
 

หนา้ 1 จาก 13  

 

 
รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 

 
บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 

    
 

บริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดจ้ัดประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 15 

พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬกิา ณ หอ้งประชมุบรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน) เลขที ่81/1 หมู่ที ่8 ต าบลท่า
ขา้ม อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชงิเทรา 24130 

 
กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุม 

 

 1. พล.อ.จงศักดิ ์พานชิกลุ  กรรมการอสิระและประธานกรรมการ 

 2. นายฐติศัิกดิ ์สกลุครู  รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนด 

ค่ า ตอบแทน  ป ร ะ ธ านก ร ร มกา รบ ริห า ร  แล ะป ร ะ ธ าน

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นายวฒุชิยั ดวงรัตน ์  กรรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

4. นางสาวสรุวยี ์ชยัธ ารงคก์ลู  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความ 

เสีย่ง 

5. นายดนัย เป่ียมทพิยม์นัส  กรรมการและกรรมการบรหิาร 

6.  นายพงศศ์ริ ิศริธิร   กรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

7. นางสาวสทุธริัตน ์ลสีวัสดิต์ระกลู กรรมการและกรรมการบรหิาร 

8. นายธานี โลเกศกระว ี  กรรมการและกรรมการบรหิาร 

 

กรรมการบรษิทัทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มประชุม 

1.         นายธรีบลูย ์อรยิสทุธวิงศ ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน 

ผูบ้รหิารทีเ่ขา้รว่มประชุม 
  

 1. นางดวงนภา ทองส ี  รักษาการประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ และผูอ้ านวยการฝ่ายบัญช ี

และการเงนิ 

 2. นางสาวกรวรรณ แสนชมภ ู  เลขานุการบรษัิท 

 

ผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้รว่มประชุม จากบรษิทั กรนิทร ์ออดทิ จ ากดั 

 

1. นางสาวกรรณกิาร ์วภิาณุรัตน์  ผูส้อบบัญช ี 

2. นางสาวจันทนี หบีทอง   ผูช้ว่ยผูส้อบบัญช ี 

3. นางสาวคณติา สวา่งวงษ์   ผูช้ว่ยผูส้อบบัญช ี

ทีป่รกึษากฎหมายอสิระ 

นางวนดิา แซก่ว๊ย   
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ผูแ้ทนสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย อาสาพทิกัษส์ทิธผิูถ้อืหุน้ 

  -ไมไ่ดเ้ขา้ร่วมประชมุ-  

 

 

เร ิม่การประชุม เวลา 14.00 นาฬกิา 
 

พลเอก จงศักดิ ์พานิชกุล ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม โดยประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้จา้หนา้ที่ของ

บรษัิทแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบเกีย่วกับจ านวนผูถ้ือหุน้ซึง่เขา้ประชุมและวธิีการออกเสียงลงคะแนน โดยเจา้หนา้ที่ของ
บรษัิทไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุว่า มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 4 ราย ถอืหุน้รวมกันเท่ากับ 94,459 หุน้ และมี

ผูร้ับมอบฉันทะแทนผูถ้ือหุน้ จ านวน 34 ราย ถอืหุน้รวมกันเท่ากับ 644,129,072 หุน้ รวมมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทัง้สิน้ 38 ราย ถือหุน้รวมกันทัง้หมด 644,223,531 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 48.45 ของ

จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บังคับของบรษัิท 
 

จากนัน้ เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทไดช้ีแ้จงวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบ ซึง่สรุปสาระส าคัญได ้

ดังตอ่ไปนี้ 
 

 หลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 

▪ การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยการนับคะแนนเสยีงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน 

และ/หรอื จากการสง่บัตรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดยใหนั้บหนึง่เสยีงต่อหนึง่หุน้ ซึง่ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้ับ

มอบฉันทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึง่ คอื เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง และไม่สามารถ

แบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่นได ้เวน้แตเ่ป็นการออกเสยีงของ Custodian ซึง่แตง่ตัง้จากผูล้งทนุตา่งประเทศ 

ตามหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

▪ ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนนเสยีงไม่เห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีงในแต่ละวาระ โปรดท าเครือ่งหมายไวใ้นบัตร

ยนืยันการลงคะแนนทีบ่รษัิทไดแ้จกใหเ้มือ่ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ หลังจากนัน้ บรษัิทจะน าคะแนนเสยีงไม่เห็นดว้ย 

หรืองดออกเสยีงดังกล่าวไปหักออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุม ส่วนที่เหลอืจะถือว่าเป็นคะแนนเสยีงที่

ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ โดยในกรณีปกตติามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ใหถ้อืคะแนนเสยีง

ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน (กรณีบัตรเสยีจะไมน่ ามาค านวณเป็นฐานการนับคะแนน) ถา้มี

คะแนนเสยีงเทา่กันใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

▪ ในกรณีมอบฉันทะ 

- ผูร้ับมอบฉันทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะเท่านัน้ การ

ลงคะแนนเสยีงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีง

นัน้ไมถ่กูตอ้ง และไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

- หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ 

หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากทีร่ะบใุนหนังสอืมอบฉันทะ 

รวมถงึกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงคะแนนแทนได ้

ตามทีเ่ห็นสมควร 

 
การนบัคะแนนเสยีง และการแจง้ผลการลงคะแนน 

 

บรษัิทจะชีแ้จงวธิีการนับคะแนนเสยีงใหท้ี่ประชุมทราบก่อนเริม่ในแต่ละวาระการประชุม โดยเจา้หนา้ที่ของ

บรษัิทจะนับคะแนนเสยีงในแต่ละวาระจากคะแนนเสยีงในหนังสอืมอบฉันทะเมือ่ลงทะเบยีน และจากการลงคะแนนในที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ และบรษัิทจะแจง้ผลการนับคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบในขณะทีม่ีการนับคะแนนเสยีงในวาระถัดไป โดย

ใหด้ าเนนิการประชมุวาระถัดไปใหเ้สร็จสิน้กอ่น จงึจะรายงานผลคะแนนของวาระกอ่นหนา้ ทัง้นี้ จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชมุ

ในแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กันได ้เนื่องจากอาจมผีูถ้อืหุน้บางท่านเขา้มาประชมุเพิม่เตมิหรอืกลับกอ่น ทัง้นี้ บรษัิทไดจ้ัดให ้

มีที่ปรกึษากฎหมายภายนอกท าหนา้ที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสยีงในการประชุมเพื่อใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้

เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย และเป็นไปตามขอ้บังคับของบรษัิท 

 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มขีอ้ซกัถาม ขอใหผู้ถ้อืหุน้ถามเฉพาะเรือ่งทีเ่กีย่วกับวาระนัน้ๆ ส าหรับประเด็นอืน่ๆ ใหผู้ถ้อืหุน้

ถามใน “วาระอืน่ๆ” ทัง้นี้ เพื่อไม่ใหเ้สยีเวลาแก่ผูถ้ือหุน้ท่านอืน่ และในกรณีที่ผูถ้ือหุน้สอบถามรายละเอยีดในเรือ่งใด 

ผูท้ าหนา้ทีป่ระธานอาจมอบหมายใหก้รรมการหรอืเจา้หนา้ทีข่องบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งนัน้ๆ เป็นผูต้อบค าถามแทน 
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และขอใหผู้ถ้ือหุน้ที่มีความประสงค์จะซักถามยกมือขึน้ เพื่อเจา้หนา้ที่จะไดน้ าส่งไมโครโฟนและขอใหท้่านผูถ้ือหุน้

แนะน าตนเองโดยแจง้ชือ่ นามสกุล และระบุว่าเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะ เพื่อประกอบการจัดท ารายงานการ

ประชมุตอ่ไป 

 

ทัง้นี้ บรษัิทจะท าการเผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ พรอ้มทัง้ระบุคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ผ่านทาง 

Website ของบรษัิท ภายใน 14 วันนับแตวั่นประชมุ (หรอืภายในวันที ่29 พฤษภาคม 2563)  

 

ในการประชมุครัง้นี้ นางวนดิา แซกว๊ย ทีป่รกึษากฎหมายจอสิระ ท าหนา้ทีเ่ป็นสกัขพียานในการนับคะแนนเสยีง 

โดยประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเกีย่วกับหลักเกณฑใ์นการออกเสยีงลงคะแนน   

จากนัน้ ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายฐติศัิกดิ ์สกลุครู ประธานกรรมการบรหิาร เป็นผูด้ าเนนิการประชมุ และ

เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งตา่งๆ  ตามระเบยีบวาระดังตอ่ไปนี้ 

 

วาระที ่1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัที ่26 กรกฎาคม 

2562 
 

นายฐติศัิกดิ ์สกลุครู ประธานกรรมการบรหิาร ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชมุทราบว่า บรษัิทไดจ้ัดท ารายงานการ
ประชมุวสิามัญผูถ้ือหุน้ ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วันที ่26 กรกฎาคม 2562 โดยบรษัิทไดส้ง่ส าเนารายงานการประชมุดังกล่าว

ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้รับรอง  

 
จากนัน้ นายฐติศัิกดิ ์สกลุครู ไดถ้ามทีป่ระชมุวา่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซักถาม หรอืมคีวามเห็นเกีย่วกับวาระ

นี้หรอืไม ่ 
 

เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซักถาม หรอืแสดงความคดิเห็น นายฐติศัิกดิ ์สกลุครู จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา
รับรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วันที ่26 กรกฎาคม 2562 

 

ในการนี้ นายฐติศัิกดิ ์สกุลครู ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะตอ้งไดร้ับอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตริบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2562 

เมือ่วนัที ่26 กรกฎาคม 2562 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากจากจ านวนเสยีงท ัง้หมด

ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี ้
 

 เห็นดว้ย   644,223,531   เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 

  ไมเ่ห็นดว้ย           0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000 

 งดออกเสยีง                 0   เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000 

 บตัรเสยี                   0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000 

 

                     

วาระที ่2  รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนนิงานของบรษิทั ประจ าปี 2562 
 

นายฐติศัิกดิ ์สกลุครู ประธานกรรมการบรหิาร ไดม้อบหมายให ้นายพงศศ์ริ ิศริธิร ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

เป็นผูช้ ีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกับผลการด าเนนิงานของบรษัิท ประจ าปี 2562 ตอ่ทีป่ระชมุ  

นายพงศ์ศริ ิศริธิร ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบรษัิท ประจ าปี 2562 ในส่วนของภาคปฏบัิตใิหท้ี่

ประชมุรับทราบในเรือ่งต่างๆ สรุปไดด้ังต่อไปนี้ กจิการของบรษัิทในปีทีผ่่านมาไดม้ีการขยายตัวธรุกจิใหม่ๆ  เกดิขึน้และ

จากทีท่า่นผูถ้อืหุน้ทราบ 2 ปีทีผ่า่นมาบรษัิทไดท้ างานขยายทา่เรอื ลานตูค้อนเทนเนอร ์และ โรงพักสนิคา้ (ICD) และมี

ขยายธุรกจิเพิม่เตมิไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบก การขนส่งระหว่างประเทศ หรือที่เรียกว่า freight management 

รวมถงึการผา่นพธิกีารศลุกากรซึง่อยูใ่นสว่นของ Freight Management เพิม่เตมิมากขึน้ ในสว่นของกจิกรรมเหลา่นัน้ใน

ระยะเวลา 2 ปีทีผ่า่นมามกีารเจรญิเตบิโตอยา่งตอ่เนื่อง โดยเฉพาะอยา่งทีท่่านผูถ้อืหุน้ทราบวา่กจิกรรมขนสง่ทีม่อียู่แลว้

ไดม้ีการเพิม่เตมิการขนส่ง E-commerce ซึง่ลูกคา้รายหลักของบรษัิทคอื ลาซาดา้เอ็กซเ์พรส โดยทางบรษัิทเขา้ไป

ใหบ้รกิารกับลาซาดา้ส่วนหนึง่ อกีส่วนที่ทางบรษัิทเพิม่เตมิคอืการขนส่งขา้มแดนโดยการสรา้งแบรนดใ์หม่ภายใตช้ือ่ 

