
 

หนา้ 1 จาก 16  
 

 
รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 

 
บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จํากดั (มหาชน) 

    
 

บรษัิท บ ีจสิตกิส ์จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดจั้ดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 เมอืวนัท ี29 เมษายน 
2562 เวลา 14.00 นาฬกิา ณ หอ้งประชมุชมัยมรุเชฐ สโมสรทหารบก เลขท ี195 ถนนวภิาวด-ีรังสติ แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 

 
กรรมการบรษิทัทเีขา้รว่มประชุม 
 
 1. พล.อ.จงศักด ิพานชิกลุ  กรรมการอสิระและประธานกรรมการ 

2. นายวฒุชิยั ดวงรัตน ์  กรรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

3. นายธรีบลูย ์อรยิสทุธวิงศ ์  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ 

กําหนดคา่ตอบแทน 

4. นายฐติศัิกด ิสกลุคร ู  รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนด 

     คา่ตอบแทนและประธานกรรมการบรหิาร 

5. นายดนัย เปียมทพิยม์นัส  กรรมการและกรรมการบรหิาร 

6.  นายพงศศ์ริ ิศริธิร   กรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร 

7. นางสาวสทุธรัิตน ์ลสีวัสดติระกลู กรรมการและกรรมการบรหิาร 

8. นายธานี โลเกศกระว ี  กรรมการและกรรมการบรหิาร 

 

กรรมการบรษิทัทไีมไ่ดเ้ขา้รว่มประชุม 

1.         นายสนัต ิพงคเ์จรญิพทิย ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

ผูบ้รหิารทเีขา้รว่มประชุม 
  
 1. นางดวงนภา ทองส ี  รักษาการประธานเจา้หนา้ทกีารเงนิ และผูอํ้านวยการฝ่ายบญัช ี

และการเงนิ 

 2. นางสาวกรวรรณ แสนชมภ ู  เลขานุการบรษัิท 

 

ผูส้อบบญัชทีเีขา้รว่มประชุม จากบรษิทั กรนิทร ์ออดทิ จํากดั 
 

1. นางสาวกรรณิการ ์วภิาณุรัตน ์  ผูส้อบบัญช ี 

2. นางสาวกติตยิา ไตรสวุรรณ   ผูช้ว่ยผูส้อบบัญช ี 

ทปีรกึษากฎหมายอสิระจากบรษิทั เอ็มแอนดท์ ีลอว ์ออฟฟิศ จาํกดั 

นายธรรมรัตน ์ แสงจนัทร ์  

ผูแ้ทนสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย อาสาพทิกัษส์ทิธผิูถ้อืหุน้ 

  นางสาวกสณิา ศรสีอา้น   
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เรมิการประชุม เวลา 14.00 นาฬกิา 
 

พลเอก จงศักด ิพานิชกลุ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชมุ โดยประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้จา้หนา้ทีของ
บรษัิทแจง้ใหท้ีประชมุทราบเกยีวกับจํานวนผูถ้ือหุน้ซงึเขา้ประชมุและวธิีการออกเสยีงลงคะแนน โดยเจา้หนา้ทขีอง
บรษัิทไดแ้จง้ต่อทปีระชมุว่า มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง จํานวน 22 ราย ถอืหุน้รวมกันเทา่กับ 5,711,029 หุน้ 
และมผีูรั้บมอบฉันทะแทนผูถ้ือหุน้ จํานวน 13 ราย ถอืหุน้รวมกนัเทา่กบั 419,894,427 หุน้ รวมมผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุ
ดว้ยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทังสนิ 35 ราย ถอืหุน้รวมกันทังหมด 425,605,456 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 48.8214 
ของจํานวนหุน้ทจํีาหน่ายไดแ้ลว้ทังหมดของบรษัิท ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บังคับของบรษัิท 

 
จากนัน เจา้หนา้ทขีองบรษัิทไดช้แีจงวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนใหท้ปีระชมุทราบ ซงึสรปุสาระสําคัญได ้

ดังตอ่ไปนี 
 

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

- ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนตามทผีูม้อบฉันทะระบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะเทา่นัน การ
ลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทไีม่เป็นไปตามทรีะบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีง
นันไมถ่กูตอ้ง และไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

- หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ 
หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีททีปีระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรอืงใดนอกเหนือจากทรีะบใุนหนังสอืมอบฉันทะ 
รวมถงึกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงหรอืเพมิเตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ผูรั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงคะแนนแทนได ้
ตามทเีห็นสมควร 
 

การนบัคะแนนเสยีง และการแจง้ผลการลงคะแนน 
 
บรษัิทจะชแีจงวธิีการนับคะแนนเสยีงใหท้ีประชมุทราบก่อนเรมิในแต่ละวาระการประชมุ โดยเจา้หนา้ทขีอง

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

 
ในกรณีทผีูถ้อืหุน้มขีอ้ซักถาม ขอใหผู้ถ้อืหุน้ถามเฉพาะเรอืงทเีกยีวกับวาระนันๆ สําหรับประเด็นอนืๆ ใหผู้ถ้ือหุน้

ถามใน “วาระอนืๆ” ทังนี เพอืไม่ใหเ้สยีเวลาแกผู่ถ้ือหุน้ทา่นอนื และในกรณีทผีูถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดในเรืองใด 
ผูท้ําหนา้ทปีระธานอาจมอบหมายใหก้รรมการหรอืเจา้หนา้ทขีองบรษัิททเีกยีวขอ้งกับเรอืงนันๆ เป็นผูต้อบคําถามแทน 
และขอใหผู้ถ้ือหุน้ทมีีความประสงคจ์ะซักถามยกมือขนึ เพอืเจา้หนา้ทจีะไดนํ้าส่งไมโครโฟนและขอใหท้่านผูถ้ือหุน้
แนะนําตนเองโดยแจง้ชือ นามสกลุ และระบุว่าเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะ เพอืประกอบการจัดทํารายงานการ
ประชมุตอ่ไป 
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ทังนี บรษัิทจะทําการเผยแพร่รายงานการประชมุผูถ้ือหุน้ พรอ้มทังระบุคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ผ่านทาง 
Website ของบรษัิท ภายใน 14 วนันับแตวั่นประชมุ (หรอืภายในวนัท ี13 พฤษภาคม 2562)  

 
ในการประชมุครังนี นายธรรมรัตน ์แสงจันทร ์ทปีรกึษากฎหมายจากบรษัิท เอม็แอนดท์ ีลอว ์ออฟฟิศ จํากัดทํา

หนา้ทเีป็นสักขพียานในการนับคะแนนเสยีง โดยประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามเกยีวกบัหลักเกณฑใ์นการ
ออกเสยีงลงคะแนน   

จากนัน ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายฐติศัิกด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร เป็นผูดํ้าเนนิการประชมุ และ
เสนอใหท้ปีระชมุพจิารณาเรอืงตา่งๆ  ตามระเบยีบวาระดังตอ่ไปนี 

 
วาระท ี1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561 เมอืวนัท ี27 เมษายน 2561 
 

นายฐติศิักด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร ไดร้ายงานใหท้ปีระชมุทราบว่า บรษัิทไดจ้ัดทํารายงานการ
ประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2561 เมือวันท ี27 เมษายน 2561 โดยบรษัิทไดส้่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าว
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้รับรอง  

 
จากนัน นายฐติศัิกด ิสกลุคร ูไดถ้ามทปีระชมุวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถาม หรอืมคีวามเหน็เกยีวกับวาระ

นหีรอืไม ่ 
 
เมอืไม่มีผูถ้อืหุน้ทา่นใดซักถาม หรอืแสดงความคดิเห็น นายฐติศิักด ิสกลุคร ูจงึขอใหท้ปีระชมุพจิารณา

รับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561 เมอืวนัท ี27 เมษายน 2561 
 
ในการนี นายฐติศิักด ิสกลุครู ไดแ้จง้ใหท้ปีระชมุทราบวา่วาระนีจะตอ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้ง

มากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

มตทิปีระชุม ทปีระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561 เมอื
วนัท ี27 เมษายน 2561 ตามทเีสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากจากจํานวนเสยีงทงัหมดของผู ้
ถอืหุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงัน ี

 
 เห็นดว้ย   454,486,689   เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 
 ไมเ่ห็นดว้ย           0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000 
 งดออกเสยีง                 0   เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000 
 บตัรเสยี                   0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000 

