำปี 2561

ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทจะมอบหมาย
ให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็น
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษทั พิจารณาลงลายมือชือ่ รับรองความถูกต้อง โดยเสนอ
ให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุม
ต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง

5.9

วาระในการด�ำรงต�ำแหน่ง

วาระในการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน พ.ศ. 2535
ส่วนกรรมการอิสระมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่ได้รบั มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จาก
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการดังกล่าวได้กระท�ำคุณประโยชน์ตอ่ บริษทั เป็นอย่างยิง่ และ
การด�ำรงต�ำแหน่งตามวาระทีก่ ำ� หนดมิได้ทำ� ให้ความเป็นอิสระขาดหายไป ทัง้ นีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษัท และผู้ถือหุ้นด้วย

5.10 ค่าตอบแทน
บริษทั มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารทีจ่ งู ใจในระดับทีเ่ หมาะสม โดยให้คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนท�ำหน้าที่ โดยค�ำนึงถึงผลการด�ำเนินงานของบริษทั และความสอดคล้องกับธุรกิจอุตสาหกรรม
เดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริหารแต่ละท่าน โดยบริษทั ใช้ความ
ระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของบริษทั ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม โดยเป็นอัตราทีแ่ ข่งขันได้ในกลุม่ ธุรกิจ
เดียวกัน เพือ่ ทีจ่ ะดูแลและรักษาผูบ้ ริหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพไว้ ผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั มอบหมายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้
จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดให้
มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยค่า
ตอบแทนทีจ่ า่ ยให้แก่กรรมการผูบ้ ริหารในแบบทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ� หนด

5.11 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้มกี ารฝึกอบรมและการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการก�ำกับ
ดูแลกิจการของบริษทั เพือ่ ให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง และในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงกรรมการหรือ
แต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
รวมถึงการจัดให้มกี ารแนะน�ำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ให้แก่กรรมการใหม่โดยสรุป
ที่ผ่านมารวมทั้งในปี 2561 มีกรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
รายละเอียด
นายพงศ์ศิริ ศิริธร
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 262 /2018 ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นายสันติ พงค์เจริญพิทย์
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 262/2018 ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ - การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
- 6 ทักษะการบริหารส�ำหรับสุดยอดผู้จัดการ
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส�ำหรับ HR มือใหม่
- เทรนนิ่งออฟฟิศ (TO) ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 16
- การสอบสวนและการลงโทษทางวินัยอย่างถูกต้องและถูกกฎหมาย รุ่นที่ 28
- คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน OSH&E Committee Program
บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
รายละเอียด
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
- ก้าวทันกับผู้ท�ำบัญชียุคใหม่ Modern Accountant
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่นักบัญชีต้องทราบพร้อมอัพเดทมาตรฐาน
ฉบับใหม่ล่าสุด
- อัพเดทล่าสุดปัญหาการจัดท�ำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- คอร์เปอร์เรทไฟแนนซ์ Corporate Finance รุ่นที่ 3
- Excel Managerial Accounting ส�ำหรับงานบัญชีบริหาร
- บัญชีขนั้ ต้น บัญชีขนั้ กลาง บัญชีขนั้ สูง ปฏิบตั กิ ารด้านมาตรฐานการบัญชี TFRS
ฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด - นายงานรักษาความปลอดภัยประจ�ำท่าเรือ
(บางปะกง)
- ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น ผู้ควบคุม
การใช้ปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นและผู้ยึดเกาะวัสดุ
ฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด - การสอบสวนอุบัติเหตุ (Accident Investigation Workshop)
(ศรีราชา)
- การอบรมทบทวนการท�ำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
- ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น ผู้ควบคุม
การใช้ปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นและผู้ยึดเกาะวัสดุ
- การใช้โปรแกรม ForwardPro Express for Job Development
- เทคนิคและการขับรถอย่างปลอดภัย การตรวจเช็กอุปกรณ์และการบ�ำรุงรักษา
รถ การขับรถให้ประหยัดเชื้อเพลิง
- การพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงานในธุรกิจขนส่งสินค้า
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
- ดิจิทัล โซเชียล อินโนเวชั่น (Digital Social Innovation 2018)
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
- B2 Goals 2018 for Strategicall
- อัพเดทกฎหมายศุลกากร กฎหมายเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร

5.12 การรายงานข้อมูล
1) คณะกรรมการ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทัว่ ไปต่อผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไป
อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีค�ำอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุน ทั้งในด้าน
นโยบาย ผลการด�ำเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลส�ำเร็จ และอุปสรรคของกิจการ
2) คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบ
บัญชี
3) คณะกรรมการได้จดั ท�ำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดท�ำและเปิดเผยรายงาน
ทางการเงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจ�ำปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี โดย
ครอบคลุมถึง
3.1) การปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของกฎหมาย ทีก่ ำ� หนดให้คณะกรรมการของบริษทั ต้องจัดท�ำให้มกี ารจัดท�ำ
งบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริง และสมเหตุ
สมผล
3.2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดการให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอเพื่อจะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การทุจริต หรือมีการด�ำเนินการที่ผิดปกติ

52

3.3) ค�ำยืนยันว่าบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดท�ำ
งบการเงินของบริษัท
รายงานประจ�ำปี 2561

5.13 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยประเมินทั้งคณะ (Board SelfAssessment) เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้คณะกรรมการใช้เป็นกรอบในการก�ำหนดบรรทัดฐาน ตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าที่
และน�ำผลที่ได้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบใน
ผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

5.14 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุ คน ก่อนการท�ำหน้าทีก่ รรมการ เพือ่ ให้กรรมการ
ใหม่รบั ทราบความคาดหวังทีบ่ ริษทั มีตอ่ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบตั ใิ น
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษทั เพือ่
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทมีกรรมการที่เข้ารับต�ำแหน่งใหม่ คือ
1. นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
2. นายธานี โลเกศกระวี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
3. นายพงศ์ศิริ ศิริธร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561
4. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561
5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

5.15 การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้กรรมการของบริษัทสามารถด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท ยกเว้นในกรณีได้รับมอบหมายจากบริษัท
ให้ไปด�ำรงต�ำแหน่ง
คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั สามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน
ไม่เกิน 5 บริษัท บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัท
ย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทมีความจ�ำเป็นต้องเข้าไปก�ำกับดูแลการบริหารจัดการเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของบริษัท

5.16 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็น
ผู้น�ำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับ
ทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผูบ้ ริหารก็มโี อกาสได้เรียนรูแ้ ละท�ำความ
เข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งกรรมการผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารจะ
ประชุมติดตามงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงเป็นประจ�ำทุกเดือน

5.17 การจัดท�ำรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริหารและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
บริษัทก�ำหนดให้มีการจัดท�ำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก�ำกับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยก�ำหนด
ให้กรรมการและผู้บริหารต้องจัดท�ำแบบรายงานดังกล่าว และก�ำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บ รวบรวม
ใช้ในการตรวจสอบและก�ำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารมีหน้าที่ต้อง
รายงานการเปลี่ยนแปลงให้เลขานุการบริษัทรับทราบการเปลี่ยนแปลงนั้น ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานได้มีการ
ทบทวนประจ�ำปี
บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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5.18 การจัดท�ำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
เพื่อก�ำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรส
และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษทั บางปะกง เทอร์มนิ อล จ�ำกัด
(มหาชน) จะต้องแจ้งให้บริษทั ทราบและรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ภายใน 3 วันท�ำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น / ถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการให้ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป โดยทุกสิ้นไตรมาสและสิ้นปี
ส�ำนักเลขานุการบริษทั จะท�ำหนังสือแจ้งห้ามไม่ให้กรรมการผูบ้ ริหารหรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูล
ภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วัน ตั้งแต่วัน
ปิดงบจนถึงวันแจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการป้องกันไม่
ให้น�ำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ ทั้งนี้ ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายใน

คณะทำ�งานความเสี่ยง
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คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 มีจ�ำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
ล�ำดับ
ชื่อ -สกุล
1. พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล
2.

นายวุฒิชัย ดวงรัตน์

3.

นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์

4.

นายสันติ พงค์เจริญพิทย์

5.

นายฐิติศักดิ์ สกุลครู

6.
7.
8.
9.

นายพงศ์ศิริ ศิริธร
นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนัส
นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
นายธานี โลเกศกระวี

ต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวกรวรรณ แสนชมภู เป็นเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
(ปรับปรุงโดยมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561)
ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติส�ำคัญ
4 ประการ คือ
a. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
b. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
c. การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
d. การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of
Disclosure)
2. ด�ำเนินกิจการค้าของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของ
คณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. วางแผนและนโยบาย การบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการด�ำเนินงานของบริษัท ก�ำหนด
ระเบียบต่างๆ ของบริษัท
4. แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึง่ หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระท�ำ
การอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตที่คณะกรรมการพึงมี และมีสิทธิที่จะยกเลิก
เพิกถอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจดังกล่าวได้
5. พิจารณา และอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่ส�ำคัญ อันเกี่ยวกับบริษัทหรือที่เห็นสมควรจะด�ำเนินกิจการนั้นๆ เพื่อ
ให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท
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6. ก�ำหนด ทบทวนอ�ำนาจอนุมัติ
คณะกรรมการก�ำหนด ทบทวนและอนุมตั ิ วิสยั ทัศน์ นโยบาย พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ
และงบประมาณของบริษัท อย่างน้อยทุกๆ 1 ปี รวมทั้งก�ำกับ ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงาน
อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนงานทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
7. อนุมัติ และทบทวนนโยบาย ดังต่อไปนี้
• นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
• นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
• ประมวลจริยธรรม
• นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล
• นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนเรื่องร้องเรียน
8. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทยึดมั่น และให้ความส�ำคัญในการบริหารตามหลักจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ และนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านโครงสร้างองค์กรและด้านกลยุทธ์การจัดการ โดย
ก�ำหนดบทบาท และแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
9. คณะกรรมการก�ำหนดให้มกี ระบวนการรับเรือ่ งร้องเรียน และด�ำเนินการกรณีมกี ารแจ้งเบาะแสการกระท�ำ
ผิดโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษทั การส่งจดหมายมายังทีอ่ ยูข่ องบริษทั หรือการแจ้งโดยตรงกับหัวหน้า
งาน
10. ก�ำหนดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตภายในบริษทั อนุมตั กิ ารน�ำนโยบาย แนวทางการ
ปฏิบตั ิ และมาตรการ/ขัน้ ตอนในการปฏิบตั เิ พือ่ การต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชัน ไปปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องและ
ทั่วทั้งองค์กร
11. ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่าย
บริหารได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ในทุกๆ รูปแบบ ในทุกๆ กิจกรรม
ของบริษัทและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
12. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/
ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี
ในเรื่องของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม และให้ค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อสงสัย
ข้อซักถามต่างๆ กรณีไม่ปฏิบัติตามมีบทลงโทษตามกฎหมาย
13. ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ขับเคลื่อนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
14. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และก�ำกับดูแลให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจ�ำทุกปี ให้มีระบบการพิจารณา
ก�ำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการ
ด�ำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
15. พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการหรือกิจกรรมสัมมนาทีเ่ ป็นการเพิม่ พูนความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง
16. ก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดตั้งหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ท�ำหน้าที่ในการสื่อสาร
กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และ
ทันเวลา
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17. ก�ำกับดูแลให้มกี ารก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานทีท่ ำ� งาน
18. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคูก่ บั รายงานของ
ผู้สอบบัญชี น�ำเสนอรายงานประจ�ำปีของบริษัทและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติ
หน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน
ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ล�ำดับ
ชื่อ-สกุล
1. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์
2. นายสันติ พงค์เจริญพิทย์
3. นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวธิดารัตน์ ทีอุทิศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจ�ำปี) ทีถ่ กู ต้องและเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งก�ำกับดูแลการ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงาน และมาตฐานสากลว่าด้วยการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน
4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบกับบริษัท รวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่ามีการป้องกันความเสี่ยงที่จะท�ำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการ
เงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด
5. พิจารณาและทบทวนนโนบายดังต่อไปนี้ ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมบริษัท
วัฒนธรรมองค์กร
• นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
• นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
• ประมวลจริยธรรม
• นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล
• นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนเรื่องร้องเรียน
6. ด�ำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีกระบวนการรับและก�ำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน
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7. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. พิจารณาคัดเลือกเพือ่ เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระและก�ำหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน
และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระส�ำคัญ รวมทั้งเข้าร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและ
ครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าท�ำ
รายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
10. จัดท�ำรายงานผลการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของ
บริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
• รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจ
สอบในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามวรรคหนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั
โดยตรงและคณะกรรมการของบริษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ล�ำดับ
ชื่อ-สกุล
1. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์
2. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู
3. นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

โดยมีนางสาวกรวรรณ แสนชมภู เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
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1. ก�ำหนดวิธีการหรือหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท
รายงานประจ�ำปี 2561

2. ก�ำหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการทีต่ อ้ งการทดแทน เพือ่ ให้มอี งค์ประกอบและคุณสมบัตติ ามกฎหมายระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง และก�ำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติพร้อมเหตุผลประกอบต่อคณะกรรมการบริษัท
3. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ
4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งติดตามและ
สรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อน�ำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ท�ำงาน
5. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ
รวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
6. จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา
7. ก�ำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าทดแทนให้คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการที่เป็น
ธรรมและสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
8. ประเมินผลทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการเพื่อก�ำหนดค่าตอบแทนก่อน
น�ำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
9. พิจารณางบประมาณการขึน้ ค่าจ้าง การเปลีย่ นแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั คณะ
กรรมการบริหาร รวมทั้งฝ่ายจัดการเพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท
10.. พิจารณาทบทวนศึกษา ติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร รวมทัง้ ฝ่ายจัดการโดยเปรียบเทียบกับบริษทั อืน่ ทีม่ กี ารประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน
คณะกรรมการบริษัทยังได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร มีจ�ำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
ล�ำดับ
1.
2.
3.*
4.*
5.*

ชื่อ-สกุล
นายฐิติศักดิ์ สกุลครู
นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนัส
นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
นายธานี โลเกศกระวี
นายพงศ์ศิริ ศิริธร

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

หมายเหตุ :
1. กรรมการล�ำดับที่ 3 โดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตัง้ ให้ นางสาวสุทธิรตั น์
ลีสวัสดิ์ตระกูล เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร
2. กรรมการล�ำดับที่ 4 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้งให้ นายธานี
โลเกศกระวี เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร
3. กรรมการล�ำดับที่ 5 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 4 มกราคม 2561 แต่งตั้งให้ นายพงศ์ศิริ
ศิริธร เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561

บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด�ำเนินงาน งบประมาณประจ�ำปี และอ�ำนาจการบริหารต่างๆ
ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด�ำเนินงานและงบ
ประมาณประจ�ำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพ
ธุรกิจ พร้อมให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดท�ำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อการ
เปิดบัญชี กู้ยืม จ�ำน�ำ ค�้ำประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อการ
ท�ำธุรกรรมตามปกติของบริษัท ภายใต้อ�ำนาจวงเงินที่ได้ก�ำหนดไว้
4. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การ
ฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดย
อาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นผู้มีอ�ำนาจแทนบริษัทที่
จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
5. ก�ำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทและอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใด
บุคคลหนึง่ หรือหลายคนกระท�ำการอย่างหนึง่ อย่างใด แทนคณะกรรมการบริหารตามทีเ่ ห็นสมควรได้ และ
คณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�ำนาจนั้นๆ ได้
6. พิจารณากลัน่ กรองงานทุกประเภททีเ่ สนอคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ของบริษทั ทีจ่ ะเป็นผูพ้ จิ ารณากลัน่ กรอง
เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ทัง้ นี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการ
อนุมัติการเข้าท�ำรายการที่ท�ำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
บริษัท บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับ
บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

การสรรหา การแต่งตั้ง และวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
1. กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมการบริหารงานหรือมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน
นิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ น
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
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(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น
บิดา มารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอชือ่ ให้เป็นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั
ย่อย
(ง) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าทีก่ ระท�ำเป็นปกติเพือ่ ประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค�ำ้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ
รวมถึงการกระท�ำอืน่ ในลักษณะเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้บริษทั หรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งช�ำระต่ออีก
ฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ยสี่ บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่
จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระ
หนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นีใ้ นกรณีทผี่ ใู้ ห้บริการวิชาชีพเป็นนิตบิ คุ คลให้รวมถึง
การเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการ
วิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การ
แต่งตั้ง
(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
(ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
ทัง้ นี้ ภายหลังได้รับการแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการอิสระทีม่ ีลกั ษณะเป็นไปตามวรรคหนึง่ (ก) ถึง (ซ) แล้ว
กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้รว่ มตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษทั
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดย
มีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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การสรรหา การแต่งตั้ง และวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
บริษัทมีกระบวนการสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้
ท�ำหน้าที่พิจารณาคัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ไม่มีลักษณะต้อง
ห้ามตามที่กฎหมายก�ำหนด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาก่อนจะน�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
ผู้แต่งตั้ง ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วย
กันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการและต�ำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยกันได้ และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จ�ำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือก
ตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ�ำนวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
กรรมการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ�ำปีทกุ ครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต�ำแหน่งอย่างน้อยจ�ำนวนหนึง่ ในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้เคียงที่สุด
โดยกรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจาก
ต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่อีกครั้งก็ได้
นอกจากการพ้นต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นต�ำแหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จ�ำกัด
• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
• ศาลมีค�ำสั่งให้ออก
• กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชน จ�ำกัดทราบด้วยก็ได้
ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะ
กรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน
ดังกล่าว จะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนี่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่
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ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต�ำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในต�ำแหน่ง
เพื่อด�ำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จ�ำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีค�ำสั่งเป็น
อย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากต�ำแหน่งตามค�ำสั่งศาล
คณะกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1)
เดือนนับแต่วันที่พ้นจากต�ำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม
และโฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณา
เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินการภายใน
ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ
อาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

คณะท�ำงานความเสี่ยง
บริษัทได้แต่งตั้งคณะท�ำงานความเสี่ยงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2560 คณะท�ำงานความเสี่ยงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง
2. ก�ำหนดคู่มือการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
3. วิเคราะห์ความเสี่ยง
4. ระบุความเสี่ยง
5. ประเมินความเสี่ยง
6. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
7. รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอ้างอิงตามบทบาทหน้าที่ตาม
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 4 สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง
ที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
8. สื่อสารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงานในองค์กร

แผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan)
บริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจน
การด�ำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง อันจะน�ำมาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทจึงได้เริ่ม
จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งขึ้น โดยได้ก�ำหนดขั้นตอนและกระบวนการสืบทอดต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดต�ำแหน่งส�ำคัญ
ขององค์กรต่อไป

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ทีผ่ า่ นมา บริษทั เคยแต่งตัง้ บุคคลไปเป็นกรรมการและผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม แต่ในปัจจุบนั บริษทั
ไม่มีนโยบายส่งผู้บริหารหรือส่งกรรมการไปควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายป้องกันการน�ำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินของ
บริษัทก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการจ�ำกัดจ�ำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลในวงจ�ำกัดผู้บริหารต้องรายงาน
การถือหลักทรัพย์ของตน ของคูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ซึง่ ถือหลักทรัพย์ของบริษทั ตามบทก�ำหนดโทษ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และได้ก�ำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ได้ก�ำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระท�ำการใดๆ
ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว
โดยบริษัทได้ก�ำหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่นในทางมิชอบ การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท
บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทใน
ระดับที่เท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นสถาบัน ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็น
ธรรม และได้รับข้อมูลเพียงพอตามที่บริษัทเปิดเผยช่องทางต่างๆ มีดังนี้
โทรศัพท์ :

0-2367-3570

เว็บไซต์ :

www.begistics.co.th

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : ir@begistic.co.th
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ล่วงรู้ข้อมูลภายในเชิงลึก และทีมงานผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (Top
Management) จะเป็นผูล้ ว่ งรูห้ ลักการบริหารและนโยบายของบริษทั และบุคลากรต้องรักษาความลับในส่วนทีต่ วั เอง
รับผิดชอบไม่ให้ความลับตกไปยังบุคคลอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง โดยบริษทั จะไม่เปิดเผยข้อมูลทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผย
ต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต กลุ่มบุคคลหรือบุคคลอื่นใด (รวมถึงสื่อมวลชน นักวิเคราะห์) จนกว่า
ข้อมูลจะได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้
ห้ามผูบ้ ริหารและบุคลากรทีล่ ว่ งรูข้ อ้ มูลภายในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ หาผลประโยชน์
ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
(Insider Trading) โดยห้ามผูบ้ ริหารและบุคลากรทีล่ ว่ งรูข้ อ้ มูลภายในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ซอื้ ขายหุน้ ในช่วง
เวลา 1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงิน หรือก่อนการประกาศสารสนเทศที่มีนัยส�ำคัญ จนกว่าบริษัทจะได้ด�ำเนิน
การเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใดโดย
เฉพาะ ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 1 เดือน
(Blackout Period) ก่อนแจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่าน ระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตุการณ์ที่ท�ำให้ผลประกอบการของบริษัทถูก
คาดการณ์คลาดเคลื่อนอย่างมีนัยส�ำคัญ จนส่งผลให้ผู้ที่น�ำข้อมูลไปใช้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทจะด�ำเนินการเปิด
เผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การกระท�ำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทถือเป็นการ
ปฏิบัติขัดกับนโยบายและจริยธรรมทางธุรกิจ ต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และยังมีความผิดตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบาย
การเผยแพร่ข้อมูลการด�ำเนินงานของบริษัท
รายงานประจ�ำปี 2561

บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เผื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน
และได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ยึดตามหลักประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน

ค�ำนิยาม ข้อมูลส�ำคัญ
ข้อมูลส�ำคัญ หมายถึง ข้อมูลใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ที่หากมีการเปิดเผยข้อมูลโดย
วิธีการที่ไม่เหมาะสม อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญ ต่อความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท หรือกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์ หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุน ได้แก่
1. งบการเงิน และการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่ส�ำคัญ
2. ข้อมูลที่เกี่ยวกับการควบรวมบริษัท การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่อาจมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัท
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ หรือการลงทุนมีมูลค่าที่มีนัยส�ำคัญ
4. การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล
5. ข้อมูลการคาดการณ์เกีย่ วกับสภาวะ ทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษทั
และบริษัทย่อย
6. ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจที่ส�ำคัญ
7. ข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นว่ามีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และการตัดสินใจในการลงทุน

หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลส�ำคัญของบริษัท
1. การเปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะให้เปิดเผยด้วยความระมัดระวัง ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา
พร้อมทั้งด�ำเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนได้รับข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอ และเท่าเทียมกัน
และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท
2. การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นการคาดการณ์ทเี่ กีย่ วกับทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคต
ของบริษัท ให้เปิดเผยด้วยความระมัดระวัง อธิบายถึงเงื่อนไข หรือสมมติฐานทีใ่ ช้ประกอบการคาดการณ์นั้น
3. การเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญทีไ่ ด้เปิดเผยสูส่ าธารณะแล้วให้เปิดเผยอย่างชัดเจน ครบถ้วนโดยไม่ให้เกิดความสับสน
นอกจากนัน้ การให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับข้อมูลทีเ่ คยเปิดเผยไปแล้วนัน้ ต้องมีความชัดเจน และสอดคล้องกัน
ไม่ขัดแย้งกับข้อมูลที่เคยเปิดเผยไปแล้วจนอาจท�ำให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดในข้อมูลเดิม
4. การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อมูลส�ำคัญให้เปิดเผยตามข้อเท็จจริง และไม่เจตนาให้ผู้ใช้ข้อมูลส�ำคัญผิดใน
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน ราคาหลักทรัพย์
5. การเปิดเผยข้อมูลที่อาจท�ำให้บริษัทได้รับผลกระทบเชิงธุรกิจหรือการแข่งขันให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น
ข้อมูลที่เกี่ยวกับต้นทุนความลับทางการแข่งขัน

หลักเกณฑ์ที่ต้องถือปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท
เพื่อประโยชน์ต่อการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กรรมการและพนักงานที่ถือเป็นบุคคลที่ล่วงรู้ หรือมีโอกาสล่วงรู้
ข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งเป็นสาระส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ถือปฏิบัติดังนี้
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ทีม่ สี าระส�ำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผย
สารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้อื่น
บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท แต่เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการ
เปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชนและภายหลังจากมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำ
ปี เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลอย่างทั่วถึงอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับ
โอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องจัดท�ำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลให้รับทราบตามเหตุการณ์ที่ก�ำหนด
4. กรรมการ และผู้บริหาร หากมีการซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งข้อมูลต่อเลขานุการบริษัทอย่าง
น้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�ำการซื้อขาย และแจ้งข้อมูลหลังการซื้อขาย 1 วัน นับจากวันที่ซื้อขายหลักทรัพย์
5. เลขานุการบริษทั มีหน้าทีร่ วบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผูบ้ ริหารรวมถึงคูส่ มรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
ทัง้ นี้ หากกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบว่าด้วยการควบคุมเกีย่ วกับสารสนเทศ
ภายใน และระเบียบว่าด้วยการถือหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัท และอาจมีโทษตามกฎหมาย

ช่วงเวลาการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ
ช่วงเวลาในการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ประกาศของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ หรือเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นๆ กรณีเป็นข้อมูลส�ำคัญที่ไม่
ได้เปิดเผยสู่สาธารณะจะต้องได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเท่านั้น

เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยส�ำคัญ
เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยส�ำคัญ ข่าวคลาดเคลื่อน หรือมีการอ้างอิงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลส�ำคัญรั่วไหลไปสู่
บุคคลอื่น หรือถูกเปิดเผยก่อนเวลาอันควร และอาจก่อให้เกิดข่าวลือที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และ/หรือการ
ด�ำเนินงานของบริษัทไม่ว่าทางบวกหรือทางลบ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงข้อมูลส�ำคัญและข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้ง ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและช่อง
ทางการเปิดเผยต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโดยทันที

การแต่งตั้งและหน้าที่ของผู้เผยแพร่ข้อมูล
1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน หรือเลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่เผยแพร่
ข้อมูลตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินประจ�ำปี และงบการเงินรายไตรมาส แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (56-2)
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน หรือเลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่เผยแพร่
ข้อมูลตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการเกี่ยวโยง ก�ำหนดวันประชุม
ผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้สอบบัญชี การย้ายที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
และโครงการลงทุน
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน หรือเลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่ให้ข้อมูล
ทั่วไปส�ำหรับการด�ำเนินงานของบริษัท
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4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน หรือเลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่ประสาน
งานกับหน่วยงานศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่นๆ
5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้รับผิดชอบในการก�ำกับดูแลและเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้
มั่นใจว่าข้อมูลนั้นๆ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายนี้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
บริษัทให้ความส�ำคัญกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนคาดหวังและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม
ให้เกิดเป็นรูปธรรม บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
8/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และได้มีการอนุมัติให้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2560 และในปี 2561 ไม่มกี ารปรับเปลีย่ นเนือ้ หาเพิม่ เติม เนือ่ งจากในปี 2560 ได้มกี ารปรับเปลีย่ นเนือ้ หาใหม่ทงั้ หมด
เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานภายในองค์กร
นโยบาย หลักการ และวัตถุประสงค์

“คอร์รัปชัน” หมายถึง การทุจริตในการกระท�ำหรือความประพฤติใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วย
กฎหมาย การให้ เสนอว่าจะให้ รับ หรือเรียกร้อง สินบนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่ากระท�ำด้วยตนเอง
หรือผ่านบุคคลอืน่ ในทุกรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็นการกระท�ำจากหรือกับเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานก�ำกับดูแลตามกฎหมายใดๆ หรือองค์กรสาธารณกุศล (เรียกรวมกันว่า “เจ้าหน้าที่”) และไม่ว่าจะเป็นการ
กระท�ำ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ในหรือต่างประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้
อ�ำนาจที่ไม่ถูกต้อง อันเป็นการให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือได้รับการปฏิบัติ หรือได้เปรียบเป็นพิเศษที่ไม่เป็น
ไปตามกฎหมาย หรือเพื่อชักจูงใจเจ้าหน้าที่อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและพนักงานจะด�ำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และกระท�ำเพื่อให้มั่นใจว่า การด�ำเนินการนัน้
ไม่ท�ำให้เกิดข้อครหา หรือท�ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
(ก) ไม่รับหรือให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้หนึ่งผู้ใดที่มีเจตนาชักน�ำให้กระท�ำหรือละเว้น
การกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง
(ข) ไม่เรียกหรือรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
“ผูเ้ กีย่ วข้องทางธุรกิจ” บุคคลหรือนิตบิ คุ คลหรือองค์กรทีบ่ ริษทั ติดต่อหรือมีสมั พันธ์ทางธุรกิจ ไม่วา่ จะเป็นองค์กร
ภาครัฐหรือเอกชน รวมถึงองค์กรสาธารณกุศล
บริษัทจะวางตัวเป็นกลางทางการเมือง จะไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนพรรคการเมืองใด
หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอ�ำนาจทางการเมือง ไม่บริจาคเงิน และ/หรือทรัพย์สินอย่างใดแก่พรรคการเมือง
บริษัทมีระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนกระบวนการ เพื่อควบคุมการจัดซื้อและการสั่งซื้อ การแจ้งให้ช�ำระ
หนี้ การเรียกเก็บค่าบริการ โดยจะมีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อใช้อ้างอิงและตรวจสอบได้
ช่องทางการร้องเรียน การให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทมีนโยบายคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนเรื่องร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเรื่องจะ
ได้รับความคุ้มครอง หากเป็นการกระท�ำที่สุจริต โดยผ่านช่องทางและกระบวนการในนโยบายดังกล่าว
กรรมการและพนักงานจะไม่เพิกเฉยหรือละเลย เมื่อพบเห็นการกระท�ำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน โดยให้แจ้งผ่านช่อง
ทางและกระบวนการ และจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบ และให้การส่งเสริมและสนับสนุน
นโยบายนี้อย่างเต็มก�ำลัง รวมถึงเสนอแนะความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจและข้อก�ำหนดของกฎหมาย
คณะกรรมการจะจัดให้ฝา่ ยจัดการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน ผ่านช่องทางการสือ่ สารของบริษทั เช่น
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
คณะกรรมการก�ำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นประจ�ำทุกปี
แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการคอร์รัปชัน

ผูต้ รวจสอบภายในท�ำหน้าทีต่ รวจสอบระบบการควบคุมภายในและให้ขอ้ เสนอแนะอย่างต่อเนือ่ งโดยด�ำเนินการ
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปีทไี่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจ
สอบที่มีนัยส�ำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2560 เลขานุการบริษัทร่วมกับหัวหน้าตรวจสอบภายในและฝ่ายทรัพยาบุคคลได้อบรมให้ผู้บริหารและ
พนักงานร้อยละ 100 ทราบถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน (ฉบับ
ปรับปรุง) และทบทวนนโยบายนี้พร้อมอธิบายและยกตัวอย่างกรณีศึกษาและแนะน�ำแนวทางในการปฏิบัติตนของ
ผู้บริหารและพนักงานเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เป็นจ�ำนวนเงิน
1,605,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจ
สอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ทั้งนี้ไม่เกิน 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -
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ต�ำแหน่ง
ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 12 มี.ค. 2562
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและ
249,999
249,999*
ก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
250,000*
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบริหารธุรกิจ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและงานบุคคล
เลขานุการบริษัท
-

*จ�ำนวนหุ้นรวม 871,759,905 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.68 บาท

6. นายพงศ์ศิริ ศิริธร
7. นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนัส
8. นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
9. นายธานี โลเกศกระวี
10. นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์
11. นางดวงนภา ทองสี
12. นายกฤษฎา ปัณฑุยากร
13. นายศิรชัช เพียรอุทัยวัฒน์
14. นางอุรัจฉัท สุภวัน
15. นางสาวกรวรรณ แสนชมภู

3. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์
4. นายสันติ พงค์เจริญพิทย์
5. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู

ชื่อ-สกุล
1. พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล
2. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

-

-

-

-

250,000
-

เพิ่ม (ลด)

ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities-CSR)
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility-CSR) เป็นหนึ่งในหลักการที่บริษัท
บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งในการด�ำเนินธุรกิจ ด้วยตระหนักว่า องค์กรจะเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน ต้องอาศัยทั้งวิสัยทัศน์ ความสามารถ ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการด�ำเนินงาน ด้วยหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

CSR in process
บริษัทจึงมีนโยบายให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) จึงได้ก�ำหนดแนวทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ โดยน�ำหลักการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ขี องบริษทั ไปปฏิบตั ใิ นการบริหารจัดการธุรกิจทุกระดับและถือเป็นกิจวัตรจนเป็นวัฒนธรรมทีด่ ขี ององค์กร
นอกจากนี้ บริษัทยังยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติงานเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้
ในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มที่ส�ำคัญด้วยกัน ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้
คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น รวมทั้งชุมชนที่ตั้งอยู่รอบท่าเทียบเรือของบริษัท สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อ
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นด้วย ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้

พนักงาน
บริษทั ตระหนักดีวา่ พนักงานคือทรัพยากรทีส่ ำ� คัญของบริษทั เป็นจุดเริม่ ต้นของความรับผิดชอบในวิสยั ทัศน์และ
พันธกิจขององค์กร บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดี ภายใต้กรอบวัฒนธรรม
เดียวกัน โดยบริษัทให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็น
มืออาชีพ ความสุขในการทางานและจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่าง
เสมอภาค การให้ผลตอบแทนกับสวัสดิการทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรม พร้อมทัง้ จัดระบบการติดต่อสือ่ สารและกิจกรรม
สันทนาการต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร
บริษัทมีการจัดให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมฺ Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และโครงการ “B2
GIVE” ร่วมแบ่งปันน�้ำใจสู่มูลนิธิกระจกเงา เพื่อให้สามารถผลักดันและรักษาพันธสัญญาที่มีต่อสังคม น�ำเด็กที่หาย
ออกจากบ้านกลับสู่ครอบครัว แก้ปัญหาธุรกิจการหาประโยชน์จากเด็กขอทาน ส่งเสริมอาสาสมัครในโรงพยาบาล
งานอาสาสมัครข้างถนน หรือแม้ในยามภัยพิบัติ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

ลูกค้า
บริษทั มุง่ มัน่ ในการพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดยี งิ่ ๆ ขึน้ เพือ่ ให้ลกู ค้าเกิดความเชือ่ มัน่ และความพึงพอใจสูงสุด
โดยมีนโยบายให้บริการที่มีคุณภาพทั้งด้านความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าโดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุ
ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของการให้บริการหรือเงื่อนไขใดๆ ของการให้บริการ นอกจากนี้พนักงาน
พึงรักษาความลับของลูกค้าและไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
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คู่ค้า
บริษทั ได้กำ� หนดแนวทางในการจัดซือ้ และจัดจ้างพร้อมทัง้ การจัดหาไว้เป็นระเบียบบริษทั เพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจ
กับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ตัวแทน
ของบริษัทมีการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและมีจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เหมาะสมโดยมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้า
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และปฏิบัติ
ตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบ
แจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข จากการที่บริษัทประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วม
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) เมื่อวันที่ 30
พฤศจิกายน 2560 นัน้ บริษทั จัดได้ทำ� จดหมายแจ้งให้คคู่ า้ รับทราบถึงการประกาศเจตนารมณ์ตอ่ ต้านทุจริตว่าจะไม่มี
การรับจ่ายและไม่มีการให้สินบนในการท�ำธุรกิจในทุกรูปแบบ และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตาม

เจ้าหนี้
บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อก�ำหนดของ
สัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะท�ำให้
เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

คู่แข่ง
บริษทั เน้นการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคูแ่ ข่งขัน ภายใต้กรอบกติกา
ของการแข่งขันทีด่ ี ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การ
จ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคูแ่ ข่ง เป็นต้น และไม่ทำ� ลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ผู้ถือหุ้น
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย เชื่อถือได้ และแน่วแน่ในการสร้างงาน
สร้างรายได้เพิ่ม รวมถึงสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ชุมชนรอบๆ บริษัท สังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทถือว่าการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจท่า
เทียบเรือและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล จึงส่งเสริมและสร้างจิตส�ำนึกแก่พนักงานและ
บุคคลผู้เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการรักษาคุณภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม และการ
เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบๆ
บริษัท และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

CSR after process
บริษทั ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมประเภทต่างๆ ของชุมชนและหน่วยงานของรัฐอย่างสม�ำ่ เสมอและเป็น
ไปอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้สนับสนุนการด�ำเนินงานของกรมศุลกากร ร่วมกิจกรรมของกรมเจ้าท่า
นอกจากนี้ยังมีการบริจาคเงินร่วมท�ำบุญกับวัดต่างๆ ในพื้นที่อีกด้วย

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน
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บริษัทได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยก�ำหนดให้การด�ำเนินการทุกกระบวนการอยู่
ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัดหรือถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการด�ำเนินงาน เนื่องจากความประมาท รู้เท่า
ไม่ถึงการณ์ ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิ่งเต้นให้พ้นผิด
รายงานประจ�ำปี 2561