MOVE Borderless ซึง่ไดม้กีารออกสือ่ท่ัวไปเพือ่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบแลว้นัน้ก็คอืในเรือ่งการขนสง่ขา้มแดนประเทศใน

ภูมภิาค South East Asia เพราะฉะนัน้ก็จะเชือ่มโยงกับสิง่ที่จะเกดิขึน้ในปีนี้และปีต่อๆ ไปในอนาคต ส าหรับปีนี้จะเป็น



 

 

   

 

หนา้ 4 จาก 13  

ทางดา้นขนสง่จากฐานลูกคา้ทีบ่รษัิทมอียูใ่นปัจจุบัน คอื E-commerce ซึง่เป็นธรุกจิทีม่อีนาคตหรอื Digital Commerce 

อกีดา้นหนึง่ก็คอื MOVE Borderless ทีผ่มจะตอ้งโฟกัสต่อไป สว่นกจิกรรม Freight Management เป็นธรุกจิทีท่ าก าไร

ไดส้งู ฉะนัน้ในปีนี้และปีต่อๆ ไปจะตอ้งเพิม่ฐานลูกคา้ใหม่ใหญ่ขึน้เพิอ่เพิม่ผลก าไรเบือ้งตน้ใหม้ากขึน้ รวมถงึจุดอกีจุด

หนึง่คอืเรือ่งของการเพิม่ธุรกจิขนสง่กับกลุ่มลกูคา้รายใหญ่ ฉะนัน้ปีนี้ส ิง่ทีจ่ะเกดิขึน้คอืปรับเพื่อเปลีย่น เพิม่เพือ่เตบิโต 

ซึง่ก็คอืการลดตน้ทุนอย่างต่อเนื่อง เพิม่โอกาสทางธุรกจิในกจิกรรมโลจสิตกิสใ์หม่ๆ นี่คอืเป้าหมายและภาพหลักของ

การรายงานผลประกอบการดา้นปฏบัิตกิารผมขอสง่ต่อใหส้ว่นทางดา้นการเงนิรายงานต่อไปครับ 

 

คุณดวงนภา ทองส ีรักษาการประธานเจา้หนา้ที่การเงนิ ไดร้ายงานต่อผูถ้ือหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมดังนี้ 

ส าหรับภาพรวมผลการด าเนนิงานในปี 2562  

สัดสว่นรายไดแ้บ่งเป้น 3 สายธุรกจิ คอื ท่าเรอื (Port) 23% ขนสง่ (Transport) 58% และขนสง่ระหวา่ง

ประเทศ (Freight Management) 19%  

รายไดท้า่เรอื 89.01 ลา้นบาท ขนสง่ 222.42 ลา้นบาท ขนสง่ระหวา่งประเทศ 70.57 ลา้นบาท  

ก าไรขัน้ตน้ (GP) ทา่เรอื (1.14) ลา้นบาท ขนสง่ 35.29 ลา้นบาท ขนสง่ระหวา่งประเทศ 12.06 ลา้นบาท  

ก าไรกอ่นจะหักค่าใชจ่้ายดอกเบีย้, ภาษี, ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่าย(EBITDA) ท่าเรอื (6.16) ลา้น

บาท ขนสง่ 32.18 ลา้นบาท ขนสง่ระหวา่งประเทศ 7.04 ลา้นบาท  

คา่เสือ่มราคา (DP) ทา่เรอื 10 ลา้นบาท ขนสง่ 12 ลา้นบาท ขนสง่ระหวา่งประเทศ 4 แสนบาท  

สรุปภาพรวมหลักรายไดล้ดลงจากปีกอ่นประมาณ 30% 

  

ในการนี้ นายฐติศัิกดิ ์สกลุครู ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องทีร่ายงานเพื่อทราบจงึไม่ตอ้งมี

การลงมต ิ
 

ทีป่ระชมุรับทราบผลการด าเนนิงานของบรษัิทประจ าปี 2562  
 

 

 
วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบก าไรขาดทุนรวม 

และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 

นายฐติศัิกดิ ์สกุลครู ประธานกรรมการบรหิาร ไดม้อบหมายให ้นางดวงนภา ทองส ีรักษาการประธาน

เจา้หนา้ที่การเงนิ เป็นผูช้ ีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกับงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบก าไร
ขาดทุนทีแ่สดงเงนิลงทุนรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิท ส าหรับรอบปีบัญชสีิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2562 

ต่อที่ประชุม โดย นางดวงนภา ทองส ีไดร้ายงานงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบก าไร
ขาดทุนรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิท ส าหรับรอบปีบัญชสีิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 โดยรายละเอยีด

ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 หนา้ 83 ซึง่ไดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุครัง้นี้แลว้ ใหท้ีป่ระชมุ
พจิารณาซึง่สรุปไดดั้งตอ่ไปนี้ 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ไดส้อบทานงบแสดงฐานะ

การเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ และงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทนุเฉพาะกจิการของบรษัิท 

ส าหรับรอบปีบัญชสีิน้สดุ วันที ่31 ธันวาคม 2562 โดยงบการเงนิดังกล่าวไดผ้า่นการตรวจสอบจาก นางสาวกรรณิการ ์วิ

ภาณุรัตน์ ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่7305 ผูส้อบบัญชขีองบรษัิทซึง่สังกัด บรษัิท กรนิทร ์ออดทิ จ ากัด แลว้ และมี

ความเห็นวา่ถกูตอ้ง ครบถว้น และเชือ่ถอืได ้รวมถงึไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ ซึง่สรุปสาระส าคัญไดดั้งนี้ 

 

ในปี 2562 บรษัิทมกีารจดจัดตัง้บรษัิทย่อย สัดสว่นการลงทุน 100% ท าใหใ้นหนา้งบการเงนิ ของปี 2562 จะน าเสนอ

งบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการ ดังนี้ 

 

         

 

 

 

 

 



 

 

   

 

หนา้ 5 จาก 13  

 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

               หน่วย : ลา้นบาท 

 
 

 

 

 

จากงบการเงนิส าหรับงวด 12 เดอืน สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทมีรายไดร้วม 392.84 ลา้นบาท 

