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ส่วนที่ 1 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) (เดิม บริษัท บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน)) ท ำธุรกจิให้บริกำร

ด้ำนโลจิสติกส์แบบครบวงจร มีควำมมุง่มัน่จะเป็นหนึง่ในผู้น ำในกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์แบบครบวงจรในห่วงโซ่

อปุทำน (Integrated Logistics) ของประเทศไทย จึงสร้ำงคำ่นิยมหลกั (Core Value) เพื่อเป็นบรรทดัฐำนท่ีเป็น

ลกัษณะเฉพำะขององคก์ร และส่งผลต่อพฤติกรรมองคก์ร เพื่อเป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบตัิของพนกังำนใน

องค์กร โดยสร้ำงโซลชูัน่อย่ำงยัง่ยืนด้วยวิธีกำรท่ีชำญฉลำดให้แก่ลกูค้ำและคู่ค้ำทำงธุรกิจของเรำ ท ำงำนอยำ่งมี

ประสิทธิภำพ เพื่อสร้ำงผลตอบแทนอย่ำงยัง่ยืนให้แก่ผู้ ถือหุ้น และบริษัทและพนกังำนอำศยัอยู่ร่วมกบัสงัคมและ

ส่ิงแวดล้อมได้อย่ำงยัง่ยืน      บริษัทจดทะเบยีนเปล่ียนแปลงชื่อและโลโก้ของบริษัทเป็น บริษทั บี จิสติกส์ จ ำกดั 

(มหำชน) เมื่อวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ์ 2561 ที่กระทรวงพำณิชย์ ตำมมติที่ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่   1/2561 เมื่อวนัท่ี 

8 กมุภำพนัธ์ 2561 ทัง้นีเ้พื่อให้สอดคล้องกบัพนัธกิจของบริษัท  

วิสัยทัศน์ ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั คือ 

เรำจะเชื่อมโยงและผสำนนวตักรรม เทคโนโลยี และบคุลำกร เพื่อ

ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์อยำ่งเป็นเลิศ และสร้ำงเครือขำ่ยทัว่โลก เพื่อ

ขยำยควำมสำมำรถกำรให้บริกำรอย่ำงสมบรูณ์แบบ 

พันธกิจ ของบริษทั คือ 

เรำจะส่งมอบคุณค่ำด้ำนโลจิสติกส์และซัพพลำยเชนให้แก่คู่ค้ำเพื่อ

สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืน 

ภาพรวมโครงสร้างธุรกิจ และการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) ท ำธุรกจิให้บริกำรด้ำนโลจิสตกิส์แบบครบวงจร ซึง่ประกอบด้วย 

1. บริกำรท่ำเทยีบเรือและลำนตู้คอนเทนเนอร์และคลงัสินค้ำ ซึง่ตัง้อยู่บริเวณปำกแม่น ำ้บำงปะกงเชือ่มต่อกบั

อ่ำวไทย  

2. บริกำรรับจดักำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ (International Freight Forwarding Services and 

Transport Management Service)และบริกำรพิธีกำรศลุกำกร (Customs Clearance)  

3. บริกำรขนส่งในประเทศ โดยมีรถหวัลำก และหำงลำก รองรับงำนบรรทกุสินค้ำที่หลำกหลำย เชน่ ตู้คอน

เทรนเนอร์ สินค้ำเทกอง สินค้ำขนำดใหญ่ 
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4. บริกำรบริหำรจดัด้ำนโลจิสตกิส์กบัโครงกำรตำ่งๆ (Project Management)  

5. บริกำรบรรจสิุนค้ำแบบเต็มตู้และไม่เต็มตู้  เพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำ (FCL&LCL Import & Export) 

6. บริกำรขนส่งสินค้ำและบริกำรระวำงเรือระดบัย่อย (NVOCC) บริกำรรวบรวมสินค้ำตัง้แต่สองรำยกำรขึน้

ไปเพื่อประหยดัคำ่ใช้จ่ำยในกำรขนส่ง (Consolidation) บริหำรจดักำรบรรจสิุนค้ำในตู้คอนเทนเนอร์ 

(CFS) ทัง้กำรน ำเข้ำและส่งออก ณ ท่ำเรือกรุงเทพฯ (ทำ่เรือคลองเตย) 

7. บริกำรท่ีปรึกษำทำงกำรค้ำ (Trade Consultant Service) 

 

 

 

กลุ่มบริษัทท่ีด ำเนินกำรภำยใต้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทัง้หมด 3 บริษัท โดยแบง่เป็นกลุ่มธุรกิจ 

3 กลุ่มหลกั ดงันี ้

1. กลุ่มธุรกิจให้บริกำรสินเชื่อ และแฟคเตอร่ิง 

• บริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จ ำกดั (BYC) บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 

2. กลุ่มธุรกิจให้บริกำรโลจิสตกิส์ 

• บริษัท ซีพีเอส ชิปปิง้ แอนด์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (CPS) บริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 26 

3. กลุ่มธุรกิจพลงังำน 

• บริษัท จีเอ พำวเวอร์ จ ำกดั (GAP) ประเทศสิงคโปร์ บริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40  
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ประวัติความเป็นมาของบริษทั 

บริษัทเร่ิมด ำเนินธุรกิจท่ำเทียบเรือและกำรให้บริกำรอื่นๆที่เก่ียวข้อง ตัง้แต่ปี 2542 เป็นต้นมำ โดยได้รับ

ใบอนญุำตที่ส ำคญัเก่ียวกบักำรให้บริกำรท่ำเทยีบเรือ ได้แก่ ใบอนญุำตประกอบกิจกำรท่ำเรือเดินทะเล ใบอนญุำตให้

ใช้ท่ำเทียบเรือ ใบอนญุำตให้เปิดท ำเนยีบท่ำเรือและโรงพกัสินค้ำ และใบอนญุำตให้เปิดด ำเนนิกำรโรงพกัสินค้ำเพื่อ

ตรวจปล่อยของขำเข้ำและบรรจขุองขำออกนอกเขตท ำเนียบท่ำเรือ (ICD)  

ในอดีต กำรด ำเนินธุรกิจทำ่เทยีบเรือของบริษัท มีลกัษณะเป็นท่ำเทียบเรือสินค้ำบรรจตุู้  (Container 

Terminal) โดยมีกำรให้บริกำรกบัเจ้ำของเรือ เจ้ำของตู้สินค้ำ และผู้ ส่งออกและน ำเข้ำสินค้ำ แต่เนื่องจำกร่องน ำ้บำงปะ

กงตืน้เขินเรือขนส่งสินค้ำระหวำ่งประเทศเข้ำเทยีบท่ำเรือของบริษทัไม่ได้ ส่งผลให้รำยได้ของบริษัทลดลงอยำ่งมำก 

ปัจจบุนั บริษัทจงึต้องปรับเปล่ียนมำให้บริกำรกบัเรือขนส่งสินค้ำชำยฝ่ัง (ขนส่งภำยในประเทศ) และเรือล ำเลียงที่ขน

สินค้ำประเภทเทกองตัง้แต่ปี 2551 เป็นต้นมำ 

ตำมแผนกำรขยำยธุรกจิของบริษทัในด้ำนโลจิสตกิส์นัน้ บริษัทได้เร่ิมด ำเนินธุรกจิบริกำรขนส่งทำงถนน กำร

บริกำรให้เช่ำรถเครน กำรจ ำหน่ำยรถบรรทกุ และ กำรบริกำรซ่อมรถ ตัง้แต่เดือนธันวำคม 2558 เป็นต้นมำ ปัจจบุนัใน

ส่วนกำรจ ำหน่ำยรถบรรทกุ และ กำรบริกำรซ่อมรถบริษัทไม่ได้ด ำเนินงำนด้ำนนีแ้ล้ว 

ปัจจบุนั บริษัทจงึสำมำรถให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์แบบครบวงจรในห่วงโซ่อปุทำน (Integrated Logistics) ที่

หลำยหลำกมำกขึน้ ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้ครบวงจรมำกขึน้ ซึง่โดยสรุปแล้วมกีำรบริกำรท่ีด ำเนินกำรอยู่

คือ ท่ำเทียบเรือเพื่อขนถ่ำยสินค้ำเทกอง โรงพกัสินค้ำเพื่อตรวจปล่อยของขำเข้ำและบรรจขุองขำออกนอกเขตท ำเนียบ
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ท่ำเรือ (ICD) คลงัสินค้ำทัว่ไปและบริหำรภำยในคลงัสินค้ำ กำรขนถ่ำยสินค้ำ กำรให้เช่ำรถเครน บริกำรด ำเนินพิธีกำร

ศลุกำกรส ำหรับกำรน ำเข้ำและส่งออก กำรขนส่งทำงถนนทัง้ในประเทศและกำรขนส่งข้ำมแดน บริษัทยงัพจิำรณำที่จะ

เพิ่มกำรบริกำรท่ีเก่ียวข้องในอนำคตอีกหลำยประเภท ตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ เช่น คลงัสินค้ำทณัฑ์บน ซึง่ก ำลงั

อยู่ในระหวำ่งขอใบอนญุำตและจดัตัง้กบัทำงกรมศลุกำกร ซึง่เป็นกำรด ำเนินกำรท่ีสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ และพนัธกิจ

ของบริษัท 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2558 นำงบงกช รัศมีไพศำล ซึง่เป็นกรรมกำรของบริษัท ได้เปล่ียนนำมสกลุ จำกเดิม 

นำงบงกช รัศมีไพศำล มำเป็น  นำงบงกช รุ่งกรไพศำลแทน 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ทีป่ระชมุสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2558 มีมตแิต่งตัง้นำยฐิติศกัดิ์ สกลุครู เป็น

กรรมกำรแทนนำยศภุกจิ ดลุยพชิช์ กรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 

วันที่ 28 มิถุนายน 2558 นำยยงยศ ปำละนิตเิสนำ กรรมกำรบริษัท โดยแจ้งควำมประสงค์ขอลำออกจำก

กำรเป็นกรรมกำรบริษัท  

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมกำรได้มีมตแิต่งตัง้ นำยดนยั เป่ียมทิพย์มนสั เป็นกรรมกำรบริษัทแทน

นำยยงยศ ปำละนิติเสนำ กรรมกำรท่ีลำออก โดยให้มีผลตัง้แต่วนัที่ 23 กรกฎำคม 2558 เป็นต้นไป พร้อมทัง้มอบหมำย

ให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบตัิกำร (Chief Operation Officer) อีกต ำแหน่งหน่ึงโดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 

24 กรกฎำคม 2558 เป็นต้นไป   

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมกำรได้มีมติอนมุตัิกำรลำออกของนำงบงกช รุ่งกรไพศำล จำกต ำแหน่ง

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทเนื่องจำกมีภำรกจิอื่นๆ มำกขึน้ รวมถึงได้รับแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมกำร Logistics 

System & Trade Facilitation ของสภำผู้ ส่งสินค้ำทำงเรือแห่งประเทศไทย จึงท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ประธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทได้อยำ่งเต็มก ำลงั โดยให้มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยำยน 2558 เป็นต้นไป อย่ำงไรก็ตำมนำง

บงกช รุ่งกรไพศำล ยงัคงด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและเลขำนกุำรบริษัท ต่อไป  

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 นำยกจิจำ สมญัญำหิรัญ ซี่งได้ยื่นหนงัสือลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร  

วันที่ 25 สิงหาคม 2558 คณะกรรมกำรได้รับทรำบกำรลำออกของ นำยสรัุตน์ ประลองศิลป์ จำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมผีลตัง้แต่วนัท่ี 25 สิงหำคม 2558 และมมีติแต่งตัง้ นำยสรัุตน์ ประลองศิลป์ เป็น

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (Chief Executive Officer) (เพิ่มเติมจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท) โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 21 

กนัยำยน 2558 เป็นต้นไป แทนนำงบงกช รุ่งกรไพศำล ท่ีได้ลำออกจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

วันที่ 16 ตุลาคม 2558  บริษัทได้รับแจ้งจำกพลเอก มนตรี สงัขทรัพย์ ประธำนกรรมกำรว่ำประสงค์จะ

ลำออกจำกกำรเป็นประธำนกรรมกำร และกรรมกำรบริษัท โดยให้มีผลตัง้แต่วนัท่ี 18 ตลุำคม 2558 เป็นต้นไป และ
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ส่วนที่ 1-5    แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

ได้รับแจ้งจำก นำงบงกช รุ่งกรไพศำล ว่ำประสงคจ์ะลำออกจำกกำรเป็นเลขำนกุำรบริษัทโดยให้มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 

พฤศจิกำยน  2558   เป็นต้นไป 

วันที่ 22 ตลุาคม 2558 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ได้มีมติแต่งตัง้ต ำแหน่งตำ่งๆ  ดงันี ้

1.  พลเอกจงศกัดิ์ พำนิชกลุ เป็นกรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำร แทน พลเอก มนตรี สงัขทรัพย์                       

2. นำยมำนิต นิธิประทีป เป็นกรรมกำรแทนนำยกิจจำ สมญัญำหิรัญ และเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนนำย

สรัุตน์ ประลองศิลป์  

วันที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษัทได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนแก้ไขที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ต่อกรมพฒันำธุรกจิ
กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ โดยเปล่ียนที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่มำที่ เลขที่ 3656/64 อำคำรกรีนทำวเวอร์ ชัน้ 19 ยนูิต K  ถนน
พระรำม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ได้มีมตแิต่งตัง้นำยทวี กลุเลิศประเสริฐ เป็น
กรรมกำรบริษัทแทนนำงบงกช รุ่งกรไพศำล กรรมกำรท่ีได้แจ้งควำมประสงค์ลำออก โดยให้มีผลตัง้แต่ 10 พฤศจกิำยน 
2559 รวมถงึ รับทรำบกำรลำออกของนำยณฐัภพ รัตนสวุรรณทว ีที่มีผลในวนัเดียวกนั โดยคณะกรรมกำรจะสรรหำผู้มี
คณุสมบตัิเหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่งต่อไป 

 บริษัทได้รับแจ้งข้อมลูกำรเวนคืนท่ีดินจ ำนวน 1 ไร่ 2 งำน 77 ตำรำงวำ ส ำหรับค่ำทดแทนท่ีดินในอตัรำตำรำง
วำละ 20,000 บำท เป็นเงิน 13.55 ล้ำนบำท และค่ำทดแทนค่ำรือ้ถอนส่ิงปลูกสร้ำงและควำมเสียหำยอื่นๆ เป็นเงิน 
9.14 ล้ำนบำท (รวมค่ำทดแทนเบือ้งต้นทัง้สิน้เป็นเงิน 22.69 ล้ำนบำท) บริษัทได้บนัทึกผลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของ
ทรัพย์สินจ ำนวนเงิน 3.90 ล้ำนบำท ตำมผลต่ำงของค่ำทดแทนเบือ้งต้นท่ีต ่ำกว่ำมลูค่ำตำมบญัชี  

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 บริษัทได้ยื่นอทุธรณ์ค่ำทดแทนท่ีดินต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม และวนัที่ 
18 ธันวำคม 2560 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ค่ำทดแทนส่ิงปลูกสร้ำงและพืชผล กำรฟ้องร้องคดีเก่ียวกับกำรขอเพิ่มค่ำ
ทดแทนทรัพย์สินท่ีถกูเวนคืนนัน้  

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 บริษัทด ำเนินกำรน ำโฉนดที่ดินของบริษัทไปให้เจ้ำพนกังำนท่ีดินจดทะเบียนหกั
แบ่งที่ดินที่ถกูเวนคืนแล้ว  

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมได้แจ้งผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์เงินค่ำ
ทดแทนถึงบริษัทว่ำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมได้เห็นชอบกับมติของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์เงินค่ำ
ทดแทนที่มีมติดงันี ้

1) ยืนค่ำทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนกับทำงรำชกำร และค่ำเสียหำยจำกกำรประกอบธุรกิจ เนื่องจำกค่ำทดแทนที่  
คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำเบือ้งต้นก ำหนดให้เป็นธรรมแล้ว 

2) ไม่ก ำหนดค่ำทดแทนท่ีดินส่วนที่เหลือที่มีรำคำลดลงของที่ดินโฉนดเลขที่ 58293 ให้ เนื่องจำกที่ดินส่วนท่ีเหลือยงั
ใช้ประโยชน์ได้ ไม่เข้ำหลกัเกณฑ์ที่จะได้รับค่ำทดแทนในส่วนนี ้

3) เพิ่มค่ำทดแทนส่ิงปลกูสร้ำงบนที่ดินโฉนดเลขที่ 58293 ให้อีกเป็นเงิน 453,518 บำท 

4) เพิ่มค่ำทดแทนควำมเสียหำยระหว่ำงกำรจดัหำสถำนท่ีประกอบกำรใหม่ให้อีกเป็นเงิน 109,411 บำท 
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ส่วนที่ 1-6    แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

โดยแจ้งด้วยว่ำกรมทำงหลวงจะได้ติดต่อให้บริษัทไปรับเงินค่ำทดแทนในส่วนที่เพิ่มขึน้ พร้อมดอกเบีย้ตำมกฎหมำย
ต่อไป 

กำรฟ้องร้องคดีเก่ียวกับกำรขอเพิ่มค่ำทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนต่อไปนัน้ เมื่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมได้แจ้งผลค ำวินิจฉัยอุทธรณ์มำให้บริษัทผู้อุทธรณ์ทรำบแล้ว บริษัทซึ่งไม่เห็นด้วยกับค ำวินิจฉัยดังกล่ำวของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมมีสิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศำลปกครองเพื่อขอเพิ่มค่ำทดแทนต่อไปได้ภำยใน 1 ปี นบัแต่
วนัท่ีได้รับแจ้งค ำวินิจฉยัของรัฐมนตรีดงักล่ำว ปัจจบุนัอยู่ระหว่ำงฝ่ำยบริหำรพิจำรณำยื่นฟ้องคดีต่อศำลปกครอง 

ในวนัท่ี 6 สิงหำคม 2561 บริษัทได้ยื่นขอรังวดัแบ่งขำยเวนคืนท่ีดินโฉนดเลขที่ 58293 ต่อมำเจ้ำหน้ำที่ท่ีดินได้มี
หนังสือแจ้งให้ไปด ำเนินกำรจดทะเบียนโดยให้ไปด ำเนินกำรพร้อมกับผู้แทนกรมทำงหลวงตำมหนังสือแจ้งลงวนัที่ 7 
ธันวำคม 2561 โดยแจ้งผลกำรรังวดัวำ่เนือ้ที่ในส่วนท่ีเวนคนืรังวดัแล้วได้เนือ้ที ่1 - 1 - 72 ไร่ (น้อยกว่ำที่จดทะเบียนไว้ 0 - 
1 - 05 ไร่) 

เจ้ำหน้ำที่เวนคืนได้มีหนงัสือแจ้งขอให้บริษัทคืนเงินค่ำที่ดินที่บริษัทได้รับค่ำเวนคืนไว้แล้ว  เฉพำะส่วนที่รังวดั 
แล้วเนือ้ที่ถูกเวนคืนลดลง  0 - 1 - 05 ไร่เป็นเงินจ ำนวน 2,100,000 บำท เมื่อวนัที่ 27 สิงหำคม 2562 บริษัทได้จ่ำยเงิน
จ ำนวน 2,100,000 บำท คืนให้แก่กรมทำงหลวงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวนัที่ 11 ตุลำคม 2562 บริษัทได้จดทะเบียนแบ่งขำย
เวนคืน (กนัเขต) ที่ดินโฉนดเลขที่ 58263 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ในวนัท่ี 7 กมุภำพนัธ์ 2562 บริษัทได้ยื่นฟ้องคดีปกครองขอเพิ่มค่ำทดแทนอีกเป็นเงินจ ำนวน 32,420,223 บำท
พร้อมดอกเบีย้ในอัตรำดอกเบีย้สูงสุดของดอกเบีย้เงินฝำกประเภทฝำกประจ ำของธนำคำรออมสินในจ ำนวนเงินที่
เพิ่มขึน้นับแต่วันที่ต้องมีกำรจ่ำยเงินหรือวำงค่ำทดแทนนัน้ ขณะนีค้ดีอยู่ระหว่ำงพิจำรณำชัน้แสวงหำข้อเท็จจริงของ
ศำลปกครองกรมทำงหลวง ท่ี 1 อธิบดีกรมทำงหลวง ท่ี 2 และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ท่ี 3 (ผู้ถูกฟ้องคดีทัง้
สำม) ได้ยื่นค ำให้กำรแก้คดีฉบบัลงวนัที่ 30 พฤษภำคม 2562 แล้ว ศำลปกครองกลำงได้ส่งส ำเนำค ำให้กำรดงักล่ำวมำ
ให้บริษัทเพื่อให้บริษัทท ำค ำคดัค้ำนค ำให้กำรยื่นต่อศำลปกครองกลำงภำยใน 30 วนั เมื่อวนัท่ี 7 สิงหำคม 2562 บริษัท
ได้ยื่นค ำคดัค้ำนค ำให้กำรต่อศำลปกครองกลำงเรียบร้อยแล้ว 
 บริษัทมีกำรกำรฟ้องร้องบริษัทร่วม และผู้ ค ำ้ประกันร่วม โดยในปี 2560 บริษัทได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดี
ล้มละลำยบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 4 รำยเป็นจ ำเลยต่อศำลล้มละลำยกลำง เนื่องจำกบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไม่
ช ำระหนีแ้ก่บริษัท ต่อมำศำลล้มละลำยกลำงมีค ำสัง่ดงันี ้

วันที่  4 กรกฎาคม 2560 มีค ำสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขำดบริษัท แพลทตินัม่ คอร์นเทนเนอร์ ไลน์ส จ ำกัด และ
บริษัท แพลทตินัม่ เจด จ ำกัดแล้ว และได้ประกำศค ำสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขำดลกูหนีด้งักล่ำวในรำชกิจจำนเุบกษำฉบบั
วนัที่ 16 มกรำคม 2561 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2561 บริษัทได้ยื่นค ำขอรับช ำระหนีต้่อเจ้ำพนักงำน
พิทกัษ์ทรัพย์ในคดีที่ฟ้องลกูหนีร้ำยบริษัท แพลทตินัม่ คอนเทนเนอร์ ไลส์น จ ำกัดเป็นจ ำนวนหนีเ้งินต้น 154,107,150 
บำท และดอกเบี ย้ถึ งวันพิทัก ษ์ท รัพ ย์ เด็ดขำด(4 ก.ค.60)เป็นดอกเบี ย้  74,002,892.21 บำท รวมเป็น เงิน 
228,110,042.21 บำท และรำยบริษัท แพลทตินัม่ เจด จ ำกัด เป็นจ ำนวนหนีเ้งินต้น 2,715,850 บำท และดอกเบีย้ถึง
วนัพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขำด(4 ก.ค.60)เป็นดอกเบีย้ 382,142.74 บำท รวมเป็นเงิน 3,097,992.74 บำท 

วันที่  24 กรกฎาคม 2560 มีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำดบริษัท แพลทตินั่ม เอ็มเมอรัลด์ จ ำกัดแล้ว จะ
ประกำศค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำดลูกหนีด้ังกล่ำวในรำชกิจจำนุเบกษำฉบับวันที่ 13 มีนำคม 2561 เมื่อวันที่ 8 
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พฤษภำคม 2561 บริษัทได้ยื่นค ำขอรับช ำระหนีต้่อเจ้ำพนกังำนพิทกัษ์ทรัพย์เป็นเงินต้นจ ำนวน 301,005,827 บำท และ
ดอกเบีย้ถึงวันพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด(24 ก.ค.60)เป็นดอกเบีย้ 107,780,726.52 บำท รวมเป็นเงิน 408,786,553.52 
บำท 

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 มีค ำสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขำดบริษัท แพลทตินัม่ ไดมอนด์ จ ำกัดแล้ว จะประกำศค ำสัง่
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำดลูกหนีด้ังกล่ำวในรำชกิจจำนุเบกษำฉบับวนัที่  3 กรกฎำคม 2561 เมื่อวนัที่ 30 สิงหำคม 2561 
บริษัทได้ยื่นค ำขอรับช ำระหนีต้่อเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์เป็นเงินต้น 2,265,850 บำท และดอกเบีย้ถึงวันที่พิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขำด(4 ต.ค.60)จ ำนวน 332,024.56 บำท รวมเป็นเงิน 2,597,874.56 บำท 

วันที่  17 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 มีมติอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจำกเดิม 14,453,608,907 บำท (หนึ่งหมื่นส่ีพันส่ีร้อยห้ำสิบสำมล้ำนหกแสนแปดพันเก้ำร้อยเจ็ดบำท) เป็น 
10,453,608,907 บำท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้ำสิบสำมล้ำนหกแสนแปดพนัเก้ำร้อยเจ็ดบำท) โดยกำรตัดหุ้นสำมญัที่ยงัไม่ได้
ออกจ ำหน่ำยออก จ ำนวน 4,000,000,000 หุ้น (ส่ีพนัล้ำนหุ้น) มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท และมีมติให้มีกำรเพิ่มทนุจด
ทะเบียน จ ำนวน 5 บำท (ห้ำบำท) จำกเดิม 10,453,608,907 บำท (หน่ึงหมื่นส่ีร้อยห้ำสิบสำมล้ำนหกแสนแปดพนัเก้ำ
ร้อยเจ็ดบำท) เป็น 10,453,608,912 บำท (หน่ึงหมื่นส่ีร้อยห้ำสิบสำมล้ำนหกแสนแปดพนัเก้ำร้อยสิบสองบำท) โดยกำร
ออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 5 หุ้น (ห้ำหุ้น) มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท (หนึ่งบำท) และเปล่ียนแปลงมลูค่ำหุ้นท่ีตรำไว้
โดยกำรรวมมูลค่ำหุ้นของบริษัทจำกเดิมมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท (หนึ่งบำท) เป็นมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 12 
บำท (สิบสองบำท) และลดทุนจดทะเบียนเพื่อล้ำงขำดทุนสะสม รวมถึงกำรปรับรำคำและอัตรำกำร ใช้สิทธิของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท (BTC-W3) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ  4 เพื่อให้
สอดคล้องกบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำวของบริษัท 
 วันที่ 20 ตุลาคม 2560  คณะกรรมกำรได้รับทรำบกำรลำออกนำยมำนิต นิธิประทีป จำกต ำแหน่ง
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบและประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  
 วันที่ 30 ตุลาคม 2560 บริษัทได้ด ำเนินกำรจดทะเบยีนที่กรมพฒันำธุรกจิกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ลดทนุ
จดทะเบยีนและช ำระแล้วของบริษัทจำกเดิม 7,015,844,904 บำท (เจด็พนัสิบห้ำล้ำนแปดแสนส่ีหมื่นส่ีพนัเก้ำร้อยสี่
บำท) เป็น 397,564,544.56 บำท (สำมร้อยเก้ำสิบเจด็ล้ำนห้ำแสนหกหมื่นสี่พนัห้ำร้อยสี่สิบส่ีบำทห้ำสิบหกสตำงค)์ 
โดยกำรลดมลูค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้นจำกมลูคำ่หุ้นละ 12 บำท (สิบสองบำท) เป็น มลูค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 0.68 บำท (หกสิบ
แปดสตำงค์) 

 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมกำรได้รับทรำบกำรลำออกนำยทวี กลุเลิศประเสริฐ จำกต ำแหน่ง
กรรมกำร รองประธำนและกรรมกำรบริหำร 

วันที่ 4 มกราคม 2561 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2561 มีมติแต่งตัง้ นำยพงศศ์ิริ ศิริธร เป็น
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนำคม 2561 
 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชมุวิสำมญัผู้ที่ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 มมีติอนมุตัิกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัทจำกเดมิ 592,371,171.68 บำท หรือเป็นจ ำนวน 871,134,076 หุ้น เป็น  957,033,230.80 บำท  หรือเป็นจ ำนวน 
1,407,401,810 หุ้น  โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิม่ทนุใหม่ จ ำนวน 536,267,734 หุ้น  มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.68 บำท 
(คิดเป็นมลูคำ่โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 364,662,059.12 บำท) โดยเพิม่ทนุให้แก่บริษัท มิลล์คอน สตีล 
จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น คิดเป็นมลูคำ่จ ำนวน 136,000,000 บำท (มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.68 
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บำท) เสนอขำยในรำคำหุ้นละ 0.90 โดยกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทนุจ ำนวน ไมเ่กิน 292,326,871 หุ้น (สองร้อยเก้ำสิบ
สองล้ำนสำมแสนสองหมื่นหกพนัแปดร้อยเจด็สิบเอ็ดหุ้น) ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Right 
Offering) ในอตัรำ 2 หุ้นสำมญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสำมญัใหม่ ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.90 บำท (เก้ำสิบสตำงค์) คดิเป็น
มลูค่ำรวมไม่เกิน 263,094,184 บำท (สองร้อยหกสิบสำมล้ำนเก้ำหมื่นส่ีพนัหนึ่งร้อยแปดสิบส่ีบำท)  และ จดัสรรหุ้น
สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น ให้กบัผู้ลงทนุในวงจ ำกดั (Private Placement) ได้แก่ บริษัท มิลล์คอน 
สตีล จ ำกดั (มหำชน) (“มิลล์คอน”) ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.90 บำท คิดเป็นมลูค่ำรวมไม่เกิน 180,000,000 บำท 
พร้อมทัง้จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวนไมเ่กิน 43,940,863 หุ้น (ส่ีสิบสำมล้ำนเก้ำแสนส่ีหมื่นแปดร้อยหกสิบสำมหุ้น) 
มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.68 บำท เพื่อรองรับกำรปรับสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ BTC-W3 นอกจำกนีย้งัอนมุติกำรขอ
ผ่อนผนักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท โดยอำศยัมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ("Whitewash") ให้แก ่
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 

วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2561    บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม และเปล่ียนชื่อและโลโก้ของ
บริษัท เป็น บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีกระทรวงพำณิชย์  
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้รับเงินช ำระค่ำหุ้นและเพิ่มชื่อบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกดั (มหำชน) ใน
บัญชีรำยชื่อผู้ ถือหุ้น (บมจ. 006) ที่ออกโดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อจดทะเบียนกับกระทรวง
พำณิชย์ต่อไป  

วันที่ 2 มีนาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุช ำระแล้วของบริษัทท่ีกระทรวงพำณิชย์ โดยรวม
กำรเพิม่ทนุจำกผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบคุคลในวงจ ำกดั จำกเดิม 397,564,544.56  บำท เป็น 
592,796,735.40 บำท โดยแบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 871,759,905 หุ้น มลูค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 0.68 บำท 

วันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 มีมติอนมุตัิกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทให้กับผู้ ถือหุ้ นเดิม จ ำนวนไม่เกิน 96,862,212 หน่วย ในอตัรำ 9 หุ้นสำมัญเดิม 
ต่อ 1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยไม่คิดมลูค่ำ (ศูนย์บำท) (B-W4) อตัรำกำรใช้สิทธิ 1 หน่วยสำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้ นในรำคำใช้สิทธิหุ้นละ 1.20 บำท และก ำหนดระยะเวลำกำรใช้สิทธิ 3 ปีนับแต่วันที่ออก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ และอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ ำนวน 139,550,081.44 บำท จำกเดิม ทุนจด
ทะเบียน 957,033,230.80 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 817,483,149.36 บำท โดยกำรตัดหุ้ นสำมัญที่ยังไม่ ได้
ออกจ ำหน่ำยออก จ ำนวน 205,220,708 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.68 บำท และอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของ บริษัท และอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท 
จ ำนวน 65,866,304.16 บำท จำกเดิม ทุนจดทะเบียน 817,483,149.36 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 883,349,453.52 
บำท โดยกำรออกหุ้ นสำมัญเพิ่มทุน จ ำนวน 96,862,212 หุ้ น มูลค่ำที่ตรำไว้     หุ้ นละ 0.68 บำท และอนุมัติแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติกำร
จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทให้กบัผู้ ถือหุ้น
เดิมจ ำนวนไม่เกิน 96,862,212 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.68 บำท และอนุมตัิกำรจดทะเบียนสำขำของบริษัทเพิ่ม 2 
สำขำ ได้แก่ สำขำแหลมฉบงัและสำขำระยอง 
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วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริหำร ครัง้ที่ 6/2561 มีมติอนมุตัิลงทนุใน บริษัท โซโกะจนั 
จ ำกัด ผ่ำนกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 2,468 หุ้น รำคำหุ้นละ 3,646.68 บำท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 9,000,000 บำท 
ซึง่รำคำดงักล่ำวเป็นรำคำที่ตกลงกนั บริษัทได้ช ำระค่ำหุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวนัท่ี 1 สิงหำคม 2561 

วันที่ 2 กรกฏาคม 2561 บริษัทยังได้ออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน (B-
W4) จ ำนวน 96,862,212 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เหลือ จ ำนวน 12,651 
หน่วย จะถกูยกเลิกในภำยหลงั 

วันที่  24 สิงหาคม 2561 คณะกรรมกำรได้รับทรำบกำรลำออกนำยวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ จำกต ำแหน่ง
กรรมกำร กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ครัง้ที่ 8/2561 มีมติอนุมัติลงทุนในบริษัท มนูซ็อต 
เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ำกดั ผ่ำนกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 300,000 หุ้น รำคำหุ้นละ 100 บำท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
30,000,000 บำท ซึง่รำคำดงักล่ำวเป็นรำคำพำร์ บริษัทได้ช ำระค่ำหุ้น 25% เมื่อวนัท่ี 6 ธันวำคม 2561 

วันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ครัง้ที่ 9/2561 มีมติอนุมตัิลงทุนในบริษัท ซีพีเอส 
ชิปปิง้แอนด์โลจิสติกส์ จ ำกดั ผ่ำนกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 46,800 หุ้น รำคำหุ้นละ 100 บำท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
4,680,000 บำท ซึง่รำคำดงักล่ำวเป็นรำคำพำร์ บริษัทได้ช ำระค่ำหุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2561 

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะกรรมกำรได้รับทรำบกำรลำออกนำงอำรีย์ เติมวฒันำภกัดี จำกต ำแหน่งกรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 5/2561 มีมติแต่งตัง้ นำยวุฒิชยั ดวงรัตน์ เป็น
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ แทนนำยวีระศกัดิ์ สตุณัฑวิบลูย์ กรรมกำรท่ีแจ้งควำมประสงค์ลำออก โดยมีผล
ตัง้แต่วนัที่ 22 ตุลำคม 2561 และแต่งตัง้ นำยประเสริฐ ศรีอุฬำรพงศ์ เป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ แทน
นำงอำรีย์ เติมวฒันำภกัดี กรรมกำรท่ีแจ้งควำมประสงค์ลำออก โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 ตลุำคม 2561 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 มีมติแต่งตัง้ นำยวุฒิชยั ดวงรัตน์ 
เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนและประธำนกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 2561 และแต่งตัง้นำยประเสริฐ ศรีอฬุำรพงศ์ เป็นกรรมกำรสรร
หำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 2561 

วันที่  29 มกราคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 3/2562 มีมติให้บริษัทสำมำรถให้ควำม
ช่วยเหลือด้ำนกำรเงินแก่บุคคลที่ไม่เก่ียวโยงกัน จ ำนวน 150 ล้ำนบำท ในอตัรำดอกเบีย้รัอยละ 15 ต่อปี ก ำหนดช ำระ
คืนเงินกู้ ในวันที่ 30 มีนำคม 2562 ผู้ขอกู้มีหลักทรัพย์ค้ำประกันประเภทหุ้นสำมัญของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ 
จ ำกดั (มหำชน) ซึง่มีมลูค่ำสงูเป็นจ ำนวนสองเท่ำของวงเงินท่ีขอกู้  ถ้ำรำคำหุ้นในตลำดลดลงมำกกว่ำ 20%  ผู้กู้ ต้องเติม
หลกัประกนัให้ครบไม่น้อยกว่ำสองเท่ำของวงเงินกู้พร้อมดอกเบีย้ เมื่อวนัท่ี 18 เมษำยน 2562 บริษัทได้รับช ำระเงินต้น
จ ำนวน 150 ล้ำนบำทคืนเรียบร้อยแล้ว 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมกำรได้รับทรำบกำรลำออกของนำยประเสริฐ ศรีอฬุำรพงศ์ จำกต ำแหน่ง
กรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
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วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 3/2562 มีมติแต่งตัง้ นำงดวงนภำ ทองสี 
เป็นรักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 2561 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมกำรได้รับทรำบกำรลำออกของนำยสนัติ พงค์เจริญพิทย์ จำกต ำแหน่ง
กรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 บริษัท มนูช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ำกดั เรียกช ำระค่ำหุ้นงวดที่สอง 25% ของ
เงินลงทนุจ ำนวน 30 ล้ำนบำท ตำมมติคณะกรรมกำรบริหำร ครัง้ที่ 8/2561 วนัที่ 24 สิงหำคม 2561 บริษัทได้ช ำระค่ำ
หุ้นงวดที่สอง 25% เมื่อวนัท่ี 30 กรกฎำคม 2562 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 มีมติอนมุตักิำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัท จำกทนุจดทะเบียนเดิม 883,340,850.84 บำท หรือเป็นจ ำนวน 1,299,030,663 หุ้น  เป็นทนุจดทะเบยีนใหม่ 
1,757,131,698.04 บำท หรือเป็นจ ำนวน 2,584,017,203 หุ้น โดยเพิ่มอีกจ ำนวน 873,790,847.20 บำท หรือเพิ่มเป็น
จ ำนวน 1,284,986,540  หุ้น  โดยแบ่งกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท จ ำนวนไมเ่กิน 871,759,905 หุ้น มลูค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 0.68 บำท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมจ ำนวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่ (Right Offering) ในอตัรำส่วน 1 หุ้น
สำมญัเดมิต่อ 1 หุ้นสำมญัใหม่ ในรำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิม่ทนุ หุ้นละ 0.33 บำท ในกรณีที่มเีศษทศนิยมของหุ้น
จำกกำรค ำนวณให้ปัดเศษนัน้ทิง้ และอนมุตัิให้ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท ครัง้ที่ 
5 (B-W5) จ ำนวนไม่เกิน  290,586,635 หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ในอตัรำ 3 หุ้นสำมญัเดิม ได้ใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท จ ำนวน 1 หน่วย โดยไมค่ดิมลูค่ำ (เศษของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจ ำนวน 1 
หน่วยจำกกำรค ำนวณให้ปัดเศษทิง้) อตัรำกำรใช้สิทธิ 1 หน่วยสำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิม่ทนุของบริษัทได้ 1 หุ้น
ในรำคำใช้สิทธิหุ้นละ 0.35 บำท  และก ำหนดระยะเวลำกำรใช้สิทธิ 1 ปี 6 เดือนนบัแตว่นัท่ีอออกใบสำคญัแสดงสิทธิ 
เป็นจ ำนวนไม่เกิน 290,586,635 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.68 บำท  และอนมุตัิจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวนไม่เกิน 
90,430,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.68 บำท เพื่อรองรับกำรปรับสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 3 (B-W3) และ
อนมุตัิจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวนไม่เกิน 32,210,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.68 บำท เพือ่รองรับกำรปรับสิทธิ
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 4 (B-W4) 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 7/2562 มีมติแต่งตัง้ รศ.ดร.วนัชยั รัตนวงษ์ 
เป็นกรรมกำร กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง แทนนำยสันติ พงค์เจริญพิทย์ 
กรรมกำรท่ีแจ้งควำมประสงค์ลำออก โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 26 กรกฎำคม 2562  

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 8/2562 มีมติอนมุตัิลงทนุในบริษัท มนูซ็อต เวน
เจอร์ แคปปิตอล จ ำกัด ผ่ำนกำรซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 200,000 หุ้น รำคำหุ้นละ 100 บำท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
20,000,000 บำท ซึ่งรำคำดงักล่ำวเป็นรำคำพำร์ บริษัทได้ช ำระค่ำหุ้น 50% เมื่อวนัที่ 24 กันยำยน 2562 และอนมุตัิให้
เข้ำท ำรำยกำรในกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ จ ำนวน 2 โครงกำร โดยกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท 
GA Power Pte. Ltd. บริษัทจ ำกัดจดทะเบียนภำยใต้กฎหมำยประเทศสิงคโปร์ (“GAP”) ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 
201526636G ด้วยเงินลงทนุไม่เกิน 160 ล้ำนบำท ในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 40.00 ของจ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแล้ว โดย GAP 
เป็นผู้ ถือหุ้ นในสัดส่วน 100% และเป็นผุ้ ได้รับอนุญำตให้ลงทุนในบริษัท GA Power Solar Park Huong Son Ltd., 
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ERC No. 3002119528 และ GA Power Solar Park Cam Xuyen Ltd.,ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 
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ERC No. 3002119510 นิติบุคคลจดทะเบียนภำยใต้กฎหมำยประเทศสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม  (“ประเทศ
เวียดนำม”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญำตให้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ ตัง้อยู่ที่จงัหวดัหำติ๋ญ (Ha 
Tinh) ประเทศเวียดนำม ขนำดก ำลงักำรผลิตติดตัง้รวมทัง้ 2 โครงกำร จ ำนวน 58.00 เมกะวตัต์ ซึ่งกำรเข้ำท ำรำยกำร
ดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรได้มำซึ่งทรัพย์สินที่มีขนำดของรำยกำรสูงสุดเท่ำกับร้อยละ 20.04  ของมูลค่ำสินทรัพย์รวม
ดงันัน้ บริษัทฯ มีหน้ำที่ต้องเปิดเผยสำรสนเทศในกำรเข้ำท ำรำยกำรต่อตลำดหลกัทรัพย์ฯ และส่งหนงัสือเวียนเพื่อแจ้ง
ให้ผู้ ถือหุ้นรับทรำบภำยใน 21 วนั นบัจำกวนัท่ีมีกำรเปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศต่อตลำดหลกัทรัพย์ โดยต้องไม่ขออนมุตัิ
จำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทได้ช ำระค่ำหุ้นงวดแรกจ ำนวน 58 ล้ำนบำท เมื่อวนัท่ี 6 สิงหำคม 2562 

วันที่  9 สิงหาคม 2562 คณะกรรมกำรได้รับทรำบกำรลำออกของ รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ จำกต ำแหน่ง
กรรมกำร กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 9/2562 มีมติแต่งตัง้ นำงสำวสรุวีย์ ชยัธ ำรงค์
กูล เป็นกรรมกำร กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง แทน รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ 
กรรมกำรท่ีแจ้งควำมประสงค์ลำออก โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 13 สิงหำคม 2562 

วันที่ 12 กนัยายน 2562 บริษัทจดทะเบยีนเปล่ียนแปลงทนุช ำระแล้วของบริษัทท่ีกระทรวงพำณิชย์ โดยรวม
กำรเพิม่ทนุจำกผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำกเดมิ 592,796,735.40  บำท เป็น 904,019,533.88 บำท โดย
แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,329,440,491 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.68 บำท 

วันที่ 26 กันยายน 2562 บริษัทยังได้ออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน (B-
W5) จ ำนวน 290,555,129 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนที่เหลือ จ ำนวน 31,506 
หน่วย จะถกูยกเลิกในภำยหลงั 
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 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

  ธุรกิจหลกัของบริษัท เดิมได้แก ่ กำรให้บริกำรท่ำเทยีบเรือและโรงพกัสินค้ำที่ท่ำเรือบำงปะกง แต่เนื่องจำก

บริษัทมีแผนกำรขยำยธุรกิจทำงด้ำนโลจิสติกส์ครบวงจร บริษัทได้เร่ิมด ำเนินกำรบริกำรขนส่งในประเทศทำงบก และ

บริกำรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ซึง่ประกอบด้วย บริกำรเช่ำรถเครน ตัง้แตเ่ดือนธันวำคม 2558 ในส่วนกำรจดัจ ำหน่ำยรถบรรทกุ 

และบริกำรซ่อมรถปัจจบุนัไม่ได้ด ำเนินกำรแล้ว ในปี 2561 บริษัทได้ขยำยธุรกจิไปยงัด้ำนกำรบริกำรพิธีกำรศลุกำกร 

และกำรรับจดักำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ และในปี 2562 บริษัทได้ปรับโครงสร้ำงบคุลำกรด้ำนกำรบริกำรพิธีกำร

ศลุกำกรและกำรรับจดักำรขนส่งสินค้ำระหวำ่งประเทศ  โดยโครงสร้ำงรำยได้ของกลุ่มบริษัทแบ่งตำมลกัษณะกำร

ให้บริกำรสำมำรถสรุปตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินของกลุ่มบริษัทได้ ดงันี ้

โครงสร้างรายได้ 

รายได้ 

2560 2561 2562 

รายได้ 
% 

รายได้ 
% 

รายได้ 
% 

(พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร           

1. ธุรกิจท่ำเทียบเรือ โรงพกัสินค้ำ และ

ค่ำบริกำรสินค้ำทณัฑ์บน 
54,416 44.10 44,135 7.73 88,073 22.42 

2. ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริกำรที่

เก่ียวข้อง 
69,376 54.43 213,267 37.36 161,313 41.06 

3. ธุรกิจให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์1) - - 303,166 53.11 131,421 33.46 

4. รำยได้อื่น2) 1,844 1.47 10,270 1.80 12,015 3.06 

  125,636 100 570,838 100 392,822 100 
หมายเหต ุ 1) บรษัิทไดม้กีารปรับโครงสรา้งธรุกจิใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิส ์เมือ่เดอืน ตลุาคม 2562 

2) รายไดอ้ืน่ ไดแ้ก ่การกลับรายการคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสนิทรัพย ์ก าไรจากการจ าหน่ายลงทนุในหลักทรัพยเ์ผือ่

ขาย, ดอกเบีย้รับ เป็นตน้  

ลักษณะบริการ 

ธุรกิจท่าเทียบเรือ 

บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) (เดิม บริษัท บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน)) “บริษัท” ประกอบ

ธุรกิจกำรให้บริกำรท่ำเทียบเรือและบริกำรอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรขนส่งสินค้ำทำงทะเลและชำยฝ่ัง รวมถงึเรือสินค้ำเท

กองที่บรรทกุสินค้ำผ่ำนท่ำเรือของบริษัท โดยลกูค้ำของบริษัทจะมีทัง้ลกูค้ำที่เป็นเจ้ำของเรือ เจ้ำของตู้สินค้ำและผู้

น ำเข้ำและส่งออกสินค้ำระหวำ่งประเทศ เพื่อกำรน ำเข้ำและส่งออก รวมทัง้ให้บริกำรอื่นๆภำยในท่ำเทียบเรือของบริษัท

อนัได้แก่ บริกำรโรงพกัสินค้ำ ขนถ่ำยสินค้ำ บรรจแุละแยกสินค้ำ ซ่อมแซมตู้สินค้ำ และบริกำรอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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ส่วนที่ 1-13    แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

ท่ำเทียบเรือของบริษัทตัง้อยู่ที่ เลขที่ 8/1 หมู่ที ่8 ถนนสขุมุวิท (บำงนำ-ตรำด) กม. 52 ต ำบลทำ่ข้ำม อ ำเภอ

บำงปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ทำ่เทียบเรือมีลกัษณะเป็นสะพำนยื่นออกไปในแม่น ำ้บำงปะกงยำวประมำณ 147 เมตร 

มีควำมกว้ำงหน้ำทำ่ประมำณ 30 เมตร ควำมยำวหน้ำท่ำเรือประมำณ 1.48 เมตร ระดบัควำมลกึหน้ำท่ำ 4 - 5 เมตร 

จำกระดบัน ำ้ทะเลปำนกลำง มีร่องน ำ้ลกึประมำณ 4.5 เมตร วดัจำกระดบัน ำ้ทะเลปำนกลำง สำมำรถรับเรือสินค้ำ

ระวำงขบัน ำ้สงูสดุขนำด 10,000 เดทเวทตนั (DWT)  

ปริมำณเรือสินค้ำที่ใช้บริกำรท่ำเทียบเรือของบริษัทตัง้แต่ปี 2558 ถึง 2562 เป็นดงันี ้

ปี จ านวนเรือระหว่างประเทศ (ล า) จ านวนเรือชายฝ่ัง (ล า) จ านวนเรือสนิค้าเทกอง (ล า) 
2558 - - 181 
2559 - - 192 
2560 - 36 61 
2561 - 30 80 
2562 - 30 69 

 

บริษัทสำมำรถให้บริกำรรองรับจ ำนวนตู้ สินค้ำได้เต็มก ำลงัควำมสำมำรถที่ 250,000 TEUS ต่อปี ทัง้นีจ้ ำนวนสินค้ำที่
ขนถ่ำยผ่ำนท่ำเทียบเรือของบริษัทตัง้แต่ปี 2558 ถึง 2562 เป็นดงันี ้  

ปี ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ (ทอีียู) ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์รวม ปริมาณสินค้าเทกอง 
ตู้หนัก ตู้เปล่า ทีอียู ตัน 

2558 - - - 366,957 
2559 - - - 327,675 
2560 - - - 107,900 
2561 - - - 162,259 
2562 - - - 368,032 

หมำยเหต:ุ ทีอีย ู( TEU=Twenty-foot equivalent unit) เป็นหน่วยมำตรฐำนที่ใช้วดัขดีควำมสำมำรถของเรือสินค้ำและท่ำเทียบเรือ    

บริษัทมีโรงพกัสินค้ำและลำนพกัตู้สินค้ำของบริษัทมีพืน้ท่ีรวมทัง้สิน้ 137,580 ตำรำงเมตร สำมำรถรองรับตู้สินค้ำได้

ทัง้สิน้จ ำนวน 15,000 TEUS  โดยแบ่งเป็นดงันี ้

ประเภทของคลังสนิค้า จ านวนอาคาร จ านวนพืน้ที่ (ตารางเมตร) 

อำคำรโรงพกัสินค้ำ 
สินค้ำขำเข้ำ    2    หลงั 1/ 

สินค้ำขำออก   1    หลงั 2/ 

12,200 

5,000 

พืน้ท่ีลำนพกัตู้สินค้ำ 

(รวมพืน้ท่ีในและนอกเขตท ำเนียบเท่ำเรือ) 
 119,330 

พืน้ท่ีเก็บสินค้ำอนัตรำย 2/  150 
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ส่วนที่ 1-14    แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

ประเภทของคลังสนิค้า จ านวนอาคาร จ านวนพืน้ที่ (ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีเก็บตู้สินค้ำห้องเย็น 2/  900 

รวม  137,580 

หมำยเหต:ุ 1/ โรงพกัสินค้ำขำเข้ำ 2 หลงั ตัง้อยู่ทัง้ในและนอกเขตท ำเนยีบท่ำเรือ  โดยอำคำรท่ีอยูใ่นเขตท ำเนียบ

ท่ำเรือมีพืน้ท่ี 7,200 ตำรำงเมตร และอำคำรท่ีอยู่นอกเขตท ำเนียบท่ำเรือมีพืน้ท่ี 5,000 ตำรำงเมตร 

ซึง่ในปัจจบุนับริษัทได้ปรับพืน้ท่ีโรงพกัสินค้ำขำเข้ำในเขตท ำเนยีบท่ำเรือประมำณร้อยละ 65 ของ

พืน้ท่ีโรงพกัสินค้ำมำใช้เป็นพืน้ท่ีส ำหรับโรงพกัสินค้ำขำออก  

 2/ ตัง้อยู่นอกเขตท ำเนยีบท่ำเรือ 

นอกจำกนีใ้นกำรประกอบธุรกจิบริษัทได้รับใบอนญุำตจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง เพื่อด ำเนินกำรตำ่งๆ จำก

อดีตที่ผ่ำนมำ บริษัทได้ปฏิบตัิตำมกฎระเบยีบและเงื่อนไขที่ก ำหนดในใบอนุญำตต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด ซึง่ผู้บริหำรของ

บริษัทเชื่อมัน่วำ่บริษัทจะไม่มีปัญหำในกำรขอต่ออำยขุองใบอนญุำตตำ่งๆ 

ธุรกิจบริการพิธกีารศุลกากร และการรับจัดการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ (International Freight 

Forwarding Services) 

 เพื่อเพิ่มกำรบริกำรทำงด้ำนโลจิสติกส์ให้ครบวงจร บริษัทได้ขยำยธุรกิจไปยงัด้ำนกำรบริกำรพิธีกำรศลุกำกร 

และกำรรับจดักำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ (International Freight Forwarding Services) ตัง้แตเ่ดือนมกรำคม 

2561 ด้วยบคุลำกรที่มีคณุภำพและใส่ใจในกำรบริกำรลกูค้ำ โดยมีผู้ช ำนำญกำรศลุกำกรในกำรให้บริกำรทำงด้ำนพิธี

กำรศลุกำกร ในส่วนของกำรรับจดักำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ บริษัทมเีครือขำ่ยในต่ำงประเทศในกำรให้บริกำร

ครอบคลมุทัว่โลก พร้อมให้บริกำรได้ทกุจดุหมำย และในเดือนตลุำคม 2562 บริษัทได้ปรับเปล่ียนโครงสร้ำงธุรกจิใหม่ 

โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรแบบมีสญัญำระยะยำว เพื่อสร้ำงกำรเตบิโตของธุรกิจแบบยัง่ยืนและลดควำมเส่ียงของธุรกิจ 

ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทมีแผนกำรขยำยธุรกิจทำงด้ำนโลจิสติกส์ครบวงจร โดยเร่ิมจำกธุรกิจขนส่งในประเทศ ในเดอืนธันวำคม 

2558 โดยมีศนูย์บริหำรกำรขนส่งและซ่อมบ ำรุงรถบรรทกุและรถเครนอยู่ที่ 273/15 หมู่ 6 ถนนบำยพำส กม. 94-95 

ต ำบลสรุศกัดิ์ อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบรีุ และได้จดัหำ รถบรรทกุ รถเครน เพื่อให้บริกำรลกูค้ำ ทัง้นี ้บริษัทได้วำ่จ้ำง

บคุลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมช ำนำญมำด ำเนินกจิกำร อำทิเช่น พนกังำนขบัรถบรรทกุ รถเครน ช่ำงซอ่มบ ำรุง ฯลฯ เพื่อ

สนบัสนนุธุรกิจเหล่ำนี ้

นโยบายราคา และการแข่งขนั 

 ในทกุธุรกิจของบริษัท มีนโยบำยเสนอรำคำที่เหมำะสมแก่ลกูค้ำ โดยพิจำรณำจำก อุปสงค์และอปุทำน สภำวะ
รำคำตลำด และปริมำณกำรใช้บริกำรเป็นส ำคญั ซึ่งโดยทัว่ไปจะเป็นไปตำมจ ำนวนหรือขนำดของสินค้ำที่มำใช้บริกำร 
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ประกอบกับจ ำนวนครัง้ของกำรใช้บริกำรของลูกค้ำรำยนัน้ ๆ ซึ่งหำกมีกำรใช้บริกำรเป็นประจ ำบริษัทจะมีส่วนลดให้ 
นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีนโยบำยรำคำที่ให้ควำมเป็นธรรมกบัลกูค้ำทกุรำย ส ำหรับช่องทำงกำรแข่งขนั แบ่งเป็น 

ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพกัสินค้า 

1)  ลกูค้ำที่เป็นเจ้ำของเรือ บริษัทจดัหำลกูค้ำที่เป็นเจ้ำของเรือเพื่อมำใช้บริกำรท่ำเทียบเรือของบริษัทโดยใช้
ควำมสมัพนัธ์ที่ดีของผู้บริหำรที่มีต่อลกูค้ำดงักล่ำว 
 2)  ลกูค้ำที่เป็นเจ้ำของตู้ สินค้ำ   ลกูค้ำที่เป็นเจ้ำของตู้ สินค้ำนัน้เป็นลกูค้ำที่ติดต่อกับเจ้ำของเรือที่ใช้บริกำร
ของบริษัทและฝ่ำยกำรตลำดของบริษัทอยู่แล้ว  

ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 บริษัทเร่ิมต้นให้บริกำรขนส่งในประเทศกับกลุ่มลูกค้ำที่ใช้บริกำรท่ำเทียบเรือ และโรงพักสินค้ ำอยู่เดิม  
นอกจำกนี ้บริษัทยงัใช้ฐำนธุรกิจที่มีในภำคตะวนัออก น ำเสนอบริกำรขนส่งในประเทศให้กับโรงงำนอุตสำหกรรมใน
พืน้ท่ี  

ธุรกิจบริการพิธกีารศุลกากร และการรับจัดการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ (International Freight 

Forwarding Services) 

 ลกูค้ำที่เป็นบริษัทน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำระหวำ่งประเทศ บริษัทจดัหำลกูค้ำเหล่ำนัน้โดยฝ่ำยกำรตลำดของ

บริษัทร่วมกบัตวัแทนนำยหน้ำของบริษัทเจ้ำของเรือ และบริษัทเจ้ำของตู้สินค้ำที่ต้องกำรหำลกูค้ำเพื่อมำใช้บริกำรเรือ

และตู้สินค้ำ 

สภาวะการแข่งขัน 

ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพกัสินค้า 

 ท่ำเทียบเรือของบริษัท บี จิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) ท่ีปัจจุบนัเปล่ียนมำมุ่งเน้นให้บริกำรกับสินค้ำเทกอง เป็น
ธุรกิจที่มีกำรแข่งขนัที่ค่อนข้ำงสงู โดยเฉพำะในแม่น ำ้บำงปะกง ข้อได้เปรียบของท่ำเรือของบริษัทคือ ท่ำเรือรับบรรทกุที่
สำมำรถรับเรือต่ำงประเทศ มีเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรประจ ำท่ำเรือ และสำมำรถรับเรือล ำเลียงที่มีขนำดมำกถึง 6,000 ตัน 
มำกกว่ำท่ำอื่น ๆ ในแม่น ำ้บำงปะกงที่สำมำรถรับเรือล ำเลียงได้สงูสดุในขนำดที่น้อยกว่ำมำก อย่ำงไรก็ตำม บริษัท ได้
หนัมำจับลูกค้ำในกลุ่มสินค้ำเทกองนีเ้ป็นเวลำไม่นำน จึงยังมีฐำนลูกค้ำที่น้อยกว่ำคู่แข่ง แต่บริษัทยังคงพัฒนำและ
พยำยำมดงึลกูค้ำใหม่ให้มำใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม สินค้ำเทกองหลำยประเภท มีปริมำณกำรน ำเข้ำและ
ส่งออกที่ผนัผวนตำมฤดกูำล 

  ในส่วนของโรงพกัสินค้ำและคลงัสินค้ำ บริษัทยงัคงมีลกูค้ำประจ ำใช้บริกำรอยู่จ ำนวนหน่ึง อีกทัง้สรรหำลกูค้ำ

รำยใหม่เข้ำมำใช้บริกำร แม้เป็นเพียงกำรเช่ำใช้ในระยะเวลำหน่ึงตำมก ำหนดสญัญำ ซึง่สร้ำงรำยได้ให้กบับริษัทอย่ำง

ต่อเนื่องเช่นเดียวกนั 
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ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ภำวะกำรแข่งขนัในธุรกจิขนส่งในประเทศมีกำรแข่งขนัค่อนข้ำงสงู มีผู้ ให้บริกำรจ ำนวนมำกแตม่ีเพียงไม่ก่ีรำยที่

สำมำรถให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร ซึง่เป็นนโยบำยและเป้ำหมำยของบริษัท อนัจะเป็นกำรสร้ำงควำม

ได้เปรียบในเชิงกำรแขง่ขนั ท ำให้ลกูค้ำเลือกมำใช้บริกำรของบริษัทมำกยิง่ขึน้ บริษัทพยำยำมสร้ำงระบบกำรบริกำรท่ีด ี

ระบบกำรควบคมุคณุภำพของกำรบริกำรท่ีเข้มข้น และ กำรดแูลรักษำควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยั เพื่อสร้ำงควำม

แตกตำ่งกบัคู่แขง่ และดงึดดูลกูค้ำให้มำใช้บริกำร 

ธุรกิจบริการพิธกีารศุลกากร และการรับจัดการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ (International Freight 

Forwarding Services) 

 บริษัทฯ เล็งเห็นกำรพฒันำควบคมุคณุภำพกำรให้บริกำรได้อย่ำงเตม็ที่ ดงันัน้ จึงได้ริเร่ิมแนวคดิกำรให้บริกำร

ระบบโลจิสติกส์อย่ำงครบวงจร กล่ำวคอืให้บริกำรตัง้แต่ให้ค ำปรึกษำเร่ืองกฎเกณฑ์และวิธีกำรน ำเข้ำและส่งออกเพื่อให้

เกิดประสิทธิภำพสงูสดุแก่ผู้ที่เข้ำมำตดิต่อ บริกำรผ่ำนพิธีศลุกำกร ต่อมำได้เพิ่มบริกำรกำรขนส่งทำงบก โดยให้บริกำร

ทัง้รถหวัลำก หำงลำก และรถบรรทกุ เพื่อสนบัสนนุกำรขนส่งระหว่ำงจดุขนถ่ำยสินค้ำ และได้เร่ิมขยำยกำรให้บริกำร

กำรขนส่งทำงบกข้ำมชำยแดน (Cross-border transport) โดยเร่ิมต้นจำกประเทศพมำ่ มำเลเซยี สิงคโปร์ ลำว กมัพชูำ 

เวียดนำม และจีน ตำมล ำดบั และมีแผนท่ีจะขยำยเส้นทำงกำรขนส่งทำงบกสู่ประเทศเพื่อนบ้ำนอื่นๆ ในอนำคต 

กลยุทธ์ทางการตลาด 

 นอกเหนือจำกกำรบริกำรโลจิสตกิส์ท่ีครบวงจรแล้ว บริษัทยงัได้สร้ำงพนัธมติรทำงกำรค้ำ เพื่อขยำยฐำนลกูค้ำ

ให้มำกขึน้ 

ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพกัสินค้า 

 บริษัทจึงได้พยำยำมดงึกลุ่มลกูค้ำที่ขนส่งสินค้ำโดยเรือสินค้ำเทกอง ซึง่จำกระยะเวลำที่ผ่ำนมำถือได้ว่ำบริษัท
สำมำรถพฒันำกำรให้บริกำรกบัลกูค้ำใหม่ เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้ลกูค้ำจนเป็นที่ยอมรับและเพิ่มปริมำณกำรขนส่ง
ผ่ำนท่ำเทียบเรือของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับพยำยำมรักษำกลุ่มลกูค้ำเดิมที่ขนส่งสินค้ำด้วยตู้คอนเทนเนอร์
ผ่ำนท่ำเรืออื่น ๆ ให้ยังคงมำใช้บริกำรโรงพักสินค้ำ และกำรขนถ่ำยสินค้ำที่บำงปะกงไว้ ให้ได้มำกที่สุด รวมถึงกำร
ให้บริกำรจดัเก็บสินค้ำเทกองภำยในลำนวำงพกัสินค้ำที่สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิ่มเติมอีกปริมำณหน่ึง 

ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 เนื่องจำกฐำนลกูค้ำกลุ่มเดมิของบริษัทท่ีใช้บริกำรท่ำเทียบเรือและโรงพกัสินค้ำ มีควำมต้องกำรใช้บริกำรขนส่ง

ในประเทศ ซึง่บริษัทได้น ำเสนอกำรบริกำรขนส่งเพิ่มเตมิแบบเบด็เสร็จ เพื่อให้ลกูค้ำได้รับกำรบริกำรท่ีสะดวก และ

สำมำรถลดต้นทนุในกำรขนส่ง ในส่วนของกลุ่มลกูค้ำใหม่ บริษัทได้น ำเสนอกำรบริกำรท่ีครบวงจร ท ำให้สำมำรถลด

ต้นทนุและสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนโลจิสติกส์มำกยิ่งขึน้ ซึง่เป็นกำรจงูใจกลุ่มลกูค้ำใหม่ให้มำใช้บริกำรกบัทำง
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บริษัทมำกยิ่งขึน้ นอกจำกนี ้ บริษัทยงัมุ่งเน้นในด้ำนคณุภำพของกำรบริกำร ควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยัในกำร

ท ำงำน อนัจะท ำให้ลกูค้ำมีควำมมัน่ใจในบริกำรของบริษัท 

ธุรกิจบริการพิธกีารศุลกากร และการรับจัดการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ (International Freight 

Forwarding Services) 

 กลุ่มลกูค้ำเดมิของบริษัทท่ีใช้บริกำรท่ำเทียบเรือและโรงพกัสินค้ำ บริษัทฯ ยงัได้สร้ำงควำมสมัพนัธ์ที่ดีต่อ

ตวัแทนกำรจดักำรกำรขนส่งในประเทศตำ่งๆ เพื่อเป็นพนัธมติรในกำรส่งงำนให้กนัและกนั ปัจจบุนับริษัทฯ มีพนัธมิตรที่

เป็นตวัแทนในตำ่งประเทศที่ติดตอ่กนัครอบคลมุทกุทวีป โดยพนัธมิตรที่ด ำเนินธุรกจิด้วยกันก็ได้แนะน ำตวัแทนอื่นๆ 

ให้แก่บริษัทฯ อีกด้วย นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ยงัได้เข้ำร่วมสมำชกิของ WCA ซึง่เป็นเครือข่ำยผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ที่

เข้มแขง็และมีสมำชิกอยู่ทัว่โลก อีกทัง้ยงัมีศกัยภำพในกำรขนส่งสินค้ำอยำ่งรวดเร็วและสะดวกสบำย ให้แก่

ผู้ประกอบกำรท่ีขำยสินค้ำผ่ำนเวบ็ไซต์ของเรำ ซึง่เรำมีเปำ้หมำยที่จะให้บริกำรอนัเป็นเลิศ แก่ลกูค้ำกลุ่มผู้ประกอบกำร

ขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) ทัว่โลก ปี 2561 โดยมีเป้ำหมำยในกำรแลกเปล่ียนองคค์วำมรู้วิธีกำรเพื่อเพิ่ม

ศกัยภำพและโอกำสในเชิงธุรกิจเพื่อท่ีจะตอบสนองควำมต้องกำรท่ีจะขนส่งสินค้ำไปเปำ้หมำยปลำยทำงที่เป็นประเทศ

คู่ค้ำ และในปี 2562 บริษัทได้ปรับเปล่ียนโครงสร้ำงธุรกิจใหม่ โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรแบบมีสญัญำระยะยำว เพื่อ

สร้ำงกำรเติบโตของธุรกจิแบบยัง่ยืนและลดควำมเส่ียงของธุรกจิ 

 

ความพึงพอใจของลกูค้า 

ปี 2562 บริษัทได้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรตำ่งๆ ของลกูค้ำผ่ำนแบบสอบถำมของบริษัท โดยมกีำร

ประเมินคณุภำพงำนบริกำร ของหน่วยงำนท่ำเรือ โกดงัสินค้ำ ลำนพกัวำงตู้ สินค้ำ หน่วยงำนด้ำนพิธีกำรศลุกำกร และ

กำรรับจดักำรขนส่งสินค้ำระหวำ่งประเทศ และขนส่งในประเทศและบริกำรอื่นที่เก่ียวข้อง เพื่อน ำข้อมลูกลบัมำพฒันำ

คณุภำพกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนือ่ง โดยมีผลควำมพงึพอใจจำกกำรประเมินดงันี ้

กำรประเมินควำมพงึพอใจ ปี 2562 

ท่ำเรือ ขนส่ง พิธีกำรศลุกำกร 

ด้ำนกำรให้บริกำร 4 4 4 

ด้ำนพนกังำน 4 4 4 

ด้ำนสถำนท่ี และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 5 n/a n/a 
หมำยเหต ุระดบักำรให้คะแนน มี 5 ระดบั คือ 1 = น้อยท่ีสดุ 2 = น้อย 3 = ปำนกลำง 4 = ดี 5 = ดีมำก 
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ส่วนที่ 1-18    แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีกำรติดตำมผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อมที่อำจเกิดขึน้จำกกำรด ำเนินธุรกิจ เช่น ด้ำนคณุภำพของน ำ้ เสียง 

อำกำศ เป็นต้น โดยมีกำรติดตำมตรวจสอบคณุภำพส่ิงแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่องและเคร่งครัด บริษัทได้ว่ำจ้ำงบริษัท เอ็ม

เม็กซ์ แอสโซซิเอชัน่ จ ำกัด เป็นผู้ด ำเนินกำรในกำรตรวจสอบผลกระทบดงักล่ำว ซึ่งบริษัทจะต้องส่งผลกำรตรวจสอบ

ผลกระทบดงักล่ำวต่อกรมเจ้ำท่ำเป็นประจ ำ  ทัง้นีใ้นระยะเวลำ 10 ปีที่ผ่ำนมำบริษัทได้ปฎิบตัิให้เป็นไปตำมที่กฎหมำย

ก ำหนดและไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหำใดๆ ต่อส่ิงแวดล้อม 
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ส่วนที่ 1-19    แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

3. ปัจจัยความเสี่ยง 

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
3.1.1 ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของรัฐบาลที่

เกี่ยวข้องกับบริษัท 
เดิมบริษัทมีกำรประกอบธุรกิจหลกัประเภทกำรให้บริกำรท่ำเทียบเรือและขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ  

ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น ำ้บำงปะกง  ควำมสำมำรถในกำรเติบโตของบริษัทจะขึน้อยู่กับนโยบำยและกำรบริหำรงำนทำงด้ำน
ขนส่งทำงน ำ้ของรัฐบำลแต่ละสมัย  โดยกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยด้ำนกำรขนส่งทำงน ำ้  รวมถึงกำรออกกฎระเบียบ
และข้อบังคับ  เช่น กำรส่งเสริมและขยำยกำรลงทุนท่ำเทียบเรือกรุงเทพฯ ในแม่น ำ้เจ้ำพระยำ  กำรพฒันำก่อสร้ำงท่ำ
เทียบเรือชำยฝ่ัง ณ ท่ำเทียบเรือแหลมฉบงั  กำรจดัสรรงบประมำณขดุลอกร่องน ำ้ของกรมเจ้ำท่ำ   อำจส่งผลกระทบต่อ
กำรลงทนุ และกำรขยำยกิจกำรของบริษัท ซึง่จะท ำให้บริษัทมีรำยได้และก ำไรท่ีลดลงได้  

 
ทัง้นี ้บริษัทได้ด ำเนินกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงนีโ้ดยมีกำรขยำยธุรกิจโลจิสติกส์อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่ง

รวมถึง กำรขนส่งในประเทศและกำรให้บริกำรชนส่งข้ำมแดน กำรให้บริกำรเช่ำรถเครน กำรให้บริกำรด้ำน Freight 
Forwarder แบบครบวงจร  กำรให้บริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำน Warehouse Solutions แบบครบวงจร และธุรกิจขนส่งด้ำน 
E-Commerce อย่ำงไรก็ตำม บริษัทยงัคงมุ่งเน้นที่จะด ำเนินธุรกิจท่ำเทียบเรือและโรงพกัสินค้ำต่อไป และยงัให้ควำม
ร่วมมือกบัหน่วยงำนของรัฐและองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ขององค์กรท่ีจะด ำเนิน 
ธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร 

 
3.1.2 ความเสี่ยงจากการที่เรือสินค้าไม่สามารถเข้าเทียบท่าเรือของบริษัท 
จำกเดิมที่บริษัทประกอบธุรกิจท่ำเทียบเรือและธุรกิจขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ โดยมีเรือบรรทุกตู้

สินค้ำระหว่ำงประเทศมำใช้บริกำรเทียบท่ำ แต่เนื่องจำกบริษัทประสบปัญหำร่องน ำ้บำงปะกงตืน้เขิน ท ำให้เรือขนส่ง
สินค้ำระหว่ำงประเทศไม่สำมำรถเข้ำเทียบท่ำได้ตัง้แต่ปี 2551 จนถึงปัจจบุนั ส่งผลให้รำยได้ของบริษัทลดลงอย่ำงมำก 

 
บริษัทได้บริหำรจดักำรควำมเส่ียงโดยได้เปล่ียนประเภทของสินค้ำเป็นสินค้ำเทกอง ซึ่งใช้เรือล ำเลียงใน

กำรขนถ่ำยเป็นหลกั สำมำรถสญัจรในแม่น ำ้บำงปะกงด้วยร่องน ำ้ที่ตืน้กว่ำได้ และบริษัทยงัได้มีมำตรกำรในเร่ืองของ
กำรใช้วสัดปุ้องกนัส่ิงของหรือสินค้ำตกหล่นลงแม่น ำ้ เพื่อช่วยในเร่ืองของร่องน ำ้ตืน้เขินได้อีกส่วนหน่ึงด้วย  

 
3.1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราค่าน า้มัน 
ปัจจุบันบริษัทให้บริกำรด้ำนกำรขนส่ง ซึ่งต้นทุนในกำรให้บริกำรที่ส ำคัญคือน ำ้มัน ซึ่งอัตรำน ำ้มันใน

ตลำดโลกที่ผ่ำนมำมีควำมผนัผวนสงู ท ำให้มีผลต่อต้นทุนกำรให้บริกำร บริษัทได้ตระหนกัถึงผลกระทบนี ้โดยสญัญำ
ให้บริกำรที่ท ำกับทำงคู่ค้ำ   ได้มีกำรก ำหนดเร่ืองกำรเปล่ียนแปลงของค่ำบริกำร ขึน้อยู่กับอตัรำค่ำน ำ้มนัอย่ำงชดัเจน 
ซึง่ช่วยลดผลกระทบจำกควำมผนัผวนของรำคำค่ำน ำ้มนัได้ในระดบัหนึ่ง และยงัได้น ำระบบต่ำง ๆ เช่น ระบบติดตำม
รถ มีเจ้ำหน้ำที่ Monitor ตลอดเวลำ เพื่อควบคุมกำรขบัขี่ของพนกังำนให้อยู่ในเส้นทำง เป็นกำรช่วยประหยดัน ำ้มนัได้
อีกส่วนหน่ึง 
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3.1.4 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรงมากขึน้ของธุรกิจขนส่ง 
จำกกำรที่ปัจจุบันในประเทศมีผู้ประกอบกำรขนส่งเกิดขึน้เป็นจ ำนวนมำก ท ำให้เกิดกำรแข่งขันด้ำน

รำคำอย่ำงรุนแรง บริษัทจึงได้น ำข้อนีม้ำประกอบกำรพิจำรณำค ำนวณอตัรำค่ำบริกำร  โดยบริษัทมีมำตรกำรประหยดั
ค่ำใช้จ่ำย ลดรำยจ่ำยเพื่อที่จะสำมำรถแข่งขนัในตลำดได้  แต่บริษัทยังคงให้ควำมส ำคญัถึงกำรพัฒนำคุณภำพกำร
ให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นจุดแข็งของบริษัทในสภำวะกำรแข่งขันของธุรกิจขนส่งที่รุนแรงอีกด้วย ทัง้นีย้ังได้
ขยำยธุรกิจไปในส่วนของกำรขนส่งข้ำมแดน ธุรกิจขนส่งเก่ียวกบั ด้ำน E-Commerce เพื่อสร้ำงฐำนลกูค้ำที่กว้ำงขึน้อีก
ด้วย  

 
3.1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 
ปัจจุบนักำรให้บริกำรของบริษัทมีกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำน้อยรำยจึงท ำให้อำจจะมีควำมเส่ียงต่อธุรกิจ  

แต่ด้วยศกัยภำพในกำรให้บริกำรปีที่ผ่ำนมำ บริษัทมีควำมมัน่ใจว่ำจะรักษำฐำนลกูค้ำที่มีอยู่เดิม และมีแผนกำรพฒันำ
โดยในปีที่ผ่ำนมำบริษัทได้ขยำยทีมงำน จดัท ำแผนพัฒนำธุรกิจ แผนพัฒนำกำรตลำด ด้วยทีมงำนที่มีประสบกำรณ์
และควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน เน้นติดต่อลกูค้ำในหลำกหลำยกลุ่มธุรกิจมำกขึน้ เช่น กลุ่มลูกค้ำ E-Commerce กลุ่ม
ลกูค้ำ SME เป็นต้น  

3.1.6 ความเสี่ยงจากการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 
กำรประกอบธุรกิจของบริษัทจ ำเป็นต้องได้รับอนุญำตจำก หน่วยงำนรำชกำรที่ เก่ียวข้องหลำย

หน่วยงำน ทัง้จำกกรมเจ้ำท่ำ กระทรวงคมนำคม และกรมศุลกำกร ซึ่งใบอนุญำตดังกล่ำว ได้แก่  ใบอนุญำตประกอบ
กิจกำรท่ำเรือเดินทะเล  ใบอนุญำตให้ใช้ท่ำเทียบเรือ  ใบอนุญำตให้เปิดท ำเนียบท่ำเรือและโรงพักสินค้ำ และ
ใบอนุญำตให้เปิดด ำเนินกำรโรงพกัสินค้ำ เพื่อตรวจปล่อยของขำเข้ำและบรรจุของขำออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทน
เนอร์ นอกเขตท ำเนียบท่ำเรือ (รพท./ICD) ที่ริมน ำ้ เป็นต้น   ซึง่ใบอนญุำตแต่ละประเภทมีอำยแุตกต่ำงกนั โดยจะมีอำยุ
สิน้สดุภำยใน 1 – 15 ปี  

 
ทัง้นี ้กำรต่ออำยใุบอนุญำตแต่ละครัง้อำจมีกำรเปล่ียนแปลงข้อก ำหนดหรือเงื่อนไขต่ำงๆ ท่ีแตกต่ำงไป

จำกเดิม  ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อต้นทุนหรือกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทได้  อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรที่บริษัทมีกำร
ด ำเนินกำรจดักำรที่ดีและปฏิบตัิถกูต้องตำมกฏระเบียบข้อบงัคบัของทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัดในระยะที่ผ่ำนมำ ท ำให้
ผู้บริหำรของบริษัทเชื่อมัน่ว่ำบริษัทจะไม่มีปัญหำอนัเป็นอุปสรรคต่อกำรได้รับกำรต่ออำยุใบอนุญำตในกำรประกอบ
ธุรกิจดงักลำ่ว 

3.1.7 ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าไม่สามารถช าระค่าบริการได้ 
จำกสภำวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ ผ่ำนมำอยู่ในช่วงชะลอตวัและซบเซำ ท ำให้กำรท ำธุรกิจ

ส่วนใหญ่ประสบปัญหำเป็นจ ำนวนมำก ลกูค้ำที่มำใช้บริกำรไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด้ตำมก ำหนด บริษัทจึงมีควำมเส่ียง
จำกกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรไม่ได้ 

อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้มีวิธีกำรคดักรองลกูหนีอ้ย่ำงเข้มงวด โดยกำรตรวจเช็คเอกสำรเบือ้งต้นจำกคู่ค้ำ 
และตรวจสอบที่ตัง้ส ำนกังำน สถำนะบริษัท ตรวจดูฐำนะทำงกำรเงิน งบกำรเงิน จำกแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อใช้ประกอบ
พิจำรณำกำรให้เครดิต ซึง่เป็นอีกช่องทำงหนึ่งในกำรคดักรองลกูค้ำ มีกำรท ำสญัญำที่รัดกุมมำกขึน้ มีกำรเรียกเก็บเงิน
มดัจ ำส ำหรับลกูค้ำรำยใหม่ เพือช่วยลดควำมเส่ียงจำกกำรท่ีไม่สำมำรถเก็บหนีไ้ด้ 
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3.1.8 ความเสี่ยงจากการสรรหาบุคลากร  
เนื่องด้วยธุรกิจให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์แบบครบวงจร ต้องใช้ผู้ช ำนำญกำรและมีควำมรู้ควำมสำมำรถ

เข้ำใจในธุรกิจเป็นอย่ำงดี และในส่วนของกำรให้บริกำรขนส่งต้องอำศยัพนกังำนขบัรถที่มีควำมสำมำรถในกำรขบัรถ
ประเภทพิเศษ และมีใบอนุญำตที่ถูกต้องตำมที่กฎหมำยก ำหนด จึงอำจท ำให้เกิดควำมเส่ียงในกำรสรรหำบุคลกำกร
เหล่ำนี ้

บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญกับบุคลำกรเหล่ำนีเ้ป็นอย่ำงมำก โดยมีทีมบริหำรงำนบุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ คดัสรรพนกังำน จดัให้มีกำรพฒันำ อบรม ส่งเสริม รวมถึงกำรพิจำรณำให้ค่ำตอบแทนบุ
คลกำกรอย่ำงเหมำะสม เพื่อเป็นขวญัและก ำลงัใจจงูใจให้พนกังำนท ำงำนกบับริษัทต่อไป ซึง่ลดควำมเส่ียงในเร่ืองนีไ้ด้ 

ทัง้นีบ้ริษัทได้มีช่องทำงในกำรสรรหำและคดัเลือกบคุลำกรท่ีมคีวำมหลำกหลำยมำกขึน้ เช่น ระบบเพื่อน
แนะน ำเพื่อน Job  website, Social media, Head hunter เป็นต้น เพื่อให้ได้บุคลำกรที่มีคุณภำพและตรงกับควำม
ต้องกำรของบริษัทอีกขัน้ตอนหนึ่ง  ทัง้นีย้ังมีระบบต่ำง ๆ เช่น Transportation Management System (TMS), ระบบ
บริหำรจดักำรและระบบติดตำมรถยนต์ (GPS), ระบบบริหำรจดักำรลำนตู้คอนเทนเนอร์ (ICDMS)  เพื่อสนบัสนุนกำร
ท ำงำน ช่วยลดและประหยดัเวลำในกำรท ำงำน รวมทัง้ขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนต่ำง ๆ ในบริษัทได้อีกด้วย 

 
3.2 ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

3.2.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียนนัน้ เป็นส่ิงที่ยำกต่อกำรคำดเดำ เนื่องจำกมีปัจจัยต่ำงๆ ที่ ส่งผล
กระทบต่อกำรเคล่ือนไหวของอตัรำแลกเปล่ียน ทัง้ปัจจยัพืน้ฐำนทำงเศรษฐกิจในประเทศ นโยบำยกำรเงินและกำรคลงั 
ภำวะเศรษฐกิจโลก กำรคำดกำรณ์และกำรเก็งก ำไร เสถียรภำพกำรเมืองในประเทศและต่ำงประเทศ สงครำมทำง
กำรค้ำ จิตวิทยำตลำด ข่ำวลือต่ำงๆ และปัจจยัทำงเทคนิค ซึง่ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนที่เกิดขึน้นัน้ ก่อให้เกิด
ควำมเส่ียงแก่ภำคธุรกิจ โดยเฉพำะธุรกิจที่มีกำรน ำเข้ำ-ส่งออก หรือมีควำมเชื่อมโยงกบัภำคต่ำงประเทศ 

 แม้ว่ำธุรกิจจะไม่สำมำรถควบคุมควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนได้ ได้ และบริษัทยงัมีลกูค้ำที่ช ำระ
ด้วยสกุลเงินต่ำงประเทศมีจ ำนวนไม่มำก แต่บริษัทก็ค ำนึงถึงควำมเส่ียงนี ้โดยใช้เคร่ืองมือต่ำงๆ ท่ีเหมำะสมในกำร
พิจำรณำป้องกันควำมเส่ียงล่วงหน้ำ กำรติดตำมข่ำวสำรที่มีผลกระทบกับอัตรำแลกเปล่ียน และตรวจสอบอัตรำ
แลกเปล่ียนอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้มีกำรศึกษำจัดเตรียมแผนที่จะท ำสัญญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
(Forward contract) หรือกำรฝำกเงินตรำต่ำงประเทศไว้ในประเทศไทย (Foreign Currency Deposit : FCD) หำกมี
ลกูค้ำต่ำงประเทศเพิ่มมำกขึน้ 

 
3.3 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

3.3.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีขาดทุนสะสมจ านวนมาก ไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ 

 ในงวดบญัชีปี 2562 บริษัทมีผลขำดทุนสะสมจ ำนวน 127.38 ล้ำนบำท และในงวดบญัชีปี 2561 มีผล
ขำดทนุสะสมจ ำนวน 97.50 ล้ำนบำท บริษัทมีผลขำดทนุสะสมเพิ่มขึน้จ ำนวน 29.88 ล้ำนบำท บริษัทได้ลงทนุในบริษัท
ร่วม โดยมีส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในบริษัทร่วม จ ำนวน 1.29 ล้ำนบำท ท ำให้งบกำรเงินรวมในปี 2562 มีขำดทุน
จำกกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 28.59 ล้ำนบำท  
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บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงรำยได้ให้เพิ่มมำกขึน้ โดยลดต้นทุนและ
ค่ำใช้จ่ำย เพื่อให้ธุรกิจกลบัมำท ำก ำไรได้โดยเร็ว อีกทัง้ได้ขยำยกำรลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนจำกแสงอำทิตย์ใน
ประเทศเวียดนำม เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรให้กบับริษัทท่ีสงูขึน้ 

 
3.4 ความเสี่ยงจากการบริหารการลงทุน 

3.4.1 ความเสี่ยงจากการพิจารณาลงทุนในธุรกิจใหม่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
 บริษัทได้มีแผนกำรบริหำรกำรลงทนุโดยได้เข้ำไปลงทุนในธุรกิจใหม่ที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษัท ซึง่ในปี 2562 
บริษัทได้ขยำยกำรลงทุนในธุรกิจพลงังำนไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ที่ประเทศเวียดนำม และกำรบริหำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง
โกดังเก็บสินค้ำที่จงัหวดัระยอง อย่ำงไรก็ตำมกำรขยำยธุรกิจกำรลงทุนก็ขึน้อยู่กับปัจจยัแวดล้อมต่ำงๆ เช่น นโยบำย
กำรรับซือ้ไฟฟ้ำของภำครัฐ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติตำมคุณสมบัติและข้อก ำหนดทำงเทคนิคของแต่ละธุรกิจ 
กฎหมำยและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยของภำครัฐ กำรจัดหำเงินทุน กำรแข่งขัน กำรเติบโตของอุตสำหกรรม 
ผลกระทบด้ำนควำมปลอดภยั ชีวอนำมยั ส่ิงแวดล้อม และสงัคม เป็นต้น  ซึง่อำจจะมีควำมเส่ียงจำกกำรลงทนุเกิดขึน้  
 กำรที่บริษัทพิจำรณำตัดสินใจเข้ำด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ บริษัทได้ก ำหนดขัน้ตอนให้มีกำรสอบทำนและ
วิเครำะห์กำรลงทุนรวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรประเมินควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเงิน ควำมเส่ียง
ด้ำนกฎหมำย ควำมเส่ียงด้ำนเทคนิค และกำรวิเครำะห์ปัจจยัแวดล้อมที่อำจเปล่ียนแปลงไป ซึง่กำรพิจำรณำลงทนุใน
ต่ำงประเทศบริษัทต้องมีพนัธมิตรและที่ปรึกษำที่มีควำมช ำนำญทำงธุรกิจในประเทศที่ลงทุน เพื่อให้ผู้บริหำรได้มีควำม
มัน่ใจว่ำมีกำรป้องกันควำมเส่ียงอย่ำงเพียงพอและมีผลตอบแทนที่เหมำะสมก่อนที่จะน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำตดัสินใจลงทนุต่อไป 
  
3.5 ความเสี่ยงจากการบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
 บริษัทได้ให้ควำมส ำคญัของควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงที่อำจเกิดควำมล่ำช้ำของผู้ รับเหมำในกำร
ก่อสร้ำงและกำรติดตัง้อปุกรณ์ ปัญหำทำงด้ำนเทคนิควิศวกรรม ปัญหำจำกภยัธรรมชำติ รวมถึงข้อจ ำกดับำงประกำรท่ี
อำจเกิดขึน้ระหว่ำงด ำเนินกำรที่เกิดจำกปัจจัยภำยในและภำยนอก ที่ส่งผลให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนที่
ก ำหนดไว้ และไม่สำมำรถเปิดด ำเนินกำรโครงกำรได้ตำมก ำหนดที่ระบไุว้ในสญัญำ 
 ทัง้นีบ้ริษัทมีกำรวำงแผนและกำรบริหำรจดักำรอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ โดยมีกำรก ำหนดแนวทำง
และมำตรกำรในกำรก ำกับดูแลและควบคุมกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ เช่น กำรคัดเลือก
ผู้ รับเหมำที่มีมำตรฐำน มีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญ พร้อมทัง้มีกำรจัดท ำสัญญำที่รัดกุม กำรจัดซือ้วัสดุและ
อุปกรณ์ที่มีคุณภำพมำตรฐำนและส่งมอบสินค้ำที่จัดซือ้ได้ตำมก ำหนด กำรบริหำรจัดกำรเงินลงทุนในกำรด ำ เนิน
โครงกำร กำรให้ควำมส ำคัญกับส่ิงแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรอบ กำรด ำเนินกำรในด้ำนต่ำงๆ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ และข้อก ำหนดต่ำงๆ กำรท ำสญัญำประกนัภยัควำมเสียหำยที่อำจเกดิขึน้ระหวำ่งด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริหำรได้มีกำรแต่งตัง้คณะท ำงำนเพื่อบริหำรโครงกำรให้มีหน้ำที่รับผิดชอบดูแล ควบคุม และ
ติดตำมควำมคืบหน้ำของโครงกำร กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของโครงกำรอย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ เพื่อให้มัน่ใจ
ว่ำโครงกำรต่ำงๆ สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนและงบประมำณที่ก ำหนดไว้ 
 ปี 2562 บริษัทมีโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง คือ โครงกำรก่อสร้ำงโกดงัเก็บสินค้ำที่จงัหวดั จำกกำรบริหำร
จดักำรโครงกำรอย่ำงใกล้ชิดคำดว่ำโครงกำรต่ำงๆ จะสำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จได้ทนัตำมแผนท่ีก ำหนดไว้ 



บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1  

 
…………………………………… 

ส่วนที่ 1-23    แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

3.6 ความเสี่ยงจากการทุจริตและการคอร์รัปชั่น 
 จำกปัจจุบันกำรทุจริตและกำรคอร์รัปชั่นเป็นปัญหำใหญ่ที่ประเทศไทยและทั่วโลกได้ให้ควำมตระหนักถึง
ควำมส ำคญัและผลกระทบท่ีเกิดขึน้เป็นอย่ำงมำก กำรที่บริษัทประกอบธุรกิจด้ำนโลจิสติกส์แบบครบวงจรมีกำรติดต่อ
เก่ียวข้องกับภำคเอกชน และหน่วยงำนของภำครัฐ ติดต่องำนรำชกำรต่ำง ๆ ซึ่งอำจจะมีควำมเส่ียงในเร่ืองกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่เกิดขึน้ได้  

บริษัทด ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใสมีควำมมุ่งมัน่ที่จะปฏิบตัิงำนและให้บริกำรด้วยควำมซื่อสตัย์ โดยบริษัท
ได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกของแนวร่วมต่อต้ำนคอร์รัปชัน่ของภำคเอกชนไทย (Thailand’s Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption : CAC)  ซึ่งบริษัทได้จัดท ำนโยบำยต่ำง ๆ  คู่มือต่อต้ำนคอร์รัปชั่นที่ก ำหนด
หน้ำที่ ขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน และในส่วนของกำรควบคมุภำยใน ได้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน มีกำรติดตำมผลกำร
ปฏิบัติงำนและรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกไตรมำส เพื่อป้องกันกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยก ำหนด
บทลงโทษไว้อย่ำงชัดเจนหำกพบว่ำพนักงำนของบริษัทมีส่วนร่วมในกำรทุจริตและกำรคอร์รัปชั่น โดยบริษัทจะ
พิจำรณำข้อเท็จจริงผ่ำนคณะกรรมกำรท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้องกบัเร่ืองนัน้ๆ จำกข้อมลู เอกสำร หลกัฐำน และให้ควำมเป็น
ธรรมแก่ผู้ ร้องเรียนและผู้ที่ถกูกล่ำวหำ 

  
3.7 ความเสี่ยงจากโรคระบาดต่าง ๆ 

เนื่องจำกสภำวะโรคระบำดที่เกิดขึน้ทัว่โลกอย่ำงตอ่เนื่องในชว่งหลำยปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
อย่ำงมำกทัง้ในส่วนกำรค้ำและกำรลงทุน ตลำดหุ้น มีควำมเส่ียงที่จะท ำให้หลำยภำคส่วนของธุรกิจชะลอตวั บริษัทได้
ค ำนึงถึงควำมเส่ียงนี ้โดยระยะแรกได้มีมำตรกำรส่งเมล์แจ้งพนกังำนอพัเดทข้อมลูข่ำวสำร วิธีดแูลตนเองเพื่อเป็นกำร
ป้องกันเบือ้งต้น รวมถึงกำรออกมำตรกำรกำรป้องกันควำมเส่ียงซึ่งอำจมีผลกระทบกับบุคลำกรและองค์กร  เช่น ห้ำม
พนักงำนเดินทำงไปยังกลุ่มประเทศสุ่มเส่ียงและประเทศกลุ่มเฝ้ำระวงั หำกมีควำมจ ำเป็นจะต้องได้รับกำรพิจำรณำ
อนมุตัิจำกผู้บงัคบับญัชำกอ่นทกุครัง้ เป็นต้น รวมถึงกำรจดัตัง้กลุ่มท ำงำนและ war room เพื่อประเมินสถำนกำรณ์และ
ผลกระทบท่ีอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยกับทำงธุรกิจ รวมถึงกำรปรับแผนงำนหรือวำงแผนงำนใหม่ๆ เพื่อสร้ำงโอกำส
ทำงธุรกิจในช่วงวิกฤตดงักล่ำว เช่น ประสำนงำนกบัตวัแทนเอเจนต์ที่อยู่ในกลุ่มประเทศเส่ียงในกำรขอข้อมลูเพื่อรองรับ
ผลกระทบทำงธุรกิจอย่ำงใกล้ชิด หรือแม้แต่กำรประชุมวำงแผนกลุ่มธุรกิจที่อำจได้รับผลกระทบเชิงบวกเพื่อวำงแผน
รองรับกำรเติบโตของยอดขำย เช่น กลุ่มอีคอมเมิร์ช เป็นต้น  นอกเหนือจำกกำรดูแลและวำงมำตรกำรกับพนกังำนใน
องค์กรแล้ว ยังมีมำตรกำรข้อแนะน ำไปยงัครอบครัว และผู้ ใกล้ชิดพนักงำน ที่เดินทำงกลบัจำกกลุ่มประเทศเส่ียง ให้
หยดุและท ำงำนท่ีบ้ำนเพื่อเฝำ้สงัเกตอำกำร 14 วนั หำกบ้ำนพกัพนกังำนอยู่ในบริเวณพืน้ท่ีเส่ียง หรือกำรเดินทำงที่ต้อง
ใช้รถสำธำรณะ ให้สวมหน้ำกำกตลอดเวลำ และรักษำควำมสะอำดอย่ำงเคร่งครัด  หำกมีอำกำรน่ำสงสัยให้รีบพบ
แพทย์และแจ้งผู้บงัคบับญัชำ ผู้ที่เก่ียวข้องทรำบทนัที  โดยได้มีกำรมอบหมำยให้ฝ่ำยที่รับผิดชอบติดตำมข่ำวสำรอย่ำง
ใกล้ชิดเพื่อรำยงำนสถำนกำรณ์โดยตรงต่อผู้บริหำร  

 
3.8 ความเสี่ยงจากการถูกคุกคามทางคอมพิวเตอร์ 
 ปัจจบุนัมีกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและท ำกิจกรรมทำงธุรกิจแทบจะทกุส่วนงำน ควำม
เส่ียงที่เกิดจำกกำรถกูคุกคำมทำงคอมพิวเตอร์  กำรโจรกรรมข้อมลูทำงอินเทอร์เน็ต  จึงเป็นส่ิงที่เกิดขึน้อย่ำงหลีกเล่ียง
ไม่ได้ และอำจอยู่นอกเหนือกำรควบคมุของบริษัท บริษัทได้ให้ควำมส ำคญัในเร่ืองควำมเส่ียงนีเ้ป็นอย่ำงมำก โดยมีกำร
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จัดท ำนโยบำยควำมปลอดภัยสำรสนเทศและมำตรฐำนควำมปลอดภัยสำรสนเทศ มีกำรอบรมเพื่อเพิ่มควำมรู้ให้
พนักงำน มีระบบป้องกันจำกกำรเข้ำใช้งำนของผู้ที่ไม่ได้รับอนุญำต หรือ โดนบุกรุกจำกไวรัสที่อำจท ำให้ข้อมูลของ
บริษัทถูกท ำลำย เสียหำย มีกำรตรวจเช็คโปรแกรม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่ำง ๆ อยู่ เป็นประจ ำ มีกำรแจ้งเตือน
พนักงำนในส่วนของกำรใช้จดหมำยอิเล็คทรอนิกส์หรือเปิดไฟล์ที่แนบมำ มีกำรบล็อกเว็บไซด์ที่ไม่ เหมำะสม มี
กระบวนกำรขัน้ตอนกำรตรวจสอบกับลกูค้ำ คู่ค้ำ ในกำรวำงมำตรำฐำนธุรกรรมกำรด้ำนกำรเงินระหว่ำงกันอย่ำงเป็น
แบบแผน  รวมถึงกำรตรวจสอบในกรณีมีกำรเปล่ียนแปลงข้อมลูใดๆ เช่นกำรโอนเงิน  รวมทัง้ควบคมุดแูลติดตำม และ
ตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย และมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อช่วยลดควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึน้ได้ ซึ่งที่ผ่ำน
มำทำงบริษัทได้เจอเหตกุำรณ์ดงักล่ำวและมำตรำกำรท่ีได้วำงไว้สำมำรถป้องกนักำรสญูเสียและควบคมุได้อย่ำงรัดกมุ 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลัก 

4.1.1 ยอดรวมของมูลค่าสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)  มีสินทรัพย์ที่ใช้ประกอบธุรกจิ ซึง่มีมลูค่ำตำมบญัชีสทุธิ ณ วนัท่ี 
31 ธันวำคม 2562  จ ำนวน 260,969.36 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอยีดดงันี ้

รายการ มูลค่าตามบัญชี
สุทธ ิ

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 
2562 (พันบาท) 

กรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ 58.36 เป็นของบริษัท ที่ดิน 2 โฉนด รำคำตำมบญัชี 58.36 ล้ำน
บำท ค ำ้ประกนัวงเงินตำมหนงัสือสญัญำค ำ้
ประกนั 35 ล้ำนบำท 

ที่ดิน 44,265 เป็นของบริษัท ไม่มี 

สิทธิกำรเชำ่ที่ดิน1/ 24,835 เป็นของบริษัท ไม่มี 

ส่วนปรับปรุงสิทธิกำรเช่ำทีด่ิน1/ 27,408 เป็นของบริษัท ไม่มี 

โรงพกัสินค้ำ อำคำรส ำนกังำน
และส่วนปรับปรุง1/ 

16,797 เป็นของบริษัท ไม่มี 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 1/ 
 

3,202 เป็นของบริษัท 
 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ รำคำทนุ 50.50 ล้ำนบำท 
ค ำ้ประกนัวงเงินตำมหนงัสือสญัญำค ำ้ประกนั 
35 ล้ำนบำท 

ท่ำเรือ1/ 3,339 เป็นของบริษัท ไม่มี 

เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้และ
เคร่ืองใช้ส ำนกังำน 

2,296 เป็นของบริษัท ไม่มี 

ยำนพำหนะ 136,645 เป็นของบริษัท 163.02 ล้ำนบำทเกดิจำกกำรท ำสญัญำเชำ่ซือ้ 

งำนระหวำ่งก่อสร้ำง 2,124 เป็นของบริษัท ไม่มี 

รวม 260,969.36   

 
 1/บริษัทได้ท ำสญัญำเชำ่ที่ดินกบับคุคลซึง่ไมม่ีควำมเก่ียวข้องกบับริษัท เพื่อใช้ในกำรประกอบกิจกำรเป็น
ระยะเวลำ 30 ปี ซึง่จะสิน้สดุในวนัท่ี 31 ธันวำคม 2571 โดยบริษทัจะต้องจ่ำยคำ่เชำ่ตำมจ ำนวนเงนิท่ีระบไุว้ในสญัญำ
เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2542 ตำมเงื่อนไขของสญัญำ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมำณ 494.20 ล้ำนบำท นอกจำกนี ้
บริษัทได้จ่ำยเงินค่ำสิทธิกำรเช่ำทีด่ินดงักลำ่วเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 134.90 ล้ำนบำท ซึง่ได้บนัทึกไว้ในบญัช ี “สทิธิ
กำรเช่ำที่ดิน” 
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4.1.2 ใบอนุญาตและสัญญาการด าเนินงาน 
บริษัทได้รับใบอนญุำตที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกจิจำกหน่วยงำนต่ำงๆ  รวมทัง้มีกำรท ำสญัญำ

กบับคุคลอื่นในกำรให้บริกำรภำยในท่ำเทียบเรือของบริษัท  ซึง่ตำมใบอนญุำตและสญัญำดงักลำ่วมิได้ระบเุงื่อนไขใน
กำรบอกเลิกสญัญำใดๆ ทัง้นีท้ี่ผ่ำนมำบริษัทได้ปฏิบตัิตำมเงื่อนไขของใบอนญุำตและสญัญำต่ำงๆอยำ่งเคร่งครัด  
รำยละเอียดของใบอนญุำตและสญัญำตำ่งๆ เป็นดงันี ้

1. ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล า้ล าแม่น า้    
คู่สญัญำ : ผู้ออกใบอนญุำต คือ กรมเจ้ำทำ่ 

ผู้ขออนุญาต คอื บริษัท บางปะกง เทอร์มนิอล จ ากัด (มหาชน) 
ระยะเวลำ : ไม่มีก ำหนดระยะเวลำ 
รำยละเอียด : 1.  อนญุำตให้บริษัทท ำกำรสร้ำงท่ำเทยีบเรือ ขนำดเกินกวำ่ 500 ตนักรอส และ

หลกัผกูเรือกลำงน ำ้ 2 หลกั โดยบริษัทได้รับใบอนญุำตตัง้แต่วนัท่ี 6 กนัยำยน 
2533 (สิทธิและหน้ำที่เดิมเป็นของ บริษัท วนชยัไม้อดั จ ำกัด ซึง่ได้โอนให้แก ่
บริษัท บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั ตัง้แต่วนัท่ี 22 กนัยำยน 2542) 
2.  อนญุำตให้บริษัทท ำกำรซ่อมแซมและต่อเตมิท่ำเทียบเรือ ขนำดเกินกวำ่ 500 
ตนักรอส ริมแม่น ำ้บำงปะกง โดยบริษัทได้รับอนญุำตตัง้แต่วนัท่ี 11 พฤษภำคม 
2544 

วตัถปุระสงค ์ : เพื่อให้เกิดควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรขนถำ่ยสินค้ำบนทำ่เทยีบเรือ ซึง่เป็น
สินค้ำประเภทตู้บรรจสิุนค้ำที่ต้องใช้เครนและรถบรรทกุกึ่งพว่ง ในกำรปฏิบตังิำน
บนท่ำเทียบเรือ 

กำรซ่อมแซมและ
ต่อเตมิ 

: บริษัทขยำยท่ำเทียบเรือจำกเดมิที่ยำว 98 เมตร เป็น 148 เมตร และจำกเดมิที่
กว้ำง 19 เมตร  เป็น 30 เมตร ซึง่ได้ด ำเนินกำรไปแล้วเมื่อวนัท่ี 1 พฤษภำคม 2544 

เงื่อนไข :
  

เนื่องจำกสญัญำดงักล่ำวเป็นสญัญำที่ให้สิทธิในกำรก่อสร้ำง ดงันัน้เมื่อก่อสร้ำง
เสร็จเรียบร้อยแล้วถือว่ำสญัญำเป็นอนัสิน้สดุ 

2. ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ ขนาดเกนิกว่า 500 ตนักรอส 
คู่สญัญำ :

  
ผู้ออกใบอนญุำต คือ กรมเจ้ำทำ่ 
ผู้ขออนญุำต คือ บริษัท บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน) 

ระยะเวลำ : 1 ปี โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 9 กนัยำยน 2559 เป็นต้นไป 

รำยละเอียด :
  

อนญุำตให้บริษัทใช้ท่ำเทียบเรือขนำดเกินกวำ่ 500 ตนักรอส ในล ำน ำ้แม่น ำ้บำง
ปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรำ 

เงื่อนไข :
  

บริษัทต้องควบคมุกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่ นละออง กำรจ ำกดัควำมเร็วของรถบรรทกุ 
รถขนส่งสินค้ำในกำรขนถ่ำยตู้คอนเทนเนอร์ ไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชัว่โมง   ควบคมุ
เสียงจำกเคร่ืองจกัร และกจิกรรมกำรขนถำ่ยตู้คอนเทนเนอร์ รวมทัง้ตรวจสอบ
คณุภำพส่ิงแวดล้อมตำ่ง ๆ ตลอดระยะเวลำกำรอนญุำต  
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3. ใบอนุญาตให้ประกอบกจิการท่าเรือเดินทะเล 

คู่สญัญำ  : ผู้ออกใบอนญุำต คือ กระทรวงคมนำคม 
ผู้ขออนญุำต คือ บริษัท บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน) 

ระยะเวลำ : 5 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 14 กมุภำพนัธ์ 2560 ถึงวนัท่ี 13 กมุภำพนัธ์ 2565 
รำยละเอียด : อนญุำตให้บริษัทเป็นผู้ประกอบกิจกำรท่ำเรือเดินทะเล ตำมพระรำชกฤษฎีกำ

ก ำหนดให้กิจกำรท่ำเรือเดินทะเลเป็นกิจกำรค้ำขำยอนัเป็นสำธำรณปูโภค โดยมี
ท่ำเรือตัง้อยู่เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 8 ถนนสขุมุวิท (บำงนำ-ตรำด) กม. 52 ต ำบลท่ำข้ำม 
อ ำเภอบำงปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 

4. ประกาศกรมศุลกากร เร่ือง การเปิดท าเนียบท่าเรือ และโรงพักสนิค้าอนุมตั ิ

คู่สญัญำ : ผู้ออกประกำศ คือ กรมศลุกำกร 
ผู้ขออนญุำต คือ บริษัท บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน) 

ระยะเวลำ : 5 ปี โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 24 พฤษภำคม 2558 เป็นต้นไป 
รำยละเอียด : กรมศลุกำกรอนมุตัใิห้ท่ำเทียบเรือและโรงพกัสินค้ำของบริษัท ซึง่ตัง้อยู่เลขที่ 8/1 

หมู่ที่ 8 ถนนสขุมุวิท (บำงนำ-ตรำด) กม. 52 ต ำบลท่ำข้ำม อ ำเภอบำงปะกง 
จงัหวดัฉะเชงิเทรำ เป็นเขตท ำเนยีบท่ำเรือและโรงพกัสินค้ำอนมุตัติำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยศลุกำกร ส ำหรับบรรทุกของลงและขนของขึน้ และเป็นท่ีส ำหรับตรวจและเก็บ
สินค้ำที่ยงัมิได้ตรวจปล่อย  โดยบริษัทได้มีสญัญำประกนัและทณัฑ์บน  ว่ำด้วย
ท ำเนียบท่ำเรือและโรงพกัสินค้ำที่ได้รับอนมุตัิตำมกฎหมำย และจะปฏิบตัิตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั ค ำสัง่ และประกำศกรมศลุกำกร และเพื่อเป็น
หลกัประกนักำรปฏิบตัิตำมสญัญำ บริษัทได้ให้ ธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) 
เป็นผู้ค ำ้ประกนั ในวงเงิน 10,000,000 บำท กรณีเกิดควำมเสียหำยต่อกรม
ศลุกำกร จำกกำรท่ีบริษัทไม่ปฏิบตัิตำมสญัญำดงักล่ำว 

5. ประกาศกรมศุลกากร เร่ือง อนุมัติให้เปิดด าเนินการโรงพกัสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุ
ของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตท าเนียบท่าเรือ (รพท./ICD)ที่ริมน า้ 

คู่สญัญำ : ผู้ออกสญัญำ คือ กรมศลุกำกร 
ผู้ให้สญัญำ คือ บริษัท บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน) 

ระยะเวลำ : 5 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 14 มิถนุำยน 2558 เป็นต้นไป 
รำยละเอียด : กรมศลุกำกรได้อนมุตัใิห้บริษัทจดัตัง้โรงพกัสินค้ำเพื่อตรวจปล่อยของขำเข้ำ และ

บรรจขุองขำออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตท ำเนยีบท่ำเรือ (รพท./
ICD) ที่ริมน ำ้ ซึง่ตัง้อยู่เลขที่ 8/1  หมู่ที่ 8  ถนนสขุมุวิท (บำงนำ-ตรำด)  ต ำบลท่ำ
ข้ำม  อ ำเภอบำงปะกง  จงัหวดัฉะเชิงเทรำ โดยบริษัทได้มีสญัญำประกนัและ
ทณัฑ์บนไว้ต่อกรมศลุกำกร  เพือ่ผกูพนัรับผิดชอบในกำรท่ีผู้ให้สญัญำได้รับอนมุตัิ
จำกกรมศลุกำกรให้จดัตัง้ (รพท./ICD) ที่ริมน ำ้  ว่ำจะปฏิบตัิตำมกฎหมำย 
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ระเบียบ ข้อบงัคบั ค ำสัง่ และประกำศกรมศลุกำกร และเพื่อเป็นหลกัประกันกำร
ปฏิบตัิตำมสญัญำ บริษัทได้ให้ธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) เป็นผู้ค ำ้ประกนั ใน
วงเงิน 25,000,000 บำท กรณีเกิดควำมเสียหำยต่อกรมศลุกำกร จำกกำรท่ีบริษัท
ไม่ปฏิบตัิตำมสญัญำดงักล่ำว 