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษทั มีการก�ำหนดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อ�ำนาจอนุมตั ิ และระเบียบการปฏิบตั งิ านของแผนก
ต่างๆ ทีช่ ดั เจน โดยคณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานและประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควยคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั โดยฝ่ายตรวจสอบภายในท�ำหน้าทีป่ ระเมินความ
เพียงพอระบบการควบคุมภายใน และประเมินความเสีย่ งของแผนกต่างๆ ภายในองค์กร เพือ่ จัดท�ำแผนการตรวจสอบ
ภายในส�ำหรับปี 2561 และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว และท�ำหน้าทีป่ ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษทั ตามแบบประเมินของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร จึงได้ก�ำหนดปัจจัยความ
เสี่ยงด้านต่างๆ และมีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ความเสี่ยงจากการที่เรือสินค้าระหว่างประเทศไม่สามารถ
เข้าเทียบท่าเรือของบริษัท ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และน้อยราย และความเสี่ยงจากการต่อ
อายุใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน ประกอบด้วย ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ ความเสี่ยงจากอัตราแลก
เปลี่ยน
3. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ ประกอบด้วย ความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั
มีขาดทุนสะสมจ�ำนวนมาก ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดย
บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�ำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน
ของบริษัทจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจ รวมถึงการท�ำธุรกรรมกับบุคคล
อื่นที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทางาน

นางสาวธิดารัตน์ ทีอุทิศ
หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
ปริญญาตรีบัญชี – การบัญชี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพตรวจสอบภายในของประเทศไทย รุ่นที่ 48 (CPIAT)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัท คาร์แมกซ์ พระราม 9 กรุ๊ป จ�ำกัด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ�ำกัด (มหาชน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในขององค์กร รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้บริหาร โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพือ่ พัฒนา
และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น
2. สอบทานการและสนับสนุนให้มกี ารพัฒนาระบบการทางานให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
3. ปฏิบตั งิ านอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือผู้บริหาร
บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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รายการระหว่างกัน
สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2561 ดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/
ลักษณะ ความสัมพันธ์
บริษัท แพลทตินั่ม คอนเทนเนอร์ไลน์ส
จ�ำกัด*

บริษัท แพลทตินั่ม เอ็มเมอรัลด์ จ�ำกัด* บริษัท แพลทตินั่ม เจด จ�ำกัด* และ
บริษัท แพลทตินั่ม ไดมอนด์ จ�ำกัด
บริษัท แพลทตินั่ม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ�ำกัด (มหาชน)** บริษัท มิลล์คอน บูรพา จ�ำกัด**
บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จ�ำกัด**
บริษัท ยูเอยูซี จ�ำกัด***
บริษัท มาลาคี จ�ำกัด
บริษัท ซีพีเอส ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด****
-
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ลักษณะรายการ
รายได้อื่น
ลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย
รายได้อื่น
ลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย
รายได้อื่น
ลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย
รายได้จากการให้บริการ
ค่าเช่า
ลูกหนี้การค้า
รายได้ค้างรับ
เจ้าหนี้การค้า
รายได้จากการให้บริการ
ค่าเช่า
ลูกหนี้การค้า
รายได้ค้างรับ
เงินทดรองจ่าย
เจ้าหนี้การค้า
รายได้จากการให้บริการ
ค่าเช่า
ลูกหนี้การค้า
รายได้ค้างรับ
เจ้าหนี้การค้า
ค่าเช่า
รายได้จากการให้บริการ
ลูกหนี้การค้า
รายได้ค้างรับ
เงินทดรองจ่าย
รายได้จากการให้บริการ
ค่าเช่า
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า

นโยบายการ
ก�ำหนดราคา
ราคาที่ตกลงกัน
2.50 – 6.25%
ราคาที่ตกลงกัน
2.50 – 6.25%
ราคาที่ตกลงกัน
2.50 – 6.25%
***
ราคาที่ตกลงกัน

***
ราคาที่ตกลงกัน

***
ราคาที่ตกลงกัน

ราคาที่ตกลงกัน
***

***
ราคาที่ตกลงกัน

มูลค่า (พันบาท)
2560
2561
155
198,311
227,144
90,176
332
4,847

-

- 136,520
41
- 33,709
1,891
30
- 40,119
232
4,121
2,567
12
23
- 44,792
572
8,821
1,435
442
642
1,704
93
22
35
1,460
19,882
1,563
21,274

*

ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ขายและโอนหุ้นสามัญของบริษัทร่วมดังกล่าวแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และ
สิ้นสุดความสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ดังกล่าว

**

เริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561

*** เริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
**** เริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
*** นโยบายการก�ำหนดราคา
- ส่วนงานให้บริการด้านโลจิสติกส์ โดยราคาที่ตกลงร่วมกัน
- ส่วนงานขนส่งในประเทศ โดยวิธีต้นทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่มและมีส่วนลดให้ตามที่ตกลงร่วมกัน
*บริษัทไม่ได้รับรู้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม* ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าดอกเบี้ยรับนี้จะเรียกเก็บไม่ได้ หนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย
ค้างรับจากบริษัทร่วม* ได้ตั้งครบถ้วน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัทได้เรียกเก็บหนี้บริษัทร่วม* แห่งหนึ่งเป็น
จ�ำนวน 227 ล้านบาท การเรียกคืนนี้เกิดจากการจ่าย ช�ำระหนี้แทนบริษัทร่วม* แห่งหนึ่ง ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อ
ว่าการเรียกคืนนี้จะเรียกเก็บไม่ได้ ดังนั้นจึงตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจ�ำนวน
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มีค�ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินั่ม คอร์นเทนเนอร์ ไลน์ส จ�ำกัด และบริษัท
แพลทตินมั่ เจด จ�ำกัดแล้ว และได้ประกาศค�ำสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนีด้ งั กล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 16
มกราคม 2561 เรียบร้อยแล้ว บริษัทเตรียมยื่นค�ำขอรับช�ำระหนี้เกี่ยวกับบริษัทลูกหนี้ทั้ง 2 ดังกล่าว โดยยื่นค�ำขอรับ
ช�ำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดีซึ่งยื่นได้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
มีคำ� สัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษทั แพลทตินมั่ เอ็มเมอรัลด์ จ�ำกัดแล้ว จะประกาศค�ำสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนีด้ งั
กล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 13 มีนาคม 2561 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 มีค�ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท
แพลทตินมั่ ไดมอนด์ จ�ำกัดแล้ว จะประกาศค�ำสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์ เด็ดขาดลูกหนีด้ งั กล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 3
กรกฎาคม 2561 ซึง่ บริษทั อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการยืน่ ค�ำขอรับช�ำระหนีต้ อ่ เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ตามกฎหมายต่อไป

บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
งบการเงิน
(ก) ผู้สอบบัญชีของบริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• ปี 2558: นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ำกัด
• ปี 2559: นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรตั น์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 บริษทั กรินทร์ ออดิท จ�ำกัด
• ปี 2560: นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรตั น์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 บริษทั กรินทร์ ออดิท จ�ำกัด
• ปี 2561: นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรตั น์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 บริษทั กรินทร์ ออดิท จ�ำกัด
(ข) สรุปรายงานการสอบบัญชี
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ส�ำหรับงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน) ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการด�ำเนินงานที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
โดยมีเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ คือ การด้อยค่าของที่ดินอาคารและอุปกรณ์และสิทธิการเช่า ซึ่งในปี 2561
ไม่ได้มีการตั้งส�ำรองด้อยค่าเพิ่มเติม และไม่มีการโอนกลับรายการด้อยค่าแต่อย่างใด
งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทตั้งแต่ปี 2558 - 2561 ผู้ลงทุนสามารถดูได้จาก Website ต่างๆ ดังนี้
- ส�ำนักงาน ก.ล.ต.: www.sec.or.th
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: www.set.or.th
- บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน): www.begistics.co.th
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บริษ ัท บี จิสติกส ์ จาก ัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2561

สินทร ัพย์

หมาย
เหตุ

งบกำรเงินที่
แสดงเงิน
ลงทุนตำมวิธ ี
ส่วนได ้เสีย
31 ธ ันวาคม
2561

หน่วย : พันบำท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ ันวาคม
31 ธ ันวาคม
2561
2560

สินทร ัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

5

323,599

323,599

22,949

ลูกหนีก
้ ำรค ้ำและลูกหนีห
้ มุนเวียนอืน
่

6

120,170

120,170

13,283

้ - สุทธิ
เงินให ้กู ้ยืมระยะสัน

7

-

-

-

8,085

8,085

2,369

11,649

11,649

8,077

463,503

463,503

46,678

สินทรัพย์ภำษี เงินได ้ของงวดปั จจุบน
ั
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
่
รวมสินทร ัพย์หมุนเวียน

สินทร ัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ
่ ขำย

8

177

177

18,410

เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ

9

6,370

4,680

-

เงินลงทุนระยะยำวอืน
่

10

16,500

16,500

-

อสังหำริมทรัพย์เพือ
่ กำรลงทุน

12

58,365

58,365

225,762

ทีด
่ น
ิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

13

182,094

182,094

182,546

333

333

-

สินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตน-สุทธิ
สิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ

14

27,592

27,592

30,349

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
่

11

46,427

46,427

8,840

337,858

336,168

465,907

801,361

799,671

512,585

รวมสินทร ัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทร ัพย์

2

รายงานประจาปี 2561
(มหาชน)
บริษัท บริ
บี ษจิัทสบีติกจิสส์ติจ�กส์ำกัจดากัด(มหาชน)
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บริษ ัท บี จิสติกส ์ จาก ัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2561

ิ และส่วนของผูถ
้ น
หนีส
้ อ
ื หุน
้
หมาย
เหตุ

งบกำรเงินทีแ
่ สดง
เงินลงทุนตำมวิธ ี
ส่วนได ้เสีย
31 ธ ันวาคม
2561

หน่วย : พันบำท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ ันวาคม
31 ธ ันวาคม
2561
2560

ิ หมุนเวียน
้ น
หนีส
เจ ้ำหนีก
้ ำรค ้ำและเจ ้ำหนีห
้ มุนเวียนอืน
่

91,227

91,227

16,057

ิ ระยะยำวทีถ
ส่วนของหนีส
้ น
่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี

15

16,599

16,599

11,151

ค่ำเช่ำค ้ำงจ่ำย

14

24,686

24,686

24,686

532

532

-

133,044

133,044

51,894

ิ หมุนเวียนอืน
หนีส
้ น
่
ิ หมุนเวียน
้ น
รวมหนีส

ิ ไม่หมุนเวียน
้ น
หนีส
เงินกู ้ยืมระยะยำว - สุทธิ

15

50,498

50,498

43,360

ค่ำเช่ำค ้ำงจ่ำย
ิ ไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์
ประมำณกำรหนีส
้ น
พนักงำน

14

57,470

57,470

65,685

16

191

191

420

-

-

200

108,159

108,159

109,665

241,203

241,203

161,559

ิ ไม่หมุนเวียนอืน
หนีส
้ น
่
ิ ไม่หมุนเวียน
้ น
รวมหนีส

ิ
้ น
รวมหนีส
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บริษ ัท บี จิสติกส ์ จาก ัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2561

ิ และส่วนของผูถ
้ น
หนีส
้ อ
ื หุน
้ (ต่อ)

หมาย
เหตุ

งบกำรเงินที่
แสดงเงิน
ลงทุนตำมวิธ ี
ส่วนได ้เสีย
31 ธ ันวาคม
2561

หน่วย : พันบำท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ ันวาคม
31 ธ ันวาคม
2561
2560

ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
ทุนเรือนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน

17

883,349

883,349

592,371

ทุนทีอ
่ อกและชำระแล ้ว

17

592,797

592,797

397,564

18

63,163

63,163

-

18

-

-

-

(95,810)

(97,500)

(47,181)

8

8

643

560,158

558,468

351,026

801,361

799,671

512,585

ส่วนเกิน(ต่ำกว่ำ)มูลค่ำหุ ้นสำมัญ - สุทธิ
กำไร(ขำดทุน)สะสม
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ขำดทุนสะสม
องค์ประกอบอืน
่ ของส่วนของผู ้ถือหุ ้น
ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ - สุทธิ

ิ และส่วนของผูถ
้ น
รวมหนีส
้ อ
ื หุน
้

4

8
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บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษ ัท บี จิสติกส ์ จาก ัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนและกาไรเบ็ ดเสร็ จ
้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม
สาหร ับแต่ละปี สิน
หน่วย : พันบำท
งบการเงินทีแ
่ สดงเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

ตามวิธส
ี ว่ นได้เสีย

2559

2561

2560

2559

รำยได ้
รำยได ้จำกกำรให ้บริกำร

560,568

123,792

96,109

560,568

-

96,109

รำยได ้อืน
่

10,270

1,844

2,422

10,270

-

2,422

รวมรำยได ้

570,838

125,636

98,531

570,838

-

98,531

548,563

130,496

110,725

548,563

-

110,725

69,049

49,782

40,875

69,049

-

40,875

หนีส
้ งสัยจะสูญ

-

33

64

-

-

64

ขำดทุนจำกกำรค้ำประกัน

-

-

-

-

-

-

3,928

1,457

433

3,928

-

433

621,540

181,768

152,097

621,540

-

152,097

-

-

-

2,139

-

-

(50,702)

(56,132)

(53,566)

(48,563)

-

(53,566)

-

-

-

449

-

-

(50,702)

(56,132)

(53,566)

(49,012)

-

(53,566)

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
่ สำหรับปี

(252)

(235)

(68)

(252)

-

(68)

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

(50,954)

(56,367)

(53,634)

(49,264)

-

(53,634)

(0.061)

(0.012)

(0.007)

(0.059)

-

(0.007)

ต ้นทุนและค่ำใช ้จ่ำย
ต ้นทุนค่ำบริกำร
ค่ำใช ้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร

ต ้นทุนทำงกำรเงิน
รวมค่ำใช ้จ่ำย
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษี
ภำษี เงินได ้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี

กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ ้นขัน
้ พืน
้ ฐำนและปรับลด
(บำท)
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บริษ ัท บี จิสติกส ์ จาก ัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ณ. ว ันที่ 31 ธ ันวาคม
หน่วย : พันบำท
่ นได้เสีย
งบการเงินทีแ
่ สดงเงินลงทุนตามวิธส
ี ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2559

2561

2560

2559

งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิได ้มำจำก(ใช ้ไปใน)

(66,992)

(19,501)

(33,466)

(66,992)

-

(33,466)

127,458

41,808

12,006

127,458

-

12,066

240,184

(6,443)

(1,859)

240,184

-

(1,859)

กิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดสุทธิใด ้มำจำก(ใช ้ไปใน)
กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได ้มำจำกกำร(ใช ้ไป
ใน)กิจกรรมจัดหำเงิน

หมำยเหตุ:
(1) เมือ
่ วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2561 ทีป
่ ระชุมคณะกรรมกำรบริหำร ครัง้ ที่ 9/2561 มีมติอนุมัตใิ ห ้ลงทุน
ในบริษัท ซีพเี อส ชิปปิ้ ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ในสัดส่วนร ้อยละ 26 ของทุนชำระแล ้วของบริษัท
ทีล
่ งทุนคิดเป็ นจำนวนหุ ้น 46,800 หุ ้น รำคำหุ ้นละ 100 บำท รวมเป็ นเงิน 4,680,000 บำท
บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตำมวิธส
ี ว่ นได ้เสียในงบกำรเงินทีแ
่ สดงเงินลงทุนตำมวิธส
ี ว่ นได ้
้ สุดวันที่ 31
เสียเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และส่วนแบ่งกำไรจำกบริษัทร่วมสำหรับปี สิน
้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ของบริษัท ซีพีเอส
ธัน วำคม 2561 ถือตำมงบกำรเงินรวมสำหรั บปี สิน
ื่ มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนนี้ ณ
ชิปปิ้ ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ซึง่ สอบทำนโดยผู ้สอบบัญชีอน
้ สุด
วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2561 มีจ ำนวน 6.37 ล ้ำนบำท ส่ว นแบ่งก ำไรจำกบริษั ทร่ว มนี้ส ำหรั บ ปี สิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีจำนวน 1.69 ล ้ำนบำท
ข ้อมูลทำงกำรเงินบริษัทร่วมทีม
่ ส
ี ำระสำคัญ
สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน
พันบำท
ณ วันที่ 31 ธ ้นวำคม
2561
สินทรัพย์หมุนเวียน

6

2560

27,047

-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

3,398

-

ิ หมุนเวียน
หนีส
้ น

8,928

-

ิ ไม่หมุนเวียน
หนีส
้ น

9,166

-

รายงานประจาปี 2561
บริ ษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน)

บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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สรุปรำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
พันบำท
ณ วันที่ 31 ธ ้นวำคม
2561
รำยได ้

27,744

-

ค่ำใช ้จ่ำย

12,517

-

6,499

-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน
่

(2)

2560

เงินลงทุนระยะยำวอืน
่
เป็ นเงินลงทุนในตรำสำรทุน ถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ประกอบด ้วย
พันบำท

่ บริษัท
ชือ
บริษัท โซโกะจัน
จำกัด

บริษัท มูนช็อต เวน
เจอร์ แคปปิ ตอล
จำกัด
เงินลงทุนระยะยำวอืน
่ สุทธิ

ประเภท
กิจกำร
บริหำรจัดกำร
ด ้ำนกำรรับคำ
้ ,
สัง่ ซือ
คลังสินค ้ำ
และกำรขนส่ง
ธุรกิจร่วม
ลงทุน

สัดส่วน
ควำมเป็ น
เจ ้ำของ
(ร ้อยละ)

ทุนชำระแล ้ว

ณ วันที่ 31
ธันวำคม
2561

10

2,469

9,000

3

250,000

7,500

252,469

16,500

เมือ
่ วันที่ 21 มิถุนำยน 2561 ทีป
่ ระชุมคณะกรรมกำรบริหำร ครั ง้ ที่ 6/2561 มีมติอนุ มัตใิ ห ้ลงทุนใน
บริษั ท โซโกะจัน จำกัด ในสัดส่วนร ้อยละ 10 ของทุนช ำระแล ้วของบริษัท ทีล
่ งทุนคิดเป็ นจำนวน
หุ ้น 2,468 หุ ้น รำคำหุ ้นละ 3,646.68 บำท รวมเป็ นเงิน 9,000,000 บำท
เมือวันที่ 24 สิงหำคม 2561 ทีป
่ ระชุมคณะกรรมกำรบริหำร ครัง้ ที่ 8/2561 มีมติอนุมัตใิ ห ้ลงทุนใน
บริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิ ตอล จำกัด ในสัดส่วนร ้อยละ 12 ของทุนจดทะเบียนบริษัททีล
่ งทุน
คิด เป็ นจ ำนวนหุ ้น 300,000 หุ ้น รำคำหุ ้นละ 100 บำท รวมเป็ นเงิน 30,000,000 บำท โดยแบ่ง
ชำระ 4 ปี ร ้อยละ 25 คิดเป็ นเงินจำนวน 7,500,000 บำท
(3)

่
สินทรัพย์ใช ้เป็ นหลักประกันวงเงินสินเชือ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เงินฝำกประจำ จำนวน 39.65 ล ้ำนบำท (31 ธันวำคม 2560 : 4.71
ล ้ำนบำท) ของบริษัท ได ้ใช ้เป็ นหลักปรปะกันสำหรับหนังสือค้ำประกันของธนำคำรทีอ
่ อกให ้แก่
หน่วยงำนรำชกำรสองแห่ง จำนวน 0.30 ล ้ำนบำท และจำนวน 36 ล ้ำนบำท หน่วยงำนเอกชนแห่ง
หนึง่ จำนวน 0.30 ล ้ำนบำท กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยจำนวน 0.30 ล ้ำนบำท และจำนวน 1.60
ล ้ำนบำท ค้ำประกันกำรใช ้บัตรน้ ำมัน
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เงินค้ำประกันจำนวน 0.50 ล ้ำนบำท ของบริษัท ใช ้ค้ำ
ประกันกำรใช ้บัตรน้ ำมัน และจำนวน 6 ล ้ำนบำท ออกให ้แก่หน่วยงำนเอกชนแห่งหนึง่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เครือ
่ งจักรและอุปกรณ์ซงึ่ มีรำคำทุนจำนวน 50.50 ล ้ำนบำท
่ มรำคำเต็มจำนวนแล ้ว) และอสังหำริมทรัพย์เพือ
(คิดค่ำเสือ
่ กำรลงทุนบำงส่วน (ดูหมำยเหตุ 4) ใช ้
เป็ นหลักประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันของธนำคำรจำนวน 35 ล ้ำนบำท ทีอ
่ อกให ้แก่กรมศุลกำกร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับเครือ
่ งจักรและ
อุปกรณ์ข ้ำงต ้นส่วนหนึง่ ได ้มีกำรโอนให ้แก่ธนำคำรนี้

8

(4)

อสังหำริมทรัพย์เพือ
่ กำรลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 อสังหำริมทรัพย์เพือ
่ กำรลงทุนของบริษัท ได ้แก่ ทีด
่ น
ิ
้ ที่ 60 ไร่ 1 งำน
จำนวน 2 โฉนด พืน
้ ทีป
่ ระมำณ 16 ไร่ 1 งำน 46 ตำรำงวำ และจำนวน 6 โฉนด พืน
44 ตำรำงวำ (ตำมลำดับ) แสดงโดยวิธรี ำคำทุน จำนวน 58.36 ล ้ำนบำทและจำนวน 225.76 ล ้ำน
บำท (ตำมลำดับ) (มูลค่ำยุตธิ รรมตำมรำคำประเมินโดยผู ้ประเมินรำคำอิสระจัดทำในปี 2561 โดย
วิธรี ำคำตลำดจำนวน 58.90 ล ้ำนบำทของ 2 โฉนด)
ทีด
่ น
ิ บำงส่วน (16 ไร่ 1 งำน 46 ตำรำงวำ) ใช ้เป็ นหลักดประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันของ
ธนำคำร (ดูหมำยเหตุ 3)
ตำมมติทป
ี่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท เมือ
่ วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 ได ้อนุมัตก
ิ ำรขำยทีด
่ น
ิ
อสังหำริมทรัพย์เพือ
่ กำรลงทุนในรำคำไม่ตำ่ กว่ำรำคำประเมินโดยผู ้ประเมินรำคำอิสระ และเมือ
่ วันที่
้ ทีไ่ ม่เกีย
28 กุมภำพันธ์ 2561 บริษัทได ้ตกลงขำยทีด
่ น
ิ บำงส่วนแก่บริษัทผู ้เสนอซือ
่ วข ้องกันแห่ง
หนึง่ ในรำคำ 173.15 ล ้ำนบำท คิดเป็ นรำคำ 9,907 บำทต่อตำรำงวำ (รำคำประเมินโดยผู ้ประเมิน
้ รับผิดชอบค่ำใช ้จ่ำยในกำรโอน และบริษัทมีภำระค่ำ
รำคำอิสระ 9,763 บำทต่อตำรำงวำ) โดยผู ้ซือ
นำยหน ้ำจำนวนร ้อยละ 3 ของรำคำขำย

(5)

ทีด
่ น
ิ อำคำร และอุปกรณ์ สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทได ้ทบทวนค่ำเผือ
่ กำรด ้อยค่ำของสินทรัพย์ทงั ้ ส่วนงำนท่ำเทียบ
เรือบำงปะกง (รวมมูลค่ำสิทธิกำรเช่ำ) และส่วนงำนขนส่งในประเทศโดยใช ้ข ้อมูลตำมรำยงำนของ
ผู ้ประเมินรำคำอิสระ โดยวิธรี ำยได ้ วิธเี ปรียบเทียบรำคำตลำดและวิธต
ี ้นทุนทดแทน ตำมลำดับ
พบว่ำมูลค่ำตำมบัญชีใกล ้เคียงกับมูลค่ำทีค
่ ำดว่ำจะได ้รับคืน
ิ ของบริษัทก่อนหักค่ำเสือ
่ มรำคำสะสมของอำคำรและอุปกรณ์ ซึง่ ได ้คิดค่ำเสือ
่ มรำคำ
รำคำทรัพย์สน
เต็มจำนวนแล ้ว แต่ยังคงใช ้งำนจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีจำนวน 284.97 ล ้ำนบำท (31
ธันวำคม 2560 : 144.14 ล ้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ยำนพำหนะและรถบรรทุกกึง่ พ่วงส่วนหนึง่ ของบริษัทรำคำ
้
ทุน 88.62 ล ้ำนบำท และ 61.74 ล ้ำนบำท ตำมลำดับ เกิดจำกกำรทำสัญญำเช่ำซือ
บริษัทได ้รับแจ ้งข ้อมูลกำรเวนคืนทีด
่ น
ิ จำนวน 1 ไร่ 2 งำน 77 ตำรำงวำ สำหรับค่ำทดแทนทีด
่ น
ิ ใน
อัตรำตำรำงวำละ 20,000 บำท เป็ นเงิน 13.55 ล ้ำนบำท และค่ำทดแทนค่ำรือ
้ ถอนสิง่ ปลูกสร ้ำง
้ เป็ นเงิน 22.69 ล ้ำน
และควำมเสียหำยอืน
่ ๆ เป็ นเงิน 9.14 ล ้ำนบำท (รวมค่ำทดแทนเบือ
้ งต ้นทัง้ สิน
ิ จำนวนเงิน 3.90 ล ้ำนบำท ตำม
บำท) บริษัทได ้บันทึกผลขำดทุนจำกกำรด ้อยค่ำของทรัพย์สน
ผลต่ำงของค่ำทดแทนเบีอ
้ งต ้นทีต
่ ำ่ กว่ำมูลค่ำตำมบัญชี
ในวันที่ 23 สิงหำคม 2560 บริษัทได ้ยืน
่ อุทธรณ์คำ่ ทดแทนทีด
่ น
ิ ต่อรัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวง
คมนำคม และวันที่ 18 ธันวำคม 2560 บริษัทได ้ยืน
่ อุทธรณ์คำ่ ทดแทนสิง่ ปลูกสร ้ำงและพืชผล กำร
ิ ทีถ
ู เวนคืนนัน
้
ฟ้ องร ้องคดีเกีย
่ วกับกำรขอเพิม
่ ค่ำทดแทนทรัพย์สน
่ ก
ในวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2560 บริษัทดำเนินกำรนำโฉนดทีด
่ น
ิ ของบริษัทไปให ้เจ ้ำพนักงำนทีด
่ น
ิ จด
ทะเบียนแบ่งทีด
่ น
ิ ทีถ
่ ก
ู เวนคืนแล ้ว
ต่อมำเมือ
่ วันที่ 30 มีนำคม 2561 เลขำนุกำรรัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวงคมนำคมได ้แจ ้งผลกำร
พิจำรณำอุทธรณ์เงินค่ำทดแทนถึงบริษัทว่ำรัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวงคมนำคมได ้เห็นชอบกับมติของ
คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์เงินค่ำทดแทนทีม
่ ม
ี ติดงั นี้
1. ยืนค่ำทดแทนทีด
่ น
ิ ส่วนทีถ
่ ูกเวนคืนกับทำงรำชกำร
และค่ำเสียหำยจำกกำรประกอบ
ธุรกิจ เนือ
่ งจำกค่ำทดแทนทีค
่ ณะกรรมกำรกำหนดรำคำเบือ
้ งต ้นกำหนดให ้เป็ นธรรม
แล ้ว
2. ไม่กำหนดค่ำทดแทนทีด
่ น
ิ ส่วนทีเ่ หลือทีม
่ รี ำคำลดลงของทีด
่ น
ิ โฉนดเลขที่ 58293 ให ้
เนือ
่ งจำกทีด
่ น
ิ ส่วนทีเ่ หลือยังใช ้ประโยชน์ได ้ ไม่เข ้ำหลักเกณฑ์ทจ
ี่ ะได ้รับค่ำทดแทน
ในส่วนนี้
3. เพิม
่ ค่ำทดแทนสิง่ ปลูกสร ้ำงบนทีด
่ น
ิ โฉนดเลขที่ 58293 ให ้อีกเป็ นเงิน 453,518 บำท
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4. เพิม
่ ค่ำทดแทนควำมเสียหำยระหว่ำงกำรจัดหำสถำนทีป
่ ระกอบกำรใหม่ให ้อีกเป็ นเงิน
109,411 บำท
โดยแจ ้งว่ำกรมทำงหลวงจะได ้ติอต่อให ้บริษัทไปรับเงินค่ำทดแทนในส่วนทีเ่ พิม
่ ขึน
้
ตำมกฎหมำยต่อไป

พร ้อมดอกเบีย
้

ในวันที่ 6 สิงหำคม 2561 บริษัทได ้ยืน
่ ขอรังวัดแบ่งขำยเวนคืนทีด
่ น
ิ โฉนดเลขที่ 58293 ต่อมำ
เจ ้ำหน ้ำทีท
่ ด
ี่ น
ิ ได ้มีหนังสือแจ ้งให ้ไปดำเนินกำรจดทะเบียนโดยให ้ไปดำเนินกำรพร ้อมกับผู ้แทนกรม
ทำงหลวงตำมหนังสือแจ ้งลงวันที่ 7 ธันวำคม 2561 โดยแจ ้งผลกำรรังวัดว่ำเนื้อทีใ่ นส่วนทีเ่ วนคืน
รังวัดแล ้วได ้เนื้อที่ 1-1-72 ไร่ (น ้อยกว่ำทีจ
่ ดทะเบียนไว ้ 0-1-05 ไร่)
กรณีรังวัดเวนคืนจริงเนือ
้ ทีล
่ ดลงเช่นนีน
้ ัน
้
ทำงเจ ้ำหน ้ำทีเ่ วนคืนจะแจ ้งให ้บริษัทคืนเงินเฉพำะค่ำ
ทดแทนทีด
่ น
ิ ส่วนทีถ
่ ก
ู เวนคืนตำมทีบ
่ ริษัทรับเกินมำ 105 ตำรำงวำ ในอัตรำตำรำงวำละ 20,000
บำท รวมเป็ นเงิน 2,100,000 บำทต่อไป
ิ ทีถ
ฟ้ องร ้องคดีเกีย
่ วกับกำรขอเพิม
่ ค่ำทดแทนทรัพย์สน
่ ก
ู เวนคืนต่อไปนัน
้
เมือ
่ รัฐมนตรีวำ่ กำร
กระทรวงคมนำคมได ้แจ ้งผลคำวินจ
ิ ฉั ยอุทธรณ์มำให ้บริษัทผู ้อุทธรณ์ทรำบแล ้ว บริษัทซึง่ ไม่เห็นด ้วย
ิ ธิยน
กับคำวินจ
ิ ฉัยดังกล่ำวของรัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวงคมนำคมมีสท
ื่ ฟ้ องคดีตอ
่ ศำลปกครองเพือ
่ ขอ
เพิม
่ ค่ำทดแทนต่อไปได ้ภำยใน 1 ปี นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้งคำวินจ
ิ ฉัยของรัฐมนตรีดงั กล่ำว และใน
วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2562 บริษัทได ้ยืน
่ ฟ้ องคดีปกครองขอเพิม
่ ค่ำทดแทนอีกเป็ นเงินจำนวน
32,420,223 บำทพร ้อมดอกเบีย
้ ในอัตรำดอกเบีย
้ สูงสุดของดอกเบีย
้ เงินฝำกประจำของธนำคำรออม
สินในจำนวนเงินทีเ่ พิม
่ ขึน
้ นับแต่วน
ั ทีต
่ ้องมีกำรจ่ำยเงินหรือวำงค่ำทดแทนนัน
้
(6)

สิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำค ้ำงจ่ำย
้ สุดในเดือนธันวำคม 2571 ภำยใต ้เงือ
่ นไขของ
บริษัทได ้ทำสัญญำเช่ำทีด
่ น
ิ เป็ นระยะเวลำ 30 ปี สิน
สัญญำบริษัทได ้จ่ำยเงินค่ำสิทธิกำรเช่ำทีด
่ น
ิ เป็ นจำนวนเงิน 134.90 ล ้ำนบำท
้ ยำนพำหนะภำยใต ้
(7)
เงินกู ้ยืมระยะยำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เกิดจำกกำรซือ
้ มูลค่ำสุทธิทำงบัญชีของยำนพำหนะเหล่ำนี้ มีจำนวน 69.33 ล ้ำนบำท และ 53.35
สัญญำเช่ำซือ
ล ้ำนบำท ตำมลำดับ กรรมสิทธิข
์ องยำนพำหนะเหล่ำนี้จะโอนมำยังบริษัทเมือ
่ ชำระเงินงวดสุดท ้ำย
ิ ไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนั กงำน
(8)
ประมำณกำรหนีส
้ น
กำรวิเครำะห์กำรครบกำหนดของจำนวนเงินผลประโยชน์ทต
ี่ ้องจ่ำยในอนำคตก่อนคิดลด ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียด ดังนี้
พันบำท
งบเฉพำะกิจกำร
2561
ภำยใน 1 ปี