 
หมายเหตุ ในวาระนมีผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมเพมิขนึเป็น 2 ราย รวม 28,881,233 หุน้ รวมมี
ผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมทงัสนิ 37 ราย รวม 454,486,689 หุน้  

                     
วาระท ี2  รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเกยีวกบัผลการดําเนนิงานของบรษิทั ประจําปี 2561 
 

นายฐติศัิกด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร ไดม้อบหมายให ้นายพงศศ์ริ ิศริธิร ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร 
เป็นผูช้แีจงรายละเอียดเกยีวกับผลการดําเนินงานของบรษัิท ประจําปี 2561 ตอ่ทปีระชมุ โดย นายพงศศ์ริ ิศริธิร ได ้
รายงานผลการดําเนินงานของบรษัิท ประจําปี 2561 โดยรายละเอยีดปรากฏตามรายงานประจําปี 2561 ซงึไดจั้ดส่ง
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุครังนีแลว้ ใหท้ปีระชมุรับทราบในเรอืงตา่งๆ สรปุไดดั้งตอ่ไปนี 

ปี 2542 ถึง ปี 2561 (กุมภาพันธ์) บริษัทดําเนินธุรก ิจในนาม บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากัด 
(มหาชน) โดยมธีรุกจิทา่เรอื ธรุกจิขนสง่ทางบก ซงึในอดตีมรีถเทรเลอรเ์พยีง 7 คัน รวมถงึเป็นตัวแทนศนูยซ์อ่มและจัด
จําหน่าย TATA Motor 

ปี 2561 (มีนาคม) ไดม้ีการเปลยีนชอืบรษัิทใหม่ภายใตช้อื บรษัิท บ ีจสิตกิส ์จํากัด (มหาชน) และเป็น
ชว่งเวลาแหง่การเปลยีนแปลงและพัฒนาฐานรากทางธรุกจิ ปัจจบุันกลุม่ธรุกจิของบรษัิทมกีารพัฒนาอยา่งตอ่เนืองและ
แยกออกเป็น 3 กลุม่ธรุกจิหลักๆ ดงันี 

ธรุกจิทา่เรอื บรหิารจดัการทา่เรอืเป็นหลัก รวมถงึตูค้อนเทนเนอรแ์ละคลังสนิคา้ 
ธรุกจิขนสง่ ซงึเนน้ดา้นการขนสง่ทางบก มกีารขยายงานเพมิเตมิมากขนึ ปัจจบุันบรษัิทมีรถเทรเลอร ์33 

คัน และไดม้กีารขายรถแกส๊ทหีมดสภาพแลว้จํานวน 7 คัน สว่นทเีหลอื 33 คันเป็นรถทใีชนํ้ามันทงัหมด 
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สว่นธรุกจิใหม ่คอื ธรุกจิโลจสิตกิส ์เพงิเรมิเขา้มาเมอืตน้ปี 2561 แบง่ออกเป็น 3 หนว่ยงานยอ่ย คอื 
1. บรกิารขนสง่ทางนํา ทางอากาศ หรอืทเีรยีกวา่ Freight Management 
2. เนน้ดา้น Project ใหก้บัลกูคา้ ขนสง่สนิคา้ขนาดใหญ ่(Over Size) เรยีกวา่ Project Cargo 
3. การใหบ้รกิารทปีรกึษาดา้นโลจสิตกิส ์ดําเนนิพธิกีารศลุกากร และตดิต่อหน่วยงานภาครัฐตา่งๆ ใหก้บั

ลกูคา้ หรอืทเีรยีกวา่ Trade Management หรอื Trade Consulting 
 

เหตกุารณ์สําคญัทมีกีารเปลยีนแปลงในปี 2561 
มกราคม   
มีมตแิต่งตังประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร (4 ม.ค.2561) โดยมีผลตังแต่วันท ี1 มี.ค.2561 ขยายการใหบ้รกิาร ขนสง่ดว้ย
จํานวนรถทเีพมิมากขนึ พรอ้มเปิดการใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์และมุง่เนน้การสรา้งธรุกจิขนสง่สนิคา้ขนาดใหญ ่
กมุภาพนัธ ์  
เพมิทนุจดทะเบยีนเป็นจํานวนเงนิ โดยออกหุน้สามัญเพมิทนุใหม่จํานวน 536,267,734 หุน้ รวมเป็นทนุจดทะเบยีนเป็น
เงนิ 957,033,230.80 บาท 
มนีาคม   
เปลยีนชอืและตราสัญลักษณ์ (logo) บรษัิทฯ พรอ้มขยายการใหบ้รกิารครบวงจรเต็มรูปแบบ และเพมิศักยภาพบรกิาร
ขนสง่ระหวา่งประเทศ และ จัดตังรปูแบบการใหบ้รกิารออกเป็น 5 กลุม่บรกิารย่อย 
เมษายน 
ขยายธรุกจิใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางอากาศผา่นบรษัิทฯตัวแทน (Agency) ทมีีสทิธกิารขายพนืทขีนสง่สนิคา้กับสาย
การบนิโดยตรง (GSA) 
เซ็นต ์MOU กับ บรษัิท บางกอกอนิดัสเทรียลแก๊ส ในการศกึษาความเป็นไดเ้รืองการขนส่งกา๊ซธรรมชาตเิหลว LNG 
โดยตังเป้าการเรมิใหบ้รกิารขนสง่ภายใน 2 ปี 
พฤษภาคม 
เพอืเป็นการขยายธรุกจิ กลยทุธ ์Transformation กบัการขับเคลอืนสูอ่นาคต ดว้ยแผนกลยทุธ ์ 
B2D – Begistics to Digital และ B2E – Begistics to Energy สําหรับแผนธรุกจิ 5 ปี 
มถินุายน 
เพอืเป็นการขับเคลอืนกลยทุธ ์B2D - มมีตอินุมัตลิงทนุใน บรษัิท โซโกะจัน จํากดั  มมีลูคา่ 9 ลา้นบาท  
(คดิเป็นหุน้10%ของจํานวนหุน้ทังหมด) เพอืการสรา้งโอกาสทางธรุกจิดา้น eCommerce market 
กรกฎาคม 
ตังหน่วยงานการขยายธรุกจิขององคก์ร Business Development & Business Management เพอืมุ่งเนน้การสรา้งฐาน
ลกูคา้ใหม่ๆ กบับรกิารโลจสิตกิสค์รบวงจร 
ขับเคลอืนโครงการการลดตน้ทนุภายในดา้นการดําเนนิการดว้ยระบบ Lean operation ในการวางแผนรูปแบบขันตอน
การทํางานใหมด่ว้ยทมีงานตรวจสอบภายใน 
สงิหาคม 
อนุมัตลิงทนุในบรษัิท มูนซ็อต เวนเจอร ์แคปปิตอล จํากัด เป็นเงนิทังสนิ 30,000,000 บาท เพอืหาโอกาสดา้นการ
ลงทนุและนําเทคโลโลยทีไีดจ้ากการลงทนุมาใขใ้นกลุม่ธรุกจิในอนาคต 
กนัยายน 
ยกเลกิการสญัญาตัวแทนผูจั้ดจําหน่ายและศนูยซ์อ่มของ TATA Motor 
ตลุาคม 
ไดร้ับการคัดเลอืกเขา้รว่มเครอืขา่ยผูใ้หบ้รกิารขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ  WCA ทมีเีครอืขา่ยกวา่ 7,163 สํานักงานใน 
191 ประเทศทัวโลก 
ธนัวาคม 
ไดรั้บสัญญาการจา้งบรกิารและเรมิการใหบ้รกิารขนส่งในกลุ่มตลาด eCommerce เป็นครังแรกกับลูกคา้เบสทซ์งึเป็น
บรษัิทยอ่ยของกลุม่บรษัิทฯอาลบีาบา ผูนํ้าตลาดออนไลน์ทใีหญ่ทสีดุของโลก 
 