  
6. ประกาศกรมศุลกากร เร่ือง ก าหนดเส้นทางขนส่งระหว่างท่าหรือที่ที่น าของเข้าหรือส่งของออกกับ

โรงพักสนิค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอก
เขตท าเนียบท่าเรือ (รพท./ICD) ที่ริมน า้ 

คู่สญัญำ : ผู้ออกประกำศ คือ กรมศลุกำกร 
ผู้ขออนญุำต คือ บริษัท บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน) 

ระยะเวลำ : เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 14 กรกฎำคม 2543 เป็นต้นไป 
รำยละเอียด : กรมศลุกำกรก ำหนดเส้นทำงขนส่งตำมเส้นทำงตำ่ง ๆ เพื่อให้กำรขนส่งโดยระบบคอน

เทนเนอร์ ระหว่ำงท่ำหรือที่ท่ีน ำของเข้ำหรือส่งของออกกบัโรงพกัสินค้ำเพื่อตรวจปล่อย
ของขำเข้ำและบรรจขุองขำออกทีข่นส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตท ำเนียบท่ำเรือ 
(รพท./ICD) ของบริษัท ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สะดวก และรัดกมุ ซึง่เส้นทำง
ขนส่งประกอบด้วย 
1. ด่ำนศลุกำกรแหลมฉบงั – รพท. บริษัท บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน) 
2. ด่ำนศลุกำกรหนองคำย - รพท. บริษัท บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน) 
3. นิคมอตุสำหกรรมแหลมฉบงั - รพท. บริษัท บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน) 
4. นิคมอตุสำหกรรมลำดกระบงั - รพท. บริษัท บำงปะกง เทอร์มนิอล จ ำกดั (มหำชน) 
5.  นิคมอตุสำหกรรมบำงป ู- รพท. บริษัท บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน) 
6. ท ำเนียบท่ำเรือของกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย – รพท. บริษัท บำงปะกง เทอร์มินอล 
จ ำกดั (มหำชน) 
7.  ท ำเนียบท่ำเรือของบริษัท ซี อำร์ ซี กำรท่ำเรือ จ ำกดั (BMT) - รพท. บริษัท บำงปะ
กง เทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน) 
8. ท ำเนียบท่ำเรือของบริษัท ปนูซีเมนต์ จ ำกดั (TPT) – รพท. บริษัท บำงปะกง
เทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน) 
9. ท ำเนียบท่ำเรือของบริษัท ยนูไิทย จ ำกดั- รพท. บริษัท บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั 
(มหำชน) 
10. ท่ำเรือน ำ้ลกึมำบตำพดุ - รพท. บริษัท บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน) 
11. ดำ่นศลุกำกรท่ำอำกำศยำนกรุงเทพ - รพท. บริษัท บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั 
(มหำชน) 
12. ท ำเนียบท่ำเรือของบริษัท บำงปะกงเทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน) - รพท. บริษัท บำง
ปะกงเทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน) 
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7. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของ 
 คู่สญัญำ : ผู้ออกใบอนญุำต คือ กรมขนส่งทำงบก 
   ผู้ขออนญุำต คือ บริษัท บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน) 
 ระยะเวลำ : 5 ปี โดยนบัตัง้แตว่นัท่ี 6 กรกฎำคม 2559 ถงึวนัท่ี 5 กรกฎำคม 2564 
 รำยละเอียด : อนญุำตให้บริษัทประกอบกจิกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงตำมพระรำชบญัญัติกำรขนส่ง

ทำงบก พ.ศ.2522 โดยมีสถำนที่เก็บ ซ่อม และบ ำรุงรักษำรถอยู่ที่บริเวณโฉนดเลขที ่
58293 ต ำบลสรุศกัดิ์ อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบรีุ 

 
 4.2  นโยบายการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

กำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะพิจำรณำลงทุนในธุรกิจที่เกือ้หนุนและเอือ้ประโยชน์ต่อ
กำรท ำธุรกิจของบริษัทหรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสำหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตและจะค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนที่
ได้รับจำกกำรลงทนุเป็นส ำคญั  
สัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย 

ชื่อกิจการ ประเภทกิจการ ทุนช าระแล้ว (บาท) สัดส่วนเงนิลงทนุ 
บจก. บียอนด์ แคปปิตอล ให้บริกำรสินเชื่อ

และแฟคเตอร่ิง 
10,000,000 100% 

 
เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2562 ที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 มีมติอนุมัติให้จัดตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ (บริษัท บี
ยอนด์ แคปปิตอล จ ำกัด) มลูค่ำทุนจดทะเบียน 10,000,000 บำท และได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทกับกระทรวงพำณิชย์
แล้วเมื่อวนัท่ี 13 มิถนุำยน 2562 และช ำระค่ำหุ้นแล้วทัง้จ ำนวน 

 

สัดส่วนการลงทนุในบริษัทร่วม 

ชื่อกิจการ ประเภทกิจการ ทุนช าระแล้ว (บาท) สัดส่วนเงนิลงทนุ 
บริษัทร่วมทางตรง :    
บจก. แพลทตินัม่ คอนเทนเนอร์ไลน์ส (PCL) ขนส่งระหว่ำงประเทศ 800,000,000 40% 

บจก. แพลทตินัม่ เอ็มเมอรัลด์ *** ขนส่งระหว่ำงประเทศ 216,000,000  45% 
บจก.ซีพีเอส ชิปป้ิง แอนด์ โลจิสติกส์* บริกำรด้ำนชิปปิง้

และโลจิสติกส์  
18,000,000 26% 

GA Power Pte.Ltd.** บริกำรให้ค ำปรึกษำ
ด้ำนกำรจดักำร 

160,000,000 40% 

บริษัทร่วมทางอ้อม :    
บจ. แพลทตินัม่ เจด ****               ขนส่งระหว่ำงประเทศ 248,000,000 PCLถือหุ้น 100% 
บจก. แพลทตินัม่ ไดมอนด์  **** ขนส่งระหว่ำงประเทศ 216,000,000 PCLถือหุ้น 100% 
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*เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2561 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริหำร ครัง้ที่ 9/2561 มีมติอนมุตัิให้ลงทนุในบริษัท ซีพีเอส ชิป
ปิง้แอนด์โลจิสติกส์ จ ำกดั ในสดัส่วนร้อยละ 26 ของทนุช ำระแล้วของบริษัทท่ีลงทนุคิดเป็นจ ำนวนหุ้น 46,800 หุ้น รำคำ
หุ้นละ 100 บำท รวมเป็นเงิน 4,680,000 บำท 

**เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่  8/2562 มีมติอนุมัติให้เข้ำท ำรำยกำรลงทุนใน
โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ จ ำนวน 2 โครงกำร โดยกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัท GA Power Pte.Ltd., บริษัท
จ ำกดั จดทะเบียนภำยใต้กฎหมำยประเทศสิงคโปร์ (“GAP”) ด้วยเงินลงทุนไม่เกิน 160 ล้ำนบำท ในสดัส่วนไม่เกินร้อย
ละ 40.00 ของจ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว โดย GAP เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัส่วน 100% และเป็นผู้ ได้รับอนญุำตให้ลงทนุในบริษัท 
GA Power Solar Park Huong Son Ltd., และ GA Power Solar Park Cam Xuyen Ltd., นิติบคุคลจดทะเบียนภำยใต้
กฎหมำยประเทศสำธำรณรัฐสงัคมนิยมเวียดนำม ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญำตให้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำน
แสงอำทิตย์ ประเทศเวียดนำม ขนำดก ำลังกำรผลิตติดตัง้รวมทัง้ 2 โครงกำร จ ำนวน 58.00 เมกะวัตต์ บริษัทได้
ด ำเนินกำรช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้กบั GA Power Pte. Ltd., งวดแรก จ ำนวนเงิน 58 ล้ำนบำท 
***เมื่อวนัท่ี 26 มีนำคม 2556 บริษัท แพลทตินัม่ คอนเทนเนอร์ไลน์ส จ ำกดั ขำยหุ้นบริษัท แพลทตินัม่ เอ็มเมอรัลด ์
จ ำกดั จ ำนวน 55% ให้กบันำงวิมล ตนัเจริญสขุจิต  
****บจ.แพลทตินัม่เจดและบจ.แพลทตินัม่ไดมอนด์ถือหุ้นโดยพีซแีอลร้อยละ 100 และบจ.แพลทตนิัม่เอ็มเมอรัลด์ถือ
หุ้นโดยพีซีแอลร้อยละ 55 และโดยบริษัทร้อยละ 45 

บริษัทได้จ ำหน่ำยเงินลงทนุ โดยกำรขำยหุ้นสำมญัทัง้หมดที่บริษัทถืออยูใ่นบริษัทร่วมทัง้สองแหง่ คือ PCL 
จ ำนวน 3,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40 ของทนุจดทะเบียนของ PCL และ PED จ ำนวน 972,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
45 ของทนุจดทะเบยีนของ PED โดยที่กำรขำยหุ้นดงักล่ำวนัน้ได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเมื่อวนัท่ี 30 กนัยำยน 2559 ทัง้นี ้
กำรขำยหุ้นในบริษัทร่วมทัง้สองแห่งดงักล่ำวไมม่ีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงใดๆ ต่อโครงสร้ำงกำรถือหุ้น กำรบริหำรงำน 
และกำรด ำเนินธุรกจิหลกัของบริษัทแต่อยำ่งใด 

บริษัทร่วมทัง้สองแห่งและบริษัทย่อยของ PCL ได้หยดุด ำเนินกิจกำรมำมำกกว่ำ 3 ปี และมีหนีสิ้นเป็นจ ำนวน
มำกจนส่วนทนุของผู้ ถือหุ้นมีขนำดติดลบ และมีขำดทนุสะสมเป็นจ ำนวนมำก นอกจำกนี ้ บริษทัร่วมทัง้สองแห่งยงัมี
ภำระหนีค้งค้ำงเดิมที่บริษัทร่วมได้ค้ำงช ำระต่อบริษัท ซึง่หนีด้งักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกดิขึน้ในอดตีเป็นระยะเวลำนำน 
โดยบริษัทได้ตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้เต็มจ ำนวนแล้ว ทัง้นี ้ กำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุนีอ้อกไป บริษัทไม่ได้โอน
หรือสละสิทธิในควำมเป็นเจ้ำหนีข้องบริษัทร่วมทัง้สองแห่ง ซึง่บริษัทยงัคงมีสิทธินีอ้ยู่ และปัจจบุนับริษัทอยู่ระหวำ่งกำร
รวบรวมข้อมลูเพื่อด ำเนินกำรทำงกฎหมำยต่อบริษัทร่วมดงักลำ่ว เพื่อเรียกร้องหนีสิ้นท่ีค้ำงช ำระต่อบริษัทต่อไป 

บริษัทมีควำมตัง้ใจจะปลดภำระในกำรน ำข้อมลูบญัชีของบริษัทร่วมทัง้สองแหง่ มำจดัท ำงบกำรเงนิของบริษัท
ตำมวิธีรำคำทนุ เนื่องจำกบริษัทร่วมทัง้สองแห่งได้หยดุด ำเนินกิจกำร จงึท ำให้กำรติดตำมเพื่อขอข้อมลูและเอกสำรใน
กำรลงบญัชเีพื่อจดัท ำงบกำรเงินในแต่ละไตรมำสมีควำมยำกล ำบำก ซึง่มีควำมเส่ียงที่จะท ำให้บริษัทไม่สำมำรถปิด
บญัชีและจดัท ำงบกำรเงินรำยไตรมำสได้ทนัก ำหนด เพื่อส่งตอ่ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ อนัอำจจะท ำให้บริษัทถกูลงโทษได้ ซึง่เมื่อมีกำรจ ำหน่ำยเงิน
ลงทนุดงักลำ่วออกไปแล้ว บริษัทจึงจะสำมำรถจดัท ำงบกำรเงนิรำยไตรมำสได้ทนัก ำหนดได้ นอกจำกนี ้ บริษัทยงั
สำมำรถประหยดัคำ่ใช้จำ่ยในกำรว่ำจ้ำงผู้สอบบญัชเีพื่อจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับบริษัทร่วมทัง้สองแห่งด้วย เนื่องจำก
บริษัททัง้สองแหง่ไม่ได้ด ำเนินกจิกำรและไม่มเีงินสดในกำรว่ำจ้ำงผู้สอบบัญชีอีกต่อไปแล้ว 
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 สืบเนื่องจำกกำรท่ีที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่  2/2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี  11 พฤษภำคม 2559 
ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทได้จ ำหน่ำยเงินลงทนุ โดยกำรขำยหุ้นสำมญัทัง้หมดที่บริษัทถืออยูใ่นบริษัทร่วม จ ำนวนสองแห่ง 
คือ บริษัท แพลทตินัม่ คอนเทนเนอร์ไลน์ส จ ำกดั (หรือ PCL) จ ำนวน 3,200,000 หุ้น และ บริษัท แพลทตินัม่ เอม็
เมอรัลด์ จ ำกดั ( หรือ PED ) จ ำนวน 972,000 หุ้น ทัง้นี ้บริษัทร่วมทัง้สองแห่ง ได้หยุดด ำเนินกจิกำรมำมำกกวำ่ 3 ปี 
และมีหนีสิ้นเป็นจ ำนวนมำก จนส่วนทนุของผู้ ถือหุ้นมีขนำดตดิลบ และมีขำดทนุสะสมเป็นจ ำนวนมำก  

 นอกจำกนี ้ บริษัทร่วมทัง้สองแหง่ ยงัมีภำระหนีค้งค้ำงเดิมที่บริษทัร่วมได้ค้ำงช ำระต่อบริษัทเป็นจ ำนวนเงิน
เท่ำกบั 520,965,043.15 บำท ซึง่หนีด้งักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึน้ในอดีตเป็นระยะเวลำนำน โดยบริษัทได้ตัง้ส ำรองคำ่
เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้เต็มจ ำนวนแล้ว ทัง้นี ้ กำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุนีอ้อกไป บริษัทไม่ได้โอนหรือสละสิทธิในควำมเป็น
เจ้ำหนีข้องบริษัทร่วมทัง้สองแห่ง ซึง่บริษัทยงัคงมีสิทธินีอ้ยู่ กำรขำยหุ้นดังกล่ำวนัน้ได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเมื่อวนัท่ี 30 
กนัยำยน 2559 โดยมีมลูคำ่รวมของส่ิงตอบแทนเท่ำกบั 100 บำทต่อบริษัท ซึง่เมื่อค ำนวณขนำดของรำยกำรตำม
ประกำศทีเ่ก่ียวข้อง ท ำให้มลูค่ำกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุมีขนำดรำยกำรสงูสดุเท่ำกบัร้อยละ 95.14 ตำมเกณฑ์มลูค่ำรวม
ของสิ่งตอบแทน โดยขนำดรำยกำรท่ีสงูนี ้ มีสำเหตจุำกกำรน ำภำระหนีค้งค้ำงเดิมที่บริษัทร่วมได้ค้ำงช ำระต่อบริษัท 
และปัจจบุนับริษัทอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยต่อบริษทัร่วมผ่ำนทำงศำลล้มละลำยกลำง เพื่อเรียกร้อง
หนีสิ้นท่ีค้ำงช ำระต่อบริษัทต่อไป ทัง้นี ้ กำรขำยหุ้นในบริษัทร่วมทัง้สองแห่งดงักลำ่วไมม่ีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงใดๆ ต่อ
โครงสร้ำงกำรถือหุ้น กำรบริหำรงำน และกำรด ำเนินธุรกิจหลกัของบริษัทแต่อยำ่งใด 

 นอกจำกนี ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้เสนอรำยงำนและตัง้ข้อสงัเกตว่ำ รำยกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุ
ดงักล่ำว อำจเข้ำขำ่ยเป็นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบยีน ดงันัน้ ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้
ที่ 3/2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 2 มีนำคม 2560 ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เพื่อควำมโปร่งใส จงึมีมตใิห้ด ำเนินกำรเสมือน
หน่ึงเป็นรำยกำรเก่ียวโยงกนัท่ีมีขนำดมลูคำ่มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 20 ล้ำนบำท หรือมำกกว่ำหรือเทำ่กบัร้อยละ 3 ของ
มลูค่ำสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ โดยขนำดของรำยกำรจะมมีลูค่ำเทำ่กบั 520,965,243.15 บำท ซึง่มำกกว่ำ 20 ล้ำนบำท 

 อย่ำงไรกต็ำม บริษัทมิได้ด ำเนินกำรเพื่อขออนมุตัิจำกผู้ ถือหุ้น เนื่องจำกในขณะนัน้ ขนำดรำยกำรที่ค ำนวณ
ได้ที่น ำมำพจิำรณำมีจ ำนวนเงินเพียง 200 บำท เพรำะมิได้น ำภำระหนีสิ้นท่ีบริษัทร่วมทัง้สองที่มีต่อบริษัทมำรวมใน
ขนำดรำยกำร กำรท ำรำยกำรเกิดขึน้ เนื่องจำกบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ (ก) บริษัทร่วมทีจ่ ำหน่ำยไปทัง้สองมิได้
ประกอบกิจกำรก่อนหน้ำนีน้ำนแล้ว (ข) มีส่วนของผู้ ถือหุ้นเป็นลบและมีหนีสิ้นเป็นจ ำนวนมำก 

 ควำมเห็นเพิ่มเติมจำกที่ปรึกษำกำรเงินอิสระ โดยนำยพิทกัษ์ กิตติอคัรเสถียร กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท สี
ลม แอดไวเซอร่ี จ ำกดั ให้ควำมเห็นว่ำ รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรได้มำจ ำหน่ำยไปซึง่สินทรัพย์ และรำยกำรเก่ียวโยง 
ซึง่เป็นข้อบงัคบัของ ที่ทำงส ำนกังำนก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่
ต้องขอควำมเห็นจำกที่ปรึกษำกำรเงินอสิระเพือ่พิทกัษ์ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรำยย่อย  โดยให้ควำมเห็น 2 เร่ืองได้แก ่
ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร และควำมเหมำะสมทำงด้ำนรำคำ ทัง้นี ้ สรุปได้วำ่ไม่มีประเด็นใดๆ ที่ไม่เหมำะสมดงั
รำยงำนกำรให้ควำมเห็นต่อผู้ ถือหุ้นส ำหรับรำยกำรได้มำจ ำหน่ำยไปซึง่สินทรัพย์ และรำยกำรเก่ียวโยงที่ได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้น
แล้วนัน้  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 
บริษัท บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) มีบริษัทร่วม คือ บริษัท แพลทตินัม่ เอ็มเมอรัลด์ จ ำกดั 
(“PED”) และ บริษัท แพลทตินัม่ คอนเทนเนอร์ไลน์ส จ ำกดั (“PCL”) ซึง่รวมถึงบริษัทย่อยของ PCL  
 
ในระหวำ่งปี 2559 บริษัทได้ขำยและโอนหุ้นสำมญัของบริษทัร่วมดงักล่ำวแก่บคุคลท่ีไม่เก่ียวข้องกนั และสิน้สดุ
ควำมสมัพนัธ์ตัง้แตว่นัท่ีดงักล่ำว 
 
บริษัทมีกำรกำรฟ้องร้องบริษัทร่วม และผู้ค ำ้ประกนัร่วม โดยในปี 2560 บริษัทได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีล้มละลำยบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม 4 รำยเป็นจ ำเลยต่อศำลล้มละลำยกลำง เนื่องจำกบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไม่ช ำระหนีแ้ก่บริษัท 
ต่อมำศำลล้มละลำยกลำงมีค ำสัง่ดงันี ้
 
วนัท่ี  4 กรกฎำคม 2560 มีค ำสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขำดบริษัท แพลทตินัม่ คอร์นเทนเนอร์ ไลน์ส จ ำกดั และบริษัท แพลท
ตินัม่ เจด จ ำกดัแล้ว และได้ประกำศค ำสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขำดลกูหนีด้งักล่ำวในรำชกจิจำนเุบกษำฉบบัวนัท่ี 16 
มกรำคม 2561 เรียบร้อยแล้ว บริษัทเตรียมยื่นค ำขอรับช ำระหนีเ้ก่ียวกบับริษัทลกูหนีท้ัง้สองดงักล่ำว โดยยื่นค ำขอรับ
ช ำระหนีต้่อเจ้ำพนกังำนพิทกัษ์ทรัพย์ กรมบงัคบัคดีซึง่ยื่นได้ถึงวนัท่ี 16 มีนำคม 2561 
 
วนัท่ี 24 กรกฎำคม 2560 มีค ำสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขำดบริษัท แพลทตินัม่ เอ็มเมอรัลด์ จ ำกดัแล้ว จะประกำศค ำสัง่
พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขำดลกูหนีด้งักลำ่วในรำชกิจจำนเุบกษำฉบบัวนัท่ี 13 มีนำคม 2561 ต่อมำวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2561 
ส ำนกังำนได้ยื่นค ำขอรับช ำระหนีข้องบริษัท บี จิสติกส์ฯ ต่อเจ้ำพนกังำนพิทกัษ์ทรัพย์เป็นเงินต้นจ ำนวน 301.01 ล้ำน
บำท และดอกเบีย้ถึงวนัพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขำด(24 ก.ค.60)เป็นดอกเบีย้ 107.78 ล้ำนบำท รวมเป็นเงิน 408.79 ล้ำนบำท 
 
วนัท่ี 4 ตลุำคม 2560 มคี ำสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขำดบริษัท แพลทตินัม่ ไดมอนด์ จ ำกดัแล้ว จะประกำศค ำสัง่พิทกัษ์
ทรัพย์เด็ดขำดลกูหนีด้งักลำ่วในรำชกจิจำนเุบกษำฉบบัวนัท่ี 3 กรกฎำคม 2561 ต่อมำวนัท่ี 30 สิงหำคม 2561 
ส ำนกังำนได้ยื่นค ำขอรับช ำระหนีข้องบริษัท บีจิสตกิส์ฯ เป็นเงินต้น 2.26 ล้ำนบำท และดอกเบีย้ถึงวนัท่ีพิทกัษ์ทรัพย์
เด็ดขำด(4 ต.ค.60)จ ำนวน 0.34 ล้ำนบำท รวมเป็นเงิน 2.60 ล้ำนบำท 
 
เมื่อวนัท่ี 22 กมุภำพนัธ์ 2561 ส ำนกังำนกฏหมำยได้ยื่นค ำขอรับช ำระหนีต้่อเจ้ำพนกังำนพิทกัษ์ทรัพย์ให้แก่บริษัทในคดี
ที่ฟ้องลกูหนีร้ำยบริษัท แพลทตินัม่ คอนเทนเนอร์ ไลส์น จ ำกดั เป็นจ ำนวนหนีเ้งินต้น 154.11 ล้ำนบำท และดอกเบีย้ถึง
วนัพิทกัษ์ทรัพย์เดด็ขำด (4 ก.ค.60) เป็นดอกเบีย้ 74 ล้ำนบำท รวมเป็นเงิน  228.11 ล้ำนบำทและรำยบริษัท แพลท
ตินัม่ เจด จ ำกดั เป็นจ ำนวนหนีเ้งินต้น 2.72 ล้ำนบำท และดอกเบีย้ถึงวนัพิทกัษ์ทรัพย์เดด็ขำด (4 ก.ค.60) เป็นดอกเบีย้ 
0.38 ล้ำนบำท รวมเป็นเงิน 3.10 ล้ำนบำท ส่วนลกูหนีอ้ีก 2 รำยที่เหลือจะยื่นค ำขอรับช ำระหนีต้่อเจ้ำพนกังำนพิทกัษ์
ทรัพย์ภำยในเวลำตำมกฎหมำยต่อไป 
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6.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอื่น 

 
ชื่อบริษัท :  บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) เดมิ บริษัท บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั 

(มหำชน) 

ชื่อภำษำองักฤษ : Begistics Public Company Limited (Bangpakong Terminal Public 

Company Limited) 

ชื่อย่อ : B (BTC) 

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107545000357 

ทดุจดทะเบียน : 1,757,131,698.04 บำท 

ทนุท่ีช ำระแล้ว : 904,019,533.88 บำท 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ : ให้บริกำรโลจิสติกส์ครบวงจร รวมถงึ ท่ำเทียบเรือ โรงพกัสินค้ำ กำรขนถ่ำย

สินค้ำ ขนส่งทำงถนน บริกำรเชำ่รถเครน บริกำรรับจดักำรขนส่งสินค้ำระหวำ่ง

ประเทศ และบริกำรพิธีกำรศลุกำกร 

ที่ตัง้ส ำนกังำน : 3656/64 อำคำรกรีนทำวเวอร์ ชัน้ 19 ยนูิต K ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตนั  

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

  โทร.(02)367-3570-6 โทรสำร (02) 367-3577 

นำยทะเบยีนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ผู้สอบบญัชี : นำงสำวกรรณิกำร์ วิภำณรัุตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 

  ทะเบียนเลขที่ 7305 

  บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ำกดั 

  เลขที่ 72 อำคำร กสท.โทรคมนำคม ชัน้ 24 

  ถนนเจริญกรุง แขวงบำงรัก เขตบำงรัก 

  กรุงเทพมหำนคร 10500 

  โทรศพัท์ : 0-2105-4661 

ที่ปรึกษำกฎหมำย  : บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จ ำกดั 
    499/177 ถนนหทยัรำษฎร์ แขวงสำมวำตะวนัตก 
    เขตคลองวำ กรุงเทพฯ 10510 
    โทรศพัท์ : 086-991-6325 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 

7.1  หลักทรัพย์ของบริษทั 

ณ วนัท่ี 17 มีนำคม 2563 บริษัทมีทนุจดทะเบยีน 1,757,131,698.04 บำท  และทนุช ำระแล้ว 

904,019,533.88 บำท แบ่งเป็นจ ำนวนหุ้นสำมญั 1,329,440,491 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.68 บำท   

7.2 ผู้ถือหุ้น 

เมื่อวนัท่ี  17 พฤษภำคม 2547 บริษัทได้เพิ่มทนุจดทะเบยีนเป็น 1,106.87 ล้ำนบำท จำกกำรเพิม่ทนุเพื่อ

รองรับกำรจำ่ยหุ้นปันผลจ ำนวน 40.25 ล้ำนบำท และเพื่อรองรับใบส ำคญัสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัชดุที่ 1 (BTC-W1)  

จ ำนวน 221.37 ล้ำนบำทและใบส ำคญัสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัชดุที่ 2 (BTC-W2)  จ ำนวน 442.75 ล้ำนบำท  ทัง้นี ้

บริษัทมีทนุช ำระแล้ว 660,211,226 บำท เนื่องจำก 

ณ วนัท่ี 12 เมษำยน 2547 บริษทัจ่ำยหุ้นปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีมรีำยชื่อปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบยีนผู้ ถือหุ้น

ของบริษัท จ ำนวน  40,248,000 บำท และในปี 2547 บริษทัได้รับช ำระคำ่หุ้นสำมญัเนื่องจำกกำรใช้สิทธิแปลง

สภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิของใบส ำคญัสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัชดุที่ 1 (BTC-W1) จ ำนวน 81,207,885 บำท และ

ใบส ำคญัสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัชดุที่ 2 (BTC-W2) จ ำนวน 69,589,496 บำท 

ปี 2548 บริษัทได้รับช ำระคำ่หุ้นสำมญัเนื่องจำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิของใบส ำคญั

สิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัชดุที่ 1 (BTC-W1) จ ำนวน 473,935 บำท  

ปี 2549 บริษัทได้รับช ำระคำ่หุ้นสำมญัเนื่องจำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิของใบส ำคญั

สิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัชดุที่ 1 (BTC-W1) จ ำนวน 110,000 บำท 

ปี 2550 บริษัทได้รับช ำระคำ่หุ้นสำมญัเนื่องจำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิของใบส ำคญั

สิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัชดุที่ 1 (BTC-W1) จ ำนวน 66,081,910 บำท  ซึง่ BTC-W1 หมดอำยวุนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 

2550 

ปี 2551-2552   ไม่มีกำรใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิ BTC-W2 ซึง่ BTC-W2 หมด อำยวุนัท่ี 2 

มีนำคม 2552 

เมื่อวนัท่ี 16 กนัยำยน 2558 บริษัทได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 7,015,844,904 บำท และมีทนุช ำระจ ำนวน 

7,015,844,904 บำท เพื่อน ำเงนิท่ีได้จำกกำรเพิม่ทนุไปใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวียนทัว่ไปของบริษัท และช ำระหนี ้ และ

ลงทนุเพื่อขยำยไปยงัธุรกิจโลจิสติกส์ หรือลงทนุในธุรกิจอื่นๆตำมควำมเหมำะสมต่อไป  

เมื่อวนัท่ี 27 ตลุำคม 2558 บริษัทได้เพิ่มทนุจดทะเบยีนเป็น 14,453,608,907 บำท และทนุช ำระแล้ว 

7,015,844,904 บำท เพื่อรองรับกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิม่ทนุของบริษัทบำงปะกง 
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เทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 3 (BTC-W3) จ ำนวน 3,437,764,003 บำท และหุ้นสำมญัเพิ่มทนุอีกจ ำนวน 

4,000,000,000 บำท เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกจิและกำรลงทนุในโครงกำรตำ่งๆของบริษัท และใช้เป็นเงินทนุหมนุ 

เวียนในกำรประกอบกจิกำร เพื่อให้บริษัทมีสภำพคล่อง และมีฐำนะกำรเงินท่ีมัน่คงยิง่ขึน้ ตลอดจนสำมำรถบริหำร

เงินสดได้อยำ่งคล่องตวัมำกขึน้ และด ำเนิธุรกจิต่อไปอยำ่งยัง่ยืน 

เมื่อวนัท่ี 30 ตลุำคม 2560 บริษทัได้ด ำเนินกำรจดทะเบยีนที่กรมพฒันำธุรกจิกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ลด

ทนุจดทะเบียนและช ำระแล้วของบริษัทจำกเดมิ 7,015,844,904 บำท (เจ็ดพนัสิบห้ำล้ำนแปดแสนส่ีหมื่นส่ีพนัเก้ำ

ร้อยสี่บำท) เป็น 397,564,544.56 บำท (สำมร้อยเก้ำสิบเจด็ล้ำนห้ำแสนหกหมื่นสี่พนัห้ำร้อยสี่สิบส่ีบำทห้ำสิบหก

สตำงค)์ โดยกำรลดมลูค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้นจำกมลูค่ำหุ้นละ 12 บำท (สิบสองบำท) เป็น มลูค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 0.68 

บำท (หกสิบแปดสตำงค์) 

เมื่อวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ์ 2561 บริษัทได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนท่ีกรมพฒันำธุรกจิกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 

เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจำกเดิม 592,371,171.68 บำท (ห้ำร้อยเก้ำสิบสองล้ำนสำมแสนเจด็หมื่นหนึ่งพนัหนึ่ง

ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบำทหกสิบแปดสตำงค์) เป็น 957,033,230.80 บำท  

วนัท่ี 2 มีนำคม 2561 บริษัทจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุช ำระแล้วของบริษัทท่ีกระทรวงพำณิชย์ โดยรวม

กำรเพิม่ทนุจำกผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบคุคลในวงจ ำกดั จำกเดิม 397,564,544.56  บำท เป็น 

592,796,735.40 บำท โดยแบง่เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 871,759,905 หุ้น มลูค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 0.68 บำท 

เมื่อวนัท่ี 4 มิถนุำยน 2561 บริษัทได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 

ลดทนุจดทะเบยีนของบริษัทจำกเดิม 957,033,230.80 บำท (เก้ำร้อยห้ำสิบเจ็ดล้ำนสำมหมื่นสำมพนัสองร้อย

สำมสิบบำทแปดสิบสตำงค)์ เป็น 883,340,850.84 บำท 

เมื่อวนัท่ี 21 สิงหำคม 2562 บริษัทได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนท่ีกรมพฒันำธุรกจิกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 

เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจำกเดิม 883,340,850.84 บำท (แปดร้อยแปดสิบสำมล้ำนสำมแสนส่ีหมื่นแปดร้อยห้ำ

สิบบำทแปดสิบส่ีสตำงค)์ เป็น 1,757,131,698.04 บำท  

วนัท่ี 12 กนัยำยน 2562 บริษัทจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุช ำระแล้วของบริษัทท่ีกระทรวงพำณิชย์ 

โดยรวมกำรเพิม่ทนุจำกผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำกเดมิ 592,796,735.40  บำท เป็น 904,019,533.88 บำท 

โดยแบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,329,440,491 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.68 บำท 

 

บริษัทมีรำยชื่อผู้ ถือหุ้นบริษัทรำยใหญ่ 10 รำยแรกพร้อมจ ำนวนและสดัส่วนกำรถือหุ้นจำก บนัทึกข้อมลู

ของบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ในขณะที่บริษัทมีทนุช ำระแล้ว  904,019,533.88 บำท  

ปรำกฏดงันี ้
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ข้อมลู ณ วนัท่ี 17 มีนำคม 2563  

ล ำดบั รำยชื่อ จ ำนวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) ร้อยละ 
1. บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดสัทรีส์ จ ำกดั (มหำชน) 435,600,000 32.77 
2. น.ส.กำญจนำ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ 57,119,950 4.30 
3. นำยทวี กลุเลิศประเสริฐ 54,583,334 4.11 
4. น.ส.ศรวณีย์ ศิริจรรยำกลุ 48,000,000 3.61 
5. นำยสรพงษ์ เตรียมชำญชยั 45,159,100 3.40 
6. นำยธนนนท์ เตรียมชำญชยั 42,300,000 3.18 
7. นำยก ำจดั รำมกลุ 40,420,100 3.04 
8. นำยสวุิทย์ แต้ไพสิฐพงษ์ 36,000,300 2.71 
9. บริษัท มำลำคี จ ำกดั 31,250,000 2.35 
10. นำยวชิยั ธนสมทุร 25,833,300 1.94 

 รวม 816,266,144 61.41 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อื่น 

 7.3.1 ใบส าคัญแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุ้นสามัญ 

รำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัที่อนมุตัิโดยผู้ ถือหุ้นมีดงันี ้

อตัรำกำรใช้สิทธิ :  ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือ้หุ้นสำมญัได้ 1 หุ้น เว้นแตก่รณีที่มี

กำรปรับอตัรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขในกำรปรับสิทธิ 

รำคำกำรใช้สิทธิ :  0.60 บำท ต่อหุ้น เว้นแตก่รณีที่มกีำรปรับอตัรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขใน

กำรปรับสิทธิ 

ระยะเวลำกำรใช้

สิทธิ 

:  ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ BTC-W3_สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคญั

แสดงสิทธิ BTC-W3 ได้ 5 ครัง้ ในวนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือน

พฤศจิกำยนของทกุปี โดยให้วนัใช้สิทธิแรกตรงกบัวนัท่ี 30 

พฤศจิกำยน 2559 และวนัใช้สิทธิวนัสดุท้ำยตรงกบัวนัท่ีใบส ำคญั

แสดงสิทธิ BTC-W3 มีอำยคุรบ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดง

สิทธิ  

เมื่อวนัท่ี 29 ธันวำคม 2558 บริษัทยงัได้ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

(BTC-W3) จ ำนวน 3,437,232,884 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่

เหลือจ ำนวน 531,119 หน่วยจะถกูยกเลิกในภำยหลงั 

บริษัทได้แจ้งปรับสิทธิ BTC-W3 ไปแล้วเมื่อวันที่ขึน้เคร่ืองหมำย XW ในวันที่ 5 สิงหำคม 2562 โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้
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ชื่อใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัท บำงปะกง 

เทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 3 

ชื่อย่อ : BTC-W3 

รำคำกำรใช้สิทธิก่อนกำรปรับสิทธิ : 6.53  บำทต่อ 1 หุ้นสำมญั 

รำคำกำรใช้สิทธิหลงักำรปรับสิทธิ : 4.99  บำทต่อ 1 หุ้นสำมญั 

อตัรำกำรใช้สิทธิก่อนกำรปรับสิทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 0.09188  หุ้นสำมญั 

อตัรำกำรใช้สิทธิหลงักำรปรับสิทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 0.12024 หุ้นสำมญั 

วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ : มีผลบังคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัไม่ได้รับสิทธิจองซือ้
หุ้นสำมญัเพิ่มทุน (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XW) 
คือตัง้แต่วนัท่ี 5 สิงหำคม 2562 เป็นต้นไป 

7.3.2 ใบส าคัญแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุ้นสามัญ 

รำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัทีอ่นมุตัิโดยผู้ ถือหุ้นมีดงันี ้

อตัรำกำรใช้สิทธิ :  ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือ้หุ้นสำมญัได้ 1 หุ้น เว้นแตก่รณีที่มี

กำรปรับอตัรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขในกำรปรับสิทธิ 

รำคำกำรใช้สิทธิ :  1.20 บำท ต่อหุ้น เว้นแตก่รณีที่มกีำรปรับอตัรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขใน

กำรปรับสิทธิ 

ระยะเวลำกำรใช้

สิทธิ 

:  ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิได ้ปี

ละสองครัง้ ในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดอืนมถินุำยน และ ธนัวำคม

ของทกุปี และวนัใชส้ทิธิครัง้สุดทำ้ยตรงกบัวนัทีค่รบก ำหนด 

ระยะเวลำ 3 ปี นบัจำกวนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธิท ัง้นี้ก ำหนดวนัใช ้

สทิธิครัง้แรกตรงกบัวนัที ่ 28 ธนัวำคม 2561 และวนัใชส้ทิธิครัง้

สุดทำ้ยตรงกบัวนัที ่1 กรกฎำคม 2564 ซึง่หำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิ

ตรงกบัวนัหยุดท ำกำรใหเ้ลือ่นเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้วนัก ำหนดกำร

ใชส้ทิธิดงักลำ่ว 

เมื่อวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2561 บริษัทยงัได้ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

(BTC-W4) จ ำนวน 96,849,561 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่เหลือ

จ ำนวน 12,651 หน่วยจะถกูยกเลิกในภำยหลงั 
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บริษัทได้แจ้งปรับสิทธิ BTC-W4 ไปแล้วเมื่อวันที่ขึน้เคร่ืองหมำย XW ในวันที่ 5 สิงหำคม 2562 โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้

 
ชื่อใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัท บี จิสติกส์ 

จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 4 

ชื่อย่อ : BTC-W4 

รำคำกำรใช้สิทธิก่อนกำรปรับสิทธิ : 1.20  บำทต่อ 1 หุ้นสำมญั 

รำคำกำรใช้สิทธิหลงักำรปรับสิทธิ : 0.92  บำทต่อ 1 หุ้นสำมญั 

อตัรำกำรใช้สิทธิก่อนกำรปรับสิทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1  หุ้นสำมญั 

อตัรำกำรใช้สิทธิหลงักำรปรับสิทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1.30870 หุ้นสำมญั 

วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ : มีผลบังคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัไม่ได้รับสิทธิจองซือ้
หุ้นสำมญัเพิ่มทุน (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XW) 
คือตัง้แต่วนัท่ี 5 สิงหำคม 2562 เป็นต้นไป 

 

7.3.3 ใบส าคัญแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุ้นสามัญ 

รำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัที่อนมุตัิโดยผู้ ถือหุ้นมีดงันี ้

อตัรำกำรใช้สิทธิ :  ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือ้หุ้นสำมญัได้ 1 หุ้น เว้นแตก่รณีที่มี

กำรปรับอตัรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขในกำรปรับสิทธิ 

รำคำกำรใช้สิทธิ :  0.35 บำท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มกีำรปรับอตัรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขใน

กำรปรับสิทธิ 

ระยะเวลำกำรใช้

สิทธิ 

:  ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิได ้

สำมเดอืนครัง้ ในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดอืนตุลำคม มกรำคม 

เมษำยน และกรกฎำคมของทกุปี และวนัใชส้ทิธิครัง้สุดทำ้ยตรงกบั

วนัทีค่รบก ำหนด ระยะเวลำ 1 ปี 6 เดอืน นบัจำกวนัออกใบส ำคญั

แสดงสทิธิท ัง้นี้ก ำหนดวนัใชส้ทิธิครัง้แรกตรงกบัวนัที ่ 31 ตุลำคม 

2562 และวนัใชส้ทิธิครัง้สุดทำ้ยตรงกบัวนัที ่ 15 มนีำคม 2564 ซึง่

หำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิตรงกบัวนัหยุดท ำกำรใหเ้ลือ่นเป็นวนัท ำ

กำรก่อนหนำ้วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิดงักลำ่ว 
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เมื่อวนัท่ี 16 กนัยำยน 2562 บริษัทยงัได้ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

(BTC-W5) จ ำนวน 290,555,129 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่เหลือ

จ ำนวน 31,506 หน่วยจะถกูยกเลิกในภำยหลงั 

 

 7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบำยในกำรจำ่ยเงินปันผลในอตัรำประมำณร้อยละ 30 ของก ำไรสทุธิในแต่ละปี หลงัหกัทนุส ำรองต่ำงๆ 

ทัง้หมดแล้ว ซึง่กำรจำ่ยเงินปันผลจะต้องไมม่ีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง กำรขยำย

ธุรกิจ ควำมจ ำเป็น ควำมเหมำะสมอื่นใดในอนำคต และปัจจยัอืน่ๆ ที่เก่ียวข้องในกำรบริหำรงำนของบริษัทตำมที่

คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรหรือเหมำะสม ทัง้นีก้ำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือ

หุ้น 

ส ำหรับกำรจำ่ยเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย สถำนะกำรเงินและ

ปัจจยัส ำคญัอื่นๆ ของแต่ละบริษทัย่อยนัน้ๆ 

 

ทัง้นีม้ติคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเร่ืองกำรจำ่ยเงินปันผลต้องน ำเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิ
ต่อไป 
 
ข้อมลูกำรจำ่ยเงินปันผลในรอบ 5 ปี ท่ีผ่ำนมำ มีดงันี ้

รำยละเอียด 2558 2559 2560 2561 2562 
กำรจำ่ยเงินปันผล (บำท : หุ้น) - - - - - 
1. เงินปันผลประจ ำปี งดจำ่ย งดจำ่ย งดจำ่ย งดจำ่ย งดจำ่ย 
อตัรำส่วนกำรจำ่ยเงินปันผลต่อก ำไรสทุธิ - - - - - 
หมำยเหต ุ บริษัทมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทนุ จึงงดจ่ำยเงินปันผล 
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8. โครงสร้างการจัดการ  
  

 8.1 คณะกรรมการบริษทั 

โครงสร้ำงกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมกำร 5 ชุด คือ คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำร

บริหำร โดยคณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคณุสมบตัิครบตำมมำตรำ 68 แห่ง

พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน จ ำกัด พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด

หลกัทรัพย์ ท่ี กจ. 12/2543 เร่ือง กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 22 มีนำคม 

2543 ทกุประกำร   

 ณ วนัท่ี 17 มีนำคม 2563 คณะกรรมกำรบริษัท มจี ำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 

ท่ำน กรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร จ ำนวน 4 ท่ำน และกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร จ ำนวน 1 ท่ำน กรรมกำรอิสระคิดเป็น

จ ำนวนร้อยละ 44 ของกรรมกำรทัง้คณะ  

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. พลเอกจงศกัดิ์  พำนิชกลุ กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร  

2. นำยวฒุิชยั ดวงรัตน์ 

กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำน

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และ

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

3. นำยธีรบลูย์ อริยสทุธิวงศ์ 
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรร

หำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

*4. นำยสนัติ พงคเ์จริญพิทย์ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

**5 นำงสำวสรุวีย์ ชยัธ ำรงค์กลู 
กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ และ

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

6. นำยฐิติศกัดิ์  สกลุครู 

กรรมกำร รองประธำนกรรมกำร ประธำน

กรรมกำรบริหำร กรรมกำรสรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

7. นำยดนยั  เป่ียมทิพย์มนสั 
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรบริหำรควำม

เส่ียง 

8. นำยพงศ์ศิริ ศิริธร 
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

9. นำงสำวสทุธิรัตน์ ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

10. นำยธำนี โลเกศกระว ี กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 

โดยมีนำงสำวกรวรรณ แสนชมภู เป็นเลขำนกุำรบริษัท   

 

รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ระหว่ำงวนัท่ี 1 มกรำคม 2562-17 มีนำคม 2563 มี

ดงันี ้

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ที่เข้า

ประชุม/จ านวน

ครัง้ของการ

ประชุม 

หมายเหต ุ

1 พลเอกจงศกัดิ์  พำนิชกลุ 
กรรมกำรอิสระและ 

ประธำนกรรมกำร 
11/11  

2 นำยวฒุิชยั ดวงรัตน์ กรรมกำรอิสระ 10/11  

*3 นำยธีรบลูย์ อริยสทุธิวงศ ์ กรรมกำรอิสระ 6/6 
ได้รับแต่งตัง้เมื่อ 25 

กมุภำพนัธ์ 2562 

*4 นำยสนัติ พงคเ์จริญพิทย์ กรรมกำรอิสระ 4/4 ลำออก 23/5/2562 

*5 นำงสำวสรุวีย์ ชยัธ ำรงค์กลู กรรมกำรอิสระ 2/2 
ได้รับแต่งตัง้เมื่อ 13 

สิงหำคม 2562 

*6 นำยประเสริฐ ศรีอฬุำรพงศ ์ กรรมกำรอิสระ 1/1 ลำออก 08/02/2562 

7 นำยฐิติศกัดิ์  สกลุครู 
กรรมกำร และรองประธำน

กรรมกำร  
11/11  

8 นำยดนยั  เป่ียมทิพย์มนสั กรรมกำร 9/11  

9 นำยพงศ์ศิริ ศิริธร กรรมกำร  11/11  

10 นำงสำวสทุธิรัตน์ ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมกำร 11/11  

11 นำยธำนี โลเกศกระว ี กรรมกำร 11/11  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

 กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท ตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 วนัท่ี 27 

กมุภำพนัธ์ 2561 อนมุตักิ ำหนดรำยชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจผกูพนับริษัท ประกอบด้วยนำยฐิติศกัดิ ์สกลุครู นำยดนยั 
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เป่ียมทิพย์มนสั นำยพงศ์ศิริ ศิริธร นำงสำวสทุธิรัตน์ ลีสวสัดิ์ตระกลู และนำยธำนี โลเกศกระวี กรรมกำรสองในห้ำ

คนนีล้งลำยมือชื่อร่วมกนั และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และกำรก ำกับดแูลให้กำรบริหำร
จดักำรเป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร แนวทำงและเป้ำหมำยที่จะกอ่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น อยู่
ในกรอบจริยธรรมธุรกิจ และค ำนึงถึงส่วนได้เสียของผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ำย โดยมีขอบเขตหน้ำที่ดงันี ้

(1)  บริหำรกิจกำรให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุแก่ผู้ ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบตัิ 
ส ำคญั 4 ประกำรคือ 
1.1.1 กำรปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ (Duty of Care) 

 
1.1.2 กำรปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) 
1.1.3  กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมกำรบริษัทและมติที่

ประชมุผู้ ถือหุ้น (Duty of Obedience) 
1.1.4  กำรเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทนัเวลำ  (Duty of 

Disclosure) 

(2) ด ำเนินกิจกำรค้ำของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของ
คณะกรรมกำร และที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(3) วำงแผนและนโยบำยกำรบริหำรงำนของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ก ำหนด
ระเบียบต่ำงๆของบริษัท 

(4) แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร หรือมอบหมำยให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งหรือหลำยคน หรือบุคคลอื่นกระท ำ
กำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำร และภำยในขอบเขตที่คณะกรรมกำรพึงมี และมีสิทธิที่จะยกเลิก 
เพิกถอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอ ำนำจดงักล่ำวได้ 

(5) พิจำรณำ และอนมุตัิกิจกำรอื่นๆ ท่ีส ำคญั อนัเก่ียวกบับริษัท หรือที่เห็นสมควรจะด ำเนินกิจกำรนัน้ๆ เพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่บริษัท 

(6) ก ำหนด ทบทวนอ ำนำจอนมุตัิ 
คณะกรรมกำรก ำหนด ทบทวนและอนมุตัิ วิสยัทศัน์ นโยบำย พนัธกิจ ภำรกิจ กลยทุธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจ 
และงบประมำณของบริษัท อย่ำงน้อยทุกๆ 1 ปี รวมทัง้ก ำกับ ควบคุม ดูแล และติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำน
อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนงำนที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล  

(7) อนมุตัิ และทบทวนนโยบำย ดงัต่อไปนี ้

• นโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่  

• นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร  

• ประมวลจริยธรรม  
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• นโยบำยกำรเผยแพร่ข้อมลู 

• นโยบำยกำรให้ควำมคุ้มครองผู้ให้ข้อมลู และกำรสอบสวนเร่ืองร้องเรียน 

(8) คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมให้บริษัทยึดมั่น และให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรตำมหลกัจรรยำบรรณทำง
ธุรกิจ และนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ทัง้ด้ำนโครงสร้ำงองค์กรและด้ำนกลยุทธ์กำรจัดกำร โดย
ก ำหนดบทบำท และแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนท่ีเป็นระบบ โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้  

(9) คณะกรรมกำรก ำหนดให้มีกระบวนกำรรับเร่ืองร้องเรียน และด ำเนินกำรกรณีมีกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำ
ผิด โดยผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของบริษัท กำรส่งจดหมำยมำยงัที่อยู่ของบริษัท หรือกำรแจ้งเร่ืองโดยตรงกับ
หวัหน้ำงำน 

(10) ก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมเส่ียงที่เก่ียวข้องกับกำรทุจริตภำยในบริษัทอนุมัติกำรน ำนโยบำย แนว
ทำงกำร 
ปฏิบตัิ และ มำตรกำร/ขัน้ตอนในกำรปฏิบตัิเพื่อกำรต่อต้ำนกำรทจุริต คอร์รัปชัน่ ไปปฏิบตัิอย่ำงถกูต้องและ   
ทัว่ทัง้องค์กร 

(11) ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมแนวทำงกำรปฏิบัติ และมำตรกำร/ขัน้ตอนในกำรปฏิบัติเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
คอร์รัปชัน่ จดัให้มีระบบที่สนบัสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รัปชัน่ที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้มัน่ใจว่ำฝ่ำย
บริหำรได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นใน    ทุก ๆ รูปแบบ ในทุก ๆ 
กิจกรรมของบริษัทและปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 

(12) คณะกรรมกำรบริษัทต้องปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น แนวทำงกำรปฏิบัติ และมำตรกำร/
ขัน้ตอนในกำรปฏิบตัิเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รัปชัน่ของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงเป็นแบบอย่ำงที่ดีใน
เร่ืองของควำมซื่อสตัย์ โปร่งใสและ เป็นธรรม และให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำแก่ผู้ ที่เก่ียวข้องที่มีข้อสงสัยข้อ
ซกัถำมต่ำงๆ กรณีไม่ปฏิบตัิตำมมีบทลงโทษตำมกฎหมำย  

(13) ก ำกบัดแูลกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทให้อยู่ในระดบัท่ีขบัเคล่ือนให้บริษัทเติบโตอย่ำงยัง่ยืน 

(14) พิจำรณำแผนพัฒนำผู้บริหำรระดบัสูงและแผนสืบทอดกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และก ำัักับดูแลให้มีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรระดบัสงูที่มีประสิทธิผลเป็นประจ ำััทุกปี และมีระบบกำรพิจำรณำ
ก ำััหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้บริหำรระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับควำมรับผิดชอบและผลกำร
ด ำััเนินงำนเพื่อก่อให้เกิดแรงจงูใจทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว 

(15) พฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงต่อเนื่องเข้ำอบรมหรือเข้ำร่วมในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบั
กำรปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำรหรือกิจกรรมสมัมนำที่เป็นกำรเพิ่มพนูควำมรู้ในกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

(16) ก ำกบัดูแลให้ฝ่ำยบริหำรจดัตัง้หน่วยงำน หรือผู้ รับผิดชอบงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ที่ท ำหน้ำที่ในกำรส่ือสำรกับ
ผู้ ถือหุ้ น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเครำะห์ ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียมกัน และ
ทนัเวลำ 

(17) ก ำกบัดแูลให้มีกำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัควำมปลอดภยั และสขุอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำน 
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ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์:  คณะกรรมกำรจะพิจำรณำรำยกำรท่ีมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ 
โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ พร้อมทัง้ก ำกบั ดูแล ให้มีกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกับขัน้ตอน
กำรด ำเนินกำรและกำรเปิดเผยข้อมลูให้ถกูต้องครบถ้วน 
 
คณะกรรมกำรจะจัดให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในที่มีควำมเป็นอิสระ หรืออำจจ้ำงบุคคลภำยนอก เพื่อปฏิบัติ
หน้ำที่และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีควำมรับผิดชอบในกำรตรวจสอบระบบควบคุมด้ำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ นโยบำย โดยคณะกรรมกำรจะทบทวน และประเมินควำม
เพียงพอของระบบควบคมุภำยในอย่ำงน้อยปีละครัง้ 
 
คณะกรรมกำรบริษัทต้องเปิดเผยข้อมลูกำรถือครองหุ้นของตน และผู้ เก่ียวข้องของกรรมกำรภำยใน 30 วนัท ำกำร
หลังจำกได้รับกำรแต่งตัง้  รำยงำนกำรซือ้ขำยหุ้ นล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วัน และรำยงำนเมื่อมีกำรซือ้หรือขำย
หลกัทรัพย์ภำยใน 3 วนัท ำกำร โดยให้เลขำนกุำรบริษัท เป็นผู้รวบรวมและจดัท ำข้อมลูน ำเสนอท่ีประชมุ 

 

8.2      คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพือ่ช่วยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในกำร

ปฏิบตัิหน้ำที่รับผิดชอบในกำรสอบทำนคณุภำพและควำมน่ำเชื่อถือของระบบบญัชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคมุ

ภำยใน ตลอดจนกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 

ระหว่ำงวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 - 17 มีนำคม 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจ ำนวน 4 ท่ำน 