ลดลงจ านวน 178 ลา้นบาท  เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปี 2561 ทีม่รีายได ้570.84  ลา้นบาท  ซึง่ในปี 2562  บรษัิท
ม ีรายไดจ้ากการใหบ้รหิาร-ธุรกจิท่าเรือ 88.07 ลา้นบาท รายไดจ้ากธุรกจิขนส่งในประเทศจ านวน 161.31 ลา้นบาท 

และรายไดจ้ากธุรกจิดา้นโลจสิตกิสจ์ านวน 131.42 ลา้นบาท สัดส่วนรายไดล้ดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนคดิเป็นรอ้ยละ 

31.18 เนื่องจากมีการปรับโครงสรา้งของธุรกจิดา้นโลจสิตกิส ์โดยการลดขนาดของทีมบรหิารเดมิทัง้หมดในเดอืน
ตุลาคม 2561 และจัดตัง้ทมีบรหิารใหม่ในเดอืนพฤศจกิายน 2561 จากการเปลีย่นแปลงดังกล่าว ส าหรับงวด 12 เดอืน

สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2562 อัตราขาดทนุสทุธขิองบรษัิท รอ้ยละ 8 ลดลงเมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่น มอัีตรา
ขาดทนุสทุธ ิรอ้ยละ 9 

จากงบการเงนิส าหรับงวด 12 เดอืน สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2562 มผีลขาดทนุ 29.87 ลา้นบาท ซึง่ขาดทนุ
ลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 41.10 เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่น ทีม่ผีลขาดทนุ 50.70 ลา้นบาท เนื่องจากรายไดท้ีล่ดลง

ของธรุกจิโลจสิตกิสแ์ละขนสง่ภายในประเทศ แตใ่นสว่นของตน้ทนุในการใหบ้รกิารและคา่ใชจ่้ายในการบรหิารก็ลดลง

เชน่เดยีวกัน บรษัิทไดม้กีารปรับกลยุทธท์างดา้นการตลาดโดยเพิม่รายไดข้องธรุกจิทา่เรอืจากลูกคา้รายใหมแ่ละจาก
ลกูคา้ E-Commerce ของธรุกจิขนสง่ภายในประเทศ 

 

       

 

 

 



 

 

   

 

หนา้ 6 จาก 13  

   งบแสดงฐานะการเงนิ 

                    หน่วย : พันบาท 

 

 
Book Value as of 31 Dec                       0.51          0.42 

  บรษัิทมสีนิทรัพยร์วมอยู่ที ่928.68 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.13 เมือ่เทยีบกับปีกอ่น ซึง่สว่นที่

เพิม่ขึน้มาจากการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุใหกั้บผูถ้อืหุน้เดมิของบรษัิทตามสดัสว่นการถอืหุน้ (RO) 

 บรษัิทมหีนี้สนิรวมอยู่ที ่249.05 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.25 เมือ่เทยีบกับปีกอ่นจากการลงทุน

ในการซือ้รถบรรทุกหัวลากเพิม่อกี 15 คัน หางอกี 15 คัน และรถบรรทุก 4 ลอ้จัมโบอ้กี 7 คัน ส าหรับใหบ้รกิารลูกคา้

รายใหมแ่ละลาซาดา้ 

 บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้อยู่ที ่679.63 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 21.70 เมือ่เทยีบกับปีกอ่นจากการ

จัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุใหกั้บผูถ้อืหุน้เดมิของบรษัิทตามสัดสว่นการถอืหุน้ (RO) 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

 
 

 



 

 

   

 

หนา้ 7 จาก 13  

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ไดพ้จิารณางบแสดงฐานะ

การเงนิและงบก าไรขาดทุนแลว้ ไม่มคีวามเห็นทีแ่ตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จงึเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชุม

สามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 เพื่อพจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนของบรษัิท ส าหรับรอบปี

บัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผูส้อบบัญชีของบริษัทไดต้รวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

จากนัน้ นายฐติศัิกดิ ์สกลุครู ไดถ้ามทีป่ระชมุวา่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซักถาม หรอืมคีวามเห็นเกีย่วกับวาระ

นี้หรอืไม ่ 

 
ผูถ้อืหุน้มขีอ้ซกัถาม ดังนี ้

 
นายนรา ศรเีพชร 

ผูถ้อืหุน้ 

ปีนี้ยังมีผลขาดทุนอยู่จ านวนหนึ่ง บริษัทคาดว่าจะมีรายไดป้ระมาณเท่าไหร่ถึงจะคุม้

ตน้ทนุและไมเ่กดิผลขาดทนุ 
 

นายฐติศัิกดิ ์สกลุคร ู

ประธานกรรมการบรหิาร 

หากดูจากงบการเงนิปีนี้บรษัิทขาดทุนประมาณ 30 ลา้นบาท จะเห็นไดว้่ามที่าเรอื (Port) 

ทีเ่ดยีวทีย่ังตดิลบ ซึง่ค่าใชจ่้ายของท่าเรอืทีเ่ป็นค่าเชา่ประจ าจ านวน 2 ลา้นบาท และค่า
เสือ่มราคาทุกส่วนงานอกีประมาณ 26 ลา้นบาท ปัญหาหลักคอืหลังจากที่ไดม้ีการปรับ

การท างานและลดตน้ทุนแลว้ส่วนงานอื่นมีก าไรยกเวน้ท่าเรือ เกดิจากการที่บรษัิทใช ้

ท่าเรอืเป็นการขนส่งตูค้อนเทนเนอร ์ซึง่การขนสง่ตูค้อนเทนเนอรม์ีการจอดนอ้ยใชเ้วลา

เร็วในการขนถา่ย ปัจจุบันเกดิปัญหาร่องน ้าเป็นหลักรวมถงึปัญหาหนา้ท่าดว้ย ในปัจจุบันมี

เรอืเขา้มาเยอะขึน้ท าใหปั้ญหาร่องน ้าหนา้ท่าดขี ึน้ แต่ร่องน ้าหลักก็ยังไม่ดขี ึน้ประกอบกับ
แหลมฉบังโตขึน้มาก เพราะฉะนัน้โลเกชั่นของบรษัิทก็ไม่สามารถทดแทนความหนาแน่น