ผลการดําเนนิงานในปี 2561 เปรยีบเทยีบปี 2559 - 2561 
รายไดเ้ปรยีบเทยีบปี 2559, 2560 และ 2561 ปี 2561 มอัีตราการเตบิโต 352.8% จากปี 2560 ทมีรีายได ้123.79 ลา้น
บาท ซงึปี 2561 ตังเป้าไวท้ ี500 ลา้นบาท แตปิ่ดปีรายไดอ้ยูท่ ี560.57 ลา้นบาท รายไดใ้หญ่ๆ  เกดิจากธรุกจิใหม่คอืโล
จสิตกิสท์มีสีว่นแบง่รายไดอ้ยูท่ ี54% รองลงมาคอืธรุกจิขนสง่มสีว่นแบง่รายได ้38% สว่นธรุกจิหลัก (Core Business) 
คอืธรุกจิทา่เรอืมสีว่นแบง่รายไดเ้พยีง 8%   
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กําไรขนัตน้ จะสงัเกตไุดว้า่ชว่งตน้ปีเรามกํีาไรขันตน้ 10.25% ไตรมาสท ี2 แยน่ดินงึกําไรขันตน้เพยีง 3.63% ชว่งทผีม
เพงิจะเรมิเขา้มา ดขีนึเมอืมีการฟอรม์ทมีเขา้มาทําเรืองของ lean operations & cost ทําใหสู้งขนึอย่างต่อเนืองเป็น 
10.68 และดขีนึในไตรมาสท ี4 เป็น 21.43% ซงึวา่เป็นกําไรขันตน้เมอืเทยีบกบัตลาด Benchmark ไดด้ ี
 
กําไรสุทธ ิในไตรมาสที 1 ตดิลบอยู่ท ี16.20 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 13.11 ไตรมาสท ี2 ตดิลบมากขนึกว่าเดมิที  
24.31 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 20.67 สงิทเีห็นไดช้ดัไตรมาสท ี3 เรมิจะพลกิกลับมาตดิลบอยูท่ ี9.66 ลา้นบาท คดิเป็น
รอ้ยละ 6.34  และไตรมาสสดุทา้ยเป็นสงิพสิจูน์ไดว้่าทเีราพยายามมาทังปีเห็นผล ตดิลบเพยีง 0.5 ลา้นบาท คดิเป็น
รอ้ยละ 0.33 
 
สงิทเีกดิขนึของธรุกจิของ BTC เดมิ คอืธรุกจิทา่เรอืทลีงทนุคอ่นขา้งเยอะ ซงึมคีา่ใชจ้า่ยคงทคีอื คา่เชา่ทดีนิ เครอืงมือ
ตา่งๆ คอ่นขา้งเยอะ สงิทเีราทําไดค้อืหาธรุกจิใหม่เขา้มาเพอืใหร้ายไดม้ากกวา่คา่ใชจ้า่ยคงท ี
 
กลยทุธข์องปี 2561 คอื GDP 
G =   Growth in revenue and profit 
D = Diversify business risk 
P =   Productive and unity 
 
สงิทเีรามองเห็นคือการเสรมิธุรกจิใหม่ๆ เขา้มาอย่างต่อเนืองหยุดไม่ไดต้อ้งรักษาโมเมนตัม ในขณะเดียวกันตอ้ง 
diversify business การกระจายความเสยีงและหาโอกาสการลงธรุกจิใหม่ๆ  อยา่งตอ่เนือง สว่นทสํีาคญัคอืบคุลากร เดมิ
ตอนทเีป็น BTC ก็จะมวีัฒนธรรมแบบหนงึ หลังจากทมีกีารเปลยีนแปลงคณุพงศศ์ริ ิเขา้มาบรหิารอัตราการเขา้ออกเยอะ
มาก องคก์รตอนเป็น BTC มพีนักงานไม่เกนิ 60-70 คน เคยมพีนักงานมากสดุ 170 คน ปัจจบุันไดนํ้าระบบ outsource 
เขา้มาชว่ยทําใหจํ้านวนพนักงานมีจํานวนทเีหมาะสมประมาณ 100 คน วันนบีรษัิทพยายามบบีเรอืงตน้ทนุและคา่ใชจ้่าย 
และใหพ้นักงานในองคก์รเกดิความเป็น Productive และความสมัครสมานสามัคคเีป็นหนงึเดยีว 
 
กลยทุธส์ําหรับปี 2562 ยังมุ่งเนน้ในเรอืงของ Core Product คอื ใหบ้รกิารโลจสิตกิสอ์ยู่เหมือนเดมิ ในขณะเดยีวกันก็
มุ่งเนน้สรา้ง network การหา partner การหาพันธมติร การทํา corporation ในกลุ่มธรุกจิโลจสิตกิสเ์พมิมากขนึ และ
ขยายอย่างต่อเนือง อกีส่วนหนึงคือการ Diversify การลงทุน การหาโอกาสในการขยายธุรกจิการลงทุนใหม้ีความ
หลากหลายมากขนึ และเนน้ในธรุกจิทมีผีลกําไรอยา่งยังยนื สดุทา้ยคอืการเพมิกลุม่เป้าหมายลกูคา้ ฐานลกูคา้ใหม่ๆ  ใน
อดตีมีกลุ่มลูกคา้ Industrial อยา่งเดียว แต่ปีทผีา่นมาเห็นภาพไดช้ัดว่าบรษัิทไดข้ยายกลุ่มธุรกจิเพมิขนึ โดยการหา
กลุม่ลกูคา้ใหม่ๆ เขา้มา ไดแ้ก ่กลุม่ Service Sector, Retails & Consumer Sector, Automotive Sector, Technology 
Sector ซงึในปีนีจะมุ่งเนน้กลุม่ Automotive & Technology และกลุม่สดุทา้ยคอื Energy & Chemical จะเห็นไดว้า่สงิ
ทผีมรายงานมาจะเห็นภาพถงึการเปลยีนแปลงภายใน, กลยทุธ ์และลกูคา้ภายนอก จงึขอจบการรายงานเพยีงเทา่นี 
 
นายฐติศิักด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร กลา่วขอบคณุประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร และรายงานเพมิเตมิ อยา่งทีได ้
ทราบผลงานทผีา่นมามกีารเปลยีนแปลง ในขณะเดยีวกนับรษัิทไดม้กีารปรับแนวทางตา่งๆ ของธรุกจิบรษัิทใหเ้ยอะขนึ 
ในปี 2561 มกีารเพมิทนุโดย บรษัิท มลิลค์อน สตลี จํากดั (มหาชน) (“Millcon”) ตอนนก็ียังรับงานของ Millcon เต็มที
เป็นปกต ิในนโยบายของทีมบริหารพยายามหาลูกคา้นอกกลุ่มมิลล์ ใหม้ากขนึ ณ วันนีเพิมขนึมาประมาณ 20% 
เป้าหมายสําหรับปี 2562 และปีต่อๆ ไป เฉพาะธุรกจิขนสง่กลุม่ Millcon และ Non Millcon คอื 50:50 หรอื กลุม่ Non 
Millcon จะตอ้งมากขนึทังนีจะไม่รวมรายไดอ้นืๆ อกีเรอืงทจีะรายงานคอืรายไดข้องธรุกจิทา่เรอืสงูขนึ เรอืเขา้เทียบทา่
เต็มทกุทา่ มลีกูคา้เขา้มาใชบ้รกิารมากขนึ และไดพ้ยายามขยายท่าเรอืใหรั้บเรอืไดม้ากขนึซงึคาดว่าจะรับไดป้ระมาณ 
80%  

-  
ในการนี นายฐติศิักด ิสกลุคร ูไดแ้จง้ใหท้ปีระชมุทราบวา่วาระนีเป็นเรอืงทรีายงานเพอืทราบจงึไม่ตอ้งมี

การลงมต ิ
 
ทปีระชมุรับทราบผลการดําเนนิงานของบรษัิทประจําปี 2561  
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วาระท ี3  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนของบรษิทั สําหรบัรอบปีบญัชสีนิสุด
วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 

 
นายฐติศิักด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร ไดม้อบหมายให ้นางดวงนภา ทองส ี รักษาการประธาน

เจา้หนา้ทกีารเงนิ เป็นผูช้แีจงรายละเอียดเกยีวกับงบแสดงฐานะการเงนิทแีสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและงบ
การเงนิเฉพาะกจิการและงบกําไรขาดทนุทแีสดงเงนิลงทนุตามวธิสีว่นไดเ้สยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิท 
สําหรับรอบปีบัญชสีนิสดุวันท ี31 ธันวาคม 2561 ตอ่ทปีระชมุ โดย นางดวงนภา ทองส ีไดร้ายงานงบแสดงฐานะการเงนิ
ทแีสดงเงนิลงทนุตามวธิสีว่นไดเ้สยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบกําไรขาดทนุทแีสดงเงนิลงทนุตามวธิสีว่นไดเ้สยี
และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิท สําหรับรอบปีบัญชสีนิสดุวันท ี31 ธันวาคม 2561 โดยรายละเอยีดปรากฏตาม
รายงานประจําปี 2561 หนา้ 94 ซงึไดจ้ัดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุครังนีแลว้ ใหท้ปีระชมุพจิารณา
ซงึสรปุไดด้ังตอ่ไปนี 