ประกอบด้วย 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม/

จ านวนครัง้ของการประชุม 

1. นำยวฒุิชยั ดวงรัตน์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 7/7 

*2. นำยธีรบลูย์ อริยสทุธิวงศ ์ กรรมกำรตรวจสอบ 6/6 

*3. นำยสนัติ พงคเ์จริญพิทย์ กรรมกำรตรวจสอบ 2/2 

*4. นำงสำวสรุวีย์ ชยัธ ำรงค์กลู กรรมกำรตรวจสอบ 4/4 

หมำยเหต ุ

1. กรรมกำรตรวจสอบล ำดบัที่ 2 แต่งตัง้จำกมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 4/2562 เม่ือวนัที่ 25 กมุภำพนัธ์ 

2562  

2. กรรมกำรตรวจสอบล ำดบัที่ 3 ลำออก เม่ือวนัที่ 23 พฤษภำคม 2562 แต่ยงัมีวำระเหลืออยู่ 

3. กรรมกำรตรวจสอบล ำดบัที่ 4 แต่งตัง้จำกมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 9/2562 เม่ือวนัที่ 13 สิงหำคม 2562 

โดยมีวำระต่อจำกกรรมกำรล ำดบัที่ 3 
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โดยมี นำงสำวนภำพร วงศก์อ เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้รับแต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 9 พฤษภำคม 

2562 แทน นำงสำวธิดำรัตน์ ทีอทุิศ เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทีล่ำออกเมื่อวนัท่ี 30 เมษำยน 2562  

8.3     คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ระหว่ำงวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 -  17 มีนำคม 2563 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน มี

จ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม/

จ านวนครัง้ของการประชุม 

1. นำยวฒุิชยั ดวงรัตน์ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

5/5 

2. นำยฐิติศกัดิ ์ สกลุครู กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 5/5 

*3. นำยธีรบลูย์ อริยสทุธิวงศ์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 4/4 

 

หมำยเหต ุ:   

1. กรรมกำรตรวจสอบล ำดบัที่ 3 แต่งตัง้จำกมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 4/2562 เม่ือวนัที่ 25 กมุภำพนัธ์ 

2562  

โดยมี นำงสำวกรวรรณ แสนชมภ ูเป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน แทนนำย

จิรวฒัน์ ป่ินปรีชำ ท่ีลำออกเมื่อวนัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2562  

8.4     คณะกรรมการบริหาร 

ระหว่ำงวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 -  17 มีนำคม 2563 คณะกรรมกำรบริหำร มีจ ำนวน 5 ท่ำน ประกอบด้วย 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม/

จ านวนครัง้ของการประชุม 

1 นำยฐิติศกัดิ์      สกลุครู ประธำนกรรมกำรบริหำร 17/17 

2 นำยดนยั เป่ียมทิพย์มนสั กรรมกำรบริหำร 12/17 

3 นำยพงศ์ศิริ        ศิริธร กรรมกำรบริหำร 17/17 

4 นำงสำวสทุธิรัตน์ ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมกำรบริหำร 17/17 

5 นำยธำนี             โลเกศกระว ี กรรมกำรบริหำร 15/17 
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8.5   ผู้บริหาร 

ระหว่ำงวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 -  17 มีนำคม 2563 บริษัทมีผู้บริหำร จ ำนวน 6 ท่ำน ดงันี ้

 ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นำยพงศ์ศิริ       ศิริธร  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

2. นำงดวงนภำ       ทองสี รักษำกำรประเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 1/ 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน  

3. นำยกฤษฎำ ปัณฑยุำกร ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 

4. นำงอรัุจฉทั สภุวนั2/ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบตักิำรขนส่งสินค้ำ 

5. นำยสดดุี ควุนัทรำรัย3/ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยยทุธศำตร์องค์กรและบริหำรธุรกิจ 

6. นำงสำวกรวรรณ แสนชมภ ู เลขำนกุำรบริษัท 

หมำยเหต ุ
1/ นำงดวงนภำ ทองสี ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นรักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำกำรเงิน เม่ือวนัที่ 25 กมุภำพนัธ์ 2562 
2/ นำงอรัุจฉทั สภุวนั ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบตัิกำรและบริหำรบคุคล มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 กมุภำพนัธ์ 2562 และ

เปลี่ยนแปลงเป็นผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบตัิกำรขนส่งสินค้ำ เม่ือวนัที่ 1 กรกฎำคม 2562 
3/นำยสดดุี ควุนัทรำรัย ได้รับแต่งตัง้เป็นผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยยทุธศำสตร์องค์กรและบริหำรธุรกิจ เม่ือวนัที่ 1 กรกฎำคม 2562 
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แบบแสดงรายการชอ้มูลประจ าปี 2562 ส่วนท่ี 2-14 
 

        โครงสร้างองค์กร 
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8.6    เลขานุการบริษัท 

นำงสำวกรวรรณ แสนชมภู เป็นเลขำนุกำรบริษัท โดยเลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรำ 89/15 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ มีหน้ำที่ในกำรดูแลให้
บริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่เก่ียวข้องกับบริษัทเพื่อให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี
ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงเป็นที่ปรึกษำให้ค ำแนะน ำแก่กรรมกำรในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์
ต่ำงๆ ที่เก่ียวกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำร
ตลอดจนปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบงัคับต่ำงๆ 
อย่ำงถูกต้อง  ทัง้นีห้น้ำที่และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัทปรำกฎในเอกสำรแนบ 1 รำยละเอียด
เก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร และเลขำนกุำรบริษัท 

8.7   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้อย่ำงชดัเจนและโปร่งใส โดย

สอดคล้องกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและผลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรแต่ละท่ำน รวมทัง้เพียงพอที่จะจูงใจที่จะ

รักษำกรรมกำรที่มีคุณภำพไว้กับบริษัท  โดยมติที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ปี 2562 เมื่อวนัที่ 29 เมษำยน  2562 ได้มี

มติอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2562 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บำท (สองล้ำนห้ำแสนบำท

ถ้วน) ซึ่งเป็นเบีย้ประชุมและค่ำตอบแทนรำยเดือนเท่ำนัน้ โดยไม่มีเงินรำงวลั บ ำเหน็จ และผลประโยชน์ตอบแทน

อย่ำงอื่น และให้กรรมกำรเป็นผู้พิจำรณำจดัสรรกนัเอง 

อตัรำคำ่ตอบแทนกรรมกำรสิน้สดุ ณ 31 ธันวำคม 2562 ดงัตำรำงต่อไปนี ้

 

ต าแหน่ง 

 

ค่าเบีย้ประชุม

กรรมการ/ครัง้ 

 

 อัตราค่าตอบแทน

กรรมการ (บาท/

เดือน) 

ประธำนกรรมกำรบริษัท 5,000  30,000 

รองประธำนกรรมกำรบริษัท 5,000  20,000 

กรรมกำรบริษัท 5,000  10,000 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 5,000  20,000 

กรรมกำรตรวจสอบ 5,000  10,000 

ประธำนกรรมกำรสรรหำฯและกรรมกำรสรรหำฯ 5,000  20,000 

ประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรบริหำร 

(ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำรของบริษัท) 

 

5,000 
 

 

20,000 
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ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทน และ เบีย้ประชุม ระหว่าง มกราคม – ธนัวาคม 2562  

ล ำดบั ชื่อ-สกลุ กรรมกำร 

(บำท) 

กรรมกำร

ตรวจสอบ 

(บำท) 

กรรมกำร

สรรหำและ

ก ำหนด

ค่ำตอบแทน 

(บำท) 

กรรมกำร 

บริหำร 

(บำท) 

กรรมกำรบริหำร

ควำมเส่ียง 

(บำท) 

รวม 

(บำท) 

1 พลเอกจงศกัดิ์ 

พำนิชกลุ 
410,000 - - - - 410,000 

2 นำยฐิติศกัดิ ์

สกลุครู 
110,000 - 80,000 130,000 70,000 390,000 

3 นำยดนยั  

เป่ียมทิพย์มนสั 
60,000 - - 85,000 50,000 215,000 

*4 นำยสนัติ  

พงค์เจริญพิทย์ 
40,000 30,000 - - 25,000 95,000 

5 นำงสำวสทุธิ

รัตน์ ลีสวสัดิ์

ตระกลู 

110,000 - - 130,000 - 240,000 

6 นำยธำน ี 

โลเกศกระว ี
110,000 - - 120,000 - 230,000 

7 นำยวฒุิชยั  

ดวงรัตน์ 
105,000 85,000 80,000 - 70,000 340,000 

*8 นำยประเสริฐ  

ศรีอฬุำรพงศ ์
17,333 - - - - 17,333 

*9 นำยธีรบลูย์  

อริยสทุธิวงศ ์
58,333 53,333 48,334 -  160,000 

*10 นำงสำวสรุวีย์  

ชยัธ ำรงค์กลู 
21,667 26,666 - - 21,667 70,000 

 รวม 1,042,333 194,999 208,334 465,000 236,667 2,167,333 

หมำยเหต ุ: 

 กรรมกำรล ำดบัที่ 4 ลำออกมีผลตัง้แตว่นัที่ 23 พฤษภำคม 2562  
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 กรรมกำรล ำดบัที่ 8 ลำออกมีผลตัง้แตว่นัที่ 8 กมุภำพนัธ์ 2562  

 กรรมกำรล ำดบัที่ 9 ได้รับกำรแต่งตัง้ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2562 เม่ือวนัที่ 25 กุมภำพนัธ์ 2562 

 กรรมกำรล ำดบัที่ 10 ได้รับกำรแต่งตัง้ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 9/2562 เม่ือวนัที่ 13 สิงหำคม 2562 

ค่ำตอบแทนอื่น 
ค่ำตอบแทนอื่นของกรรมกำร: ไมม่ี 

ผู้บริหาร 
 ในปี 2562 บริษัทจำ่ยคำ่ตอบแทนให้ผู้บริหำรในชว่งวนัท่ี 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 2562  ในรูปของ
ค่ำตอบแทนรำยเดือนจ ำนวน 20.94 ล้ำนบำท  
ค่ำตอบแทนอื่นของผู้บริหำร: 
เงินสมทบเข้ำกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ มีจ ำนวนทัง้สิน้ 327,055 บำท 
ได้จดัหำรถยนตใ์ห้คณะผู้บริหำรใช้ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่  
บุคลากร 

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนกังำนจ ำนวน 190 คน (รวมเข้ำออกระหวำ่งปี) รวมเป็น
จ ำนวนเงินทัง้สิน้ 40.71 ล้ำนบำท ซึง่ผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่ำกะ คำ่ล่วงเวลำ ค่ำเบีย้ขยนั เงินสมทบกองทนุ
ส ำรองเลีย้งชีพ เงินโบนสั ค่ำเบีย้กนัดำร วนัหยดุพกัผ่อน เงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำน  

จ ำนวนพนกังำน  :  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 

สายการปฏิบัติงานหลัก / สถานที่
ท างาน 

ส านักงาน
ใหญ่ 

บางปะกง ศรีราชา 
ระยอง แหลม

ฉบัง 
รวม
ทัง้สิน้ 

ส ำนกังำนกรรมกำรบริหำร 4     4 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 1     1 

ฝ่ำยปฏิบตัิกำรและกำรตลำด  22 52 7  81 

ฝ่ำยควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยั   1   1 

ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 6 3 2   11 

ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคลและธุรกำร 4 2 1   7 

ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2     2 

ฝ่ำยจดัซือ้ 1     1 

ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 4     4 

ฝ่ำยยทุธศำสตร์องค์กรและบริหำรธุรกิจ     4 4 

ฝ่ำยขนส่งระหวำ่งประเทศ 8     8 

ฝ่ำยพิธีกำรศลุกำกร 6     6 

รวมทัง้สิน้ 36 27 56 7 4 130 
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ทัง้นีใ้นระยะเวลำ 5 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทไม่มีข้อพิพำทด้ำนแรงงำนใดๆ 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร  
บริษัทตระหนกัดีว่ำพนักงำนคือทรัพยำกรที่ส ำคญัของบริษัท เป็นจุดเร่ิมต้นของควำมส ำเร็จในวิสยัทศัน์

และพันธกิจขององค์กร บริษัทจึงมีนโยบำยมุ่งเน้นกำรพัฒนำผู้บริหำรและพนกังำนให้เป็นคนเก่งและคนดีภำยใต้
กรอบวฒันธรรมองค์กรเดียวกัน โดยบริษัทให้ควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งกับกำรบริหำรและพฒันำบุคคลำกรให้มีควำมรู้ 
ควำมเชี่ยวชำญ ควำมเป็นมืออำชีพ รวมถึงมีควำมสขุในกำรท ำงำนและจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อสงัคม บริษัทได้จดั
อบรมภำยในองค์กรและส่งพนักงำนไปอบรมภำยนอกองค์กรอย่ำงสม ่ำเสมอทัง้ในด้ำนควำมปลอดภัย กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพ  กำรเพิ่มทกัษะในงำนวิชำชีพ  กำรเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถของตวัพนกังำน รวมถึงได้จดัระบบ
กำรติดต่อส่ือสำรและกิจกรรมสนัทนำกำรต่ำงๆ ภำยในองค์กรเพื่อเสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีระหว่ำงพนกังำนกับ
ผู้บริหำร นอกจำกนีบ้ริษัทยงัจดัให้มีกำรดูแลพนกังำนอย่ำงเสมอภำค กำรให้ผลตอบแทนกับสวสัดิกำรที่เหมำะสม
และเป็นธรรม เพื่อจงูใจและรักษำให้พนกังำนท ำงำนกบับริษัทในระยะยำว 

 
 สวัสดกิารพนักงาน  
 บริษัทจดัให้มีผลประโยชน์และผลตอบแทนกบัพนกังำนในรูปแบบอื่นๆ เช่น จดัให้มีกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ
เพื่อเป็นหลกัประกันที่มัน่คงของพนกังำนและครอบครัว จัดให้มีประกันสขุภำพแบบกลุ่มและประกันอุบตัิเหตุแบบ
กลุ่มที่ช่วยเอือ้ประโยชน์และอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล มีกำรตรวจสขุภำพประจ ำปี เป็น
ต้น  
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9. การก ากบัดูแลกิจการ   

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมกำรบริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) ได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรมีระบบบริหำรจดักำรที่
มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ ซึ่งระบบกำรบริหำรจดักำรที่ดีจะช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่น ควำม
มัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่ำย 

คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยยึดหลักกำรตำมนโยบำยกำร
ปฏิบตัิที่ดีของบริษัทจดทะเบียนและตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีสำกลของ The Organization for Economic 
Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ซึ่งครอบคลุมหลักกำรทัง้ 5 
หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ ถือหุ้น กำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย กำรเปิดเผยข้อมลู
และควำมโปร่งใส และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร  

 นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรบริษัทได้น ำหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรท่ีดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2561 มำ
ปรับใช้ในบริบทของธุรกิจบริษัทโดยได้วำงหลกัปฏิบตัิไว้ 8 ข้อดงัตอ่ไปนี ้ 

1.  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้น าองค์กร ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง
ยั่งยืน 
คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยและวตัถุประสงค์ของบริษัทให้ไปเป็นไปตำมนโยบำยและกล

ยุทธ์รวมทัง้มีมำตรกำรและกำรติดตำมดูแลให้บริษัทสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ โดยเน้นจริยธรรมและควำม
รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงกำรสร้ำงคุณค่ำของกิจกำรในระยะยำวที่ค ำนึงถึงกำรสร้ำงประโยชน์
ให้ชมุชน ลดผลกระทบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

 
คณะกรรมกำรบริษัได้ก ำหนดขอบเขตกำรมอบหมำยหน้ำที่อย่ำงชดัเจนดงัรำยละเอยีดต่อไปนี ้
 

เร่ืองที่ดูแลให้มีการด าเนินการ เร่ืองที่ด าเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ  เร่ืองที่ให้ฝ่ายจัดการเป็นคนด าเนินการ  

1. ก ำหนดเปำ้หมำยและแนวคดิหลกั
ขององคก์ร 

1. กลยทุธ์และแผนรวมถงึกำรบริหำร
ควำมเส่ียง 

1.กำรบริหำรงำนตำมนโยบำยที่
คณะกรรมกำรก ำหนด เช่น กำรจดัซือ้จดั
จ้ำง  กำรรับบคุคลำกรเข้ำท ำงำน เป็นต้น  

2. ก ำหนดโครงสร้ำงและกำรท ำหน้ำที่
ของกรรมกำร 

2. วงเงนิและขอบเขตกำรมอบอ ำนำจ
ให้ฝ่ำยจดักำร 
 

 

3. มีกำรสรรหำ พฒันำและประเมินผล 
CEO  

3. กำรจดัสรรทรัพยำกรและ
งบประมำณ 

 

4. โครงสร้ำงคำ่ตอบแทนทีเ่หมำะสม 4. กำรบริหำรงำนบคุคล  

5. สร้ำงค่ำนยิม จริยธรรมขององคก์ร  5. กำรเปิดเผยข้อมลูและกำรตดิตำม
และประเมินผล 
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2. การก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่เป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน  
คณะกรรมกำรได้มีกำรก ำหนดวสิยัทศัน์และเป้ำหมำยทัง้ระยะสัน้และระยะยำว รวมทัง้ตวัชีว้ดัที่
เหมำะสม 

3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่เอือ้ต่อการบรรลุผล  
โครงสร้ำงคณะกรรมกำร บทบำทหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร และควำมเป็นอิสระของประธำนและ
ฝ่ำยจดักำร ได้ระบไุว้ในหมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร  

4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและดูแลโครงสร้างการบริหารบุคลากร  
คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนด Succession Plan ให้กบั CEO และดแูลโครงสร้ำงคำ่ตอบแทน และ
โครงสร้ำงควำมสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้นท่ีอำจมีผลกระทบต่ออ ำนำจกำรควบคมุหรือกำรบริหำรจดักำร 
รวมถงึติดตำมดแูลให้พนกังำนมคีวำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจดักำรกำรเงิน  

5. ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ 
คณะกรรมกำรมีกำรส่งเสริมในเร่ือง IT Governance โดยมีกำรให้ฝ่ำยจดักำรเร่ิมจดัท ำ ปรับปรุง
ก ำหนดนโยบำยสำรสนเทศและควำมปลอดภยัของกำรใช้ข้อมลู รวมถงึกำรจดัสรรทรัพยำกรให้ไปใน
ทิศทำงที่บรรลเุปำ้หมำยได้  

6. ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม  
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรดแูลควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยใน ทัง้นีบ้ริษัทมีกำรจดัตัง้
คณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียงที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดูแลของคณะกรรมกำรตรวจสอบ นอกจำกนี ้
คณะกรรมกำรให้ควำมส ำคญัโดยมีกำรประกำศเจตนำรมย์เพื่อเป็นแนวร่วมต่อต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่
ในเดือนพฤศจกิำยน 2560 และให้มีกำรปรับปรุงให้เหมำะสมทกุๆ ปี และกำรให้ควำมส ำคญักบั
บคุคลผู้ชีเ้บำะแสกำรทจุริตและกำรจดักำรกับข้อร้องเรียนต่ำงๆ ด้วย 

7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล  
คณะกรรมกำรเน้นให้มีกำรดแูลรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้องเพยีงพอ รวมทัง้ 
เน้นย ำ้ให้ฝ่ำยจดักำรผ่ำนทำงประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินดแูลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำง
กำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้เป็นต้น  

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมกำรดแูลให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจในเร่ืองส ำคญั และวนัประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรเปิดเผยมติที่ประชมุ รำยงำนกำรประชมุที่ถกูต้อง 
ครบถ้วน ทัง่นีใ้นหวัข้อนีร้ะบไุว้ใน หมวด 1 สิทธิของผู้ ถือหุ้น และหมวด 2 กำรปฏบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำง
เท่ำเทยีมกนั และให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี และ/หรือเสนอชื่อ
บคุคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำก่อนวันประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นเป็น
ระยะเวลำ 3 เดือน 
 

อย่ำงไรก็ตำมคณะกรรมกำรบริษัทยังคงยึดแนวทำงและรำยละเอียดกำรปฏิบัติและกำรด ำเนินกำรตำม
นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีสำกลของ OECD ที่ครอบคลมุ 5 หมวด ดงัต่อไปนี ้   
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษัทตระหนกัและให้ควำมส ำคญัในสิทธิพืน้ฐำนต่ำงๆ ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐำนะของเจ้ำของบริษัทและใน

ฐำนะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในกำรซือ้ ขำยหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในกำรได้รับข้อมูลและ

สำรสนเทศของบริษัทอย่ำงเพียงพอ สิทธิในกำรท่ีจะได้รับส่วนแบ่งผลก ำไรจำกบริษัทสิทธิต่ำงๆ ในกำรประชุมผู้

ถือหุ้น สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น สิทธิในกำรร่วมตดัสินใจในเร่ืองส ำคญัของบริษัทเช่น กำรจดัสรรเงินปันผล  กำร

แต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำร กำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี กำรอนุมตัิธุรกรรมที่ส ำคญัและมีผลต่อทิศทำงในกำรด ำเนิน

ธุรกิจของบริษัท สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำร

พิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำก่อนวนัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น เป็นต้น 

 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น   

กำรจดัประชมุผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 บริษัทได้ด ำเนินกำรจดัประชมุสำมญัผู้ถือหุ้น ในวนัจนัทร์ที่ 29 

เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 นำฬิกำ ณ ห้องประชมุชมยัมรุเชฐ สโมสรทหำรบก เลขที่ 195 ถนนวิภำวดี-รังสิต แขวง

สำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำร่วมประชมุทัง้สิน้ 35 รำย นบัจ ำนวนหุ้น

ได้ 425,605,456  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.82 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด 871,759,905 หุ้น โดยในกำร

ประชมุมีผู้ เข้ำร่วมประชมุประกอบด้วย ประธำน และรองประธำนกรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ ประธำน

กรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงิน ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต ที่ปรึกษำกฎหมำย 

และผู้แทนสมำคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย ประธำนกรรมกำรท ำหน้ำที่เป็นประธำนในท่ีประชมุ ซึง่ประธำนกรรมกำรได้

ด ำเนินกำรประชมุอยำ่งครบถ้วนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด โดยมีขัน้ตอนในกำรด ำเนินกำรประชุมดงันี ้

ณ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้ด ำเนินกำรเผยแพร่จดหมำยถึงผู้ ถือหุ้ นผ่ำนระบบของตลำดหลักทรัพย์ โดยเปิดโอกำสให้ผู้

ถือหุ้นทุกรำย มีโอกำสเสนอชื่อบคุคลให้เข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรได้ โดยผู้ ถือหุ้นต้องส่งหนงัสือเสนอชื่อ

กรรมกำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมกำรบริษัทภำยในวนัที่บริษัทก ำหนด พร้อมแนบหลกัฐำนกำรถือหุ้น 

หนงัสือให้ควำมยินยอมของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำคณุสมบตัิ ทัง้นี ้ บคุคล

ดงักล่ำวต้องมคีณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดั และสิทธิในกำรเสนอ

วำระกำรประชมุ พร้อมทัง้เหตผุลสนบัสนนุกำรเสนอวำระ และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ โดยเสนอผ่ำนทำงเว็บไซต์

ของบริษัท (www.begistics.co.th) ทัง้นี ้ คณะกรรมกำรบริษัทร่วมกนัพิจำรณำก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลือก

วำระกำรประชมุ และบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท ในกรณีที่มีกำรบรรจเุป็นวำระกำรประชมุ 

บริษัทจะแจ้งในหนงัสือนดัประชมุว่ำเป็นวำระท่ีก ำหนดโดยผู้ ถือหุ้น ส่วนทีค่ณะกรรมกำรบริษัทปฏิเสธไม่รับเร่ืองที่ผู้

ถือหุ้น 



                                  บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                     แบบ 56-1 

 
…………………………………… 

ส่วนที่ 2-22    แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

1. เสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวำระ บริษัทจะชีแ้จงเหตุผลให้ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นทรำบ นอกจำกนีผู้้ ถือหุ้น

สำมำรถส่งค ำถำมผ่ำนทำงหน้ำเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำก่อนวันประชุม ซึ ่งในกำรประชุม

สำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2562 ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดเสนอวำระกำรประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

พิจำรณำเป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทแต่อย่ำงใด  

2. เผยแพร่ก ำหนดกำรประชุมและวำระกำรประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทรำบผ่ำนทำงระบบกำรส่ือสำรข้อมูล

ของตลำดหลกัทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำก่อนวนัประชมุประมำณ 30 วนั  

3. จดัส่งหนังสือเชิญประชุม ระบุสถำนที่  วัน เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุมและเร่ืองที่จะเสนอต่อที่

ประชมุพร้อมด้วยรำยละเอียด และเหตผุล ตลอดจนควำมเห็นของคณะกรรมกำรในแต่ละวำระพร้อม

แนบหนังสือมอบฉันทะ รำยงำนประจ ำปี รวมทัง้รำยละเอียดเพิ่มเติมประกอบกำรพิจำรณำ โดยได้

จัดส่งเอกสำรดังกล่ำวให้ผู้ ถือหุ้นทุกคนที่มีรำยชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อกำรประชุมผู้ ถือหุ้น

ล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุ 14 วนั และประกำศลงโฆษณำหนงัสือพิมพ์เพื่อบอกกล่ำวเรียกประชมุผู้ ถือ

หุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วนัท ำกำรต่อเนื่อง 3 วนัติดต่อกันก่อนวนัประชุม ผู้ ถือหุ้นสำมำรถ

ดำวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุม รำยงำนประจ ำปี ทัง้ภำษำไทยและ

ภำษำอังกฤษ ได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท (www.begistics.co.th)  

บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง ท ำกำรมอบอ ำนำจแก่ตวัแทนผู้ ถือหุ้น หรือ

กรรมกำรอสิระของบริษัทซึง่บริษทัจะเสนอชื่อกรรมกำรอิสระทกุคนของบริษัทเพื่อเป็นผู้ รับมอบอ ำนำจเข้ำร่วม

ประชมุแทนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะ ซึง่ทำงบริษัทจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ ทัง้แบบ ก. ข. และ ค. พร้อมหนงัสือ

เชิญประชมุ และสำมำรถดำวน์โหลดจำกเว็บไซด์ของบริษัทได้ รวมถึงแจ้งเอกสำรหรือหลกัฐำนท่ีต้องใช้ และ

ค ำแนะน ำขัน้ตอนกำรมอบฉนัทะ ทัง้นีห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. เป็นแบบที่เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นก ำหนดกำรใช้

สิทธิออกเสียงในแต่ละวำระได้ 

ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น  

1. บริษัทได้อ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันทุกรำย และส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้ น 

โดยเฉพำะนกัลงทนุสถำบนัเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และจดัให้มีเจ้ำหน้ำที่ดแูลต้อนรับ ให้ควำมสะดวก

อย่ำงเพียงพอด้วยกำรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนได้ตัง้แต่เวลำ 11.30 น. ซึ่งเป็นเวลำล่วงหน้ำ

ก่อนกำรประชุมประมำณ 2 ชั่วโมง กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรทุกท่ำนรวมทัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีของ

บริษัทได้เข้ำร่วมประชมุโดยพร้อมเพรียงกนั  

2. บริษัทได้น ำระบบบำร์โค๊ด โดยใช้บริกำรจำกบริษัทที่ได้รับควำมไว้วำงใจจำกบริษัทจดทะเบียนใน

ตลำดหลกัทรัพย์ มำใช้ในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมและนบัคะแนนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่

ผู้ ถือหุ้น นอกจำกนีบ้ ริษัทเชิญที่ปรึกษำกฎหมำยเข้ำร่วมประชุม เพื่อเป็นสักขีพยำนในกำรนับ

คะแนนเสียง 



                                  บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                     แบบ 56-1 

 
…………………………………… 

ส่วนที่ 2-23    แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

3. จดัให้มีกำรใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทกุวำระ เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

4. ก่อนกำรประชมุประธำนในที่ประชุมได้แจ้งจ ำนวนผู้ เข้ำร่วมประชุมทัง้ผู้ที่มำด้วยตนเองและผู้ รับมอบ

ฉันทะ ให้ที่ประชุมรับทรำบและได้อธิบำยวิธีกำรลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนให้ทรำบก่อนกำร

ประชมุ 

5. ประธำนในที่ประชุมได้ด ำเนินกำรประชุมตำมล ำดบัวำระที่ก ำหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุม โดยไม่มี

กำรเปล่ียนล ำดับระเบียบวำระ และไม่มีกำรขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเร่ืองอื่นที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ในที่

ประชมุแต่อย่ำงใด 

6. ประธำนเปิดโอกำสให้มีกำรชีแ้จงและอภิปรำยในแต่ละวำระ เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิอย่ำงเท่ำ

เทียมกันในกำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ตลอดจนสอบถำม แสดงควำมคิดเห็นต่ำงๆ 

โดยบริษัทได้บนัทึกประเด็นส ำคญัไว้ในรำยงำนกำรประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ 

7. กำรใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมตัิในแต่ละวำระกำรประชุมยึดเสียงข้ำงมำก โดยใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 

Share :  1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนน 1 เสียง  

8. ก่อนลงมติในวำระใด ๆ ประธำนจะให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมรำยละเอียดและข้อสงสยั 

9. เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 

10. ในระหว่ำงกำรประชุม หำกมีผู้ ถือหุ้นเข้ำมำร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนบัจ ำนวนผู้ ถือหุ้นและจ ำนวน

หุ้นใหม่ทกุครัง้ ท่ีมีผู้ ถือหุ้นเข้ำมำร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ ถือหุ้นท่ำนท่ีเข้ำมำใหม่ในระหว่ำงกำรประชุม

สำมำรถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพำะวำระที่ยงัไม่ลงมติในที่ประชุมเท่ำนัน้ ทัง้นีป้ระธำนจะสรุปผล

กำรลงมติในแต่ละวำระให้ที่ประชมุรับทรำบ 

11. ประธำนจะแจ้งผลกำรลงคะแนนโดยระบจุ ำนวนหุ้นท่ีลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง  

 ณ ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น  

1. หลงัจำกเสร็จสิน้กำรประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นผ่ำนระบบของตลำดหลกัทรัพย์ โดยได้

แจ้งรำยละเอียดกำรลงมติ และผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระเพื่อให้ผู้ทีส่นใจได้รับทรำบ 

2. บริษัทจัดให้มีกำรบันทึกเทปกำรประชุมตัง้แต่ต้นจนจบ และจดัท ำบันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือ

หุ้นอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพำะรำยละเอียดของขัน้ตอนกำรลงคะแนน และวิธีกำรนับคะแนน 

รวมถึงผลของคะแนน ทัง้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ควำมคิดเห็นและข้อซักถำมของผู้

ถือหุ้นทุกรำย โดยเผยแพร่รำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.begistics.co.th) 

ภำยใน 14 วนัหลงักำรประชมุ ทัง้ฉบบัภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

3. บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยข้อมลูที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลำ เพื่อให้นกัลงทุน ผู้ ถือ

หุ้ น ผู้ เกี ่ยวข้อง และผู้สนใจทัว่ไปได้รับทรำบผ่ำนทำงช่องทำงกำรส่ือสำรของตลำดหลักทรัพย์ 

เว็บไซต์ของบริษัทและหำกมีประเด็นข้อสงสยั ควำมคิดเห็น หรือค ำแนะน ำ สำมำรถติดต่อ “นกัลงทุน



                                  บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                     แบบ 56-1 
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ส่วนที่ 2-24    แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

สมัพันธ์” โทรศัพท์ 02-3673570  หรือผ่ำนทำงอีเมล ir@begistics.co.th และในทุกๆ ควำมคิดเห็น 

และค ำแนะน ำ ทำงบริษัทจะได้น ำมำพิจำรณำเพื่อปรับปรุงพัฒนำกำรท ำงำนของบริษัทให้ดียิ่งขึน้

ต่อไป 

 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

ผู้ ถือหุ้นทุกรำย ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหำรและผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหำร รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นคนไทย หรือต่ำงชำติ 

ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ รำยย่อย ผู้ ถือหุ้นบุคคล หรือ สถำบัน ควรได้รับกำรปฏิบัติที่เท่ำเทียมกันและเป็นธรรม 

และเพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้นวำ่ คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจดักำรจะดแูลให้กำรใช้เงินของผู้ ถือ

หุ้นเป็นไปอย่ำงเหมำะสม เป็นปัจจยัส ำคญัต่อควำมมัน่ใจในกำรลงทุนกบับริษัท  

บริษัทจึงต้องก ำหนดกำรก ำกับดแูลในเร่ืองต่ำงๆ เพื่อก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจได้ว่ำบริษัทมีกำร

ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม ผู้ ถือหุ้นทุกคนจะได้รับสิทธิพืน้ฐำนในฐำนะผู้ ถือหุ้นไม่แตกต่ำงกนั 

 

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น  

ในปี 2562 บริษัทได้จดักำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี โดยบริษัทได้ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุฝ่ำยอย่ำงเท่ำ

เทียมกนั รำยละเอียดดงันี ้ 

1. บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

แต่งตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี ในปี 2562 บริษัทได้เผยแพร่จดหมำยถึงผู้ ถือหุ้น

ผ่ำนระบบของตลำดหลกัทรัพย์เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทตำมกระบวนกำรสรรหำเป็นกำร

ล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นล่วงหน้ำ 3 เดือน ตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนดและเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.begistics.co.th 

2. บริษัทมีนโยบำยส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นทัง้รำยย่อยและนกัลงทุนสถำบนัร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลือก

สถำนที่กำรคมนำคมสะดวก เพื่อส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นเดินทำงเข้ำร่วมประชมุได้หลำยช่องทำง  

3. บริษัทได้แจ้งก ำหนดกำรประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

รวมทัง้กฎเกณฑ์ต่ำงๆ  ที่ใช้ในกำรประชุม ขัน้ตอนกำรออกเสียงมติ รวมทัง้สิทธิกำรออกเสียง

ลงคะแนนต่อตลำดหลักทรัพย์และเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท www.begistics.co.th เพื่อให้

ผู้ ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำประมำณ 30 วนั กอ่นวนัประชมุ 

4. บริษัทได้จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้ำ 14 วนั

ก่อนวนัประชมุ 



                                  บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                     แบบ 56-1 
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ส่วนที่ 2-25    แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

5. กำรเพิ่มวำระกำรประชมุโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้ำในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 บริษัทไม่มี

กำรเพิ่มวำระกำรประชมุในวนัประชมุโดยไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้ำ 

6. กำรมอบฉันทะให้ผู้ อื ่นเข้ำร่วมประชุมแทนส ำหรับผู้ ถือหุ้นที่เข้ำประชุมเองไม่ได้ สำมำรถมอบ

ฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยกรอกแบบในหนงัสือมอบฉันทะ 

แบบ ข ท่ีบริษัทแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ ถือหุ้ นสำมำรถก ำหนดทิศทำงในกำรออก

เสียงได้ นอกเหนือจำกนัน้บริษัทได้เสนอทำงเลือกโดยกำรแจ้งชื่อกรรมอิสระจ ำนวน 1 ท่ำน เพื่อให้ผู้

ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชมุไม่ได้มอบอ ำนำจให้บุคคลดงักล่ำวเข้ำร่วมประชมุและลงคะแนนเสียงแทน ใน

กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ไม่มีผู้ ถือหุ้นมอบอ ำนำจให้กรรมกำรอิสระของบริษัทเลย   

7. กำรใช้บตัรลงคะแนนเสียง กำรลงคะแนนเสียงพิจำรณำกำรประชมุในแต่ละวำระ บริษัทจะเลือกใช้วิธี

ลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนนหนึ่งเสียงโดยจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อ

ควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้  

 กำรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น

ประจ ำปี 2562 ระเบียบวำระอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมกำรใหมแ่ทนกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหนง่ตำมก ำหนดวำระ บริษัท

เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล โดยบริษัทได้เก็บบตัรลงคะแนนเสียง

จำกผู้ ถือหุ้นทกุรำยที่เข้ำร่วมประชมุ ทัง้กรณีที่ผู้ ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

การก ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำกับดูแลให้มีกำรก ำหนดนโยบำยที่ใช้ในกำรควบคุมเก่ียวกับกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

และกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน โดยห้ำมบุคคลที่มีต ำแหน่งหรือหน้ำที่ซึ่ง

ล่วงรู้ และ/หรือครอบครองภำยในซือ้ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลำ 30 วัน ก่อนกำรเปิดเผยงบ

กำรเงินประจ ำไตรมำสและประจ ำปี และช่วงเวลำอื่นที่บริษัทจะก ำหนดเป็นครัง้ครำว (Black out period)  

เพื่อให้เกิดควำมเสมอภำคและยุติธรรมต่อผู้ ถือหุ้ นทุกรำย และป้องกันมิให้กรรมกำรและผู้ บริหำรที่

เก่ียวข้องซือ้ขำยหลกัทรัพย์และหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อืน่ในทำงมิชอบ 

 

กำรควบคุมเก่ียวกับข้อมูลภำยใน: กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนต้องไม่ใช้ข้อมูลภำยในของ

บริษัทที่มีสำระส ำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสำรสนเทศต่อสำธำรณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น 

และยึดถือปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรเก็บรักษำและกำรใช้ข้อมลูภำยในทีบ่ริษัทก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด 

 

กำรถือหลกัทรัพย์ของบริษัท: กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทมีสิทธิเสรีภำพในกำรลงทุนซือ้

ขำยหลักทรัพย์ของบริษัท แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ กรรมกำร ผู้บริหำร และ

พนักงำน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ต้องไม่ซือ้ ขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของ
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บริษัทในช่วงระยะเวลำ 1 เดือนก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินแก่สำธำรณชน ในกรณีที่กรรมกำร ผู้บริหำร 

และพนกังำน รวมถึงคู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ มีกำร ซือ้ ขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของ

บริษัท จะต้องจัดท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ ตลอดจนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครอง

หลกัทรัพย์ของบริษัทต่อหน่วยงำนก ำกบัดูแลให้รับทรำบตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด นอกจำกนี ้เลขำนกุำรบริษัท

มีหน้ำที่รวบรวมข้อมลูกำรถือหลกัทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำรรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติ

ภำวะ ให้ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบเป็นประจ ำทกุไตรมำส 

ทัง้นี ้หำกกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนรำยใดฝ่ำฝืนไม่ปฏิบตัิตำมระเบียบว่ำด้วยกำรควบคุมเก่ียวกับ

สำรสนเทศภำยใน และระเบียบว่ำด้วยกำรถือหลกัทรัพย์ของบริษัท รวมทัง้หลกัเกณฑ์อื่นๆ ของหน่วยงำน

ก ำกบัดแูลที่เก่ียวข้อง ถือเป็นควำมผิดทำงวินยัตำมระเบียบบริษัท และอำจมีโทษตำมกฎหมำย 

การก ากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทมีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกว้ำง โปร่งใส และเป็นธรรม โดย

ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทุกคน ห้ำมประกอบธุรกิจที่แข่งขนักบับริษัท หลีกเล่ียงกำรท ำ

รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองหรือบคุคล/นิติบคุคลท่ีเก่ียวข้องที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์

กับบริษัท โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ดูแลให้บริษัทมีกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และกำร

เปิดเผยข้อมลูรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ตำมที่กฎหมำยหรือหน่วยงำนก ำกบัดแูลก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด 

 

ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน รำยกำรนัน้จะต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำทัว่ไป

ตำมหลกักำรที่คณะกรรมกำรบริษัทอนุมตัิ ด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนกำรท ำรำยกำร

กับบุคคลภำยนอก และค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในกำร

พิจำรณำรำยกำรท่ีตนมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัที่ไม่เป็นไป

ตำมเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไปตำมหลักกำรที่คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติ  ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์ ต้องผ่ำนกำรสอบทำนและให้ควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ก่อนน ำเสนอขออนุมตัิ

จำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้ ถือหุ้น 

การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทมีหน้ำที่รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มีควำม

เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัท ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 

และวิธีกำรตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนก ำหนด โดยเลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่รวบรวมและจัดส่ง

ส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียให้แก่ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบ ภำยใน 7 

วนัท ำกำร นบัแต่วนัท่ีได้รับรำยงำน 
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

3.1 การเคารพสทิธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

  บริษัทส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินธุรกิจบนพืน้ฐำนของควำมเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ร่วมกนั

ระหว่ำงบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ เป็นส ำคญั โดยมีกำรก ำหนดนโยบำยในกำรปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสียดงันี ้

▪ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น 

สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืน โดยมีผล
ประกอบกำรที่ดีและมีประสิทธิภำพ เคำรพสิทธิของผู้ ถือหุ้นในกำรได้รับข้อมูลที่จ ำเป็นโดยเท่ำ
เทียมกนั เปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้องตำมควำมเป็นจริง ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์สจุริต โปร่งใส 
เป็นธรรม 

โดยมีแนวปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นดงันี ้ 

 1.เคำรพสิทธิและปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั  

 2.ปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์สุจริต และด ำเนินกำรใดๆ ด้วยควำมระมดัระวงัรอบคอบเพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 

 3. มีกำรเผยแพร่ข่ำวสำรและสำรสนเทศต่ำงๆ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท www.begistics.co.th 

 4. เสนอรำยงำนฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำนและข้อมูลเพิ่มเติมที่ถูกต้องครบถ้วน 
เพียงพอและทนัเวลำต่อกำรตดัสินใจ  

▪ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า 

สร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำเพื่อให้ได้รับบริกำรที่ดี โดยปฏิบัติต่อลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรมและ
เหมำะสม ให้ข้อมลูเก่ียวกบักำรบริกำรอย่ำงครบถ้วน ถกูต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ส ำรวจ
ควำมพึงพอใจของลกูค้ำ เพื่อน ำผลที่ได้มำพฒันำปรับปรุงกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

ทัง้นีบ้ริษัทยงัไม่เคยได้รับเร่ืองร้องเรียนจำกลกูค้ำแต่อย่ำงใดและมีแนวทำงปฏิบตัิต่อลกูค้ำดงันี ้ 

 1.ปฎิบตัิต่อลกูค้ำอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม และตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของกำรได้รับผลตอบแทน
ที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่ำย 

 2. ให้ข้อมลูข่ำวสำรเก่ียวกบักำรบริกำรอย่ำงครบถ้วนถกูต้องเพียงพอและทนัต่อเหตกุำรณ์  

http://www.begistics.co.th/
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 3. กำรรักษำควำมลบัของลกูค้ำและไม่น ำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญำต
จำกลกูค้ำและผู้มีอ ำนำจของบริษัทก่อนหรือเป็นข้อมลูที่ต้องเปิดเผยต่อบคุคลภำยนอกที่เก่ียวข้องตำมบท
บงัคบัของกฎหมำย  

▪ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ  

 แนวปฏิบตัิต่อคู่ค้ำหรือพนัธมิตรทำงธุรกิจดงันี ้ 

ปฏิบัติกับคู่ ค้ำด้วยควำมเสมอภำคและค ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนำและรักษำ
สมัพันธภำพที่ยั่งยืนกับคู่ค้ำ และสร้ำงควำมเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทยึดถือปฏิบัติตำม
ระเบียบกำรจดัซือ้จดัจ้ำง ซึง่มีกำรก ำหนดขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัิไว้อย่ำงชดัเจน 

▪ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี ้

ปฏิบตัิตำมเงื่อนไขที่มีต่อเจ้ำหนีอ้ย่ำงเคร่งครัด ควบคมุให้มีกำรช ำระคืนเงินกู้และดอกเบีย้ให้กับ
เจ้ำหนีเ้งินกู้ยืมทุกประเภทอย่ำงครบถ้วนตำมก ำหนดเวลำ และปฏิบตัิตำมเงื่อนไขกำรกู้ยืมเงิน
ตำมข้อตกลงอย่ำงครบถ้วน 

▪ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน 

ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม ทัง้ในด้ำนโอกำส ผลตอบแทน กำร
แต่งตัง้โยกย้ำย กำรพฒันำศกัยภำพ ตลอดจนกำรควบคมุดแูลสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มี
ควำมปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังำน เปิดรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำก
พนกังำน และมีกำรปฏิบตัิต่อพนกังำนทกุระดบัด้วยควำมเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบตัิ 

▪ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า 

 ด ำเนินธุรกิจภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขนัที่เป็นธรรม ไม่แสวงหำข้อมลูที่เป็นควำมลบัของ
คู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่สจุริตหรือไม่เหมำะสม และไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรละเมิด
ทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่นหรือคู่แข่งทำงกำรค้ำ 

▪ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

ปฏิบตัิตำมกฎหมำย และ/หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ดูแลป้องกนัมิให้กำรด ำเนินงำนของบริษัท
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อคุณภำพชีวิตของสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมและ
สร้ำงสรรค์สงัคม ทัง้ในส่วนของกำรพฒันำคณุภำพชวีิต กำรส่งเสริมด้ำนกำรศกึษำ กำรประหยดั
พลงังำน  และกำรรักษำส่ิงแวดล้อม เพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำต่อสงัคมโดยรวม 
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▪ ภาครัฐ: ให้ควำมร่วมมือและสนบัสนนุนโยบำยภำครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชำติภำยใต้
กฎหมำยและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

▪ องค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม: ยกระดับควำมร่วมมือและแลกเปล่ียนข้อมูลกับ
องค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสงัคม เพื่อร่วมกันพฒันำสงัคมและประเทศชำติให้เติบโตอย่ำง
ยัง่ยืน และตอบสนองควำมคำดหวงัของสงัคมอย่ำงสร้ำงสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

▪ นโยบายและแนวปฏบิัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน  

 บริษัทตระหนกัถงึควำมส ำคญัตอ่กำรเคำรพสิทธิมนษุยชนของบคุคลทกุคน โดยปฏิบตัิต่อทกุคน

อย่ำงเท่ำเทียม ปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตัิ สนบัสนนุ ส่งเสริมสิทธิมนษุยชน หลีกเล่ียงกำรกระท ำที่เป็นกำรละเมดิ

สิทธิมนษุยชน นอกจำกนีบ้ริษัทยงัตระหนกัถงึควำมส ำคญัในด้ำนแรงงำนโดยปฏิบตัิต่อพนกังำนตำมกฎหมำย

แรงงำน และข้อบงัคบัตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

1. กรรมกำรและพนกังำนทกุคนตระหนกัในสิทธิ เสรีภำพส่วนบคุคล และจะด ำเนินกำรให้ควำม

คุ้มครอง ไมใ่ห้ถกูลว่งละเมิด ดงันัน้ กำรใช้ กำรเปิดเผย หรือกำรถ่ำยโอนข้อมลูส่วนบคุคล จะกระท ำมิได้ เว้นแต่ได้

กระท ำโดยสจุริตตำมที่กฎหมำยบญัญัติ 

2. กรรมกำรและพนกังำนทกุคนตระหนกัในควำมเป็นมนษุย์และควำมเท่ำเทียมกนั โดยจะปฏิบตัิ

ต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตัิเนื่องจำกควำมเหมือนหรือควำมแตกต่ำง ไม่วำ่จะเป็นทำงกำย

หรือจิตใจ เชือ้ชำติ สญัชำติ ศำสนำ เพศ อำย ุกำรศกึษำ เป็นต้น หลีกเล่ียงกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงใดที่

เก่ียวข้องในเร่ืองดงักล่ำวอนัอำจน ำไปสู่ควำมขดัแย้ง 

3. กรรมกำรและพนกังำนทกุคนตระหนกัในหลกัสิทธิมนษุยชนตำมหลกัสำกล สอดคล้องกบั

ปฏิญญำสำกลวำ่ด้วยสิทธิมนษุยชนของสหประชำชำติ (Universal Declaration of Human Rights) 

▪ นโยบายและแนวปฏบิัติเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  

บริษัทถือวำ่ทรัพย์สินทำงปัญญำเป็นทรัพย์สินท่ีมีค่ำ พนกังำน หรือผู้ที่เก่ียวข้องต้องชว่ยกนัปกป้อง และ

ดแูลรักษำทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัทให้พ้นจำกำรน ำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนญุำต รวมทัง้ต้องเคำรพ 

และไม่ละเมิดในทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น 

ค ำนิยำม 

ลิขสิทธ์ิ (Copyright) หมำยถึง สิทธิแต่เพียงผู้ เดียวของผู้ สร้ำงสรรค์ที่จะกระท ำกำรใดๆ เก่ียวกับงำนที่ผู้

สร้ำงสรรค์ได้ท ำขึน้ตำมประเภทลิขสิทธ์ิท่ีกฎหมำยก ำหนด ได้แก่ งำนวรรณกรรม นำฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม 

โสตทศันวสัด ุภำพยนตร์ ส่ิงบนัทึกเสียง งำนแพร่เสียงแพร่ภำพ หรืองำนอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยำศำสตร์ 

หรือแผนกศิลปะ ไม่ว่ำงำนดงักล่ำวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่ำงใดๆ  
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สิทธิบตัร (Patent) คือ หนงัสือส ำคญัที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองกำรประดิษฐ์ (Invention) หรือกำรออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ (Industrial Design) ที่มีลักษณะตำมที่กฎหมำยก ำหนด ได้แก่สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ สิทธิบัตรกำร

ออกแบบผลิตภณัฑ์ และอนสิุทธิบตัร  

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ (Trademark) คือเคร่ืองหมำยทีใ่ช้หรือจะใช้กบัสินค้ำ หรือ เคร่ืองหมำยบริกำร 

(Service Mark) เคร่ืองหมำยรับรอง (Certification Mark) เคร่ืองหมำยร่วม (Collective Mark) เพื่อแสดงวำ่สินค้ำที่

ใช้เคร่ืองหมำยนัน้แตกตำ่งกับสินค้ำที่ใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของบคุคลอื่น  

แนวทำงปฏิบตัิ 

1. กรรมกำรและพนกังำนตระหนกัวำ่ ผลที่เกิดจำกกำรปฏิบตัิงำนตำมหน้ำที่เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำ

ของบริษัท ตำมควำมหมำยของกฎหมำย และมีหน้ำทีใ่ห้ควำมร่วมมือ ช่วยเหลือในกำรแสดงสิทธิ 

หรือขอรับควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำที่บริษัทเป็นเจ้ำของ 

2. ดแูลรักษำทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัทไม่ให้ถกูละเมิด เปิดเผย ท ำซ ำ้ ดดัแปลง หรือกระท ำกำร

ใดๆ โดยไม่ได้รับอนญุำตจำกบริษัท 

3. ให้ควำมเคำรพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น ตรวจสอบผลงำนอนัเป็นสิทธิของ

บคุคลภำยนอกที่ได้รับมำ หรือที่จะน ำมำใช้กบับริษัท 

4. ในกำรเข้ำท ำสญัญำ หรือนิตกิรรมใดๆ ควรตกลงเก่ียวกบัสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำให้ชดัเจน  

5. ให้ควำมร่วมมือในกำรแสดงสิทธิ หรือขอรับควำมคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทำงปัญญำที่บริษัทเป็น

เจ้ำของ 

6. รำยงำนต่อผู้บงัคบับญัชำ หรือผู้ดแูลงำนด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำเมื่อพบกำรกระท ำที่เห็นว่ำเป็นกำร

ละเมิดสิทธิ อำจน ำไปสู่กำรละเมดิสิทธิ หรือกำรกระท ำที่อำจก่อให้เกิดข้อพิพำทเก่ียวกบัทรัพย์สิน

ทำงปัญญำของบริษัท 

7. กรรมกำรและพนกังำนตระหนกัและให้ควำมเคำรพ และไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อืน่ 

หำกมกีรณีเกดิขึน้ ให้แจ้งต่อคณะกรรมกำรหรือหวัหน้ำหน่วยงำนโดยตรงทนัที 

•   นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซือ้ขายหลกัทรัพย์บริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน 

ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรทบทวนประมวลจริยธรรมโดยมีกำรเพิ่มเติมแนวปฏิบตัิเก่ียวกบั

กำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์บริษัท และกำรใช้ข้อมลูภำยใน ดงัต่อไปนี ้ 

แนวทางปฎิบตั ิ
1. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนต้องไมใ่ช้ข้อมลูภำยในของบริษัทท่ีมีสำระส ำคญั และยงัไม่ได้

เปิดเผยสำรสนเทศต่อสำธำรณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้อื่น 
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2.  กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทมีสิทธิเสรีภำพในกำรลงทนุซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษทั 
แต่เพื่อป้องกนัมใิห้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน รวมถงึคู่สมรส
และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ ต้องไม่ซือ้ขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทในชว่งระยะเวลำ 
1 เดือนก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงนิแก่สำธำรณชน และภำยหลงัจำกมีการเปิดเผยงบการเงนิรายไตร
มำสและงบกำรเงินประจ ำปีเพื่อให้ประชำชนได้เข้ำถึงข้อมลูอย่ำงทัว่ถึงอย่ำงน้อย 24 ชัว่โมง 

3. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน รวมถึงคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิติภำวะ มีกำรซือ้ ขำย โอน 
หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัท จะต้องจดัท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ตลอดจนกำร
เปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทต่อหน่วยงำนก ำกบัดแูลให้รับทรำบตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด  

4. เลขำนกุำรบริษัทมีหน้ำที่รวบรวมข้อมลูกำรถือหลกัทรัพย์ของกรรมกำร และผู้บริหำรรวมถึงคู่สมรส
และบตุรทีย่งัไม่บรรลนุิติภำวะ ให้ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบเป็นประจ ำทกุไตรมำส 
 

ทัง้นี ้หำกกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนรำยใดฝ่ำฝืนไม่ปฏิบตัิตำมระเบยีบวำ่ด้วยกำรควบคมุ

เก่ียวกบัสำรสนเทศภำยใน และระเบียบวำ่ด้วยกำรถือหลกัทรัพย์ของบริษัท รวมทัง้หลกัเกณฑ์อื่นๆ 

ของหน่วยงำนก ำกบัดแูลที่เก่ียวข้อง ถือเป็นควำมผิดทำงวินยัตำมระเบียบบริษัท และอำจมีโทษตำม

กฎหมำย 

การก ากบัตดิตามและสอบทาน 

ฝ่ำยบริหำรจะทบทวนนโยบำยฉบับนี ้และเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท

พิจำรณำอนมุตัิ หำกมีกำรเปล่ียนแปลง รวมทัง้ก ำกบั และติดตำมกำรน ำนโยบำยฉบบันีไ้ปปฏิบัติและให้ค ำแนะน ำ

ต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี ้หำกต้องมีกำรปรับปรุงใด ๆ ต้องด ำเนินกำรโดยเร็วทีส่ดุ 

กระบวนการลงโทษ 

กำรลงโทษให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยวินยัพนกังำนบริษัท และ/หรือข้อกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

3.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

 บริษัทมีมำตรกำรดูแลผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยให้สำมำรถ ร้องเรียนกับบริษัทผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภำพในกำรดแูลผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ำย  

บริษัทมีมำตรกำรดแูลผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ำยให้สำมำรถร้องเรียนกบับริษัทผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภำพในกำรดแูลผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ำย โดยบริษัทได้จดัท ำนโยบำยให้ควำมคุ้มครองผู้ให้ข้อมลูและกำร

สอบสวนเร่ืองร้องเรียน โดยสำมำรถร้องเรียนหรือแสดงควำมคดิเห็นต่อบริษัทตำมระเบียบว่ำด้วยกระบวนกำรรับ

และพิจำรณำข้อร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดงันี ้ 

 

 



                                  บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                     แบบ 56-1 

 
…………………………………… 

ส่วนที่ 2-32    แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

จดหมำย 

เลขำนกุำรบริษัท 

บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

3656/64 อำคำรกรีนทำวเวอร์ ชัน้ 19 ยูนิต K 

ถนนพระรำม4 แขวงคลองตนั  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

เว็บไซต ์             http://www.begistics.co.th 

อีเมล์  whistleblowing@begistics.co.th 

โทรศพัท์     : (662)-367-3570-6 

โทรสำร     : (662)-367-3577 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

การเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทยึดมัน่ในหลกักำรเปิดเผยข้อมลูทีม่ีควำมถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลำ ทัง้ข้อมลูทำง

กำรเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศมี

ข้อมลูที่เชื่อถือได้ เพียงพอต่อกำรตัดสินใจอย่ำงสม ่ำเสมอ และสะดวกในกำรเข้ำถึงทัง้ในรูปแบบเอกสำร ระบบกำร

แจ้งข่ำวของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท และกำรแถลงข่ำว ซึง่ข้อมลูที่เปิดเผยประกอบด้วย

 - ข้อมลูทำงกำรเงินและข่ำวสำรท่ีส ำคญัของบริษัท อำทิ ข้อมลูงบกำรเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ข้อมลู

เก่ียวกับผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่และสิทธิในกำรออกเสียง ข้อมูลเก่ียวกับกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล จรรยำบรรณและนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  

- ข้อมลูควำมเคลื่อนไหวและข่ำวกิจกรรมที่ส ำคญัของบริษัท 

ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้ที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรมอบหมำยให้เป็นผู้ด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูล

ของบริษัทโดยต้องยึดถือหลกักำรด้ำนควำมถกูต้อง ครบถ้วน ทนัต่อเวลำ และเท่ำเทียมกนั 

เลขำนุกำรบริษัท รับผิดชอบในกำรเปิดเผยสำรสนเทศที่ส ำคัญต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุ 

ผู้บริหำรระดบัสงูในสำยงำนกำรเงิน และหน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ์ รับผิดชอบในกำรให้ข้อมลูและตอบ

ข้อซักถำมของผู้ ถือหุ้น นักลงทุน นักวิ เครำะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป เก่ียวกับข้อมูลทำงกำรเงิน ผลกำร



                                  บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                     แบบ 56-1 

 
…………………………………… 

ส่วนที่ 2-33    แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

ด ำเนินงำน ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ นโยบำยบริษัท แผนงำนและกำรลงทุน โครงกำรระหว่ำงกำรพัฒนำ 

โครงสร้ำงกำรถือหุ้น ปัจจยัที่อำจมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงของผลกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญั 

ผู้ที่ไม่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือ ไม่ใช่ผู้ ที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำร ห้ำมเปิดเผยข้อมลูภำยในที่อำจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภำพลกัษณ์ของบริษัท รวมถึงข้อมลูที่

อำจมีผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงของรำคำและปริมำณกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท 

 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลผลประโยชน์ใน

เงินลงทนุของบริษัท ดงันี ้

1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมน ำหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีมำปฏิบตัิ 

2. คณะกรรมกำรบริษัทคัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทเข้ำเป็นกรรมกำร และผู้บริหำรในบริษัท

ย่อยและบริษัทร่วม 

3. ก ำกบัดแูลโดยนโยบำยที่ก ำหนดโดยบริษัท ผ่ำนกรรมกำรตวัแทนและผู้บริหำร 

4. พิจำรณำเร่ืองที่มีควำมส ำคญั รวมทัง้นโยบำยที่ส ำคัญต่ำงๆ เช่น แผนธุรกิจ กลยทุธ์ กำรเพิ่มทุนหรือ

ลดทนุ กำรเลิกบริษัท เป็นต้น 

5. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโดยฝ่ำยบริหำร คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรของบริษัท 

6. ดแูลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบตัิตำมกฎระเบียบและข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องของหน่วยงำนก ำกับ

ดแูล ได้แก่ รำยกำรระหว่ำงกัน รำยกำรได้มำและจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน กำรเปิดเผยข้อมลูที่ส ำคญั

ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด รวมถึงดูแลให้มีกำรจัดท ำบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงินถูกต้องตำมที่ควร 

ตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องและตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

7. พิจำรณำกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ ของบริษัทยอ่ย ที่มีนยัส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจ หรือฐำนะกำรเงินของ

บริษัท โดยก ำหนดให้กำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ ต้องได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัททกุครัง้ 

8. ก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำรควบคุมภำยในที่

ก ำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิภำพ 

9. กำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย บริษัทได้ว่ำจ้ำงผู้สอบบญัชีรับ

อนญุำตจำกส ำนกังำนสอบบญัชีเดยีวกนัเพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อมลูทำงกำรเงินและที่

มิใช่ทำงกำรเงินมำเปิดเผยในงบกำรเงินของบริษัท 
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ทัง้นีร้ำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรและผู้บริหำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปรำกฎตำมเอกสำรแนบ 

2 

ผู้สอบบัญชี และการจัดท ารายงานทางการเงนิ 

งบกำรเงินของบริษัทได้รับกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีที่มีควำมเป็นอิสระ มีควำมรู้ควำมช ำนำญ และมี

คุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก ำหนด เพื่อให้ควำมมั่นใจแก่คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ ถือหุ้นว่ำงบกำรเงินของบริษัท

และบริษัทย่อยสะท้อนให้เห็นฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทได้ตำมควำมเป็นจริง โดยบริษัทมี

นโยบำยในกำรเปล่ียนแปลงผู้สอบบญัชีทุกรอบระยะเวลำ 5 ปี เพื่อให้กำรให้ควำมเห็นของผู้สอบบญัชีมีควำมเป็น

อิสระอย่ำงแท้จริง คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัและรับผิดชอบตอ่งบกำรเงนิของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัท

ร่วม ซึง่จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนและหลกักำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป โดยใช้นโยบำยกำรบญัชีที่เหมำะสมตำมหลกัควำม

ระมัดระวัง ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้สำมำรถสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทตำมควำมเป็นจริง 

คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และเปิดเผยข้อมูลที่ส ำคัญอย่ำงโปร่งใสและเพียงพอ 

โดยรำยงำนต่อหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ

ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุน นอกจำกนี ้คณะกรรมกำร

บริษัทได้แต่งตัง้ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือและควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำร

เงิน รวมทัง้ระบบควบคมุภำยในให้เป็นไปอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม เพื่อให้มัน่ใจว่ำงบกำรเงินของบริษัทสำมำรถ

เชื่อถือได้ 

ในปี 2562 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชี ดงันี ้

● ค่ำสอบบญัชีและค่ำสอบทำนรำยไตรมำสของบริษัท จ ำนวน 1.60 ล้ำนบำท ค่ำสอบบญัชีและค่ำสอบ

ทำนรำยไตรมำสของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จ ำนวน 0.26 ล้ำนบำท 

● ค่ำตอบแทนอื่น (Non-Audit fee) ของบริษัทให้ส ำนกังำนสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักัด จ ำนวน 0.07 

ล้ำนบำท และค่ำตอบแทนอื่นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จ ำนวน 0.04 ล้ำนบำท 

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ

กำรด ำเนินธุรกิจและมีควำมมุ่งมัน่ที่จะบริหำรงำนให้เกิดประสิทธิภำพ มีกำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพ และยัง่ยืนโดย

มุ่งเน้นกำรบริหำรงำนท่ีมีจริยธรรมและกอ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้นเป็นส ำคัญ  โดยคณะกรรมกำรบริษัท

ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย วิสยัทศัน์ ภำรกิจ เป้ำหมำย ตลอดจนก ำกับดูแลฝ่ำยบริหำรเพื่อให้กำรบริหำรเป็นไปตำม
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นโยบำยที่ก ำหนดไว้ ภำยใต้กฎหมำย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง 

ซื่อสตัย์  โปร่งใส ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  

ปัจจบุนั คณะกรรมกำรของบริษัทมีจ ำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน ซึง่จะท ำ

กำรให้เกิดกำรถ่วงดุลในกำรออกเสียงในกำรพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ตำมเกณฑ์ ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับดูแล

หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนดตำมข้อบงัคบัของบริษัทก ำหนดไว้ว่ำ

ในกำรประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี กรรมกำรต้องออกจำกต ำแหน่งหนึ่งในสำม ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่ง

ออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหน่ง

ในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันัน้ให้ใช้วธีิจบัฉลำกกนัว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมกำร

ที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรท่ีออกตำมวำระนัน้อำจได้รับเลือกเข้ำ

มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได้ 

 นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยังได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำร 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อ

ปฏิบตัิหน้ำที่เฉพำะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำหรือรับทรำบ ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ที่

ก ำหนด 

 บริษัทได้แบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทกับผู้บริหำรอย่ำงชดัเจนโดย 

คณะกรรมกำรบริษัทท ำหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรในระดับนโยบำย 

ในขณะที่ผู้บริหำรท ำหน้ำที่บริหำรงำนของบริษัทในด้ำนต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนด ทัง้นี ้บริษัทมีเลขำนุกำร

คณะกรรมกำรบริษัท  ซึ่งท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรจะต้องทรำบและปฏิบตัิหน้ำที่

ในกำรดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทัง้ประสำนงำนให้มีกำรปฏิบตัิตำมมติคณะกรรมกำร  รวมทัง้จดัท ำกำร

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชุมผู้ ถือหุ้น จัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำร

ประชมุผู้ ถือหุ้น รำยงำนประจ ำปีของบริษัทตลอดจนจดัเก็บเอกสำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และกำรก ำกบัดูแลให้

กำรบริหำรจดักำรเป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร แนวทำงและเป้ำหมำยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่

ผู้ ถือหุ้น อยู่ในกรอบจริยธรรมธุรกิจ และค ำนึงถึงส่วนได้เสียของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย โดยมีขอบเขตหน้ำที่ดงันี ้

5.2.1  บริหำรกิจกำรให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุแก่ผู้ ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือ

แนวปฏิบตัิส ำคญั 4 ประกำรคือ 

(1)  กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of 

Care) 
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 (2) กำรปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) 

(3)  กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมกำร

บริษัทและมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (Duty of Obedience) 

(4)  กำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และทนัเวลำ (Duty of Disclosure) 

5.2.2  ด ำเนินกิจกำรค้ำของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของ

บริษัท ตลอดจนมติของคณะกรรมกำร และที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

5.2.3  วำงแผนและนโยบำยกำรบริหำรงำนของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน

ของบริษัท ก ำหนดระเบียบต่ำงๆของบริษัท 

5.2.4  แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร หรือมอบหมำยให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งหรือหลำยคน 

หรือบุคคลอื่นกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำร และภำยในขอบเขตที่

คณะกรรมกำรพึงมี และมีสิทธิที่จะยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือเปล่ียนแปลงอ ำนำจ

ดงักล่ำวได้ 

5.2.5 พิจำรณำ และอนุมัติกิจกำรอื่นๆ ที่ส ำคัญ อันเก่ียวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะ

ด ำเนินกิจกำรนัน้ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท 

5.2.6 ก ำหนด ทบทวนอ ำนำจอนมุตัิ 

 คณะกรรมกำรก ำหนด ทบทวนและอนมุตัิ วิสยัทศัน์ นโยบำย พนัธกิจ ภำรกิจ กลยทุธ์ 

เป้ำหมำย แผนธุรกิจ และงบประมำณของบริษัท อย่ำงน้อยทุกๆ 1 ปี รวมทัง้ก ำกับ 

ควบคมุ ดูแล และติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนให้

เป็นไปตำมนโยบำยและแผนงำนท่ีก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

5.2.7 อนมุตัิ และทบทวนนโยบำย ดงัต่อไปนี ้

● นโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 

● นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

● ประมวลจริยธรรม 

● นโยบำยกำรเผยแพร่ข้อมลู 

● นโยบำยกำรให้ควำมคุ้มครองผู้ให้ข้อมลู และกำรสอบสวนเร่ืองร้องเรียน 

5.2.8 คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมให้บริษัทยึดมั่น และให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรตำม

หลกัจรรยำบรรณทำงธุรกิจ และนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ทัง้ด้ำนโครงสร้ำง

องค์กรและด้ำนกลยุทธ์กำรจัดกำร โดยก ำหนดบทบำท และแนวทำงในกำร

ปฏิบตัิงำนท่ีเป็นระบบ โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้  
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5.2.9 คณะกรรมกำรก ำหนดให้มีกระบวนกำรรับเร่ืองร้องเรียน และด ำเนินกำรกรณีมีกำร

แจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดโดยผ่ำนชอ่งทำงเว็ปไซด์ของบริษัท กำรส่งจดหมำยมำยงัที่

อยู่ของบริษัท หรือกำรแจ้งเร่ืองโดยตรงกบัหวัหน้ำงำน 

5.2.10 ก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมเส่ียงที่เก่ียวข้องกับกำรทุจริตภำยในบริษัท อนุมตัิกำร

น ำนโยบำย แนวทำงกำรปฏิบตัิ และมำตรกำร/ขัน้ตอนในกำรปฏิบตัิเพื่อกำรต่อต้ำน

กำรทจุริต คอร์รัปชัน่ ไปปฏิบตัิอย่ำงถกูต้องและทัว่ทัง้องค์กร  

5.2.11 ก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงกำรปฏิบตัิ และมำตรกำร/ขัน้ตอนในกำรปฏิบตัิเพือ่

ต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รัปชั่น จัดให้มีระบบที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

คอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภำพ เพื่อให้มัน่ใจว่ำฝ่ำยบริหำรได้ตระหนกัและให้ควำมส ำคญั

กบักำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุก ๆ รูปแบบ ในทุก ๆ กิจกรรมของบริษัทและ

ปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 

5.2.12 คณะกรรมกำรบริษัทต้องปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น แนวทำงกำร

ปฏิบัติ และมำตรกำร/ขัน้ตอนในกำรปฏิบัติเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รัปชั่นของ

บริษัทอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงเป็นแบบอย่ำงที่ดีในเร่ืองของควำมซื่อสตัย์ โปร่งใสและ 

เป็นธรรม และให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำแก่ผู้ที่เก่ียวข้องที่มีข้อสงสัยข้อซักถำมต่ำงๆ 

กรณีไม่ปฏิบตัิตำมมีบทลงโทษตำมกฎหมำย  

5.2.13 ก ำกับดูแลให้มีกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ขับเคล่ือนให้บริษัท

เติบโตอย่ำงยัง่ยืน 

5.2.14 พิจำรณำแผนพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ และ

ก ำกบัดแูลให้มีกำรประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรระดบัสงูที่มีประสิทธิผลเป็น

ประจ ำทุกปี และมีระบบกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้บริหำรระดับสูงที่

รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกบัควำมรับผิดชอบและผลกำรด ำเนินงำนเพื่อก่อให้เกิด

แรงจงูใจทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว 

5.2.15 พฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงต่อเนื่องเข้ำอบรมหรือเข้ำร่วมใน

หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ ำที่กรรมกำรหรือกิจกรรมสัมมนำที่เป็ นกำร

เพิ่มพนูควำมรู้ ในกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

5.2.16    ดูแลให้ฝ่ำยบริหำรตัง้หน่วยงำน หรือผู้ รับผิดชอบงำนนักลงทุนสมัพันธ์ที่ท ำหน้ำที่ ใน

กำรส่ือสำรกับผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเครำะห์ ให้เป็นไป

อย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียมกนั และทนัเวลำ  
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5.2.17 ก ำกับดูแลให้มีกำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเก่ียวกับควำมปลอดภัย และ

สขุอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำน  

 

คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยบคุคลที่มีควำมรู้ ทกัษะและควำมเชี่ยวชำญทีห่ลำกหลำย  และมีภำวะ

ผู้น ำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ นโยบำย

แนวทำงในกำรประกอบธุรกิจ และก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ 

ข้อบงัคบั และมติของทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น 

5.3 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2561 ให้มีกำรพิจำรณำ

ทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร โดยมีกำรเพิ่มเติมบทบำทหน้ำที่ของ

คณะกรรมกำรให้สอดคล้องกับหลกัปฏิบตัิของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนให้เป็น

ปัจจบุนั โดยมีกำรเปิดเผยรำยงำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรไว้ในรำยงำนประจ ำปีและแบบแสดงรำยกำรข้อมลู

ประจ ำปี (แบบ 56-1) พร้อมทัง้นโยบำย ส่งเสริมให้กรรมกำรบริษัททกุท่ำน รวมถึงเลขำนกุำรบริษัทเข้ำร่วม

อบรมในหลกัสตูรต่ำงๆ ที่เก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำร ทัง้ของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสถำบันอื่นเพื่อน ำควำมรู้ควำมสำมำรถมำพัฒนำทำงบริหำร

ต่อไป 

5.4   จรรยาบรรณธุรกิจ 

 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที ่4/2561 เมื่อวนัท่ี 9 พฤศจกิำยน 2561 ให้มีกำรพิจำรณำทบทวน
ประมวลจริยธรรมทำงธุรกิจ โดยมีกำรเพิ่มเติมกำรจดัท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ตลอดจนกำร
เปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทต่อหน่วยงำนก ำกบัดแูลให้รับทรำบตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  

 ทัง้นี ้บริษัทได้มีกำรประกำศและแจ้งให้พนกังำนทกุคนรับทรำบและยึดถือปฏิบตัิอย่ำงเคร่งครัด 

รวมถึงให้มีกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงดงักล่ำว 

5.5 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำกำรท ำรำยงำนระหว่ำงกันกับบุคคลที่มีควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์ด้วยควำมรอบคอบ และสมเหตสุมผล พร้อมทัง้ได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรท ำธุรกรรมที่มี

ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์บนหลกักำรที่ว่ำ กำรตดัสินใจใดๆ ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องท ำ

ในลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สัญญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกันด้วยอ ำนำจต่อรอง

ทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำรผู้บริหำรหรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้อง 

เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่ำนัน้ และควรหลีกเล่ียงกำรกระท ำที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
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ผลประโยชน์ โดยก ำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกบัรำยกำรท่ีพิจำรณำ ต้องแจ้งให้บริษัททรำบ

ถึงควำมสัมพันธ์หรือกำรเก่ียวโยงของตนในรำยกำรดังกล่ำว และต้องไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำตัดสิน 

รวมถึงไม่มีอ ำนำจอนมุตัิในธุรกรรมนัน้ๆ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน และ

รำยกำรที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ซึ่งได้มีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ และได้

ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทัง้จะได้มีกำรเปิดเผยไว้ในงบกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี และแบบ

แสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ด้วย 

5.6 ระบบการควบคุมภายใน 

 บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อระบบควบคุมภำยในทัง้ในระดบับริหำร และระดบัปฏิบตัิงำน และ

เพื่อรักษำเงินทนุของผู้ ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท บริษัทจึงได้ด ำเนินกำรจดัท ำคู่มือกำรปฏิบตัิงำน เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภำพควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน โดยได้ประกำศเป็นนโยบำยในกำรปฏิบตัิงำน

ของบริษัทและได้ก ำหนดภำระหน้ำที่ อ ำนำจกำรด ำเนินกำรของผู้ปฏิบัติงำนและผู้บริหำร ไว้เป็นลำย

ลกัษณ์อักษรอย่ำงชัดเจน โดยมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน ผู้ ติดตำมควบคุม และผู้ประเมินผล

ออกจำกกนั พร้อมทัง้มีกำรควบคมุดแูลกำรใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ 

ทัง้นี ้บริษัทได้มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อท ำหน้ำที่ ในกำรสอบทำนระบบกำร

ควบคมุภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในให้มีควำมเหมำะสม และมีประสิทธิผลเพียงพอและเหมำะสมกบั

กำรด ำเนินธุรกิจตลอดจนกำรดแูลทรัพย์สินและกำรใช้ทรัพย์สินให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อป้องกัน

ควำมเสียหำยหรือกำรทจุริตที่อำจเกิดขึน้ โดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่สอดส่องดแูลระบบกำร

ควบคุมภำยในและตรวจสอบรำยกำรที่ส ำคัญอย่ำงสม ่ำเสมอและรำยกำรต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

เก่ียวกบัควำมเพียงพอและควำมมีประสิทธิภำพของระบบควบคุมภำยในซึง่ครอบคลมุทัง้กำรด ำเนินงำน

และกำรก ำกับดูแลปฏิบตัิงำน (Compliance Control) กำรจดักำรควำมเส่ียงและกำรให้ควำมส ำคญัต่อ

รำยกำรผิดปกติทัง้หลำย พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงระบบควบคมุภำยในเพื่อให้มีควำมมัน่ใจ

ว่ำบริษัทมีระบบท่ีมีประสิทธิผล ซึง่จะส่งเสริมควำมน่ำเชื่อถือให้กบังบกำรเงินของบริษัท 

5.7   รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำหน้ำที่สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน  โดยมีฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน และ

ผู้สอบบัญชีมำประชุมร่วมกันและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส โดย

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัทรวมทัง้สำรสนเทศทำงกำรเงิน  (รำยงำน

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน) ที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงิน



                                  บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                     แบบ 56-1 

 
…………………………………… 

ส่วนที่ 2-40    แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

ดังกล่ำวจัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีของบริษัทกำรเปิดเผย

ข้อมูลสำรสนเทศที่ส ำคัญทัง้ข้อมูลทำงกำรเงิน และไม่ใช่กำรเงิน ด ำเนินกำรบนพืน้ฐำนของข้อเท็จจริง

อย่ำงครบถ้วน และสม ่ำเสมอด้วย 

 5.8 การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทได้ก ำหนดให้จดัประชุมคณะกรรมกำรโดยปกติเป็นประจ ำทุก 3 เดือน และอำจมีกำรประชุมพิเศษ

เพิ่มเติมตำมควำมจ ำเป็น โดยมีกำรก ำหนดวำระที่ชดัเจน และน ำส่งเอกสำรก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 

วนั เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศกึษำข้อมลูอย่ำงเพียงพอกอ่นกำรประชมุ เว้นแต่กรณีมีเหตจุ ำเป็นเร่งด่วนในกำร

ประชุมประธำนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรผู้จดักำรเป็นผู้ ร่วมกันก ำหนดวำระกำรประชุมและพิจำรณำเร่ืองเข้ำ

วำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเร่ืองต่ำงๆ เพื่อเข้ำรับกำร

พิจำรณำเป็นวำระกำรประชมุได้ 

ในกำรพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ประธำนกรรมกำรบริษัท ซึ่งท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมจะเปิดโอกำสให้

กรรมกำรแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ โดยในบำงวำระอำจมีผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมด้วยเพื่อ ให้

สำรสนเทศรำยละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐำนะผู้ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้จะได้รับทรำบนโยบำยโดยตรง

เพื่อให้สำมำรถน ำไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทัง้นีใ้นกำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้ถือมติของ

เสียงข้ำงมำก โดยให้กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้ำร่วมประชมุและ/ หรือไม่ใช้

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้ำคะแนนเสียงเท่ำนัน้ ประธำนในท่ีประชมุจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียง

เป็นเสียงชีข้ำด 

ทัง้นี ใ้นปี 2562 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมกำรทัง้สิน้ 10 ครัง้ในกำรประชุมแต่ละครัง้ บริษัทจะ

มอบหมำยให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกครัง้ โดยเลขำนุก ำร

คณะกรรมกำรจะเป็นผู้บนัทึกรำยงำนกำรประชมุและจดัส่งให้ประธำนกรรมกำรบริษัทพิจำรณำลงลำยมือชื่อรับรอง

ควำมถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวำระแรกของกำรประชุมค รัง้ถัดไป รวมทัง้เป็นผู้ จัดเก็บข้อมูลหรือ

เอกสำรเก่ียวกบักำรประชมุต่ำงๆ เพื่อสะดวกในกำรสืบค้นอ้ำงอิงในภำยหลงั 

 5.9 วาระในการด ารงต าแหน่ง 

วำระในกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบริษัท ได้ก ำหนดให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน 

พ.ศ. 2535 ส่วนกรรมกำรอิสระมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี ติดต่อกนัได้ไม่เกิน 3 วำระ เว้นแต่ได้รับมติเห็นชอบ

เป็นเอกฉันท์จำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนว่ำ กรรมกำรดังกล่ำวได้กระท ำคุณประโยชน์ต่อ

บริษัทเป็นอย่ำงยิ่งและกำรด ำรงต ำแหน่งตำมวำระท่ีก ำหนดมิได้ท ำให้ควำมเป็นอิสระขำดหำยไป ทัง้นีต้้องได้รับกำร

อนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท และผู้ ถือหุ้นด้วย 
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 5.10 ค่าตอบแทน 

บริษัทมีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้ บริหำรที่จูงใจในระดบัที่เหมำะสม โดยให้คณะกรรมกำร

สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ท ำหน้ำที่ โดยค ำนึงถึงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและควำมสอดคล้องกับธุรกิจ

อุตสำหกรรมเดียวกัน รวมถึงควำมเหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้ บริหำรแต่ละท่ำน 

โดยบริษัทใช้ควำมระมดัระวงัในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำรของบริษัทให้อยู่ในระดบัที่ เหมำะสม โดยเป็นอตัรำที่

แข่งขนัได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพื่อท่ีจะดแูลและรักษำผู้บริหำรที่มีคณุภำพไว้ ผู้บริหำรที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่และ

ควำมรับผิดชอบเพิ่มขึน้จะได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มที่เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยเพิ่ม

มำกขึน้ทัง้นี ้บริษัทจดัให้มีค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้อย่ำงชดัเจนและโปร่งใส และได้ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือ

หุ้น โดยมีกำรเปิดเผยค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้แก่กรรมกำรผู้บริหำรในแบบที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์

และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด 

5.11 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมกำรมีนโยบำยส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและกำรให้ควำมรู้เก่ียวกบักำร

ก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท เพื่อให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง และในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลง

กรรมกำรหรือแต่งตัง้กรรมกำรใหม่ ฝ่ำยจดักำรจะจดัให้มีเอกสำรและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของ

กรรมกำรใหม่ 

รวมถึงกำรจดัให้มีกำรแนะน ำลกัษณะธุรกิจ และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมกำรใหม่

โดยสรุปท่ีผ่ำนมำรวมทัง้ในปี 2562 มีกรรมกำรและผู้บริหำรได้เข้ำร่วมสมัมนำในหลกัสตูรต่ำงๆ ได้แก่ 

รายชื่อกรรมการ รายละเอียด 

นำยพงศ์ศิริ ศิริธร Chief Transformation Officer (CTO Course) ของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัท

ไทย (IOD) 

ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคลและธุรกำร  - ตลำดเงิน ตลำดทนุ กำรทจุริตคอร์รัปชัน่ และกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน  - ตลำดเงิน ตลำดทนุ กำรทจุริตคอร์รัปชัน่ และกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ฝ่ำยปฏิบัติกำรและกำรตลำด 

(บำงปะกง) 

- ตลำดเงิน ตลำดทนุ กำรทจุริตคอร์รัปชัน่ และกำรบริหำรควำมเส่ียง 

- ผู้บังคบัป่ันจัน่ชนิดป่ันจัน่เหนือศีรษะและป่ันจัน่ชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น ผู้ควบคุมกำรชใช้

ป่ันจัน่ ผู้ให้สญัญำณแก่ผู้บงัคบัป่ันจัน่และผู้ยึดเกำะวสัดหุรือผู้ควบคมุกำรใช้ปัน้จัน่ 
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รายชื่อกรรมการ รายละเอียด 

ฝ่ำยปฏิบัติกำรและกำรตลำด 

(ศรีรำชำ) 

- ควำมปลอดภยัในกำรขนส่งส ำหรับพนกังำนขบัรถ รุ่นท่ี 1 

- ควำมปลอดภยัในกำรขนส่งส ำหรับพนกังำนขบัรถ รุ่นท่ี 2 

- ตลำดเงิน ตลำดทนุ กำรทจุริตคอร์รัปชัน่ และกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ - ตลำดเงิน ตลำดทนุ กำรทจุริตคอร์รัปชัน่ และกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ฝ่ำยจดัซือ้ - ตลำดเงิน ตลำดทนุ กำรทจุริตคอร์รัปชัน่ และกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ฝ่ำยพิธีกำรศลุกำกร - ตลำดเงิน ตลำดทนุ กำรทจุริตคอร์รัปชัน่ และกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 5.12 การรายงานข้อมูล 

1)    คณะกรรมกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบต่อรำยงำนข้อมลูทำงกำรเงิน และข้อมลูทั่วไปต่อผู้ ถือหุ้น และผู้

ลงทนุทัว่ไปอย่ำงถกูต้องตำมควำมเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีค ำอธิบำยอย่ำงมีเหตผุลพร้อมตวัเลข

สนบัสนนุ ทัง้ในด้ำนนโยบำยผลกำรด ำเนินงำน แนวโน้มในอนำคต ตลอดจนผลส ำเร็จ และอปุสรรค

ของกิจกำร 

2)    คณะกรรมกำรมีควำมเข้ำใจ และสนบัสนุนกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำนทำงวิชำชีพของ

ผู้สอบบญัชี 

3)   คณะกรรมกำรได้จดัท ำรำยงำนแสดงถงึควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อกำรจดัท ำและเปิดเผย

รำยงำนทำงกำรเงินของกิจกำรเสนอไว้ในรำยงำนประจ ำปี ควบคู่กับงบกำรเงิน และรำยงำนของ

ผู้สอบบญัชี โดยครอบคลมุถึง 

3.1) กำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย ที่ก ำหนดให้คณะกรรมกำรของบริษัทต้องจัดท ำให้มี

กำรจดัท ำงบกำรเงิน เพื่อแสดงถึงฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำที่เป็น

จริง และสมเหตสุมผล 

3.2) ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรจดักำรให้มีข้อมลูทำงบญัชีที่ถกูต้อง ครบถ้วน 

และเพียงพอเพื่อจะด ำรงรักษำไว้ซึง่ทรัพย์สินของบริษัทและเพื่อให้ทรำบถงึจดุอ่อน เพื่อป้องกนั

ไม่ให้เกิดกำรทจุริต หรือมีกำรด ำเนินกำรท่ีผิดปกติ 

3.3) ค ำยืนยันว่ำบริษัทได้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนบัญชีที่ รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบำยบัญชีที่

เหมำะสมและถือปฏิบตัิโดยสม ่ำเสมอ ตลอดจนได้มีกำรพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลอย่ำง

รอบคอบในกำรจดัท ำงบกำรเงินของบริษัท 
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 5.13 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมกำรบริษัทจดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของตนเองโดยประเมินทัง้คณะ (Board Self-

Assessment) กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อยแบบรำยคณะ และกำรประเมินตนเองของ

คณะกรรมกำรเป็นรำยบุคคล เป็นประจ ำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมกำรใช้เป็นกรอบในกำรก ำหนดบรรทัดฐำน 

ตรวจสอบกำรปฏิบตัิหน้ำที่ และน ำผลที่ได้เปรียบเทียบกับผลกำรปฏิบตัิงำนตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรสะท้อน

ให้เห็นถึงควำมรับผิดชอบในผลกำรปฏิบตัิงำนให้มีประสิทธิภำพอย่ำงแท้จริง 

5.14 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทุกคน ก่อนกำรท ำหน้ำที่กรรมกำร เพื่อให้

กรรมกำรใหม่รับทรำบควำมคำดหวังที่บริษัทมีต่อบทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร นโยบำยและ

แนวทำงปฏิบตัิในกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบริษทัตลอดจนสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในธุรกิจและกำรด ำเนินงำนด้ำน

ต่ำงๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำร โดยทัง้นีใ้นปี 2562 บริษัทมีกรรมกำรท่ีเข้ำ

รับต ำแหน่งใหม่ คือ  

● นำยธีรบลูย์ อริยสทุธิวงศ์ เมื่อวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2562 

● นำงสำวสรุวีย์ ชยัธ ำรงค์กลู เมื่อวนัท่ี 13 สิงหำคม 2562 

 5.15 การด ารงต าแหน่งในบริษทัอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดให้กรรมกำรของบริษัทสำมำรถด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 

บริษัท บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท ยกเว้นในกรณีได้รับ มอบหมำย

จำกบริษัทให้ไปด ำรงต ำแหน่ง  

 คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดให้กรรมกำรผู้จดักำรของบริษัทสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจด

ทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท ทัง้นี ้ไม่นบัรวม

บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทมีควำมจ ำเป็นต้องเข้ำไปก ำกับดูแลกำรบริหำร

จดักำรเพื่อรักษำผลประโยชน์ของบริษัท 

 5.16 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมกำรบริษัทสนบัสนุนให้ผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัทเข้ำร่วมประชุมกบัคณะกรรมกำรบริษัท โดย

เป็นผู้น ำเสนอข้อมลูที่เก่ียวกับวำระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท

ได้รับทรำบข้อมลูควำมคิดเห็นจำกผู้บริหำรที่รับผิดชอบงำนโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหำรก็มีโอกำสได้เรียนรู้และ

ท ำควำมเข้ำใจมมุมองของคณะกรรมกำรบริษัท 
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นอกจำกนีบ้ริษัทได้จดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ซึ่งกรรมกำรผู้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำร

จะประชมุติดตำมงำน และแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกบัผู้บริหำรระดบัสงูเป็นประจ ำทกุเดือน 

 5.17 การจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง  

บริษัทก ำหนดให้มีกำรจัดท ำแบบรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลที่มีควำม

เก่ียวข้อง เพื่อให้เป็นข้อมลูพืน้ฐำนในกำรก ำกับดูแลด้ำนกำรมีส่วนได้เสียในระดบักรรมกำร และผู้บริหำรระดบัสงู 

โดยก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรต้องจดัท ำแบบรำยงำนดงักล่ำว และก ำหนดให้เลขำนกุำรบริษัทมีหน้ำที่จดัเก็บ 

รวบรวมใช้ในกำรตรวจสอบและก ำกับดูแลด้ำนควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ หำกมีกำรเปล่ียนแปลง ผู้ บริหำรมี

หน้ำที่ต้องรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงให้เลขำนุกำรบริษัทรับทรำบกำรเปล่ียนแปลงนัน้ ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีกำร

รำยงำนได้มีกำรทบทวนประจ ำปี 

 5.18 การจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์  

เพื่อก ำกับดูแลด้ำนกำรใช้ข้อมลูภำยใน บริษัทได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรและผู้บริหำร ซึ่งหมำยรวมถึงคู่

สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ เมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัท บำงปะกง 

เทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน) จะต้องแจ้งให้บริษัททรำบและรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ต่อส ำนกังำน

คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัจำกวนัท่ีซือ้ ขำย โอน หรือรับโอน รวมทัง้มีหน้ำที่ท่ีจะต้องรำยงำนกำร

ซือ้-ขำยหุ้น / ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทของกรรมกำรให้ทรำบในท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ถดัไป โดยทุก

สิน้ไตรมำสและสิน้ปีส ำนักเลขำนุกำรบริษัทจะท ำหนังสือแจ้งห้ำมไม่ให้กรรมกำรผู้บริหำรหรือหน่วยงำนที่ได้รับ

ข้อมูลภำยในเปิดเผยข้อมูลภำยในแก่บุคคลภำยนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้ำที่เก่ียวข้อง และซื อ้ขำยหลกัทรัพย์ของ

บริษัทในช่วง 45 วัน ตัง้แต่วันปิดงบจนถึงวันแจ้งงบต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ คือ ก่อนที่งบกำรเงินจะเผยแพร่ต่อ

สำธำรณชน เพื่อเป็นกำรป้องกันไม่ให้น ำข้อมลูภำยในไปใช้ในทำงมิชอบ ทัง้นี ้ในระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำกรรมกำรและ

ผู้บริหำรได้ปฏิบตัิตำมอย่ำงเคร่งครัด 

9.2       คณะกรรมการชุดย่อย  

โครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมกำร 5 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำร

บริหำรควำมเส่ียง 
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9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัท ณ วนัท่ี 17 มีนำคม 2563 มีจ ำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วย 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. พลเอกจงศกัดิ์  พำนชิกลุ กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร  

2. นำยวฒุิชยั ดวงรัตน์ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำน

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และ

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

3. นำยธีรบลูย์ อริยสทุธิวงศ ์ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

4. นำงสำวสรุวีย์ ชยัธ ำรงค์กลู กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และ

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

5. นำยฐิติศกัดิ์  สกลุครู กรรมกำร รองประธำนกรรมกำร ประธำน

กรรมกำรบริหำร กรรมกำรสรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน และประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำม

เส่ียง 

6. นำยพงศ์ศิริ ศิริธร กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

คณะกรรมการสรรหาและ 

ก าหนดค่าตอบแทน 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

7. นำยดนยั  เป่ียมทิพย์มนสั กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรบริหำรควำม

เส่ียง 

8. นำงสำวสทุธิรัตน์ ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 

9. นำยธำนี โลเกศกระว ี กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 

โดยมี นำงสำวกรวรรณ แสนชมภู เป็นเลขำนกุำรบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

(ปรับปรุงโดยมติคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 2561) 

ให้คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ดงัต่อไปนี ้

1. บริหำรกิจกำรให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุแก่ผู้ ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบตัิ

ส ำคญั 4 ประกำร คือ 

1.1 กำรปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ (Duty of Care)  

1.2 กำรปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) 

1.3 กำรปฏิบตัิตำมกฏหมำย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมกำรบริษัทและมติที่

ประชมุผู้ ถือหุ้น (Duty of Obedience) 

1.4 กำรเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นอยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทนัเวลำ (Duty of 

Disclosure) 

2. ด ำเนินกิจกำรค้ำของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงคแ์ละข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติ

ของคณะกรรมกำร และที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. วำงแผนและนโยบำย กำรบริหำรงำนของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

ก ำหนดระเบียบตำ่งๆ ของบริษัท 

4. แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร หรือมอบหมำยให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งหรือหลำยคน หรือบคุคลอืน่

กระท ำกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำร และภำยในขอบเขตที่คณะกรรมกำรพึงมี และมีสิทธิ

ที่จะยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือ เปล่ียนแปลงอ ำนำจดงักล่ำวได้ 

5. พิจำรณำ และอนมุตัิกจิกำรอื่นๆ ที่ส ำคญั อนัเก่ียวกบับริษัทหรือที่เห็นสมควรจะด ำเนินกจิกำรนัน้ๆ 

เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท 

6. ก ำหนด ทบทวนอ ำนำจอนมุตัิ 

คณะกรรมกำรก ำหนด ทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ นโยบำย พันธกิจ ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำย 

แผนธุรกิจ และงบประมำของบริษัท อย่ำงน้อยทุกๆ 1 ปี รวมทัง้ก ำกับ ควบคุม ดูแล และติดตำมผล
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กำรปฏิบตัิงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนงำนที่ก ำหนดไว้

อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

7. อนมุตัิ และทบทวนนโยบำย ดงัต่อไปนี ้

●  นโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 

●  นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

●  ประมวลจริยธรรม 

●  นโยบำยกำรเผยแพร่ข้อมลู 

●  นโยบำยกำรให้ควำมคุ้มครองผู้ให้ข้อมลู และกำรสอบสวนเร่ืองร้องเรียน 

8. คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมให้บริษัทยึดมัน่ และให้ควำมส ำคญัในกำรบริหำรตำมหลกัจรรยำบรรณ

ทำงธุรกิจ และนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ทัง้ด้ำนโครงสร้ำงองค์กรและด้ำนกลยทุธ์กำรจดักำร 

โดยก ำหนดบทบำท และแนวทำงปฏิบตัิงำนท่ีเป็นระบบ โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 

9. คณะกรรมกำรก ำหนดให้มีกระบวนกำรรับเร่ืองร้องเรียน และด ำเนินกำรกรณีมีกำรแจ้งเบำะแสกำร

กระท ำผิดโดยผ่ำนช่องทำงเว็ปไซต์ของบริษัท กำรส่งจดหมำยมำยังที่อยู่ของบริษัท หรือกำรแจ้ง

โดยตรงกบัหวัหน้ำงำน 

10. ก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมเส่ียงที่เก่ียวข้องกบักำรทจุริตภำยในบริษทั  อนมุตัิกำรน ำนโยบำย แนว

ทำงกำรปฏิบัติ และมำตรกำร/ขัน้ตอนในกำรปฏิบัติเพื่อกำรต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รัปชัน่ ไปปฏิบัติ

อย่ำงถกูต้องและทัว่ทัง้องค์กร 

11. ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมแนวทำงกำรปฏิบัติ และมำตรกำร/ขัน้ตอนในกำรปฏิบัติเพื่อต่อต้ำนกำร

ทุจริตคอร์รัปชัน่ จัดให้มีระบบที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รัปชัน่ที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้

มั่นใจว่ำฝ่ำยบริหำรได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ในทุกๆ 

รูปแบบ ในทกุๆ กิจกรรมของบริษัทและปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 

12. คณะกรรมกำรบริษัทต้องปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น แนวทำงกำรปฏิบัติ และ

มำตรกำร/ขัน้ตอนในกำรปฏิบตัิเพื่อต่อต้ำนกำรทจุริต คอร์รัปชัน่ของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงเป็น

แบบอย่ำงที่ดีในเร่ืองของควำมซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม และให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำแก่ผู้ ที่

เก่ียวข้องที่มีข้อสงสยัข้อซกัถำมต่ำงๆ กรณีไม่ปฏิบตัิตำมมีบทลงโทษตำมกฏหมำย 

13. ก ำกบัดแูลกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทให้อยู่ในระดบัท่ีขบัเคล่ือนให้บริษัทเติบโตอย่ำงยัง่ยืน 

14. พิจำรณำแผนพฒันำผู้บริหำรระดับสงูและแผนสืบทอดกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ และก ำกับดูแลให้มี

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจ ำทุกปี ให้มีระบบกำร

พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้บริหำรระดบัสงูที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับควำมรับผิดชอบ

และผลกำรด ำเนินงำนเพื่อก่อให้เกิดแรงจงูใจทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว 
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15. พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องเข้ำอบรมหรือเข้ำร่วมในหลักสูตรที่

เก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำรหรือกิจกรรมสมัมนำที่เป็นกำรเพิ่มพนูควำมรู้ในกำรปฏิบตัิงำน

อย่ำงต่อเนื่อง 

16. ก ำกับดูแลให้ฝ่ำยบริหำรจัดตัง้หน่วยงำน หรือผู้ รับผิดชอบงำนนักลงทุนสัมพันธ์ที่ท ำหน้ำที่ในกำร

ส่ือสำรกับผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเครำะห์ ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม เท่ำ

เทียมกนั และทนัเวลำ 

17. ก ำกบัดแูลให้มีกำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัควำมปลอดภยั และสขุอนำมยัในสถำนที่

ท ำงำน 

18. รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินโดยแสดงควบคู่กับ

รำยงำนของผู้สอบบญัชี น ำเสนอในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทและกำรเปิดเผยงบกำรเงินเพื่อแสดง

ถึงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีทีผ่่ำนมำเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพือ่ช่วยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในกำร

ปฏิบตัิหน้ำที่รับผิดชอบในกำรสอบทำนคณุภำพและควำมน่ำเชื่อถือของระบบบญัชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคมุ

ภำยใน ตลอดจนกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 

ณ วนัท่ี 17 มีนำคม 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจ ำนวน 3 ทำ่น ประกอบด้วย 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยวฒุิชยั ดวงรัตน์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2. นำงสำวสรุวีย์ ชยัธ ำรงค์กลู กรรมกำรตรวจสอบ 

3. นำยธีรบลูย์ อริยสทุธิวงศ์ กรรมกำรตรวจสอบ 

โดยมี นำงสำวนภำพร วงศก์อ เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ปรับปรุงโดยมติคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวนัท่ี 2 มีนำคม 2563) 

1. สอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงิน (รำยไตรมำสและประจ ำปี) ที่ถกูต้องและเปิดเผยข้อมลูที่

เก่ียวข้องของบริษัทอย่ำงเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบควบคมุภำยในและระบบตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสม เพียงพอ และมี

ประสิทธิภำพรวมทัง้พจิำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำม
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เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำง หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และเลขำนกุำร

คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้ควำมเห็นชอบแผนงำนตรวจสอบ ซึง่สอดคล้องกบัควำมเส่ียงองคก์ร รวมทัง้ก ำกบัดแูล

กำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบให้เป็นไปตำมแผนงำน และมำตฐำนสำกลว่ำด้วยกำรปฏิบตัิงำนวิชำชีพกำร

ตรวจสอบภำยใน 

4. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรประเมินควำมเส่ียงที่ส่งผลกระทบกบับริษัท รวมถงึควำมเส่ียงเก่ียวกบั
กำรทจุริต เพื่อให้มัน่ใจวำ่มกีำรป้องกนัควำมเส่ียงที่จะท ำให้เกดิโอกำสกำรทจุริตที่มีผลกระทบต่อ
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทน้อยที่สดุ 

5. พิจำรณำและทบทวนนโนบำยดงัต่อไปนี ้ ให้มีควำมเหมำะสมกบัรูปแบบธุรกิจ สภำพแวดล้อมบริษัท 
วฒันธรรมองค์กร 

• นโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่  

• นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร  

• ประมวลจริยธรรม  

• นโยบำยกำรเผยแพร่ข้อมลู 

• นโยบำยกำรให้ควำมคุ้มครองผู้ให้ข้อมลู และกำรสอบสวนเร่ืองร้องเรียน 
6. ด ำเนินกำรให้ฝ่ำยบริหำรจดัให้มกีระบวนกำรรับและก ำกบัดแูลกำรรับเร่ืองร้องเรียน 
7. สอบทำนให้บริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย์หรือกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องกบัธุรกจิของบริษทั 

8. พิจำรณำคดัเลือกบคุคลซึง่มคีวำมเป็นอิสระ เพื่อเสนอ แต่งตัง้ เลิกจ้ำง และก ำหนดคำ่ตอบแทนของ

ผู้สอบบญัชีของบริษัทประสำนงำนกบัผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ 

ขอบเขต แนวทำง แผนงำน และปัญหำที่พบระหวำ่งกำรตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบญัชีเหน็ว่ำ

เป็นสำระส ำคญั รวมทัง้เข้ำร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอย่ำง

น้อยปีละ 1 ครัง้ (Private Meeting) 

9. พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถกูต้อง

และครบถ้วนให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูใน

กำรเข้ำท ำรำยกำรดงักล่ำวอยำ่งถกูต้องครบถ้วน ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจวำ่รำยกำรดงักล่ำวสมเหตสุมผล

และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษทั 

10. จดัท ำรำยงำนผลกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำน

ประจ ำปีของบริษัทซึง่รำยงำนดงักล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย

ข้อมลูดงัต่อไปนี ้

• ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
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• ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัท 

• ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนด

ของตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

• ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 

• ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยงำนท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

• จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแต่

ละท่ำน 

• ควำมเห็นชอบหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำทีต่ำม

กฎบตัร 

• รำยกำรอื่นที่เห็นวำ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

11. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ ได้มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ด้วยควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่ง คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำม

รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยตรงและคณะกรรมกำรของบริษัทยงัคงมีควำมรับผิดชอบใน

กำรด ำเนินงำนของบริษัทต่อบุคคลภำยนอก 

9.2.3  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 17 มีนำคม 2563 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน มีจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยวฒุิชยั ดวงรัตน์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

2. นำยฐิติศกัดิ ์  สกลุครู กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

3. นำยธีรบลูย์ อริยสทุธิวงศ ์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

โดยมี นำงสำวกรวรรณ แสนชมภ ูเป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. ก ำหนดวิธีกำรหรือหลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำรบริษัทหรือกรรมกำรผู้ จัดกำร เพื่อให้เกิดควำม

โปร่งใสเพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท 
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2. ก ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำรท่ีต้องกำรทดแทน  เพื่อให้มีองค์ประกอบและคณุสมบตัิตำมกฎหมำย

ระเบียบที ่เกี่ยวข้อง  และก ำหนดวิธีกำรเสนอรำยชื ่อผู้มีคุณสมบัติพร้อมเหตุผลประกอบต่อ

คณะกรรมกำรบริษัท 

3. คดัเลือกบคุคลที่สมควรได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรใหม่หรือสรรหำกรรมกำรผู้จดักำร 

4. เสนอแนะวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆรวมทัง้ติดตำม

และสรุปผล กำรประเมินให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ เพื่อน ำข้อมลูมำพิจำรณำปรับปรุงประสิทธิภำพ

ในกำรท ำงำน 

5. พิจำรณำทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษทัในเร่ืองโครงสร้ำง  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

รวมทัง้แนวปฏิบตัิของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุต่ำงๆ  ให้มีควำมทนัสมยัอยู่เสมอ 

6. จัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งกรรมกำรผู้ จัดกำรและผู้ บริหำรระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอให้

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ 

7. ก ำหนดวิธีกำรและหลักเกณฑ์  กำรจ่ำยค่ำทดแทนให้คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ  และกรรมกำร

ผู้จัดกำรที่เป็นธรรมและสอดคล้องกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

8. ประเมินผลทำงปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริหำร  กรรมกำรผู้จดักำรเพื่อก ำหนดค่ำตอบแทนก่อน

น ำเสนอขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทุกปี 

9. พิจำรณำงบประมำณกำรขึน้ค่ำจ้ำง กำรเปล่ียนแปลงค่ำจ้ำงและผลตอบแทนของคณะกรรมกำร

บริษัท  คณะกรรมกำรบริหำร  รวมทัง้ฝ่ำยจดักำรเพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท 

10. พิจำรณำทบทวนศึกษำ ติดตำมกำรเปล่ียนแปลงแนวโน้มในเร่ืองผลตอบแทนของคณะกรรมกำร

บริษัท   คณะกรรมกำรบริหำร รวมทัง้ฝ่ำยจดักำรโดยเปรียบเทียบกบับริษัทอื่นที่มีกำรประกอบธุรกิจ

อย่ำงเดียวกนั 

คณะกรรมกำรบริษัทยงัได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีกำรประชุมอย่ำงน้อย

ปีละ 2 ครัง้ 

9.2.4 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 17 มีนำคม 2563 คณะกรรมกำรบริหำร มีจ ำนวน 5 ท่ำน ประกอบด้วย 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นำยฐิติศกัดิ์  สกลุครู ประธำนกรรมกำรบริหำร 

2 นำยดนยั  เป่ียมทิพย์มนสั กรรมกำรบริหำร 

3 นำงสำวสทุธิรัตน์ ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมกำรบริหำร 

4 นำยธำนี โลเกศกระว ี กรรมกำรบริหำร 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

5 นำยพงศ์ศิริ ศิริธร กรรมกำรบริหำร 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. ก ำหนดนโยบำยเป้ำหมำย กลยุทธ์ แผนกำรด ำเนินงำน งบประมำณประจ ำปี และอ ำนำจกำร

บริหำรงำนต่ำง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทอนมุตัิ  

2. ควบคมุดแูลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำย กลยทุธ์ แผนกำรด ำเนินงำน

และงบประมำณประจ ำปีที่ได้รับอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ

เอือ้ต่อสภำพธุรกิจ พร้อมให้ค ำปรึกษำแนะน ำ กำรบริหำรจดักำรแก่ผู้บริหำรระดบัสงู 

3. พิจำรณำอนุมตัิกำรใช้จ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุน กำรจัดท ำธุรกรรมทำงกำรเงินกับสถำบนักำรเงิน เพื่อ

กำรเปิดบัญชี กู้ยืม จ ำน ำ ค ำ้ประกัน และกำรอื่นใด รวมถึงกำรซือ้ขำย/จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

เพื่อกำรท ำธุรกรรมตำมปกติของบริษัท ภำยใต้อ ำนำจวงเงินท่ีได้ก ำหนดไว้ 

4. ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำรจดักำรที่มีประสิทธิภำพ โดยครอบคลมุทัง้เร่ืองกำรคดัเลือก 

กำรฝึกอบรม กำรว่ำจ้ำง และกำรเลิกจ้ำงพนักงำนของบริษัทที่เป็นคณะผู้ บริหำร หรือผู้ บ ริหำร

ระดับสูง โดยอำจมอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท เป็นผู้มี

อ ำนำจแทนบริษัทท่ีจะลงนำมในสญัญำจ้ำงแรงงำน 

5. ก ำกบัดแูลและอนมุตัิเร่ืองที่เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทัและอำจแต่งตัง้หรือมอบหมำยให้บคุคล

ใดบคุคลหน่ึง หรือหลำยคนกระท ำกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด แทนคณะกรรมกำรบริหำรตำมที่เห็นสมควร

ได้ และคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ ำนำจนัน้ ๆ ได้ 

6. พิจำรณำกลั่นกรองงำนทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจำรณำ

กลัน่กรอง เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง 

7. ปฏิบตัิหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

 ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะ

เป็นกำรอนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำรที่ท ำให้คณะกรรมกำรบริหำร หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำร 

สำมำรถอนุมตัิรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์

อื่นใดกับ บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) หรือบริษัทย่อย (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ

ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน) ซึ่ งกำรอนุมัติรำยกำรในลักษณะดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ ประชุม

คณะกรรมกำร และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจำรณำอนมุตัิรำยกำรดงักล่ำวตำมที่ข้อบงัคบับริษัท บี 

จิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) หรือบริษัทย่อย หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องก ำหนด 
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9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วนัท่ี 17 มีนำคม 2563 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีจ ำนวน 5 ท่ำน ประกอบด้วย 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นำยฐิติศกัดิ์  สกลุครู ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

2 นำยวฒุิชยั ดวงรัตน์ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

3 นำยดนยั เป่ียมทิพย์มนสั กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

4 นำยพงศ์ศิริ ศิริธร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

5 นำงสำวสรุวีย์ ชยัธ ำรงค์กลู กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. พิจำรณำสอบทำน และน ำเสนอนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง ให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท เพือ่
พิจำรณำอนมุตั ิ