2560
-

-

มำกกว่ำ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี

160,077

448,807

เกินกว่ำ 5 ปี

501,835

880,697

เมือ
่ วันที่ 13 ธันวำคม 2561 สภำนิตบ
ิ ญ
ั ญัตแ
ิ ห่งชำติได ้มีมติผำ่ นร่ำงพระรำชบัญญัตค
ิ ุ ้มครอง
แรงงำนฉบับใหม่
ซึง่ กฎหมำยดังกล่ำวอยูใ่ นระหว่ำงรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
พระรำชบัญญัตค
ิ ุ ้มครองแรงงำนฉบับใหม่นก
ี้ ำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิม
่ เติมกรณีนำยจ ้ำงเลิกจ ้ำง
ิ ธิได ้รับค่ำชดเชยไม่น ้อยกว่ำอัตรำค่ำจ ้ำง
สำหรับลูกจ ้ำงซึง่ ทำงำนติดต่อกันครบ 20 ปี ขน
ึ้ ไปให ้มีสท
ล่ำสุด 400 วันสุดท ้ำย กำรเปลีย
่ นแปลงดังกล่ำวถือเป็ นกำรแก ้ไขโครงกำรสำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
บริษัทจะบันทึกผลกระทบจำกกำรเปลีย
่ นแปลงดังกล่ำวโดยรับรู ้
ต ้นทุนบริกำรในอดีตเป็ นค่ำใช ้จ่ำยทันทีในงบกำไรขำดทุนของงวดทีก
่ ฎหมำยดังกล่ำวมีผลบังคับใช ้
เป็ นจำนวน 21,601 บำท
(9)
ทีป
่ ระชุมวิสำมัญผู ้ถือหุ ้นบริษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เมือ
่ วันที่ 17 สิงหำคม 2560 ผู ้ถือหุ ้นได ้มีมติใน
เรือ
่ งสำคัญดังนี้
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(9.1)
อนุมัตก
ิ ำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกเดิม
14,453,608,907
บำท
เป็ น
10,453,608,907 บำท โดยกำรตัดหุ ้นสำมัญทีย
่ ังไม่ได ้ออกจำหน่ำยออก จำนวน 4,000,000,000
หุ ้น มูลค่ำทีต
่ รำไว ้หุ ้นละ 1 บำท และอนุมัตก
ิ ำรแก ้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข ้อ 4 เพือ
่ ให ้
สอดคล ้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน และบริษัทได ้จดทะเบียนกำรเปลีย
่ นแปลงทุนจดทะเบียนของ
บริษัทเป็ น 10,453,608,907 บำท (หุ ้นสำมัญจำนวนเป็ น 10,453,608,907 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 1
บำท) กับกระทรวงพำณิชย์เมือ
่ วันที่ 21 สิงหำคม 2560
(9.2) อ นุ มั ติ ก ำ ร เ พิ่ ม ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น จ ำ น ว น 5 บ ำ ท จ ำ ก เ ดิ ม 10,453,608,907 เ ป็ น
10,453,608,912 บำท โดยกำรออกหุ ้นสำมั ญ เพิ่ม ทุน จำนวน 5 หุ ้น มูล ค่ำที่ตรำไว ้หุ ้นละ 1 บำท
และอนุ มั ต ก
ิ ำรแก ้ไขหนั งสือ บริค ณห์ส นธิข องบริษั ท ข ้อ 4 เพื่อ ให ้สอดคล ้องกับ กำรเพิ่ม ทุ น จด
ทะเบียน ทัง้ นี้ กำรอนุมัตก
ิ ำรจัดสรรหุ ้นสำมัญเพิม
่ ทุนดังกล่ำว เพื่อรองรับกำรใช ้สิทธิของใบสำคัญ
้ หุ ้นสำมัญ เพิม
แสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
่ ทุนของบริษัท ครัง้ ที่ 3 (BTC-W3) และบริษั ทได ้จดทะเบียนกำร
้ สำมั ญ จ ำนวนเป็ น
เปลี่ ย นแปลงทุ น จดทะเบี ย นของบริษั ทเป็ น 10,453,608,912 บำท (หุ น
10,453,608,912 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 1 บำท) กับกระทรวงพำณิชย์เมือ
่ วันที่ 22 สิงหำคม 2560
(9.3)อนุมัตก
ิ ำรเปลีย
่ นแปลงมูลค่ำหุ ้นทีต
่ รำไว ้โดยกำรรวมมูลค่ำหุ ้นของบริษัท จำกเดิมมูลค่ำหุ ้นที่
ตรำไว ้หุ ้นละ 1 บำท เป็ นมูล ค่ำหุ ้นทีต
่ รำไว ้หุ ้นละ 12 บำท จำกหุ ้นสำมั ญ จดทะเบียนเดิม จำนวน
10,453,608,912 หุ ้น เป็ นหุ ้นสำมัญ จดทะเบียนใหม่ จำนวน 871,134,076 หุ ้น โดยใช ้วิธค
ี ำนวณ
ในอัตรำหุ ้นเดิม 12 หุ ้น เป็ น 1 หุ ้นใหม่ ซึง่ ในกรณีทม
ี่ เี ศษหุ ้นเหลือจำกกำรคำนวณให ้ปั ดเศษหุ ้น
้ อดคล อ
้ งกั บ กำร
ทิ้ ง และอนุ มั ต ิ ก ำรแก ไ้ ขห นั งสื อ บริค ณ ห์ ส นธิ ข อ
้ 4 ของบริ ษั ท เพื่ อ ให ส
เปลีย
่ นแปลงมูลค่ำหุ ้นทีต
่ รำไว ้ของบริษัท และบริษัทได ้จดทะเบียนกำรเปลีย
่ นแปลงมูลค่ำหุ ้นทีต
่ รำ
ไว ้ของบริษัทเป็ นหุ ้นละ 12 บำท บริษัทมีทน
ุ จดทะเบียนจำนวน 10,453,608,912 บำท (หุ ้นสำมัญ
จำนวน 871,134,076 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 12 บำท) กับกระทรวงพำณิชย์เมือ
่ วันที่ 23 สิงหำคม 2560
(9.4) อนุมัตก
ิ ำรเปลีย
่ นแปลงกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกเดิม 10,453,608,912 บำท เป็ น
592,371,171.68 บำท และลดทุน จดทะเบีย นและช ำระแล ้วของบริษั ทจำกเดิม 7,015,844,904
บำท เป็ น 397,564,544.56 บำท โดยกำรลดมูล ค่ำทีต
่ รำไว ้ต่อ หุ ้นจำกมูลค่ำหุ ้นละ 12 บำท เป็ น
มูลค่ำทีต
่ รำไว ้หุ ้นละ 0.68 บำท และอนุมัตก
ิ ำรแก ้ไขหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข ้อ 4 เพือ
่ ให ้
สอดคล ้องกั บ กำรลดทุน จดทะเบีย นของบริษั ท ทั ง้ นี้ กำรลดทุน ดัง กล่ ำ วเพื่อ ชดเชยส่ว นต่ำ กว่ำ
มู ล ค่ ำ หุ น
้ สำมั ญ สุ ท ธิแ ละชดเชยผลขำดทุ น สะสม ตำมล ำดั บ โดยด ำเนิ น กำรให เ้ ป็ นไปตำม
พระรำชบัญ ญั ต บ
ิ ริษั ทมหำชน และจะไม่ม ีผ ลกระทบต่อ รำคำและอัต รำกำรใช ้สิท ธิข องใบสำคัญ
แสดงสิท ธิซ ื้อ หุ ้น (BTC-W3) และบริษั ทได ้จดทะเบีย นกำรเปลี่ย นแปลงมู ล ค่ำ หุ น
้ ที่ต รำไว ข
้ อง
บริษั ทเป็ นหุ น
้ ละ 0.68 บำท บริษั ทมีทุ น จดทะเบีย นจ ำนวน 592,371,171.68 บำท (หุ น
้ สำมั ญ
จำนวน 871,134,076 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 0.68) กับกระทรวงพำณิชย์เมือ
่ วันที่ 30 ตุลำคม 2560
(9.5) กำรปรับรำคำและอัตรำกำรใช ้สิทธิของ BTC-W3
้ หุ ้นสำมัญเพิม
ใบสำคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
่ ทุนของบริษัท ครัง้ ที่ 3 (BTC-W3)
มูลค่ำทีต
่ รำไว ้เดิม (บำท)
12.00
มูลค่ำตรำไว ้ใหม่ (บำท)
0.68
รำคำใช ้สิทธิเดิม (บำทต่อหุ ้น)
7.20
รำคำใช ้สิทธิใหม่ (บำทต่อหุ ้น)
6.53
้สิ
อัตรำกำรใช ทธิเดิม
1: 0.08333
อัตรำกำรใช ้สิทธิใหม่
1: 0.09188
วันทีม
่ ผ
ี ล
19 ธันวำคม 2560
(10) ในทีป
่ ระชุมวิสำมัญผู ้ถือหุ ้นบริษัท ครัง้ ที่ 1/2561 เมือ
่ วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2561 ผู ้ถือหุ ้นมีมติใน
เรือ
่ งสำคัญต่อไปนี้
(10.1) อนุ มั ต ิก ำรเพิ่ ม ทุ น จดทะเบีย น ของบริษั ทจำก 592,371,171.68 บำท หรื อ เป็ นจ ำนวน
871,134,076 หุ ้นเป็ น 957,033,230.80 บำทหรือ เป็ นจ ำนวน 1,407,401,810 หุ ้น โดยกำรออก
หุ ้นสำมัญเพิม
่ ทุนใหม่จำนวน 536,267,734 หุ ้น มูลค่ำทีต
่ รำไว ้หุ ้นละ 0.68 บำท คิดเป็ นมูลค่ำโดย
กำรออกหุ ้นสำมัญเพิม
่ ทุนจำนวน 364,662,059.12 บำท และอนุมัตก
ิ ำรแก ้ไขหนั งสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข ้อ 4 เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับกำรเพิม
่ ทุนจดทะเบียน ทีป
่ ระชุมมีมติอนุมัตจิ ัดสรรหุ ้นสำมัญ
เพิม
่ ทุน ดังนี้
- เพื่ อ เสนอขำยแก่ผู ้ถือ หุ ้นเดิม ตำมสัด ส่ว นกำรถือ หุ ้น จ ำนวนไม่เกิน 292,326,871 หุ ้น คิด เป็ น
มูลค่ำ 198,782,272.28 บำท (มูลค่ำทีต
่ รำไว ้หุ ้นละ 0.68 บำท) ในอัตรำ 2 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นใหม่
เสนอขำยในรำคำหุ ้นละ 0.90 บำท
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- กรณี ม ีหุ ้นเพิ่ม ทุน ที่เหลือ จำกกำรเสนอขำยผู ้ถือ หุ ้นเดิม เสนอขำยให ้แก่บ ริษั ท มิล ล์ค อนสตีล
จำกัด (มหำชน) (Private Placement)
- เพื่อเสนอขำยให ้แก่บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหำชน) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ ้น คิด
เป็ นมูล ค่ำ 136,000,000 บำท (มูล ค่ำที่ต รำไว ้หุ ้นละ 0.68 บำท) เสนอขำยในรำคำหุ ้นละ 0.90
บำท
้ ิ ท ธิ ข อ ง BTC - W3 จ ำ น ว น ไ ม่ เกิ น 43,940,863 หุ ้น คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ
- ส ำ ห รั บ ก ำ ร ใ ช ส
29,879,786.84 บำท (มูลค่ำ ทีต
่ รำไว ้หุ ้นละ 0.68 บำท)
่ บริษั ทจำกเดิม บริษั ท บำงปะกง เทอร์ม น
(10.2) อนุ มัต ก
ิ ำรเปลีย
่ นแปลงชือ
ิ อล จำกัด (มหำชน)
เปลี่ย นแปลงเป็ น บริษั ท บี จิส ติก ส์ จ ำกั ด (มหำชน) และแก ไ้ ขบริค ณห์ ส นธิ ข อ้ 1 เพื่ อ ให ้
่ บริษัท
สอดคล ้องกับกำรเปลีย
่ นแปลงชือ
(10.3) อนุ มั ติ ข ำยหุ น
้ จ ำน วน ไม่ เ กิ น 200,000,000 หุ น
้ ให ก
้ ั บ ผู ล
้ งทุ น ใน วงจ ำกั ด (Private
Placement) ได ้แก่ บริษัท
มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน) (“มิลล์คอน”) ในรำคำเสนอขำยหุ ้น
ละ 0.90 บำท คิดเป็ นมูลค่ำรวมไม่เกิน 180,000,000 บำท โดยรำคำเสนอขำยดังกล่ำวเป็ นรำคำที่
ต่ำกว่ำร ้อยละ 90 ของรำคำตลำด ทัง้ นี้ “รำคำตลำด” หมำยถึง รำคำถัวเฉลีย
่ ถ่วงน้ ำ หนั กของหุ ้น
ื้ ขำยในตลำดหลักทรัพ ย์ในช่วงระหว่ำง 15 วัน ท ำกำรก่อนวัน ทีค
บริษั ททีซ
่ อ
่ ณะกรรมกำรมีม ติให ้
เสนอเรือ
่ งกำรเสนอขำยหุ ้นให ้กับผู ้ลงทุนในวงจำกัดต่อทีป
่ ระชุมวิสำมัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ซึง่
เท่ำกับหุ ้นละ 1.27 บำทต่อหุ ้น (ระหว่ำงวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2560 - วันที่ 6 ธันวำคม 2560) โดย
้ หุ ้นสำมัญของบริษัทและชำระเงินค่ำหุ ้นระหว่ำงวันที่ 19 - 23 กุมภำพันธ์
บริษัทจะกำหนดวันจองซือ
2561 (รวม 5 วันทำกำร)
่ บริษัทกับกระทรวงพำณิชย์แล ้ว
เมือ
่ วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2561 บริษัทได ้จดทะเบียนเปลีย
่ นแปลงชือ
และวันที่ 23 กุมภำพั นธ์ 2561 บริษัทได ้รับชำระเงินค่ำหุ ้นจำกกำรขำยหุ ้นในวงจำกัดให ้แก่บริษั ท
มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน) จำนวนเงิน 180,000,000 บำท
(11) ทีป
่ ระชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้นประจำปี 2561 เมือ
่ วันที่ 27 เมษำยน 2561 ผู ้ถือหุ ้นมีมติในเรือ
่ ง
ดังต่อไปนี้
้ หุ ้นสำมัญของบริษัทให ้กับผู ้ถือหุ ้น
(11.1) อนุมัตก
ิ ำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
เดิม จำนวนไม่เกิน 96,862,212 หน่วย ในอัตรำ 9 หุ ้นสำมัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่
ื้ หุ ้นสำมัญเพิม
คิดมูลค่ำ (ศูนย์บำท) (B-W4) อัตรำกำรใช ้สิทธิ 1 หน่วยสำมำรถใช ้สิทธิซอ
่ ทุนของ
บริษัทได ้ 1 หุ ้นในรำคำใช ้สิทธิหุ ้นละ 1.20 บำท และกำหนดระยะเวลำกำรใช ้สิทธิ 3 ปี นั บแต่วันที่
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
(11.2) อนุ มั ต ก
ิ ำรลดทุ น จดทะเบีย นของบริษั ท จ ำนวน 139,550,081.44 บำท จำกเดิม ทุ น จด
ทะเบียน 957,033,230.80 บำท เป็ นทุนจดทะเบียน 817,483,149.36 บำท โดยกำรตัดหุ ้นสำมัญ
ทีย
่ ังไม่ได ้ออกจำหน่ำยออก จำนวน 205,220,708 หุ ้น มูลค่ำทีต
่ รำไว ้หุ ้นละ 0.68 บำท
(11.3) อนุมัตแ
ิ ก ้ไขเพิม
่ เติมหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข ้อ 4. เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับกำรลดทุน
จดทะเบียนของ บริษัท
(11.4) อนุ มั ต เิ พิ่ม ทุน จดทะเบีย นบริษั ท จ ำนวน 65,866,304.16 บำท จำกเดิม ทุ น จดทะเบีย น
817,483,149.36 บำท เป็ นทุนจดทะเบียน 883,349,453.52 บำท โดยกำรออกหุ ้นสำมัญเพิม
่ ทุน
จำนวน 96,862,212 หุ ้น มูลค่ำทีต
่ รำไว ้ หุ ้นละ 0.68 บำท
่ ให ้สอดคล ้องกับกำรเพิม
่ ทุน
(11.5) อนุมัตแ
ิ ก ้ไขเพิม
่ เติมหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข ้อ 4. เพือ
จดทะเบียนของบริษัท
(11.6) อนุ มัตก
ิ ำรจัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรั บกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญ แสดงสิทธิท ี่
้ หุ ้นสำมัญของบริษัทให ้กับผู ้ถือ หุ ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 96,862,212 หุ ้น มูลค่ำทีต
จะซือ
่ รำไว ้หุ ้นละ
0.68 บำท
(11.7) อนุมัตก
ิ ำรจดทะเบียนสำขำของบริษัทเพิม
่ 2 สำขำ ได ้แก่ สำขำแหลมฉบังและสำขำระยอง
้ หุ ้นสำมัญ (B-W4)
(12) ใบสำคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
้ หุ ้นสำมัญทีอ
รำยละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
่ นุมัตโิ ดยผู ้ถือหุ ้น มีดงั นี้
ิ ธิซ ื้อ หุ ้นสำมั ญ ได ้ 1 หุ ้น เว ้นแต่
อัตรำกำรใช ้สิทธิ
: ใบส ำคั ญ แสดงสิท ธิ 1 หน่ ว ย มีส ท
กรณีทม
ี่ ก
ี ำรปรับอัตรำกำรใช ้สิทธิตำมเงือ
่ นไข ในกำรปรับสิทธิ
1.20 บำทต่อหุ ้น เว ้นแต่กรณีทม
ี่ ก
ี ำรปรับอัตรำกำรใช ้สิทธิตำม
รำคำกำรใช ้สิทธิ
:
เงือ
่ นไขในกำรปรับสิทธิ
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ระยะเวลำกำรใช ้สิทธิ

: ผู ้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W4 สำมำรถใช ้สิทธิตำมใบสำคัญแสดง
สิท ธิ B-W4 ได ้ปี ละ 2 ครั ง้ ในวัน ท ำกำรสุด ท ้ำยของเดือ นมิถุ น ำยน
และธัน วำคมของทุก ปี โดยให ้วัน ใช ้สิท ธิแ รกตรงกับ วัน ที่ 28 ธั น วำคม
2561 และวันใช ้สิทธิวันสุดท ้ำยตรงกับวันทีใ่ บสำคัญแสดงสิทธิ B-W4
มีอำยุครบ 3 ปี นับแต่วน
ั ทีอ
่ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ

้ หุ ้นสำมัญ
เมือ
่ วันที่ 2 กรกฏำคม 2561 บริษัทยังได ้ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
้ หุ ้นสำมัญ
เพิม
่ ทุน (B-W4) จำนวน 96,862,212 หน่วย ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น ใบสำคัญ แสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
เพิม
่ ทุนทีเ่ หลือ จำนวน 12,651 หน่วย จะถูกยกเลิกในภำยหลัง
(13) กำรค้ำประกันและคดีควำม
บริษัทเป็ นผู ้ค้ำประกันเงินกู ้ยืม (รวมดอกเบีย
้ ) รำยหนึ่งของบริษั ทร่วมแห่งหนึ่งตัง้ แต่ ปี 2547 เงิน
้ เรือบรรทุกสินค ้ำ บริษัทร่วมนีไ้ ม่ได ้ชำระเงินกู ้ยืมตำมงวดชำระ
กู ้ยืมนีใ้ ช ้ในกำรซือ
เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2557 ธนำคำรได ้ฟ้ องศำลให ้บริษั ทร่วม บริษั ท และบริษั ทร่วมอีกแห่ง (ใน
ฐำนะผู ้ค้ำประกัน) ให ้ช ำระหนี้เป็ นจำนวน 317.40 ล ้ำนบำท พร ้อมทัง้ ดอกเบีย
้ ในอัตรำร ้อยละ 18
ต่อปี ของเงินต ้น 234.90 ล ้ำนบำท นับจำกวันที่ 5 เมษำยน 2557
บริษั ทได ้ประมำณกำรขำดทุนจำกกำรค้ ำประกันเป็ นจำนวน 227 ล ้ำนบำท ในระหว่ำงปี 2557 ถึง
2558
เมือ
่ วันที่ 24 สิงหำคม 2558 บริษัทได ้ประนีประนอมยอมควำมกับธนำคำรเพื่อชำระหนี้จำกกำรค้ำ
ประกันเป็ นจำนวนเงิน 227 ล ้ำนบำท ทีศ
่ ำล ต่อมำในปี 2559 บริษัทได ้ขำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม
้ สุดกำรเป็ นบริษั ททีเ่ กีย
ทัง้ หมดท ำให ้บริษั ทสิน
่ วข ้องกัน ตัง้ แต่วัน ทีด
่ ังกล่ำว และตำมมติทป
ี่ ระชุม
คณะกรรมกำรบริษั ทเมื่อ วัน ที่ 11 พฤษภำคม 2559 ได ้อนุ มั ต ใิ ห ้ฝ่ ำยบริห ำรของบริษั ทรวบรวม
ิ ทีค
ข ้อมูลเพือ
่ ดำเนินกำรทำงกฎหมำยทีจ
่ ำเป็ นและสมควรในส่วนหนีส
้ น
่ ้ำงชำระต่อบริษัทต่อไป และ
เมือ
่ วัน ที่ 11 เมษำยน 2560 บริษั ทได ้ยืน
่ ฟ้ องร ้องต่อศำลล ้มละลำยกลำง เพื่อ ดำเนิน คดีกับ อดีต
บริษัทร่วมทัง้ สองและผู ้ค้ำประกันแล ้วรวม 4 รำย ต่อศำลล ้มละลำยกลำง
ปั จจุบันบริษัทได ้ยืน
่ คำขอรับชำระหนี้ตอ
่ เจ ้ำพนั กงำนพิทักษ์ ทรัพย์แล ้วสำหรับอดีตบริษัทร่วม 2 รำย
และสำหรับผู ้ค้ำประกันร่วมอีก 2 รำย
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บริ ษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
บริษ ัท บี จิสติกส ์ จาก ัด (มหาชน)
อ ัตราส่วนทางการเงิน
งบกำรเงินทีแ
่ สดงเงินลงทุนตำมวิธส
ี ว่ นได ้เสีย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2560

2559

2561

2560

2559

อ ัตราส่วนและสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง

(เท่ำ)

3.48

0.90

0.79

3.48

-

0.79

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว

(เท่ำ)

3.34

0.62

0.62

3.34

-

0.62

อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด

(เท่ำ)

-0.72

-0.42

-0.95

-0.72

-

-0.95

อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนีก
้ ำรค ้ำ

(เท่ำ)

10.50

9.12

8.20

10.50

-

8.20

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ ฉลีย
่

(วัน)

34.28

39.46

43.89

34.28

-

43.89

อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ ้ำหนี้

(เท่ำ)

26.93

18.25

26.24

26.93

-

26.24

ระยะเวลำชำระหนี้

(วัน)

13.55

19.72

13.72

13.55

-

13.72

Cash Cycle

(วัน)

20.72

19.74

30.17

20.72

-

30.17

อัตรำกำไรขัน
้ ต ้น

(%)

2%

-5%

-15%

2%

-

-15%

อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน

(%)

-8%

-46%

-58%

-8%

-

-58%

อัตรำส่วนเงินสดต่อกำไร

(%)

-143%

-35%

-60%

-143%

-

-60%

อัตรำกำไรสุทธิ

(%)

-9%

-45%

-54%

-9%

-

-54%

อัตรำผลตอบแทนผู ้ถือหุ ้น

(%)

-11%

-15%

-12%

-11%

-

-12%

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์

(%)

-8%

-11%

-10%

-8%

-

-11%

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์

(%)

-9%

-10%

-13%

-9%

-

-13%

อัตรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพย์

(เท่ำ)

0.87

0.24

0.18

0.87

-

0.18

ิ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น
อัตรำส่วนหนีส
้ น

(เท่ำ)

0.43

0.46

0.33

0.43

-

0.33

อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระ

(เท่ำ)

-12

-12

-76

-12

-

-76

(เท่ำ)

0.82

0.20

0.19

0.82

-

0.19

(%)

NA

NA

NA

NA

-

NA

ถำวร

ดอกเบีย
้
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระ
ผูกพัน (Cash Basis)
อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล

้ สุดควม
บริษัทขำยและโอนหุ ้นสำมัญของบริษัทร่วมแก่บค
ุ คลทีไ่ ม่เกีย
่ วข ้องกันในระหว่ำงปี 2559 และสิน
สัมพันธ์ตงั ้ แต่วน
ั ทีด
่ งั กล่ำว
เมือ
่ วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2561 ทีป
่ ระชุมคณะกรรมกำรบริหำร ครัง้ ที่ 9/2561 มีมติอนุ มัตใิ ห ้ลงทุนในบริษัท
ซีพีเอส ชิป ปิ้ งแอนด์โ ลจิส ติก ส์ จ ำกั ด ในสัด ส่ว นร ้อยละ 26 ของทุน ช ำระแล ้วของบริษั ทที่ล งทุน คิด เป็ น
จำนวนหุ ้น 46,800 หุ ้น รำคำหุ ้นละ 100 บำท รวมเป็ นเงิน 4,680,000 บำท
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การวิเคราะห์
และค
าอธิบแายของฝ
ดการ ายจัดการ
การวิ
เคราะห์
ละค�ำอธิ่ ายจั
บายของฝ่
ภาพรวมธุรกิจ
ในปี 2561 บริษัทมีรำยได ้จำกกำรให ้บริกำรทีเ่ พิม
่ ขึน
้ เมือ
่ เทียบกับปี 2560 ซึง่ เป็ นผลเนื่องมำจำก
กำรขยำยธุรกิจด ้ำนกำรขนส่งทำงบก ธุรกิจให ้บริกำรด ้ำนโลจิสติกส์ และบริกำรอืน
่ ๆทีเ่ กีย
่ วข ้อง สำหรับกิจกำร
ท่ำเทียบเรือ ทีบ
่ ำงปะกง จะเป็ นกำรให ้บริกำรแก่ลก
ู ค ้ำทีข
่ นส่งสินค ้ำประเภทสินค ้ำเทกอง รวมถึงให ้บริกำรกับ
ลูกค ้ำผู ้นำเข ้ำและส่งออกสินค ้ำทำงเรือผ่ำนท่ำเรืออืน
่ ๆ และต ้องกำรใช ้โรงพักสินค ้ำเพือ
่ ตรวจปล่อยของขำ
เข ้ำและบรรจุของขำออกนอกเขตทำเนียบท่ำเรือ (ICD) และนำสินค ้ำในตู ้คอนเทนเนอร์ มำใช ้บริกำรโรงพัก
สินค ้ำ เพือ
่ ตรวจปล่อยของขำเข ้ำและบรรจุของขำออกทีท
่ ำ่ เรือบำงปะกง
หำกพิจำรณำถึงภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนช่วงปี 2561 พบว่ำ บริษัทมีรำยได ้หลักจำกกำร
่ ำช่วยส่งเสริมธุรกิจเดิมทีม
่ อ
ี ยู่ และมี
ให ้บริกำรขนส่งทำงบก และธุรกิจให ้บริกำรด ้ำนโลจิสติกส์ซงึ่ เป็ นธุรกิจทีม
แนวโน ้มทีเ่ ติบโตอย่ำงมำกในอนำคต โดยทีธ่ รุ กิจท่ำเทียบเรือและโรงพักสินค ้ำ ได ้มีกำรพัฒนำ ปรับปรุง เพิม
่
ศักยภำพ เพือ
่ ก่อให ้เกิดรำยได ้ทีส
่ งู ขึน
้
โดยเทียบรำยได ้จำกกำรให ้บริกำรปี 2561 จำนวน 560.57 ล ้ำน
บำท ปี 2560 จำนวน 123.79 ล ้ำนบำท เพิม
่ ขึน
้ ถึง 436.78 ล ้ำนบำท คิดเป็ นร ้อยละ 352.84
ผลการดาเนินงาน
บริษัทมีรำยได ้หลักจำกกำรให ้บริกำรท่ำเทียบเรือ กำรบริกำรโรงพักสินค ้ำ กำรขนถ่ำยสินค ้ำ กำร
ขนส่งในประเทศ กำรให ้บริกำรด ้ำนโลจิสติกส์ และกำรบริกำรอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง โดยรำยได ้รวมของบริษัทในปี
้ 570.84 ล ้ำนบำท แบ่งเป็ นรำยได ้จำกำรบริกำร จำนวน 560.57 ล ้ำนบำท และรำยได ้
2561 มีจำนวนทัง้ สิน
อืน
่ ๆ จำนวน 10.27 ล ้ำนบำท ทัง้ นี้ รำยได ้จำกกำรให ้บริกำรเกิดจำกธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจท่ำเทียบเรือ
และโรงพักสินค ้ำทีบ
่ ำงปะกง และ ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริกำรอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องทีศ
่ รีรำชำ และธุรกิจ
ให ้บริกำรด ้ำนโลจิสติกส์ ดังนี้
ธุรกิจท่ำเทียบเรือและ
โรงพักสินค ้ำ
2561
2560
รำยได ้
จำกกำร
ให ้บริกำร
ต ้นทุน
กำร
ให ้บริกำร
กำไร
(ขำดทุน)
ขัน
้ ต ้น

ิ้ สุด 31 ธันวำคม (หน่วย: พันบำท)
สำหรับปี สน
ธุรกิจให ้บริกำร
ธุรกิจขนส่งในประเทศ
ด ้ำนโลจิสติกส์
2561
2560
2561
2560

รวม
2561

2560

44,153

54,416

213,267

69,376

303,166

-

560,568

123,792

(57,487)

(63,443)

(202,786)

(67,053)

(288,290)

-

(548,563)

(130,496)

(13,352)

(9,027)

10,481

2,323

14,876

-

12,005

(6,704)

เมือ
่ เปรียบเทียบเฉพำะรำยได ้จำกกำรให ้บริกำรในปี 2560 ทีเ่ ท่ำกับ 123.79 ล ้ำนบำท บริษัทมี
รำยได ้จำกกำรให ้บริกำรเพิม
่ ขึน
้ จำนวน 436.78 ล ้ำนบำท คิดเป็ นเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 352.84
ธุรกิจท่ำเทียบเรือและโรงพักสินค ้ำทีบ
่ ำงปะกงมีรำยได ้ในปี 2561 เท่ำกับ 44.15 ล ้ำนบำท ลดลง
จำกรำยได ้ในปี 2560 ที่ 54.42 ล ้ำนบำท จำกรำยได ้บริกำรท่ำเทียบเรือและโรงพักสินค ้ำและคลังสินค ้ำ
ทัณฑ์บน อย่ำงไรก็ตำมรำยได ้ดังกล่ำวยังไม่สำมำรถครอบคลุมต ้นทุนกำรให ้บริกำรได ้ ยังคงมีขำดทุนขัน
้ ต ้น
ใน 2561 เท่ำกับ 13.35 ล ้ำนบำท ปี 2560 เท่ำกับ 9.03 ล ้ำนบำท ขำดทุนเพิม
่ ขึน
้ เท่ำกับ 4.32 ล ้ำนบำท
หรือคิดเป็ นขำดทุนเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 47.84
ธุรกิจด ้ำนกำรขนส่งในประเทศ และบริกำรอืน
่ ๆทีเ่ กีย
่ วข ้อง ซึง่ ประกอบด ้วย บริกำรเช่ำรถเครน มี
รำยได ้ในปี 2561 เท่ำกับ 213.27 ล ้ำนบำท เพิม
่ ขึน
้ 143.89 ล ้ำนบำท จำกปี 2560 ซึง่ มีรำยได ้ 69.38 ล ้ำน
บำท ธุรกิจด ้ำนกำรขนส่งมีกำไรขัน
้ ต ้นในปี 2561 เท่ำกับ 10.48 ล ้ำนบำท เพิม
่ ขึน
้ จำกปี 2560 ซึง่ มีกำไร
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ขัน
้ ต ้น 2.32 ล ้ำนบำท เนือ
่ งจำกกำรลงทุนขยำยจำนวนรถเพือ
่ รองรับกำรให ้บริกำรและปริมำณลูกค ้ำทีเ่ พิม
่
มำกขึน
้
ธุรกิจด ้ำนกำรให ้บริกำรโลจิสติกส์ มีรำยได ้ในปี 2561 เท่ำกับ 303.17 ล ้ำนบำท และมีกำไรขัน
้ ต ้น
14.88 ล ้ำนบำท ซึง่ เป็ นธุรกิจใหม่ทข
ี่ ยำยเพิม
่ ในปี 2561 ทำให ้บริษัทมีรำยได ้เพิม
่ ขึน
้ มำกอย่ำงเห็นได ้ชัดเจน
้ 621.54 ล ้ำนบำท ประกอบด ้วย ต ้นทุนกำรให ้บริกำร จำนวน
ค่ำใช ้จ่ำยในปี 2561 รวมทัง้ สิน
548.56 ล ้ำนบำท ค่ำใช ้จ่ำยในกำรบริหำร จำนวน 59.05 ล ้ำนบำท และค่ำใช ้จ่ำยอืน
่ ๆ 13.93 ล ้ำนบำท เมือ
่
เปรียบเทียบกับปี 2560 ต ้นทุนกำรให ้บริกำร เพิม
่ ขึน
้ จำนวน 418.07 ล ้ำนบำท คิดเป็ นร ้อยละ 320.36 โดย
หลักเป็ นกำรเพิม
่ ขึน
้ ของต ้นทุนของธุรกิจขนส่งในประเทศ และธุรกิจให ้บริกำรด ้ำนโลจิสติกส์ ส่วนค่ำใช ้จ่ำย
ในกำรบริหำรทีเ่ พิม
่ ขึน
้ จำนวน 19.27 ล ้ำนบำท คิดเป็ นเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 38.70 เป็ นกำรเพิม
่ ขึน
้ ของค่ำใช ้จ่ำย
้ เพลิง พนั กงำน รวมถึง ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตและค่ำธรรมเนียมอืน
่ โดยรวมค่ำใช ้จ่ำยทีเ่ พิม
่
เกีย
่ วกับค่ำเชือ
มำกขึน
้ นัน
้ เป็ นผลเนือ
่ งมำจำกกำรขยำยธุรกิจของบริษัท รวมถึงกำรจ ้ำงพนักงำนเพิม
่ ขึน
้
แม ้ว่ำจะมีรำยได ้
เพิม
่ ขึน
้ แต่คำ่ ใช ้จ่ำยก็เพิม
่ ขึน
้ เช่นกันส่งผลให ้อัตรำกำไรขัน
้ ต ้น (Gross Profit Margin) ในปี นี้ เป็ น 2.14%
เมือ
่ เทียบกับปี 2560 ทีต
่ ด
ิ ลบเท่ำกับ -5.41%
ในปี 2561 บริษัท มีผลขำดทุนสำหรับปี จำนวน 49.01 ล ้ำนบำท ขำดทุนลดลง 7.12 ล ้ำนบำท จำก
ผลขำดทุนในปี 2560 จำนวน 56.13 ล ้ำนบำท ซึง่ ขำดทุนลดลงจำกปี 2560 คิดเป็ นร ้อยละ 12.69
เนือ
่ งมำจำกมีกำรปั นส่วนกำไรจำกบริษัทร่วม และรำยได ้จำกกำรให ้บริกำรทีเ่ พิม
่ มำกขึน
้ จำกปี 2560 และปี
2561 มีผลขำดทุนต่อหุ ้นขึน
้ พืน
้ ฐำน จำนวน -0.059 บำท เพิม
่ ขึน
้ จำกปี 2560 ทีม
่ ผ
ี ลขำดทุนต่อหุ ้นขัน
้
พืน
้ ฐำน -0.012 บำท จำกกำรปรับลดมูลค่ำหุ ้น

ฐานะการเงิน
สินทร ัพย์รวม
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีจำนวน 801.36 ล ้ำนบำท เทียบกับปี 2560
ิ ทรัพย์รวมจำนวนเท่ำกับ 512.58 ล ้ำนบำท เพิม
ทีม
่ ส
ี น
่ ขึน
้ เท่ำกับ 288.78 ล ้ำนบำท หรือเพิม
่ ขึน
้ คิดเป็ นร ้อยละ
56.34 ประกอบด ้วย
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ปี 2561 มีจำนวน 323.60 ล ้ำนบำท ปี 2560 มีจำนวน
22.95 ล ้ำนบำท เพิม
่ ขึน
้ 300.65 ล ้ำนบำท เนือ
่ งจำกบริษัทขำยทีด
่ น
ิ ส่วนทีไ่ ม่ได ้ใช ้ประโยชน์
้เป็
และเงินจำกกำรเพิม
่ ทุน เพือ
่ ใช นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ ลูกหนี้กำรค ้ำและ
ลูกหนีห
้ มุนเวียนอืน
่ ๆ เพิม
่ ขึน
้ จำนวน 106.89 ล ้ำนบำท สินทรัพย์ภำษี เงินได ้ เพิม
่ ขึน
้ จำนวน
5.72 ล ้ำนบำท และสินทรัพย์หมุนเวียนอืน
่ เพิม
่ ขึน
้ จำนวน 3.57 ล ้ำนบำท
้ จำนวน 128.05 ล ้ำนบำท เนือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลงทัง้ สิน
่ งจำก บริษัทขำยเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผือ
่ ขำย จำนวน 18.23 ล ้ำนบำท เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิม
่ ขึน
้ จำนวน 6.37
ล ้ำนบำท เงินลงทุนระยะยำวเพิม
่ ขึน
้ จำนวน 16.50 ล ้ำนบำท ทีด
่ น
ิ อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ
ลดลง 0.45 ล ้ำนบำท และ สิทธิกำรเช่ำสุทธิ ลดลง จำนวน 2.76 ล ้ำนบำท และสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอืน
่ เพิม
่ ขึน
้ จำนวน 37.59 ล ้ำนบำท

-

ิ รวม
้ น
หนีส
ิ รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีจำนวน 241.20 ล ้ำนบำท เมือ
หนีส
้ น
่ เทียบกับ 31
ิ ที่
ธันวำคม 2560 มีจำนวนเท่ำกับ 161.55 ล ้ำนบำท เพิม
่ ขึน
้ จำนวน 79.65 ล ้ำนบำท หรือคิดเป็ นหนี้สน
เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 49.30 ซึง่ ประกอบด ้วย
ิ หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีจำนวน 133.04 ล ้ำนบำท เมือ
หนีส
้ น
่ เทียบกับ 31
ธันวำคม 2560 มีจำนวนเท่ำกับ 51.89 ล ้ำนบำท เพิม
่ ขึน
้ จำนวน 81.15 ล ้ำนบำท หรือคิดเป็ น
ิ หมุนเวียนทีเ่ พิม
ิ ตำมสัญญำเช่ำซือ
้ รถบรรทุก
หนีส
้ น
่ ขึน
้ ร ้อยละ 156.38 เนือ
่ งจำกบริษัทมีหนีส
้ น
ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ 6.05 ล ้ำนบำท และเจ ้ำหนีก
้ ำรค ้ำจำกธุรกิจ Shipping ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ 24.25 ล ้ำนบำท
-
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ิ ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีจำนวน 108.16 ล ้ำนบำท เมือ
หนีส
้ น
่ เทียบกับ 31
ธันวำคม 2560 มีจำนวนเท่ำกับ 109.66 ล ้ำนบำท ลดลงจำนวน 1.51 ล ้ำนบำท หรือคิดเป็ น
ิ ไม่หมุนเวียนทีล
ิ ตำมสัญญำเช่ำซือ
้ รถบรรทุก
หนีส
้ น
่ ดลงร ้อยละ 1.37 โดยจำกกำรเพิม
่ ขึน
้ หนีส
้ น
จำนวน 7.14 ล ้ำนบำท และค่ำเช่ำทีด
่ น
ิ ลดลง จำนวน 8.21 ล ้ำนบำท
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ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
ส่วนของผู ้ถือหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 560.16 ล ้ำนบำท เมือ
่ เปรียบเทียบกับวันที่ 31
ธันวำคม 2560 ทีม
่ จ
ี ำนวนเท่ำกับ 351.02 ล ้ำนบำท เพิม
่ ขึน
้ เท่ำกับ 209.13 ล ้ำนบำท คิดเป็ นส่วนของผู ้ถือ
หุ ้นทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 59.58 เป็ นผลเนือ
่ งมำจำก บริษัทมีกำรออกหุ ้นเพิม
่ ทุน จำนวน 258.40 ล ้ำนบำท และมี
ผลขำดทุนสำหรับปี 2561 เพิม
่ ขึน
้ จำนวน 48.63 ล ้ำนบำท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีทน
ุ จดทะเบียนจำนวน 883,349,453.52 บำท (หุ ้นสำมัญจำนวน
1,299,043,314 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 0.68) และมีทน
ุ จดทะเบียนชำระแล ้วของบริษัทจำนวน 592,796,735.40
บำท
สภาพคล่อง
ผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิม
่ ขึน
้ จำนวน 300.65 ล ้ำน
บำท กระแสเงินสดทีเ่ ปลีย
่ นแปลงมำจำกกิจกรรม ดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบำท
รายการ

จานวนเงิน
2560

2561

กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน

-19,501

-66,992

กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมลงทุน

41,808

127,458

กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

-6,443

240,184

15,864

300,650

้ (ลดลง)
เงินสดสุทธิ เพิม
่ ขึน

บริษัทมีเงินสดสุทธิยกมำจำกวันที่ 31 ธันวำคม 2560 เท่ำกับ 22.95 ล ้ำนบำท
กระแสเงิน สดสุท ธิจ ำกกิจ กรรมด ำเนิน งำน ในปี 2561 มีจ ำนวน -66.99 ล ้ำนบำท ในปี 2560 มีจ ำนวน 19.50 ล ้ำนบำท ซึง่ มีกระแสเงินสดทีใ่ ช ้ไปเพิม
่ ขึน
้ จำนวน 47.49 ล ้ำน
กระแสเงิน สดสุท ธิจ ำกกิจ กรรมลงทุน ในปี 2561 มีจ ำนวน 127.46 ล ้ำนบำท ในปี 2560 มีจ ำนวนเท่ำ กั บ
41.81 ล ้ำนบำท ซึง่ มีกระแสเงินสดได ้มำจำกกิจกรรมลงทุน เพิม
่ ขึน
้ จำนวน 85.65 บำท เป็ นผลมำจำกเงิน
เงินสดรั บ จำกกำรขำยทีด
่ น
ิ ทีไ่ ม่ได ้ใช ้ประโยชน์ จ ำนวน 167.96 ล ้ำนบำท และมีเงิน สดจ่ำยไปเพื่อ กำรค้ ำ
ประกัน จำนวน 34.87 ล ้ำนบำท เงินสดจ่ำยไปเพือ
่ ลงทุนในธุรกิจอืน
่ จำนวน 16.50 ล ้ำนบำท เงินสดจ่ำยไป
จำกกำรลงทุน ในบริษั ทร่วม จำนวน 4.68 ล ้ำนบำท เงิน สดจ่ำยไปเพื่อตกแต่งส ำนั กงำนใหญ่ จำนวน 2.70
ล ้ำนบำท และเงินสดจ่ำยไปเพือ
่ กำรดำเนินงำน จำนวน 23.56 ล ้ำนบำท
กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน ในปี 2561 มีจำนวน 240.18 ล ้ำน ในปี 2560 มีจำนวน -6.44 ล ้ำน
บำท ซึง่ มีก ระแสเงิน สดจำกกิจ กรรมจั ด หำเงิน เพิ่ม ขึน
้ จ ำนวน 246.63 ล ้ำนบำท เป็ นผลเนื่อ งมำจำกในปี
2561 มีกระแสเงินสดได ้มำจำกกำรเพิม
่ ทุน
้ ปี ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม
จำกเงิน สดทีไ่ ด ้มำและใช ้ไปข ้ำงต ้นทั ง้ หมด เป็ นผลให ้บริษั ทมีเงิน สดคงเหลือ สิน
2561 จำนวน 323.60 ล ้ำนบำท