 
ทปีระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครังท ี1/2562 เมอืวันท ี25 กมุภาพันธ ์2562 ไดส้อบทานงบแสดงฐานะ

การเงนิทแีสดงเงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบกําไรขาดทนุทแีสดงเงนิลงทนุตามวธิี
สว่นไดเ้สยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิท สําหรับรอบปีบัญชสีนิสดุ วันท ี31 ธันวาคม 2561 ตามทผีูส้อบบัญชี
ของบรษัิทไดนํ้าเสนอแลว้ และมีความเห็นว่าถูกตอ้ง ครบถว้น และเชอืถือได ้รวมถงึไดม้ีการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง
เพยีงพอ ซงึสรปุสาระสําคัญไดด้ังนี 

 
ในปี 2561 บรษัิทไดล้งทุนในบรษัิทแห่งหนึง สัดส่วนการลงทุน 26% ถือเป็นบริษัทร่วม ทําใหใ้นงบ

การเงนิปี 2561 จะนําเสนองบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนไดเ้สียและงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบกําไร
ขาดทนุทแีสดงเงนิลงทนุตามวธิสีว่นไดเ้สยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิท ซงึตัวเลขทังสองแบบจะแตกตา่งกัน
ทกีารรับรูส้ว่นแบง่กําไรจากบรษัิทร่วม ดังน ี

 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
               หน่วย : พันบาท 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
         หน่วย : ลา้นบาท 

 
 
ทปีระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครังท ี4/2562 เมอืวันท ี25 กมุภาพันธ ์2562 ไดพ้จิารณางบแสดงฐานะ

การเงนิทแีสดงเงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบกําไรขาดทนุทแีสดงเงนิลงทนุตามวธิี
ส่วนไดเ้สียและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบริษัทแลว้ ไม่มีความเห็นทแีตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จงึ
เห็นสมควรเสนอต่อทปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 เพอืพจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิทแีสดงเงนิลงทนุ
ตามวธิสีว่นไดเ้สยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบกําไรขาดทุนทีแสดงเงนิลงทนุตามวธิสีว่นไดเ้สยีและงบการเงนิ
เฉพาะกจิการของบรษัิท สําหรับรอบปีบัญชสีนิสดุ วันท ี31 ธันวาคม 2561 ทผีูส้อบบัญชขีองบรษัิทไดต้รวจสอบและ
รับรอง และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

จากนัน นางดวงนภา ทองส ีไดถ้ามทปีระชมุวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถาม หรอืมคีวามเห็นเกยีวกับวาระ
นหีรอืไม ่ 
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นาย ณรงคช์ยั สมิะโรจน ์ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามถงึรายไดท้เีพมิขนึ 560 ลา้นบาท เมอืเทยีบกับปี
กอ่นจํานวน 123 ลา้นบาทแตก่็ยังมผีลขาดทนุเทา่กับปีกอ่น จงึอยากขอทราบ 

นายฐติศิักด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร ชแีจงวา่ ชว่งปี 2561 เป็นชว่งเปลยีนแปลง บรษัิทพยายาม
เร่งรายไดต้่างๆ เขา้มาและประกอบดว้ยยังไม่คุน้ชนิวธิีการบริหารจัดการกับปรมิาณงานทเีขา้มาเยอะ ซงึบรษัิทได ้
ปรับปรงุเปลยีนแปลงตามทปีระธานเจา้หนา้ทบีรหิารไดร้ายงานไปแลว้นัน ไตรมาสท ี1 และ 2 ยงัมผีลขาดทนุทมีาก ใน
สว่นไตรมาสท ี3 เรมิขาดทนุนอ้ยลง และในไตรมาสสดุทา้ยของปี 2561 ขาดทนุนอ้ยลงมาก  และในปี 2562 แนวโนม้
ของรายไดด้ขีนึมากและขาดทนุจะนอ้ยลงไปอกี ในธรุกจิโลจสิตกิสม์ีการแขง่ขันสงู บางครังเราตอ้งสูเ้รอืงราคาและดา้น
บรกิาร ซงึเราจะเนน้ดา้นบรกิารมากกว่าเพอืใหไ้ดส้ว่นตา่งทมีากขนึ ทผีา่นมาเราทํางานอยา่งหนักมาก โดยเฉพาะสว่น
งานขนสง่ทํางานถงึสทีุม่เกอืบทกุวัน เพราะปรมิาณงานทเีขา้มาเยอะ มกีารเจรจากบัลกูคา้ปรับเรอืงเวลาจากเดมิเราตอ้ง
สง่รถตังแต ่8 โมงเชา้จงึขอปรับเป็นชว่งบา่ยเพอืใหเ้พมิจํานวนเทยีวการวงิรถมมีากขนึ ในชว่งทเีปลยีนถา่ยระยะแรกการ
ควบคุมค่าเชอืเพลงิยังไม่ดเีท่าทคีวร แต่ไม่ใชใ่นทางทุจรติ เป็นการควบคุมพฤตกิรรมของพนักงานขับรถ ปัจจบุันเรา
ควบคมุไดส้งูกวา่มาตรฐานอตุสาหกรรมโลจสิตกิสท์ ี3.80 กโิลตอ่ลติร บรษัิทสามารถทําไดท้ ี3.20 กโิลตอ่ลติร และมี
การจัดแคมเปญสง่เสรมิใหพ้นักงานขับรถประหยัดเชอืเพลงิไดม้ากกวา่นี ซงึทมีบรหิารไดม้กีารปรับปรงุตลอดเวลา และ
ในสว่นของทา่เรอืดขีนึมาก ลกูคา้เยอะขนึ และบรษัิทไม่ไดใ้ชจ้า่ยแบบไม่ระมัดระวัง ซงึจะเห็นไดจ้ากเงนิสดทบีรษัิทมี
จํานวน 300 กวา่ลา้นบาท ในวธิกีารทํางานของเราไม่ไดแ้กปั้ญหาดว้ยเงนิแตจ่ะแกด้ว้ยวธิกีารทํางานใหด้ขีนึ 

นายณรงค์ชัย สมิะโรจน์ ผูถ้ือหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามเพมิเตมิถึงคลังสินคา้ทัณฑ์บนบริษัทยัง
ดําเนนิการอยูห่รอืไม ่

นายฐติศิักด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร ไดช้แีจงวา่บรษัิทยังดําเนินการอยู ่และมีลูกคา้เยอะขนึ มี
การเชา่เทกองมากขนึ ปัจจุบันโกดังจํานวน 5 โกดัง เต็มทกุโกดัง และอนาคตมีโครงการจะทําเป็นโกดังพเิศษ หรือ 
Warehouse ซงึจะทําใหม้รีายไดท้มีเีสถยีรภาพ และคํานวณผลตอบแทนเงนิลงทนุไดช้ดัเจนขนึ  

  
เมอืไม่มีผูถ้อืหุน้ทา่นใดซักถาม หรอืแสดงความคดิเห็นเพมิเตมิ นายฐติศิักด ิสกลุคร ูจงึขอใหท้ปีระชมุ

พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิทีแสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สียและงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบกําไร
ขาดทุนทแีสดงเงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิท สําหรับรอบปีบัญชสีนิสดุวันท ี31 
ธนัวาคม 2561 

ในการนี นายฐติศิักด ิสกลุครู ไดแ้จง้ใหท้ปีระชมุทราบวา่วาระนีจะตอ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

 
มตทิปีระชุม ทปีระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตังิบแสดงฐานะการเงนิทแีสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนได้

เสยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบกําไรขาดทุนทแีสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั สาํหรบัรอบปีบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ตามที
เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ขา้งมากจากจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงัน ี

 
เห็นดว้ย 454,573,356 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 

 
หมายเหตุ ในวาระนมีผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมเพมิขนึเป็น 3 ราย รวม 86,667 หุน้รวมมผีูถ้อื
หุน้เขา้ประชุมทงัสนิ 40 ราย รวม 454,573,356 หุน้ 

 
วาระท ี4 พจิารณาอนุมตังิดการจดัสรรกําไรสุทธเิพอืเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปัน

ผล ประจาํปี 2561 
 

นายฐติศิักด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร ไดส้รปุเกยีวกับการจัดสรรกําไรสทุธเิพือเป็นทนุสํารองตาม
กฎหมาย และงดการจา่ยเงนิปันผล ประจําปี 2561 ดังนี บรษัิทมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ประมาณรอ้ยละ 
30 ของกําไรสทุธ ินอกจากนี พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตาม
ขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 48 และ 51 (ทแีกไ้ขเพมิเตมิ) กําหนดหา้มไม่ใหบ้รษัิทประกาศจา่ยเงนิปันผล นอกจากโดยมติ
ของทปีระชมุผูถ้อืหุน้ และบรษัิทตอ้งจัดสรรกําไรสทุธปิระจําปีสว่นหนึงไวเ้ป็นทนุสํารองไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของกําไร
สทุธปิระจําปี หักดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่บรษัิทจะมีทนุสํารองไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจด
ทะเบยีน อยา่งไรกด็ ีเนืองจากบรษัิทมผีลการดําเนนิงานขาดทนุและตอ้งการเงนิทนุหมุนเวยีนเพอืใชใ้นกจิการ ทปีระชมุ
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คณะกรรมการบริษัท ครังที 4/2562 เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2562 จงึเห็นสมควรใหง้ดจ่ายเงินปันผลสําหรับผล
ประกอบการปี 2561 และงดจดัสรรเงนิสํารองตามกฎหมาย 

 
จากนัน นายฐติศัิกด ิสกลุคร ูไดถ้ามทปีระชมุวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถาม หรอืมคีวามเหน็เกยีวกับวาระ

นหีรอืไม ่ 
 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซักถาม 
เมอืไม่มีผูถ้อืหุน้ทา่นใดซักถาม หรอืแสดงความคดิเห็น นายฐติศัิกด ิสกลุคร ูจงึขอใหท้ปีระชมุพจิารณา

อนุมัตงิดการจดัสรรกําไรสทุธเิพอืเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และงดการจา่ยเงนิปันผล ประจําปี 2561 
 
ในการนี นายฐติศิักด ิสกลุครู ไดแ้จง้ใหท้ปีระชมุทราบวา่วาระนีจะตอ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้ง

มากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
 

มตทิปีระชุม ทปีระชุมพจิารณาแล้ว และมีมตอินุมตังิดการจดัสรรกําไรสุทธิเพือเป็นทุนสํารองตาม
กฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปันผล ประจําปี 2561 ตามทเีสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
จากจํานวนเสียงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและมีสทิธอิอกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอยีดดงัน ี

 
เห็นดว้ย 454,573,356 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 

 
วาระท ี5  พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตงักรรมการแทนกรรมการทอีอกตามวาระ ประจําปี 2562 และรบัทราบ

การแตง่ตงักรรมการใหม ่
 

 คณะกรรมการบรษัิท เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนไดม้ ีมตแิตง่ตัง 

1. นายธรีบลูย ์ อรยิสุทธวิงศ ์ เป็นกรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน  

โดยใหดํ้ารงตําแหน่งกรรมการตามวาระทเีหลอือยูข่องกรรมการทแีทน  
 
นายฐติศิักด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิารไดแ้ถลงต่อทปีระชมุวา่ เพอืใหเ้ป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล 

และเพอืใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนไดอ้ยา่งเป็นอสิระ จงึเรยีนเชญิกรรมการทคีรบวาระออกจากหอ้งประชมุ และได ้
ชแีจงวา่ กรรมการทคีรบวาระการดํารงตําแหน่งประจําปี 2562 มรีายชอื ดังน ี  

 
1. นายดนัย เปียมทพิยม์นัส ตําแหน่ง   กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
2.   นายสนัต ิพงคเ์จรญิพทิย ์     ตําแหน่ง กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวฒุชิัย ดวงรัตน์  ตําแหน่ง  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน (แตง่ตังตามมตคิณะกรรมการบรษัิท ครังท ี5/2561 วันท ี22 ตลุาคม 2561) 
 

ทปีระชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ครังท ี1/2562 เมอืวันท ี22 กมุภาพันธ ์2562 โดย
ไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียในวาระนี ไดพ้ิจารณาถงึความเหมาะสมของบุคคลทีสมควรไดรั้บการเลือกตังเป็น
กรรมการบรษัิท โดยพจิารณาจากความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์การทํางาน และคุณสมบัตติามพระราชบัญญัติ
บรษัิทมหาชน พ.ศ. 2535 ของกรรมการทตีอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระแลว้ จงึมีมตเิห็นสมควรใหค้ณะกรรมการ
บรษัิทเสนอตอ่ทปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 เพอืพจิารณาอนุมัตกิารเลอืกตังกรรมการทอีอกตามวาระกลับเขา้
ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการสบืตอ่ไปอกีวาระหนงึ รวมทังใหดํ้ารงตําแหน่งอนืๆ ตอ่ไปตามเดมิดังนี  
1. นายดนัย เปียมทพิยม์นัส 
2. นายสนัต ิพงคเ์จรญิพทิย ์
3. นายวฒุชิยั ดวงรัตน ์
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นอกจากนีทปีระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครังท ี4/2562 เมอืวนัท ี25 กมุภาพันธ ์2562 เห็นวา่กรรมการทัง
สามทา่นดังกล่าวมีคุณสมบัตคิรบถว้นตามขอ้บังคับของบรษัิท พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
กฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์อกีทังเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ ความเชยีวชาญ และประสบการณ์ 
สามารถอทุศิเวลาและความสามารถเพอืประโยชน์สงูสดุแกบ่รษัิท ผูถ้ือหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย จงึเหมาะสมทจีะ
ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิท ดังนัน จงึเห็นสมควรใหเ้ลือกตังกรรมการทีออกตามวาระกลับเขา้ดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการสบืตอ่ไปอกีวาระหนงึ รวมทังใหดํ้ารงตําแหน่งอนืๆ ตอ่ไปตามเดมิ  
 

 
จากนัน นายฐติศัิกด ิสกลุคร ูไดถ้ามทปีระชมุวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถาม หรอืมคีวามเหน็เกยีวกับวาระ

นหีรอืไม ่ 
 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถาม  
 
เมอืไม่มีผูถ้อืหุน้ทา่นใดซักถาม หรอืแสดงความคดิเห็น นายฐติศัิกด ิสกลุคร ูจงึขอใหท้ปีระชมุพจิารณา

อนุมัตกิารเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ ประจําปี 2562 โดยขอใหล้งมติเลือกตังกรรมการเป็น
รายบคุคล 

 
ในการนี นายฐติศิักด ิสกลุคร ูไดแ้จง้ใหท้ปีระชมุทราบวา่วาระนีจะตอ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้ง

มากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

มตทิปีระชุม ทปีระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตักิารเลอืกตงักรรมการแทนกรรมการทอีอกตามวาระ 
ประจําปี 2562 ตามทเีสนอ โดยลงมตเิลอืกตงักรรมการเป็นรายบุคคล ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน ี

 
1.  นายดนยั เปียมทพิยม์นสั ทปีระชุมไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากจากจํานวนเสยีง

ทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน ี
 

เห็นดว้ย 454,573,356 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 

  
2.  นายสนัต ิพงคเ์จรญิพทิย ์ทปีระชุมไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากจากจํานวนเสยีง

ทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน ี
 

เห็นดว้ย 454,573,356 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 

 
3.  นายวุฒชิยั ดวงรตัน ์ทปีระชุมไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากจากจํานวนเสยีงทงัหมด

ของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน ี
 

เห็นดว้ย 454,573,356 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 

 
 
 จากนันเจา้หนา้ทขีองบรษัิทไดเ้ชญิกรรมการทังสามทา่นกลับเขา้สูห่อ้งประชมุ 
 
วาระท ี6  พจิารณาอนุมตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562 
 
  นายฐติศิักด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร ชแีจงรายละเอยีดเกยีวกับการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
ประจําปี 2562 โดยไดร้ายงานว่า ทปีระชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ครังท ี1/2562 เมือวันท ี22 
กมุภาพันธ ์2562 และประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครังท ี4/2562 เมอืวันท ี25 กมุภาพันธ ์2562 ไดพ้จิารณากําหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบรษัิท โดยคํานงึถงึความเหมาะสมกับหนา้ทคีวามรับผดิชอบของกรรมการ และเชอืมโยง
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คา่ตอบแทนกับผลการดําเนนิงานโดยรวมของบรษัิท รวมทงัเปรยีบเทยีบกับบรษัิทอนืทอียูใ่นธุรกจิเดยีวกนั และมขีนาด
ใกลเ้คยีงกนั จงึเห็นสมควรกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562 ในวงเงนิรวมไม่เกนิ 2,500,000 บาท (สองลา้น
หา้แสนบาทถว้น) ซงึเท่ากับปี 2560 เนืองจากมีกรรมการครบตามจํานวนทนัีงของบรษัิท (รวมคณะกรรมการบรษัิท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร) และใหค้ณะกรรมการ
บรษัิทจดัสรรกนัเองภายในวงเงนิดังกลา่ว โดยมรีายละเอยีดดังน ี
 