2. พิจำรณำสอบทำนและให้ควำมเห็นชอบควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และน ำเสนอคณะกรรมกำร
บริษัทเพื่อรับทรำบ 

3. ก ำกบัดแูลกิจกำรกำรพฒันำและกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งต่อเนื่อง 
เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหำรควำมเส่ียงที่มีประสิทธิภำพทัว่ทัง้องคก์รและมีกำรปฏิบตัิตำมอย่ำง
ต่อเนื่อง 

4. สอบทำนรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อติดตำมควำมเส่ียงทีม่สีำระส ำคญั และด ำเนินกำรเพื่อให้มัน่ใจ
ว่ำ องค์กรมกีำรจดักำรควำมเส่ียงอย่ำงเพยีงพอและเหมำะสม 

5. ประสำนงำนกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัควำมเส่ียงที่ส ำคญั และมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็น
ผู้สอบทำนเพื่อให้มัน่ใจว่ำ บริษัทฯ มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสมต่อกำรจดักำรควำมเส่ียง รวมทัง้
กำรน ำระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงมำปรับใช้อย่ำงเหมำะสมและมีกำรปฏิบตัิตำมทัว่ทัง้องค์กร 

6. รำยงำนคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกบัควำมเส่ียงและและกำรจดักำรควำมเส่ียงที่ส ำคญัอยำ่งสม ำ่เสมอ 
7. ให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำกบัคณะอนกุรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง (Sub Risk-Management Committee : 

SRM) และ/หรือหน่วยงำน และ/หรือคณะท ำงำนท่ีเก่ียวข้องกบักำรบริหำรควำมเส่ียง รวมทัง้พจิำรณำ
แนวทำงที่เหมำะสมในกำรแก้ไขข้อมลูต่ำงๆ ท่ีเก่ียวกบักำรพฒันำระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง 

8. พิจำรณำแต่งตัง้อนกุรรมกำรและ/หรือบคุลำกรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะอนกุรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
และ/หรือหน่วยงำน และ/หรือคณะท ำงำนท่ีเก่ียวข้องกบักำรบริหำรควำมเส่ียงตำมควำมเหมำะสม รวมทัง้
ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนนิกำรตำมวตัถปุระสงค์ 

9. ปฏิบตัิกำรอื่นใดเก่ียวกบักำรบริหำรควำมเส่ียงที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
ทัง้นีผู้้บริหำร และ/หรือคณะอนกุรรมกำรควำมเส่ียง และ/หรือหน่วยงำน และ/หรือคณะท ำงำนท่ีเก่ียวข้องกบั

กำรบริหำรควำมเส่ียง และ/หรือผู้ตรวจสอบภำยใน และ/หรือผู้สอบบญัชี จะต้องรำยงำนหรือน ำเสนอข้อมลูและ
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ส่วนที่ 2-54    แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

เอกสำรทีเ่ก่ียวข้องต่อ คณะกรรมกำรควำมเส่ียง เพื่อสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนของ คณะกรรมกำรควำมเส่ียง ให้
บรรลตุำมหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย 

การสรรหา การแต่งตัง้ และวาระการด ารงต าแหน่ง 

1. กรรมการอิสระ หมำยถึง กรรมกำรท่ีไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมกำรบริหำรงำนหรือมีผลประโยชน์ที่เก่ียวข้อง

กบับริษัท อนัอำจมีผลกระทบต่อกำรตดัสินใจโดยอิสระของตน และมีคณุสมบตัิดงัต่อไปนี ้

(ก) ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ บริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ทัง้นี ้ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่

เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ด้วย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้รับ

เงินเดือนประจ ำ หรือ ผู้ มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั นิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะ

ดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้ 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ใน

ลกัษณะที่เป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้

ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มี

อ ำนำจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติ

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำง

อิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ 

หรือ ผู้บริหำรของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบั บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่

น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้  

ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ ตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติ

เพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริกำร 

หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค ำ้ประกัน กำรให้

สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีสิ้น รวมถึงกำรกระท ำอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้

บริษัทหรือคู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสำมของสินทรัพย์ที่มี

ตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้แต่ยี่สิบล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทัง้นีก้ำร
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ส่วนที่ 2-55    แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

ค ำนวณภำระหนีด้งักล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมลูค่ำของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันตำม

ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยกำรเปิดเผยข้อมลูและกำร

ปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำ

ภำระหนีด้งักล่ำวให้นบัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่ำง 1 ปีก่อนวนัที่มีควำมสัมพันธ์ทำง

ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(จ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล

ที่อำจมีควำมขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำร 

หรือหุ้นส่วนผู้จดักำรของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี

ลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้ 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำ

กฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึง่ได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ทัง้นีใ้นกรณีที่ผู้

ให้บริกำรวิชำชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงกำรเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำร

อิสระ ผู้บริหำรหรือหุ้นส่วนผู้จดักำรของผู้ ให้บริกำรวิชำชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำร

มีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้ 

(ช) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำย

ใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

(ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกับกำรด ำเนินงำน

ของบริษัท  

ทัง้นี ้ภำยหลังได้รับกำรแต่งตัง้ให้เป็นกรรมกำรอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตำมวรรคหนึ่ง (ก) 

ถึง (ซ) แล้ว กรรมกำรอิสระอำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ร่วมตดัสินใจในกำร

ด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน  หรือ 

นิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 

Decision) ได้ 

การสรรหา การแต่งตัง้ และวาระการด ารงต าแหน่ง 

บริษัทมีกระบวนกำรสรรหำผู้ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ โดย

คณะกรรมกำรได้ท ำหน้ำที่พิจำรณำคัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะ
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ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยก ำหนด และเสนอควำมเห็นต่อ

คณะกรรมกำรพิจำรณำก่อนจะน ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ แต่งตัง้ ทัง้นี  ้เป็นไปตำม

หลกัเกณฑ์และวิธีกำรคดัเลือกในข้อบงัคบัของบริษัทและกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  ดงันี ้

คณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน และให้คณะกรรมกำรเลือกตัง้

กรรมกำรด้วยกันเป็นประธำนกรรมกำร และอำจเลือกรองประธำนกรรมกำรและต ำแหน่งอื่น

ตำมที่เห็นเหมำะสมด้วยกนัได้ และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่หน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดต้อง

มีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร 

ผู้ เป็นกรรมกำรของบริษัทไม่จ ำเป็นต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัต่อไปนี ้

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำจ ำนวนหุ้นท่ีตนถือ 

ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้  

ในกรณีที่เลือกตัง้บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมำกน้อยเพียงใด

ไม่ได้ 

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร เท่ำ

จ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ใน

ล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  

ให้ผู้ เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชีข้ำด 

กรรมกำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท คือ ในกำรประชมุผู้ ถือ

หุ้นสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) 

โดยอัตรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้เคียง

ทีส่ดุ 

โดยกรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้

จบัสลำกว่ำผู้ ใดจะออก  ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุเป็นผู้ออก

จำกต ำแหน่งโดยกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่

อีกครัง้ก็ได้ 

นอกจำกกำรพ้นต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรอำจพ้นต ำแหน่งเมื่อ 

• ตำย 
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• ลำออก 

• ขำดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชน จ ำกดั 

• ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก 

• ศำลมีค ำสัง่ให้ออก 

• กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท กำรลำออกมีผลนับแต่

วนัท่ีใบลำออกไปถึงบริษัท 

กรรมกำรซึง่ลำออกตำมวรรคหนึ่งจะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนบริษัทมหำชน จ ำกัด

ทรำบด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำร

อำจเลือกบุคคลซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนเข้ำ

เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือ

น้อยกว่ำสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำว จะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำร

ได้เพียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรท่ีตนแทน 

มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนี่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี (3/4) 

ของจ ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลืออยู่  

ในกรณีที่กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งทัง้คณะ ให้คณะกรรมกำรที่ พ้นจำกต ำแหน่งยังคงอยู่

รักษำกำรในต ำแหน่งเพื่อด ำเนินกิจกำรของบริษัทต่อไปเพียงเท่ำที่จ ำเป็นจนกว่ำกรรมกำรชุด

ใหม่เข้ำรับหน้ำที่ เว้นแต่ศำลจะมีค ำสัง่เป็นอย่ำงอื่น ในกรณีที่คณะกรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่ง

ตำมค ำสัง่ศำล 

คณะกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่ง ต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อเลือกตัง้กรรมกำรชุดใหม่

ภำยในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีพ้นจำกต ำแหน่ง โดยส่งหนงัสือนดัประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อย

กว่ำสิบส่ี (14) วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณำค ำบอกกล่ำวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกวำ่

สำม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย โดยจะต้องโฆษณำเป็นระยะเวลำสำม (3) วนัติดต่อกนั 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน และมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2)ของจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้ นที่มำ

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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คณะกรรมกำรเป็นผู้ รับผิดชอบจัดกำรกิจกำรทัง้หลำยทัง้ปวงของบริษัท และมีอ ำนำจหน้ำที่

ด ำเนินกำรภำยในขอบเขตของกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและตำมมติของที่

ประชมุผู้ ถือหุ้น  โดยคณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้บคุคลหนึ่งหรือหลำยคนปฏิบตัิงำนอย่ำงใด

อย่ำงหน่ึงแทนคณะกรรมกำรก็ได้ 

9.3 คณะท างานความเสี่ยง 

บริษัทได้ทบทวนแต่งตัง้คณะท ำงำนควำมเส่ียงตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงครัง้ที่ 1/2562  เมื่อ

วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2562 คณะท ำงำนควำมเส่ียงมีหน้ำที่ดงัต่อไปนี ้

1. ก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง 

2. ก ำหนดคู่มือกำรปฏิบตัิงำนบริหำรควำมเส่ียง 

3. วิเครำะห์ควำมเส่ียง 

4. ระบคุวำมเส่ียง 

5. ประเมินควำมเส่ียง 

6. ติดตำมผลกำรบริหำรควำมเส่ียง 

7. รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยอ้ำงอิงตำมบทบำทหน้ำที่ตำมกฎ

บัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ข้อ 4 สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรประเมินควำมเส่ียง กำรบริหำร

ควำมเส่ียงที่เหมำะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภำพ 

8. ส่ือสำรและเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียงให้กบัพนกังำนในองค์กร 

 

9.4 แผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan)   

 บริษัทได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรงำนของบริษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

ตลอดจนกำรด ำเนินกิจกำรอยำ่งต่อเนื่อง อนัจะน ำมำซึง่กำรเติบโตและก้ำวหน้ำขององค์กรอย่ำงยัง่ยืน ดงันัน้ บริษัท

จึงได้เร่ิมจัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งขึน้ โดยได้เร่ิมมีกำรจัดท ำก ำหนดขัน้ตอนและกระบวนกำรสืบทอดต ำแหน่ง

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  และในต ำแหน่งอื่นๆเป็นล ำดบัถดัไป เพื่อให้มัน่ใจว่ำมีผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรสืบ

ทอดต ำแหน่งส ำคญัขององค์กรเพื่อกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องต่อไป 
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9.5 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ที่ผ่ำนมำ บริษัทเคยแต่งตัง้บคุคลไปเป็นกรรมกำรและผู้บริหำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  แต่ในปัจจบุนั

บริษัทไม่มีนโยบำยส่งผู้บริหำรหรือส่งกรรมกำรไปควบคมุดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 

9.6 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทมีนโยบำยป้องกันกำรน ำข้อมลูภำยในของบริษัทไปใช้ โดยเฉพำะข้อมลูที่เก่ียวกับฐำนะทำงกำรเงิน

ของบริษัทก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน โดยกำรจ ำกัดจ ำนวนบุคคลที่จะทรำบข้อมูลในวงจ ำกัดผู้บริหำรต้อง

รำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ ซึ่งถือหลกัทรัพย์ของบริษัท ตำมบท

ก ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์พ.ศ. 2535 และได้ก ำหนดให้ผู้บริหำรรำยงำนกำร

เปล่ียนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่ง

พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจำกนีไ้ด้ก ำหนดห้ำมผู้บริหำรที่ได้รับทรำบข้อมูล

ภำยในกระท ำกำรใดๆ ซึง่เป็นกำรขดัต่อมำตรำ 241 ของพระรำชบญัญัติดงักล่ำว  

 โดยบริษัทได้ก ำหนดมำตรกำรป้องกันกรรมกำรและผู้บริหำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่

ตนเองหรือผู้อื่นในทำงมิชอบ กำรเข้ำถึงข้อมลูของบริษัท  

 บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ ผู้ ถือหุ้นทุกท่ำนมีสิทธิเข้ำถึงข้อมูลของ

บริษัทในระดบัที่เท่ำเทียมกัน ผู้ ถือหุ้นรำยย่อย และผู้ ถือหุ้นสถำบนั ตำมนโยบำยกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงเท่ำเทียม

และเป็นธรรม และได้รับข้อมลูเพียงพอตำมที่บริษัทเปิดเผยช่องทำงต่ำงๆ มีดงันี ้ 

โทรศพัท์ : 02-3673570-6 

เว็บไซต์ :  www.begistics.co.th 

แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ : ir@begistics.co.th 

 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร จะเป็นผู้ ล่วงรู้ข้อมลูภำยในเชิงลึก และทีมงำนผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัท (Top 

Management) จะเป็นผู้ ล่วงรู้หลักกำรบริหำรและนโยบำยของบริษัท และบุคลำกรต้องรักษำควำมลับในส่วนที่

ตัวเองรับผิดชอบไม่ให้ควำมลับตกไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เก่ียวข้อง โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยส ำคัญที่ยัง

ไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนให้แก่พนักงำนที่ไม่ได้รับอนุญำต กลุ่มบุคคลหรือบุคคลอื่นใด (รวมถึงส่ือมวลชน 

นกัวิเครำะห์) จนกว่ำข้อมลูจะได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนแล้ว โดยยึดหลกัปฏิบตัิดงันี ้ 

 ห้ำมผู้บริหำรและบุคลำกรที่ล่วงรู้ข้อมูลภำยในรวมถึงทีมงำนนักลงทุนสัมพันธ์ ใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำ

ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทำงมิชอบ ซึ่งเป็นกำรเอำเปรียบผู้ ถือหุ้นอื่น เช่น กำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์โดยใช้

ข้อมลูภำยใน (Insider Trading) โดยห้ำมผู้บริหำรและบคุลำกรที่ล่วงรู้ข้อมลูภำยในรวมถึงทีมงำนนกัลงทุนสมัพนัธ์



                                  บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                     แบบ 56-1 

 
…………………………………… 

ส่วนที่ 2-60    แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

ซือ้ขำยหุ้นในช่วงเวลำ 1 เดือนก่อนกำรประกำศงบกำรเงิน หรือ ก่อนกำรประกำศสำรสนเทศที่มีนยัส ำคญั จนกว่ำ

บริษัทจะได้ด ำเนินกำรเปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว 

 หลีกเล่ียงกำรให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหุ้นหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หน่ึงผู้ใด

โดยเฉพำะ ในช่วงเวลำก่อนที่จะมีกำรจดัส่งงบกำรเงินให้แก่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยในระยะเวลำ 1 

เดือน (Blackout Period) ก่อนแจ้งผลประกอบกำรอย่ำงเป็นทำงกำรผ่ำน ระบบกำรจดัส่งข่ำวของตลำดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตุกำรณ์ที่ท ำให้ผลประกอบกำรของบริษัทถูก

คำดกำรณ์คลำดเคล่ือนอย่ำงมีนยัส ำคญั จนส่งผลให้ผู้ที่น ำข้อมลูไปใช้เกิดควำมเข้ำใจผิดได้ บริษัทจะด ำเนินกำร

เปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 กำรกระท ำฝ่ำฝืนใดๆ อนัเป็นเหตใุห้บริษัทได้รับควำมเสียหำย หรือสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ บริษัทถือเป็น

กำรปฏิบัติขัดกับนโยบำยและจริยธรรมทำงธุรกิจ ต้องได้รับโทษทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง และยังมีควำมผิดตำม

พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

9.7     นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล 

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2561 ให้มีกำรพิจำรณำทบทวน

นโยบำยกำรเผยแพร่ข้อมลูกำรด ำเนินงำนของบริษัท  

บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) ตระหนักถึงหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดเผย

ข้อมลูสำรสนเทศให้มีควำมเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เผื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ำยได้รับข้อมลูที่ถกูต้อง ชดัเจน 

และได้รับข้อมลูอย่ำงเท่ำเทียมกัน รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ยึดตำมหลกัประกำศตลำดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง แนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรเปิดเผยสำรสนเทศของบริษัทจดทะเบียน 

ค านิยาม ข้อมูลส าคัญ  

ข้อมลูส ำคญั หมำยถึง ข้อมลูใดๆ ก็ตำมที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่หำกมีกำรเปิดเผยข้อมลูโดยวิธีกำร

ที่ไม่เหมำะสม อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญ ต่อควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท หรือกระทบต่อ

รำคำหลกัทรัพย์ หรือมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจในกำรลงทนุ ได้แก่ 

1. งบกำรเงิน และกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชีที่ส ำคญั 

2. ข้อมลูที่เก่ียวกับกำรควบรวมบริษัท กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งบริษัทย่อย บริษัทร่วม ท่ีอำจมีผลต่อ

กำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงของบริษัท 

3. ข้อมลูเก่ียวกบักำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่หลกัทรัพย์ หรือกำรลงทนุมีมลูค่ำที่มีนยัส ำคญั 

4. กำรจ่ำยหรืองดจ่ำยเงินปันผล 



                                  บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                     แบบ 56-1 

 
…………………………………… 

ส่วนที่ 2-61    แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

5. ข้อมูลกำรคำดกำรณ์เก่ียวกับสภำวะ ทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบกำรในอนำคต

ของบริษัท และบริษัทย่อย 

6. ข้อมลูเก่ียวกบันโยบำยกลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจที่ส ำคญั 

7. ข้อมลูอื่นๆ ที่เห็นว่ำมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพย์ และกำรตดัสินใจในกำรลงทนุ 

หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญของบริษัท 

1. กำรเปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณะให้เปิดเผยด้วยควำมระมัดระวัง ถูกต้องครบถ้วน 

ทนัเวลำ พร้อมทัง้ด ำเนินกำรให้มัน่ใจได้ว่ำผู้ ถือหุ้น หรือนกัลงทนุได้รับข้อมลูต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอ และ

เท่ำเทียมกนั และสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูได้ง่ำยโดยผ่ำนช่องทำงเว็ปไซต์ของบริษัท 

2. กำรเปิดเผยข้อมลูที่เป็นกำรคำดกำรณ์ที่เก่ียวกบัทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบกำรใน

อนำคตของบริษัท ให้เปิดเผยด้วยควำมระมัดระวัง อธิบำยถึงเงื่อนไข หรือ สมมติฐำนที่ ใช้

ประกอบกำรคำดกำรณ์นัน้ 

3. กำรเปิดเผยข้อมลูส ำคญัที่ได้เปิดเผยสู่สำธำรณะแล้วให้เปิดเผยอย่ำงชดัเจน ครบถ้วนโดยไม่ให้เกิด

ควำมสับสน นอกจำกนัน้กำรให้ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับข้อมูลที่เคยเปิดเผยไปแล้วนัน้ต้องมีควำม

ชัดเจน และสอดคล้องกันไม่ขัดแย้งกับข้อมูลที่เคยเปิดเผยไปแล้วจนอำจท ำให้เกิดควำมเข้ำใจ

ผิดพลำดในข้อมลูเดิม 

4. กำรเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ  ที่ไม่ใช่ข้อมูลส ำคัญให้เปิดเผยตำมข้อเท็จจริง และไม่เจตนำให้ผู้ ใช้ข้อมูล

ส ำคญัผิดในข้อเท็จจริงเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน รำคำหลกัทรัพย์ 

5. กำรเปิดเผยข้อมูลที่อำจท ำให้บริษัทดับ้ผลกระทบเชิงธุรกิจหรือกำรแข่งขันให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ 

เช่น ข้อมลูที่เก่ียวกบัต้นทนุควำมลบัทำงกำรแข่งขนั 

หลักเกณฑ์ที่ต้องถือปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท 

เพื่อประโยชน์ต่อกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ให้กรรมกำรและพนกังำนที่ถือเป็นบคุคลที่ล่วงรู้ หรือมีโอกำสล่วงรู้ข้อมูล

ภำยในของบริษัทซึง่เป็นสำระส ำคญัต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำของหลกัทรัพย์ให้ถือปฏิบตัิดงันี ้

1. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทุกคนต้องไม่ใช้ข้อมลูภำยในของบริษัทที่มีสำระส ำคญั และยงัไม่ได้

เปิดเผยสำรสนเทศต่อสำธำรณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้อื่น 

2. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทมีสิทธิเสรีภำพในกำรลงทุนซือ้ขำยหลักทรัพย์ของบริษัท 

แต่เพื่อป้องกนัมิให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน รวมถึงคู่สมรส

และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภำวะ ต้องไม่ซือ้ขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลำ 



                                  บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                     แบบ 56-1 

 
…………………………………… 

ส่วนที่ 2-62    แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

1 เดือนก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินแก่สำธำรณชนและภำยหลงัจำกมีกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตร

มำสและงบกำรเงินประจ ำปี เพื่อให้ประชำชนได้เข้ำถึงข้อมลูอย่ำงทัว่ถึงอย่ำงน้อย 24 ชัว่โมง 

3. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ มีกำรซือ้ ขำย โอน 

หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องจัดท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ตลอดจนกำร

เปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อหน่วยงำนก ำกับดูแลให้รับทรำบตำมเหตุกำรณ์ที่

ก ำหนด 

4. กรรมกำร และผู้บริหำร หำกมีกำรซือ้ ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งข้อมูลต่อเลขำนุกำรบริษัท

อย่ำงน้อย 1 วนัล่วงหน้ำก่อนท ำกำรซือ้ขำย และแจ้งข้อมลูหลงักำรซือ้ขำย 1 วนั นบัจำกวนัท่ีซือ้ขำย

หลกัทรัพย์ 

5. เลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่รวบรวมข้อมลูกำรถือหลกัทรัพย์ของกรรมกำร และผู้บริหำรรวมถึงคู่สมรส

และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ ให้ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบเป็นประจ ำทกุไตรมำส 

ทัง้นี ้หำกกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนรำยใดฝ่ำฝืนไม่ปฏัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรควบคุมเก่ียวกับ

สำรสนเทศภำยใน และระเบียบว่ำด้วยกำรถือหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทัง้หลกัเกณฑ์อื่นๆ ของหน่วยงำน

ก ำกบัดแูลที่เก่ียวข้อง ถือเป็นควำมผิดทำงวินยัตำมระเบียบบริษัท และอำจมีโทษตำมกฎหมำย 

ช่วงเวลาการเปืดเผยข้อมูลส าคัญ 

ช่วงเวลำในกำรเปิดเผยข้อมลูส ำคญั หรือข้อมลูที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ประกำศของหน่วยงำน

ที่เก่ียวข้อง เช่น ประกำศ หรือเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนอื่นๆ กรณีเป็นข้อมูล

ส ำคัญที่ไม่ได้เปิดเผยสู่สำธำรณะจะต้องได้รับมอบหมำยจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมำยจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเท่ำนัน้ 

เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยส าคัญ 

เมื่อมีเหตุกำรณ์ที่มีนัยส ำคัญ ข่ำวคลำดเคล่ือน หรือมีกำรอ้ำงอิงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลส ำคัญ

ร่ัวไหลไปสู่บุคคลอื่น หรือถูกเปิดเผยก่อนเวลำอันควร และอำจก่อให้เกิดข่ำวลือที่มีผลกระทบต่อรำคำ

หลกัทรัพย์ และ/หรือกำรด ำเนินงำนของบริษัทไม่ว่ำทำงบวกหรือทำงลบ ให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือ

ผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรชีแ้จงข้อมูลส ำคัญและข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้ง ผ่ำน

ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและช่องทำงกำรเปิดเผยต่ำงๆ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่ถกูต้องโดยทนัที 

กำรแต่งตัง้และหน้ำที่ของผู้ เผยแพร่ข้อมลู 



                                  บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                     แบบ 56-1 
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ส่วนที่ 2-63    แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

1. ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน หรือเลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้มี

หน้ำที่เผยแพร่ข้อมลูตำมรอบระยะเวลำบญัชี ได้แก่ งบกำรเงินประจ ำปี และงบกำรเงินรำย

ไตรมำส แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (56-2) 

2. ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน หรือเลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้มี

หน้ำที่เผยแพร่ข้อมูลตำมเหตุกำรณ์ ได้แก่ รำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ 

รำยกำรเก่ียวโยง ก ำหนดวนัประชมุผู้ ถือหุ้น กำรเปล่ียนแปลงกรรมกำรและผู้สอบบญัชี กำร

ย้ำยที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ รำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น และโครงกำรลงทนุ 

3. ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน หรือเลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้มี

หน้ำที่ให้ข้อมลูทัว่ไปส ำหรับกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

4. ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน หรือเลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้มี่

หน้ำที่ประสำนงำนกับหน่วยงำนศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

หรือหน่วยงำนก ำกบัดแูลอื่นๆ 

5. ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร จะเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลและเผยแพร่ข้อมูลทัง้หมด

ของบริษัท เพื่อให้มัน่ใจว่ำข้อมลูนัน้ๆ ถกูต้องเป็นปัจจบุนั และปฏิบตัิให้เป็นไปตำมนโยบำย

นี ้

 

9.8       นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 

 บริษัทให้ควำมส ำคญักบัมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน่ เป็นเร่ืองที่ทกุภำคส่วนคำดหวงัและมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบตัิ

ตำมให้เกิดเป็นรูปธรรม บริษัทได้มีกำรทบทวนนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน่ในที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 

9/2560  เมื่อวนัที่ 14 พฤศจิกำยน 2560 และได้มีกำรอนุมัติให้มีกำรประกำศเจตนำรมณ์ในกำรเข้ำร่วมโครงกำร

แนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุริต (Collective Action Coalition) เมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 

2560 ในปี 2561 ไม่มีกำรปรับเปล่ียนเนือ้หำเพิ่มเติม ในปี 2562 ได้มีกำรปรับเปล่ียนเนือ้หำใหม่ทัง้หมดเพื่อให้

สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กร ในเดือนธันวำคมปี 2562 บริษัทได้ท ำกำรยื่นเอกสำรขอรับรองเข้ำร่วม

โครงกำรฯ  และปัจจบุนับริษัทได้รับกำรรับรองเข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำร

ทุจริต (มติที่ประชุมของคณะกรรมกำรแนวร่วมฯ ณ วันที่ 7 กุมภำพนัธ์ 2563 โดยผลกำรรับรองจะมีอำยุ 3 ปี นับ

จำกวนัท่ีมีมตใิห้กำรรับรอง) 

 

 



                                  บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                     แบบ 56-1 

 
…………………………………… 

ส่วนที่ 2-64    แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

 นโยบำย หลกักำร และวตัถปุระสงค์ 

 “คอร์รัปชัน่” หมำยถึง กำรทุจริตในกำรกระท ำหรือควำมประพฤติใดๆ เพื่อแสวงหำประโยชน์ที่มิชอบด้วย

กฎหมำย กำรให้ เสนอว่ำจะให้ รับ หรือเรียกร้อง สินบนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อื่น ไม่ว่ำกระท ำด้วยตนเอง 

หรือผ่ำนบุคคลอื่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท ำจำกหรือกับเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ หรือหน่วยงำนภำคเอกชน 

หรือหน่วยงำนก ำกบัดแูลตำมกฎหมำยใดๆ หรือองค์กรสำธำรณกุศล (เรียกรวมกนัว่ำ “เจ้ำหน้ำที่”) และไม่ว่ำจะเป็น

กำรกระท ำ หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่ในหรือต่ำงประเทศ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ดงักล่ำวปฏิบตัิหรือละเว้นกำรปฏิบตัิหน้ำที่ หรือ

ใช้อ ำนำจที่ไม่ถูกต้อง อันเป็นกำรให้ได้มำ หรือรักษำไว้ซึ่งธุรกิจ หรือได้รับกำรปฏิบตัิ หรือได้เปรียบเป็นพิเศษที่ไม่

เป็นไปตำมกฎหมำย หรือเพื่อชกัจงูใจเจ้ำหน้ำที่อนัอำจมีผลกระทบต่อกำรตดัสินใจในกำรปฏิบตัิหน้ำที่   

“ทจุริต” หมำยถึง กำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบด้วยหน้ำที่หรือด้วยกฎหมำยของกรรมกำรผู้บริหำร และ
พนกังำนทัง้ของบริษัทของลกูค้ำ และของคู่ค้ำ หรือคู่สญัญำของบริษัท อำทิ กำรท ำหลกัฐำนกำรเงินเป็นเท็จกำรน ำ
ทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ส่วนตัว กำรเบียดบัง กำรยักยอก ฉ้อโกง กำรกระท ำในลักษณะที่มีกำรขัดกันของ
ผลประโยชน์ 

กำรจ่ำยเงินคอร์รัปชัน่ หรือกำรจ่ำยผลประโยชน์ทำงทุจริต หมำยควำมรวมถึง กำรจ่ำยเงินทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์ใดๆ โดยตรงจำกบริษัทเอง หรือผ่ำนลกูค้ำ/คู่ค้ำ หรือบคุคลที่สำม 

นโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น นับเป็นเร่ืองที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งอีกประกำรหนึ่ง ที่คณะกรรมกำร
เห็นสมควรจัดให้มีขึน้ นอกเหนือจำกกำรที่คณะกรรมกำรได้จัดให้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร และประมวล
จริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบตัิของกำรกระท ำหรือควำมประพฤติขององค์กร และบุคคลในองค์กร ท่ีสงัคม
เห็นเป็นกำรทัว่ไปว่ำเป็นควำมถกูต้องแล้ว 
 นโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน่ ซึง่รวมถึงกำรกระท ำอนัเป็นกำรทุจริตนี ้เป็นกำรก ำหนดหลกักำรเพื่อ
ควำมเข้ำใจร่วมกันของกรรมกำร และพนกังำนทกุคน เพื่อยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบตัิต่อไป บริษัทจึงก ำหนดนโยบำย
กำรต่อต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ไว้ ดงันี ้

1. กรรมกำรและพนักงำนจะด ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้อง ตรงไปตรงมำ และกระท ำเพื่อให้มั่นใจว่ำ กำร
ด ำเนินกำรนัน้ไม่ท ำให้เกิดข้อครหำ หรือท ำให้เส่ือมเสียชื่อเสียงในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภำยใต้
กำรดูแล รวมถึงกำรควบคุม กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรไม่บริจำคให้แก่พรรคกำรเมือง กำรให้
ของขวญัทำงธุรกิจ และเงินสนบัสนนุกิจกรรมต่ำงๆ ดงันี ้
ก. ไม่รับและไม่เรียกร้องเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้หนึ่งผู้ ใดที่มีเจตนำชกัน ำให้กระท ำ

หรือละเว้นกำรกระท ำที่ไม่ถกูต้อง 
ข. ไม่ให้และไม่เสนอให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจำกผู้ เก่ียวข้องทำงธุรกิจ 

“ผู้ เก่ียวข้องทำงธุรกิจ” บุคคล หรือนิติบุคคล หรือองค์กรที่บริษัทติดต่อหรือมีสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ ไม่ว่ำจะเป็นองค์กร
ภำครัฐ หรือเอกชน รวมถึงองค์กรสำธำรณกศุล 

2. บริษัทจะวำงตัวเป็นกลำงทำงกำรเมือง จะไม่กระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรฝักใฝ่ หรือสนับสนุนพรรค
กำรเมืองใด หรือผู้หนึ่งผู้ ใดที่มีอ ำนำจทำงกำรเมือง ไม่บริจำคเงิน และ/หรือทรัพย์สินอย่ำงใดแก่พรรค
กำรเมือง 
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ส่วนที่ 2-65    แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

3. บริษัทมีระบบกำรจดัซือ้จดัจ้ำง และขัน้ตอนกระบวนกำร เพื่อควบคมุกำรจดัซือ้ และกำรสัง่ซือ้ กำรแจ้ง
ให้ช ำระหนี ้กำรเรียกเก็บค่ำบริกำร โดยจะมีกำรบันทึกข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ เพื่อใช้อ้ำงอิง และ
ตรวจสอบได้ 

4. บริษัทมีกำรประเมินควำมเส่ียงในกิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องหรือสุ่มเส่ียงต่อกำรทจุริต และคอร์รัปชัน่ 

5. บริษัทจัดให้มีกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม สม ่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงำนมีกำรปฏิบัติที่ไม่
เหมำะสม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง งำนด้ำนกำรขำย กำรตลำด และกำรจดัซือ้ 

6. บริษัทจัดให้ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมกำรบริษัท ผู้ บริหำรและ
พนกังำน เพื่อส่งเสริมควำมซื่อสตัย์ สจุริต และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตัิตำมหน้ำที่ รวมถึงส่ือให้
เห็นถึงควำมมุ่งมัน่ของบริษัท 

7. บริษัทจดัให้มีกำรรำยงำนทำงกำรเงิน โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่สอบทำนรำยงำนทำง
กำรเงิน และมีฝ่ำยบญัชี และกำรเงิน และผู้สอบบญัชีมำประชุมร่วมกัน และน ำเสนอรำยงำนทำงกำร
เงินต่อคณะกรรมกำรบริษัททกุไตรมำส 

8. บริษัทส่งเสริมให้มีกำรส่ือสำรท่ีหลำกหลำยช่องทำงเพื่อให้พนกังำน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องสำมำรถแจ้ง
เบำะแสอนัควรสงสยัโดยมัน่ใจได้ว่ำผู้แจ้งเบำะแสได้รับกำรคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษโยกย้ำยที่ไม่
เป็นธรรม หรือกลัน่แกล้งด้วยประกำรใด และรวมถึงกำรแต่งตัง้บคุคลเพื่อตรวจสอบติดตำมทกุเบำะแส
ที่มีกำรแจ้งเข้ำมำ 

 

 ช่องทำงกำรร้องเรียน กำรให้ควำมคุ้มครองผู้ ร้องเรียน 

 บริษัทมีนโยบำยคุ้มครองผู้ ให้ข้อมลู และกำรสอบสวนเร่ืองร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจว่ำ ผู้ ร้องเรียนหรือแจ้ง

เร่ืองจะได้รับควำมคุ้มครอง หำกเป็นกำรกระท ำที่สจุริต โดยผ่ำนช่องทำงและกระบวนกำรในนโยบำยดงักล่ำว 

 กรรมกำรและพนกังำนจะไม่เพิกเฉยหรือละเลย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยคอร์รัปชัน่ โดยให้แจ้งผ่ำน

ช่องทำงและกระบวนกำร และจะให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ 

 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรจัดให้มีระบบ และให้กำรส่งเสริมและสนับสนุน

นโยบำยนีอ้ย่ำงเต็มก ำลงั รวมถึงเสนอแนะควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกำร

เปล่ียนแปลงของธุรกิจและข้อก ำหนดของกฎหมำย 

 คณะกรรมกำรจะจัดให้ฝ่ำยจัดกำรเผยแพร่นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น ผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรของ

บริษัท เช่น จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี 

(แบบ 56-2)  
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 คณะกรรมกำรก ำหนดให้มีกำรทบทวนนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน่ เป็นประจ ำทกุปี 

 แนวทำงในกำรตดิตำมประเมินผลกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงปฏิบตัใินกำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวข้องกบักำร

คอร์รัปชัน่  

 ผู้ตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในและให้ข้อเสนอแนะอย่ำงต่อเนื่องโดย

ด ำเนินกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและ

รำยงำนผลกำรตรวจสอบท่ีมีนยัส ำคญัและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 ในปี 2562 เลขำนุกำรบริษัทร่วมกับหัวหน้ำตรวจสอบภำยในและฝ่ำยทรัพยำบุคคลได้อบรมให้ผู้บริหำร
และพนกังำนร้อยละ 100 ทรำบถึงจรรยำบรรณทำงธุรกิจ นโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชัน่ (ฉบบั
ปรับปรุง) และทบทวนนโยบำยนีพ้ร้อมอธิบำยและยกตวัอย่ำงกรณีศึกษำและแนะน ำแนวทำงในกำรปฎิบตัิตนของ
ผู้บริหำรและพนกังำนเพื่อหลีกเล่ียงกำรทจุริตคอร์รัปชัน่  
  

 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี ให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมในรอบปี

บญัชีที่ผ่ำนมำ เป็นจ ำนวนเงิน 1,860,000 บำท (หน่ึงล้ำนแปดแสนหกหมื่นบำทถ้วน) ซึง่ยงัไม่รวมค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่

เกิดขึน้จริงที่เก่ียวเนื่องกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่ำงหำก ทัง้นีไ้ม่เกิน 96,000 บำท (เก้ำหมื่น

หกพนับำทถ้วน) 

  

 ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) 

- ไม่มี – 
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9.9 การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

 

*จ ำนวนหุ้นรวม 1,329,440,491 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้ 0.68 บำท 

 

ชื่อ – นำมสกลุ ต ำแหน่ง ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 17 มี.ค. 2563 
เพิม่ 

(ลด) 

1.พลเอกจงศกัดิ์  พำนิชกลุ กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร  - - - 

2.นำยวฒุิชยั ดวงรัตน์ กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบและประธำนกรรมกำรสรรหำ

และก ำหนดคำ่ตอบแทน 

- - - 

3.นำยธีรบลูย์ อริยสทุธิวงศ ์ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ - - - 

4.นำงสำวสรุวีย์ ชยัธ ำรงคก์ลู กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ - - - 

5.นำยฐิติศกัดิ์ สกลุครู กรรมกำร รองประธำนกรรมกำร 

ประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำร

สรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  

350,001 600,000* 249,999 

6.นำยพงศ์ศิริ ศิริธร กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และประธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำร  

- - - 

7.นำยดนยั เป่ียมทิพย์มนสั กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร - - - 

8. นำงสำวสทุธิรัตน์ ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร - - - 

9. นำยธำนี โลเกศกระว ี กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร - - - 

10. นำงดวงนภำ ทองสี ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงนิ - - - 

11. นำยกฤษฎำ ปัณฑยุำกร ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 400,000 400,000* - 

12. นำยสดดุี ควุนัทรำรัย ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยยทุธศำสตร์องคก์รและ

บริหำรธุรกิจ 

- - - 

13. นำงอรัุจฉทั สภุวนั ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบตักิำร - - - 

14. นำงสำวกรวรรณ แสนชมภ ู เลขำนกุำรบริษัท - - - 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities-CSR) 

 

ควำมรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility-CSR) เป็นหนึง่ในหลกักำรท่ี

บริษัท บี จิสตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) ได้ให้ควำมส ำคญัอยำ่งยิง่ในกำรด ำเนินธุรกจิ ด้วยตระหนกัว่ำ องค์กรจะเติบโตได้

อย่ำงยัง่ยืน ต้องอำศยัทัง้วิสยัทศัน์ ควำมสำมำรถ ควบคูก่บักำรมีคณุธรรมและจริยธรรมในกำรด ำเนินงำน ด้วย

หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ซึง่รวมถงึกำรมีควำมรับผิดชอบต่อชมุชนและสงัคม 

CSR in process 

บริษัทจึงมีนโยบำยให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอยำ่งโปร่งใส ปฏิบตัิตำมกฎหมำย มีควำม

รับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) จึงได้ก ำหนดแนวทำงด้ำนควำมรับผิดชอบ

ต่อสงัคมเพื่อเป็นกรอบในกำรปฏิบตัิงำนด้ำนตำ่งๆให้ผู้บริหำรและพนกังำนทกุคนยดึถือปฏิบตั ิ โดยน ำหลกักำร

ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทไปปฏิบตัิในกำรบริหำรจดักำรธุรกจิทกุระดบัและถือเป็นกจิวตัรจนเป็นวฒันธรรมที่ดี

ขององคก์ร  

นอกจำกนี ้บริษัทยงัยึดมัน่ในควำมเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเท่ำเทียมกัน และปฏิบัติงำน

เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอย่ำงเต็มควำมสำมำรถด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใสที่สำมำรถตรวจสอบได้ 

ในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรทีด่ี มีผู้มส่ีวนได้เสียหลำยกลุ่มที่ส ำคญัด้วยกนั ได้แก่ ลกูค้ำ พนกังำน คู่ค้ำ เจ้ำหนี ้

คู่แข่ง ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ชมุชนท่ีตัง้อยู่รอบท่ำเทียบเรือของบริษัท สงัคมและส่ิงแวดล้อม ซึ่งบริษัทได้ให้ควำมส ำคญัต่อ

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม รวมถงึไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมดิสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียเหล่ำนัน้ด้วย ซึง่

สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

พนกังำน 

บริษัทตระหนกัดวี่ำพนกังำนคือทรัพยำกรที่ส ำคญัของบริษัท เป็นจดุเร่ิมต้นของควำมรับผิดชอบใน

วิสยัทศัน์และพนัธกจิขององคก์ร บริษัทจึงมุ่งเน้นกำรพฒันำผู้บริหำรและพนกังำนให้เป็นคนเกง่และคนดี ภำยใต้

กรอบวฒันธรรมเดียวกนั โดยบริษัทให้ควำมส ำคญัอย่ำงยิง่กบักำรบริหำรและพฒันำบคุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำม

เชี่ยวชำญ ควำมเป็นมืออำชีพ ควำมสขุในกำรทำงำนและจติส ำนกึรับผิดชอบต่อสงัคม นอกจำกนี ้ บริษัทยงัจดัให้มี

กำรดแูลพนกังำนอย่ำงเสมอภำค กำรให้ผลตอบแทนกบัสวสัดิกำรท่ีเหมำะสมและเป็นธรรม พร้อมทัง้จดัระบบกำร

ติดต่อสือ่สำรและกจิกรรมสนัทนำกำรต่ำงๆ ภำยในองคก์รเพือ่เสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีระหว่ำงพนกังำนกบั

ผู้บริหำร  

บริษัทมีกำรจดัให้พนกังำนเข้ำร่วมกิจกรรม B Share โดยมอบอปุกรณ์เคร่ืองใช้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ที่

ช ำรุดหรือเสยีหำยใช้งำนไม่ได้ เพื่อมอบให้กบัสมำคมคนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวสำกล น ำไปแยกชิน้ส่วนจ ำหน่ำย 

เมื่อวนัท่ี 3 กมุภำพนัธ์ 2563  
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ลกูค้ำ 

บริษัทมุ่งมัน่ในกำรพฒันำคณุภำพกำรบริกำรให้ดยีิ่งๆ ขึน้ เพื่อให้ลกูค้ำเกดิควำมเชื่อมัน่และควำมพึง

พอใจสงูสดุ โดยมีนโยบำยให้บริกำรท่ีมีคณุภำพทัง้ด้ำนควำมปลอดภยั สะดวก รวดเร็ว ทนัเวลำ  ภำยใต้เงื่อนไขที่

เป็นธรรมและให้ข้อมลูเก่ียวกบับริกำรท่ีถกูต้องเพียงพอและทนัต่อเหตกุำรณ์แก่ลกูค้ำโดยไมม่ีกำรกล่ำวเกินควำม

เป็นจริง อนัเป็นเหตใุห้ลกูค้ำเกิดควำมเข้ำใจผิดเก่ียวกบัคณุภำพของกำรให้บริกำรหรือเงื่อนไขใดๆของกำรให้บริกำร 

นอกจำกนีพ้นกังำนพึงรักษำควำมลบัของลกูค้ำและไม่น ำไปใช้เพือ่ประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 

คู่ค้ำ 

บริษัทได้ก ำหนดแนวทำงในกำรจัดซือ้และจัดจ้ำงพร้อมทัง้กำรจัดหำไว้เป็นระเบียบบริษัท เพื่อให้กำร

ด ำเนินธุรกิจกับคู่ค้ำเป็นไปอย่ำงเหมำะสม มีประสิทธิภำพและเป็นธรรม ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และ

เพื่อให้ตวัแทนของบริษัทมีกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณภำพและมีจรรยำบรรณทำงธุรกิจที่เหมำะสมโดยมีนโยบำย

ปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม และตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของกำรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทัง้สอง

ฝ่ำย และปฏิบตัิตำมสญัญำ หรือเงื่อนไขต่ำงๆ ท่ีตกลงกันไว้อย่ำงเคร่งครัด กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อ

ใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้ำทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไข จำกกำรที่บริษัทประกำศ

เจตนำรมณ์ในกำรเข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Collective Action 

Coalition) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2560 นัน้ บริษัทจัดได้ท ำจดหมำยแจ้งให้คู่ ค้ำรับทรำบถึงกำรประกำศ

เจตนำรมณ์ต่อต้ำนทุจริตว่ำจะไม่มีกำรรับจ่ำยและไม่มีกำรให้สินบนในกำรท ำธุรกิจในทุกรูปแบบ และขอควำม

ร่วมมือให้ปฏิบตัิตำม 

เจ้ำหนี ้

บริษัทปฏิบตัิต่อเจ้ำหนีอ้ย่ำงเป็นธรรม มีควำมรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบตัิตำมเงื่อนไขข้อก ำหนด

ของสญัญำและพนัธะทำงกำรเงินอย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใช้วิธีกำรท่ีไม่สจุริต ปกปิดข้อมลูหรือข้อเท็จจริงอนัจะ

ท ำให้เจ้ำหนีเ้กิดควำมเสียหำย กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้ำหนีท้รำบ

ล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไข 

คู่แข่ง 

บริษัทเน้นกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม โปร่งใส มีกำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรมกบัคู่แข่งขนั ภำยใต้กรอบ

กติกำของกำรแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหำข้อมลูที่เป็นควำมลบัของคู่แขง่ทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่สจุริตหรือไม่เหมำะสม 

เช่น กำรจ่ำยเงินสินจ้ำงให้แก่พนักงำนของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ท ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำ ด้วยกำร

กล่ำวหำในทำงร้ำย 
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ผู้ ถือหุ้น 

บริษัทมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส ปฏิบตัิตำมกฎหมำย เชื่อถือได้ และแน่วแน่ในกำรสร้ำง

งำนสร้ำงรำยได้เพิ่ม รวมถึงสร้ำงกิจกำรให้มีฐำนะทำงกำรเงินที่มัน่คงอย่ำงยัง่ยืน เพื่อเพิ่มมลูค่ำหุ้นสงูสดุให้แก่ผู้ ถือ

หุ้น 

ชมุชนรอบๆ บริษัท  สงัคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษัทถือว่ำกำรจดักำรด้ำนอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยัและส่ิงแวดล้อมเป็นส่วนส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจ

ท่ำเทยีบเรือและต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนสำกล จึงส่งเสริมและสร้ำงจิตส ำนึกแก่พนกังำนและ

บคุคลผู้ เก่ียวข้องให้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรรักษำคณุภำพอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยัส่ิงแวดล้อม และกำร

เสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสงัคม โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อไม่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อคณุภำพชีวิตของชมุชนรอบๆ 

บริษัท และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

 

CSR after process  

บริษัทได้ให้ควำมร่วมมือสนบัสนุนกิจกรรมประเภทต่ำงๆของชุมชนและหน่วยงำนของรัฐอย่ำงสม ่ำเสมอ

และเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของกรมศุลกำกร  ร่วมกิจกรรมของ

กรมเจ้ำท่ำ  นอกจำกนีย้งัมีกำรบริจำคเงินร่วมท ำบญุกบัวดัต่ำงๆในพืน้ท่ีอีกด้วย 

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น 

            บริษัทได้มีกำรส่ือสำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ไปทัง้ระดับกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน โดยจัดอบรม

สัมมนำเร่ืองนโยบำย คู่มือ กำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นเพื่อเป็นกำรก ำหนดให้กำรด ำเนินกำรทุกกระบวนกำรอยู่ใน

ข้อบังคับของบริษัท ขอบข่ำยของกฎหมำย อย่ำงเคร่งครัดหรือถ้ำเกิดข้อผิดพลำดในกระบวนกำรด ำเนินงำน 

เนือ่งจำกควำมประมำท รู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ หำกพิจำรณำแล้วมีควำมผิดจริงตำมข้อกล่ำวหำ บริษัทสนบัสนนุให้มีกำร

ให้รับโทษจำกภำครัฐ หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องโดยไม่มีกำรช่วยเหลือให้พ้นผิด 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ารจัดการความเสี่ยง  

บริษัทมีกำรก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร สำยกำรบงัคบับญัชำ อ ำนำจอนมุตัิ และระเบียบกำรปฏิบตัิงำนของ
แผนกต่ำงๆ ท่ีชดัเจน โดยคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ สอบทำนและประเมินควำม
เพียงพอของระบบกำรควยคุมภำยใน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่
ประเมินควำมเพียงพอระบบกำรควบคุมภำยใน และประเมินควำมเส่ียงของแผนกต่ำงๆ ภำยในองค์กร เพื่อจดัท ำ
แผนกำรตรวจสอบภำยในส ำหรับปี 2561 และแผนกำรตรวจสอบภำยในระยะยำว และท ำหน้ำที่ประเมินควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทตำมแบบประเมินของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบก่อนรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท  

 คณะกรรมกำรได้ตระหนกัถึงควำมเส่ียงที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร จึงได้ก ำหนดปัจจยั
ควำมเส่ียงด้ำนต่ำงๆ และมีมำตรกำรในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงครอบคลมุทกุด้ำน ดงันี ้

1. ควำมเส่ียงด้ำนกำรประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยและ
ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ของรัฐบำลที่เก่ียวข้องกับบริษัท ควำมเส่ียงจำกกำรที่เรือสินค้ำระหว่ำง
ประเทศไม่สำมำรถเข้ำเทียบท่ำเรือของบริษัท ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงลกูค้ำรำยใหญ่และน้อยรำย 
ควำมเส่ียงจำกกำรต่ออำยุใบอนุญำตต่ำงๆที่เก่ียวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ ควำมเส่ียงจำกกำร
ควำมผันผวนของอัตรำค่ำน ำ้มัน ควำมเส่ียงจำกกำรแข่งขันที่รุนแรงมำกขึน้ของธุรกิจขนส่ง ควำม
เส่ียงจำกกำรที่ลกูค้ำไม่สำมำรถช ำระค่ำบริกำรได้ และควำมเส่ียงจำกกำรสรรหำบคุลำกร  

2. ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน ประกอบด้วย ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

3. ควำมเส่ียงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือกำรลงทนุของผู้ ถือหลกัทรัพย์ ประกอบด้วย ควำมเส่ียง
จำกกำรท่ีบริษัทมีขำดทนุสะสมจ ำนวนมำก ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้ 

4. ควำมเส่ียงจำกกำรบริหำรกำรลงทุน ประกอบด้วย ควำมเส่ียงจำกกำรพิจำรณำลงทนุในธุรกิจใหม่ทัง้
ในประเทศและต่ำงประเทศ 

5. ควำมเส่ียงจำกกำรบริหำรโครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง 

6. ควำมเส่ียงจำกกำรทจุริตและกำรคอร์รัปชัน่  

7. ควำมเส่ียงจำกโรคระบำดต่ำง ๆ  

8. ควำมเส่ียงจำกกำรถกูคกุคำมทำงคอมพวิเตอร์ 



                                  บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                     แบบ 56-1 

 
…………………………………… 

ส่วนที่ 2-73    แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

 อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในและมำตรกำรลดควำมเส่ียงของบริษัทมี
ควำมเพียงพอและเหมำะสมกับควำมเส่ียงในปัจจุบนั  โดยบริษัทได้จดัให้มีบคุคลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะด ำเนินกำร
ให้เป็นไปตำมระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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12. รายการระหว่างกัน 

 

สรุปรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษทั บริษัทย่อย และบริษัทท่ีเก่ียวข้องหรือกบับคุคลที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำง

ผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในปี 2562  ดงันี ้

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง/ 
ลักษณะ ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะรายการ นโยบายการ 
ก าหนดราคา 

มูลค่า (พนับาท) 

               2561 2562 
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน)* - รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

- ค่ำเช่ำ 
- ลกูหนีก้ำรค้ำ 
- รำยได้ค้ำงรับ 
- เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

*** 
รำคำทีต่กลงกนั 

136,520 
41 

33,709 
1,891 

30 

125,110 
1 

17,350 
1,295 

- 
 

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จ ากดั* - รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
- ค่ำเช่ำ 
- ลกูหนีก้ำรค้ำ 
- รำยได้ค้ำงรับ 
- เงินทดรองจำ่ย 
- เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

*** 
รำคำทีต่กลงกนั 

40,119 
232 

4,121 
2,567 

12 
23 

36,435 
277 

2,564 
1,580 

28 
23 

บริษัท ซันเทคเมทลัส์ จ ากดั* - รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
- ค่ำเช่ำ 
- ลกูหนีก้ำรค้ำ 
- รำยได้ค้ำงรับ 
- เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

*** 
รำคำทีต่กลงกนั 

44,792 
572 

8,821 
1,435 

442 

931 
- 

143 
114 

- 

บริษัท ยูเอยูซี จ ากัด** - ค่ำเช่ำ รำคำทีต่กลงกนั 642 267 
บริษัท มาลาคี จ ากัด - รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

- ลกูหนีก้ำรค้ำ 
- รำยได้ค้ำงรับ 
- เงินทดรองจำ่ย 

*** 1,704 
93 
22 
35 

12 
- 
- 
- 

บริษัท ซีพีเอส ชิปป้ิง แอนด์ โลจิสตกิส์ 
จ ากัด*** 

- รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
- ค่ำเช่ำ 
- ลกูหนีก้ำรค้ำ 

*** 
รำคำทีต่กลงกนั 

1,460 
19,882 

1,563 

248 
2,980 

15 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง/ 
ลักษณะ ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะรายการ นโยบายการ 
ก าหนดราคา 

มูลค่า (พนับาท) 

               2561 2562 

- เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 21,274 6,068 
 

* เร่ิมต้นควำมสมัพนัธ์เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนัตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนำคม 2561 

** เร่ิมต้นควำมสมัพนัธ์เป็นบริษทัท่ีเก่ียวข้องตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2561 

*** เร่ิมต้นควำมสมัพนัธ์เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัตัง้แตว่นัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2561 

 