อ ัตราส่วนสภาพคล่องทีส
่ าค ัญ
ในปี 2561 อั ต รำส่ว นสภำพคล่ อ ง (Current Ratio) และอั ต รำส่ว นสภำพคล่ อ งหมุ น เร็ ว (Quick
Ratio) ของบริษั ทนั ้น มีอัต รำทีเ่ ปลีย
่ นแปลงเพิ่ม ขึน
้ จำกปี 2560 ในระดับ 3.48 และ 3.34 เท่ำ ตำมล ำดั บ
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลีย
่ อยูท
่ ี่ 43 วัน จำกปี 2560 อยู่ท ี่ 39 วัน สำหรับระยะเวลำกำรจ่ำยชำระหนี้ ปี 2561 อยู่ท ี่
14 วัน จำกปี 2560 อยูท
่ ี่ 20 วัน
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ROA) ในปี 2561 อยูท
่ ี่ -8% มีอต
ั รำทีล
่ ดลงจำกปี 2560 อยูท
่ ี่
-11% และมีอต
ั รำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (ROFA) อยูท
่ ี่ -5% มีอต
ั รำทีล
่ ดลงจำกปี 2560 อยูท
่ ี่
-10% อันเนือ
่ งมำจำก ในปี 2561 บริษัทมีกำรขำยทีด
่ น
ิ ทีไ่ ม่ได ้ใช ้ประโยชน์ออกไป

16

รายงานประจาปี 2561
บริษัท บี จิสบริ
ติกษส์ัท จ�บีำจิกัสดติก(มหาชน)
ส์ จากัด (มหาชน)91

สำหรั บ อัต รำกำรหมุน เวีย นของสิน ทรั พ ย์ ปี 2561 อยู่ท ี่ 0.87 เท่ำ ปี 2560 อยู่ท ี่ 0.24 เท่ำ ซึง่ มีอัต รำกำร
หมุนเวียนของสินทรัพย์ทเี่ พิม
่ ขึน
้ จำนวน 0.63 เท่ำ
ภาระผูกพ ัน
ิ ทีอ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีหนี้สน
่ ำจเกิดขึน
้ ได ้ในภำยหน ้ำจำกกำรทีธ
่ นำคำรในประเทศ
แห่งหนึง่ ออกหนั งสือค้ำประกันบริษัทต่อหน่วยงำนรำชกำรแห่งหนึง่ เป็ นจำนวนเงิน 71 ล ้ำนบำท และบริษัท
้ สุดในเดือนธันวำคม 2571 ซึง่ ได ้จ่ำยเงินค่ำสิทธิกำรเช่ำทีด
ได ้ทำสัญ ญำเช่ำทีด
่ น
ิ เป็ นระยะเวลำ 30 ปี สิน
่ น
ิ
เป็ นจำนวนเงิน 134.9 ล ้ำนบำท
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานความรั
บผิดชอบของคณะกรรมการบริ
ษทั ต่อรายงานทางการเงิ
น
รายงานความรั
บผิดชอบของคณะกรรมการบริ
ษัท

ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผู ้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
ซึง่ ได ้จัดทำขึน
้ ตำมมำตรฐำน กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ภำยใต ้พระรำชบัญญัตก
ิ ำรบัญชี พ.ศ.2543 และ
พระรำชบัญญัตวิ ช
ิ ำชีพ พ.ศ.2547 รวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบัต ิ ทำงกำรบัญชีทป
ี่ ระกำศใช ้โดยสภำ
วิชำชีพบัญชี และพระรำชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 คณะกรรมกำรบริษัทได ้
่ ว่ำนโยบำยดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม และได ้ถือปฏิบต
คำนึงถึงนโยบำยกำรบัญชีทน
ี่ ำมำปฏิบต
ั ิ และเชือ
ั อ
ิ ย่ำง
และมีสำระสำคัญทำง
ต่อเนือ
่ ง
รวมทัง้ หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินยังได ้เปิ ดเผยข ้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์
กำรเงิน โดยใช ้ข ้อมูลทีเ่ ป็ นเหตุเป็ นผลในกำรพิจำรณำ และกำรประมำณกำรทีร่ อบคอบมำสนับสนุน ผู ้สอบ
บัญชีภำยนอกของบริษัทฯ
ได ้ตรวจสอบงบกำรเงินและแสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มเี งือ
่ นไขไว ้ในรำยงำนของ
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญำต
นอกจำกนี้ค ณะกรรมกำรบริษั ทยั งมีห น ำ้ ที่ในกำรควบคุม ดูแ ล ให ้บริษั ทฯ มีร ะบบกำรก ำกับ ดูแ ลกิจ กำรทีม ี
่ ง กำรควบคุมภำยใน และกำรปฏิบัตต
ประสิทธิภำพ ซึง่ รวมไปถึงกำรบริหำรควำมเสีย
ิ ำมกฎระเบียบ เพื่อให ้
ควำมมั่นใจในเรือ
่ งควำมถูกต ้อง และครบถ ้วนของข ้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทฯ
คณะกรรมกำรบริษัทได ้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด ้วยคณะกรรมกำรอิสระทัง้ ชุด โดยมี
หน ้ำทีใ่ นกำรควบคุมดูแลควำมถูกต ้อง และควำมเพียงพอของขัน
้ ตอนรำยงำนทำงกำรเงิน รวมทัง้ กำรประเมิน
ควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน และประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยในเป็ นรำยปี และควำมเป็ น
อิสระของระบบกำรตรวจสอบภำยใน ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบได ้แสดงไว ้ในรำยงำนประจำปี ใน
ส่วนรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท ด ้วยระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท และกำรตรวจสอบภำยในของ
บริษั ทสำมำรถสร ้ำงควำมเชื่อ มั่ น ได ้ว่ำ งบกำรเงิน และรำยงำนทำงกำรเงิน ของบริษั ทมีค วำมถู ก ต ้องใน
สำระสำคัญแล ้ว

พล.อ. จงศักดิ์ พำนิชกุล
ประธำนกรรมกำรบริษัท

นำยฐิตศ
ิ ักดิ์ สกุลครู
ประธำนกรรมกำรบริหำร
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้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผูส้ รายงานของผู
อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ

ผู ้ถือหุ ้นของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ความเห็ น
ข ้ำพเจ ้ำได ้ตรวจสอบงบกำรเงินของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน) ซึง่ ประกอบด ้วย งบแสดงฐำนะ
กำรเงินทีแ
่ สดงเงินลงทุนตำมวิธส
ี ว่ นได ้เสียและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จทีแ
่ สดงเงินลงทุนตำมวิธส
ี ว่ นได ้เสียและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร
งบแสดงกำรเปลีย
่ นแปลงส่วนของผู ้ถือหุ ้นทีแ
่ สดงเงินลงทุนตำมวิธส
ี ว่ นได ้เสียและงบแสดงกำรเปลีย
่ นแปลง
ส่วนของผู ้ถือหุ ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดทีแ
่ สดงเงินลงทุนตำมวิธส
ี ว่ นได ้เสียและงบกระแสเงินสด
ิ้ สุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำร
เฉพำะกิจกำรสำหรับปี สน
บัญชีทส
ี่ ำคัญ
ข ้ำพเจ ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินทีแ
่ สดงเงินลงทุนตำมวิธส
ี ว่ นได ้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข ้ำงต ้นนี้ แสดง
ฐำนะกำรเงินของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และผลกำรดำเนินงำนที่
แสดงเงินลงทุนตำมวิธส
ี ว่ นได ้เสียและผลกำรดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร
และกระแสเงินสดทีแ
่ สดงเงินลงทุน
้ สุดวันเดียวกัน
ตำมวิธส
ี ว่ นได ้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิน
โดยถูกต ้องตำมทีค
่ วรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็ น
ข ้ำพเจ ้ำได ้ปฏิบต
ั งิ ำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข ้ำพเจ ้ำได ้กล่ำวไว ้ในวรรค
ควำมรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชีตอ
่ กำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข ้ำพเจ ้ำ ข ้ำพเจ ้ำมีควำมเป็ นอิสระ
จำกบริษัทตำมข ้อกำหนดจรรยำบรรณของผู ้ประกอบวิชำชีพบัญชีทก
ี่ ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่วนที่
เกีย
่ วข ้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
และข ้ำพเจ ้ำได ้ปฏิบัตต
ิ ำมควำมรับผิดชอบด ้ำนจรรยำบรรณอืน
่ ๆซึง่
่
เป็ นไปตำมข ้อกำหนดเหล่ำนี้
ข ้ำพเจ ้ำเชือว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีทข
ี่ ้ำพเจ ้ำได ้รับเพียงพอและเหมำะสม
เพือ
่ ใช ้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข ้ำพเจ ้ำ

เรือ
่ งสาค ัญในการตรวจสอบ
เรือ
่ งสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรือ
่ งต่ำงๆทีม
่ น
ี ัยสำคัญทีส
่ ด
ุ ตำมดุลยพินจ
ิ เยีย
่ งผู ้ประกอบวิชำชีพของข ้ำพเจ ้ำ
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมสำหรับงวดปั จจุบน
ั ข ้ำพเจ ้ำได ้นำเรือ
่ งเหล่ำนีม
้ ำพิจำรณำในบริบทของกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข ้ำพเจ ้ำ ทัง้ นีข
้ ้ำพเจ ้ำไม่ได ้แสดงควำมเห็นแยก
ต่ำงหำกสำหรับเรือ
่ งเหล่ำนี้

ิ ธิการเชา
่
การด้อยค่าของทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์ และสท
บริษัทต ้องมีกำรทดสอบกำรด ้อยค่ำของทีด
่ น
ิ อำคำรและอุปกรณ์ และสิทธิกำรเช่ำ ทัง้ ในส่วนของกิจกำรท่ำ
้
เทียบเรือและกิจกำรขนส่ง ทีม
่ ข
ี ้อบ่งชีของกำรด ้อยค่ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรทดสอบกำร
ด ้อยค่ำมีนัยสำคัญต่อกำรตรวจสอบ
เนือ
่ งจำกบริษัทมียอดตำมบัญชีสท
ุ ธิกอ
่ นค่ำเผือ
่ กำรด ้อยค่ำทีใ่ ช ้ใน
กิจกำรท่ำเทียบเรือและกิจกำรขนส่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เป็ นจำนวน 244.59 ล ้ำนบำท อีกทัง้
กระบวนกำรประเมินของผู ้บริหำรมีควำมซับซ ้อนและต ้องใช ้ดุลยพินจ
ิ ค่อนข ้ำงมำก ซึง่ ขึน
้ อยูก
่ ับข ้อสมมติซงึ่
สำมำรถเปลีย
่ นแปลงตำมสภำพทำงเศรษฐกิจ และภำวะตลำดในอนำคต
่ วชำญและสอบทำนควำมเป็ นไปได ้ของกำรเติบโต
ดังนัน
้ วิธก
ี ำรตรวจสอบของข ้ำพเจ ้ำ ได ้รวมถึงกำรใช ้ผู ้เชีย
่ ช่วยในกำรประเมินข ้อสมมติ ข ้ำพเจ ้ำได ้ให ้ควำมสำคัญกับควำมเพียงพอ
ของรำยได ้ของทัง้ สองธุรกิจ เพือ
ของกำรเปิ ดเผยข ้อมูลของกิจกำรเกีย
่ วกับสมมติฐำนซึง่ ส่งผลกระทบต่อผลกำรทดสอบกำรด ้อยค่ำทีอ
่ อ
่ นไหว
มำกทีส
่ ด
ุ และมีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญทีส
่ ด
ุ ต่อกำรกำหนดมูลค่ำทีค
่ ำดว่ำจะได ้รับคืนของทีด
่ น
ิ อำคำรและ
อุปกรณ์และสิทธิกำรเช่ำทีใ่ ช ้ในกิจกำร
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ข้อมูลอืน
่
ผู ้บริหำรเป็ นผู ้รับผิดชอบต่อข ้อมูลอืน
่ ข ้อมูลอืน
่ ประกอบด ้วยข ้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผู ้สอบบัญ ชีทอ
ี่ ยู่ในรำยงำนประจ ำปี นั น
้ ข ้ำพเจ ้ำคำดว่ำข ้ำพเจ ้ำจะได ้รั บรำยงำน
ประจำปี ภำยหลังวันทีใ่ นรำยงำนของผู ้สอบบัญชีนี้
่ มั่นต่อข ้อมูลอืน
ควำมเห็นของข ้ำพเจ ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข ้อมูลอืน
่ และข ้ำพเจ ้ำไม่ได ้ให ้ควำมเชือ
่
ควำมรับผิดชอบของข ้ำพเจ ้ำทีเ่ กีย
่ วเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข ้อมูลอืน
่ มี
ควำมขัด แย ้งทีม
่ ส
ี ำระสำคัญ กับ งบกำรเงิน หรือควำมรู ้ทีไ่ ด ้รั บ จำกกำรตรวจสอบของข ้ำพเจ ้ำ หรือปรำกฏว่ำ
่ มีกำรแสดงข ้อมูลทีข
่ ด
ั ต่อข ้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญหรือไม่
ข ้อมูลอืน
เมือ
่ ข ้ำพเจ ้ำได ้อ่ำนรำยงำนประจำปี
หำกข ้ำพเจ ้ำสรุปได ้ว่ำมีกำรแสดงข ้อมูลทีข
่ ด
ั ต่อข ้อเท็จจริงอันเป็ น
่ สำรเรือ
สำระสำคัญ ข ้ำพเจ ้ำต ้องสือ
่ งดังกล่ำวกับผู ้มีหน ้ำทีใ่ นกำรกำกับดูแลเพือ
่ ให ้ผู ้มีหน ้ำทีใ่ นกำรกำกับดูแล
ดำเนินกำรแก ้ไขข ้อมูลทีแ
่ สดงขัดต่อข ้อเท็จจริง

ความร ับผิดชอบของผูบ
้ ริหารและผูม
้ ห
ี น้าทีใ่ นการกาก ับดูแลต่องบการเงิน
ผู ้บริหำรมีหน ้ำทีร่ ับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้
โดยถูกต ้องตำมทีค
่ วรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบเกีย
่ วกับกำรควบคุมภำยในทีผ
่ ู ้บริหำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพือ
่ ให ้สำมำรถ
จัดทำงบกำรเงินทีป
่ รำศจำกกำรแสดงข ้อมูลทีข
่ ด
ั ต่อข ้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริต
หรือข ้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผู ้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษัทในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
เปิ ดเผยเรือ
่ งทีเ่ กีย
่ วกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช ้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำร
ดำเนินงำนต่อเนือ
่ ง
เว ้นแต่ผู ้บริหำรมีควำมตัง้ ใจทีจ
่ ะเลิกกลุม
่ บริษัทหรือหยุดดำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนือ
่ งต่อไปได ้
ผู ้มีหน ้ำทีใ่ นกำรกำกับดูแลมีหน ้ำทีใ่ นกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของ
บริษัท

ี อ
ความร ับผิดชอบของผูส
้ อบบ ัญชต
่ การตรวจสอบงบการเงิน
่ มั่ น อย่ำ งสมเหตุส มผลว่ำงบกำรเงิน โดยรวม
กำรตรวจสอบของข ้ำพเจ ้ำมีวัต ถุป ระสงค์ เพื่อ ให ้ได ้ควำมเชือ
ปรำศจำกกำรแสดงข ้อมู ล ที่ขั ด ต่อ ข ้อเท็ จ จริง อั น เป็ นสำระส ำคั ญ หรือ ไม่ ไม่ ว่ำ จะเกิด จำกกำรทุ จ ริต หรือ
ข ้อผิด พลำดและเสนอรำยงำนของผู ส
้ อบบั ญ ชีซ ึ่ง รวมควำมเห็ น ของข ้ำพเจ ้ำอยู่ ด ้วยควำมเชื่อ มั่ น อย่ ำ ง
่ มั่นในระดับสูงแต่ไม่ได ้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัตงิ ำนตรวจสอบตำมมำตรฐำน
สมเหตุสมผล คือควำมเชือ
กำรสอบบัญชี จะสำมำรถตรวจพบข ้อมูลทีข
่ ัดต่อข ้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญทีม
่ อ
ี ยู่ได ้เสมอไป ข ้อมูลทีข
่ ัด
ต่ อ ข อ้ เท็ จ จริง อำจเกิด จำกกำรทุ จ ริต หรือ ข อ้ ผิด พลำดและถื อ ว่ำ มี ส ำระส ำคั ญ เมื่ อ คำดกำรณ์ ไ ด อ้ ย่ ำ ง
สมเหตุสมผลว่ำรำยกำรทีข
่ ัดต่อข ้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำร ตัดสินใจทำง
เศรษฐกิจของผู ้ใช ้งบกำรเงินรวมจำกกำรใช ้งบกำรเงินเหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข ้ำพเจ ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข ้ำพเจ ้ำได ้ใช ้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัย
ี ตลอดกำรตรวจสอบกำรปฏิบต
ั งิ ำนของข ้ำพเจ ้ำรวมถึง
เยีย
่ งผู ้ประกอบวิชำชพ
่ งจำกกำรแสดงข ้อมูลทีข
 ระบุและประเมินควำมเสีย
่ ด
ั ต่อข ้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ไม่วำ่
จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข ้อผิดพลำดออกแบบและปฏิบต
ั งิ ำนตำมวิธก
ี ำรตรวจสอบเพือ
่ ตอบสนองต่อ
่ งเหล่ำนัน
ควำมเสีย
้ และได ้หลักฐำนกำรสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมำะสมเพือ
่ เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
่ งทีไ่ ม่พบข ้อมูลทีข
ควำมเห็นของข ้ำพเจ ้ำควำมเสีย
่ ด
ั ต่อข ้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญซึง่ เป็ นผลมำจำก
่ งทีเ่ กิดจำกข ้อผิดพลำดเนือ
กำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสีย
่ งจำกกำรทุจริตอำจเกีย
่ วกับกำรสมรู ้ร่วมคิดกำร
ปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำนกำรตัง้ ใจละเว ้นกำรแสดงข ้อมูลกำรแสดงข ้อมูลทีไ่ ม่ตรงตำมข ้อเท็จจริง
หรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
 ทำควำมเข ้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกำรตรวจสอบเพือ
่ ออกแบบวิธก
ี ำรตรวจสอบที่
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์แต่ไม่ใช่เพือ
่ วัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของบริษัท
 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีทผ
ี่ ู ้บริหำรใช ้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บัญชีและกำรเปิ ดเผยข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องซึง่ จัดทำขึน
้ โดยผู ้บริหำร
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สรุปเกีย
่ วกับควำมเหมำะสมของกำรใช ้เกณฑ์กำรบัญ ชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องของผู ้บริหำรและ
จำกหลั ก ฐำนกำรสอบบั ญ ชีท ี่ไ ด ้รั บ สรุ ป ว่ำ มีค วำมไม่แ น่ น อนที่ม ีส ำระส ำคั ญ ที่เกี่ย วกับ เหตุก ำรณ์ ห รือ
สถำนกำรณ์ทอ
ี่ ำจเป็ นเหตุให ้เกิดข ้อสงสัยอย่ำงมีนัยสำคัญต่อควำมสำมำรถของบริษัทในกำรดำเนินงำน
ต่อเนือ
่ งหรือไม่ ถ ้ำข ้ำพเจ ้ำได ้ข ้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนทีม
่ ส
ี ำระสำคัญข ้ำพเจ ้ำต ้องกล่ำวไว ้ในรำยงำน
ของผู ้สอบบัญชีของข ้ำพเจ ้ำโดยให ้ข ้อสังเกตถึงกำรเปิ ดเผยข ้อมูลในงบกำรเงินทีเ่ กีย
่ วข ้อง หรือถ ้ำกำร
เปิ ดเผยดั ง กล่ำ วไม่ เพี ย งพอควำมเห็ น ของข ้ำพเจ ้ำจะเปลี่ย นแปลงไปข ้อสรุ ป ของข ้ำพเจ ้ำขึน
้ อยู่ กั บ
หลักฐำนกำรสอบบัญชีทไี่ ด ้รับจนถึงวันทีใ่ นรำยงำนของผู ้สอบบัญชีของข ้ำพเจ ้ำอย่ำงไรก็ตำมเหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให ้บริษัทต ้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนือ
่ ง
 ประเมินกำรนำเสนอโครงสร ้ำงและเนือ
้ หำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข ้อมูลว่ำงบกำรเงิน
รวมแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบทีท
่ ำให ้มีกำรนำเสนอข ้อมูลโดยถูกต ้องตำมทีค
่ วรหรือไม่
่ สำรกับผู ้มีหน ้ำทีใ่ นกำรกำกับดูแลในเรือ
่ งต่ำงๆ ทีส
่ ำคัญ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของ
ข ้ำพเจ ้ำได ้สือ
กำรตรวจสอบตำมที่ไ ด ้วำงแผนไว ้ ประเด็ น ที่ม ีนั ย ส ำคั ญ ที่พ บจำกกำรตรวจสอบ รวมถึง ข ้อบกพร่ อ งที่ม ี
นัยสำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในหำกข ้ำพเจ ้ำได ้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข ้ำพเจ ้ำ


ข ้ำพเจ ้ำได ้ให ้ค ำรั บ รองแก่ผู ม
้ ีห น ำ้ ที่ใ นกำรก ำกั บ ดูแ ลว่ำ ข ้ำพเจ ้ำได ้ปฏิบั ต ต
ิ ำมข ้อก ำหนดจรรยำบรรณที่
เกี่ย วข ้องกั บ ควำมเป็ นอิส ระและได ้สื่อ สำรกั บ ผู ม
้ ีห น ำ้ ที่ใ นกำรก ำกั บ ดู แ ลเกี่ย วกั บ ควำมสั ม พั น ธ์ทั ง้ หมด
่ ว่ำมีเหตุผลทีบ
่ ุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของ
ตลอดจนเรื่องอืน
่ ซึง่ ข ้ำพเจ ้ำเชือ
ื่ สำรกั บ ผู ้มี
ข ้ำพเจ ้ำและมำตรกำรที่ข ้ำพเจ ้ำใช ้เพื่อ ป้ องกัน ไม่ให ้ข ้ำพเจ ้ำขำดควำมเป็ นอิส ระจำกเรื่อ งที่ส อ
หน ้ำทีใ่ นกำรกำกับดูแลข ้ำพเจ ้ำได ้พิจำรณำเรือ
่ งต่ำงๆทีม
่ น
ี ัยสำคัญมำกทีส
่ ด
ุ ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมใน
งวดปั จจุบันและกำหนดเป็ นเรือ
่ งสำคัญในกำรตรวจสอบข ้ำพเจ ้ำได ้อธิบำยเรือ
่ งเหล่ำนี้ในรำยงำนของผู ้สอบ
ี่ ำก
บัญชีเว ้นแต่กฎหมำยหรือข ้อบังคับไม่ให ้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะเกีย
่ วกับเรือ
่ งดังกล่ำวหรือในสถำนกำรณ์ทย
่ สำรเรือ
ทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ข ้ำพเจ ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสือ
่ งดังกล่ำวในรำยงำนของข ้ำพเจ ้ำเพรำะกำรกระทำดังกล่ำว
สำมำรถคำดกำรณ์ ได ้อย่ ำ งสมเหตุส มผลว่ำ จะมีผ ลกระทบในทำงลบมำกกว่ำ ผลประโยชน์ ต่อ ส่วนได ้เสีย
่ สำรดังกล่ำว
สำธำรณะจำกกำรสือ
ผู ้สอบบัญชีทรี่ ับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้คอ
ื นำงสำวกรรณิกำร์ วิภำณุรัตน์

นำงสำวกรรณิกำร์ วิภำณุรัตน์
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 7305
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562
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งบแสดงฐานะการเงิน
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สินทร ัพย์

หน่วย : พ ันบาท

หมาย
เหตุ

งบการเงินที่
แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธ ี
ส่วยได้เสีย
31 ธ ันวาคม
2561

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

5

323,599

323,599

22,949

ลูกหนีก
้ ำรค ้ำและลูกหนีห
้ มุนเวียนอืน
่ สุทธิ

6

120,170

120,170

13,283

้ - สุทธิ
เงินให ้กู ้ยืมระยะสัน

7

-

-

-

สินทรัพย์ภำษี เงินได ้ของงวดปั จจุบน
ั

8,085

8,085

2,369

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
่

11,649

11,649

8,077

รวมสินทร ัพย์หมุนเวียน

463,503

463,503

46,678

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
31 ธ ันวาคม
31 ธ ันวาคม
2561
2560

สินทร ัพย์หมุนเวียน

สินทร ัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ
่ ขำยสุทธิ

8

177

177

18,410

เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ

9

6,370

4,680

-

เงินลงทุนระยะยำวอืน
่

10

16,500

16,500

-

อสังหำริมทรัพย์เพือ
่ กำรลงทุน

12

58,365

58,365

225,762

ทีด
่ น
ิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

13

182,094

182,094

182,546

333

333

-

สินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตน- สุทธิ

22

สิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ

14

27,592

27,592

30,349

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
่

11

46,427

46,427

8,840

รวมสินทร ัพย์ไม่หมุนเวียน

337,858

336,168

465,907

รวมสินทร ัพย์

801,361

799,671

512,585

รายงานประจาปี 2561
บริ ษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน)

บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษ ัท บี จิสติกส ์ จาก ัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2561

ิ และส่วนของผูถ
้ น
หนีส
้ อ
ื หุน
้

หมาย
เหตุ

งบการเงินที่
แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธ ี
ส่วนได้เสีย
31 ธ ันวาคม
2561

หน่วย : พ ันบาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
31 ธ ันวาคม
31 ธ ันวาคม
2561
2560

ิ หมุนเวียน
้ น
หนีส
เจ ้ำหนีก
้ ำรค ้ำและเจ ้ำหนีห
้ มุนเวียนอืน
่
ิ ระยะยำวทีถ
ส่วนของหนีส
้ น
่ งึ กำหนดชำระ
ภำยในหนึง่ ปี
ค่ำเช่ำค ้ำงจ่ำย

91,227

91,227

16,057

15

16,599

16,599

11,151

14

24,686

24,686

24,686

532

532

133,044

133,044

51,894

ิ หมุนเวียนอืน
หนีส
้ น
่
ิ หมุนเวียน
้ น
รวมหนีส

ิ ไม่หมุนเวียน
้ น
หนีส
เงินกู ้ยืมระยะยำว - สุทธิ

15

50,498

50,498

43,360

ค่ำเช่ำค ้ำงจ่ำย
ิ ไม่หมุนเวียนสำหรับ
ประมำณกำรหนีส
้ น
ผลประโยชน์พนั กงำน

14

57,470

57,470

65,685

16

191

191

420

-

-

200

ิ ไม่หมุนเวียน
้ น
รวมหนีส

108,159

108,159

109,665

ิ
้ น
รวมหนีส

241,203

241,203

161,559

ิ ไม่หมุนเวียนอืน
หนีส
้ น
่

98
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บริษ ัท บี จิสติกส ์ จาก ัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2561

ิ และส่วนของผูถ
้ น
หนีส
้ อ
ื หุน
้ (ต่อ)

หน่วย : พ ันบาท

หมาย
เหตุ

งบการเงินที่
แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธ ี
ส่วนได้เสีย
31 ธ ันวาคม
2561

ทุนจดทะเบียน

17

883,349

883,349

592,371

ทุนทีอ
่ อกและชำระแล ้ว

17

592,797

592,797

397,564

18

63,163

63,163

-

18

-

-

-

(95,810)

(97,500)

(47,181)

8

8

643

ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ - สุทธิ

560,158

558,468

351,026

ิ และส่วนของผูถ
้ น
รวมหนีส
้ อ
ื หุน
้

801,361

799,671

512,585

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
31 ธ ันวาคม
31 ธ ันวาคม
2561
2560

ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
ทุนเรือนหุ ้น

ส่วนเกินมูลค่ำหุ ้นสำมัญ - สุทธิ
กำไร(ขำดทุน)สะสม
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ขำดทุนสะสม
องค์ประกอบอืน
่ ของส่วนของผู ้ถือหุ ้น

24

8

รายงานประจาปี 2561
บริ ษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน)

บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษ ัท บี จิสติกส ์ จาก ัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จ
้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม
สาหร ับปี สิน
หน่วย : พ ันบาท

หมาย
เหตุ

งบการเงินทีแ
่ สดงเงินลงทุน
ตามวิธส
ี ว่ นได้เสีย
2561

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

รายได้
รำยได ้จำกกำรให ้บริกำร
รำยได ้อืน
่

20

รวมรายได้

560,568

-

560,568

123,792

10,270

-

10,270

1,844

570,838

-

570,838

125,636

้ า่ ย
ค่าใชจ
ต ้นทุนกำรให ้บริกำร

21

548,563

-

548,563

130,496

ค่ำใช ้จ่ำยในกำรบริหำร

21

69,049

-

69,049

49,782

-

-

-

3,928

-

3,928

621,540

-

621,540

2,139

-

-

-

(48,563)

-

(50,702)

(56,132)

449

-

-

-

(49,012)

-

(50,702)

(56,132)

หนีส
้ งสัยจะสูญ
ต ้นทุนทำงกำรเงิน
้ า่ ย
รวมค่าใชจ
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม
ขาดทุนก่อนภาษี
ภำษี เงินได ้
ขาดทุนสาหร ับปี

100
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33
1,457
181,768

บริษ ัท บี จิสติกส ์ จาก ัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จ (ต่อ)
้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม
สาหร ับปี สิน
หน่วย : พ ันบาท

หมาย
เหตุ
กาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จอืน
่
รำยกำรทีต
่ ้องจัดประเภทรำยกำรใหม่เข ้ำไว ้ในกำไรหรือ
ขำดทุนในภำยหลัง :
- กำไร(ขำดทุน)จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุน
เผือ
่ ขำย
8
รำยกำรทีไ่ ม่ต ้องจัดประเภทรำยกำรใหม่เข ้ำในกำไรหรือ
ขำดทุนในภำยหลัง :
- ผลกำไรจำกำรวัดมูลค่ำใหม่ของ
ผลประโยชน์พนั กงำนทีก
่ ำหนดไว ้
16
กาไร (ขาดทุน) เบ็ ดเสร็ จอืน
่ สาหร ับปี
ขาดทุนเบ็ ดเสร็ จรวมสาหร ับปี

งบการเงินทีแ
่ สดงเงิน
ลงทุนตามวิธส
ี ว่ นได้เสีย
2561

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

(635)

-

(635)

235

383

-

383

-

(252)

-

(252)

(235)

(49,264)

-

(50,954)

(56,367)

(0.059)

-

(0.061)

(0.012)

824,564

-

824,564

4,707,664

ขาดทุนต่อหุน
้ (บาท)
้ ฐานและปร ับลด
ขนพื
ั้ น
จานวนหุน
้ สาม ัญถ ัวเฉลีย
่ ถ่วงนา้ หน ัก
(พ ันหุน
้ )

26

24

รายงานประจาปี 2561
บริ ษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน)

บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)

101

รายงานประจ�ำปี 2561

หมาย
เหตุ

16

โอนไปกำไรสะสม

รายงานประจาปี 2561
บริ ษทั บี จิ สติกส์ จากัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือ ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2561

(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอืน
่ รวมสำหรับปี

195,233

17

เพิม
่ ทุน

592,797

-

-

397,564

63,163

-

63,163

-

-

-

(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอืน
่ สำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2560

-

-

-

มูลค่าหุน
้ สาม ัญ

และชาระแล้ว
0

ส่วนเกิน(ตา
่ กว่า)

ทีอ
่ อก

ทุนเรือนหุน
้

โอนไปกำไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ ว ันที่ 1 มกราคม 2560

ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
สำหรับปี สน

งบแสดงกำรเปลีย
่ นแปลงส่วนของผู ้ถือหุ ้น

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

102
-

-

-

-

-

-

-

ตามกฎหมาย

ทุนสารอง

(95,810)

(49,012)

383

-

(47,181)

-

-

0

ขาดทุนสะสม

กาไร (ขาดทุน) สะสม

-

383

(383)

-

-

-

-

-

8

(635)

-

-

643

-

-

0

8

(252)

(383)

-

643

-

-

0

องค์ประกอบอืน
่ ของส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
ผลกาไร(ขาดทุน)
ผลต่างจากการ
รวม
จากการ
เปลีย
่ นแปลง
ว ัดมูลค่าใหม่ของ
ในมูลค่ายุตธ
ิ รรม
องค์ประกอบ
ของ
อืน
่ ของ
ผลประโยชน์
เงินลงทุนเผือ
่ ขาย ส่วนของผูถ
้ อ
ื
พน ักงาน
หุน
้

งบการเงินทีแ
่ สดงเงินลงทุนตามวิธส
ี ว่ นได้เสีย

27

560,158

(49,264)

-

258,396

351,026

-

-

0

รวมส่วนของ
ผูถ
้ อ
ื หุน
้ - สุทธิ

หน่วย : พ ันบาท

บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)

103

16

โอนไปกำไรสะสม

28

ยอดคงเหลือ ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2561

(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอืน
่ รวมสำหรับปี

195,233

17

เพิม
่ ทุน

592,797

-

-

397,564

ยอดคงเหลือ ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2560

63,163

-

63,163

-

-

-

(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอืน
่ รวมสำหรับปี

5,171,840

(6,618,280)

ลดทุนเพือ
่ ล ้ำงขำดทุนสะสม

(5,171,840)

มูลค่าหุน
้ สาม ัญ

และชาระแล้ว

7,015,844

หมาย
เหตุ

ส่วนเกิน(ตา
่ กว่า)

ทีอ
่ อก

ทุนเรือนหุน
้

ยอดคงเหลือ ณ ว ันที่ 1 มกราคม 2560

ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
สำหรับปี สน

งบแสดงกำรเปลีย
่ นแปลงส่วนของผู ้ถือหุ ้น

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

-

-

-

-

-

(26,000)

26,000

ตามกฎหมาย

ทุนสารอง

(97,500)

(50,702)

383

-

(47,181)

(56,132)

1,472,440

(1,463,489)

ขาดทุนสะสม

กาไร (ขาดทุน) สะสม

-

383

(383)

-

-

-

-

-

8

(635)

-

-

643

(235)

-

878

558,468

(50,954)

-

258,396

351,026

(56,367)

-

407,393

รวมส่วนของ
ผูถ
้ อ
ื หุน
้ - สุทธิ

รายงานประจาปี 2561
บริ ษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน)

8

(252)

(383)

-

643

(235)

-

878

องค์ประกอบอืน
่ ของส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
ผลกาไร(ขาดทุน)
ผลต่างจากการ
รวม
จากการ
เปลีย
่ นแปลง
ว ัดมูลค่าใหม่ของ
ในมูลค่ายุตธ
ิ รรม
องค์ประกอบ
ของ
อืน
่ ของ
ผลประโยชน์
เงินลงทุนเผือ
่ ขาย ส่วนของผูถ
้ อ
ื
พน ักงาน
หุน
้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พ ันบาท

บริษ ัท บี จิสติกส ์ จาก ัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2561
สาหร ับปี สิน

หมาย
เหตุ

งบการเงินทีแ
่ สดง
เงินลงทุนตามวิธ ี
ส่วนได้เสีย

2561

พ ันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ขำดทุนสำหรับปี

(48,563)

(50,702)

(56,132)

(106,932)

(106,932)

8,946

(3,571)

(3,571)

(8,076)

(276)

(276)

1,371

75,600

75,049

3,142

-

-

2,724

532

532

-

(8,215)

(8,215)

(8,216)

(200)

(200)

200

33,669

33,669

33,225

-

-

33

154

154

144

(782)

(782)

(588)

156

156

-

(กำไร)จำกกำรจำหน่ำยทีดน
ิ อำคำร และอุปกรณ์

(224)

(224)

-

(กำไร)จำกกำรจำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์เพือ
่ กำรลงทุน

(564)

(564)

-

-

-

3,908

(1,690)

-

-

ดอกเบีย
้ รับ

(929)

(929)

(77)

ดอกเบีย
้ จ่ำย

3,928

3,928

1,457

(58,907)

(58,907)

(17,939)

-

-

807

(8,085)

(8,085)

(2,369)

(66,992)

(66,992)

(19,501)

ปรับรำยกำรทีก
่ ระทบผลขำดทุนเป็ นเงินสดรับ(จ่ำย)
ลูกหนีก
้ ำรค ้ำและลูกหนี้อน
ื่ หมุนเวียน (เพิม
่ ขึน
้ )ลดลง
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
่ (เพิม
่ ขึน
้ )ลดลง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
่ (เพิม
่ ขึน
้ )ลดลง
เจ ้ำหนีก
้ ำรค ้ำและเจ ้ำหนี้อน
ื่ หมุนเวียน เพิม
่ ขึน
้
ค่ำใช ้จ่ำยค ้ำงจ่ำย (ลดลง)
ิ หมุนเวียนอืน
หนีส
้ น
่ เพิม
่ ขึน
้
ค่ำเช่ำค ้ำงจ่ำย เพิม
่ ขึน
้ (ลดลง)
ิ ไม่หมุนเวียนอืน
หนีส
้ น
่ เพิม
่ ขึน
้ (ลดลง)
่ มรำคำ และค่ำใช ้จ่ำยตัดบัญชี
ค่ำเสือ
หนีส
้ ญ
ู และหนีส
้ งสัยจะสูญ
ิ ผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนีส
้ น
(กำไร)จำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ
่ ขำย
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย
่ นทีย
่ ังไม่เกิดขึน
้

ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร

13

ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทอืน
่

รวมรำยกำรปรับปรุงจำกกำรกระทบยอด(ขำดทุน)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใชไ้ ปใน)การดาเนินงาน
ภำษี เงินได ้รับคืน
ภำษี เงินได ้จ่ำยออก
เงินสดสุทธิ(ใชไ้ ปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
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บริษ ัท บี จิสติกส ์ จาก ัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2561
สาหร ับปี สิน

หมาย
เหตุ

งบการเงินทีแ
่ สดง
เงินลงทุนตามวิธ ี
ส่วนได้เสีย

2561

พ ันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับดอกเบีย
้

929

929

77

18,380

18,380

22,100

้ เงินลงทุนระยะยำวอืน
เงินสดจ่ำยจำกกำรซือ
่

(16,500)

(16,500)

-

้ เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดจ่ำยจำกกำรซือ

(4,680)

(4,680)

-

้ ทีด
เงินสดจ่ำยเพือ
่ ซือ
่ น
ิ อำคำร และอุปกรณ์

(5,701)

(5,701)

(3,004)

(483)

(483)

-

2,495

2,495

22,712

เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์เพือ
่ กำรลงทุน

167,960

167,960

-

เงินฝำกติดภำระค้ำประกัน(เพิม
่ ขึน
้ )

(34,942)

(34,942)

(77)

127,458

127,458

41,808

(3,917)

(3,917)

(1,400)

ิ ภำยใต ้สัญญำเช่ำกำรเงิน
จ่ำยคืนหนี้สน

(14,294)

(14,294)

(5,043)

เงินสดรับจำกกำรเพิม
่ ทุน

258,395

258,395

-

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใชไ้ ปใน)กิจกรรมจ ัดหาเงิน

240,184

240,184

(6,443)

้ (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม
่ ขึน
สุทธิ

300,650

300,650

15,864

เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ
่ ขำย

้ สินทรัพย์ไม่มต
เงินสดจ่ำยซือ
ี วั ตน
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร/กำรถูกเวนคืน
ทีด
่ น
ิ

13

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจ ัดหาเงิน
จ่ำยดอกเบีย
้

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต ้นปี

5

22,949

22,949

7,085

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

5

323,599

323,599

22,949

ข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วก ับงบกระแสเงินสด
้ สินทรัพย์โดยกำรก่อหนี้ - หนีส
ิ ภำยใต ้สัญญำเช่ำทำงกำรเงินจำนวน
ในปี 2560 บริษัทได ้ซือ
้ น
33.60 ล ้ำนบำท
้ สินทรัพย์โดยกำรก่อหนี้ - หนีส
ิ ภำยใต ้สัญญำเช่ำทำงกำรเงินจำนวน
ในปี 2561 บริษัทได ้ซือ
้ น
26.88 ล ้ำนบำท
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บริษ ัท บี จิสติกส ์ จาก ัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2561

1.