  
 หมายเหต ุ กรรมการทเีป็นผูบ้รหิาร/พนักงานของบรษัิท ของบรษัิทยอ่ย หรอืของผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ไมม่ ี
   สทิธไิดรั้บคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการหรอืกรรมการชดุยอ่ย 

 
จากนัน นายฐติศิักด ิสกลุคร ูไดถ้ามทปีระชมุวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถาม หรอืมคีวามเหน็เกยีวกับวาระ

นหีรอืไม ่ 
 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซักถาม 
 
เมอืไม่มีผูถ้อืหุน้ทา่นใดซักถาม หรอืแสดงความคดิเห็น นายฐติศัิกด ิสกลุคร ูจงึขอใหท้ปีระชมุพจิารณา

อนุมัตกิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562 
 
ในการน ีนายฐติศัิกด ิสกลุคร ูไดแ้จง้ใหท้ปีระชมุทราบวา่วาระนจีะตอ้งไดร้ับอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ย

กวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทังหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุ 
 
 

มตทิปีระชุม ทปีระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตักิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562 
ตามทเีสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นไมน่อ้ยกวา่สองในสามจากจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้
ซงึมาประชุม โดยมรีายละเอยีดดงัน ี

 
เห็นดว้ย 454,573,356 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 
     

วาระท ี7  พจิารณาอนุมตักิารแตง่ตงัผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจําปี 2562 
 
 นายฐติศัิกด ิสกลุครู ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้แีจงรายละเอียดเกยีวกับการแต่งตังผูส้อบบัญชีและ
กําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญช ีประจําปี 2562 โดยทปีระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครังที 1/2562 เมือวันท ี25 
กมุภาพันธ ์2562 และทปีระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครังท ี4/2562 เมอืวันท ี25 กมุภาพันธ ์2562 ไดพ้จิารณาคัดเลอืก
ผูส้อบบัญชขีองบรษัิท โดยพจิารณาจากผลการปฏบิัตงิาน ความเป็นอสิระของผูส้อบบัญช ีและค่าตอบแทนการสอบ
บัญช ีรวมทงัไดใ้หค้วามเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทใหเ้สนอแต่งตังผูส้อบบัญชคีนใดคนหนงึตามทมีีรายชอื
ดังตอ่ไปนี จากบรษัิท กรนิทร ์ออดทิ จํากดั เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท ประจําปี 2562  
 

1)   นายเจษฏา หังสพฤกษ์      ผูส้อบบัญชีอนุญาต เลขท ี3759 (เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท
มาแลว้เป็นระยะเวลา 3 ปี ตังแตปี่ 2559) หรอื 

2)   นางสาวกรรณิการ ์วภิาณุรตัน ์     ผูส้อบบัญชีอนุญาต เลขที 7305 (เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท
มาแลว้เป็นระยะเวลา 3 ปี ตังแตปี่ 2559) หรอื 

3)   นายจโิรจ ศริโิรโรจน ์     ผูส้อบบัญชีอนุญาต เลขท ี5113 (เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท
มาแลว้เป็นระยะเวลา 3 ปี ตังแตปี่ 2559)  

 
ทังนี ใหผู้ส้อบบัญชคีนใดคนหนึงขา้งตน้เป็นผูทํ้าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของ

บรษัิท และในกรณีทผีูส้อบบัญชดีังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิัตงิานได ้ใหบ้รษัิท กรนิทร ์ออดทิ จํากดั จัดหาผูส้อบ
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บัญชรีับอนุญาตรายอนืของทําหนา้ทแีทน และใหกํ้าหนดคา่สอบบัญชปีระจําปี และคา่สอบทานรายไตรมาสของบรษัิท 
จํานวน 1,800,000 บาท (หนึงลา้นแปดแสนบาทถว้น) ซงึยังไม่รวมค่าใชจ้่ายอนืๆ ทเีกดิขนึจรงิทเีกยีวเนืองกับการ
ตรวจสอบงบการเงนิโดยตรงทจีะเรยีกเก็บตา่งหาก ทังนไีมเ่กนิ 96,000 บาท (เกา้หมนืหกพันบาทถว้น)               

 
จากนัน นายฐติศัิกด ิสกลุคร ูไดถ้ามทปีระชมุวา่มผีูถ้ือหุน้ท่านใดมขีอ้ซักถาม หรอืมคีวามเหน็เกยีวกับวาระ

นหีรอืไม ่ 
 
เมอืไม่มีผูถ้อืหุน้ทา่นใดซักถาม หรอืแสดงความคดิเห็น นายฐติศัิกด ิสกลุคร ูจงึขอใหท้ปีระชมุพจิารณา

อนุมัตกิารแตง่ตังผูส้อบบัญชแีละกําหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบัญช ีประจําปี 2562 
 
ในการนี นายฐติศิักด ิสกลุครู ไดแ้จง้ใหท้ปีระชมุทราบวา่วาระนีจะตอ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้ง

มากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

มตทิปีระชุม ทปีระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตักิารแตง่ตงัผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่ตอบแทนผูส้อบ
บญัช ีประจําปี 2562 ตามทเีสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นขา้งมากจากจํานวนเสยีงทงัหมดของ
ผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงัน ี

 
เห็นดว้ย 454,573,356 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 
     

วาระท ี8 พจิารณาอนุมตักิารจดัตงับรษิทัย่อยโดยมสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 100 มวีตัถุประสงคเ์พอืนํา
สภาพคลอ่งของบรษิทัทมีอียู่ไปหาประโยชนโ์ดยบรหิารจดัการเพอืใหเ้กดิประโยชนใ์นสว่นของ
รายไดอ้นื โดยไมม่ผีลกระทบตอ่ผลการดําเนนิงานปกต ิ

 
  นายฐติศิักด ิสกลุคร ูแจง้ใหท้ปีระชมุทราบวา่ ดว้ยความระมัดระวังของคณะกรรมการบรษัิท และเป็นธรุกจิ
ทนีอกเหนือจากธุรกจิปกต ิ และพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด มาตรา 107 การเขา้ไปถือหุน้ในบรษัิททีไม่ใช่
บรษัิทจดทะเบยีนมากกวา่รอ้ยละ 50 ตอ้งขออนุมัตผิูถ้อืหุน้ โดยมรีายละเอยีดดังนี 
 
 ชอืบรษัิทยอ่ย  : บรษัิท บยีอนด ์แคปปิตอล จํากดั 
 ทนุจดทะเบยีน : 10,000,000 บาท 
 สดัสว่นการถอืหุน้ : 100% 
 กรรมการบรษัิท : บรษัิทกําหนดไมน่อ้ยกวา่ 3 ทา่น ดังนี 

1. นายฐติศิักด ิสกลุคร ู
2. นายถริพงศ ์คําเรอืงฤทธ ิ
3. นางสาวสทุธรัิตน์ ลสีวัสดติระกลู 

        ประวตักิรรมการตามรายละเอยีดสงิทสีง่มาดว้ย 4 
 วัตถปุระสงค ์  บรษัิทใหส้นิเชอืทกุประเภท ยกเวน้ทเีขา้ขา่ยตอ้งขออนุญาตและรายงานกบั 
    ธนาคารแหง่ประเทศไทย อันไดแ้ก ่สนิเชอืบคุคล เป็นตน้ 
 ลักษณะธรุกจิ  เป็นธรุกจิทใีหบ้รกิารเงนิกูห้มนุเวยีนระยะสนัโดยรับซอืหนกีารคา้ในรปูของใบวาง 
    บลิ ใบรับวางบลิ หรอื  Invoice โดยการรับโอนสทิธกิารรับเงนิจาก Suppliers เพอื 
    จัดเกบ็เงนิจากลกูหนี (กลุม่บรษัิท) ใหว้งเงนิกูโ้ดยมหีลักประกนัเป็นทดีนิและสงิ 
    ปลกูสรา้ง โดยการใหม้หีลักประกนัทดี ีและเหมาะสมเป็นหลักประกัน 
 
 นโยบายสนิเชอื 1. การปลอ่ยสนิเชอือยูภ่ายใตร้ะเบยีบการพจิารณาสนิเชอืโดยเนน้ ความสามารถ 