*** นโยบำยก ำหนดรำคำ 

 นโยบำยก ำหนดรำคำ 

2561 รำยได้จำกกำรให้บริกำร ปี 2562 
 - ตำมรำคำตลำด 

- ส่วนงำนให้บริกำรด้ำนโลจิสตกิส์  ปี 2561 
 - ส่วนงำนให้บริกำรด้ำนโลจิสตกิส์ โดยรำคำที่ตกลงร่วมกัน 
 - ส่วนงำนขนส่งในประเทศ โดยวธีิต้นทนุบวกก ำไรส่วนเพิม่ 
 และมีส่วนลดให้ตำมทีต่กลงร่วมกนั 
ค่ำเช่ำ รำคำทีต่กลงกนั 
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ส่วนที่ 3    แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

 
 

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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ส่วนท่ี 3-1  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

 
ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
13. ข้อมลูทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

  

งบการเงนิ 

(ก) ผู้สอบบญัชีของบริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)  

• ปี 2560: นำงสำวกรรณิกำร์ วิภำณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 7305 บริษัท กรินทร์ ออดิท 

จ ำกดั  

• ปี 2561 : นำงสำวกรรณิกำร์ วิภำณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 7305 บริษัท กรินทร์ ออดิท 

จ ำกดั  

• ปี 2562 : นำงสำวกรรณิกำร์ วิภำณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 7305 บริษัท กรินทร์ ออดิท 

จ ำกดั  

(ข) สรุปรำยงำนกำรสอบบญัชี 

  รำยงำนของผู้สอบบญัชีรับอนุญำตได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มี เงื่อนไข ส ำหรับงบกำรเงินรวม

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนี ้แสดงฐำนะกำรเงินรวมและแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท 

บี จิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำร

ด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร  และกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน 

โดยถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

   โดยมีเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ คือ กำรด้อยค่ำของที่ดินอำคำรและอปุกรณ์และสิทธิกำรเช่ำ 
ซึ่งในปี 2562 บริษัทต้องมีกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของบญัชีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสิทธิกำรเช่ำ ทัง้ใน
ส่วนของกิจกำรท่ำเทียบเรือตำมหมำยเหตุ ข้อ 16 และ 17 ที่มีข้อบ่งชีข้องกำรด้อยค่ำ ตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน กำรทดสอบกำร ด้อยค่ำมีนัยส ำคญัต่อกำรตรวจสอบ เนื่องจำกบริษัทมียอดตำมบญัชี
สทุธิก่อนค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำที่ใช้ในกิจกำรท่ำเทียบเรือและกิจกำรขนส่ง ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 เป็นจ ำนวน 
296.61 ล้ำนบำท ผู้ บริหำรจึงใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินค่อนข้ำงมำก ซึ่งขึน้อยู่กับข้อสมมติซึ่งสำมำรถ
เปล่ียนแปลงตำมสภำพทำงเศรษฐกิจ และภำวะตลำดในอนำคตรวมถึงกำรใช้อตัรำคิดลด 

 งบกำรเงินและงบกำรเงินรวมของบริษัทตัง้แต่ปี 2560 - 2562 ผู้ลงทนุสำมำรถดไูด้จำก Website ต่ำงๆ ดงันี ้ 

- ส ำนกังำน ก.ล.ต.:  www.sec.or.th 

- ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: www.set.or.th 

- บริษัท บ ีจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน):  www.begistics.co.th 

http://www.set.or.th/
http://www.begistics.co.th/
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ส่วนท่ี 3-2  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

   
บริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 

   
งบแสดงฐานะการเงิน 

   
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

สินทรัพย์  
   

หน่วย ; พันบาท 

 

หมำย
เหต ุ

 
งบการเงินรวม 

  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 
31 ธันวาคม 

2562 

 31 
ธันวาค
ม 2561 

  
31 ธันวาคม 

2562  

31 ธันวาคม 
2561 

สินทรัพย์หมุนเวียน  
  

 
  

   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 6 225,361 
 

323,599 
  

215,399                              

        
323,599  

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีห้มนุเวียนอื่น-สทุธิ 8 74,920  120,170   74,917    120,170  

เงินลงทนุชัว่ครำว - สทุธิ 7 150,043 
 

- 
         

150,043   - 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั  6,287  8,085   6,287     8,085  

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น  529 
 

11,649 
                

529   11,649  
 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  457,140 

 
463,503 

  
447,175          463,503  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
 

  
   

 
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผื่อขำย-สทุธิ 10 180 

 
177 

  
 180                 177  

เงินลงทนุในบริษัทร่วม-สทุธิ 11 65,705  6,370   62,680  4,680 

เงินลงทนุในบริษัทย่อย 12 -  -   10,000  - 

เงินลงทนุระยะยำวอื่น 13 34,000  16,500   34,000  16,500 

อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ 15 58,365  58,365    58,365   58,365  

ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สทุธิ  16 236,076 
 

182,094 
          

236,076   182,094  

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน-สทุธิ  415  333   415  333 

สิทธิกำรเช่ำ - สทุธิ 17 24,835  27,592   24,835           27,592  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 14 54,957 
 

46,427 
           

54,957   46,427 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  474,533 
 

337,858 
                       

481,508   

                     
336,168  

รวมสินทรัพย์  931,673 
 

801,361 
                     

928,683   

                                        
799,671 
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ส่วนท่ี 3-3  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

    
บริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 

   
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

   
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

  
  

 
  

   

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
   

หน่วย : พันบาท 

 

หมำย
เหต ุ

 
งบการเงินรวม 

  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

31 ธันวาคม 
2562 

 31 
ธันวาค
ม 2561 

  
31 ธันวาคม 

2562  

31 ธันวาคม 
2561 

  
  

 
  

    

หนีสิ้นหมุนเวียน  
  

 
  

   

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มนุเวียนอื่น  64,241 
 

91,227 
  

64,230                                

                             
91,227  

ส่วนของหนีส้ินระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งปี 18 29,331 

 
16,599 

                               
29,311   

                             
16,599  

ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย 17 24,686 
 

24,686 
                               

24,686   

                             
24,686  

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  392  532   392  532 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน  118,650 
 

133,044 
                               

118,639   

                             
133,044  

          

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน    
 

  
   

เงินกู้ยืมระยะยำว - สทุธิ 18 
                             

80,766  
 

50,498 
                               

80,766   

                             
50,498  

ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย 17 
                             

49,254  
 

57,470 
                               

49,254   

                             
57,470  

ประมำณกำรหนีส้ินไม่หมนุเวียนส ำหรับ
ผลประโยชน์พนกังำน 19 

                                  
270  

 
191 

                                    
270   

                                  
191  

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น              124   -    124    -  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน  

                           
130,414  

 
108,159 

                             
130,414   

                           
108,159  

          

รวมหนีสิ้น  249,064 
 

241,203 
                             

249,053   

                           
241,203  
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ส่วนท่ี 3-4  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

   
บริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 

   
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

   
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 
 

 
 

 
  

   

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
   

หน่วย : พันบาท 

 

 หมำย
เหต ุ

 
งบกำรเงินรวม 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

 

31 ธันวาคม 
2562  

31 ธันวาคม 
2561 

 31 ธันวาคม 
2562  

31 ธันวาคม 
2561 

 
 

     
    

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

     
   

ทนุเรือนหุ้น  
     

   

   ทนุจดทะเบียน  
 

20 
                           

1,757,131   883,349 
                            

1,757,131   

                           
883,349  

   ทนุที่ออกและช ำระแล้ว 
 

20 
                           

904,019  592,797 
                            

904,019  

                           
592,797 

ส่วนเกิน(ต ำ่กว่ำ)มลูค่ำหุ้นสำมญั - สทุธิ  20     (97,025)                                    63,163      (97,025)                                        63,163                                   

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม  
     

   

   ทนุส ำรองตำมกฎหมำย 
 

21 
                                     

-     - 
                                      

-     

                                     
-    

   ขำดทนุสะสม 
 

 

                            
(124,396)  (95,810) 

                             
(127,375)  

                            
(97,500) 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

10 
                                  

11  8 
                                   

11  

                                  
8 

ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ 

 

 682,609                             560,158 
 

679,630                             

                           
558,468 

 
 

     
   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

 

                           
931,673   801,361 

                            
928,683   

                           
799,671  
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ส่วนท่ี 3-5  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

 

 

  

บริษัท บ ีจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)  

งบก ำไรขำดทนุและก ำไรเบ็ดเสร็จ 

ส ำหรับแต่ละปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 

หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร งบกำรเงินรวม 

 2562 2561 2560 2562 2561 2560 

รำยได้       

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 384,403 560,568 123,792 384,403 560,568 - 

รำยได้อื่น 8,419 10,270 1,844 8,433 10,270 - 

รวมรายได้ 392,822 570,838 125,636 392,836 570,838 - 

ต้นทนุและค่ำใช้จำ่ย       

ต้นทนุค่ำบริกำร 350,183 548,563 130,496 350,183 548,563 - 

ค่ำใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำร 60,358 69,049 49,782  60,418 69,049 - 

หนีส้งสยัจะสญู 6,931 - 33 6,931 - - 

ต้นทนุทำงกำรเงิน 5,225 3,928 1,457 5,225 3,928 - 

รวมค่าใช้จ่าย 422,697 621,540 181,768 422,757 621,540 - 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม - - - 1,995 2,139 - 

ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษี (29,875) (50,702) (56,132) (27,926) (48,563) - 

ภำษีเงินได้ - - - 660 449 - 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี (29,875) (50,702) (56,132) (28,586) (49,012) - 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสร็จอื่นส ำหรับปี 3 (252) (235) 3 (252) - 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี (29,872) (50,954) (56,367) (28,583) (49,264) - 

ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำนและปรับ

ลด (บำท) 

(0.030) (0.061) (0.012) (0.028) (0.059) - 



          บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 
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ส่วนท่ี 3-6  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

 

หมำยเหต:ุ 

(1) เม่ือวนัที่ 13 พฤศจิกำยน 2561 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริหำร ครัง้ที่ 9/2561 มีมติอนมุตัิให้ลงทนุในบริษัท ซีพีเอส ชิปปิง้ แอนด์ โลจิ
สติกส์ จ ำกัด ในสดัส่วนร้อยละ 26 ของทุนช ำระแล้วของบริษัทที่ลงทุนคิดเป็นจ ำนวนหุ้น 46,800 หุ้น รำคำหุ้นละ 100 บำท รวมเป็น
เงิน 4,680,000 บำท 
เม่ือวนัที่ 25 ธันวำคม 2562 บริษัท ซีพีเอส ชิปปิง้แอนด์โลจิสติกส์ จ ำกดั มีมติเพิ่มทนุจ ำนวน 2 ล้ำนบำท จำกเดิมทนุจดทะเบียนช ำระ
แล้ว 18 ล้ำนบำท เป็นทนุจดทะเบียน 20 ล้ำนบำท ท ำให้สดัส่วนกำรถือหุ้นเปลี่ยนแปลงจำกเดิมร้อยละ 26 ของทนุช ำระแล้ว เป็นร้อย
ละ 23 ของทนุช ำระแล้ว ทัง้นี ้บริษัทได้มีหนงัสือคดัคำดกำรเพิ่มทนุบริษัทดงักล่ำว 
เม่ือวันที่ 1 สิงหำคม 2562 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 8/2562 มีมติอนุมัติให้เข้ำท ำรำยกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนแสงอำทิตย์ จ ำนวน 2 โครงกำร โดยกำรซือ้หุ้นสำมญัเพ่ิมทนุของบริษัท GA Power Pte.Ltd., บริษัทจ ำกดั จดทะเบียนภำยใต้
กฎหมำยประเทศสิงคโปร์ (“GAP”) ด้วยเงินลงทุนไม่เกิน 160 ล้ำนบำท ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40.00 ของจ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว 
โดย GAP เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 100% และเป็นผู้ ได้รับอนุญำตให้ลงทุนในบริษัท GA Power Solar Park Huong Son Ltd., และ 
GA Power Solar Park Cam Xuyen Ltd., นิติบุคคลจดทะเบียนภำยใต้กฎหมำยประเทศสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม ซึ่งเป็น
บริษัทที่ได้รับใบอนุญำตให้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ประเทศเวียดนำม ขนำดก ำลังกำรผลิตติดตัง้รวมทัง้ 2 
โครงกำร จ ำนวน 58.00 เมกะวตัต์ บริษัทได้ด ำเนินกำรช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุให้กบั GA Power Pte. Ltd., งวดแรก จ ำนวนเงิน 58 
ล้ำนบำท 

ในระหว่ำงปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทไม่ได้รับเงินปันผลจำกบริษัทร่วม 

 
 
 
 
 
 
 

บริษัท บ ีจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน)  
งบกระแสเงนิสด 

ณ. วันที่ 31 ธนัวาคม 
หน่วย : พนับำท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

                                                                   2562 2561 2560 2562 2561 2560 
งบกระแสเงนิสด       
เงินสดสทุธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)
กิจกรรมด ำเนินงำน 

15,361 (66,992) (19,501) 15,309 (66,992) - 

เงินสดสทุธิใด้มำจำก(ใช้ไปใน)
กิจกรรมลงทนุ 

(233,820) 127,458 41,808 (223,806) 127,458 - 

เงินสดสทุธิได้มำจำกกำร(ใช้ไป
ใน)กจิกรรมจดัหำเงิน 

110,259 240,184  (6,443)  110,259 240,184  - 
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ข้อมลูทำงกำรเงินบริษัทร่วมที่มีสำระส ำคญั 
บริษัท ซีพีเอส ชิปปิง้ แอนด์ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 

 พนับำท 

 ณ วนัที่ 31 ธ้นวำคม 

 2562  2561 

สินทรัพย์หมนุเวียน 66,668  27,047 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 7,954  3,398 

หนีส้ินหมนุเวียน 38,223  8,928 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน 1,403  9,166 

 
สรุปรำยกำรก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ 

 พนับำท 

 ณ วนัที่ 31 ธ้นวำคม 

 2562  2561 

รำยได้ 222,200  20,744 

ค่ำใช้จ่ำย 210,574  12,517 

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 9,080  6,499 

 
บริษัท GA Power Pte. Ltd. 
สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 

 พนับำท 

 ณ วนัที่ 31 ธ้นวำคม 

 2562  2561 

สินทรัพย์หมนุเวียน 124,050  - 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 11,067  - 

หนีส้ินหมนุเวียน 21,729  - 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน 7,803  - 
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สรุปรำยกำรก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ 
 พนับำท 

 ณ วนัที่ 31 ธ้นวำคม 

 2562  2561 

รำยได้ 16,379  - 

ค่ำใช้จ่ำย 25,180  - 

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (8,801)  - 

 
(2) เงินลงทนุในบริษัทย่อย 

เม่ือวันที่ 29 เมษำยน 2562 ที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี  2562 มีมติอนุมัติให้จัดตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่  (บริษัท บียอนด์ 
แคปปิตอล จ ำกัด) มูลค่ำทุนจดทะเบียน 10,000,000 บำท และได้จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทกับกระทรวงพำณิชย์แล้วเม่ือวันที่ 13 
มิถนุำยน 2562 และช ำระค่ำหุ้นแล้วทัง้จ ำนวน 

งบกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ของบริษัทย่อยดงักล่ำวข้ำงต้นที่น ำมำจดัท ำงบกำรเงินรวมเป็นงบกำรเงินที่ผ่ำนกำรตรวจสอบ
โดยผู้สอบบญัชีแล้ว 

 
(3) เงินลงทนุระยะยำวอื่น 

เป็นเงินลงทนุในตรำสำรทนุ ถือเป็นเงินลงทนุทัว่ไป ประกอบด้วย 
      พนับำท 

ชื่อบริษัท  ประเภทกิจกำร 

 สดัสว่น
ควำมเป็น
เจ้ำของ 
(ร้อยละ) 

 

ทนุช ำระแล้ว 
 

  
 

31 ธันวำคม 
2562 

  
 

 31 ธันวำคม 
2561 

บริษัท โซโกะจนั 
จ ำกดั 

 บริหำรจดักำร
ด้ำนกำรรับค ำ
สัง่ซือ้, 
คลงัสินค้ำ และ
กำรขนส่ง 

 10  2,469  9,000  9,000 

บริษัท มนูช็อต เวน
เจอร์ แคปปิตอล 
จ ำกดั 

 
ธุรกิจร่วม
ลงทนุ 

 15  160,000  25,000  7,500 

เงินลงทุนระยะยาว
อื่น-สุทธิ 

     162,469  34,000  16,500 

เม่ือวนัที่ 1 สิงหำคม 2562 ตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 8/2562 มีมติอนมุตัิให้ลงทนุในหุ้นเพิ่มทนุของบริษัท มนูช็อต 
เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ำกัด เพิ่มในสดัส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จ ำนวน 200,000 หุ้น รำคำหุ้นละ 100 บำท รวมเป็นเงิน 
20,000,000 บำท ซึ่งรำคำดงักล่ำวเป็นรำคำพำร์และเม่ือวนัที่ 23 กันยำยน 2562 บริษัทช ำระค่ำหุ้นงวดที่ 1 ในสัดส่วนร้อยละ 50 



          บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 

 
…………………………………… 

ส่วนท่ี 3-9  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

ของเงินลงทุนที่บริษัทลงทุนเพิ่ม เป็นจ ำนวนเงิน 10,000,000 บำท ตำมหนังสือเรียกช ำระค่ำหุ้ นจำกบริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ 
แคปปิตอล จ ำกดั 

เม่ือวันที่ 15 กรกฎำคม 2562 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรครัง้ที่ 8/2562 มีมติอนุมัติให้ช ำระค่ำหุ้ นงวดที่สองแก่บริษัท 
มนูช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ำกดั ในสดัส่วนร้อยละ 25 ของเงินลงทนุที่บริษัทลงทนุ เป็นจ ำนวน 7,500,000 บำท ตำมหนงัสือเรียก
ช ำระค่ำหุ้นจำกบริษัท มนูช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ำกดั เม่ือวนัที่ 23 กรกฎำคม 2562 

เม่ือวนัที่ 21 มิถุนำยน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ครัง้ที่ 6/2561 มีมติอนุมตัิให้ลงทนุในบริษัท โซโกะจัน จ ำกัด ในสดัส่วน
ร้อยละ 10 ของทนุช ำระแล้วของบริษัทที่ลงทนุคิดเป็นจ ำนวนหุ้น 2,468 หุ้น รำคำหุ้นละ 3,646.68 บำท รวมเป็นเงิน 9,000,000 บำท 

เมือวนัที่ 24 สิงหำคม 2561 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริหำร ครัง้ที่ 8/2561 มีมติอนมุตัิให้ลงทนุในบริษัท มนูช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล 
จ ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 12 ของทุนจดทะเบียนบริษัทที่ลงทุนคิดเป็นจ ำนวนหุ้น 300,000 หุ้น รำคำหุ้นละ 100 บำท รวมเป็นเงิน 
30,000,000 บำท โดยแบ่งช ำระ 4 ปี ร้อยละ 25 คิดเป็นเงินจ ำนวน 7,500,000 บำท 
 

(4) สินทรัพย์ใช้เป็นหลกัประกนัวงเงินสินเชื่อ 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 เงินฝำกประจ ำ จ ำนวน 40.02 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม 2561 : 39.65 ล้ำนบำท) ของบริษัท ได้ใช้เป็น
หลกัประกนัส ำหรับหนงัสือค ำ้ประกนัของธนำคำรที่ออกให้แก่หน่วยงำนรำชกำรสองแห่ง จ ำนวน 0.30 ล้ำนบำท และจ ำนวน 37 ล้ำน
บำท และค ำ้ประกนักำรใช้บตัรน ำ้มนัในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 1.60 ล้ำนบำท 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เงินค ำ้ประกนัจ ำนวน 0.50 ล้ำนบำท ของบริษัท ใช้ค ำ้ประกนักำรใช้บตัรน ำ้มนั และจ ำนวน 6 
ล้ำนบำท ออกให้แก่หน่วยงำนเอกชนแห่งหนึ่งในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ซึง่มีรำคำทนุจ ำนวน 50.50 ล้ำนบำท (คดิค่ำเสื่อมรำคำเต็มจ ำนวนแล้ว) 
และอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุบำงส่วน (ดหูมำยเหต ุ15) ใช้เป็นหลกัประกนัส ำหรับหนงัสือค ำ้ประกนัของธนำคำรจ ำนวน 35 ล้ำน
บำท ที่ออกให้แก่กรมศลุกำกรในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกนัภยัส ำหรับเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ข้ำงต้นส่วนหนึ่งได้มีกำรโอน
ให้แก่ธนำคำรนี ้  
 

(5) อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุของบริษัท ได้แก่ ที่ดิน จ ำนวน 2 โฉนด พืน้ที่ประมำณ 16 ไร่ 1 
งำน 46 ตำรำงวำ แสดงโดยวิธีรำคำทนุ จ ำนวน 58.36 ล้ำนบำท (มลูค่ำยตุิธรรมตำมรำคำประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระจดัท ำในปี 
2561 โดยวิธีรำคำตลำดจ ำนวน 58.90 ล้ำนบำทของ 2 โฉนด) ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ที่ดินบำงสว่น (16 ไร่ 1 งำน 46 ตำรำงวำ) ใช้เป็นหลกัดประกนัส ำหรับหนงัสอืค ำ้ประกนัของธนำคำร  (ดหูมำยเหต ุ14) 
ตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท เม่ือวนัที่ 27 กมุภำพนัธ์ 2561 ได้อนุมตัิกำรขำยที่ดินอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุในรำคำไม่
ต ่ำกว่ำรำคำประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ และเม่ือวนัที่ 28 กมุภำพนัธ์ 2561 บริษัทได้ตกลงขำยที่ดนิบำงสว่นแก่บริษัทผู้ เสนอซือ้
ที่ไม่เกี่ยวข้องกนัแห่งหนึ่ง ในรำคำ 173.15 ล้ำนบำท คิดเป็นรำคำ 9,907 บำทต่อตำรำงวำ (รำคำประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ 
9,763 บำทต่อตำรำงวำ) โดยผู้ซือ้รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรโอน และบริษัทมีภำระค่ำนำยหน้ำจ ำนวนร้อยละ 3 ของรำคำขำย 
 

(6) ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ สทุธิ 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทได้ทบทวนคำ่เผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทัง้ส่วนงำนท่ำเทียบเรือบำงปะกง (รวมมลูค่ำสิทธิกำรเช่ำ
ตำมหมำยเหต ุ17) โดยใช้ข้อมลูที่จดัท ำโดยฝ่ำยบริหำร โดยวิธีประมำณกำรรำยได้ พบว่ำมลูค่ำตำมบญัชีใกล้เคียงกบัมลูค่ำที่คำดว่ำ
จะได้รับคืน 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทได้ทบทวนคำ่เผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทัง้ส่วนงำนท่ำเทียบเรือบำงปะกง (รวมมลูค่ำสิทธิกำรเช่ำ
ตำมหมำยเหต ุ17) และส่วนงำนขนส่งในประเทศโดยใช้ข้อมลูตำมรำยงำนของผู้ประเมินรำคำอิสระโดยวิธีรำยได้ วธีิเปรียบเทียบรำคำ
ตลำดและวิธีต้นทนุทดแทน ตำมล ำดบั พบว่ำ มลูค่ำตำมบญัชีใกล้เคียงกบัมลูค่ำที่คำดวำ่จะได้รับคนื 
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รำคำทรัพย์สินของบริษัทก่อนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมของอำคำรและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่ำเสื่อมรำคำเต็มจ ำนวนแล้ว      แต่ยงัคงใช้
งำนจนถึง ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวน 288.15 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม 2561 : 284.97 ล้ำนบำท)                ในงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ยำนพำหนะและรถบรรทุกกึ่งพ่วงส่วนหนึ่งของบริษัทรำคำทุน  163.02 ล้ำนบำท และ 88.62 
ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เกิดจำกกำรท ำสญัญำเช่ำซือ้ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษัทได้รับแจ้งข้อมลูกำรเวนคืนที่ดินจ ำนวน 1 ไร่ 2 งำน 77 ตำรำงวำ ส ำหรับค่ำทดแทนที่ดินในอตัรำตำรำงวำละ 20,000 บำท เป็น
เงิน 13.55 ล้ำนบำท และค่ำทดแทนค่ำรือ้ถอนสิ่งปลกูสร้ำงและควำมเสียหำยอ่ืนๆ เป็นเงิน 9.14 ล้ำนบำท (รวมค่ำทดแทนเบือ้งต้น
ทัง้สิน้เป็นเงิน 22.69 ล้ำนบำท) บริษัทได้บนัทึกผลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของทรัพย์สินจ ำนวนเงิน 3.90 ล้ำนบำท ตำมผลต่ำงของค่ำ
ทดแทนเบือ้งต้นที่ต ่ำกว่ำมลูค่ำตำมบญัชี  

ในวนัที่ 23 สิงหำคม 2560 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ค่ำทดแทนที่ดินต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม และวนัที่            18 ธันวำคม 
2560 บริษัทได้ยื่นอทุธรณ์ค่ำทดแทนสิ่งปลกูสร้ำงและพืชผล กำรฟ้องร้องคดีเกี่ยวกบักำรขอเพ่ิมค่ำทดแทนทรัพย์สินที่ถกูเวนคืนนัน้  

ในวนัที่ 15 พฤศจิกำยน 2560 บริษัทด ำเนินกำรน ำโฉนดที่ดินของบริษทัไปให้เจ้ำพนกังำนที่ดินจดทะเบียนหกัแบ่งทีด่ินที่ถกูเวนคืน
แล้ว  

ต่อมำเม่ือวนัที่ 30 มีนำคม 2561 เลขำนกุำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมได้แจ้งผลกำรพิจำรณำอทุธรณ์เงินค่ำทดแทนถึงบริษัท
ว่ำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมได้เห็นชอบกบัมติของคณะกรรมกำรพิจำรณำอทุธรณ์เงินค่ำทดแทนที่มีมติดงันี ้

 
1. ยืนค่ำทดแทนที่ดินส่วนที่ถกูเวนคืนกบัทำงรำชกำร และคำ่เสียหำยจำกกำรประกอบธุรกิจ เนื่องจำกค่ำทดแทนที่

คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำเบือ้งต้นก ำหนดให้เป็นธรรมแล้ว 
2. ไม่ก ำหนดค่ำทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีรำคำลดลงของที่ดินโฉนดเลขที่ 58293 ให้ เนื่องจำกที่ดินส่วนที่เหลือยงัใช้

ประโยชน์ได้ ไม่เข้ำหลกัเกณฑ์ที่จะได้รับค่ำทดแทนในส่วนนี ้
3. เพ่ิมค่ำทดแทนสิ่งปลกูสร้ำงบนที่ดินโฉนดเลขที่ 58293 ให้อีกเป็นเงิน 453,518 บำท 
4. เพ่ิมค่ำทดแทนควำมเสียหำยระหวำ่งกำรจดัหำสถำนที่ประกอบกำรใหม่ให้อีกเป็นเงิน 109,411 บำท 

โดยแจ้งว่ำกรมทำงหลวงจะได้ติอต่อให้บริษัทไปรับเงินค่ำทดแทนในส่วนที่เพิ่มขึน้ พร้อมดอกเบีย้ตำมกฎหมำยต่อไป 

ในวนัที่ 6 สิงหำคม 2561 บริษัทได้ยื่นขอรังวดัแบ่งขำยเวนคืนที่ดินโฉนดเลขที่ 58293 ต่อมำเจ้ำหน้ำที่ที่ดินได้มีหนงัสือแจ้งให้ไป
ด ำเนินกำรจดทะเบียนโดยให้ไปด ำเนินกำรพร้อมกบัผู้แทนกรมทำงหลวงตำมหนงัสือแจ้งลงวนัที่ 7 ธันวำคม 2561 โดยแจ้งผลกำรรังวดั
ว่ำเนือ้ที่ในส่วนที่เวนคืนรังวดัแล้วได้เนือ้ที่ 1-1-72 ไร่ (น้อยกว่ำที่จดทะเบียนไว้ 0-1-05 ไร่) 

เจ้ำหน้ำที่เวนคืนได้มีหนงัสือแจ้งขอให้บริษัทคืนเงินค่ำที่ดินที่บริษัทได้รับค่ำเวนคืนไว้แล้ว เฉพำะส่วนที่รังวดั แล้วเนือ้ที่ถกูเวนคืนลดลง  
0 - 1 - 05 ไร่เป็นเงินจ ำนวน 2,100,000 บำท เม่ือวนัที่ 27 สิงหำคม 2562 บริษัทได้จ่ำยเงินจ ำนวน 2,100,000 บำท คืนให้แก่กรมทำง
หลวงเรียบร้อยแล้ว เม่ือวนัที่ 11 ตุลำคม 2562 บริษัทได้จดทะเบียนแบ่งขำยเวนคืน (กันเขต) ที่ดินโฉนดเลขที่ 58263 เสร็จเรียบร้อย
แล้ว 

ในวนัที่ 7 กมุภำพนัธ์ 2562 บริษัทได้ยื่นฟ้องคดีปกครองขอเพ่ิมค่ำทดแทนอีกเป็นเงินจ ำนวน 32,420,223 บำทพร้อมดอกเบีย้ในอตัรำ
ดอกเบีย้สงูสดุของดอกเบีย้เงินฝำกประเภทฝำกประจ ำของธนำคำรออมสินในจ ำนวนเงินที่เพ่ิมขึน้นบัแตว่นัที่ต้องมีกำรจ่ำยเงินหรือวำง
ค่ำทดแทนนัน้ ขณะนีค้ดีอยู่ระหว่ำงพจิำรณำชัน้แสวงหำข้อเท็จจริงของศำลปกครองกรมทำงหลวง ที่ 1 อธิบดีกรมทำงหลวง ที่ 2 และ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ที่ 3 (ผู้ถกูฟ้องคดีทัง้สำม) ได้ยื่นค ำให้กำรแก้คดีฉบบัลงวนัที่ 30 พฤษภำคม 2562 แล้ว ศำลปกครอง
กลำงได้ส่งส ำเนำค ำให้กำรดงักล่ำวมำให้บริษัทเพ่ือให้บริษัทท ำค ำคดัค้ำนค ำให้กำรยื่นต่อศำลปกครองกลำงภำยใน 30 วนั เม่ือวนัที่ 7 
สิงหำคม 2562 บริษัทได้ยื่นค ำคดัค้ำนค ำให้กำรต่อศำลปกครองกลำงเรียบร้อยแล้ว 
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(7) สิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย 
บริษัทได้ท ำสญัญำเช่ำที่ดินเป็นระยะเวลำ 30 ปี สิน้สดุในเดือนธันวำคม 2571 ภำยใต้เง่ือนไขของสญัญำบริษัทได้จ่ำยเงินค่ำสิทธิกำร
เช่ำที่ดินเป็นจ ำนวนเงิน 134.90 ล้ำนบำท 
 

(8) เงินกู้ยืมระยะยำว ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เกิดจำกกำรซือ้ยำนพำหนะภำยใต้สญัญำเช่ำซือ้ มลูค่ำสทุธิทำงบญัชขีอง
ยำนพำหนะเหล่ำนี ้มีจ ำนวน 135.03 ล้ำนบำท และ 69.33 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั กรรมสิทธ์ิของยำนพำหนะเหลำ่นีจ้ะโอนมำยงับริษัท
เม่ือช ำระเงินงวดสดุท้ำย 
 

(9) ประมำณกำรหนีส้ินไม่หมนุเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 
กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินผลประโยชน์ที่ต้องจ่ำยในอนำคตก่อนคิดลด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มี
รำยละเอียด ดงันี ้

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม/งบเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561 

ภำยใน 1 ปี 91,658  - 

มำกกว่ำ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 68,419  160,077 

เกินกว่ำ 5 ปี 532,398  501,835 

เม่ือวนัที่ 13 ธันวำคม 2561 สภำนิตบิญัญัติแห่งชำติได้มีมติผ่ำนร่ำงพระรำชบญัญัติคุ้มครองแรงงำนฉบบัใหม่ ซึง่กฎหมำยดงักล่ำว
อยู่ในระหว่ำงรอประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำ พระรำชบญัญตัิคุ้มครองแรงงำนฉบบัใหม่นีก้ ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพ่ิมเติมกรณี
นำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส ำหรับลกูจ้ำงซึง่ท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไปให้มีสทิธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำอตัรำคำ่จ้ำงล่ำสดุ 400 วนั
สดุท้ำย กำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วถือเป็นกำรแก้ไขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน  
 

(10) ในที่ประชมุวิสำมญัผู้ถือหุ้นบริษัทครัง้ที่ 1/2561 เม่ือวนัที่ 8 กุมภำพนัธ์ 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติในเร่ืองส ำคญัต่อไปนี ้

(10.1) อนุมัติกำร เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำก 592,371,171.68 บำท หรือเป็นจ ำนวน 871,134,076 หุ้ น เป็น 
957,033,230.80 บำทหรือเป็นจ ำนวน 1,407,401,810 หุ้น โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนใหม่จ ำนวน 536,267,734 หุ้น 
มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.68 บำท คิดเป็นมลูค่ำโดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุจ ำนวน 364,662,059.12 บำท และอนมุตัิกำร
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน ที่ประชุมมีมติอนุมตัิจัดสรรหุ้น
สำมญัเพ่ิมทนุ ดงันี ้

- เพ่ือเสนอขำยแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น จ ำนวนไม่เกิน 292,326,871 หุ้น คิดเป็นมลูค่ำ   198,782,272.28 
บำท (มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.68 บำท) ในอตัรำ 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เสนอขำยในรำคำหุ้นละ 0.90 บำท 

- กรณีมีหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจำกกำรเสนอขำยผู้ ถือหุ้นเดิม เสนอขำยให้แก่บริษัท มิลล์คอนสตีล จ ำกัด (มหำชน) 
(Private Placement)  

- เพื่อเสนอขำยให้แก่บริษัท มิลล์คอนสตีล จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้ น คิดเป็นมูลค่ำ 

136,000,000 บำท (มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.68 บำท) เสนอขำยในรำคำหุ้นละ 0.90 บำท 



          บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 

 
…………………………………… 

ส่วนท่ี 3-12  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

-  ส ำหรับกำรใช้สิทธิของ BTC  - W3 จ ำนวนไม่เกิน 43,940,863 หุ้น คิดเป็นมลูค่ำ 29,879,786.84 บำท  (มลูค่ำ ที่ตรำ
ไว้หุ้นละ 0.68 บำท) 

(10.2) อนมุตัิกำรเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจำกเดิม บริษัท บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน) เปลี่ยนแปลงเป็น บริษัท บี จิสติกส์ 
จ ำกดั (มหำชน) และแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท 

(10.3)อนุมัติกำรอนุมัติขำยหุ้นจ ำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น ให้กับผู้ลงทุนในวงจ ำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท     
มิลล์คอน สตีล จ ำกดั (มหำชน) (“มิลล์คอน”) ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.90 บำท คิดเป็นมลูค่ำรวมไม่เกิน 180,000,000 
บำท โดยรำคำเสนอขำยดงักล่ำวเป็นรำคำที่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด ทัง้นี ้“รำคำตลำด” หมำยถึง รำคำถวัเฉลี่ย
ถ่วงน ำ้หนักของหุ้นบริษัทที่ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ในช่วงระหว่ำง 15 วนัท ำกำรก่อนวนัที่คณะกรรมกำรมีมติให้เสนอ
เร่ืองกำรเสนอขำยหุ้นให้กบัผู้ลงทุนในวงจ ำกัดต่อที่ประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งเท่ำกับหุ้นละ 1.27 บำทต่อ
หุ้น (ระหว่ำงวนัที่ 15 พฤศจิกำยน 2560 - วนัที่ 6 ธันวำคม 2560) โดยบริษัทจะก ำหนดวนัจองซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท
และช ำระเงินค่ำหุ้นระหว่ำงวนัที่   19 - 23 กมุภำพนัธ์ 2561 (รวม 5 วนัท ำกำร) 

เม่ือวนัที่ 21 กมุภำพนัธ์ 2561 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทกบักระทรวงพำณิชย์แล้ว และวนัที่ 23กมุภำพนัธ์ 2561 
บริษัทได้รับช ำระเงินค่ำหุ้นจำกกำรขำยหุ้นในวงจ ำกัดให้แก่บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวนเงิน 180,000,000 
บำท 

(11) ที่ประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เม่ือวนัที่ 27 เมษำยน 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติในเร่ืองดงัต่อไปนี ้
(11.1) อนุมตัิกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิม จ ำนวนไม่เกิน 96,862,212 
หน่วย ในอตัรำ 9 หุ้นสำมญัเดิม ต่อ 1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่ำ (ศูนย์บำท) (B-W4) อตัรำกำรใช้สิทธิ 1 หน่วยสำมำรถใช้
สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้นในรำคำใช้สิทธิหุ้นละ 1.20 บำท และก ำหนดระยะเวลำกำรใช้สิทธิ 3 ปีนับแต่วนัที่ออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
(11.2) อนมุตัิกำรลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ ำนวน 139,550,081.44 บำท จำกเดิม ทนุจดทะเบียน 957,033,230.80 บำท เป็นทนุ
จดทะเบียน 817,483,149.36 บำท โดยกำรตดัหุ้นสำมญัที่ยงัไม่ได้ออกจ ำหน่ำยออก จ ำนวน 205,220,708 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
0.68 บำท 

 (11.3) อนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรลดทนุจดทะเบียนของ บริษัท 

    (11.4) อนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัท จ ำนวน 65,866,304.16 บำท จำกเดิม ทนุจดทะเบียน 817,483,149.36 บำท เป็นทนุจด 

     ทะเบียน 883,349,453.52 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุ จ ำนวน 96,862,212 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้     หุ้นละ 0.68 บำท 

    (11.5) อนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

 (11.6) อนมุตัิกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุเพ่ือรองรับกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทให้กบัผู้ถือ  

หุ้นเดิมจ ำนวนไม่เกิน 96,862,212 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.68 บำท 

(11.7) อนมุตัิกำรจดทะเบียนสำขำของบริษัทเพ่ิม 2 สำขำ ได้แก่ สำขำแหลมฉบงัและสำขำระยอง 

(12) ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั (B-W4) 
รำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัที่อนมุตัิโดยผู้ถือหุ้น มีดงันี ้
อตัรำกำรใช้สิทธิ :  ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสำมญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีกำรปรับอตัรำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไข    

ในกำรปรับสิทธิ 
รำคำกำรใช้สิทธิ          :     1.20 บำทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีกำรปรับอตัรำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขในกำรปรับสิทธิ 

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ  :    ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ B-W4 สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ B-W4 ได้ปีละ 2    ครัง้ ในวนัท ำ
กำรสุดท้ำยของเดือนมิถุนำยน และธันวำคมของทุกปี โดยให้วันใช้สิทธิแรกตรงกับวันที่ 28 ธันวำคม 



          บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 

 
…………………………………… 

ส่วนท่ี 3-13  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

2561 และวนัใช้สิทธิวนัสุดท้ำยตรงกับวนัที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิ   B-W4 มีอำยุครบ 3 ปี นับแต่วนัที่ออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

เม่ือวนัที่ 2 กรกฏำคม 2561 บริษัทยงัได้ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพ่ิมทนุ (B-W4)  
จ ำนวน 96,862,212 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้น ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพ่ิมทนุที่เหลือ จ ำนวน 12,651  
หน่วย จะถกูยกเลิกในภำยหลงั 

(13) ที่ประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เม่ือวนัที่ 29 เมษำยน 2562 ผู้ถือหุ้นมีมติในเร่ืองดงัต่อไปนี ้
(13.1) อนมุตัิให้จดัตัง้บริษัทย่อย โดยมีสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 100 
 รายละเอียดบริษัทย่อยท่ีขอจัดตัง้ 
 ชื่อบริษัทย่อย: บริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จ ำกดั 
 ทนุจดทะเบียน: 10,000,000 บำท 
 วตัถปุระสงค์: บริษัทให้สินเช่ือทกุประเภท ยกเว้นที่เข้ำข่ำยต้องขออนญุำตและรำยงำนกบัธนำคำรแห่งประเทศไทย อนั                         

    ได้แก่ สินเช่ือบคุคล เป็นต้น 

(13.2) อนมุตัิลดทนุจดทะเบียนบริษัทจำกทนุจดทะเบียนจ ำนวน 883,349,453.52 บำท เป็นทนุจดทะเบียนจ ำนวน 883,340,850.84 
บำท โดยกำรตดัหุ้นสำมญัจดทะเบียนที่เหลือจำกกำรจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุน (B - 
W4) จ ำนวน 12,651 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.68 บำท 

บริษัทได้จดทะเบียนกำรเปลี่ยนแปลงทนุจดทะเบียนของบริษัทกบักระทรวงพำณิชย์ เม่ือวนัที่ 15 กรกฎำคม 2562 
(14) ที่ประชมุวิสำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวนัที่ 26 กรกฎำคม 2562 ผู้ถือหุ้นมีมติในเร่ืองดงัต่อไปนี ้

(14.1) อนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น  จ ำนวนไม่เกิน 871,759,905 หุ้น ใน
อตัรำ 1 หุ้นสำมญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสำมญัใหม่ ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.33 บำท คิดเป็นมลูค่ำรวมไม่เกิน 287,680,768.65 บำท 
(14.2) อนุมตัิกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั ครัง้ที่ 5 (B - W5) จ ำนวนไม่เกิน 290,586,635 หน่วย ใน
อตัรำ 3 หุ้นสำมญัเดิม ได้ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท จ ำนวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่ำ (เศษของใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่ไม่เต็มจ ำนวน 1 หน่วย จำกกำรค ำนวณให้ปัดเศษทิง้) อตัรำกำรใช้สิทธิ 1 หน่วยสำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท
ได้ 1 หุ้นในรำคำใช้สิทธิหุ้นละ 0.35 บำท และก ำหนดระยะเวลำกำรใช้สิทธิ 1 ปี 6 เดือนนบัแต่วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
(14.3) อนมุตัิกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุเพ่ือรองรับกำรปรับสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 3    (B - W3) และ ครัง้ที่ 4 (B - W4) 
ซึ่งก ำหนดในข้อก ำหนดสิทธิ (B - W3) และ ข้อก ำหนดสิทธิ (B - W4) โดยบริษัทต้องปรับสิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 3 (B - W3) 
และใบส ำคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 4 (B - W4) ดงันี ้

1.  จัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 90,430,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.68 บำท เพื่อรองรับกำรปรับสิทธิ
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 3 (B - W3) 

2.  จัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 32,210,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.68 บำท เพื่อรองรับกำรปรับสิทธิ
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 4 (B - W4) 

(14.4) อนมุตัิกำรแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรเพิ่มทนุจดทะเบียน 
 

(15) กำรค ำ้ประกนัและคดีควำม 
บริษัทเป็นผู้ค ำ้ประกันเงินกู้ยืม (รวมดอกเบีย้) รำยหนึ่งของบริษัทร่วมแห่งหนึ่งตัง้แต่ปี 2547 เงินกู้ยืมนีใ้ช้ในกำรซือ้เรือบรรทกุสินค้ำ 
บริษัทร่วมนีไ้ม่ได้ช ำระเงินกู้ยืมตำมงวดช ำระ 
เม่ือวันที่ 4 เมษำยน 2557 ธนำคำรได้ฟ้องศำลให้บริษัทร่วม บริษัท และบริษัทร่วมอีกแห่ง (ในฐำนะผู้ค ำ้ประกัน) ให้ช ำระหนีเ้ป็น
จ ำนวน 317.40 ล้ำนบำท พร้อมทัง้ดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 18 ต่อปี ของเงินต้น 234.90 ล้ำนบำท นบัจำกวนัที่ 5 เมษำยน 2557 
บริษัทได้ประมำณกำรขำดทนุจำกกำรค ำ้ประกนัเป็นจ ำนวน 227 ล้ำนบำท ในระหว่ำงปี 2557 ถึง 2558 



          บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 

 
…………………………………… 

ส่วนท่ี 3-14  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

เม่ือวนัที่ 24 สิงหำคม 2558 บริษัทได้ประนีประนอมยอมควำมกับธนำคำรเพื่อช ำระหนีจ้ำกกำรค ำ้ประกันเป็นจ ำนวนเงิน 227 ล้ำน
บำท ที่ศำล ต่อมำในปี 2559 บริษัทได้ขำยเงินลงทุนในบริษัทร่วมทัง้หมดท ำให้บริษัทสิน้สุดกำรเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตัง้แต่วนัที่
ดงักล่ำว และตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเม่ือวนัที่ 11 พฤษภำคม 2559 ได้อนุมตัิให้ฝ่ำยบริหำรของบริษัทรวบรวมข้อมูล
เพ่ือด ำเนินกำรทำงกฎหมำยที่จ ำเป็นและสมควรในส่วนหนีส้ินที่ค้ำงช ำระต่อบริษัทต่อไป และเม่ือวนัที่ 11 เมษำยน 2560 บริษัทได้ยืน่
ฟ้องร้องต่อศำลล้มละลำยกลำง เพื่อด ำเนินคดีกบัอดีตบริษัทร่วมทัง้สองและผู้ค ำ้ประกนัแล้วรวม 4 รำย ต่อศำลล้มละลำยกลำง 
ปัจจบุนับริษัทได้ยื่นค ำขอรับช ำระหนีต้่อเจ้ำพนกังำนพิทกัษ์ทรัพย์แล้วส ำหรับอดีตบริษัทร่วม 2 รำย และส ำหรับผู้ค ำ้ประกนัร่วมอีก 2 
รำย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



          บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 
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ส่วนท่ี 3-15  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

อัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ 

เม่ือวนัที่ 13 พฤศจิกำยน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ครัง้ที่ 9/2561  มีมติอนุมตัิให้ลงทนุในบริษัท ซีพีเอส ชิปปิง้แอนด์โลจิสติกส์ จ ำกดั 
ในสดัส่วนร้อยละ 26 ของทนุช ำระแล้วของบริษัทที่ลงทนุคิดเป็นจ ำนวนหุ้น 46,800 หุ้น รำคำหุ้นละ 100 บำท รวมเป็นเงิน 4,680,000 บำท 
เม่ือวันที่ 1 สิงหำคม 2562 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่  2/2562 มีมติอนุมัติให้เข้ำท ำรำยกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ จ ำนวน 2 โครงกำร โดยกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัท GA Power Pte.Ltd., บริษัทจ ำกัด จดทะเบียนภำยใต้กฎหมำยประเทศ
สิงคโปร์ (“GAP”) ด้วยเงินลงทนุไม่เกิน 160 ล้ำนบำท ในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 40.00 ของจ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว โดย GAP เป็นผู้ถือหุ้นในสดัส่วน 
100% และเป็นผู้ ได้รับอนุญำตให้ลงทุนในบริษัท GA Power Solar Park Huong Son Ltd., และ GA Power Solar Park Cam Xuyen Ltd., นิติ
บุคคลจดทะเบียนภำยใต้กฎหมำยประเทศสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญำตให้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ ประเทศเวียดนำม ขนำดก ำลงักำรผลิตติดตัง้รวมทัง้ 2 โครงกำร จ ำนวน 58.00 เมกะวตัต์ บริษัทได้ด ำเนินกำรช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพ่ิม
ทนุให้กบั GA Power Pte. Ltd., งวดแรก จ ำนวนเงิน 58 ล้ำนบำท  

ในระหว่ำงปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทไม่ได้รับเงินปันผลจำกบริษัทร่วม 

บริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
อัตราส่วนทางการเงิน 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร งบกำรเงินรวม 
2562 2561 2560 2562 2561 2560 

อัตราส่วนและสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 3.77 3.48 0.90 3.85 3.48 - 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเร็ว (เท่ำ) 2.34 3.34 0.62 2.42 3.34 - 
อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ) 0.12 -0.72 -0.42 0.12 -0.72 - 
อตัรำส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ (เท่ำ) 4.84 10.50 9.12 4.84 10.50 - 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 74.45 34.28 39.46 74.45 34.28 - 
อตัรำส่วนหมนุเวียนเจ้ำหนี ้ (เท่ำ) 3.42 26.93 18.25 3.42 26.93 - 
ระยะเวลำช ำระหนี ้ (วนั) 106.75 13.55 19.72 106.75 13.55 - 
Cash Cycle (วนั) -32.30 20.72 19.74 -32.30 20.72 - 
 
อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%) 9% 2% -5% 9% 2% - 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) -5% -8% -46% -5% -8% - 
อตัรำส่วนเงินสดต่อก ำไร (%) 34% -143% -35% 34% -143% - 
อตัรำก ำไรสทุธิ (%) -8% -9% -45% -7% -9% - 
อตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -7% -11% -15% -10% -11% - 
 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) -3% -8% -11% -3% -8% - 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%) -1% -9% -10% -1% -9% - 
อตัรำกำรหมนุเวียนของสินทรัพย์ (เท่ำ) 0.45 0.87 0.24 0.45 0.87 - 
 
อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 0.37 0.43 0.46 0.36 0.43 - 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (เท่ำ)   -5 -12 -12 -5 -12 - 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระ
ผกูพนั (Cash Basis) 

(เท่ำ) -0.14 0.82 0.20 -0.16 0.82 - 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) NA NA NA N/A N/A - 
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เม่ือวนัที่ 29 เมษำยน 2562 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 มีมติอนุมตัิให้จัดตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ (บริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จ ำกัด) 
มลูค่ำทนุจดทะเบียน 10,000,000 บำท และได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทกบักระทรวงพำณิชย์แล้วเม่ือวนัที่ 13 มิถนุำยน 2562 และช ำระค่ำหุ้นแล้ว
ทัง้จ ำนวน 

งบกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ของบริษัทย่อยดงักล่ำวข้ำงต้นที่น ำมำจัดท ำงบกำรเงินรวมเป็นงบกำรเงินที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบ
บญัชีแล้ว 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 
ภาพรวมธุรกิจ 
 
 ปี 2562 บริษัทมีกำรปรับโครงสร้ำงของธุรกิจด้ำนโลจิสติกส์ โดยกำรลดขนำดของทีมบริหำรเดมิทัง้หมด และจดัตัง้

ทีมบริหำรใหม่ โดยเทียบรำยได้จำกกำรให้บริกำรปี 2562 จ ำนวน 384.40  ล้ำนบำท ปี 2561 จ ำนวน 560.57 ล้ำนบำท ลดลง

จ ำนวน 176.17 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 31.43 ซึง่รำยได้หลกัจำกกำรให้บริกำรขนส่งทำงบกและธุรกิจให้บริกำรด้ำนโลจิ

สติกส์ซึง่เป็นธุรกิจที่มำชว่ยสง่เสริมธุรกิจเดิมที่มีอยู่ และมีแนวโน้มที่เติบโตอยำ่งมำกในอนำคต โดยที่ธุรกิจทำ่เทยีบเรือและ

โรงพกัสินค้ำ ได้มีกำรพฒันำ ปรับปรุง เพิ่มศกัยภำพ เพื่อก่อให้เกดิรำยได้ที่สงูขึน้   

  

ผลการด าเนินงาน 
 
 ในปี 2562 บริษัทมีรำยได้รวม 392.84 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 178 ล้ำนบำท  เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2561 
ที่มีรำยได้ 570.84  ล้ำนบำท  ซึง่ในปี 2562  บริษัทมี รำยได้จำกกำรให้บริกำร-ธุรกจิท่ำเรือ 88.07 ล้ำนบำท รำยได้จำกธุรกจิ
ขนส่งในประเทศจ ำนวน 161.31 ล้ำนบำท และรำยได้จำกธุรกิจด้ำนโลจิสติกส์จ ำนวน 131.42 ล้ำนบำท และรำยได้อื่น 12.04 
ล้ำนบำท สดัส่วนรำยได้ลดลงเมือ่เทียบกบัปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 31.18 เนื่องจำกมีกำรปรับโครงสร้ำงของธุรกิจด้ำนโลจิสติกส ์
โดยกำรลดขนำดของทีมบริหำรเดิมทัง้หมดในเดือนตลุำคม 2561 และจดัตัง้ทมีบริหำรใหม่ในเดอืนพฤศจิกำยน 2561 จำก
กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว อตัรำขำดทนุสทุธิของบริษัท ร้อยละ 7 ลดลงเมื่อเทยีบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน มีอตัรำขำดทนุ
สทุธิ ร้อยละ 9 

พนับำท 

งบกำรเงินรวม 

ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม  

 ธุรกิจท่ำเทียบเรือ ธุรกิจขนส่งใน ธุรกิจให้บริกำร  
 และโรงพกัสินค้ำ ประเทศ ด้ำนโลจิสติกส ์ รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 88,073 44,135 161,313 213,267 131,421 303,166 384,403 560,568 
ต้นทนุกำรให้บริกำร (92,729) (57,487) (130,547) (202,786) (123,431) (288,290) (350,183) (548,563) 
ก ำไร(ขำดทนุ)ขัน้ต้น (4,656) (13,352) 30,766 10,481 7,990 14,876 34,220 12,005 

 
เมื่อเปรียบเทียบเฉพำะรำยได้จำกกำรให้บริกำรในปี 2561 ที่เทำ่กบั 560.57 ล้ำนบำท บริษัทมีรำยได้จำกกำร

ให้บริกำรลดลงจ ำนวน 176.17 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 31.43 
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ธุรกิจท่ำเทียบเรือและโรงพกัสินค้ำที่บำงปะกงมีรำยได้ในปี 2562 เท่ำกบั 88.07 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 43.94 ล้ำนบำท
จำกรำยได้ในปี 2561 ที่ 44.13  ล้ำนบำท จำกรำยได้บริกำรท่ำเทียบเรือและโรงพกัสินค้ำและคลงัสินค้ำทณัฑ์บน อยำ่งไรก็
ตำมรำยได้ดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถครอบคลมุต้นทนุกำรให้บริกำรได้ ยงัคงมีขำดทนุขัน้ต้นใน 2562 เท่ำกบั 4.66 ล้ำนบำท ปี 
2561 เทำ่กบั 13.35 ล้ำนบำท ขำดทนุลดลงเท่ำกบั 8.69 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นขำดทนุเพิ่มขึน้ร้อยละ 65.09 

 
ธุรกิจด้ำนกำรขนส่งในประเทศ และบริกำรอื่นๆที่เก่ียวข้อง ซึง่ประกอบด้วย บริกำรเชำ่รถเครน มีรำยได้ในปี 2562 

เท่ำกบั 161.31 ล้ำนบำท ลดลง 51.96 ล้ำนบำท จำกปี 2561 ซึง่มีรำยได้ 213.27 ล้ำนบำท ธุรกจิด้ำนกำรขนส่งมกี ำไรขัน้ต้น
ในปี 2562 เท่ำกบั 30.77 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2561 ซึง่มีก ำไรขัน้ต้น 10.48 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรลงทนุขยำยจ ำนวนรถ
เพื่อรองรับกำรให้บริกำรและปริมำณลกูค้ำที่เพิ่มมำกขึน้ 