ทว่ ั ไป

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน) “บริษัท” เป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คลทีจ
่ ัดตัง้ ขึน
้ ในประเทศไทย และมีทอ
ี่ ยูจ
่ ดทะเบียนตัง้ อยู่เลขที่
้ 19 ยูนต
3656/64 อำคำรกรีนทำวเวอร์ ชัน
ิ เค ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร
่ จำก “บริษั ท บำงปะกง เทอร์ม น
บริษั ทได ้เปลีย
่ นชือ
ิ อล จำกัด (มหำชน)” เป็ น “บริษั ท บี จิส ติก ส์ จำกัด (มหำชน)”
่ กับกระทรวงพำณิชย์ เมือ
่ ย่อหลักทรัพย์ของ
โดยได ้จดทะเบียนเปลีย
่ นชือ
่ วันที่ 21 กุมภำพั นธ์ 2561 และได ้เปลีย
่ นชือ
บริษัทจำกเดิม “BTC” เป็ น “B” มีผลตัง้ แต่วน
ั ที่ 13 มีนำคม 2561
บริษัทจดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือ
่ เดือนกรกฎำคม 2546
บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกีย
่ วกับกำรประกอบกิจกำรท่ำเรือทีบ
่ ำงปะกงซึง่ รวมถึงกำรให ้บริกำรโรงพั กสินค ้ำทีข
่ นส่งโดย
่ ธุรกิจด ้ำนกำรขนส่งและบริกำร
ระบบคอนเทนเนอร์ โรงเก็บสินค ้ำ ท่ำเทียบเรือและบริกำรอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง บริษัทได ้เพิม
ทีเ่ กีย
่ วข ้องเริม
่ ตัง้ แต่เดือนธันวำคม 2558 และธุรกิจให ้บริกำรด ้ำนโลจิสติกส์ เริม
่ ตัง้ แต่เดือนมกรำคม 2561
ณ วันที่ 1 มิถน
ุ ำยน 2561 บริษัทได ้จดทะเบียนสำขำใหม่(*) ทีอ
่ ยูต
่ ำมทีจ
่ ดทะเบียน มีดงั นี้
สำนั กงำน

:

้ 19 ยู นิต เค ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตั น เขต
เลขที่ 3656/64 อำคำรกรีน ทำวเวอร์ ชัน
คลองเตย กรุงเทพมหำนคร

สำขำ 1

:

เลขที่ 8/1 หมูท
่ ี่ 8 ตำบลท่ำข ้ำม อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ

สำขำ 2

:

เลขที่ 273/15 หมูท
่ ี่ 6 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี

สำขำ 3 (*)

:

เลขที่ 99 หมูท
่ ี่ 3 ตำบลนิคมพัฒนำ อำเภอนิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง

สำขำ 4 (*,**)

:

เลขที่ 106/84 หมูท
่ ี่ 9 ตำบลทุง่ สุขลำ อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี

(**) เมือ
่ วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2561 บริษัทได ้จดทะเบียนยกเลิกสำขำแหลมฉบัง
2.

เกณฑ์การจ ัดทางบการเงิน

งบกำรเงิน ได ้จั ด ท ำขึ้น ตำมหลั ก กำรบั ญ ชีท ี่รั บ รองทั่ ว ไปภำยใต ้พระรำชบั ญ ญั ต ิก ำรบั ญ ชี พ.ศ. 2543 ซึ่ง หมำยถึง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ที่ อ อกภำยใต พ
้ ระรำชบั ญ ญั ติว ิช ำชีพ บั ญ ชี พ.ศ. 2547 และข อ
้ ก ำหนดของ
คณะกรรมกำรก ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรั พ ย์ ว่ำ ด ว้ ยกำรจั ด ท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน ภำยใต ้
พระรำชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
งบกำรเงิน นี้ได ้จัดทำเป็ นเงินบำทและเป็ นภำษำไทยตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของประเทศไทย ทัง้ นี้งบ
กำรเงิน นี้ม ีวัต ถุป ระสงค์ท ี่จั ด ท ำขึน
้ เพื่อ แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนิน งำน และกระแสเงิน สด ตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินของประเทศไทยเท่ำนัน
้
ยกเว ้นทีก
่ ล่ำวไว ้ในนโยบำยกำรบัญชี งบกำรเงินนีจ
้ ัดทำขึน
้ โดยถือเกณฑ์กำรบันทึกตำมรำคำทุนเดิม
เพื่อควำมสะดวกของผู ้อ่ำนงบกำรเงิน บริษัทได ้จัดทำงบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษขึน
้ จำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
ซึง่ ได ้นำเสนอเพือ
่ วัตถุประสงค์ของกำรรำยงำนทำงกำรเงินเพือ
่ ใช ้ในประเทศ
การใชว้ จ
ิ ารณญาณและการประมาณการ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินในประเทศไทย ฝ่ ำยบริหำรมีควำมจำเป็ นต ้องใช ้ประมำณ
ิ เพือ
กำร และข ้อสมมติฐำนทีก
่ ระทบต่อรำยได ้ รำยจ่ำย สินทรัพย์และหนีส
้ น
่ ประโยชน์ในกำรกำหนดมูลค่ำของสินทรัพย์
ิ ตลอดจนหนี้ ส น
ิ ที่อ ำจเกิด ขึน
หนี้ ส น
้ ด ้วยเหตุดั ง กล่ำ ว ผลของรำยกำรเมื่อ เกิด ขึน
้ จริง จึง อำจแตกต่ำ งไปจำกที่ไ ด ้
ประมำณกำรไว ้
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นั น
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บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
กำรใช ้ดุลยพินจ
ิ และกำรประมำณกำรทำงบัญชีทส
ี่ ำคัญ ได ้แก่
ผลประโยชน์พน ักงาน
มู ล ค่ ำ ปั จจุ บั น ของโครงกำรผลประโยชน์ ข ึ้น อยู่ กั บ ปั จจั ย ที่ ใช ใ้ นกำรค ำนวณตำมหลั ก คณิ ต ศำสตร์ ป ระกั น ภั ย โดย
ประกอบด ้วยสมมติฐำนหลำยตัว รวมถึงสมมติฐำนเกีย
่ วกับอัตรำคิดลด อัตรำกำรขึน
้ เงินเดือนและอัตรำกำรลำออก กำร
เปลีย
่ นแปลงของสมมติฐำนเหล่ำนี้จะส่งผลกระทบต่อภำระผูกพันผลประโยชน์พนั กงำน รำยละเอียดสมมติฐำนทีส
่ ำคัญได ้
เปิ ดเผยไว ้ในหมำยเหตุ ข ้อ 16
สินทร ัพย์ไม่มต
ี ัวตน
บริษั ทและบริษัทย่อย แสดงสินทรั พย์ไม่มต
ี ัวตน ด ้วยรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม ค่ำตัดจำหน่ ำยของสินทรัพย์ไม่ม ี
ตั วตนค ำนวณจำกรำคำทุ นของสิน ทรั พ ย์ โดยวิธ ีเส ้นตรงตำมอำยุ กำรใช ้งำนโดยประมำณ 10 ปี สินทรั พ ย์ไม่ ม ีตั วตน
ิ ทำงปั ญญำ
ประกอบด ้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์และทรัพย์สน
่ มราคา
ค่าเสือ
่ มรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ ำยบริหำรใช ้ประมำณอำยุกำรใช ้งำนและมูลค่ำซำกเมือ
ในกำรคำนวณค่ำเสือ
่ เลิกใช ้งำนของ
อำคำรและอุปกรณ์ และได ้มีกำรทบทวนอำยุกำรใช ้งำนและมูลค่ำซำกหำกมีกำรเปลีย
่ นแปลง

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และนโยบายการบ ัญชีทส
ี่ าค ัญ
1.1 มาตรฐานการบ ัญชีทม
ี่ ก
ี ารปร ับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม
่ ก
ี ารปร ับปรุง
1.1.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริม
่ มีผลบ ังค ับใชใ้ นปี ปัจจุบ ัน

ในระหว่ำงปี บริษั ทได ้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบัตท
ิ ำงบัญชีฉบับใหม่ ซึง่ มีผลบังคับใช ้สำหรับงบ
กำรเงินที่ม ีรอบระยะเวลำบั ญ ชีท ี่เริ่มในหรือหลั งวันที่ 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบั ต ิ มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได ้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให ้มีขน
ึ้ เพือ
่ ให ้มีเนือ
้ หำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรปรั บปรุงและอธิบำยให ้ชัดเจนเกีย
่ วกับกำร
เปิ ดเผยข ้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือ
ปฏิบต
ั น
ิ ไี้ ม่มผ
ี ลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริษัท
1.1.2

้ าหร ับงบการเงินทีม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ
่ ะมีผลบ ังค ับใชส
่ รี อบ
่ ในหรือหล ังว ันที่ 1 มกราคม 2562
ระยะเวลาบ ัญชีทเี่ ริม

ในระหว่ำงปี ปั จจุบัน สภำวิชำชีพบัญชีได ้ประกำศใช ้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัตท
ิ ำง
บัญชีจ ำนวนหลำยฉบับ ซึง่ มีผลบังคับใช ้ส ำหรั บงบกำรเงินที่ม ีรอบระยะเวลำบัญชีท ี่เริม
่ ในหรือหลัง
วันที่ 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได ้รั บกำรปรั บปรุ งหรือจั ดให ้มีข น
ึ้
เพื่อให ้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นกำร
อธิบำยให ้ชัดเจนเกีย
่ วกับวิธป
ี ฏิบัตท
ิ ำงกำรบัญชีและกำรให ้แนวปฏิบัตท
ิ ำงบัญชีกับผู ้ใช ้มำตรฐำน ฝ่ ำย
่ ว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบั บปรั บปรุ งดั งกล่ำวส่วนใหญ่ จะไม่ ม ี
บริหำรของบริษั ท เชือ
ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินเมือ
่ นำมำถือปฏิบัต ิ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับใหม่ซงึ่ ได ้มีกำรเปลีย
่ นแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุปได ้ดังนี้
ั
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบ ับที่ 15 เรือ
่ ง รายได้จากสญญาที
ท
่ าก ับลูกค้า
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช ้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
บัญชีทเี่ กีย
่ วข ้องต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
เรือ
่ ง สัญญำก่อสร ้ำง
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
เรือ
่ ง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31
เรือ
่ ง รำยได ้ - รำยกำรแลกเปลีย
่ น
(ปรับปรุง 2560)
เกีย
่ วกับบริกำรโฆษณำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
เรือ
่ ง โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลก
ู ค ้ำ
(ปรับปรุง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
เรือ
่ ง สัญญำสำหรับกำรก่อสร ้ำง
(ปรับปรุง 2560)
อสังหำริมทรัพย์
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18
เรือ
่ ง กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค ้ำ
(ปรับปรุง 2560)
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บริษ ัท บี จิสติกส ์ จาก ัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2561
กิจกำรต ้องใช ้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญำทีท
่ ำกับลูกค ้ำทุกสัญญำ ยกเว ้น
สัญญำทีอ
่ ยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับอืน
่ มำตรฐำนฉบับนี้ได ้กำหนดหลักกำร 5 ขัน
้ ตอน
ส ำหรั บกำรรั บรู ้รำยได ้ที่เกิดขึน
้ จำกสัญ ญำที่ท ำกั บลูกค ้ำ โดยกิจกำรจะรั บรู ้รำยได ้ในจ ำนวนเงินที่
ิ ธิได ้รับจำกกำรแลกเปลีย
สะท ้อนถึงสิง่ ตอบแทนทีก
่ จ
ิ กำรคำดว่ำจะมีสท
่ นสินค ้ำหรือบริกำรทีไ่ ด ้ส่งมอบ
ให ้แก่ลก
ู ค ้ำ และกำหนดให ้กิจกำรต ้องใช ้ดุลยพินจ
ิ และพิจำรณำข ้อเท็จจริงและเหตุกำรณ์ทเี่ กีย
่ วข ้อง
ทัง้ หมดในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละขัน
้ ตอน

่ ว่ำมำตรฐำนฉบั บดั งกล่ำว จะไม่ ม ีผลกระทบอย่ ำงเป็ นสำระส ำคั ญ ต่องบ
ฝ่ ำยบริหำรของบริษั ทเชือ
กำรเงินของบริษัท
1.1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม
่ เครือ
่ งมือทางการเงินทีจ
่ ะมีผลบ ังค ับใช ้
สาหร ับงบการเงินทีม
่ รี อบระยะเวลาบ ัญชีทเี่ ริม
่ ในหรือหล ังว ันที่ 1 มกราคม 2563
ในระหว่ำงปี ปั จจุบัน สภำวิชำชีพบัญชีได ้ประกำศใช ้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเครือ
่ งมือ
ทำง กำรเงิน ประกอบด ้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จำนวน 5 ฉบับ ได ้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข ้อมูลเครือ
่ งมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครือ
่ งมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครือ
่ งมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 16
กำรป้ องกันควำมเสีย
ิ ทำงกำรเงินด ้วยตรำสำรทุน
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนีส
้ น
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุม
่ ดังกล่ำวข ้ำงต ้น กำหนดหลักกำรเกีย
่ วกับกำรจัดประเภทและกำร
วัดมูลค่ำเครื่องมือทำงกำรเงินด ้วยมูลค่ำยุต ธ
ิ รรมหรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ ำยโดยพิจำรณำจำกประเภท
ของตรำสำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business
Model) หลักกำรเกี่ยวกับวิธ ีกำรค ำนวณกำรด ้อยค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินโดยใช ้แนวคิดของผล
่ ง รวมถึงกำร
ขำดทุนด ้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน
้ และหลักกำรเกีย
่ วกับกำรบัญ ชีป้ องกันควำมเสีย
แสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข ้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
กลุม
่ นี้มผ
ี ลบังคับใช ้ จะทำให ้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และแนวปฏิบัตท
ิ ำงกำร
บัญชีบำงฉบับทีม
่ ผ
ี ลบังคับใช ้อยู่ในปั จจุบน
ั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุ บั นฝ่ ำยบริหำรของบริษั ทอยู่ ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปี ที่เริ่มน ำ
มำตรฐำนกลุม
่ ดังกล่ำวมำถือปฏิบต
ั ิ
1.2 นโยบายการบ ัญชีทส
่ี าค ัญ
่ นได้เสีย
เกณฑ์ในการจ ัดทางบการเงินทีแ
่ สดงเงินลงทุนตามวิธส
ี ว
บริษัทร่วมเป็ นกิจกำรทีบ
่ ริษัทมีอท
ิ ธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญโดยมีอำนำจเข ้ำไปมีสว่ นร่วมในกำรตัดสินใจ
เกีย
่ วกับนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนแต่ไม่ถ ึงระดับที่จะควบคุมนโยบำยดั งกล่ำว งบกำรเงิน
บริษั ทได ้รวมส่วนแบ่งกำไรหรือขำดทุนของบริษั ทร่วมตำมวิธส
ี ่วนได ้เสียนั บจำกวันทีม
่ ีอท
ิ ธิพลอย่ำงเป็ น
้ สุดลง เมื่อผลขำดทุนทีบ
สำระส ำคัญจนถึงวันที่กำรมีอท
ิ ธิพลอย่ำงเป็ นสำระส ำคัญสิน
่ ริษั ทได ้รั บปั นจำก
บริษัทร่วมมีจำนวนเกินกว่ำเงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนจะถูกทอนลงจนเป็ นศูนย์และหยุดรับรู ้ส่วนผล
ขำดทุน เว ้นแต่กรณี ทบ
ี่ ริษั ทมีภำระผูกพั นตำมกฎหมำยหรืออนุ มำนหรือยินยอมทีจ
่ ะชำระภำระผูกพั นของ
บริษัทร่วม
รายการบ ัญชีทเี่ ป็นเงินตราต่างประเทศ
รำยกำรบัญชีทเี่ ป็ นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำท โดยใช ้อัตรำแลกเปลีย
่ น ณ วันทีเ่ กิดรำยกำร
ิ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันทีร่ ำยงำน แปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช ้
สินทรัพย์และหนี้สน
อัตรำแลกเปลีย
่ น ณ วันนัน
้ กำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำจะบันทึกในกำไรหรือขำดทุน
ิ ทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน ซึง่ เกิดจำกรำยกำรบัญชีทเี่ ป็ นเงินตรำต่ำงประเทศซึง่ บันทึกตำมเกณฑ์
สินทรัพย์และหนี้สน
รำคำทุนเดิม แปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช ้อัตรำแลกเปลีย
่ น ณ วันทีเ่ กิดรำยกำร
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ข้อมูลจาแนกตามส่วนงาน
ส่วนงำนด ำเนิน งำนได ้ถูกรำยงำนในลัก ษณะเดีย วกับรำยงำนภำยในทีน
่ ำเสนอให ้ผู ้มีอ ำนำจตัด สิน ใจสูงสุด ด ้ำนกำร
ดำเนินงำน ผู ้มีอำนำจตัดสินใจสูงสุดด ้ำนกำรดำเนินงำนหมำยถึงบุคคลทีม
่ ห
ี น ้ำทีใ่ นกำรจัดสรรทรัพยำกรและ
ประเมินผลกำรปฏิบัต งิ ำนของส่วนงำนดำเนิน งำน ซึง่ พิจำรณำว่ำคือ กรรมกำรผู ้จัด กำรใหญ่ ทีท
่ ำกำรตัดสินใจเชิงกล
ยุทธ์
บริษั ทน ำเสนอข ้อมู ล ทำงกำรเงิน จ ำแนกตำมส่ว นงำนโดยแสดงส่วนงำนธุรกิจ เป็ นรู ป แบบหลั ก ในกำรรำยงำน โดย
พิจำรณำจำกโครงสร ้ำงกำรบริหำรและกำรรำยงำนทำงกำรเงินภำยในของบริษัทเป็ นเกณฑ์ ในกำรกำหนดส่วนงำน (ดู
หมำยเหตุข ้อ 23)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดประกอบด ้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝำกธนำคำรประเภทเผือ
่ เรียก และเงินลงทุนระยะ
้
สันทีม
่ ส
ี ภำพคล่องสูง
้ ารค้าและลูกหนีอ
้ น
ลูกหนีก
ื่
ลูกหนีก
้ ำรค ้ำและลูกหนีอ
้ น
ื่ แสดงในรำคำตำมใบแจ ้งหนีห
้ ักค่ำเผือ
่ หนีส
้ งสัยจะสูญ
ค่ำเผือ
่ หนี้สงสัยจะสูญ ประเมินโดยกำรวิเครำะห์ประวัตก
ิ ำรชำระหนี้ และกำรคำดกำรณ์เกีย
่ วกับกำรชำระหนี้ในอนำคต
ู
ของลูกค ้ำ ลูกหนีจ
้ ะถูกตัดจำหน่ำยบัญชีเมือ
่ ทรำบว่ำเป็ นหนี้สญ
เงินลงทุนในหล ักทร ัพย์เผือ
่ ขาย
ตรำสำรหนี้และตรำสำรทุนซึง่ เป็ นหลักทรัพย์ในควำมต ้องกำรของตลำด_นอกเหนือจำกทีถ
่ อ
ื ไว ้เพื่อค ้ำหรือตัง้ ใจถือไว ้
จนครบก ำหนด_จั ด ประเภทเป็ นหลั ก ทรั พ ย์เผื่อ ขำยและแสดงในมู ล ค่ำ ยุ ต ธ
ิ รรม _ก ำไรหรือ ขำดทุ น จำกกำรตีร ำคำ
หลักทรัพย์ได ้บันทึกในกำไรเบ็ดเสร็จอืน
่
ั
อสงหาริ
มทร ัพย์เพือ
่ การลงทุน
อสังหำริมทรัพย์ทถ
ี่ อ
ื ครองโดยบริษัทเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได ้ค่ำเช่ำ หรือจำกกำรเพิม
่ ขึน
้ ของมูลค่ำของสินทรัพ ย์
หรือทัง้ สองอย่ำง และไม่ได ้มีไว ้ใช ้งำนโดยกิจกำรในบริษัท จะถูกจัดประเภทเป็ นอสังหำริมทรัพย์เพือ
่ กำรลงทุน
อสังหำริมทรัพย์เพือ
่ กำรลงทุนของบริษัท ได ้แก่ ทีด
่ น
ิ ทีถ
่ อ
ื ครองไว ้เพือ
่ หำประโยชน์จำกรำยได ้ค่ำเช่ำระยะยำว หรือจำก
กำรเพิม
่ มูลค่ำของสินทรัพย์ และรวมถึงทีด
่ น
ิ ซึง่ ยังมิได ้ระบุวต
ั ถุประสงค์ของกำรใช ้ในอนำคต
กำรรั บ รู ร้ ำยกำรเมื่ อ เริ่ม แรกของอสั ง หำริม ทรั พ ย์ เ พื่ อ กำรลงทุ น ด ว้ ยวิธ ี ร ำคำทุ น ห ลั ง จำกกำรรั บ รู เ้ มื่ อ เริ่ม แรก
อสังหำริมทรัพย์เพือ
่ กำรลงทุนจะบันทึกด ้วยวิธรี ำคำทุน หักค่ำเผือ
่ ผลขำดทุนจำกกำรด ้อยค่ำ (ถ ้ำมี)
เงินลงทุนทว่ ั ไป
่
เงินลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ ม่อยู่ในควำมต ้องกำรของตลำดถือเป็ นเงินลงทุนทั่วไป ซึง่ แสดงในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผือ
กำรด ้อยค่ำ (ถ ้ำมี)
เงินลงทุนในบริษ ัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทบันทึกบัญชีโดยใช ้วิธรี ำคำทุนหักขำดทุนจำกกำรด ้อยค่ำ
ส่วนกำรบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินทีแ
่ สดงเงินลงทุนตำมวิธส
ี ว่ นได ้เสียใช ้วิธส
ี ว่ นได ้เสีย
สินทร ัพย์ไม่มต
ี ัวตน
สินทรัพย์ไม่มต
ี ัวตนจะตัดจำหน่ำยโดยวิธเี ส ้นตรงตำมอำยุกำรใช ้งำนโดยประมำณ และจะพิจำรณำกำรด ้อยค่ำหำกมีข ้อ
บ่งชี้
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บริษ ัท บี จิสติกส ์ จาก ัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2561
ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์
ทีด
่ น
ิ แสดงตำมรำคำทุน
่ มรำคำสะสมและขำดทุนจำกกำรด ้อยค่ำ
อำคำรและอุปกรณ์แสดงด ้วยรำคำทุนหักค่ำเสือ
ค่ ำ เสื่อ มรำคำบั น ทึก เป็ นค่ ำ ใช ้จ่ ำ ยในก ำไรหรือ ขำดทุ น ค ำนวณโดยวิธ ีเ ส ้นตรงตำมเกณฑ์ อ ำยุ ก ำรใช ้ประโยชน์
่ มรำคำคำนวณจำกต ้นทุนของสินทรัพย์หักมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย์
โดยประมำณของสินทรัพย์แต่ละรำยกำร ค่ำเสือ
้ ปี อำยุกำรใช ้ประโยชน์ของสินทรัพย์โดยประมำณ
อำยุกำรใช ้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมูลค่ำคงเหลือทบทวนทุกสิน
แสดงได ้ดังนี้
ส่วนปรับปรุงสิทธิกำรเช่ำทีด
่ น
ิ
อำคำรและส่วนปรับปรุง
ท่ำเทียบเรือ
เครือ
่ งจักรและอุปกรณ์
เครือ
่ งตกแต่ง ติดตัง้ และเครือ
่ งใช ้สำนั กงำน
ยำนพำหนะ

ปี
20
20 - 50
20
5 และ 10
3 และ 5
5,7 และ 10

่ มรำคำสำหรับสินทรัพย์ทอ
บริษัทไม่คด
ิ ค่ำเสือ
ี่ ยูร่ ะหว่ำงกำรก่อสร ้ำง
สิทธิการเช่าทีด
่ น
ิ
สิท ธิก ำรเช่ำที่ด น
ิ แสดงในรำคำทุ น หั ก ค่ำ ตัด จ ำหน่ ำ ยสะสมและขำดทุน จำกกำรด ้อยค่ำ สิท ธิก ำรเช่ำ ที่ด น
ิ จะถูก ตั ด
จำหน่ำยและบันทึกในกำไรหรือขำดทุนโดยวิธเี ส ้นตรงภำยใต ้ระยะเวลำทีก
่ ำหนดในสัญญำ 30 ปี
การด้อยค่าของสินทร ัพย์
ยอดสินทรัพย์คงเหลือตำมบัญชีของบริษัท ได ้รับกำรทบทวน ณ ทุกวันทีใ่ นรำยงำนว่ำมีข ้อบ่งชีเ้ รือ
่ งกำรด ้อยค่ำหรือไม่
้ ะทำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพย์ทค
ี่ ำดว่ำจะได ้รั บคืน (รำคำขำยสุทธิของสินทรัพ ย์หรือมูลค่ำจำก
ในกรณีทม
ี่ ข
ี ้อบ่งชีจ
กำรใช ้ของสิน ทรั พ ย์นั ้น แล ้วแต่ร ำคำใดจะสูง กว่ำ ) โดยที่ก ำรสอบทำนจะพิจ ำรณำจำกสิน ทรั พ ย์แ ต่ล ะรำยกำรหรือ
พิจำรณำจำกหน่วยสินทรัพย์ทก
ี่ อ
่ ให ้เกิดเงินสดแล ้วแต่กรณี
ในกรณีทรี่ ำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ำมูลค่ำทีค
่ ำดว่ำจะได ้รับคืน บริษัทจะรับรู ้ขำดทุนจำกกำรด ้อยค่ำ โดยกำรลด
มูลค่ำของรำคำตำมบัญชีให ้เท่ำกับมูลค่ำทีค
่ ำดว่ำจะได ้รับคืนและรับรู ้ในกำไรหรือขำดทุน และบริษัทจะบันทึกโอนกลับ
รำยกำรขำดทุนจำกกำรด ้อยค่ำโดยถือเป็ นรำยได ้อืน
่ เมื่อมีข ้อบ่งชีว้ ำ่ กำรด ้อยค่ำดังกล่ำวไม่มอ
ี ยูอ
่ ก
ี ต่อไปหรือยังคงมีอยู่
แต่เป็ นไปในทำงทีล
่ ดลง
้ ารค้าและเจ้าหนีอ
้ น
เจ้าหนีก
ื่
เจ ้ำหนีก
้ ำรค ้ำและเจ ้ำหนี้อน
ื่ แสดงในรำคำทุน
ั
สญญาเช่
าระยะยาว
ิ ด ้วยรำคำยุต ธ
บริษั ทบัน ทึก ยำนพำหนะตำมสัญ ญำเช่ำ ทำงกำรเงิน /สัญ ญำเช่ำ ซื้อ เป็ นสิน ทรั พ ย์แ ละหนี้ส น
ิ รรมของ
สินทรัพย์ท เี่ ช่ำ หรือมูลค่ำปั จจุบันของจำนวนเงินขัน
้ ต่ำทีต
่ ้องจ่ำยตำมสัญ ญำเช่ำส่วนดอกเบีย
้ จ่ำยทีเ่ กิดขึน
้ จะบันทึก
ตำมระยะเวลำของสัญญำเช่ำ
ั
่ี ริษ ัทเป็นผูเ้ ช่า
สญญาเช่
าดาเนินงาน - กรณีทบ
ิ ทีค
่ งและผลตอบแทนแก่เจ ้ำของทรั พ ย์ส น
ิ ยั งเป็ นของผู ้ให ้เช่ำ เป็ นสัญ ญำเช่ำ
บริษั ทบันทึก กำรเช่ำทรั พ ย์ส น
่ วำมเสีย
้จ่
ดำเนินงำน ค่ำเช่ำจ่ำยภำยใต ้สัญญำเช่ำดำเนินงำนบันทึกเป็ นค่ำใช ำยตำมระยะเวลำทีเ่ ช่ำ
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บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ผลประโยชน์พน ักงาน
- กองทุนสำรองเลีย
้ งชีพพนั กงำน
บริษั ทจั ด ให ม
้ ีก องทุ น ส ำรองเลี้ย งชีพ ซึง่ เป็ นลั ก ษณะของแผนกำรจ่ ำยสมทบที่ ได ้ก ำหนดกำรจ่ ำยสมทบไว ้แล ้ว
สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลีย
้ งชีพ ได ้แยกออกไปจำกสินทรัพย์ของบริษัท และได ้รับกำรบริหำรโดยผู ้จัดกำรกองทุน
ภำยนอก กองทุนสำรองเลีย
้ งชีพดังกล่ำวได ้รับเงินสะสมเข ้ำกองทุนจำกพนั กงำนในอัตรำร ้อยละ 3 ของเงินเดือน และ
บริษัทจ่ำยสมทบเป็ นรำยเดือนเข ้ำกองทุนนี้ ในอัตรำร ้อยละ 3 ของเงินเดือนพนั กงำน เงินจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลีย
้ ง
้
ชีพบันทึกเป็ นค่ำใช ้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีทเี่ กิดรำยกำรนัน
- ผลประโยชน์พนักงำน

ผลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงำน
บริษัทรับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช ้จ่ำยเมือ
่ เกิดรำยกำร

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน
โครงกำรสมทบเงิน
บริษัทและพนั กงำนของบริษั ทได ้ร่วมกันจัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย
้ งชีพ ซึง่ ประกอบด ้วยเงินทีพ
่ นั กงำนจ่ำยสะสมและ
เงินทีบ
่ ริษัทจ่ำยสมทบให ้เป็ นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลีย
้ งชีพได ้แยกออกจำกสินทรัพย์ของบริษัท เงิน
ทีบ
่ ริษัทจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลีย
้ งชีพบันทึกเป็ นค่ำใช ้จ่ำยในปี ทีเ่ กิดรำยกำร
โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
บริษั ทมีภ ำระสำหรับเงินชดเชยทีต
่ ้องจ่ำยให ้แก่พ นั กงำนเมือ
่ ออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึง่ บริษั ทถือว่ำเงิน
ชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
ิ ตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช ้วิธค
บริษัทคำนวณหนี้สน
ี ด
ิ ลดแต่ละหน่วยทีป
่ ระมำณ
กำรไว ้ (Projected Unit Credit Method) โดยบริษั ทได ้ท ำกำรประเมิน ภำระผู ก พั น ดัง กล่ำ วตำมหลั ก คณิ ต ศำสตร์
ประกันภัย
ผลก ำไรหรือ ขำดทุ น จำกกำรประมำณกำรตำมหลั ก คณิ ต ศำสตร์ป ระกั น ภั ย (Actuarial gains and losses) สำหรั บ
โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนั กงำนจะรับรู ้ทันทีในกำไรหรือขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน
่
ิ
้ น
ประมาณการหนีส
ิ จะรับรู ้ก็ตอ
ิ ตำมกฎหมำยทีเ่ กิดขึน
ประมำณกำรหนี้สน
่ เมือ
่ บริษัทมีภำระหนีส
้ น
้ ในปั จจุบันหรือทีก
่ อ
่ ตัวขึน
้ อันเป็ นผลมำจำก
ิ
่ ชำระภำระหนีส
้ น
เหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็ นไปได ้ค่อนข ้ำงแน่นอนว่ำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต ้องถูกจ่ำยไปเพือ
ิ ได ้อย่ำงน่ ำเชือ
่ ถือ ถ ้ำผลกระทบดังกล่ำวมีจำนวนทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ
ดังกล่ำว และสำมำรถประมำณจำนวนภำระหนี้สน
ิ พิจ ำรณำจำกกำรคิด ลดกระแสเงิน สดทีจ
ประมำณกำรหนี้ส น
่ ะจ่ำยในอนำคตโดยใช ้อัต รำคิด ลดในตลำดปั จ จุบันก่อ น
่ งทีม
คำนวณภำษี เงินได ้ เพื่อให ้สะท ้อนจำนวนทีอ
่ ำจประเมินได ้ในตลำดปั จจุบันซึง่ แปรไปตำมเวลำและควำมเสีย
่ ต
ี ่อ
ิ
หนีส
้ น
รายได้
รำยได ้ทีร่ ับรู ้ไม่รวมภำษี มล
ู ค่ำเพิม
่ และแสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรค ้ำ
รำยได ้จำกกำรให ้บริกำรรับรู ้เมือ
่ มีกำรให ้บริกำร
ดอกเบีย
้ รับและรำยได ้อืน
่ รับรู ้เป็ นรำยได ้ตำมเกณฑ์คงค ้ำง
้ า่ ย
ค่าใชจ
ั ญำเช่ำ
รำยจ่ำยภำยใต ้สัญญำเช่ำดำเนินงำนบันทึกในกำไรหรือขำดทุนโดยวิธเี ส ้นตรงตลอดอำยุสญ
รำยจ่ำยอืน
่ ๆ บันทึกตำมเกณฑ์คงค ้ำง
ดอกเบีย
้ จ่ำยและค่ำใช ้จ่ำยในทำนองเดียวกันบันทึกในกำไรหรือขำดทุนในงวดทีค
่ ่ำใช ้จ่ำยดังกล่ำวเกิดขึน
้ ดอกเบีย
้ ซึง่
เป็ นส่วนหนึง่ ของค่ำงวดตำมสัญญำเช่ำกำรเงินบันทึกในกำไรหรือขำดทุนโดยใช ้วิธอ
ี ัตรำดอกเบีย
้ ทีแ
่ ท ้จริง
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บริษ ัท บี จิสติกส ์ จาก ัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2561

ภาษีเงินได้
ค่ำใช ้จ่ำยภำษี เงินได ้สำหรับปี ประกอบด ้วยภำษี เงินได ้ปั จจุบน
ั และภำษี เงินได ้รอกำรตัดบัญชี
ภำษี เงิน ได ้ปั จจุบันได ้แก่ภ ำษี ท ค
ี่ ำดว่ำจะจ่ำยช ำระโดยคำนวณจำกกำไรประจ ำปี ทีต
่ ้องเสีย ภำษี โดยใช ้อัต รำภำษี ท ี่
ประกำศใช ้หรือทีค
่ ำดว่ำมีผลบังคับใช ้ ณ วันทีร่ ำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษี ทเี่ กีย
่ วกับรำยกำรในปี กอ
่ นๆ
ภำษี เงินได ้รอกำรตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวทีเ่ กิดขึน
้ ระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และ
ิ และจำนวนทีใ่ ช ้เพือ
หนี้สน
่ ควำมมุ่งหมำยทำงภำษี ภำษี เงินได ้รอกำรตัดบัญชีวัดมูลค่ำโดยใช ้อัตรำภำษี ทค
ี่ ำดว่ำจะใช ้
กับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวเมือ
่ มีกำรกลับรำยกำรโดยอิงกับกฎหมำยทีป
่ ระกำศใช ้หรือทีค
่ ำดว่ำมีผลบังคับใช ้ ณ วันทีร่ ำยงำน
สินทรัพย์ภำษี เงินได ้รอกำรตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมือ
่ มีควำมเป็ นไปได ้ค่อนข ้ำงแน่นอนว่ำกำไรเพือ
่ เสียภำษี ในอนำคตจะ
มีจำนวนเพียงพอกับกำรใช ้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวดังกล่ำว สินทรัพย์ภำษี เงินได ้รอกำรตัดบัญชีจะถูกทบทวน
ณ ทุกวันทีร่ ำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำทีป
่ ระโยชน์ทำงภำษี จะมีโอกำสถูกใช ้จริง
บริษัทคำดว่ำมีควำมเป็ นไปได ้ค่อนข ้ำงแน่วำ่ บริษัทจะไม่ได ้ใช ้ประโยชน์จำกกำไรเพือ
่ เสียภำษี ในอนำคต ดังนั น
้ บริษัท
จึงไม่ได ้บันทึกสินทรัพย์ภำษี เงินได ้รอกำรตัดบัญชี
การว ัดมูลค่ายุตธ
ิ รรม
ิ ให ้ผู ้อืน
มูลค่ำยุตธ
ิ รรม หมำยถึง รำคำทีค
่ ำดว่ำจะได ้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็ นรำคำทีจ
่ ะต ้องจ่ำยเพื่อโอนหนี้สน
่
้ และผู ้ขำย (ผู ้ร่วมในตลำด) ณ วันทีว่ ัดมูลค่ำ บริษัท
้ ในสภำพปกติระหว่ำงผู ้ซือ
โดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีเ่ กิดขึน
้ ขำยในตลำดทีม
ิ ซึง่ มำตรฐำนกำรรำยงำน
ใช ้รำคำเสนอซือ
่ ส
ี ภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี้สน
ทำงกำรเงิน ทีเ่ กีย
่ วข ้องกำหนดให ้ต ้องวัดมูลค่ำด ้วยมูล ค่ำยุตธ
ิ รรม ยกเว ้นในกรณี ท ไี่ ม่มต
ี ลำดทีม
่ ีสภำพคล่องสำหรั บ
ิ ที่ม ีลัก ษณะเดียวกัน หรือ ไม่ส ำมำรถหำรำคำเสนอซือ
้ ขำยในตลำดทีม
สิน ทรั พ ย์ห รือ หนี้ส น
่ ีส ภำพคล่อ งได ้ บริษั ทจะ
ประมำณมู ล ค่ำ ยุ ต ธ
ิ รรมโดยใช ้เทคนิค กำรประเมิน มู ล ค่ำ ที่เหมำะสมกั บ แต่ล ะสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช ้ข ้อมู ล ที่
ิ ทีจ
สำมำรถสังเกตได ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสินทรัพย์หรือหนีส
้ น
่ ะวัดมูลค่ำยุตธิ รรมนัน
้ ให ้มำกทีส
่ ด
ุ
้ ของมูลค่ำยุตธ
ิ ในงบกำรเงินแบ่งออกเป็ น
ลำดับชัน
ิ รรมทีใ่ ช ้วัดมูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี้สน
สำมระดับตำมประเภทของข ้อมูลทีน
่ ำมำใช ้ในกำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรม ดังนี้
้ ขำยของสินทรัพย์หรือหนี้สน
ิ อย่ำงเดียวกันในตลำดทีม
ระดับ 1 ใช ้ข ้อมูลรำคำเสนอซือ
่ ส
ี ภำพคล่อง
ิ ไม่วำ่ จะเป็ นข ้อมูลทำงตรงหรือ ทำงอ ้อม
ระดับ 2 ใช ้ข ้อมูลอืน
่ ทีส
่ ำมำรถสังเกตได ้ของสินทรัพย์หรือหนีส
้ น
ระดับ 3 ใช ้ข ้อมูลทีไ่ ม่สำมำรถสังเกตได ้ เช่น ข ้อมูลเกีย
่ วกับกระแสเงินในอนำคตทีก
่ จิ กำรประมำณขึน
้
้ รอบระยะเวลำรำยงำน บริษั ทจะประเมิน ควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดับชัน
้ ของมูลค่ำยุตธ
ทุกวัน สิน
ิ รรม
ิ ทีถ
้ รอบระยะเวลำรำยงำนทีม
สำหรับสินทรัพย์และหนีส
้ น
่ อ
ื อยู่ ณ วันสิน
่ ก
ี ำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรมแบบเกิดขึน
้ ประจำ
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บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
4.