แหลมฉบังได ้ดังนัน้เรอืทีเ่ขา้ท่ามาจะเป็นสนิคา้เทกองเกอืบทัง้หมดและใชร้ะยะเวลาใน
การขนถ่ายหลายวัน ท าใหข้ีดความสามารถในการหารายไดข้องท่าเรือไดน้อ้ย แต่ใน

ขณะเดยีวกันทา่เรอืมตีน้ทนุทีส่งู ปัจจุบันคณะกรรมการไม่ไดน้ิง่นอนใจพยายามหาวธิทีี่จะ
เปลีย่นทา่เรอืส าหรับสนิคา้เทกองแบบเต็มรูปแบบ ในสว่น ICD ปีทีแ่ลว้ไมโ่ดนผลกระทบ

โควดิ-19 แต่ปีนี้เจอผลกระทบเต็มที่ บรษัิทพยายามหารายไดป้ระจ าของท่าเรือใหเ้ต็ม

ทกุพืน้ทีท่ีม่อียูแ่ละใชป้ระโยชนใ์หเ้ต็มพืน้ที ่
 

ขอเรียนท่านผูถ้ือหุน้ว่าถา้บรษัิทตัดท่าเรือออกไปจะมีผลก าไร และขอแจง้ใหท้ราบว่า
บรษัิทจะยกเลกิการเชา่ทีด่นิกับเจา้ของไม่ไดเ้นื่องจากมคี่าใชจ่้ายทีส่งูคอืจ่ายตลอดอายุ

สัญญาทีเ่ชา่ จงึตอ้งเชา่ทีด่นิต่อไปและพยายามหารายไดเ้พิม่เพือ่ลดผลขาดทุนใหน้อ้ย

ทีส่ดุหรอืไมข่าดทนุเลย จงึเรยีนทา่นผูถ้อืหุน้เพือ่ทราบ 
 

 
เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซักถาม หรือแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ นายฐติศัิกดิ ์สกุลครู จงึขอใหท้ี่ประชุม

พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบก าไรขาดทุนรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กจิการของบรษัิท ส าหรับรอบปีบัญชสีิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2562 

ในการนี้ นายฐติศัิกดิ ์สกุลครู ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะตอ้งไดร้ับอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้ง

มากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตังิบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

และงบก าไรขาดทนุรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่

31 ธนัวาคม 2562 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ขา้งมากจากจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

 
เห็นดว้ย 644,223,531 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 

 

 

 

 



 

 

   

 

หนา้ 8 จาก 13  

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิดการจดัสรรก าไรสุทธเิพือ่เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปัน

ผล ประจ าปี 2562 
 

นายฐติศัิกดิ ์สกลุครู ประธานกรรมการบรหิาร ไดส้รุปเกีย่วกับการจัดสรรก าไรสุทธเิพือ่เป็นทุนส ารองตาม

กฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2562 ดังนี้ บรษัิทมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ประมาณรอ้ยละ 

30 ของก าไรสุทธ ินอกจากนี้ พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตาม

ขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 48 และ 51 (ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) ก าหนดหา้มไมใ่หบ้รษัิทประกาศจ่ายเงนิปันผล นอกจากโดยมติ

ของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และบรษัิทตอ้งจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไร

สทุธปิระจ าปี หักดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าบริษัทจะมทีุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจด

ทะเบยีน อยา่งไรก็ด ีเนื่องจากบรษัิทมผีลการด าเนนิงานขาดทุนและตอ้งการเงนิทนุหมุนเวยีนเพือ่ใชใ้นกจิการ ทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบริษัท ครั ้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563  จึงเห็นสมควรใหง้ดจ่ายเงินปันผลส าหรับผล

ประกอบการปี 2562 และงดจัดสรรเงนิส ารองตามกฎหมาย 

 
จากนัน้ นายฐติศัิกดิ ์สกลุครู ไดถ้ามทีป่ระชมุวา่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซักถาม หรอืมคีวามเห็นเกีย่วกับวาระ

นี้หรอืไม ่ 

 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 

เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซักถาม หรอืแสดงความคดิเห็น นายฐติศัิกดิ ์สกลุครู จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา
อนุมัตงิดการจัดสรรก าไรสทุธเิพือ่เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2562 

 
ในการนี้ นายฐติศัิกดิ ์สกุลครู ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะตอ้งไดร้ับอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้ง

มากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว และมีมตอินุมตังิดการจดัสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2562 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก

จากจ านวนเสียงท ัง้หมดของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสียงลงคะแนน โดยมี

รายละเอยีดดงันี ้
 

เห็นดว้ย 644,223,531 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 
 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมตักิารเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ ประจ าปี 2563  

 

 นายฐติศัิกดิ ์ สกลุครู ประธานกรรมการบรหิารไดแ้ถลงต่อทีป่ระชมุวา่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล และ

เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนไดอ้ยา่งเป็นอสิระ จงึเรยีนเชญิกรรมการทีค่รบวาระออกจากหอ้งประชมุ และไดช้ีแ้จง

วา่ กรรมการทีค่รบวาระการด ารงต าแหน่งประจ าปี 2563 มรีายชือ่ ดังนี้   

1. พลเอก จงศักดิ ์พานชิกลุ ต าแหน่ง กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ 

2. นายธานี โลเกศกระว ี ต าแหน่ง กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

3. นายธรีบลูย ์อรยิสทุธวิงศ ์ ต าแหน่ง กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนด 

คา่ตอบแทน 

ส าหรับการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชือ่บคุคลทีเ่หมาะสม 

เพือ่เขา้รับการคัดเลอืกเป็นกรรมการบรษัิท เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษัิทพจิารณาเป็นการล่วงหนา้ ตัง้แตเ่ดอืน 

ตลุาคม - ธันวาคม 2562 ซึง่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอรายชือ่กรรมการเพือ่รับการคัดเลอืกแตอ่ย่างใด 

 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ครัง้ที ่1/2563 เมือ่วันที ่28 มกราคม 2563 โดยไม่

รวมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีในวาระนี้ ไดพ้จิารณาถงึความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรไดร้ับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
บรษัิท โดยพจิารณาจากความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์การท างาน และคณุสมบัตติามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน 

พ.ศ. 2535 ของกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระแลว้ จงึมีมตเิห็นสมควรใหค้ณะกรรมการบรษัิทเสนอต่อที่
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ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารเลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระกลับเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการสบืตอ่ไปอกีวาระหนึง่ รวมทัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอืน่ๆ ตอ่ไปตามเดมิดังนี้  

1. พลเอก จงศักดิ ์พานชิกลุ 

2. นายธานี โลเกศกระว ี

3. นายธรีบลูย ์อรยิสทุธวิงศ ์

 

นอกจากนี้ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่3/2563 เมือ่วันที ่16 เมษายน 2563 เห็นว่ากรรมการทัง้
สามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัตคิรบถว้นตามขอ้บังคับของบรษัิท พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ

กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์อกีทัง้เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ 

สามารถอุทศิเวลาและความสามารถเพือ่ประโยชนส์งูสดุแกบ่รษัิท ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย จงึเหมาะสมทีจ่ะ
ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท ดังนั้น จงึเห็นสมควรใหเ้ลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลับเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการสบืตอ่ไปอกีวาระหนึง่ รวมทัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอืน่ๆ ตอ่ไปตามเดมิ  

 

 

จากนัน้ นายฐติศัิกดิ ์สกลุครู ไดถ้ามทีป่ระชมุวา่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซักถาม หรอืมคีวามเห็นเกีย่วกับวาระ
นี้หรอืไม ่ 

 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถาม  

 

เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซักถาม หรอืแสดงความคดิเห็น นายฐติศัิกดิ ์สกลุครู จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา
อนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจ าปี 2563 โดยขอใหล้งมติเลือกตัง้กรรมการเป็น

รายบคุคล 
 

ในการนี้ นายฐติศัิกดิ ์สกุลครู ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะตอ้งไดร้ับอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตักิารเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ประจ าปี 2563 ตามทีเ่สนอ โดยลงมตเิลอืกต ัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

 
1.  พลเอก จงศกัดิ ์พานชิกุล ทีป่ระชุมไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากจากจ านวนเสยีง

ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 
เห็นดว้ย 644,223,531 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 
  

2.  นายธาน ีโลเกศกระว ีทีป่ระชุมไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากจากจ านวนเสยีงท ัง้หมด

ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้
 

เห็นดว้ย 644,223,531 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 
 

3.  นายธรีบูลย ์อรยิสุทธวิงศ ์ทีป่ระชุมไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากจากจ านวนเสยีง
ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 

เห็นดว้ย 644,223,531 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ         0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 

 
 

 จากนัน้เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทไดเ้ชญิกรรมการทัง้สองทา่นกลับเขา้สูห่อ้งประชมุ 
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วาระที ่6  พจิารณาอนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 

 
  นายฐติศัิกดิ ์สกลุครู ประธานกรรมการบรหิาร ชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกับการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประจ าปี 2563 โดยไดร้ายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 
มกราคม 2563  และประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ไดพ้ิจารณาก าหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการบรษัิท โดยค านึงถงึความเหมาะสมกับหนา้ที่ความรับผดิชอบของกรรมการ และเชือ่มโยง
คา่ตอบแทนกับผลการด าเนนิงานโดยรวมของบรษัิท รวมทัง้เปรยีบเทยีบกับบรษัิทอืน่ทีอ่ยูใ่นธรุกจิเดยีวกัน และมขีนาด

ใกลเ้คยีงกัน จงึเห็นสมควรก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ในวงเงนิรวมไมเ่กนิ 3,000,000 บาท (สามลา้น

บาทถว้น) ซึ่งสูงกว่าปี 2562 เนื่องจากมีกรรมการครบตามจ านวนที่น่ังของบริษัท (รวมคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง ) และใหค้ณะกรรมการบรษัิทจัดสรรกันเองภายในวงเงนิดังกลา่ว โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 
 

  
 หมายเหต ุ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร/พนักงานของบรษัิท ของบรษัิทยอ่ย หรอืของผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ไมม่ ี
   สทิธไิดร้ับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการหรอืกรรมการชดุย่อย 

 

จากนัน้ นายฐติศัิกดิ ์สกลุครู ไดถ้ามทีป่ระชมุวา่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซักถาม หรอืมคีวามเห็นเกีย่วกับวาระ
นี้หรอืไม ่ 

 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 

 

เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซักถาม หรอืแสดงความคดิเห็น นายฐติศัิกดิ ์สกลุครู จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา
อนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 

 
ในการนี้ นายฐติศัิกดิ ์สกลุครู ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่วาระนี้จะตอ้งไดร้ับอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ย

กวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

 
 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นไมน่อ้ยกวา่สองในสามจากจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชุม โดยมรีายละเอยีดดงันี ้
 

เห็นดว้ย 644,223,531 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 
     

วาระที ่7  พจิารณาอนุมตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2563 

 
 นายฐติศัิกดิ ์สกุลครู ประธานกรรมการบรหิาร ไดช้ีแ้จงรายละเอยีดเกี่ยวกับการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชแีละ

ก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบัญช ีประจ าปี 2563 โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่2/2563 เมือ่วันที ่2 มนีาคม 
2563 และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่3/2563 เมือ่วันที ่16 เมษายน 2563 ไดพ้จิารณาคัดเลอืกผูส้อบบัญชี

ของบรษัิท โดยพจิารณาจากผลการปฏบัิตงิาน ความเป็นอสิระของผูส้อบบัญช ีและค่าตอบแทนการสอบบัญช ีรวมทัง้
ไดใ้หค้วามเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทใหเ้สนอแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชคีนใดคนหนึง่ตามทีม่รีายชือ่ดังต่อไปนี้ จาก

บรษัิท กรนิทร ์ออดทิ จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท ประจ าปี 2563 

 
1)   นายเจษฏา หังสพฤกษ์      ผูส้อบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3759 (เป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิท

มาแลว้เป็นระยะเวลา 4 ปี ตัง้แตปี่ 2559) หรอื 
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2)   นางสาวกรรณกิาร ์วภิาณุรัตน ์     ผูส้อบบัญชีอนุญาต เลขที่ 7305 (เป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิท

มาแลว้เป็นระยะเวลา 4 ปี ตัง้แตปี่ 2559) หรอื 
3)   นายจโิรจ ศริโิรโรจน ์     ผูส้อบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5113 (เป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิท

มาแลว้เป็นระยะเวลา 4 ปี ตัง้แตปี่ 2559) หรอื 
4)   นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑติ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 (เป็นผูส้อบบัญชี

ของบรษัิทเสนอแตง่ตัง้ปีแรก) หรอื 
5)   นางสมุนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 (เป็นผูส้อบบัญชี

ของบรษัิทเสนอแตง่ตัง้ปีแรก)  

 
 

ทัง้นี้ ใหผู้ส้อบบัญชคีนใดคนหนึ่งขา้งตน้เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บรษัิท และในกรณีทีผู่ส้อบบัญชดัีงกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบัิตงิานได ้ใหบ้รษัิท กรนิทร ์ออดทิ จ ากัด จัดหาผูส้อบ

บัญชรีับอนุญาตรายอืน่ของท าหนา้ทีแ่ทน และใหก้ าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าปี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบรษัิท 

จ านวน 2,105,000 บาท (สองลา้นหนึ่งแสนหา้พันบาทถว้น) ซึง่ยังไม่รวมค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิทีเ่กีย่วเนื่องกับ
การตรวจสอบงบการเงนิโดยตรงทีจ่ะเรยีกเก็บตา่งหาก ทัง้นี้ไมเ่กนิ 96,000 บาท (เกา้หมืน่หกพันบาทถว้น)               

 
จากนัน้ นายฐติศัิกดิ ์สกลุครู ไดถ้ามทีป่ระชมุวา่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซักถาม หรอืมคีวามเห็นเกีย่วกับวาระ

นี้หรอืไม ่ 

ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 
 

เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซักถาม หรอืแสดงความคดิเห็น นายฐติศัิกดิ ์สกลุครู จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา
อนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญช ีประจ าปี 2563 

 
ในการนี้ นายฐติศัิกดิ ์สกุลครู ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะตอ้งไดร้ับอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้ง

มากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบ

บญัช ีประจ าปี 2563 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นขา้งมากจากจ านวนเสยีงท ัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

 

เห็นดว้ย 644,223,531 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 

     
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จ านวน 281,595,361 บาท จาก เดมิ ทุนจด

ทะเบยีน 1,757,131,698.04 บาท เป็นทนุจดทะเบยีน 1,475,536,337.04 บาท โดยการตดัหุน้

สามญัทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายออกจ านวน 414,110,825 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.68 บาท 
(หกสบิแปดสตางค)์ 

 

  นายฐติศัิกดิ ์สกลุครู ประธานกรรมการบรหิาร ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุว่า ภายใต ้พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ก าหนดว่า บรษัิทจะเพิม่ทุนจากจ านวนทีจ่ดทะเบยีนไวแ้ลว้โดยการออก

หุน้ใหม่เพิม่ขึน้ไดเ้มือ่หุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้ับช าระเงนิค่าหุน้ครบถว้นแลว้ หรอื ในกรณีหุน้ยังจ าหน่ายไม่

ครบ หุน้ทีเ่หลอืตอ้งเป็นหุน้ทีอ่อกเพือ่รองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอื ใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ ดังนัน้ บรษัิทจะตอ้ง

ด าเนนิการลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิท จ านวน 281,595,361 บาท โดยการตัดหุน้สามัญทีย่ังไมไ่ดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 

414,110,825 หุน้  ซึ่งเป็นหุน้ที่เหลือจากการจัดสรรใหกั้บผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right 

Offering) และคงเหลอืจากการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุนทีบ่รษัิทไดอ้อกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธทิี่จ า

ซือ้หุน้สามัญ (B-W5) ตามมตทิีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วันที ่26 กรกฎาคม 2562 ซึง่จะท าใหทุ้นจด

ทะเบยีนของบรษัิทลดลง จากเดมิทนุจดทะเบยีน 1,757,131,698.04 บาท เป็น 1,475,536,337.04 บาท 

 

จากนัน้ นายฐติศัิกดิ ์สกลุครู ไดถ้ามทีป่ระชมุวา่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซักถาม หรอืมคีวามเห็นเกีย่วกับวาระ

นี้หรอืไม ่ 
 

ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถาม  
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เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซักถาม หรอืแสดงความคดิเห็น นายฐติศัิกดิ ์สกลุครู จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา

อนุมัตกิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษัิท จ านวน 281,595,361 บาท จาก เดมิ ทุนจดทะเบยีน 1,757,131,698.04 บาท 
เป็นทุนจดทะเบยีน 1,475,536,337.04 บาท โดยการตัดหุน้สามัญที่ยังไม่ไดอ้อกจ าหน่ายออกจ านวน 414,110,825 

หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.68 บาท (หกสบิแปดสตางค)์ 
 

ในการนี้ นายฐติศัิกดิ ์สกลุครู ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่วาระนี้จะตอ้งไดร้ับอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ย
กวา่สามในสี ่(3/4) ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  และมีมติอ นุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษ ัท จ านวน 
281,595,361 บาท จาก เดมิ ทุนจดทะเบยีน 1,757,131,698.04 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 

1,475,536,337.04 บาท โดยการตดัหุ ้นสามญัที่ย งัไม่ได้ออกจ าหน่ายออกจ านวน 
414,110,825 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.68 บาท (หกสบิแปดสตางค)์ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่

นอ้ยกว่า 3 ใน 4 จากจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุ ้นซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสียง

ลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี ้
 

เห็นดว้ย 644,223,531 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 
     

     
 

วาระที ่9  พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั                         

                   การลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 

 

   นายฐติศัิกดิ ์สกลุครู ประธานกรรมการบรหิาร แจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจด

ทะเบยีนของบรษัิท ตามทีป่รากฏในระเบยีบวาระที ่8 บรษัิทจงึตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4. 

โดยใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนี้แทน   

 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีน จ านวน 1,475,536,337.04 บาท (หนึง่พันสีร่อ้ยเจ็ดสบิหา้ลา้นหา้แสน 

สามหมืน่หกพันสามรอ้ยสามสบิเจ็ด 

บาทสีส่ตางค)์ 

 แบง่ออกเป็น       2,169,906,378 หุน้ (สองพันหนึง่รอ้ยหกสบิเกา้ลา้นเกา้ 

แสนหกพันสามรอ้ยเจ็ดสบิแปดหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ          0.68 บาท (หกสบิแปดสตางค)์ 

  

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามัญ      2,169,906,378  หุน้ (สองพันหนึง่รอ้ยหกสบิเกา้ลา้นเกา้ 

แสนหกพันสามรอ้ยเจ็ดสบิแปดหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธ ิ                         -           หุน้  ( - )” 

 

 

จากนัน้ นายฐติศัิกดิ ์สกลุครู ไดถ้ามทีป่ระชมุวา่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซักถาม หรอืมคีวามเห็นเกีย่วกับวาระ

นี้หรอืไม ่ 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 

 

เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซักถาม หรอืแสดงความคดิเห็น นายฐติศัิกดิ ์สกลุครู จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา
อนุมัตแิกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิท 

 
ในการนี้ นายฐติศัิกดิ ์สกลุครู ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่วาระนี้จะตอ้งไดร้ับอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ย

กวา่สามในสี ่(3/4) ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 



 

 

   

 

หนา้ 13 จาก 13  

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 
จากจ านวนเสียงท ัง้หมดของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสียงลงคะแนน โดยมี

รายละเอยีดดงันี ้

  

เห็นดว้ย 644,223,531 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 

 

วาระที ่10   พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

 
 นายฐติศัิกดิ ์สกุลครู ประธานกรรมการบรหิาร ไดถ้ามที่ประชุมว่ามีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีขอ้ซักถาม หรือมี

ความเห็นอืน่ใดหรอืไม ่
 

ผูถ้อืหุน้มขีอ้ซกัถาม ดังนี้ 

 
นายนรา ศรเีพชร 

ผูถ้อืหุน้ 

ปัจจุบันวกิฤตโควดิ-19 บรษัิทไดร้ับผลกระทบหรือไม่ และถา้มีคณะกรรมการมีความ

คดิเห็นอยา่งไร 
 

นายฐติศัิกดิ ์สกลุคร 
ประธานกรรมการบรหิาร 

บรษัิทไดร้ับผลกระทบโดยมีการชลอไประยะหนึ่ง เพราะบรษัิทรับงานโลจสิตกิสเ์ป็น
หลัก ในส่วนงานที่เป็นลูกคา้ประจ าคือลาซาดา้สนิคา้เขา้ออกขลอตัวลง และจากงบ

การเงินรายไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ที่เพิ่งเปิดเผยสารสนเทศไปก็จะเห็นไดว้่าขาดทุน

นอ้ยลงจะมีเพียงท่าเรือที่ทางบริษัทก าลังพยายามเพิ่มรายไดต้ามที่ทางประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิารไดร้ายงานไปในวาระกอ่นหนา้นัน้คอื Cross border เป็นลักษณะสนิคา้

ทีม่ลีกูคา้รายใหญเ่ขา้มาซึง่เดมิจะเริม่ตัง้แตม่นีาคมทีผ่่านมาแตเ่จอสถานการณ์โควดิ-19 
ท าใหช้ลอออกไป และจะเริม่ขนสง่ในไตรมาสนี้โดยจุดแรกทีจ่ะไปคอืพม่าซึง่อยูร่ะหว่าง

ด าเนนิการ ขอเรยีนทา่นผูถ้อืหุน้ว่าบรษัิทไม่ไดห้ยดุพัฒนาและหาชอ่งทางเพิม่เตมิ ฝ่าย

บรหิารซึง่น าทีมโดยประธานเจา้หนา้ที่บรหิารผลักดันอย่างเต็มก าลังเพื่อใหม้ีรายได ้
เพยีงพอกับคา่ใชจ่้ายและปีถัดไปน่าจะมกี าไร 

 
น.ส.ผาณติ จันทรแ์สง 

ผูถ้อืหุน้ 

ตามทีป่ระชุมครัง้ก่อนไดม้ีแจง้เรื่องการลงทุนในพลังงานที่ประเทศเวียดนาม ขอทราบ

ความคบืหนา้ของโครงการดว้ย 
 

นายฐติศัิกดิ ์สกลุคร 

ประธานกรรมการบรหิาร 

ธุรกจิพลังงานที่ประเทศเวียดนามขณะนี้ทีมคณะท างานและบรหิารโครงการ รวมถงึ

คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งก าลังด าเนนิการตรวจสอบและ
วิเคราะห์ถึงผลกระทบและความเป็นไปไดใ้นการด าเนินการโครงการ เนื่องจากมี

คา่ใชจ่้ายบางสว่นเพิม่ขึน้ คอื คา่ Grid ทีเ่พิม่ขึน้ในจ านวนทีส่งูพอสมควร คณะกรรมการ
บรษัิทไดพ้จิาณาดว้ยความระมัดระวัง โดยท าการศกึษาและวเิคราะหเ์พื่อใหม้ั่นใจว่า

ด าเนนิโครงการไปแลว้จะไมเ่กดิผลกระทบกับการลงทนุของบรษัิท  

 
 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดซักถามหรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ พลเอก จงศักดิ ์พานชิกลุ ประธานกรรมการ 
จงึไดก้ลา่วขอบคณุและกลา่วปิดการประชมุ 

 

ปิดประชมุเวลา 15.00 นาฬกิา 
 

 
        ขอแสดงความนับถอื 

 
       -พลเอก จงศกัดิ ์พานชิกลุ- 

     ประธานกรรมการ 

 
 

 -นางสาวกรวรรณ แสนชมภ-ู 
       ผูบั้นทกึการประชมุ                            
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