    ในการชําระหนขีองลกูคา้จากธรุกจิหลักของลกูคา้   โดยวเิคราะหใ์นดา้นตา่งๆดังนี 
    ดา้นธรุกจิลูกคา้ เชน่ จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส ขอ้จํากดั (swot analysis) พจิารณา 
    ความสามารถของผูบ้รหิาร ประสบการณ์ พจิารณาลกูหนีการคา้ทลีกูคา้ขายสนิคา้ 
    ใหแ้ละความสามารถชําระหนีของลกูหนีการคา้โดยดจูากคณุภาพของลกูหนี ดา้น 
    การเงนิ จะประเมนิกระแสเงนิสดกจิการ และตรวจสอบบัญชลีกูหนี 

    2. ตอ้งมหีลักทรัพยคํ์าประกนั เป็นทดีนิ สงิปลกูสรา้ง และหุน้สามัญทจีดทะเบยีน 
    ในตลาดหลักทรัพย ์ โดยหลักทรัพยต์อ้งประเมนิ ราคาตามกฎเกณฑ ์ และเป็นผู ้
    ประเมนิตามรายชอืท ีกลต.อนุมัต ิ
     2.1 เงนิกูร้ะยะสนั-ปานกลาง วงเงนิใหส้นิเชอือยูท่ไีม่เกนิ 50 % ของราคา  
          ประเมนิหลักประกนั 
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2.2 วงเงนิ Factoring ใหส้นิเชอือยูท่ไีม่เกนิ 80% ของราคามลูคา่ใบรับ 
วางบลิ 

2.3 อัตราดอกเบยีและคา่ธรรมเนียม รวมทังสนิแลว้ไม่เกนิ 15% ซงึสงูสดุ 
เทา่ทกีฎหมายกําหนด 

 
 ทปีระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครังท ี4/2562 เมอืวันท ี25 กมุภาพันธ ์2562 ไดพ้จิารณาแลว้เห็นสมควร
เสนอทีประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2562 อนุมัต ิการจัดตังบริษัทย่อยโดยมีสัดส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 100 มี
วัตถุประสงคเ์พือนําสภาพคล่องของบรษัิททีมีอยู่ไปหาประโยชน์โดยบรหิารจัดการเพือใหเ้กดิประโยชน์ในส่วนของ
รายไดอ้นื โดยไมม่ผีลกระทบตอ่ผลการดําเนนิงานปกต ิ
 

จากนัน นายฐติศัิกด ิสกลุคร ูไดถ้ามทปีระชมุวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถาม หรอืมคีวามเหน็เกยีวกับวาระ
นหีรอืไม ่ 

 
เมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซักถาม หรอืแสดงความคดิเห็น นายฐติศิักด ิสกลุคร ูจงึขอใหท้ปีระชมุอนุมัตกิาร 
 
ในการนี นายฐติศิักด ิสกลุครู ไดแ้จง้ใหท้ปีระชมุทราบว่าวาระนีจะตอ้งไดร้ับอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้ง

มากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
มตทิปีระชุม ทปีระชุมพจิารณาแลว้ และมอีนุมตัอินุมตักิารจดัตงับรษิทัยอ่ยโดยมสีดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 

100 มวีตัถุประสงคเ์พอืนําสภาพคล่องของบรษิทัทมีอียู่ไปหาประโยชนโ์ดยบรหิารจดัการ
เพอืใหเ้กดิประโยชนใ์นสว่นของรายไดอ้นื โดยไมม่ผีลกระทบตอ่ผลการดําเนนิงานปกตดิว้ย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถ ือหุ ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมี
รายละเอยีดดงัน ี

 
  

เห็นดว้ย 454,573,356 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 

 
วาระท ี9 พจิารณาอนุมตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั จํานวน 8,602.68 บาท จาก เดมิ ทนุจดทะเบยีน 

883,349,453.52 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 883,340,850.84 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทยีงั
ไมไ่ดอ้อกจําหน่ายออกจํานวน 12,651 หุน้ มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.68 บาท (หกสบิแปดสตางค)์ 

 
  นายฐติศิักด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร ไดข้อให ้นางดวงนภา ทองส ีรักษาการประธานเจา้หนา้ที

การเงนิ เป็นผูช้แีจงตอ่ทปีระชมุ นางดวงนภา ทองส ีไดแ้จง้วา่ ภายใต ้พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง
ทไีดม้กีารแกไ้ขเพมิเตมิ) กําหนดวา่ บรษัิทจะเพมิทนุจากจํานวนทจีดทะเบยีนไวแ้ลว้โดยการออกหุน้ใหม่เพมิขนึไดเ้มอื
หุน้ทังหมดไดอ้อกจําหน่ายและไดรั้บชําระเงนิค่าหุน้ครบถว้นแลว้ หรอื ในกรณีหุน้ยังจําหน่ายไม่ครบ หุน้ทเีหลือตอ้ง
เป็นหุน้ทอีอกเพอืรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอื ใบสําคัญแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้ ดังนัน บรษัิท จะตอ้งดําเนนิการลดทนุ
จดทะเบยีนของบรษัิท จํานวน 8,602.68 บาท โดยการตัดหุน้สามัญทยีังไม่ไดอ้อกจําหน่ายจํานวน 12,651 หุน้  ซงึเป็น
หุน้ทเีหลอืจากการจัดสรรใชส้ทิธจิองซอืหุน้สามัญเพมิทนุทบีรษัิทไดอ้อกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธทิจํีาซอืหุน้
สามัญ (B-W4) ตามมตทิปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 เมอืวันท ี27 เมษายน 2561 ซงึจะทําใหท้นุจดทะเบียน
ของบรษัิทลดลง จากเดมิทนุจดทะเบยีน 883,349,453.52 บาท เป็น 883,340,850.84 บาท 

 
จากนัน นายฐติศัิกด ิสกลุคร ูไดถ้ามทปีระชมุวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถาม หรอืมคีวามเหน็เกยีวกับวาระ

นหีรอืไม ่ 
 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถาม  
 
เมอืไม่มีผูถ้อืหุน้ทา่นใดซักถาม หรอืแสดงความคดิเห็น นายฐติศิักด ิสกลุคร ูจงึขอใหท้ปีระชมุพจิารณา

อนุมัตกิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิท จํานวน 8,602.68 บาท จาก เดมิ ทนุจดทะเบยีน 883,349,453.52 บาท เป็น
ทนุจดทะเบยีน 883,340,850.84 บาท โดยการตัดหุน้สามัญทยีังไม่ไดอ้อกจําหน่ายออกจํานวน 12,651 หุน้ มูลค่าที
ตราไวหุ้น้ละ 0.68 บาท (หกสบิแปดสตางค)์ 
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ในการน ีนายฐติศัิกด ิสกลุคร ูไดแ้จง้ใหท้ปีระชมุทราบวา่วาระนีจะตอ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ย
กวา่สามในส ี(3/4) ของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
มตทิปีระชุม ทปีระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จํานวน 8,602.68 

บาท จาก เดมิ ทนุจดทะเบยีน 883,349,453.52 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 883,340,850.84 
บาท โดยการตดัหุน้สามญัทยีงัไมไ่ดอ้อกจําหนา่ยออกจํานวน 12,651 หุน้ มลูคา่ทตีราไวหุ้น้
ละ 0.68 บาท (หกสบิแปดสตางค)์ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 จากจํานวนเสยีง
ทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงัน ี

 
เห็นดว้ย 454,573,356 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 
 
 
 

    

     
 

วาระท ี10  พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพมิเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เพอืใหส้อดคลอ้งกบั                         

                   การลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 

 
   นายฐติศิักด ิสกลุคร ูประธานกรรมการบรหิาร แจง้ใหท้ปีระชมุทราบวา่ เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจด

ทะเบยีนของบรษัิท ตามทปีรากฏในระเบยีบวาระท ี9 บรษัิทจงึตอ้งแกไ้ขเพมิเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4. 

โดยใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนีแทน   

 
“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีน จํานวน 883,340,850.84 บาท (แปดรอ้ยแปดสบิสามลา้นสามแสนส ี

       หมนืแปดรอ้ยหา้สบิบาทแปดสบิส ี
       สตางค)์ 

  แบง่ออกเป็น   1,299,030,663   หุน้ (หนงึพันสองรอ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นสามหมนื 
       หกรอ้ยหกสบิสามหุน้) 

  มลูคา่หุน้ละ       0.68 บาท (หกสบิแปดสตางค)์ 
  
  โดยแยกออกเป็น:   
  หุน้สามัญ    1,299,030,663  หุน้ (หนงึพันสองรอ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นสามหมนื 

       หกรอ้ยหกสบิสามหุน้) 
  หุน้บรุมิสทิธ ิ                       -           หุน้ ( - )” 
 
 
จากนัน นายฐติศัิกด ิสกลุคร ูไดถ้ามทปีระชมุวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถาม หรอืมคีวามเหน็เกยีวกับวาระ

นหีรอืไม ่ 
เมอืไม่มีผูถ้อืหุน้ทา่นใดซักถาม หรอืแสดงความคดิเห็น นายฐติศิักด ิสกลุคร ูจงึขอใหท้ปีระชมุพจิารณา

อนุมัตแิกไ้ขเพมิเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4. เพอืใหส้อดคลอ้งกับการลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิท 
 
ในการน ีนายฐติศัิกด ิสกลุคร ูไดแ้จง้ใหท้ปีระชมุทราบวา่วาระนีจะตอ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ย

กวา่สามในส ี(3/4) ของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

มตทิปีระชุม ทปีระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัแิกไ้ขเพมิเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. 
เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 
จากจํานวนเสียงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและมีสทิธอิอกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอยีดดงัน ี

 



 
 
   
 

หนา้ 15 จาก 16  

  
เห็นดว้ย 454,573,356 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 

 
วาระท ี11  พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 36 เรอืงการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ใหส้อดคลอ้ง 

กบัพระราชบญัญตัมิหาชนจํากดั พ.ศ.2535 แกไ้ขโดยคําสงัหวัหนา้ คสช.ท ี 21/2560มาตรา 

100 

 

นายฐติศิักด ิสกลุครู ประธานกรรมการบรหิาร ไดข้อให ้นางดวงนภา ทองส ีรักษาการประธานเจา้หนา้ที
การเงนิแจง้ใหท้ปีระชมุทราบ นางดวงนภา ทองส ีไดแ้จง้วา่ เพอืใหส้อดคลอ้งกับพระราชบัญญัตมิหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 แกไ้ขโดยคําสังหัวหนา้ คสช.ท ี21/2560 มาตรา 100 บรษัิทจงึตอ้งแกไ้ขขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 36 เรอืงการ
เรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ โดยใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนีแทน 

 
เดมิ 
ขอ้ 36 ใหม้กีารประชมุผูถ้ือหุน้อยา่งนอ้ยปีละหนงึครัง การประชมุเชน่วา่นีใหเ้รยีกวา่ “ประชมุสามัญ” การ

ประชมุสามัญดังกลา่วใหม้ขีนึภายในส ี(4) เดอืน ภายหลังวนัสนิรอบบัญชขีองบรษัิท 
การประผูถ้อืหุน้คราวอนืๆ ใหเ้รยีกวา่ “ประชมุวสิามัญ” 
คณะกรรมการเรยีกประชมุวสิามัญเมอืใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร หรอืเมอืผูถ้อืหุน้ซงึมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่

นอ้ยกวา่หนงึในหา้ (1/5) ของจํานวนหุน้ทจํีาหน่ายไดท้งัหมด หรอืจํานวนผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกวา่ยสีบิหา้ (25) คน ซงึมหีุน้
นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนงึในสบิ (1/10) ของจํานวนหุน้ทจํีาหน่ายไดท้งัหมดเขา้ชอืกันทําหนังสอืในฉบับเดยีวกันรอ้ง
ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถ้ือหุน้ก็ได ้โดยในหนังสอืรอ้งขอนัน จะตอ้งระบุวา่ใหเ้รียกประชมุเพือการใด ไวใ้ห ้
ชดัเจน คณะกรรมการตอ้งจัดประชมุภายในหนงึ (1) เดอืน นับแตว่ันทไีดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

 
จากนัน นายฐติศัิกด ิสกลุคร ูไดถ้ามทปีระชมุวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถาม หรอืมคีวามเหน็เกยีวกับวาระ

นหีรอืไม ่ 
 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถาม  
 
เมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซักถาม หรอืแสดงความคดิเห็น นายฐติศัิกด ิสกลุคร ูจงึขอใหท้ปีระชมุพจิารณา

อนุมัตแิกไ้ขขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 36 เรอืงการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญัตมิหาชนจํากดั 
พ.ศ.2535 แกไ้ขโดยคําสังหัวหนา้ คสช.ท ี21/2560มาตรา 100 

 
ในการน ีนายฐติศัิกด ิสกลุคร ูไดแ้จง้ใหท้ปีระชมุทราบวา่วาระนีจะตอ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ย

กวา่สามในส ี(3/4) ของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
มตทิปีระชุม ทปีระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 36 เรอืงการเรยีก

ประชุมผูถ้อืหุน้ ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัมิหาชนจํากดั พ.ศ.2535 แกไ้ขโดยคําสงั
หวัหนา้ คสช.ท ี21/2560มาตรา 100 ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในส ี(3/4) จาก
จํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมี
รายละเอยีดดงัน ี

  
เห็นดว้ย 454,573,356 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 
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วาระท ี12   พจิารณาเรอืงอนื ๆ (ถา้ม)ี 
 

 นายฐติศิักด ิสกลุครู ประธานกรรมการบรหิาร ไดถ้ามทปีระชุมว่ามีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีขอ้ซักถาม หรือมี
ความเหน็อนืใดหรอืไม่ 

 
นางสาวกสณิา ศรสีอา้น อาสาพทิักษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ และตัวแทนสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย สอบถามถงึการ

ท ีก.ล.ต. และ IOD ไดใ้หค้วามสําคัญกับนโยบายต่อตา้นคอรรั์ปชัน และบรษัิทเองไดป้ระกาศเจตนารมยเ์ขา้ร่วม
โครงการแนวรว่มกบัภาคเอกชน ตามมตคิณะกรรมการบรษัิท เมอืวันท ี30 มถินุายน 2560 จงึอยากทราบวา่ขณะนีบรษัิท
ไดม้กีารดําเนนิการตอ่เนืองและเขา้ไปรับทราบขอ้มูลกบัทาง ก.ล.ต. หรอืไม ่

นายฐติศิักด ิสกลุครู ไดแ้จง้ว่าบรษัิทยังดําเนินการอยู่ และขอให ้นางดวงนภา ทอง ชแีจงเพมิเตมิต่อที
ประชมุทราบว่า เมอืปี 2560 บรษัิทไดล้งชอืเขา้ร่วมโครงการนี แตว่า่ในปี 2561 บรษัทไดม้ีการปรับเปลยีนโครงสรา้ง
ประกอบกับมีการเปลยีนแปลงต่างๆ จงึไดท้ําหนังสอืขอเลอืนการนําสง่เอกสารขอ้มูลและไดดํ้าเนินการจัดทําเอกสาร
ตา่งๆ ทเีกยีวขอ้งจดัสง่ใหท้นัในรอบปี 2562 และเขา้รว่มกจิกรรมตา่งๆ ของโครงการ 

นายฐติศิักด ์สกุลครู ไดแ้จง้เพมิเตมิว่าโครงการนีอยู่ในความรับผดิชอบของฝ่ายตรวจสอบภายในของ
บรษัิทและไดเ้ร่งดําเนนิการในสว่นนีเพอืใหข้อ้มลูนําสง่ไดทั้นในปี 2562 จงึขอยนืยนัวา่ยังดําเนนิโครงการนีอยู ่

นายพงศศ์ริ ิศริธิร ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร ไดช้แีจงเพมิเตมิเกยีวกับโครงการนีวา่ ฝ่ายบรหิารกไ็ดทํ้าควบคู่
กันไป โดยการถ่ายทอดนโยบายนีไปยัง Subcontract ของบรษัิท และไดเ้ชญิ subcontract เขา้มารับฟังและเซ็นต์
รับทราบนโยบายนีเป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้เมอืปี 2561 

 
 
เมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซักถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพมิเตมิ พลเอก จงศักด ิพานชิกลุ ประธานกรรมการ 

จงึไดก้ลา่วขอบคณุและกลา่วปิดการประชมุ 
 

ปิดประชมุเวลา 15.30 นาฬกิา 
 
 
 

        ขอแสดงความนับถอื 
 
 
         
        
 
 

       (พลเอก จงศักด ิพานชิกลุ) 
     ประธานกรรมการ 

 
 
  
 
   
 
 

(นางสาวกรวรรณ แสนชมภ)ู 
        ผูบ้ันทกึการประชมุ 

 
 

                                             

 