รายการบ ัญชีและยอดคงเหลือก ับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย
่ วข้องก ัน

บุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย
่ วข ้องกัน_หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรทีอ
่ ยู่ภำยใต ้กำรควบคุมของบริษัท หรือสำมำรถควบคุมบริษัท
ทัง้ ทำงตรงและทำงอ ้อม หรือมีอท
ิ ธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญในกำรตัดสินใจด ้ำนกำรเงิน หรือกำรดำเนินงำนของบริษัท
กิจกำรทีเ่ กีย
่ วข ้องกันประกอบด ้วย

่ กิจกำร
ชือ

ประเทศที่
จัดตัง้ / สัญชำติ

ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน)**

ประเทศไทย

ผู ้ถือหุ ้นในบริษัท

บริษัท มิลล์คอน บูรพำ จำกัด**

ประเทศไทย

บริษัททีเ่ กีย
่ วข ้องกัน โดยมีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จำกัด**

ประเทศไทย

บริษัททีเ่ กีย
่ วข ้องกัน โดยมีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท ยูเอยูซ ี จำกัด

ประเทศไทย

บริษัททีเ่ กีย
่ วข ้องกัน โดยมีกรรมกำรร่วมกัน

่ จำกัด*
บริษัท สตีล พลัส แฟบบริเคชัน

ประเทศไทย

บริษัททีเ่ กีย
่ วข ้องกัน โดยมีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท มำลำคี จำกัด

ประเทศไทย

ผู ้ถือหุ ้นในบริษัท

บริษัท ซีพเี อส ชิปปิ้ งแอนด์โลจิสติกส์ จำกัด
***

ประเทศไทย

บริษัทร่วม

ผู ้บริหำรสำคัญ

ประเทศไทย

บุ ค คลที่ ม ี อ ำนำจและควำมรั บ ผิ ด ชอบกำร
วำงแผน สั่ ง กำร และควบคุ ม กิจ กรรมต่ ำ ง ๆ
ของกิจ กำรไม่ ว่ ำทำงตรงหรื อ ทำงอ อ้ ม ทั ้ง นี้
รวมถึงกรรมกำรของบริษั ท (ไม่ว่ำจะทำหน ำ้ ที่
ในระดับบริหำรหรือไม่)

* กรรมกำรของบริษัทลำออกในระหว่ำงปี 2560
** เริม
่ ต ้นควำมสัมพันธ์เป็ นบริษัททีเ่ กีย
่ วข ้องกันตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 มีนำคม 2561
*** เริม
่ ต ้นควำมสัมพันธ์เป็ นบริษัททีเ่ กีย
่ วข ้องกันตัง้ แต่วน
ั ที่ 13 พฤศจิกำยน 2561

บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
110

113

รายงานประจาปี 2561

บริษ ัท บี จิสติกส ์ จาก ัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2561
้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2561 และ 2560 มีด ังนี้
รายการทีส
่ าค ัญก ับกิจการทีเ่ กีย
่ วข้องก ันสาหร ับปี สิน
นโยบำย
กำรกำหนดรำคำ
กิจการทีเ่ กีย
่ วข้องก ัน
รายได้จากการให้บริการ
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
บริษัท มิลล์คอน บูรพำ จำกัด
บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จำกัด
บริษัท ซีพเี อส ชิปปิ้ ง แอนด์ โลจิ
สติกส์ จำกัด
บริษัท มำลำคี จำกัด

พันบำท
2561

2560

***
***
***

136,520
40,119
44,792

-

***
***

1,460
1,704
224,595

-

รำคำทีต
่ กลงกัน
รำคำทีต
่ กลงกัน
รำคำทีต
่ กลงกัน
รำคำทีต
่ กลงกัน

41
232
572
642

-

รำคำทีต
่ กลงกัน

19,882
21,369

-

ค่าตอบแทนผูบ
้ ริหารทีส
่ าค ัญ
้ ของพนั กงำน
ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

15,923

11,201

465

319

รวม

16,388

11,520

้ า่ ยเกีย
ค่าใชจ
่ วก ับค่าเช่า
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
บริษัท มิลล์คอน บูรพำ จำกัด
บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จำกัด
บริษัท ยุเอยูซ ี จำกัด
บริษัท ซีพเี อส ชิปปิ้ ง แอนด์ โลจิ
สติกส์ จำกัด

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 กับกิจกำรทีเ่ กีย
่ วข ้องกันมีดงั นี้
พันบำท
31 ธันวำคม 2561

31 ธันวำคม 2560

33,709
4,121
8,821
1,563
93
48,307

-

้ น
ลูกหนีอ
ื่
รำยได ้ค ้ำงรับ
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
บริษัท มิลล์คอน บูรพำ จำกัด
บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จำกัด
บริษัท มำลำคี จำกัด

1,891
2,567
1,435
22

-

รวมรำยได ้ค ้ำงรับ

5,915

-

้ ารค้าและลูกหนีห
้ มุนเวียนอืน
ลูกหนีก
่
กิจการทีเ่ กีย
่ วข้องก ัน
้ ารค้า
ลูกหนีก
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
บริษัท มิลล์คอน บูรพำ จำกัด
บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จำกัด
บริษัท ซีพเี อส ชิปปิ้ ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท มำลำคี จำกัด
้ ารค้า
รวมลูกหนีก
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บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
พันบำท

เงินทดรองจ่ำย
บริษัท มิลล์คอน บูรพำ จำกัด
บริษัท มำลำคี จำกัด
รวมเงินทดรองจ่าย
้ น
รวมลูกหนีอ
ื่
้ ารค้าและลูกหนีห
้ มุนเวียนอืน
รวมลูกหนีก
่
กิจการทีเ่ กีย
่ วข้องก ัน
้ ารค้ากิจการทีเ่ กีย
เจ้าหนีก
่ วข้องก ัน
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
บริษัท มิลล์คอน บูรพำ จำกัด
บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จำกัด
บริษัท ซีพเี อส ชิปปิ้ ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
้ ารค้ากิจการทีเ่ กีย
รวมเจ้าหนีก
่ วข้องก ัน
***

31 ธันวำคม 2561

31 ธันวำคม 2560

12
35
47

-

5,962

-

54,269

-

30
23
442
21,274

-

21,769

-

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
- ส่วนงำนให ้บริกำรด ้ำนโลจิสติกส์ โดยรำคำทีต
่ กลงร่วมกัน
- ส่วนงำนขนส่งในประเทศ โดยวิธต
ี ้นทุนบวกกำไรส่วนเพิม
่ และมีสว่ นลดให ้ตำมทีต
่ กลงร่วมกัน

5.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
พันบำท

เงินสดในมือ
เงินฝำกธนำคำร
รวม
6.

31 ธันวำคม 2561

31 ธันวำคม 2560

333
323,266
323,599

229
22,720
22,949

้ ารค้าและลูกหนีห
้ มุนเวียนอืน
ลูกหนีก
่ -สุทธิ
พันบำท
งบกำรเงินทีแ
่ สดงเงินลงทุนตำมวิธส
ี ว่ นได ้เสีย
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560

ลูกหนีก
้ ำรค ้ำ
้ น
ลูกหนีอ
ื่
- ค่ำใช ้จ่ำยจ่ำยล่วงหน ้ำ
- เงินทดรองจ่ำย
- รำยได ้ค ้ำงรับ
- ลูกหนี้อน
ื่ ๆ
หัก ค่ำเผือ
่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวม

112

97,293

9,457

3,077
4,739
12,611
2,483
(33)
120,170

3.292
187
22
358
(33)
13,283
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บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัดรายงานประจ
(มหาชน) าปี 2561
บริ ษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน)

บริษ ัท บี จิสติกส ์ จาก ัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2561
ลูกหนีก
้ ำรค ้ำแยกตำมอำยุหนี้ ดังนี้
พันบำท
งบกำรเงินทีแ
่ สดงเงินลงทุนตำมวิธส
ี ว่ นได ้เสีย
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
้ ารค้า
ลูกหนีก
ลูกหนีท
้ ย
ี่ ังไม่ถงึ กำหนดชำระ :
- ปกติ
ลูกหนีท
้ เี่ กินกำหนดชำระ :
- ไม่เกิน 3 เดือน
- มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน
- มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 12 เดือน
เช็ครับล่วงหน ้ำ

43,791

6,954

47,483
1,139
1,439
93,852
3,441

2,445
9,399
58

97,293

9,457

รวม
่ แก่ลก
โดยปกติระยะเวลำกำรให ้สินเชือ
ู ค ้ำของบริษัทมีระยะเวลำตัง้ แต่ 7 วัน ถึง 30 วัน
บริษัทมีกลุม
่ บริษัททีเ่ กีย
่ วข ้องกันแห่งหนึง่ ตกลงระยะเวลำกำรให ้เครดิตจำนวน 30 วัน
7.

ั้
เงินให้กย
ู้ ม
ื ระยะสน-สุ
ทธิ

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 1 มกราคม
2.50 และ 6.25
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
ลูกหนีไ้ ม่ หมุนเวียนอืน่
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
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ลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
รวม
รายงานประจ�ำปี 2561
รายงานประจาปี 2561
บริ ษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน)

2.50 และ 6.25

พันบาท
31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

232,463
232,463
(232,463)
-

232,463
232,463
(232,463)
-

60,870
(60,870)
-

60,870
(60,870)
-

227,631
(227,631)
-

227,631
(227,631)
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บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เนือ
บริษัทไม่ได ้รับรู ้ดอกเบีย
้ รับจำกเงินให ้กู ้ยืม สำหรับปี สิน
่ งจำกฝ่ ำยบริหำรของ
่ ว่ำดอกเบีย
บริษัทเชือ
้ รับนีจ
้ ะเรียกเก็บไม่ได ้ หนีส
้ งสัยจะสูญสำหรับเงินให ้กู ้ยืมและดอกเบีย
้ ค ้ำงรับได ้ตัง้ ครบถ ้วน
ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2558 บริษัทได ้เรียกเก็บหนี้อดีตบริษัทร่วมแห่งหนึง่ เป็ นจำนวน 227 ล ้ำนบำท กำรเรียกคืนนี้เกิด
่ ว่ำกำรเรียกคืนนี้จะเรียกเก็บไม่ได ้ ดังนัน
จำกกำรจ่ำยชำระหนีแ
้ ทนอดีตบริษัทร่วมแห่งหนึง่ ฝ่ ำยบริหำรของบริษัทเชือ
้ จึง
ตัง้ ค่ำเผือ
่ หนีส
้ งสัยจะสูญทัง้ จำนวน
ภำระค้ำประกันและคดีควำม : ดูหมำยเหตุ 19

8.

เงินลงทุนในหล ักทร ัพย์เผือ
่ ขาย-สุทธิ
พันบำท
31 ธันวำคม 2561

31 ธันวำคม 2560

169
8

17,767
643

177

18,410

เงินลงทุนในหล ักทร ัพย์เผือ
่ ขาย
ราคาทุน
้ จริงของหล ักทร ัพย์
บวก กาไร(ขาดทุน)ทีย
่ ังไม่เกิดขึน
เผือ
่ ขาย
รวมเงินลงทุนในหล ักทร ัพย์เผือ
่ ขาย

กำรเปิ ดเผยข ้อมูลเป็ นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เกีย
่ วกับกำรเปลีย
่ นแปลง
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีดงั นี้
ของ เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ
่ ขำยในระหว่ำงปี สน
พันบำท
รำคำตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ผลรวมการขายเงินลงทุน
การเปลีย
่ นแปลงมูลค่ายุตธ
ิ รรม
รำคำตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
9.

18,410
(17,598)
(635)
177

เงินลงทุนในบริษท
ั ร่วม - สุทธิ

เงินลงทุนในบริษท
ั ร่วม มีรายละเอียดด ังต่อไปนี้

บริ ษทั ซีพเี อส ชิปปิ้ ง
แอนด์โลจิสติกส์ จากัด
เงินลงทุนในบริษัทร่ วม - สุ ทธิ

ประเภทกิจการ
ให้บริ การด้านชิ้ปปิ้ ง
และโลจิสติกส์

สัดส่วนความ
เป็ นเจ้าของ
(ร้อยละ)

ทุนชาระแล้ว

26

18,000

พันบาท
วิธีส่วนได้เสี ย

วิธีราคาทุน

6,370

4,680

6,370

4,680

ณเมือ
่ วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2561 ทีป
่ ระชุมคณะกรรมกำรบริหำร ครัง้ ที่ 9/2561 มีมติอนุมัตใิ ห ้ลงทุนในบริษัท ซีพีเอส
ชิปปิ้ งแอนด์โลจิสติกส์ จำกัด ในสัดส่วนร ้อยละ 26 ของทุนชำระแล ้วของบริษัททีล
่ งทุนคิดเป็ นจำนวนหุ ้น 46,800 หุ ้น
รำคำหุ ้นละ 100 บำท รวมเป็ นเงิน 4,680,000 บำท
บริษัท บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตำมวิธส
ี ว่ นได ้เสียในงบกำรเงินทีแ
่ สดงเงินลงทุนตำมวิธส
ี ว่ นได ้เสียเงินลงทุน ณ
้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ถือตำมงบกำรเงินรวม
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และส่วนแบ่งกำไรจำกบริษัทร่วมสำหรับปี สิน
้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2561 ของบริษั ท ซีพีเอส ชิป ปิ้ ง แอนด์ โลจิส ติกส์ จำกัด ซึง่ สอบทำนโดยผู ้สอบ
สำหรั บ ปี สิน
บัญชีอน
ื่ มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีจำนวน 6.37 ล ้ำนบำท ส่วนแบ่งกำไรจำกบริษัท
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีจำนวน 1.69 ล ้ำนบำท
ร่วมนีส
้ ำหรับปี สน
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รายงานประจาปี 2561
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บริษัท บี จิสติกบริ
ส์ ษจ�ัทำกับีดจิส(มหาชน)
ติกส์ จากัด (มหาชน)

บริษ ัท บี จิสติกส ์ จาก ัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2561
้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทไม่ได ้รับเงินปั นผลจำกบริษัทร่วม
ในระหว่ำงปี สิน
ข้อมูลทางการเงินของบริษ ัทร่วมทีม
่ ส
ี าระสาค ัญ
สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน
พันบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
สินทรัพย์หมุนเวียน

27,047

-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

3,398

-

ิ หมุนเวียน
หนีส
้ น

8,928

-

ิ ไม่หมุนเวียน
หนีส
้ น

9,166

-

สรุปรำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

พันบำท
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
สำหรับปี สน
2561
2560

รำยได ้

20,744

-

ค่ำใช ้จ่ำย

12,517

-

6,499

-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน
่

10.

เงินลงทุนระยะยาวอืน
่

เป็ นเงินลงทุนในตรำสำรทุน ถือเป็ นเงินลงทุนทั่วไป ประกอบด ้วย
พันบำท

่ บริษัท
ชือ
บริษัท โซโกะจัน จำกัด

บริษัท มูนช็อต เวนเจอร์
แคปปิ ตอล จำกัด
เงินลงทุนระยะยำวอืน
่ -สุทธิ

ประเภทกิจกำร
บริหำรจัดกำร
ด ้ำนกำร
้ ,
รับคำสัง่ ซือ
คลังสินค ้ำ และ
กำรขนส่ง
ธุรกิจร่วมลงทุน

สัดส่วน
ควำม
เป็ นเจ ้ำของ
(ร ้อยละ)

ทุนชำระแล ้ว

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

10

2,469

9,000

3

250,000
252,469

7,500
16,500

เมือ
่ วันที่ 21 มิถุนำยน 2561 ทีป
่ ระชุมคณะกรรมกำรบริห ำร ครั ง้ ที่ 6/2561 มีม ติอนุ มั ตใิ ห ้ลงทุน ในบริษั ท โซโกะจั น
จำกัด ในสัดส่วนร ้อยละ 10 ของทุนช ำระแล ้วของบริษั ททีล
่ งทุน คิด เป็ นจำนวนหุ ้น 2,468 หุ ้น รำคำหุ ้นละ 3,646.68
บำท รวมเป็ นเงิน 9,000,000 บำท
เมือ
่ วันที่ 24 สิงหำคม 2561 ทีป
่ ระชุมคณะกรรมกำรบริหำร ครัง้ ที่ 8/2561 มีมติอนุมัตใิ ห ้ลงทุนในบริษัท มูนช็อต เวน
เจอร์ แคปปิ ตอล จำกัด ในสัดส่วนร ้อยละ 12 ของทุนจดทะเบียนบริษัททีล
่ งทุนคิดเป็ นจำนวนหุ ้น 300,000 หุ ้น รำคำ
หุ ้นละ 100 บำท รวมเป็ นเงิน 30,000,000 บำท โดยแบ่งชำระ 4 ปี ร ้อยละ 25 คิดเป็ น 7,500,000 บำท
11.

118

่
สินทร ัพย์ใชเ้ ป็นหล ักประก ันวงเงินสินเชือ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เงินฝำกประจำ จำนวน 39.65 ล ้ำนบำท (31 ธันวำคม 2560 : 4.71 ล ้ำนบำท) ของบริษั ท
่ อกให ้แก่หน่ วยงำนรำชกำรสองแห่ง จำนวน 0.30 ล ้ำน
ได ้ใช ้เป็ นหลักประกันสำหรับหนั งสือค้ำประกันของธนำคำรทีอ
บำท และจำนวน 36 ล ้ำนบำท หน่ วยงำนเอกชนแห่งหนึ่ง จำนวน 0.30 ล ้ำนบำท กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยจำนวน
0.30 ล ้ำนบำท และจำนวน 1.60 ล ้ำนบำท ค้ำประกันกำรใช ้บัตรน้ ำมัน

รายงานประจาปี 2561
บริ ษัท บี จิสติกส์ จรายงานประจ�
ากัด (มหาชน) ำปี 2561
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บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เงินค้ำประกันจำนวน 0.50 ล ้ำนบำท ของบริษั ท ใช ้ค้ำประกันกำรใช ้บัตรน้ ำมัน
และจำนวน 6 ล ้ำนบำทออกให ้แก่หน่วยงำนเอกชนแห่งหนึง่
่ มรำคำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เครือ
่ งจักรและอุปกรณ์ ซงึ่ มีรำคำทุนจำนวน 50.50 ล ้ำนบำท (คิดค่ำเสือ
เต็มจำนวนแล ้ว) และอสังหำริมทรั พ ย์เพื่อกำรลงทุนบำงส่วน (ดูหมำยเหตุ 12) ใช ้เป็ นหลักประกัน สำหรั บหนั งสือค้ ำ
ประกันของธนำคำรจำนวน 35 ล ้ำนบำท ทีอ
่ อกให ้แก่กรมศุลกำกร
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2561 และ 2560 ผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกัน ภัย สำหรั บเครื่องจัก รและอุปกรณ์ ข ้ำงต ้นส่วน
หนึง่ ได ้มีกำรโอนให ้แก่ธนำคำรนี้
12.

ั
อสงหาริ
มทร ัพย์เพือ
่ การลงทุน

่ น
ิ จำนวน 2 โฉนด พื้น ที่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 อสังหำริมทรั พ ย์เพื่อกำรลงทุน ของบริษั ท ได ้แก่ ทีด
ประมำณ
16 ไร่ 1 งำน 46 ตำรำงวำ และจำนวน 6 โฉนด พืน
้ ที่ 60 ไร่ 1 งำน 44 ตำรำงวำ (ตำมลำดับ) แสดงโดย
วิธรี ำคำทุน จำนวน 58.36 ล ้ำนบำทและจำนวน 225.76 ล ้ำนบำท (ตำมลำดับ) (มูลค่ำยุตธ
ิ รรมตำมรำคำประเมินโดยผู ้
ประเมินรำคำอิสระจัดทำในปี 2561 โดยวิธรี ำคำตลำดจำนวน 58.90 ล ้ำนบำทของ 2 โฉนด)
ทีด
่ น
ิ บำงส่วน (16 ไร่ 1 งำน 46 ตำรำงวำ) ใช ้เป็ นหลักประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันของธนำคำร (ดูหมำยเหตุ 11)
ตำมมติท ี่ป ระชุม คณะกรรมกำรบริษั ทเมื่อ วัน ที่ 27 กุม ภำพั น ธ์ 2561 ได ้อนุ มั ต ก
ิ ำรขำยที่ด น
ิ อสังหำริม ทรั พ ย์เพื่อ กำร
ลงทุน ในรำคำไม่ตำ่ กว่ำรำคำประเมินโดยผู ้ประเมินรำคำอิสระ และเมือ
่ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561 บริษัทได ้ตกลงขำย
้ ทีไ่ ม่เกีย
ทีด
่ น
ิ บำงส่วนแก่บริษั ทผู ้เสนอซือ
่ วข ้องกันแห่งหนึ่ง ในรำคำ 173.15 ล ้ำนบำท คิดเป็ นรำคำ 9,907 บำทต่อ
้ รับผิดชอบค่ำใช ้จ่ำยในกำรโอน
ตำรำงวำ (รำคำประเมินโดย ผู ้ประเมินรำคำอิสระ 9,763 บำทต่อตำรำงวำ) โดยผู ้ซือ
และบริษัทมีภำระค่ำนำยหน ้ำจำนวน ร ้อยละ 3 ของรำคำขำย
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีดงั นี้
รำยกำรเคลือ
่ นไหวอย่ำงย่อสำหรับปี สน
รำคำทุนยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
หัก จำหน่ำยระหว่ำงปี
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
รำคำขำย
ค่ำนำยหน ้ำ
กำไรจำกกำรขำย

ล ้ำนบำท
225.76
(167.40)
58.36
173.15
(5.19)
0.56

บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
116

119

รายงานประจาปี 2561

รายงานประจ�ำปี 2561

-

โอนเข ้ำ (โอนออก)

41,376

-

ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2561

-

จำหน่ำย

41,376

-

(18,624)

-

เพิม
่ ขึน
้

ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2560

โอนเข ้ำ (โอนออก)

จำหน่ำย

เพิม
่ ขึน
้

60,000

ทีด
่ น
ิ

ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

ราคาทุน
ณ ว ันที่ 1 มกราคม 2560

13.

ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2561

บริษ ัท บี จิสติกส ์ จาก ัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

120
192,279

-

-

192,279
-

1,125

-

191,154
-

ส่วน
ปรับปรุง
สิทธิกำร
เช่ำทีด
่ น
ิ

112,494

3,422

(2,106)

111,178
-

-

(8,294)

119,472
-

อำคำร
และส่วน
ปรับปรุง

65,485

-

-

65,485
-

-

-

65,485
-

ท่ำเทียบ
เรือ

114,992

111

56
(11)

114,836

-

24
-

114,812

เครือ
่ งจักร
และ
อุปกรณ์

12,855

206

1,065
(41)

11,625

-

722
(139)

11,042

เครือ
่ งตกแต่ง
ติดตัง้ และ
เครือ
่ งใช ้
สำนั กงำน

99,588

-

26,880
(606)

73,314

-

33,600
-

39,714

ยำนพำหนะ

พันบำท
งบกำรเงินทีแ
่ สดงเงินลงทุนตำมวิธส
ี ว่ นได ้เสีย/ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

1,607

(3,739)

-

4,236

1,110

(1,125)

-

2,235

-

งำนระหว่ำง
ก่อสร ้ำง

640,676

-

(2,764)

32,237

611,203

-

(27,057)

36,581

601,679

รวม

บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)

121

151,402
7,350
-

-

40,877
33,527

41,376

41,376

ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2561

158,752

141,861
9,541
-

-

ส่วน
ปรับปรุง
สิทธิกำร
เช่ำทีด
่ น
ิ

ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2560

มูลค่าสุทธิทางบ ัญชี

ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2560
่ มรำคำสำหรับปี
ค่ำเสือ
จำหน่ำย
ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2561

่ มรำคำสำหรับปี
ค่ำเสือ
จำหน่ำย

่ มราคาสะสม
ค่าเสือ
ณ ว ันที่ 1 มกราคม 2560

ทีด
่ น
ิ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561

18,232

20,423

94,262

90,755
3,663
(156)

85,193
5,978
(416)

ปรับปรุง

5,955

8,655

59,530

56,830
2,700
-

53,604
3,226
-

เรือ

5,235

7,574

107,262
2,506
(11)
109,757

104,767
2,495
-

อุปกรณ์

2,286

2,569

10,569

9,056
1,577
(64)

7,822
1,281
(47)

สำนั กงำน

73,876

59,962

25,712

13,352
12,966
(606)

5,405
7,947
-

ยำนพำหนะ

พันบำท
งบกำรเงินทีแ
่ สดงเงินลงทุนตำมวิธส
ี ว่ นได ้เสีย/ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครือ
่ งตกแต่ง
อำคำร
เครือ
่ งจักร
ติดตัง้ และ
และส่วน
ท่ำเทียบ
และ
เครือ
่ งใช ้

1,607

1,110

-

-

งำนระหว่ำง
ก่อสร ้ำง

182,094

182,546

428,657
30,762
(837)
458,582

398,652
30,468
(463)

รวม

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษั ทได ้ทบทวนค่ำเผือ
่ กำรด ้อยค่ำของสินทรั พย์ทัง้ ส่วนงำนท่ำเทียบเรือบำงปะกง (รวม
มูลค่ำสิทธิ กำรเช่ำตำมหมำยเหตุ 14) และส่วนงำนขนส่งในประเทศโดยใช ้ข ้อมูลตำมรำยงำนของผู ้ประเมิน รำคำ
อิสระโดยวิธรี ำยได ้ วิธเี ปรียบเทียบรำคำตลำดและวิธต
ี ้นทุนทดแทน ตำมลำดับ พบว่ำ มูลค่ำตำมบัญชีใกล ้เคียงกับมูล
ค่ำทีค
่ ำดว่ำจะได ้รับคืน

ิ ของบริษัทก่อนหักค่ำเสือ
่ มรำคำสะสมของอำคำรและอุปกรณ์ ซึง่ ได ้คิดค่ำเสือ
่ มรำคำเต็มจำนวนแล ้ว แต่
รำคำทรัพย์สน
ยังคง
ใช ้งำนจนถึง ณ วันที่ 31 ธั นวำคม 2561 มีจำนวน 284.97 ล ้ำนบำท ( 31 ธันวำคม 2560 : 144.14 ล ้ำน
บำท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ยำนพำหนะและรถบรรทุกกึง่ พ่วงส่วนหนึง่ ของบริษัทรำคำทุน 88.62 ล ้ำนบำท และ
้
61.74
ล ้ำนบำท ตำมลำดับ เกิดจำกกำรทำสัญญำเช่ำซือ

บริษั ทได ้รั บ แจ ้งข ้อมูลกำรเวนคืนทีด
่ น
ิ จำนวน 1 ไร่ 2 งำน 77 ตำรำงวำ สำหรั บ ค่ำทดแทนทีด
่ น
ิ ในอัต รำตำรำงวำละ
20,000 บำท เป็ นเงิน 13.55 ล ้ำนบำท และค่ำทดแทนค่ำรือ
้ ถอนสิง่ ปลูกสร ้ำงและควำมเสียหำยอืน
่ ๆ เป็ นเงิน 9.14 ล ้ำน
้ เป็ นเงิน 22.69 ล ้ำนบำท) บริษัทได ้บันทึกผลขำดทุนจำกกำรด ้อยค่ำของทรัพย์สน
ิ
บำท (รวมค่ำทดแทนเบือ
้ งต ้นทัง้ สิน
จำนวนเงิน 3.90 ล ้ำนบำท ตำมผลต่ำงของค่ำทดแทนเบือ
้ งต ้นทีต
่ ำ่ กว่ำมูลค่ำตำมบัญชี

ในวัน ที่ 23 สิง หำคม 2560 บริษั ทได ้ยื่น อุท ธรณ์ ค่ำ ทดแทนทีด
่ น
ิ ต่อ รั ฐ มนตรีว่ำ กำรกระทรวงคมนำคม และวัน ที่ 18
่
่ วกับกำรขอเพิม
่ ค่ำทดแทน
ธันวำคม 2560 บริษัทได ้ยืน
่ อุทธรณ์ค่ำทดแทนสิงปลูกสร ้ำงและพืชผล กำรฟ้ องร ้องคดีเกีย
ิ ทีถ
ทรัพย์สน
่ ก
ู เวนคืนนัน
้

ในวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2560 บริษั ทด ำเนิน กำรนำโฉนดทีด
่ น
ิ ของบริษั ทไปให ้เจ ้ำพนั ก งำนทีด
่ น
ิ จดทะเบียนหัก แบ่ง
ทีด
่ น
ิ ทีถ
่ ก
ู เวนคืนแล ้ว

ต่อ มำเมื่อ วัน ที่ 30 มีน ำคม 2561 เลขำนุ ก ำรรั ฐ มนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมได ้แจ ้งผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์ เงิน ค่ำ
ทดแทนถึง บริษั ทว่ำ รั ฐ มนตรีว่ำ กำรกระทรวงคมนำคมได ้เห็ น ชอบกั บ มติข องคณะกรรมกำรพิจ ำรณำอุท ธรณ์ เงิน ค่ำ
ทดแทนทีม
่ ม
ี ติดงั นี้
1)

ยืนค่ำทดแทนทีด
่ น
ิ ส่วนทีถ
่ ูกเวนคืนกับทำงรำชกำร และค่ำเสียหำยจำกกำรประกอบธุรกิจ เนื่องจำกค่ำทดแทนที่
คณะกรรมกำรกำหนดรำคำเบือ
้ งต ้นกำหนดให ้เป็ นธรรมแล ้ว

2)

ไม่กำหนดค่ำทดแทนทีด
่ น
ิ ส่วนทีเ่ หลือทีม
่ รี ำคำลดลงของทีด
่ น
ิ โฉนดเลขที่ 58293 ให ้ เนื่องจำกทีด
่ น
ิ ส่วนทีเ่ หลือ
ยังใช ้ประโยชน์ได ้ ไม่เข ้ำหลักเกณฑ์ทจ
ี่ ะได ้รับค่ำทดแทนในส่วนนี้

3)

เพิม
่ ค่ำทดแทนสิง่ ปลูกสร ้ำงบนทีด
่ น
ิ โฉนดเลขที่ 58293 ให ้อีกเป็ นเงิน 453,518 บำท

4)

่ ค่ำทดแทนควำมเสียหำยระหว่ำงกำรจัดหำสถำนทีป
่ ระกอบกำรใหม่ให ้อีกเป็ นเงิน 109,411 บำท
เพิม

โดยแจ ้งด ้วยว่ำกรมทำงหลวงจะได ้ติดต่อให ้บริษั ทไปรั บเงินค่ำทดแทนในส่วนทีเ่ พิ่มขึน
้ พร ้อมดอกเบีย
้ ตำมกฎหมำย
ต่อไป
ในวัน ที่ 6 สิง หำคม 2561 บริษั ทได ้ยื่น ขอรั ง วัด แบ่ง ขำยเวนคืน ที่ด น
ิ โฉนดเลขที่ 58293 ต่อ มำเจ ้ำหน ำ้ ที่ท ี่ด น
ิ ได ้มี
หนั งสือแจ ้งให ้ไปดำเนินกำรจดทะเบียนโดยให ้ไปดำเนินกำรพร ้อมกับผู ้แทนกรมทำงหลวงตำมหนั งสือแจ ้งลงวันที่ 7
ธันวำคม 2561 โดยแจ ้งผลกำรรังวัดว่ำเนื้อทีใ่ นส่วนทีเ่ วนคืนรังวัดแล ้วได ้เนื้อที่ 1-1-72 ไร่ (น ้อยกว่ำทีจ
่ ดทะเบียนไว ้ 01-05 ไร่)

122

่ น
ิ ส่วนทีถ
่ ูก
กรณีรังวัดเวนคืนจริงเนื้อทีล
่ ดลงเช่นนี้นัน
้ ทำงเจ ้ำหน ้ำทีเ่ วนคืนจะแจ ้งให ้บริษัทคืนเงินเฉพำะค่ำทดแทนทีด
เวนคืนตำมทีบ
่ ริษัทรับเกินมำ 105 ตำรำงวำในอัตรำตำรำงวำละ 20,000 บำท รวมเป็ นเงิน 2,100,000 บำทต่อไป

รายงานประจ�ำปี 2561
รำยงำนประจำปี 2561

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ิ ทีถ
ฟ้ องร ้องคดีเกีย
่ วกับกำรกำรขอเพิม
่ ค่ำทดแทนทรัพย์สน
่ ูกเวนคืนต่อไปนั น
้ เมือ
่ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมได ้
แจ ้งผลคำวินจ
ิ ฉัยอุทธรณ์มำให ้บริษัทผู ้อุทธรณ์ทรำบแล ้ว บริษัทซึง่ ไม่เห็นด ้วยกับคำวินจ
ิ ฉัยดังกล่ำวของรั ฐมนตรีวำ่ กำร
ิ ธิยน
กระทรวงคมนำคมมีสท
ื่ ฟ้ องคดีตอ
่ ศำลปกครองเพือ
่ ขอเพิม
่ ค่ำทดแทนต่อไปได ้ภำยใน 1 ปี นั บแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับแจ ้งคำ
วินจ
ิ ฉั ยของรัฐมนตรีดังกล่ำว ปั จจุบันอยู่ระหว่ำงฝ่ ำยบริหำรพิจำรณำยืน
่ ฟ้ องคดีตอ
่ ศำลปกครองฟ้ องร ้องคดีเกีย
่ วกับกำร
ิ ทีถ
กำรขอเพิม
่ ค่ำทดแทนทรัพย์สน
่ ูกเวนคืนต่อไปนั น
้ เมือ
่ รัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวงคมนำคมได ้แจ ้งผลคำวินจ
ิ ฉั ยอุทธรณ์
ิ ธิ
ิ ฉั ยดังกล่ำวของรัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวงคมนำคมมีสท
มำให ้บริษัทผู ้อุทธรณ์ทรำบแล ้ว บริษัทซึง่ ไม่เห็นด ้วยกับคำวินจ
ยืน
่ ฟ้ องคดีต่อ ศำลปกครองเพื่อ ขอเพิ่ม ค่ำทดแทนต่อ ไปได ้ภำยใน 1 ปี นั บ แต่วัน ทีไ่ ด ้รั บแจ ้งค ำวินิจฉั ย ของรั ฐมนตรี
ดังกล่ำว ปั จจุบน
ั อยูร่ ะหว่ำงฝ่ ำยบริหำรดำเนินกำรยืน
่ ฟ้ องคดีตอ
่ ศำลปกครอง

ในวันที่ 7 กุมภำพั นธ์ 2562 บริษัทได ้ยืน
่ ฟ้ องคดีปกครองขอเพิม
่ ค่ำทดแทนอีกเป็ นเงินจำนวน 32,420,223 บำทพร ้อม
ดอกเบีย
้ ในอัตรำดอกเบีย
้ สูงสุดของดอกเบีย
้ เงินฝำกประเภทฝำกประจำของธนำคำรออมสินในจำนวนเงินทีเ่ พิม
่ ขึน
้ นั บ
แต่วน
ั ทีต
่ ้องมีกำรจ่ำยเงินหรือวำงค่ำทดแทนนัน
้
14.

สิทธิการเช่าและค่าเช่าค้างจ่าย
พันบำท
งบกำรเงินทีแ
่ สดงเงินลงทุนตำมวิธส
ี ว่ นได ้เสีย/
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560

สิทธิการเช่า
รำคำทุน
หัก รำยจ่ำยตัดบัญชีสะสม
ค่ำเผือ
่ กำรด ้อยค่ำ
สุทธิ
ค่าเช่าค้างจ่าย
ค่ำเช่ำจำกวันที่ 1 มกรำคม 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ
2560
จ่ำยค่ำเช่ำจำกวันที่ 1 มกรำคม 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561
และ 2560
สุทธิ
แสดงภำยใต ้
ิ หมุนเวียน
หนีส
้ น
ิ ไม่หมุนเวียน
หนีส
้ น
รวม

134,906
(69,431)
(37,883)
27,592

134,906
(66,674)
(37,883)
30,349

329,414

312,944

(247,258)
82,156

(222,572)
90,372

24,686
57,470
82,156

24,686
65,685
90,371

ั
ภาระผูกพ ันตามสญญาเช่
าดาเนินงานทีย
่ กเลิกไม่ได้
พันบำท
31 ธันวำคม 2561

31 ธันวำคม 2560

ภำยในหนึง่ ปี
หลังจำกหนึง่ ปี แต่ไม่เกินห ้ำปี
หลังจำกห ้ำปี

24,686
98,745
123,432

24,686
98,745
148,118

รวม

246,863

271,549

้ สุด ในเดือ นธั น วำคม 2571 ภำยใต ้เงือ
บริษั ทได ้ท ำสัญ ญำเช่ำทีด
่ น
ิ เป็ นระยะเวลำ.30 ปี สิน
่ นไขของสัญ ญำบริษั ทได ้
จ่ำยเงินค่ำสิทธิกำรเช่ำทีด
่ น
ิ เป็ นจำนวนเงิน 134.90 ล ้ำนบำท
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บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
15.

เงินกูย
้ ม
ื ระยะยาว – สุทธิ
พันบำท
งบกำรเงินทีแ
่ สดงเงินลงทุนตำมวิธส
ี ว่ นได ้เสีย/
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รวม
ดอกเบีย
้
สุทธิ

ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2561
ถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี
ถึงกำหนดชำระหลังหนึง่ ปี แต่ไม่เกินห ้ำปี

20,113
55,028

(3,514)
(4,530)

16,599
50,498

รวม

75,141

(8,044)

67,097

ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2560
ถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี
ถึงกำหนดชำระหลังหนึง่ ปี แต่ไม่เกินห ้ำปี
รวม

14,063
48,176
62,239

(2,912)
(4,816)
(7,728)

11,151
43,360
54,511

้ ยำนพำหนะภำยใต ้สัญ ญำเช่ำซือ
้ มูลค่ำสุทธิ
เงินกู ้ยืมระยะยำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เกิดจำกกำรซือ
ทำงบัญชีของยำนพำหนะเหล่ำนี้ มีจำนวน 69.33 ล ้ำนบำท และ 53.35 ล ้ำนบำท ตำมลำดับ กรรมสิทธิข
์ องยำนพำหนะ
เหล่ำนีจ
้ ะโอนมำยังบริษัทเมือ
่ ชำระเงินงวดสุดท ้ำย
16.

ิ ไม่หมุนเวียนสาหร ับผลประโยชน์พน ักงาน
้ น
ประมาณการหนีส

กำรเปลีย
่ นแปลงในมูลค่ำปั จจุบน
ั ของภำระผูกพัน (ไม่ได ้จัดเป็ นกองทุน) มีดงั นี้
พันบำท
2561
ภำระผูกพัน ณ วันที่ 1 มกรำคม
ต ้นทุนบริกำรปั จจุบน
ั
ดอกเบีย
้ จำกภำระผูกพัน
กำไรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
จ่ำยผลประโยชน์พนั กงำน

ภำระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2560
420

276

135
19
(383)
(229)

130
14
144

191

420

ข อ้ สมมติฐ ำนหลั ก ในกำรประมำณ กำรตำมหลั ก คณิ ต ศำสตร์ป ระกั น ภั ย ที่ ใ ช ้ในกำรค ำนวณ ประมำณกำรหนี้ ส ิน
ผลประโยชน์ของพนักงำนมีดงั นี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
อัตรำคิดลด (ร ้อยละต่อปี )
อัตรำกำรขึน
้ เงินเดือน โดยเฉลีย
่ (ร ้อยละต่อปี )
อัตรำกำรหมุนเวียนพนั กงำน
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2.92
6.18
ตำมช่วงอำยุของ
พนักงำน
60 ปี

3.40
6.84
ตำมช่วงอำยุของ
พนักงำน
60 ปี

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของข ้อสมมติฐำนหลักในกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยซึง่ มีผลกระทบเพิม
่ ขึน
้ (ลดลง)
ต่อภำระผูกพันผลประโยชน์พนั กงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
พันบำท
กำรเปลีย
่ นแปลงมูลค่ำปั จจุบน
ั ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนเพิม
่ ขึน
้
(ลดลง)
2561
2560

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึน
้ เงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรหมุนเวียนพนั กงำน

กรณีอต
ั รำ
เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ
0.50
(7,448)
7,528
(9,732)

กรณีอต
ั รำลดลง
ร ้อยละ 0.50

กรณีอต
ั รำ
เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ
0.50
(17,493)
19,816
(24,113)

7,978
(7,107)
34,183

กรณีอต
ั รำลดลง
ร ้อยละ 0.50
18,755
(18,648)
26,060

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข ้ำงต ้นอำจไม่ได ้แสดงถึงกำรเปลีย
่ นแปลงทีเ่ กิดขึน
้ จริงในภำระผูกพันผลประโยชน์พนั กงำน
เนื่ อ งจำกเป็ นกำรยำกที่ก ำรเปลี่ย นแปลงข ้อสมมติฐ ำนต่ ำ งๆที่เ กิด ขึน
้ แยกต่ำ งหำกจำกข ้อสมมติฐ ำนอื่น ซึ่ง อำจมี
ควำมสัมพันธ์กน
ั
กำรวิเครำะห์ก ำรครบกำหนดของจำนวนเงินผลประโยชน์ท ต
ี่ ้องจ่ำยในอนำคตก่อนคิดลด ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2561
และ 2560 มีรำยละเอียดดังนี้
พันบำท
งบเฉพำะกิจกำร
2561
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่ำ 5 ปี

2560
-

160,077

448,807

501,835

880,697

เมื่อ วัน ที่ 13 ธั น วำคม 2561 สภำนิต บ
ิ ั ญ ญั ต แ
ิ ห่ งชำติไ ด ้มีม ติผ่ ำ นร่ ำ งพระรำชบัญ ญั ต ค
ิ ุ ้มครองแรงงำนฉบั บ ใหม่ ซึง่
กฎหมำยดังกล่ำวอยูใ่ นระหว่ำงรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ พระรำชบัญญัตค
ิ ุ ้มครองแรงงำนฉบับใหม่นก
ี้ ำหนดอัตรำ
ิ ธิได ้รับค่ำชดเชยไม่
ค่ำชดเชยเพิม
่ เติมกรณีนำยจ ้ำงเลิกจ ้ำง สำหรับลูกจ ้ำงซึง่ ทำงำนติดต่อกันครบ 20 ปี ขึน
้ ไปให ้มีสท
นอ
้ ยกว่ำ อั ต รำค่ำ จ ้ำงล่ำ สุด 400 วัน สุด ท ้ำย กำรเปลี่ย นแปลงดั ง กล่ำ วถือ เป็ นกำรแก ้ไขโครงกำรส ำหรั บ โครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน บริษัทจะบันทึกผลกระทบจำกกำรเปลีย
่ นแปลงดังกล่ำวโดยรับรู ้ต ้นทุนบริกำรในอดีตเป็ น
ค่ำใช ้จ่ำยทันทีในงบกำไรขำดทุนของงวดทีก
่ ฎหมำยดังกล่ำวมีผลบังคับใช ้เป็ นจำนวน 21,601 บำท
17.

ทุนเรือนหุน
้
พันหุ ้น
ทุนจดทะเบียน หุน
้ สาม ัญ
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 มูลค่ำหุ ้นละ 0.68 บำท
เพิม
่ ทุน
ลดทุน
ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2561 มูลค่าหุน
้ ละ 0.68 บาท
หุน
้ ทีอ
่ อกและชาระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 หุ ้นสำมัญ มูลค่ำหุ ้นละ0.68 บำท
เพิม
่ ทุน
ลดทุน
ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2561 มูลค่าหุน
้ ละ 0.68 บาท

พันบำท

871,134
633,130
(205,221)

592,371
430,528
(139,550)

1,299,043

883,349

584,654
287,106
-

397,564
195,233
-

871,760

592,797
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บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ในทีป
่ ระชุมวิสำมัญผู ้ถือหุ ้นบริษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เมือ
่ วันที่ 17 สิงหำคม 2560 ผู ้ถือหุ ้นได ้มีมติในเรือ
่ งสำคัญดังนี้
17.1 อนุมัตก
ิ ำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกเดิม 14,453,608,907 บำท เป็ น 10,453,608,907 บำท โดยกำรตัด
หุ ้นสำมัญทีย
่ ังไม่ได ้ออกจำหน่ำยออก จำนวน 4,000,000,000 หุ ้น มูลค่ำทีต
่ รำไว ้หุ ้นละ 1 บำท และอนุมัตก
ิ ำร
แก ้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข ้อ 4 เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน
บริษัทได ้จดทะเบียนกำรเปลีย
่ นแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็ น 10,453,608,907 บำท (หุ ้นสำมัญจำนวน
เป็ น 10,453,608,907 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 1 บำท) กับกระทรวงพำณิชย์เมือ
่ วันที่ 21 สิงหำคม 2560
17.2 อนุมัตก
ิ ำรเพิม
่ ทุนจดทะเบียน จำนวน 5 บำท จำกเดิม 10,453,608,907 เป็ น 10,453,608,912 บำท โดยกำรออก
หุ ้นสำมัญเพิม
่ ทุนจำนวน 5 หุ ้น มูลค่ำทีต
่ รำไว ้หุ ้นละ 1 บำท และอนุ มัตก
ิ ำรแก ้ไขหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข ้อ 4 เพื่อให ้สอดคล ้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั ง้ นี้ กำรอนุ มั ต ก
ิ ำรจั ด สรรหุ ้นสำมั ญ เพิ่ม ทุน ดัง กล่ำ ว เพื่อ
้ หุ ้นสำมัญเพิม
รองรับกำรใช ้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
่ ทุนของบริษัท ครัง้ ที่ 3 (BTC-W3)
บริษัทได ้จดทะเบียนกำรเปลีย
่ นแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็ น 10,453,608,912 บำท (หุ ้นสำมัญจำนวน
เป็ น 10,453,608,912 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 1 บำท) กับกระทรวงพำณิชย์เมือ
่ วันที่ 22 สิงหำคม 2560
17.3 อนุ มั ตก
ิ ำรเปลีย
่ นแปลงมูล ค่ำหุ ้นทีต
่ รำไว ้โดยกำรรวมมูลค่ำหุ น
้ ของบริษั ท จำกเดิมมูล ค่ำ หุ ้นทีต
่ รำไว ้หุ ้นละ 1
บำท เป็ นมูลค่ำหุ ้นทีต
่ รำไว ้หุ ้นละ 12 บำท จำกหุ ้นสำมัญจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,453,608,912 หุ ้น เป็ นหุ ้น
สำมัญจดทะเบียนใหม่ จำนวน 871,134,076 หุ ้น โดยใช ้วิธค
ี ำนวณในอัตรำหุ ้นเดิม 12 หุ ้น เป็ น 1 หุ ้นใหม่ ซึง่
ในกรณี ทม
ี่ เี ศษหุ ้นเหลือจำกกำรคำนวณให ้ปั ดเศษหุ ้นทิง้ และอนุมัตก
ิ ำรแก ้ไขหนั งสือบริคณห์สนธิ ข ้อ 4 ของ
บริษัท เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับกำรเปลีย
่ นแปลงมูลค่ำหุ ้นทีต
่ รำไว ้ของบริษัท
บริษั ทได ้จดทะเบียนกำรเปลีย
่ นแปลงมูลค่ำหุ ้นทีต
่ รำไว ้ของบริษัทเป็ นหุ ้นละ 12 บำท บริษัท มีทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 10,453,608,912 บำท (หุ น
้ สำมั ญ จ ำนวน 871,134,076 หุ น
้ มู ล ค่ ำ หุ น
้ ละ 12 บำท) กั บ กระทรวง
พำณิชย์เมือ
่ วันที่ 23 สิงหำคม 2560
17.4 อนุมัตก
ิ ำรเปลีย
่ นแปลงกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกเดิม 10,453,608,912 บำท เป็ น 592,371,171.68
บำท และลดทุนจดทะเบียนและชำระแล ้วของบริษัทจำกเดิม 7,015,844,904 บำท เป็ น 397,564,544.56 บำท
โดยกำรลดมูลค่ำทีต
่ รำไว ้ต่อ หุ ้นจำกมูล ค่ำหุ ้นละ 12 บำท เป็ นมูลค่ำทีต
่ รำไว ้หุ ้นละ 0.68 บำท และอนุ มัตก
ิ ำร
แก ้ไขหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข ้อ 4 เพื่อให ้สอดคล ้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทัง้ นี้ กำรลด
ทุนดังกล่ำวเพือ
่ ชดเชยส่วนตำ่ กว่ำมูลค่ำหุ ้นสำมัญสุทธิและชดเชยผลขำดทุนสะสม ตำมลำดับ โดยดำเนินกำร

ให ้เป็ นไปตำมพระรำชบัญ ญัตบ
ิ ริษัทมหำชน และจะไม่มผ
ี ลกระทบต่อรำคำและอัตรำกำรใช ้สิท ธิของใบสำคัญ
ื้ หุ ้น (BTC-W3)
แสดงสิทธิซอ
บริษัทได ้จดทะเบียนกำรเปลีย
่ นแปลงมูลค่ำ หุ ้นทีต
่ รำไว ้ของบริษัทเป็ นหุ ้นละ 0.68 บำท บริษัทมีทน
ุ จดทะเบียน
จำนวน 592,371,171.68 บำท (หุ ้นสำมัญ จำนวน 871,134,076 หุ ้น มูล ค่ำหุ ้นละ 0.68) กับ กระทรวงพำณิ ช ย์
เมือ
่ วันที่ 30 ตุลำคม 2560
17.5 กำรปรั บ รำคำและอั ต รำกำรใช ้สิท ธิข อง BTC-W3
ใบสำคั ญ แสดงสิท ธิท ี่จ ะซื้อ หุ น
้ สำมั ญ เพิ่ม ทุ น ของบริษั ท ครั ้ง ที่ 3 (BTC-W3)
มูลค่ำทีต
่ รำไว ้เดิม (บำท)
12.00
มูลค่ำตรำไว ้ใหม่ (บำท)
0.68
รำคำใช ้สิทธิเดิม (บำทต่อหุ ้น)
7.20
้สิ
รำคำใช ทธิใหม่ (บำทต่อหุ ้น)
6.53
อัตรำกำรใช ้สิทธิเดิม
1: 0.08333
อัตรำกำรใช ้สิทธิใหม่
1: 0.09188
วันทีม
่ ผ
ี ล
19 ธันวำคม 2560
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บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561

17.6

ในทีป
่ ระชุมวิสำมัญผู ้ถือหุ ้นบริษัทครัง้ ที่ 1/2561 เมือ
่ วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2561 ผู ้ถือหุ ้นมีมติในเรือ
่ งสำคัญต่อไปนี้
1)

อนุ มัตก
ิ ำรเพิม
่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทจำก 592,371,171.68 บำท หรือเป็ นจำนวน 871,134,076 หุ ้น
เป็ น 957,033,230.80 บำทหรือ เป็ นจ ำนวน 1,407,401,810 หุ น
้ โดยกำรออกหุ น
้ สำมั ญ เพิ่ ม ทุ น ใหม่
จำนวน 536,267,734 หุ ้น มูลค่ำทีต
่ รำไว ้หุ ้นละ 0.68 บำท คิดเป็ นมูลค่ำโดยกำรออกหุ ้นสำมัญ เพิ่มทุน
จ ำนวน 364,662,059.12 บำท และอนุ มั ต ิก ำรแก ไ้ ขหนั ง สือ บริค ณห์ ส นธิข องบริษั ท ข อ้ 4 เพื่ อ ให ้
สอดคล ้องกับกำรเพิม
่ ทุนจดทะเบียน ทีป
่ ระชุมมีมติอนุมัตจิ ัดสรรหุ ้นสำมัญเพิม
่ ทุน ดังนี้
-

เพื่อเสนอขำยแก่ผู ้ถือหุ ้นเดิม ตำมสัดส่วนกำรถือหุ ้น จำนวนไม่เกิน 292,326,871 หุ ้น คิดเป็ นมูลค่ำ
198,782,272.28 บำท (มูลค่ำทีต
่ รำไว ้หุ ้นละ 0.68 บำท) ในอัตรำ 2 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นใหม่ เสนอขำย
ในรำคำหุ ้นละ 0.90 บำท

-

กรณี มห
ี ุ ้นเพิม
่ ทุนทีเ่ หลือจำกกำรเสนอขำยผู ้ถือหุ ้นเดิม เสนอขำยให ้แก่บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด
(มหำชน) (Private Placement)

-

เพื่อเสนอขำยให ้แก่บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหำชน) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ ้น คิดเป็ น
มูลค่ำ 136,000,000 บำท (มูลค่ำทีต
่ รำไว ้หุ ้นละ 0.68 บำท) เสนอขำยในรำคำหุ ้นละ 0.90 บำท

-

สำหรั บ กำรใช ้สิท ธิข อง BTC - W3 จ ำนวนไม่เกิน 43,940,863 หุ ้น คิด เป็ นมูล ค่ำ 29,879,786.84
บำท (มูลค่ำ ทีต
่ รำไว ้หุ ้นละ 0.68 บำท)

2)

่ บริษัทจำกเดิม บริษัท บำงปะกง เทอร์มน
อนุ มัตก
ิ ำรเปลีย
่ นแปลงชือ
ิ อล จำกัด (มหำชน) เปลีย
่ นแปลง
้ อดคล อ้ งกั บ กำร
เป็ น บริษั ท บี จิส ติก ส์ จ ำกั ด (มหำชน) และแก ไ้ ขบริค ณ ห์ ส นธิ ข อ้ 1 เพื่ อ ให ส
่ บริษัท
เปลีย
่ นแปลงชือ

3)

อนุ มั ต ข
ิ ำยหุ ้นจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ ้น ให ้กับ ผู ้ลงทุน ในวงจ ำกัด (Private Placement) ได ้แก่
บริษั ท
มิล ล์ค อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) (“มิล ล์ค อน”) ในรำคำเสนอขำยหุ ้นละ 0.90 บำท คิด เป็ น
มูลค่ำรวมไม่เกิน 180,000,000 บำท โดยรำคำเสนอขำยดังกล่ำวเป็ นรำคำทีต
่ ำ่ กว่ำร ้อยละ 90 ของรำคำ
ื้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์
ตลำด ทัง้ นี้ “รำคำตลำด” หมำยถึง รำคำถัวเฉลีย
่ ถ่วงน้ ำ หนั กของหุ ้นบริษัททีซ
่ อ
ในช่วงระหว่ำง 15 วันทำกำรก่อนวันทีค
่ ณะกรรมกำรมีมติให ้เสนอเรือ
่ งกำรเสนอขำยหุ ้นให ้กับผู ้ลงทุนใน
วงจำกัดต่อทีป
่ ระชุมวิสำมัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ซึง่ เท่ำกับหุ ้นละ 1.27 บำทต่อหุ ้น (ระหว่ำงวันที่ 15
้ หุ ้นสำมั ญ ของบริษั ทและ
พฤศจิก ำยน 2560 - วันที่ 6 ธัน วำคม 2560) โดยบริษั ทจะกำหนดวันจองซือ
ชำระเงินค่ำหุ ้นระหว่ำงวันที่ 19 - 23 กุมภำพันธ์ 2561 (รวม 5 วันทำกำร)

่ บริษัทกับกระทรวงพำณิชย์แล ้ว และวันที่ 23
เมือ
่ วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2561 บริษัทได ้จดทะเบียนเปลีย
่ นแปลงชือ
กุม ภำพั น ธ์ 2561 บริษั ทได ้รั บ ช ำระเงิน ค่ำ หุ ้นจำกกำรขำยหุ ้นในวงจ ำกัด ให ้แก่บ ริษั ท มิล ล์ค อน สตีล จ ำกั ด
(มหำชน) จำนวนเงิน 180,000,000 บำท
17.7 ทีป
่ ระชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้นประจำปี 2561 เมือ
่ วันที่ 27 เมษำยน 2561 ผู ้ถือหุ ้นมีมติในเรือ
่ งดังต่อไปนี้
1)

้ หุ ้นสำมัญของบริษัทให ้กับผู ้ถือหุ ้นเดิม จำนวน
อนุ มัตก
ิ ำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
ไม่เกิน 96,862,212 หน่ วย ในอัตรำ 9 หุ ้นสำมัญ เดิม ต่อ 1 ใบสำคัญ แสดงสิท ธิโดยไม่คด
ิ มูลค่ำ (ศูน ย์
บำท) (B-W4) อัต รำกำรใช ้สิท ธิ 1 หน่ วยสำมำรถใช ้สิท ธิซ ื้อ หุ ้นสำมั ญ เพิ่ม ทุน ของบริษั ทได ้ 1 หุ ้นใน
รำคำใช ้สิทธิหุ ้นละ 1.20 บำท และกำหนดระยะเวลำกำรใช ้สิทธิ 3 ปี นับแต่วน
ั ทีอ
่ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ

2)

อนุ มั ต ิก ำรลดทุ น จดทะเบี ย นของบริษั ท จ ำนวน 139,550,081.44 บำท จำกเดิม ทุ น จดทะเบี ย น
957,033,230.80 บำท เป็ นทุ น จดทะเบีย น 817,483,149.36 บำท โดยกำรตั ด หุ น
้ สำมั ญ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด ้
ออกจำหน่ำยออก จำนวน 205,220,708 หุ ้น มูลค่ำทีต
่ รำไว ้หุ ้นละ 0.68 บำท

3)

อนุ มัตแ
ิ ก ้ไขเพิม
่ เติมหนั งสือบริคณห์สนธิข องบริษัท ข ้อ 4. เพื่อให ้สอดคล ้องกับ กำรลดทุนจดทะเบียน
ของ บริษัท

4)

อ นุ มั ติ เพิ่ ม ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น บ ริ ษั ท จ ำ น ว น 65,866,304.16 บ ำ ท จ ำ ก เ ดิ ม ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น
817,483,149.36 บำท เป็ นทุ น จดทะเบี ย น 883,349,453.52 บำท โดยกำรออกหุ น
้ สำมั ญ เพิ่ ม ทุ น
จำนวน 96,862,212 หุ ้น มูลค่ำทีต
่ รำไว ้ หุ ้นละ 0.68 บำท

5)

่ ทุนจดทะเบียน
อนุมัตแ
ิ ก ้ไขเพิม
่ เติมหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข ้อ 4. เพื่อให ้สอดคล ้องกับกำรเพิม
ของบริษัท

6)

้ หุ ้นสำมัญ
อนุมัตก
ิ ำรจัดสรรหุ ้นสำมัญเพิม
่ ทุนเพือ
่ รองรับกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
ของบริษัทให ้กับผู ้ถือหุ ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 96,862,212 หุ ้น มูลค่ำทีต
่ รำไว ้หุ ้นละ 0.68 บำท

7)

อนุมัตก
ิ ำรจดทะเบียนสำขำของบริษัทเพิม
่ 2 สำขำ ได ้แก่ สำขำแหลมฉบังและสำขำระยอง

บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561

17.8

้ หุ ้นสำมัญ (B-W4)
ใบสำคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
้ หุ ้นสำมัญทีอ
รำยละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
่ นุมัตโิ ดยผู ้ถือหุ ้น มีดงั นี้
อัตรำกำรใช ้สิทธิ

:

ิ ธิซอ
ื้ หุ ้นสำมัญได ้ 1 หุ ้น เว ้นแต่กรณีทม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสท
ี่ ก
ี ำรปรับ
อัตรำกำร ใช ้สิทธิตำมเงือ
่ นไขในกำรปรับสิทธิ

รำคำกำรใช ้สิทธิ
สิทธิ

:

1.20 บำทต่อหุ ้น เว ้นแต่กรณีทม
ี่ ก
ี ำรปรับอัตรำกำรใช ้สิทธิตำมเงือ
่ นไขในกำรปรั บ

ระยะเวลำกำรใช ้สิทธิ : ผู ้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W4 สำมำรถใช ้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W4 ได ้ปี
ละ 2 ครัง้ ในวันทำกำรสุดท ้ำยของเดือนมิถุนำยน และธันวำคมของทุกปี โดยให ้วัน
ใช ้สิท ธิแ รกตรงกั บ วั น ที่ 28 ธั น วำคม 2561 และวั น ใช ้สิท ธิวั น สุ ด ท ำ้ ยตรงกั บ วั น ที่
ใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W4 มีอำยุครบ 3 ปี นับแต่วน
ั ทีอ
่ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ
้ หุ ้นสำมัญ เพิ่มทุน (Bเมือ
่ วันที่ 2 กรกฏำคม 2561 บริษัท ยังได ้ออกและเสนอขำยใบส ำคัญ แสดงสิท ธิทจ
ี่ ะซือ
้ หุ ้นสำมั ญ เพิ่มทุน ทีเ่ หลือ จ ำนวน
W4) จำนวน 96,862,212 หน่ วย ให ้แก่ผู ้ถือ หุ ้น ใบส ำคัญ แสดงสิท ธิท จ
ี่ ะซือ
12,651 หน่วย จะถูกยกเลิกในภำยหลัง
18.

ส่วนเกินทุนและสารองตามกฎหมาย

ส่วนเกินมูลค่าหุน
้
ตำมบทบัญญัตแ
ิ ห่งพระรำชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีทบ
ี่ ริษัทเสนอขำยหุ ้นสูงกว่ำ
้ งั ้ เป็ นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุ ้น”) ส่วนเกินมูลค่ำหุ ้นนีจ
้ ะ
มูลค่ำหุ ้นทีจ
่ ดทะเบียนไว ้ บริษัทต ้องนำค่ำหุ ้นส่วนเกินนีต
นำไปจ่ำยเป็ นเงินปั นผลไม่ได ้
ทุนสารองตามกฎหมาย
ตำมบทบั ญ ญั ต ิแ ห่ ง พระรำชบั ญ ญั ต บ
ิ ริษั ทมหำชนจ ำกั ด พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 บริษั ทจะต ้องจั ด สรรทุ น ส ำรอง
(“ทุนสำรองตำมกฎหมำย”) อย่ำงน ้อยร ้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังจำกหักขำดทุนสะสมยกมำ (ถ ้ำมี) จนกว่ำ
ทุนสำรองดังกล่ำวมีจำนวนไม่น ้อยกว่ำร ้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองนีจ
้ ะนำไปจ่ำยเป็ นเงินปั นผลไม่ได ้
19.

การคา้ ประก ัน และคดีความ

การคา้ ประก ัน
้ เรือ
บริษัทเป็ นผู ้ค้ำประกันเงินกู ้ยืม (รวมดอกเบีย
้ ) รำยหนึง่ ของบริษัทร่วมแห่งหนึง่ ตัง้ แต่ปี 2547 เงินกู ้ยืมนี้ใช ้ในกำรซือ
บรรทุกสินค ้ำ บริษัทร่วมนีไ้ ม่ได ้ชำระเงินกู ้ยืมตำมงวดชำระ
เมือ
่ วันที่ 4 เมษำยน 2557 ธนำคำรได ้ฟ้ องศำลให ้บริษัทร่วม บริษัท และบริษัทร่วมอีกแห่ง (ในฐำนะผู ้ค้ำประกัน) ให ้
ชำระหนี้เป็ นจำนวน 317.4 ล ้ำนบำท พร ้อมทัง้ ดอกเบีย
้ ในอัตรำร ้อยละ 18 ต่อปี ของเงินต ้น 234.9 ล ้ำนบำท นั บจำก
วันที่ 5 เมษำยน 2557
บริษัทได ้ประมำณกำรขำดทุนจำกกำรค้ำประกันเป็ นจำนวน 227 ล ้ำนบำท ในระหว่ำงปี 2557 ถึง 2558
เมือ
่ วันที่ 24 สิงหำคม 2558 บริษัทได ้ประนีประนอมยอมควำมกับธนำคำรเพือ
่ ชำระหนี้จำกกำรค้ำประกันเป็ นจำนวนเงิน
้ สุด กำรเป็ น
227 ล ้ำนบำท ที่ศ ำล และต่อ มำในปี 2559บริษั ทได ้ขำยเงิน ลงทุน ในบริษั ทร่วมทั ง้ หมดท ำให ้บริษั ทสิน
บริษัททีเ่ กีย
่ วข ้องกันตัง้ แต่วันทีด
่ ังกล่ำว ตำมมติทป
ี่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทเมือ
่ วันที่ 11 พฤษภำคม 2559 ได ้อนุมัต ิ
ิ ทีค
ให ้ฝ่ ำยบริห ำรของบริษั ทรวบรวมข ้อมูลเพื่อด ำเนิน กำรทำงกฎหมำยทีจ
่ ำเป็ นและสมควรในส่วนหนี้ส น
่ ้ำงช ำระต่อ
บริษัทต่อไป และเมือ
่ วันที่ 11 เมษำยน 2560 บริษัทได ้ยืน
่ ฟ้ องร ้องต่อศำลล ้มละลำยกลำง เพือ
่ ดำเนินคดีกับบริษัทร่วม
ทัง้ สองและผู ้ค้ำประกันแล ้วรวม 4 รำย ต่อมำศำลล ้มละลำยกลำง
ปั จจุบันบริษัทได ้ยืน
่ คำขอรั บชำระหนี้ต่อเจ ้ำพนั กงำนพิทักษ์ ทรัพ ย์แล ้วสำหรับอดีตบริษัทร่วม 2 รำย และสำหรับผู ้ค้ำ
ประกันร่วมอีก 2 รำย
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บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
20.

รายได้อน
ื่
พันบำท
หมายเหตุ

กำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ
่ ขำย
ิ
กำไรจำกกำรขำยทรัพย์สน
ดอกเบีย
้ รับ
อืน
่ ๆ
- กิจกำรอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกัน
- อืน
่ ๆ
รวม
21.

4

2561

2560

782
5,982
929

588
77

2,577
10,270

1,179
1,844

้ า่ ยตามล ักษณะ
ค่าใชจ

ต้นทุนการให้บริการ
พันบำท
2561

2560

่ มรำคำ
ค่ำเสือ
ค่ำเช่ำทีด
่ น
ิ
ค่ำใช ้จ่ำยเกีย
่ วกับพนักงำน
ิ ค ้ำ
ค่ำแบ่งบรรจุสน
ค่ำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย
ค่ำขนส่ง
ค่ำขนถ่ำยสินค ้ำ
ค่ำน้ ำมันและก๊ำซ
ค่ำซ่อมบำรุง
ค่ำดำเนินกำรขำเข ้ำ-ออก
ค่ำใช ้จ่ำยเกีย
่ วกับกำรบริกำรสินค ้ำทัณฑ์บน
ต ้นทุนค่ำดำเนินกำรพิธก
ี ำรศุลกำกร
ต ้นทุนค่ำระวำงขนส่ง
อืน
่ ๆ

29,595
14,824
45,854
5,365
2,402
218,833
4,192
21,172
3,712
583
4,954
153,698
29,490
13,889

29,469
14,824
14,738
4,744
1,825
31,398
1,567
8,773
3,669
5,291
8,925
5,273

รวม

548,563

130,496

บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
้ า่ ยในการบริหาร
ค่าใชจ
พันบำท
2561

2560

ค่ำใช ้จ่ำยเกีย
่ วกับพนักงำน
ค่ำตอบแทนผู ้บริหำร
่ มรำคำ
ค่ำเสือ
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตและค่ำธรรมเนียมอืน
่
ค่ำทีป
่ รึกษำ
อืน
่ ๆ

8,901
15,923
3,924
4,095
8,522
27,684

4,774
11,201
3,756
7,866
6,479
15,706

รวม

69,049

49,782

บริษั ทได ้จั ด ตัง้ กองทุน ส ำรองเลีย
้ งชีพ สำหรั บ พนั กงำนของบริษั ทบนพื้น ฐำนควำมสมั ค รใจของพนั ก งำนในกำรเป็ น
สมำชิกของกองทุน โดยพนั กงำนจ่ำยเงินสะสมในอัตรำร ้อยละ 2 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ำยสมทบในอัตรำ
ร ้อยละ 2 ของเงินเดือนของพนั กงำนทุกเดือน และในเดือนกรกฎำคม 2559 เป็ นต ้นไป พนั กงำนจ่ำยเงินสะสมในอัตรำ
ร ้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ำยสมทบในอัตรำร ้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนั กงำนทุกเดือน กองทุน
สำรองเลีย
้ งชีพนี้ได ้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสำรองเลีย
้ งชีพตำมข ้อกำหนดของกระทรวงกำรคลังและจัดกำรกองทุนโดย
ผู ้จัดกำรกองทุนทีไ่ ด ้รับอนุญำต
22.

ภาษีเงินได้

ณ วัน ที่ 31 ธั นวำคม 2561 บริษั ทมีข ำดทุน สะสมทำงภำษี ยกไปเป็ นจำนวนเงิน ประมำณ 653.25 ล ้ำนบำท โดยผล
ขำดทุนสะสมดังกล่ำวจะใช ้เป็ นเครดิตภำษี ได ้ไม่เกินปี 2566
ิ ) ภำษี เงินได ้รอกำรตัดบัญชีทเี่ กิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวทีม
สินทรัพย์ (หนีส
้ น
่ ไิ ด ้รับรู ้ในงบกำรเงินมีรำยละเอียดดังนี้
พันบำท
2561

2560

ขำดทุนสะสม
ค่ำเผือ
่ หนีส
้ งสัยจะสูญ
ิ
ค่ำเผือ
่ ด ้อยค่ำ - ทรัพย์สน
ิ ผลประโยชน์พนักงำน
หนีส
้ น

130,649
104,200
29,012
38

127,038
104,200
29,012
84

สินทร ัพย์ภาษีเงินได้รอการต ัดบ ัญชีสท
ุ ธิ

263,899

260,334

ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2561 และ 2560 งบกำรเงินไม่ได ้บันทึก สิน ทรั พ ย์ภ ำษี เงิน ได ้รอกำรตัดบัญ ชีสำหรับ รำยกำรผล
แตกต่ำงชั่วครำวทีใ่ ช ้หั ก ภำษี ของบริษั ท จำนวน 263.90 ล ้ำนบำท และ 260.33 ล ้ำนบำท ตำมล ำดับ เนื่อ งจำกฝ่ ำย
บริห ำรของบริษั ทพิจ ำรณำแล ้วเห็ น ว่ำ ยั ง มีค วำมไม่ แ น่ น อนว่ำ บริษั ทจะมีก ำไรทำงภำษี ในอนำคตเพี ย งพอที่จ ะใช ้
ประโยชน์จำกรำยกำรดังกล่ำว และหรือว่ำอำจไม่ได ้ใช ้เป็ นรำยกำรหักทำงภำษี ในอนำคต

23.

ส่วนการดาเนินงาน

ข ้อมูล ส่ว นงำนด ำเนิน งำนที่น ำเสนอนี้ ส อดคล ้องกั บ รำยงำนภำยในของบริษั ท ที่ผู ้มีอ ำนำจตัด สิน ใจสูง สุด ด ้ำนกำร
ด ำเนิ น งำนได ้รั บ และสอบทำนอย่ ำ งสม่ ำ เสมอ เพื่ อ ใช ้ในกำรตั ด สิน ใจในกำรจั ด สรรทรั พ ยำกรให ก้ ั บ ส่ว นงำนและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่วนงำน
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บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
บริษัทประกอบธุรกิจเกีย
่ วกับท่ำเรือทีบ
่ ำงปะกง และธุรกิจขนส่งในประเทศ และธุรกิจให ้บริกำรด ้ำนโลจิสติกส์ ข ้อมูล
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
กำรจำแนกส่วนงำนของแต่ละประเภทธุรกิจของบริษัท สำหรับปี สน

รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนการให้บริ การ
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรจากบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนก่อนภาษี
ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุทธิ
สิ นทรัพย์ถาวร - มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
ธุรกิจท่าเทียบเรื อ
ธุรกิจขนส่งใน
ธุรกิจให้บริ การ
และโรงพักสิ นค้า
ประเทศ
ด้านโลจิสติกส์
รวม
2561
2560
2561
2560
2561
2560
2561
2560
44,135
- 560,568
- 213,267
- 303,166
(57,487)
- (202,786)
- (288,290)
- (548,563)
(13,352)
10,481
14,876
12,005
10,270
(69,049)
(3,928)
2,139
(48,563)
(449)
(40,012)
-

44,094

138,000

-

182,094

-

-

-

-

บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
สำหรับปี สน
ธุรกิจท่ำเทียบเรือ

ธุรกิจขนส่งใน

ธุรกิจให ้บริกำร

และโรงพักสินค ้ำ

ประเทศ

ด ้ำนโลจิสติกส์

2561

2560

2561

2560

2561

44,135

54,416

213,267

69,376

303,166

ต ้นทุนกำร
ให ้บริกำร

(57,487)

(63,443)

(202,786)

(67,053)

ก ำ ไ ร (ข ำ ด ทุ น )
ขัน
้ ต ้น

(13,352)

(9,027)

10,481

2,323

รวม
2561

2560

-

560,568

123,792

(288,290)

-

(548,563)

(130,496)

14,876

-

12,005

(6,704)

10,270

1,844

(69,049)

(40,875)

หนีส
้ งสัยจะสูญ

-

ขำดทุนจำกกำรด ้อยค่ำทีด
่ น
ิ

-

(33)
-

ร ำ ย ไ ด ้จ ำ ก ก ำ ร
ให ้บริกำร

2560

รำยได ้อืน
่
ค่ำใช ้จ่ำยในกำรบริหำร

(3,928)

(1,457)

(50,702)

(56,132)

ต ้นทุนทำงกำรเงิน
ขำดทุนสุทธิ

สินทรัพย์ถำวร - มูลค่ำตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

44,094

138,000

-

182,094

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

57,827

124,719

-

182,546

24.

ขาดทุนต่อหุน
้

้ ฐาน
24.1 ขาดทุนต่อหุน
้ ขนพื
ั้ น
้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 คำนวณโดยกำรหำรขำดทุนสำหรับปี ด ้วย
ขำดทุนต่อหุ ้นขัน
้ พืน
้ ฐำนสำหรับปี สิน
จำนวน ถัวเฉลีย
่ ถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญทีถ
่ อ
ื โดยผู ้ถือหุ ้นในระหว่ำงปี ดังนี้
พันบำท/ พันหุ ้น
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
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ขำดทุนสำหรับปี

(50,702)

(56,132)

จำนวนหุ ้นสำมัญ ณ วันที่ 1 มกรำคม

584,654

7,015,844

ผลกระทบของหุ ้นทีอ
่ อก
จำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลีย
่ ถ่วงน้ ำหนัก

239,910
824,564

(2,308,180)
4,707,664

(0.061)

(0.012)

ขำดทุนต่อหุ ้นขัน
้ พืน
้ ฐำน (บำท)
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บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ื้ หุ ้นสำมัญ จึงไม่มผ
เนื่องจำกมูลค่ำยุตธิ รรมของหุ ้นสำมัญมีรำคำตำ่ กว่ำรำคำใช ้สิทธิซอ
ี ลกระทบของหุ ้นปรับลดเกิดขึน
้
ดังนัน
้ ขำดทุนต่อหุ ้นปรับลดจึงเท่ำกับขำดทุนต่อหุ ้นขัน
้ พืน
้ ฐำน
24.2 ขาดทุนต่อหุน
้ ปร ับลด
ขำดทุนต่อหุ ้นปรับลดคำนวณโดยกำรหำรขำดทุนสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผู ้ถือหุ ้นสำมัญด ้วยจำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลีย
่
้ หุ ้น
ถ่วงน้ ำหนักซึง่ ออกจำหน่ำยและเรียกชำระในระหว่ำงปี ปรับปรุงด ้วยผลกระทบจำกสิทธิทจ
ี่ ะเลือกซือ
้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2561 และ 2560 เนื่อ งจำกมูล ค่ำ
บริษั ทไม่ได ้คำนวณขำดทุน ต่อ หุ ้นปรั บ ลดสำหรั บ ปี สิน
ื้ หุ ้นสำมัญ
ยุตธิ รรมของหุ ้นสำมัญมีรำคำตำ่ กว่ำรำคำใช ้สิทธิซอ

25.

เครือ
่ งมือทางการเงิน

่ งทางด้านการเงิน
25.1 นโยบายการจ ัดการความเสีย
่ งจำกกำรด ำเนิน ธุ รกิจ ตำมปกติจ ำกกำรเปลีย
บริษั ทมีค วำมเสีย
่ นแปลงอั ต รำดอกเบี้ย และอั ต รำแลกเปลี่ย นเงิน ตรำ
ั ญำ
ต่ำงประเทศ และจำกกำรไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ำมข ้อกำหนดตำมสัญญำของคูส
่ ญ
่ งทางด้านสินเชือ
่
25.2 ความเสีย
่ งทำงด ้ำนสินเชือ
่ คือควำมเสีย
่ งทีล
ั ญำไม่สำมำรถชำระหนี้แก่บริษัท ตำมเงือ
ควำมเสีย
่ ก
ู ค ้ำหรือคูส
่ ญ
่ นไขทีต
่ กลงไว ้เมือ
่
ครบกำหนด
่ เพื่อควบคุมควำมเสีย
่ งทำงด ้ำนสินเชือ
่ ดังกล่ำวโดยสม่ำเสมอ โดยกำร
ฝ่ ำยบริหำรได ้กำหนดนโยบำยทำงด ้ำนสินเชือ
่ ในระดับหนึง่ ๆ ณ วันทีร่ ำยงำนไม่พบว่ำมีควำมเสีย
่ งจำก
วิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของลูกค ้ำทุกรำยทีข
่ อวงเงินสินเชือ
่ ทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ ควำมเสีย
่ งสูงสุด ทำงด ้ำนสินเชือ
่ แสดงไว ้ในรำคำตำมบัญ ชีของสิน ทรั พ ย์ท ำงกำรเงิน แต่ล ะ
สินเชือ
รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
่ งจากอ ัตราดอกเบีย
้
25.3 ความเสีย
่ งเกีย
ควำมเสีย
่ วกับ อัต รำดอกเบี้ย เกิด จำกกำรเปลี่ย นแปลงของอัต รำดอกเบี้ย ในตลำดในอนำคต กำรเปลี่ย นแปลง
่ งเกีย
่ วกั บ อั ต รำดอกเบี้ย
ดัง กล่ำ ว อำจจะส่ง ผลกระทบต่อ ผลกำรด ำเนิน งำน และกระแสเงิน สด บริษั ทมีค วำมเสีย
้ จำกสถำบัน
เนือ
่ งจำกมีเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงินฝำกธนำคำรติดภำระค้ำประกัน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมระยะสัน
ิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินระยะยำว บริษั ทมิได ้ใช ้อนุ พันธ์ท ำงกำรเงิน เพื่อป้ องกัน
กำรเงิน เงินกู ้ยืมระยะยำว และหนี้สน
่ งดังกล่ำว
ควำมเสีย
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บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ิ ทำงกำรเงินทีส
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนี้สน
่ ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบีย
้
ิ ทำงกำรเงิน ทีม
และส ำหรั บ สิน ทรั พ ย์แ ละหนี้ส น
่ ีอัต รำดอกเบี้ย คงทีส
่ ำมำรถแยกตำมวัน ทีค
่ รบก ำหนดหรือ วัน ที่ม ีก ำร
กำหนดอัตรำดอกเบีย
้ ใหม่ (หำกวันทีม
่ ก
ี ำรกำหนดอัตรำดอกเบีย
้ ใหม่ถงึ ก่อน) ได ้ดังนี้

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า 1
ภายใน 1 ปี
ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อ
ขาย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ลู ก หนี้ การค้ า และลู ก หนี้
หมุนเวียนอื่น
เงินฝากที่ติดภาระค้ าประกัน
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้ า หนี้ การค้ า และเจ้ า หนี้
หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาว

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

-

-

323,266

333

323,599

0.25 - 0.62

-

-

-

-

117
16,500

117
16,500

-

39,649
39,649

-

-

323,266

120,170
137,120

120,170
39,649
500,035

0.90 - 1.30

-

67,097
67,097

-

-

91,227
91,227

91,227
67,097
98,324

5.91 - 7.50
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บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า 1
ภายใน 1 ปี
ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อ
ขาย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ลู ก หนี้ การค้ า และลู ก หนี้
หมุนเวียนอื่น
เงินฝากที่ติดภาระค้ าประกัน
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้ า หนี้ การค้ า และเจ้ า หนี้
หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาว

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

-

-

22,720

229

22,949 0.25 - 0.62

-

-

-

-

18,410
-

18,410
-

4,707
4,707

-

-

22,720

13,283
31,922

13,283
4,707 0.90 - 1.30
59,349

-

54,511
54,511

-

-

16,057
16,057

16,057
54,511 5.91 - 7.50
70,568

บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)

-
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บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
25.4 มูลค่ายุตธ
ิ รรม
้ หรือมีอัตรำดอกเบีย
เนือ
่ งจำกเครือ
่ งมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทจัดอยูใ่ นประเภทระยะสัน
้ ใกล ้เคียงกับอัตรำ
ดอกเบีย
้ ในตลำด บริษัทฯจึงประมำณมูลค่ำยุตธิ รรมของเครือ
่ งมือทำงกำรเงินใกล ้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีทแ
ี่ สดงในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน
้ ของมูลค่ำยุตธิ รรม
ในระหว่ำงปี ปั จจุบน
ั ไม่มก
ี ำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชัน
ิ ทำงกำรเงินอืน
สำหรับสินทรัพย์และหนีส
้ น
่ นอกเหนือจำกทีก
่ ล่ำวข ้ำงต ้นมีมล
ู ค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุตธิ รรมดังต่อไปนี้

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารทุน*
สินทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

177

-

177

-

58,365

-

58,365

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารทุน*
สินทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

รวม

รวม

-

18,410

-

18,410

-

225,762

-

225,762

* ระดับ 2 การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคามูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
่ งจากอ ัตราแลกเปลีย
25.5 ความเสีย
่ น
่ งทำงด ้ำนอัตรำแลกเปลีย
บริษัทมีควำมเสีย
่ นสำหรับรำยกำรลูกหนี้กำรค ้ำและเจ ้ำหนีก
้ ำรค ้ำต่ำงประเทศโดยบริษัทได ้ลด
ควำมไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนำคตทีเ่ กิดจำกกำรเปลีย
่ นแปลงโดยใช ้วิธ ี Natural hedge
ิ ทรั พ ย์แ ละหนี้ ส น
ิ ที่เ ป็ นเงิน ตรำต่ำ งประเทศ และสัญ ญำซื้อ ขำย
ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2561 และ 2560 บริษั ทมีส น
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน ้ำบำงส่วน รำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำร
ลูกหนีก
้ ำรค ้ำ

สกุลเงิน
ดอลลำร์ สหรัฐอเมริกำ

ณ วันที่ 31
ธันวำคม2 561
91,929

เจ ้ำหนีก
้ ำรค ้ำ

ดอลลำร์ สหรัฐอเมริกำ

117,735
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ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2560
-
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
26.

ภาระผูกพ ัน

26.1 ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำทีด
่ น
ิ (ตำมหมำยเหตุ 14)
26.2 ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำน - อำคำรสำนักงำนใหญ่และยำนพำหนะ
พันบำท
งบกำรเงินทีแ
่ สดงเงินลงทุนตำมวิธส
ี ว่ นได ้เสีย/
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ภำยในระยะเวลำ 1 ปี
ระยะเวลำมำกกว่ำ 1 ปี ถึง 5 ปี

3,258
3,579

26.3 ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน - ยำนพำหนะและรถบรรทุกกึง่ พ่วง
พันบำท
งบกำรเงินทีแ
่ สดงเงินลงทุนตำมวิธส
ี ว่ นได ้เสีย/
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ภำยในระยะเวลำ 1 ปี
ระยะเวลำมำกกว่ำ 1 ปี ถึง 5 ปี

16,599
50,498

26.4 ภำระผูกพันจำกกำรถูกเวนคืนทีด
่ น
ิ (ตำมหมำยเหตุ 13)
26.5 ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2561 บริษั ทมีภ ำระผู ก พั น จำกกำรให ธ้ นำคำรออกหนั ง สือ ค้ ำ ประกั น แก่ก ำรไฟฟ้ ำส่ว น
ภูม ิภ ำค จ ำนวนเงิน 0.30 ล ้ำนบำท และกรมศุล กำกร จ ำนวนเงิน 71 ล ้ำนบำท กำรท่ ำ เรือ แห่ ง ประเทศไทย
จำนวนเงิน 0.30 ล ้ำนบำท และหน่วยงำนเอกชนแห่งหนึง่ จำนวน 0.30 ล ้ำนบำท
27.

เกีย
่ วก ับธุรกิจใหม่

ทีป
่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทเมือ
่ วันที่ 14 พฤศจิกำยน 2560 มีมติอนุ มั ตแ
ิ ผนกำรขยำยธุรกิจของบริษัท โดยมีส ่วนที่
เพิม
่ ขึน
้ ทีส
่ ำคัญดังนี้
1. กำรเพิม
่ บริกำรพิธก
ี ำรศุลกำกร และ Freight Forwarding
2. กำรขยำยสำขำเพิม
่ จำนวน 2 สำขำ ได ้แก่ สำนักงำนระยอง และสำนักงำนแหลมฉบัง
3. กำรยกเลิกสำขำจำนวน 1 สำขำ ได ้แก่ สำนักงำนแหลมฉบัง
นอกจำกนีท
้ ป
ี่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทเมือ
่ วันที่ 7 ธันวำคม 2560 มีมติอนุมัตก
ิ ำรเข ้ำให ้บริกำรด ้ำนโลจิสติกส์กบ
ั บริษัท
มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหำชน) และบริษัททีเ่ กีย
่ วข ้องกัน (ถ ้ำมี) ซึง่ อำจเป็ นบุคคลทีเ่ กิดควำมขัดแย ้งทำงผลประโยชน์
ในอนำคต (หมำยเหตุ 4)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และเหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทมีภำระผูกพันจำกกำรทำสัญญำ และ/
หรือ บันทึกข ้อตกลงใดๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกำรขยำยธุรกิจใหม่ดงั กล่ำวนี้

1.
2.
3.

ภำระผูกพัน
หนังสือค้ำประกัน
หนังสือค้ำประกัน
หนังสือค้ำประกัน

พันบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561
1,000
300
300

เหตุกำรณ์หลังรอบระยะเวลำรำยงำน
(1 มกรำคม 2562 - 25 กุมภำพันธ์ 2562)
เมือ
่ ยกเลิก
ระยะเวลำ 1/1/2562- 15/1/2563
ระยะเวลำ 1/1/2562-15/4/2562

บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)

137

รายงานประจาปี 2561

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
28.

เหตุการณ์ภายหล ังรอบระยะเวลารายงาน

เมือ
่ วันที่ 29 มกรำคม 2562 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 3/2562 มีมติให ้บริษัทสำมำรถให ้ควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินแก่บุคคลทีไ่ ม่เกีย
่ วโยงกัน จำนวน 150 ล ้ำนบำท ในอัตรำดอกเบีย
้ ร ้อยละ 15 ต่อปี กำหนดชำระคืนเงิน กู ้
วันที่ 30 มีนำคม 2562
ผู ้ขอกู ้ มีหลักทรัพย์ค้ำประกันประเภทหุ ้นสำมัญของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด
(มหำชน) ที่ ม ี มู ล ค่ ำ สู ง เป็ นจ ำนวนสองเท่ ำ ของวงเงิน ที่ ข อกู ้ ถ ำ้ รำคำหุ น
้ ในตลำดลดลงร อ้ ยละ 20 ผู ก
้ ูต
้ อ้ งเติม
หลักประกันให ้ครบไม่น ้อยกว่ำ 2 เท่ำของเงินกู ้บวกดอกเบีย
้
29.

การอนุม ัติขอ
้ มูลทางการเงิน

งบกำรเงินได ้รับกำรอนุมัตใิ ห ้ออกโดยผู ้มีอำนำจของบริษัทเมือ
่ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562

138
รายงานประจ�ำปี 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)

139

รายงานประจ�ำปี 2561

63

2. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู
- กรรมการ
- รองประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการบริ หาร
- กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
- กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันบริ ษัท
- วันที่ได้ รับแต่งตัง้
28 พฤษภาคม 2558

รายงานประจาปี 2561
บริ ษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน)

69

อายุ
(ปี )

1. พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
-วันที่ได้ รับแต่งตัง้
22 ตุลาคม 2558

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

0.029

สัดส่ วน
การถือ
หุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

-Mini M.B.A. รุ่นที่ 26
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ปริ ญญาตรี ศศบ. การบัญชี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วปรอ. รุ่น 4515
- โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 61
- โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า
รุ่นที่ 20
- โรงเรี ยนเตรี ยมทหาร รุ่นที่ 9
- โรงเรี ยนปริ๊ นสรอยัลวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม่
- โรงเรี ยนศรี สวีสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน

คุณวุฒิทางการศึกษา

Thai Institute of Director (IOD)
- หลักสูตร Board Nomination &
Compensation Program (BNCP)
รุ่น 1/2017 Thai Institute of
Director (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่น 13/2004
(ปี 2547)
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่น 62/2005
(ปี 2548)
- หลักสูตร Role of the Chairman
Program (RCP) รุ่น 13/2006

Thai Institute of Director (IOD)
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่น 216/2016
(ปี 2559)

การอบรมจากสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD) / อื่นๆ

1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562

140
2558 – 2560
2558 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2548 – 2558
2546 – 2558

2558 – ปั จจุบนั

ก.พ.2562-ปั จจุบนั
2560-ปั จจุบนั
2560-15 ก.พ.62

ต.ค. 2549

ต.ค. 2551
ต.ค. 2550

ต.ค. 2551

ต.ค. 2552

ต.ค.58 – ปั จจุบนั

ช่ วงเวลา

- ประธานคณะที่ปรึกษา
กระทรวงกลาโหม
- เลขาธิการสภากลาโหม (โดย
ตาแหน่ง)
- เจ้ ากรมเสมียนตรา
- หัวหน้ านายทหารฝ่ ายเสนาธิการ
ประจาปลัดกระทรวงกลาโหม
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงาน
- ปลัดกระทรวงกลาโหม
- ที่ปรึกษาพิเศษสานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินหรื อ
การคลัง
- รองประธานกรรมการ
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการผู้อานวยการ
-กรรมการ กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริ หาร
-กรรมการบริ หาร
-รองประธานกรรมการ
-ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
-ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
-กรรมการบริ หาร

- ประธานกรรมการ

ตาแหน่ ง

137

-สานักการบินพลเรื อนแห่งประเทศไทย
-บริ ษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน)
-บมจ. ตงฮัว้ โฮลดิ ้ง
-บมจ. ตงฮัว้ โฮลดิ ้ง
- บริ ษัท บางปะกง เทอร์ มินอล จากัด
(มหาชน)
-บจ. ดีดี ธัญการย์
-บมจ. ตงฮัว้ โฮลดิ ้ง
-บจ. ครี เอทีฟ พาวเวอร์
-บจ. ตงฮัว้ แคปปิ ตอล
-บจ. ไทรทอง พร๊ อพเพอร์ ตี ้
-บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ ง

- กระทรวงกลาโหม

- กระทรวงกลาโหม
- กระทรวงกลาโหม

- กระทรวงกลาโหม

- กระทรวงกลาโหม

- บริ ษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ไม่มี

ประวัติการ
ทาผิด
กฎหมาย
ในระยะ 5
ปี
ไม่มี

บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)

141
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4. นายสันติ พงค์ เจริญพิทย์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- วันที่ได้ รับแต่งตัง้
7 ธันวาคม 2560

3. นายดนัย เปี่ ยมทิพย์ มนัส
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันบริ ษัท
- วันที่ได้ รับแต่งตัง้
23 กรกฎาคม 2558

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

39

ไม่มี

ไม่มี

อายุ
(ปี )

62

สัดส่ วน
การถือ
หุ้น
ในบริษัท
(%)

ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Bachelor of Science in Accountancy,
University of Wisconsin-Milwaukee,
USA
- Business Valuation, Bachelor of

-ปริ ญญาโท คณะการตลาด
ภาคภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ
เอกการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่น 262/2018

Thai Listed Companies
Association
- EDP: TLCA Executive
Development Program รุ่น EDP
class of 2016

(ปี 2549)
- หลักสูตร Financial Statements
for Directors (FSD) รุ่น 6/2009
(ปี 2552)
- หลักสูตร Director Certificate
Program Update (DCPU) รุ่น
2/2014 (ปี 2557)

การอบรมจากสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD) / อื่นๆ

Partner & Head

China Practice ,KPMG Thailand

The Federation of Accounting
Professions

บริ ษัท บี จิสติกส์ จากัด(มหาชน)

-บริ ษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน)
- บริ ษัท บางปะกง เทอร์ มินอล จากัด
(มหาชน)
-บมจ.โทเทิ่ล แอคเซส คอมมูนิเคชัน่
(ดีแทค)

-บจ. มิลล์เลี่ยน ไมล์ส
-บมจ. ตงฮัว้ คอมมูนิเคชัน่ ส์
-บมจ. เอเชียคอร์ ปอเรท ดีเวลลอป
เมนท์
-บมจ. เอเซีย จอยท์ พาโนรามา
-บจ. เอสบีที สตาร์
-บจ. สิริโปรเจ็ค คอนสตรัคชัน่
-บจ. เอส.เอฟ.พาสส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
-บจ. เฮลท์ เน็ตเวิร์ค
-บจ. เปาโลเมดิค

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

รายงานประจาปี 2561
บริ ษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน)

Accounting Professional, Auditing
Committee

2560

2531-2559

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

-ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด
ส่วนการเติมเงิน, กิจกรรมทางการตลาด
และช่องทางการจาหน่าย และ
แคมเปญกระตุ้นยอดขายในช่องทาง
การจาหน่ายหลัก

-กรรมการ และกรรมการบริ หาร
-ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ

-ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
-กรรมการผู้จดั การ
-กรรมการบริ หาร
-กรรมการบริ หาร
-กรรมการ
-กรรมการบริ หาร

-กรรมการบริ หาร
-ประธานกรรมการ
-รักษาการกรรมการผู้อานวยการ
-ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ตาแหน่ ง

ธ.ค..60-ปั จจุบนั

2549– 2557

ก.ค. 58 – ปั จจุบนั
ก.ค. 58 – ธ.ค. 59

2553 – 2556
2553 – 2554
2553 – 2554
2547 – 2554
2549 – 2553
2542 – 2553

2556 – 2557
2556 – 2557
2556 – 2557

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ไม่มี

ไม่มี

ประวัติการ
ทาผิด
กฎหมาย
ในระยะ 5
ปี

รายงานประจ�ำปี 2561

37

6. นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์
ตระกูล
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันบริ ษัท
- วันที่ได้ รับแต่งตัง้
27 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานประจาปี 2561
บริ ษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน)

43

5. นายพงศ์ ศิริ ศิริธร
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
- กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันบริ ษัท
- วันที่ได้ รับแต่งตัง้
1 มีนาคม 2561

ไม่มี

ไม่มี

อายุ
(ปี )

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

สัดส่ วน
การถือ
หุ้น
ในบริษัท
(%)

142

ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

- Master of Business Economics
Thammasat University
- Bachelor of Communication Arts
Bangkok University

-ปริ ญญาโท Logistics Management
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Science in Accountancy,
Thammasart University

คุณวุฒิทางการศึกษา

- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556

- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่น 262/2018

การอบรมจากสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD) / อื่นๆ

- กรรมการและกรรมการบริ หาร
- Director / Executive Director
- Director / Executive Director

2551 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั

- กรรมการ กรรมการบริ หาร และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
- Country Manager
- Country Leader

ตาแหน่ ง

ก.พ. 2561– ปั จจุบนั

พ.ค.2560 – ก.พ.2561
ส.ค.2556 – เม.ย.2560

มี.ค. 2561 – ปั จจุบนั

ช่ วงเวลา

- Millcon Burapa Co., Ltd.
- Millcon Steel Plc.
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- บริ ษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน)

- Aramex (Thailand) Co., Ltd.
- Chep Pallecom Solution (Thailand)
Co., Ltd.

- บริ ษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ไม่มี

ไม่มี

ประวัติการ
ทาผิด
กฎหมาย
ในระยะ 5
ปี

บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)

143

63

8. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์
-กรรมการอิสระ
-ประธานกรรมการตรวจสอบ
-ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่ าตอบแทน
ได้ รับแต่ งตัง้ เมื่อวันที่ 22
ตุลาคม 2561

140

46

อายุ
(ปี )

7. นายธานี โลเกศกระวี
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันบริ ษัท
- วันที่ได้ รับแต่งตัง้
27 กุมภาพันธ์ 2561

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

ไม่มี

สัดส่ วน
การถือ
หุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

-ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Universite de
Paris
-ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ Universite de
Paris
-ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Universite de
Paris

- Certificate of Management
Development Program
Wharton school of Business,
University of Pennsylvania
- Master of Business Administration
Loyola University of Chicago
- Bachelor of Financial Management
Southern Illinois University

คุณวุฒิทางการศึกษา

- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่น 262/2018
-นักบริ หารการเงินการคลังภาครัฐ
ระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1
-หลักสูตร Advanced Audit
Committee Program (AACP) รุ่นที่
2
-หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.)
รุ่นที่ 20
-หลักสูตรบริ หารการท่องเที่ยว
สาหรับผู้บริ หารระดับสูง กทส.1
-หลักสูตร Global Business Leader
รุ่นที่ 2

ไม่มี

การอบรมจากสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD) / อื่นๆ

2558-ปั จจุบนั

2560-ปั จจุบนั

2560-ปั จจุบนั

2560-ปั จจุบนั
2560-ปั จจุบนั

2560-ปั จจุบนั

2561-ปั จจุบนั

ต.ค.2561-ปั จจุบนั

2558 – ปั จจุบนั
2555 – 2558

2558 – ปั จจุบนั

ก.พ. 2561– ปั จจุบนั

ช่ วงเวลา

-อุปนายก

-บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็ม
จากัด (มหาชน)
-บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
(มหาชน)
-สมาคมนักเรี ยนเก่าฝรั่งเศส ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

-วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิ ลส์
-บริ ษัท พีทีจี เอ็นเนอยี่ จากัด (มหาชน)

-มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

-มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

-บริ ษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน)

- Suntech Metals Co., Ltd.
- SCG Trading Co., Ltd.

- Millcon Steel Plc.

-บริ ษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

รายงานประจาปี 2561
บริ ษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน)

-กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
-กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
-กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
-กรรมการสภาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
-กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทน
-กรรมการบริ ษัท และกรรมการ
ตรวจสอบ
-ที่ปรึกษาเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

- Executive Director / Senior
Executive Vice President of Sale
and Marketing
- Director
- Recycle Metal and Plastic
Department Manager

- กรรมการและกรรมการบริ หาร

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ไม่มี

ประวัติการ
ทาผิด
กฎหมาย
ในระยะ 5
ปี
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

อายุ
(ปี )

54

39

9.นายประเสริฐ ศรี อุฬารพงศ์ *
-กรรมการอิสระ
-กรรมการตรวจสอบ
-กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่ าตอบแทน
ได้ รับแต่ งตัง้ เมื่อวันที่ 22
ตุลาคม 2561
ลาออก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์
2562

10.นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์
-กรรมการอิสระ
-กรรมการตรวจสอบ
-กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่ าตอบแทน
ได้ รับแต่ งตัง้ เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2562

รายงานประจ�ำปี 2561

รายงานประจาปี 2561
บริ ษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

สัดส่ วน
การถือ
หุ้น
ในบริษัท
(%)

144

ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

-ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

-ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิทางการศึกษา

- IPO Roadmap #1 : SET –
Thailand, 2017
- Workshop on Advance
Coaching skill-3Ls, 2016
- Workshop on Basic Coaching
skill-3Ls, 2016
- Design Pattern-Bangkok, 2010

- ICSC Outlets Asia Group,
China
- ICSC 2010 Educational Tour of
Shopping Centers, Miami ,
Atlanta
- ICSC 2010 Educational Tour of
Shopping Centers, Las Vegas
- Stanford Executive Program
(Sep), America
- Stamford University, Executive
Program (Sep 2007)
- CASC Council of Asian
Shopping Center, Indonesia
- ICSC Asia Expo 2006,
Singapore

การอบรมจากสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD) / อื่นๆ

2559-ปั จจุบนั
2555-2559

2553-2560
ก.พ.2562-ปั จจุบนั

2558-ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั
2550-2559

2559-ปั จจุบนั

2559-ปั จจุบนั

2559-ปั จจุบนั

2559-ปั จจุบนั

ต.ค.2561-ก.พ.2562

2556-2559

ช่ วงเวลา

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

141

-รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (หัวหน้ างาน -กระทรวงพาณิชย์
กลุม่ การค้ าระหว่างประเทศ)
-กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
-บริ ษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน)
และกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
-กรรมการ
-บริ ษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล
จากัด (LHMH)
-กรรมการ
-บริ ษัท แอล แอนด์ เอช รี เทล แมเนจ
เมนท์ จากัด (LHR)
-กรรมการ
-บริ ษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจ
เมนท์ จากัด (LHH)
-กรรมการ
-บริ ษัท แอล แอนด์ เอช แมเนจเมนท์
จากัด (LHM)
-กรรมการ
-บริ ษัท เคลลี่ แอนด์ ไคลน์ จากัด
-กรรมการ
-บริ ษัท เอส.อาร์ .ดี นอร์ ทอีสท์ จากัด
-กรรมการผู้จดั การ
-บริ ษัท สยาม รี เทล ดีเวลล็อปเม้ นท์
จากัด
-ประชาสัมพันธ์
-สมาคมศูนย์การค้ าไทย
-กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
-บริ ษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน)
และกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
-ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
-บริ ษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จากัด
-กรรมการผู้จดั การ
-บริ ษัท ลองกอง สตูดิโอ จากัด

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ไม่มี

ไม่มี

ประวัติการ
ทาผิด
กฎหมาย
ในระยะ 5
ปี

บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)

145

ไม่มี

41

59

13. นายศิรชัช เพียรอุทยั วัฒน์
ผู้อานวยการฝ่ ายยุทธศาสตร์
องค์กรและบริ หารธุรกิจ
-วันที่ได้ รับแต่งตัง้
8 สิงหาคม 2561
14. นางอุรุจฉัท สุภวัน
ผู้อานวยการฝ่ ายปฎิบตั ิการและ
บริ หารทรัพยากรบุคคล
-วันที่ได้ รับการแต่งตัง้
1 กุมภาพันธ์ 2562

142

ไม่มี

39

12. นายกฤษฎา ปั ณฑุยากร /
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
- วันที่ได้ รับแต่งตัง้
1 สิงหาคม 2561

0.029

42

อายุ
(ปี )

11.นางดวงนภา ทองสี
- ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน ได้ รับแต่งตัง้ เมื่อวันที่
4 มกราคม 2561
-รักษาการประธานเจ้ าหน้ าที่
การเงิน ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

สัดส่ วน
การถือ
หุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

-ปริ ญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ เอกบริ หารรัฐ
กิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

-ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิ
มหาวิทยาลัยมหิดล

-ปริ ญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

-ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

คุณวุฒิทางการศึกษา

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การอบรมจากสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD) / อื่นๆ

2550 – ธ.ค.2555
2556 - 2557

2535 – ธ.ค.2549

ก.พ.2562 – ปั จจุบนั

ส.ค.61 – ปั จจุบนั
2558 – ธ.ค.2559
2558 – ธ.ค.2559
2559 – ธ.ค.2561

2550 - 2557
ส.ค.61 – ปั จจุบนั
ก.ค.57 - 61

-ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์ วิสเซส จากัด
-ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์ วิสเซส จากัด

-ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์ วิสเซส จากัด

-บริ ษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน)

-บริ ษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน)
-บริ ษัท MM Logistics จากัด
-บริ ษัท Synova จากัด
-บริ ษัท Kerry Logistics จากัด

-บริ ษัท ตงฮัว้ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)
-บริ ษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน)
- บริ ษัท ซีวา่ (ประเทศไทย)
จากัด

-บริ ษัท ดีดี ธัญการย์ จากัด

-บริ ษัท เลิศวินยั แอนด์ ซันส์ จากัด

-บริ ษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน)
ฝ-บริ ษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

รายงานประจาปี 2561
บริ ษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน)

-ผู้อานวยการฝ่ ายยุทธศาสตร์ องค์กร
และบริ หารธุรกิจ
-Logistics Director
-General Manager
-Assistant Manager
-ผู้อานวยการฝ่ ายปฎิบตั ิการและบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล
-ทางานในแผนกปฎิบตั ิการตาแหน่ง
สุดท้ ายคือผู้จดั การฝ่ ายฝ่ ายปฎิบตั ิการ
-ผู้จดั การฝ่ ายบุคคล
-ผู้จดั การฝ่ ายปฎิบตั ิการ

- ที่ปรึกษาผู้บริ หารฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน
- ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
และรักษาการหัวหน้ าฝ่ ายปฏิบตั ิการ
- หัวหน้ าฝ่ ายบัญชีและการเงิน
- ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
- ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

เม.ย.2560 – ธ.ค.2560
ธ.ค.2557– มี.ค.2560

- รักษาการประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
- ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ตาแหน่ ง

ก.พ.2562 - ปั จจุบนั
ม.ค. 2561– ปั จจุบนั

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประวัติการ
ทาผิด
กฎหมาย
ในระยะ 5
ปี
ไม่มี

รายงานประจ�ำปี 2561

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

15. นางสาวกรวรรณ แสนชมภู
- เลขานุการบริ ษัท
- วันที่ได้ รับแต่งตัง้
14 สิงหาคม 2561

146

45

อายุ
(ปี )

สัดส่ วน
การถือ
หุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี
-ปริ ญญาตรี การบริ หารธุรกิจ (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ไม่ มี

การอบรมจากสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD) / อื่นๆ

- ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
- ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

2649-2550

- เลขานุการบริ ษัท
- ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
- สมุห์บญ
ั ชี
- เลขานุการบริ ษัท
- ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ตาแหน่ ง

2551-2554

2554 – 2557

ก.ค. 2561 – ปั จจุบนั
2558 – มิ.ย. 2561

ช่ วงเวลา

- บริ ษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน)
- บริ ษัท ตงฮัว้ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)
- บริ ษัท ตงฮัว้ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)
- บริ ษัท ตงฮัว้ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)
- บริ ษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย
จากัด (มหาชน)
- บริ ษัท ฟี นิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
- บริ ษัท วี อาร์ วัน เรดิโอ จากัด

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ประวัติการ
ทาผิด
กฎหมาย
ในระยะ 5
ปี
ไม่มี

บริษัท บี จิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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1. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้
 ทะเบียนกรรมกำร
 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจำปี ของบริษัท
 หนังสือนัดประชุมผู ้ถือหุ ้น และรำยงำนกำรประชุมผู ้ถือหุ ้น
2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่ นได ้เสียทีร่ ำยงำนโดยคณะกรรมกำรหรือผู ้บริหำร และจัดส่งสำเนำรำยงำนกำรมีสว่ นได ้เสียตำมมำตรำ 89/14 ให ้ประธำนกรรมกำร และประธำน
ั ทีบ
่ ริษัทได ้รับรำยงำนนัน
้
กรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วันทำกำรนั บแต่วน
3. ดำเนินกำรอืน
่ ๆ ตำมทีค
่ ณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
นอกจำกนี้ เลขำนุกำรบริษัทยังมีหน ้ำทีอ
่ น
ื่ ตำมทีบ
่ ริษัทมอบหมำย ดังนี้
 ให ้คำแนะนำด ้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ตำ่ งๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง และข ้อพึงปฏิบต
ั ด
ิ ้ำนกำรกำกับดูแลในกำรดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมกำรให ้เป็ นไปตำมกฎหมำย
 ทำหน ้ำทีใ่ นกำรดำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและประชุมผู ้ถือหุ ้น
 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในบริษัทให ้ปฏิบต
ั ต
ิ ำมมติคณะกรรมกำรบริษัทและมติทป
ี่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น
 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนทีก
่ ำกับดูแล เช่น สำนักงำนตลำดหลักทรัพย์ฯ และดูแลกำรเปิ ดเผยข ้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศต่อหน่วยงำนทีก
่ ำกับดูแลและ
สำธำรณชน ให ้ถูกต ้องครบถ ้วนตำมกฎหมำย
 จัดให ้มีกำรปฐมนิเทศ ให ้คำแนะนำแก่กรรมกำรทีไ่ ด ้รับกำรแต่งตัง้ ใหม่
 หน ้ำทีอ
่ น
ื่ ๆ ตำมทีไ่ ด ้รับมอบหมำยจำกบริษัท

เลขำนุ กำรบริษั ท จะต ้องปฏิบัตห
ิ น ้ำที่ตำมทีก
่ ำหนดในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 ของพระรำชบัญญั ตห
ิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรั พย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึง่ มีผล
้ในวั
่
บังคับใช
นที่ 31 สิงหำคม 2551 ด ้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซือสัตย์สจ
ุ ริต รวมทัง้ ปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข ้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมกำร
ตลอดจนมติทป
ี่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น ทัง้ นี้ หน ้ำทีต
่ ำมกฎหมำยของเลขำนุกำรบริษัทมีดังนี้

หน้าทีค
่ วามร ับผิดชอบของเลขานุการบริษ ัท
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รายงานประจ�ำปี 2561

่
รำยชือ

1. พลเอก จงศักดิ์ พำนิชกุล
ั ดิ์ สกุลครู
2. นำยฐิตศ
ิ ก
ั ดวงรัตน์
3. นำยวุฒช
ิ ย
4. นำยสันติ พงค์เจริญพิทย์
5. นำยประเสริฐ ศรีอฬ
ุ ำรพงศ์
6. นำงสำวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิต
์ ระกูล
7. นำยธำนี โลเกศกระวี
8. นำยดนัย เปี่ ยมทิพย์มนัส
9. นำยพงศ์ศริ ิ ศิรธ
ิ ร
10. นำงดวงนภำ ทองสี
11. นำยกฤษฎำ ปั ณฑุยำกร
12. นำยศิรชัช เพียรอุทย
ั วัฒน์
13. นำงอุรัจฉัท สุภวัน
หมำยเหตุ
XX=ประธำนกรรมกำร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

X=รองประธำนกรรมกำร

XX , /
X,/
/
/
/
/
/
/
/ , //
///
///
///
///
/=กรรมกำร
//=ประธำนเจ ้ำหน ้ำทีบ
่ ริหำร

B

บริษัทร่วม
CPSL
/
///=ผู ้อำนวยกำรฝ่ ำย

3. ข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการผูบ้ ริหารและผูม้ อี านาจควบคุมในบริษ ัทร่วม, บริษ ัทย่อยหรือบริษ ัททีเ่ กีย่ วข้องของบริษ ัท