ธุรกิจด้ำนกำรให้บริกำรโลจิสติกส์ มีรำยได้ในปี 2562 เทำ่กบั 131.42 ล้ำนบำท และมีก ำไรขัน้ต้น 7.99 ล้ำนบำท ซึง่
เป็นธุรกิจใหม่ที่ขยำยเพิ่มพร้อมทัง้มีกำรปรับโครงสร้ำงใหม่ในปี 2561 ท ำให้บริษัทมีรำยได้ที่มีแนวโน้มจะเติบโตได้ดีใน
อนำคต 

 
 ค่ำใช้จำ่ยในปี 2562 รวมทัง้สิน้ 422.69 ล้ำนบำท ประกอบด้วย ต้นทนุกำรให้บริกำร จ ำนวน 350.18 ล้ำนบำท 
ค่ำใช้จำ่ยในกำรบริหำร จ ำนวน 67.29 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ 5.22 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทยีบกบัปี 2561 ต้นทนุกำร
ให้บริกำร ลดลง จ ำนวน 198.38 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 36.16 โดยหลกัเป็นกำรลดลงของต้นทนุของธุรกิจขนส่งในประเทศ 
และธุรกิจให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ ส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรที่ลดลง จ ำนวน 1.76 ล้ำนบำท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.55 เป็น
กำรลดลงของคำ่ใช้จ่ำยเก่ียวกบัค่ำเชือ้เพลิง พนกังำน รวมถึง ค่ำธรรมเนียมใบอนญุำตและค่ำธรรมเนียมอื่น โดยรวม
ค่ำใช้จำ่ยที่ลดลงนัน้เป็นผลเนื่องมำจำกกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจของบริษัท ท ำให้อตัรำก ำไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) ใน
ปีนี ้เป็น 8.71% เมื่อเทียบกบัปี 2561 ที่ 2.10%   
 
 ในปี 2562 บริษัท มีผลขำดทนุส ำหรับปี จ ำนวน 29.87 ล้ำนบำท ขำดทนุลดลง 20.83 ล้ำนบำท จำกผลขำดทนุในปี 

2561 จ ำนวน 50.70 ล้ำนบำท ซึง่ขำดทนุลดลงจำกปี 2561 คดิเป็นร้อยละ 41.08 เนื่องมำจำกกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจ ลด

ค่ำใช้จำ่ยเก่ียวกบัเชือ้เพลงิ พนกังำน และคำ่ใช้จำ่ยอื่นที่ไม่จ ำเป็น ท ำให้ปี 2562 มีผลขำดทนุต่อหุ้นขึน้พืน้ฐำน จ ำนวน -0.030 

บำท ลดลงจำกปี 2561 ที่มีผลขำดทนุต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน -0.061 บำท  

 

ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์รวม 
 

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562  มจี ำนวน 931.67 ล้ำนบำท เทียบกบัปี 2561 ที่มีสินทรัพย์รวม
จ ำนวนเท่ำกบั 801.36 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้เทำ่กบั 130.31 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 16.26 ประกอบด้วย 

 
- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ปี 2562 มจี ำนวน 225.36 ล้ำนบำท ปี 2561 มีจ ำนวน 323.60 ล้ำนบำท 

ลดลง 98.24 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทได้ลงทนุในบริษัทย่อยธรุกิจให้สินเชื่อ และบริษัทร่วมธุรกิจเก่ียวกบั
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พลงังำนแสงอำทิตย์ ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีห้มนุเวียนอื่นๆ ลดลง จ ำนวน 45.25 ล้ำนบำท สินทรัพย์ภำษีเงิน
ได้ ลดลง จ ำนวน 1.79 ล้ำนบำท และสินทรัพย์หมนุเวียนอื่นลดลง จ ำนวน 11.13 ล้ำนบำท 

 

- สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน เพิ่มขึน้ทัง้สิน้ จ ำนวน 136.67 ล้ำนบำท เนื่องจำก บริษัทลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัท

ร่วม และซือ้รถบรรทกุหวัลำกเพิม่ จ ำนวน 136.67 ล้ำนบำท เงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิม่ขึน้ จ ำนวน 59.33 ล้ำน

บำท เงินลงทนุระยะยำวเพิ่มขึน้ จ ำนวน 17.50 ล้ำนบำท ที่ดินอำคำรและอปุกรณ์-สทุธิเพิ่มขึน้ 53.99 ล้ำนบำท 

และ สิทธิกำรเชำ่สทุธิ ลดลง จ ำนวน 2.76 ล้ำนบำท และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่นเพิม่ขึน้ จ ำนวน 8.53 ล้ำน

บำท 

หนีส้นิรวม 
 
 หนีสิ้นรวมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวน 249.06 ล้ำนบำท เมื่อเทยีบกบั 31 ธันวำคม 2561 มี
จ ำนวนเท่ำกบั 241.20 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 7.86 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นหนีสิ้นท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.26 ซึง่ประกอบด้วย 
 

- หนีสิ้นหมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวน 118.65 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกบั 31 ธันวำคม 2561 มี
จ ำนวนเท่ำกบั 133.04 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 14.39 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นหนีสิ้นหมนุเวียนที่เพิม่ขึน้ร้อยละ 
10.82 เนื่องจำกบริษัทมีหนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่ซือ้รถบรรทกุทีเ่พิ่มขึน้ 12.73 ล้ำนบำท และเจ้ำหนีก้ำรค้ำและ
เจ้ำหนีห้มนุเวียนอื่น ทีล่ดลง 26.99 ล้ำนบำท 

 
- หนีสิ้นไม่หมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มจี ำนวน 130.41 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกบั 31 ธันวำคม 2561 มี

จ ำนวนเท่ำกบั 108.16 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 22.25 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นหนีสิ้นไม่หมนุเวียนที่ลดลงร้อยละ 
20.57 โดยจำกกำรเพิม่ขึน้หนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่ซือ้รถบรรทกุจ ำนวน 30.27 ล้ำนบำท และค่ำเชำ่ที่ดินลดลง 
จ ำนวน 8.22 ล้ำนบำท  

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เทำ่กบั 682.61 ล้ำนบำท  เมื่อเปรียบเทียบกบัวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561
ที่มีจ ำนวนเทำ่กบั 560.16 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้เท่ำกบั 122.45 ล้ำนบำท คิดเป็นส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 21.86 เป็นผล
เนื่องมำจำก บริษัทมีกำรออกหุ้นเพิ่มทนุ  จ ำนวน 311.22 ล้ำนบำท และมีผลขำดทนุส ำหรับปี 2562 เพิ่มขึน้ จ ำนวน 28.59 
ล้ำนบำท 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทนุจดทะเบยีนจ ำนวน 1,757,131,698.04 บำท (หุ้นสำมญัจ ำนวน 
2,584,017,203 หุ้น มลูค่ำหุ้นละ 0.68) และมีทนุจดทะเบียนช ำระแล้วของบริษัทจ ำนวน 904,019,533.88 บำท 
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สภาพคล่อง 

ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้ จ ำนวน 98.24 ล้ำนบำท กระแสเงิน

สดที่เปล่ียนแปลงมำจำกกิจกรรม ดงัต่อไปนี ้

หน่วย : พนับำท 

รายการ จ านวนเงนิ 

2561 2562 

กระแสเงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน (66,992) 15,309 

กระแสเงินสดสทุธิจำกกิจกรรมลงทนุ 127,458 (223,806) 

กระแสเงินสดสทุธิจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 240,184 110,259 

เงนิสดสุทธิ เพิ่มขึน้ (ลดลง) 300,650 (98,238) 

 

บริษัทมีเงินสดสทุธิยกมำจำกวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกบั 300.65 ล้ำนบำท 

กระแสเงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน ในปี 2562 มีจ ำนวน 15.31 ล้ำนบำท ในปี 2561 มีจ ำนวน (66.99) ล้ำนบำท ซึง่มี

กระแสเงินสดที่ได้มำเพิ่มขึน้ จ ำนวน 82.30 ล้ำน  

กระแสเงินสดสทุธิจำกกิจกรรมลงทุน ในปี 2562 มีจ ำนวน (223.81) ล้ำนบำท ในปี 2561 มีจ ำนวนเท่ำกบั 127.46 ล้ำนบำท 

ซึง่มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ เพิ่มขึน้ จ ำนวน 351.27 บำท เป็นผลมำจำกเงินสดเพื่อซือ้เงินลงทนุจ ำนวน  167.50 

ล้ำนบำท  เงินสดจ่ำยไปเพื่อซือ้รถบรรทุก จ ำนวน 5.44 ล้ำนบำท เงินสดจ่ำยไปจำกกำรลงทุนในบริษัทร่วม จ ำนวน 58 ล้ำน

บำท  

กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน ในปี 2562 มีจ ำนวน 110.26 ล้ำน ในปี 2561 มีจ ำนวน 240.18 ล้ำนบำท ซึ่งมี

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน ลดลง จ ำนวน 129.92 ล้ำนบำท เป็นผลเนื่องมำจำกในปี 2562 มีกระแสเงินสดได้มำ

จำกกำรเพิ่มทนุ  

จำกเงินสดที่ได้มำและใช้ไปข้ำงต้นทัง้หมด เป็นผลให้บริษัทมีเงินสดคงเหลือสิน้ปี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 225.36

ล้ำนบำท 

อัตราส่วนสภาพคล่องที่ส าคัญ 

 ในปี 2562 อตัรำส่วนสภำพคล่อง (Current Ratio) และอตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเร็ว (Quick Ratio) ของบริษัทนัน้ 

มีอตัรำที่เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้จำกปี 2561 ในระดบั 3.77 และ 3.48 เท่ำ ตำมล ำดบั ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ียอยู่ที่ 50 วนั จำกปี 

2561 อยู่ที่ 34 วนั ส ำหรับระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระหนี ้ปี 2562 อยู่ที่ 82 วนั จำกปี 2561 อยู่ที่ 14 วนั  
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 อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์  (ROA) ในปี 2562 อยู่ที่ -4% มีอตัรำที่ลดลงจำกปี 2561 อยู่ที่ -8%  และมีอตัรำ

ผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (ROFA) อยู่ที่ -1% มีอตัรำที่ลดลงจำกปี 2561 อยู่ที่ -9%  อนัเนื่องมำจำก ในปี 2562 บริษัท

มีกำรซือ้รถหวัลำกเพิ่มเติมอีก 20 คนั  

ส ำหรับอตัรำกำรหมนุเวียนของสินทรัพย์ ปี 2562 อยู่ที่ 0.55 เท่ำ ปี 2561 อยู่ที่ 0.87 เท่ำ ซึ่งมีอตัรำกำรหมนุเวียน

ของสินทรัพย์ทีล่ดลง จ ำนวน 0.32 เท่ำ 

  

ภาระผูกพัน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ได้ในภำยหน้ำจำกกำรที่ธนำคำรในประเทศแห่งหนึ่งออก

หนังสือค ำ้ประกันบริษัทต่อหน่วยงำนรำชกำรแห่งหนึ่งเป็นจ ำนวนเงิน 35 ล้ำนบำท และบริษัทได้ท ำสัญญำเช่ำที่ดินเป็น

ระยะเวลำ 30 ปี สิน้สดุในเดือนธันวำคม 2571 ซึง่ได้จ่ำยเงินค่ำสิทธิกำรเช่ำที่ดินเป็นจ ำนวนเงิน 134.90 ล้ำนบำท   
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......................................................... 

     แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 “บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัท

ขอรับรองว่า ข้อมลูดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือ ไม่ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งใน
สาระส าคญั นอกจากนีข้้าพเจ้าขอรับรองว่า 

 (1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและ
บริษัทย่อยแล้ว  

 (2)   บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดงักล่าว 

 (3)   บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 
และบริษัทได้แจ้งข้อมลูการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ต่อผู้สอบ
บญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส าคญัของระบบการ
ควบคุมภายในรวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัท
ย่อย 

ในการนี ้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดยีวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้อง
แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายพงศ์ศิริ ศิริธร เป็นผู้ลงลายมือชือ่ก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ นายพงศ์ศิริ ศิริธร ก ากบัไว้ บริษัทจะถือว่าไมใ่ช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้ว
ดงักล่าวข้างต้น” 

  ชื่อ-นามกสุล       ต าแหน่ง                             ลายมือชื่อ 

 
1.  นายฐิตศิกัดิ์ สกลุครู       กรรมการและประธานกรรมการบริหาร    .................................................                            
                                                 

2. นายพงศ์ศิริ ศิริธร  กรรมการ    ................................................. 

 

ผู้รับมอบอ านาจ   

ชื่อ-นามกสุล       ต าแหน่ง                             ลายมือชื่อ 

 

1. นายพงศ์ศิริ ศิริธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    ................................................... 
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เอกสารแนบ 1-1        แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

 

 
 

 

เอกสารแนบ 1  

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
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เอกสารแนบ 1-2        แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท ณ วนัที่ 12 มนีาคม 2563  

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

สัดส่วน
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) / อ่ืนๆ 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ประวัติการ
ท าผิด

กฎหมาย
ในระยะ 5 

ปี  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

1. พลเอก จงศักด์ิ พานิชกุล 
-  กรรมกำรอิสระ 
- ประธำนกรรมกำร 
-วนัที่ได้รับแต่งตัง้  
 22 ตลุำคม 2558 

70 ไม่มี ไม่มี - วปรอ. รุ่น 4515 
- โรงเรียนเสนำธิกำรทหำรบก ชดุที่ 61 
- โรงเรียนนำยร้อยพระจลุจอมเกล้ำ  
   รุ่นที่ 20 
- โรงเรียนเตรียมทหำร รุ่นที่ 9 
- โรงเรียนปร๊ินสรอยลัวิทยำลยั  
   จงัหวดัเชียงใหม่ 
- โรงเรียนศรีสวีสดิ์วิทยำคำร จงัหวดัน่ำน 
 

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

ต.ค.58 – ปัจจบุนั 
 

ต.ค. 2552 
 

ต.ค. 2551 
 

ต.ค. 2551 
ต.ค. 2550 

 
 

ต.ค. 2549 
 

 

- ประธำนกรรมกำร 
 
- ประธำนคณะที่ปรึกษำ
กระทรวงกลำโหม 

- เลขำธิกำรสภำกลำโหม  (โดย
ต ำแหน่ง) 

- เจ้ำกรมเสมียนตรำ 
- หวัหน้ำนำยทหำรฝ่ำยเสนำธิกำร
ประจ ำปลดักระทรวงกลำโหม 

- ผู้ทรงคณุวฒุิพิเศษส ำนกังำน 
- ปลดักระทรวงกลำโหม 
- ที่ปรึกษำพิเศษส ำนกังำน
ปลดักระทรวงกลำโหม 

- บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

- กระทรวงกลำโหม 
 
- กระทรวงกลำโหม 
 
- กระทรวงกลำโหม 
- กระทรวงกลำโหม 
 
 

- กระทรวงกลำโหม 
 

ไม่มี 

2. นายฐิติศักด์ิ สกุลครู 
-  กรรมกำร 
-  รองประธำนกรรมกำร 
-  ประธำนกรรมกำรบริหำร 
- กรรมกำรสรรหำและก ำหนด    
   ค่ำตอบแทน 
-  กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
    ผกูพนับริษัท 
-  วนัที่ได้รับแต่งตัง้  
    28 พฤษภำคม 2558 
 
 
 
 

65 0.045 ไม่มี - ปริญญำตรี ศศบ. กำรบัญชี   
 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
 
-Mini M.B.A. รุ่นที่ 26   
 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
 
 

Thai Institute of Director (IOD) 
- หลกัสตูร Board Nomination & 
Compensation Program (BNCP) 
รุ่น 1/2017 Thai Institute of 
Director (IOD) 

- หลกัสตูร Director Accreditation    
   Program (DAP) รุ่น 13/2004 
  (ปี 2547)  
 - หลกัสตูร Director Certification    
  Program (DCP) รุ่น 62/2005 
   (ปี 2548)  
- หลกัสตูร Role of the Chairman   
   Program  (RCP) รุ่น 13/2006 

มิ.ย.2562-ปัจจบุนั 
เม.ย.2562-ปัจจบุนั 

 
 
 
 
 
 

ก.พ.2562-ธ.ค.2562 
 

2560-ปัจจบุนั 
2560-15 ก.พ.62 

 

-กรรมกำร 
-ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
-กรรมกำร 
-กรรมกำร 
-กรรมกำร 
-กรรมกำร 
-กรรมกำร 
-กรรมกำร 
-กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิด้ำนกำรเงินหรือ
กำรคลงั 
- รองประธำนกรรมกำร 
- รองประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำรผู้อ ำนวยกำร  

-บจ.บียอนด์ แคปปิตอล 
-บมจ.ยเูรกำ ดีไซน์ 
-บจ. เอซีซี แลนด์มำร์ค 
-บจ. ซี.อี.ไอ (เชียงใหม่ 
-บจ. เอซีซี กรีน เอนเนอร์จ ี
-บจ. สระบรีุ โซล่ำร์ 
-บจ. เอซีซี แคปปิตอล 
-บจ. เอซีซี อินฟรำ 
-ส ำนกักำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
 
-บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
-บมจ. ตงฮัว้ โฮลดิง้  
-บมจ. ตงฮัว้ โฮลดิง้ 

ไม่มี 



                                บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                  แบบ 56-1 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  …………………………………… 

เอกสารแนบ 1-3        แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

สัดส่วน
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) / อ่ืนๆ 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ประวัติการ
ท าผิด

กฎหมาย
ในระยะ 5 

ปี  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

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

2558 – ปัจจบุนั 
 

2558 – 2560 
2558 – ก.พ.62 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ก.พ.62 
2548 – 2558 
2546 – 2558 
2556 – 2557 
2556 – 2557 
2556 – 2557 

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

 

-กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน ประธำนกรรมกำรบริหำร 
-กรรมกำรบริหำร 
-รองประธำนกรรมกำร 
-ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  
-ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
-กรรมกำรบริหำร 
-กรรมกำรบริหำร 
-ประธำนกรรมกำร 
-รักษำกำรกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร 
-ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร 
 
-ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร 
-กรรมกำรผู้จดักำร 
-กรรมกำรบริหำร 
-กรรมกำรบริหำร 
-กรรมกำร 
-กรรมกำรบริหำร 
 

- บริษัท บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั 
(มหำชน) 
-บจ. ดีดี ธัญกำรย์ 
-บมจ. ตงฮัว้ โฮลดิง้  
-บจ. ครีเอทีฟ พำวเวอร์ 
-บจ. ตงฮัว้ แคปปิตอล 
-บจ. ไทรทอง พร๊อพเพอร์ตี ้
-บมจ. สยำมเจเนอรัลแฟคตอร่ิง 
-บจ. มิลล์เลี่ยน ไมล์ส 
-บมจ. ตงฮัว้ คอมมนูิเคชัน่ส ์
-บมจ. เอเชียคอร์ปอเรท ดีเวลลอป
เมนท์ 
-บมจ. เอเซีย จอยท์ พำโนรำมำ 
-บจ. เอสบีที สตำร์  
-บจ. สิริโปรเจ็ค คอนสตรัคชัน่ 
-บจ. เอส.เอฟ.พำสส์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
-บจ. เฮลท์ เน็ตเวิร์ค 
-บจ. เปำโลเมดิค 

3. นายดนัย เป่ียมทิพย์มนัส 
-  กรรมกำร 
- กรรมกำรบริหำร 
-  กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
   ผกูพนับริษัท 
-  วนัที่ได้รับแต่งตัง้  
    23 กรกฎำคม 2558 

41 ไม่มี ไม่มี -ปริญญำโท คณะกำรตลำด  
 ภำคภำษำองักฤษ   
 มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
-ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ  
 เอกกำรตลำด   
 มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั  
 

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

พ.ย.2561-ปัจจบุนั 
ก.ค. 58 – ปัจจบุนั 
ก.ค. 58 – ธ.ค. 59 

 
2549– 2557 

 
 
 
 

-กรรมกำร 
-กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
-ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิกำร 
 
-ผู้จดักำรฝ่ำยกำรตลำด  
 ส่วนกำรเติมเงิน, กิจกรรมทำงกำรตลำด
และช่องทำงกำรจ ำหน่ำย และ 
แคมเปญกระตุ้นยอดขำยในช่องทำง
กำรจ ำหน่ำยหลกั 

-บจ.ซีพีเอส ชิปปิง้ แอนด์ โลจิสติกส์ 
-บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
- บริษัท บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั 
(มหำชน) 
-บมจ.โทเทิ่ล แอคเซส คอมมนูิเคชัน่ 
(ดีแทค) 
 
 

ไม่มี 



                                บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                  แบบ 56-1 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  …………………………………… 

เอกสารแนบ 1-4        แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

สัดส่วน
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) / อ่ืนๆ 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ประวัติการ
ท าผิด

กฎหมาย
ในระยะ 5 

ปี  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

  
4. นายสันติ พงค์เจริญพิทย์* 

- กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 

    -  วนัที่ได้รับแต่งตัง้  
        7 ธันวำคม 2560 
-ลำออกเมื่อวนัที่ 23 พ.ค.2562 

64 ไม่มี ไม่มี - ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์ สิ่งแวดล้อม, 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั   

- Bachelor of Science in Accountancy, 
University of Wisconsin-Milwaukee, 
USA 
- Business Valuation, Bachelor of 

Science in  Accountancy, 
Thammasart University 
 

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

 
 

ธ.ค..60-พ.ค.2562 
 

2560 
 
 

2531-2559 
 

กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
 
 Accounting Professional, Auditing 
Committee  
 
Partner & Head  

บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั(มหำชน) 
 
The Federation of Accounting 
Professions  
 
China Practice ,KPMG Thailand 

ไม่มี 

5. นายพงศ์ศิริ ศิริธร 

    -  กรรมกำร 
    - กรรมกำรบริหำร 
   -  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
   - กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
    ผกูพนับริษัท 
   -  วนัที่ได้รับแต่งตัง้  
     1 มีนำคม 2561 
 

44 ไม่มี ไม่มี -ปริญญำโท Logistics Management  
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
-ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ 
 มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั  

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

มี.ค. 2561 – ปัจจบุนั 
 

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

 
2550-2556 

- กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
- Country Manager 
- Country Leader 
 
-General Manager 

- บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
-  Aramex (Thailand) Co., Ltd. 
- Chep Pallecom Solution (Thailand) 
Co., Ltd. 
-Ceva Logistics (Thailand) Co.,Ltd. 

ไม่มี 

6. นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสด์ิ
ตระกูล 
    -  กรรมกำร 
    - กรรมกำรบริหำร 
    - กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
    ผกูพนับริษัท 
   -  วนัที่ได้รับแต่งตัง้  
      27 กุมภำพนัธ์  2561 

 

38 ไม่มี 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 

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

 

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

มิ.ย.2562-ปัจจบุนั 
ก.พ. 2561– ปัจจบุนั 

 
2551 – ปัจจบุนั 
2550 – ปัจจบุนั

  

-กรรมกำร 
-  กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 
 
 - Director / Executive Director 
 - Director / Executive Director 

-บจ.บียอนด์ แคปปิตอล 
- บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
- Millcon Burapa Co., Ltd. 
  - Millcon Steel Plc. 

ไม่มี 
 
 
 
 
 



                                บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                  แบบ 56-1 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  …………………………………… 

เอกสารแนบ 1-5        แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

สัดส่วน
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) / อ่ืนๆ 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ประวัติการ
ท าผิด

กฎหมาย
ในระยะ 5 

ปี  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

7. นายธานี โลเกศกระวี  
    -  กรรมกำร 
    - กรรมกำรบริหำร 
   -  กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
    ผกูพนับริษัท 
   -  วนัที่ได้รับแต่งตัง้  
       27 กมุภำพนัธ์  2561 

 

48 ไม่มี ไม่มี - 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 
 
 

ไม่มี ก.พ. 2561– ปัจจบุนั 
 

2558 – ปัจจบุนั
   
  

 2558 – ปัจจบุนั 
2555 – 2558 

 
 

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

-บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
- Millcon Steel Plc. 
  
 
- Suntech Metals Co., Ltd. 
  - SCG Trading Co., Ltd. 

 

ไม่มี 

8. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ 
-กรรมการอิสระ 
-ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
ได้รับแต่งตัง้เมื่อวันที่ 22 
ตุลาคม 2561 

64 ไม่มี ไม่มี -ปริญญำเอก เศรษฐศำสตร์ Universite de  
Paris 
-ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์ Universite de  
Paris 
-ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ Universite de  
Paris 
 

- หลกัสตูร Director Certification    
  Program (DCP) รุ่น 262/2018 
-นกับริหำรกำรเงินกำรคลงัภำครัฐ
ระดบัสงู (บงส.) รุ่นที่ 1 
-หลกัสตูร Advanced Audit 
Committee Program (AACP) รุ่นที่ 
2 
-หลกัสตูรวิทยำลยัตลำดทนุ (วตท.)   
รุ่นที่ 20 
-หลกัสตูรบริหำรกำรท่องเที่ยว 
 ส ำหรับผู้บริหำรระดบัสงู กทส.1 
-หลกัสตูร Global Business Leader 
 รุ่นที่ 2 

ต.ค.2561-ปัจจบุนั 
 
 

2561-ปัจจบุนั 
 

2560-ปัจจบุนั 
 

2560-ปัจจบุนั 
2560-ปัจจบุนั 

 
 

2560-ปัจจบุนั 
 

2560-ปัจจบุนั 
 

2558-ปัจจบุนั 
 

2556-2559 

-กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 
-กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยั
ผู้ทรงคณุวฒุิ 
-กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยั
ผู้ทรงคณุวฒุิ 
-กรรมกำรสภำวิทยำลยั ผู้ทรงคณุวฒุิ 
-กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 
-กรรมกำรบริษัท และกรรมกำร
ตรวจสอบ 
-ที่ปรึกษำเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 
-อปุนำยก 
 

-บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
-มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 
 
-มหำวิทยำลยักรุงเทพ 
 
-วิทยำลยันำนำชำติรำฟเฟิลส ์
-บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
-บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็ม 
จ ำกดั (มหำชน) 
-บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกดั 
(มหำชน) 
-สมำคมนกัเรียนเก่ำฝรั่งเศส ในพระบรม
รำชปูถมัภ์ 
-กระทรวงพำณิชย์ 

ไม่มี 



                                บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                  แบบ 56-1 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  …………………………………… 

เอกสารแนบ 1-6        แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

สัดส่วน
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) / อ่ืนๆ 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ประวัติการ
ท าผิด

กฎหมาย
ในระยะ 5 

ปี  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

-รองปลดักระทรวงพำณิชย์ (หวัหน้ำงำน
กลุ่มกำรค้ำระหว่ำงประเทศ) 

9.นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์* 
-กรรมการอิสระ 
-กรรมการตรวจสอบ 
-กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
ได้รับแต่งตัง้เมื่อวันที่ 22 
ตุลาคม 2561  
ลาออก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2562 

56 ไม่มี ไม่มี -ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต  
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
-ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์บณัฑิต  
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- 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 

ต.ค.2561-ก.พ.2562 
 
 

2559-ปัจจบุนั 
 

2559-ปัจจบุนั 
 

2559-ปัจจบุนั 
 

2559-ปัจจบุนั 
 

2558-ปัจจบุนั 
2557-ปัจจบุนั 
2550-2559 

 
2553-2560 

-กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
-กรรมกำร 
 
-กรรมกำร 
 
-กรรมกำร 
 
-กรรมกำร 
 
-กรรมกำร 
-กรรมกำร 
-กรรมกำรผู้จดักำร 
 
-ประชำสมัพนัธ์ 

-บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
-บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล 
จ ำกดั (LHMH) 
-บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจ
เมนท์ จ ำกดั (LHR) 
-บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจ
เมนท์ จ ำกดั (LHH) 
-บริษัท แอล แอนด์ เอช แมเนจเมนท์ 
จ ำกดั (LHM) 
-บริษัท เคลลี่ แอนด์ ไคลน์ จ ำกดั 
-บริษัท เอส.อำร์.ดี นอร์ทอีสท์ จ ำกดั 
-บริษัท สยำม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ 
จ ำกดั 
-สมำคมศนูย์กำรค้ำไทย 

ไม่มี 

10.นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์ 
-กรรมการอิสระ 
-กรรมการตรวจสอบ 
-กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
ได้รับแต่งตัง้เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2562 

41 ไม่มี ไม่มี -ปริญญำตรีวิศวกรรมศำสตร์ คอมพิวเตอร์ 
 มหำวิทยำลยัจฬุำลงกรณ์รำชวิทยำลยั 

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

ก.พ.2562-ปัจจบุนั 
 
 

2559-ปัจจบุนั 
2555-2559 

-กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
-ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิกำร 
-กรรมกำรผู้จดักำร 

-บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
-บริษัท บิลค ์วนั กรุ๊ป จ ำกดั 
-บริษัท ลองกอง สตดูิโอ จ ำกดั 

ไม่มี 



                                บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                  แบบ 56-1 
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เอกสารแนบ 1-7        แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

สัดส่วน
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) / อ่ืนๆ 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ประวัติการ
ท าผิด

กฎหมาย
ในระยะ 5 

ปี  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

11.นางสาวสุรวีย์ ชัยธ ารงค์กูล* 
-กรรมกำรอิสระ 
-กรรมกำรตรวจสอบ 
-กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ได้รับแต่งตัง้เมื่อ 13 ส.ค.2562 

40 ไม่มี ไม่มี -ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
 มหำวิทยำจฬุำลงกรณ์ 
-ปริญญำตรี วิศวกรไฟฟ้ำ(วิศวฯ ควบคมุ)   
สถำบนัพระจอมเกล้ำเทคโนโลยีลำดกระบงั 

-Advance Audit Committee  
Program (AACP 30/2018) 
-Director Certificate Program  
(DCP)263/2018) 
-Director Accreditation Program 

    DAP 137/2017 

พ.ย.2562-ปัจจบุนั 
 

2562-ปัจจบุนั 
2562-ปัจจบุนั 
2561-ปัจจบุนั 

 
2561-ปัจจบุนั 

 
2561-ปัจจบุนั 

 
2560-ปัจจบุนั 

 
2559-ก.ย.2560 

-กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ, 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
-ที่ปรึกษำทำงกำรเงินฝ่ำยบริหำร 
-ที่ปรึกษำทำงกำรเงินฝ่ำยบริหำร 
-กรรมกำร 
-ที่ปรึกษำทำงกำรเงินฝ่ำยบริหำร 
-ที่ปรึกษำทำงกำรเงินฝ่ำยบริหำร 
 
-กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ 
-ที่ปรึกษำทำงกำรเงินฝ่ำยบริหำร 
 
-ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 

-บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
-Ga Mone Pwint, Myanmar 
-บริษัท ไทย เจียระไน กรุ๊ป จ ำกดั 
-บริษัท อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคชัน่ 
เน็ทเวอร์ค จ ำกดั 
-บริษัท ธีระมงคล อตุสำหกรรม จ ำกดั 
(มหำชน 
-บริษัท ออยล์ อำร์ อำส จ ำกดั 
 
-บริษัท ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) 
-บริษัท ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) 

ไม่มี 

12.นางดวงนภา ทองสี 
-  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและ
กำรเงิน ได้รับแต่งตัง้ เมื่อวนัที่  
  4 มกรำคม 2561 
-รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่
กำรเงิน ได้รับแต่งตัง้เมื่อวนัที่ 25 
กมุภำพนัธ์ 2562 

43 ไม่มี ไม่มี -ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ (กำรบญัชี) 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

ไม่มี ก.พ.2562 - ปัจจบุนั 
ม.ค. 2561– ปัจจบุนั 

 
เม.ย.2560 – ธ.ค.2560 

 
ธ.ค.2557– มี.ค.2560  

 
2550 - 2557 

- รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
-  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
 
- ที่ปรึกษำผู้บริหำรฝ่ำยบัญชีและ
กำรเงิน 
-  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน
และรักษำกำรหวัหน้ำฝ่ำยปฏิบตัิกำร 
-  หวัหน้ำฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน  

-บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
-บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
-บริษัท เลิศวินยั แอนด์ ซนัส์ จ ำกดั 
 
-บริษัท ดีดี ธัญกำรย์ จ ำกดั 
 
-บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 

ไม่มี 

13. นำยกฤษฎำ  ปัณฑยุำกร / 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 
 - วนัที่ได้รับแต่งตัง้  
  1 สิงหำคม 2561 

40 0.030 ไม่มี  -ปริญญำตรี คณะมนุษย์ศำสตร์ 
มหำวิทยำลยักรุงเทพ 

ไม่มี 
 
 
 
  
 

ส.ค.61 – ปัจจบุนั 
ก.ค.57 - 61 

- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจ   
- ผู้จดักำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจ   

-บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
- บริษัท ซีว่ำ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั 

ไม่มี 



                                บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                  แบบ 56-1 
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เอกสารแนบ 1-8        แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

สัดส่วน
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) / อ่ืนๆ 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ประวัติการ
ท าผิด

กฎหมาย
ในระยะ 5 

ปี  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ 

14. นำยศิรชชั  เพียรอทุยัวฒัน์ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยยทุธศำสตร์
องค์กรและบริหำรธุรกิจ 
 -วนัที่ลำออก 2 พฤษภำคม 2562 

41 ไม่มี ไม่มี -ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลยัมหิดล 

ไม่มี ส.ค.61 – พ.ค.2562 
2558 – ธ.ค.2559 
2558 – ธ.ค.2559 
2559 – ธ.ค.2561 

 

-ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยยทุธศำสตร์องค์กร
และบริหำรธุรกิจ 
-Logistics Director 
-General Manager 
-Assistant Manager 

-บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
-บริษัท MM Logistics จ ำกดั 
-บริษัท Synova จ ำกดั 
-บริษัท Kerry Logistics จ ำกดั 

ไม่มี 

15. นำงอรุุจฉัท  สภุวนั 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฎิบตัิกำรและ
บริหำรทรัพยำกรบคุคล 
 -วนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
1 กมุภำพนัธ์ 2562 

60 ไม่มี ไม่มี -ปริญญำตรี คณะรัฐศำสตร์เอกบริหำรรัฐ
กิจ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

ไม่มี ก.ค.2562-ปัจจบุนั 
ก.พ.2562 – มิ.ย.2562 

 
2535 – ธ.ค.2549 

 
2550 – ธ.ค.2555 

2556 - 2557 

-ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฎิบตัิกำร 
-ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฎิบตัิกำรและบริหำร
ทรัพยำกรบคุคล 
-ท ำงำนในแผนกปฎิบตัิกำรต ำแหน่ง
สดุท้ำยคือผู้จดักำรฝ่ำยฝ่ำยปฎิบตัิกำร 
-ผู้จดักำรฝ่ำยบคุคล 
-ผู้จดักำรฝ่ำยปฎิบตัิกำร 

-บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
-บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
-ยพีูเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเซส จ ำกดั 
 
-ยพีูเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเซส จ ำกดั 
-ยพีูเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเซส จ ำกดั 

ไม่มี 

16.นำยสดดุี ควุนัทรำรัย 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยยทุธศำตร์องค์กร
และบริหำรธุรกิจ 

-วนัที่ได้รับแต่งตัง้  
1 กรกฎำคม 2562 

40 ไม่มี ไม่มี -ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยักรุงเทพ 

ไม่มี ก.ค.2562-ปัจจบุนั 
 

ส.ค. 2556 - มิ.ย. 2562 
ต.ค. 2548 - ก.ค. 2556 

-ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยยทุธศำตร์องค์กรและ
บริหำรธุรกิจ 
-ผู้จดักำรฝ่ำยกลยทุธ์ลกูค้ำโกลบอล 
-ผู้จดักำรฝ่ำยกลยทุธ์ลกูค้ำโกลบอล 

-บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
-บริษัท ซีว่ำ เฟรท (ประเทศไทย) จ ำกดั 
-บริษัท ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิส 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ไม่มี 

17. นำงสำวกรวรรณ แสนชมภ ู
  - เลขำนกุำรบริษัท  
- วนัที่ได้รับแต่งตัง้  
  14 สิงหำคม 2561 

 

46 ไม่มี ไม่มี -ปริญญำตรี กำรบริหำรธุรกิจ (กำรบัญชี) 
มหำวิทยำลยัรำชภฎัธนบรีุ 

ไม่มี ก.ค. 2561 – ปัจจบุนั 
2558 – มิ.ย. 2561 

 
 

2554 – 2557 
 

2551-2554 
 

2649-2550 

- เลขำนกุำรบริษัท 
- ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
- สมหุ์บญัชี 
- เลขำนกุำรบริษัท 
- ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
 
- ผู้ช่วยผู้จดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
 
- ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

- บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
- บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 
- บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 
- บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 
- บริษัท ยเูนี่ยนอินเตอร์ ประกนัภยั 
จ ำกดั (มหำชน) 
- บริษัท ฟีนิกซ์ประกนัภยั (ประเทศไทย)
จ ำกดั (มหำชน) 
- บริษัท วี อำร์ วนั เรดิโอ จ ำกดั 
 

ไม่มี 



                                บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                  แบบ 56-1 
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เอกสารแนบ 1-9        แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขำนุกำรบริษัท จะต้องปฏิบตัิหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดในมำตรำ  89/15 และมำตรำ 89/16 ของพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ในวนัที่ 31 
สิงหำคม 2551 ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบับริษัท มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้
หน้ำที่ตำมกฎหมำยของเลขำนกุำรบริษัทมีดงันี ้

1. จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรดงัตอ่ไปนี ้

• ทะเบียนกรรมกำร 

• หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบริษทั 

• หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยคณะกรรมกำรหรือผู้บริหำร และจดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียตำมมำตรำ 89/14 ให้ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบทรำบภำยใน 7  วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับรำยงำนนัน้ 
3. ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 

นอกจำกนี ้เลขำนกุำรบริษัทยงัมหีน้ำที่อื่นตำมที่บริษัทมอบหมำย ดงันี ้

• ให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และข้อพึงปฏิบตัิด้ำนกำรก ำกบัดแูลในกำรด ำเนินกิจกรรมของคณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

• ท ำหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรจดัประชมุคณะกรรมกำรบริษัทและประชมุผู้ ถือหุ้น 

• ติดต่อประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำยในบริษัทให้ปฏิบตัิตำมมติคณะกรรมกำรบริษัทและมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

• ติดต่อประสำนงำนกบัหน่วยงำนที่ก ำกบัดแูล เช่น ส ำนกังำนตลำดหลกัทรัพย์ฯ และดแูลกำรเปิดเผยข้อมลูและรำยงำนสำรสนเทศต่อหน่วยงำนท่ีก ำกับดแูลและสำธำรณชน ให้
ถกูต้องครบถ้วนตำมกฎหมำย 

• จดัให้มีกำรปฐมนิเทศ ให้ค ำแนะน ำแก่กรรมกำรท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ใหม่ 

• หน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัท 
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3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทร่วม, บริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 

 
รำยชื่อ 

 

 
B 

 
บริษัทย่อย 

Beyond Capital Co., Ltd. 

 
บริษัทร่วม 

CPSL 
1.  พลเอก จงศกัดิ์ พำนิชกลุ XX , /  - 
2. นำยฐิติศกัดิ์ สกลุครู X , / / - 
3. นำยวฒุิชยั ดวงรัตน์ /  - 
4. นำงสำวสรุวีย์ ชยัธ ำรงค์กลู /  - 
5. นำยธีรบลูย์ อริยสทุธิวงศ ์ /  - 
6. นำงสำวสทุธิรัตน์ ลีสวสัดิ์ตระกลู / / - 
7. นำยธำนี โลเกศกระว ี /  - 
8. นำยดนยั เป่ียมทิพย์มนสั /  / 
9. นำยพงศ์ศิริ ศิริธร / , //  - 
10. นำงดวงนภำ ทองสี ///, ////  - 
11. นำยกฤษฎำ ปัณฑยุำกร ////  - 
12. นำยสดดุี ควุนัทรำรัย ////  - 
13. นำงอรัุจฉทั สภุวนั ////  - 

หมำยเหต ุ XX=ประธำนกรรมกำร X=รองประธำนกรรมกำร  /=กรรมกำร //=ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  ///=รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
  ////=ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย 
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     เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรบริษัทร่วม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 มีดงันี ้

 
รำยชื่อ 

 

 
Begistics Pcl. 

 
บริษัทย่อย 
Beyond 
Capital 

 
บริษัทร่วม 

CPSL 

 
GA Power 

Ltd. 

1. พลเอก จงศกัดิ์ พำนิชกลุ XX , / - - - 
2. นำยฐิติศกัดิ์ สกลุครู X , / / - - 
3. นำยวฒุิชยั ดวงรัตน์ / - - - 
4. นำงสำวสรุวีย์ ชยัธ ำรงค์กลู / - - - 
5. นำยธีรบลูย์ อริยสทุธิวงศ์ / - - - 
6. นำงสำวสทุธิรัตน์ ลีสวสัดิ์

ตระกลู 
/ / - / 

7. นำยธำนี โลเกศกระว ี / - - - 
8. นำยดนยั เป่ียมทิพย์มนสั / - / - 
9. นำยพงศ์ศิริ ศิริธร / , // - - - 
10. นำงสำวสขุวรรณ สทุธิวงศ์ - - / , // - 
11. นำยตวงวฒุิ ปัญญำดิลก - - / - 
12. นำยถิรพงศ์ ค ำเรืองฤทธ์ิ - / - - 

 

หมายเหต ุ XX  =  ประธำนกรรมกำร 

  X = รองประธำนกรรมกำร 
  / = กรรมกำร 
  // = กรรมกำรผู้จดักำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
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     เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
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ในกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2562  ได้ตัง้แต่งนำงสำว
นภำพร วงศ์กอ ให้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท และเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ  เนื่องจำกมีประสบกำรณ์ ด้ำนกำรตรวจสอบและมีควำมเข้ำใจในกิจกรรมและกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท จึงเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมที่จะปฎิบตัิงำนหน้ำที่ดงักล่ำวได้อย่ำงเหมำะสมเพียงพอ 

 
 ทัง้นี ้กำรพิจำรณำและอนุมัติ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ำยผู้ด ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในของบริษัทจะต้องผ่ำนกำรอนมุตัิ หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

ชื่อ-นำมสกลุ นำงสำวนภำพร วงศ์กอ 
ต ำแหน่ง หวัหน้ำแผนกตรวจสอบภำยใน 
วฒุิกำรศกึษำ ปริญญำตรีบญัชี – กำรบญัชี 
ประวตัิกำรอบรม ไม่มี 
ประสบกำรณ์ท ำงำน หวัหน้ำแผนกตรวจสอบภำยใน บริษัท บี จิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  บริษัท อสิเทิม จ ำกดั 
 เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน สถำบันวิจัยกำรแพทย์แผนไทย กระทรวง

สำธำรณสขุ 
 เจ้ำหน้ำที่บญัชี บริษัท คอสยำม จ ำกดั 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ รับผิดชอบงำนด้ำนตรวจสอบภำยในขององค์กร รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อ

คณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้บริหำร  โดยมีบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดงันี ้ 
1.  สอบทำนควำมเพียงพอและเหมำะสมของระบบกำรควบคมุภำยในขององค์กร    
     เพื่อพฒันำและปรับปรุงระบบกำรควบคมุภำยในให้มีประสิทธิภำพและเหมำะสม 
     ยิ่งขึน้ 
2.  สอบทำนกำรและสนบัสนนุให้มีกำรพฒันำระบบกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพ 
     อย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ 
3.  สอบทำนกำรประเมินควำมเส่ียงภำยในองค์กร  เพื่อหำมำตรกำรป้องกนัและลด    
    ควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึน้ 
4.  เสนอแนวทำงแก้ไข ให้ค ำแนะน ำเก่ียวกบักำรควบคมุภำยในของบริษัท 
5.  ปฏิบัติงำนอื่นที่เก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบภำยใน ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผู้บริหำร 
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เอกสารแนบ 4 

รำยละเอียดเก่ียวกบัรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน 
รายการ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน 

วัตุประสงค์การประเมินราคา
ทรัพย์สิน 

วันที่ประเมิน 
ทรัพย์สิน 

ราคาประเมิน ผู้ควบคุมการปฎิบตัิงาน 
 (บาท) หรือผู้ประเมินหลกั 

สิทธิกำรเชำ่ที่ดิน พร้อมสิ่งปลกูสร้ำง ท่ำเทียบเรือ-โกดงัพกัสินค้ำ และอำคำร
สนบัสนนุ พร้อมส่วนควบ รวม 11 รำยกำร สญัญำเช่ำทีด่ิน ฉบบัลงวนัท่ี 4 ธ.ค. 
2541 บนที่ดินโฉนดเลขที่ 464, 9286, 10234, 11562, 11563, 16607, 
16608, 16677, 16678, 21279, 23209, 23210, 23212, 23473 รวม 14 
โฉนด และบำงส่วนของโฉนดเลขที่ 5377 เนือ้ที่ดินเช่ำร่วม 96-0-7 ไร่ หรือ 
38,407 ตร.ว.  
ที่ตัง้ 8/1หมู่ที่ 8 ถนนสขุมุวิท (สำยเกำ่) ต ำบลบำงปะกง อ ำเภอบำงปะกง 
จงัหวดัฉะเชงิเทรำ  
ใช้หลกัเกณฑ์เพื่อทรำบมลูคำ่จำกกำรใช้ประโยชน์ (Value In Use) ของ
โครงกำร โดยใช้รำยได้ (Income Approach) 
รำยงำนเลขที่ A62GEN0060-1 

184,100,000.00  บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิตอล จ ำกดั 

เพื่อทรำบมลูคำ่กำรใช้ประโยชน์ 
(Value In Use) ของโครงกำรจำกงบ
กำรเงิน เพื่อทดสอบด้อยค่ำเพื่อ

ประโยชน์ทำงกำรบญัช ี

21 ม.ค. 2562 
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รายการ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน 
วัตุประสงค์การประเมินราคา

ทรัพย์สิน 
วันที่ประเมิน 

ทรัพย์สิน 
ราคาประเมิน ผู้ควบคุมการปฎิบตัิงาน 

 (บาท) หรือผู้ประเมินหลกั 
เคร่ืองจกัรในอตุสำหกรรมทำ่เทยีบเรือ และโกดงัพกัสินค้ำ รวม 6 รำยกำร 
(เป็นเคร่ืองจกัรที่ไม่จดทะเบียนเคร่ืองจกัร จ ำนวน 6 รำยกำร) 
ที่ตัง้ 8/1หมู่ที่ 8 ถนนสขุมุวิท (สำยเกำ่) ต ำบลบำงปะกง อ ำเภอ 
บำงปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรำ 
ใช้หลกัเกณฑ์เพื่อก ำหนดมลูคำ่ตลำด โดยใช้วิธีค ำนวณจำกต้นทนุ (Cost 
Approach) เป็นวิธีสรุปมลูคำ่ทรัพย์สิน 
รำยงำนเลขที่ A62GEN0059 

18,713,000 บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิตอล จ ำกดั 
เพื่อทรำบมลูคำ่ทรัพย์สิน น ำไปใช้
ภำยในกจิกำรท่ีมิใช่วตัถปุระสงค์

สำธำรณะปัจจบุนั 
21 ม.ค. 2562 
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   เอกสารแนบ 5 

  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 
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เอกสำรแนบ 5-2        แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท บ ีจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี ้

 

1.นำยวฒุิชยั ดวงรัตน์  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2.นำยธีรบลูย์ อริยสทุธิวงศ์  กรรมกำรตรวจสอบ* 

3.นำงสำวสรุวีย์ ชยัธ ำรงคก์ลู  กรรมกำรตรวจสอบ* 
หมำยเหต ุ

นำยธีรบลูย์ อริยสทุธิวงศ์ ได้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2562 

นำงสำวสรุวีย ์ชยัธ ำรงค์กลู ได้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวนัท่ี 13 สิงหำคม 2562 

 

ได้ปฏิบัติภำรกิจตำมขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  และตำมข้อบังคบัของ

ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชมุรำยไตรมำส เพื่อพิจำรณำ

เร่ืองต่ำง ๆ โดยมีข้อสรุปดงัต่อไปนี ้

1. สอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงิน (รำยไตรมำสและประจ ำปี) ท่ีถูกต้องและเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องของ
บริษัทอย่ำงเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
 

2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบควบคุมภำยในและระบบตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภำพ
รวมทัง้พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำ
แต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำง หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ
หน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

 
3. สอบทำนให้ควำมเห็นชอบแผนงำนตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับควำมเส่ียงองค์กร รวมทัง้ก ำกับดูแลกำร

ปฏิบัติงำนตรวจสอบให้เป็นไปตำมแผนงำน และมำตรฐำนสำกลว่ำด้วยกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบ
ภำยใน 

 
4. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรประเมินควำมเส่ียงที่ส่งผลกระทบกับบริษัท รวมถึงควำมเส่ียงเก่ียวกับกำรทุจริต 

เพื่อให้มัน่ใจว่ำมีกำรป้องกันควำมเส่ียงที่จะท ำให้เกิดโอกำสกำรทจุริตที่มีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทน้อยที่สดุ 

 
5. พิจำรณำและทบทวนนโยบำยดงัต่อไปนี ้ให้มีควำมเหมำะสมกบัรูปแบบธุรกิจ สภำพแวดล้อมบริษัท วฒันธรรม

องค์กร 
• นโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่  
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เอกสำรแนบ 5-3        แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

• นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  
• ประมวลจริยธรรม  
• นโยบำยกำรเผยแพร่ข้อมลู 
• นโยบำยกำรให้ควำมคุ้มครองผู้ให้ข้อมลู และกำรสอบสวนเร่ืองร้องเรียน 
• นโยบำยควำมปลอดภยัสำรสนเทศ 

6. ด ำเนินกำรให้ฝ่ำยบริหำรจดัให้มีกระบวนกำรรับและก ำกบัดแูลกำรรับเร่ืองร้องเรียน 
 

7. สอบทำนให้บริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์
หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

 
8. พิจำรณำคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีเก่ียวกับวตัถุประสงค์ในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ ขอบเขต แนวทำง แผนงำน และ
ปัญหำที่พบระหว่ำงกำรตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบญัชีเห็นว่ำเป็นสำระส ำคญั รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกับ
ผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้  

 
9. พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถกูต้องและครบถ้วน

ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูในกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักล่ำว
อย่ำงถกูต้องครบถ้วน ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 

 
10. จัดท ำรำยงำนผลกำรก ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของ

บริษัทซึง่รำยงำนดงักล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมลูดงัต่อไปนี ้
• ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
• ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัท 
• ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
• ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
• ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยงำนท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
• จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
• ควำมเห็นชอบหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎบตัร 
• รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 

11. ปฏิบตัิหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่ง คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง
และคณะกรรมกำรของบริษัทยงัคงมีควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษัทต่อบคุคลภำยนอก 
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เอกสำรแนบ 5-4        แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

 
12. จัดให้มีกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้คณะ แสดงให้เห็นว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบได้

ปฏิบัติหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และมีกำรปฏิบัติงำนที่ สอดคล้องกับ
แนวทำงปฏิบตัิที่ดี 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ก ำกับดูแลให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด

หลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท ส ำ หรับปี 2563 นี ้

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทให้แต่งตัง้ นำยเจษฎำ หังสพฤกษ์ ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุำตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นำงสำวกรรณิกำร์ วิภำณุรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 

7305 และ/หรือนำยจิโรจ ศิริโรโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5113 ของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ำกัด 

เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท โดยกำรแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและค่ำสอบบัญชีขึน้อยู่กับกำรอนุมัติของผู้ ถือหุ้นในกำร

ประชมุสำมญัประจ ำปี 2563 นี ้

 

 

 

                      
             นำยวฒุิชยั  ดวงรัตน์ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
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เอกสำรแนบ 5-5        แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 
 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบกำรเงินของ บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และงบกำรเงินรวมของบริษัท บ ี

จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย รวมถงึข้อมลูสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฎในรำยงำนประจ ำปี 

 

ซึง่ได้จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำน กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ภำยใต้พระรำชบญัญัตกิำรบญัชี พ.ศ.2543 และพระรำชบญัญัติ

วิชำชีพ พ.ศ.2547 รวมถงึกำรตีควำมและแนวปฏิบตัิ ทำงกำรบญัชีที่ประกำศใช้โดยสภำวชิำชีพบญัชี และพระรำชบญัญตัิ

หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 คณะกรรมกำรบริษทัได้ค ำนึงถึงนโยบำยกำรบญัชีทีน่ ำมำปฏิบตัิ และเชื่อวำ่

นโยบำยดงักล่ำวมีควำมเหมำะสม และได้ถือปฏิบตัิอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินยงัได้เปิดเผยข้อมลู

ที่เป็นประโยชน์ และมีสำระส ำคญัทำงกำรเงิน โดยใช้ข้อมลูที่เป็นเหตเุป็นผลในกำรพิจำรณำ และกำรประมำณกำรท่ี

รอบคอบมำสนบัสนนุ ผู้สอบบญัชีภำยนอกของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบกำรเงินและแสดงควำมเหน็อย่ำงไมม่ีเงื่อนไขไว้ใน

รำยงำนของผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 

 

นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรบริษทัยงัมีหน้ำที่ในกำรควบคมุดแูล ให้บริษัทฯ มีระบบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรทีมีประสิทธิภำพ ซึ่ง

รวมไปถึงกำรบริหำรควำมเส่ียง กำรควบคมุภำยใน และกำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบ เพื่อให้ควำมมัน่ใจในเร่ืองควำมถกูต้อง 

และครบถ้วนของข้อมลูทำงกำรเงินของบริษัทฯ  

 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยคณะกรรมกำรอิสระทัง้ชดุ โดยมีหน้ำที่ในกำร

ควบคมุดแูลควำมถกูต้อง และควำมเพียงพอของขัน้ตอนรำยงำนทำงกำรเงิน รวมทัง้กำรประเมินควำมเพียงพอของระบบ

ควบคมุภำยใน และประสิทธิภำพของระบบกำรควบคมุภำยในเป็นรำยปี และควำมเป็นอิสระของระบบกำรตรวจสอบ

ภำยใน ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้แสดงไว้ในรำยงำนประจ ำปี ในส่วนรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

งบกำรเงินของบริษัทฯ และงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษทัย่อยได้รับกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือ 

บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ำกดั ในกำรตรวจสอบนัน้ทำงคณะกรรมกำรและผู้บริหำรได้สนบัสนนุข้อมลูและเอกสำรต่ำงๆ 

เพื่อให้ผู้สอบบญัชีสำมำรถตรวจสอบและแสดงควำมเห็นได้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีโดยควำมเห็นของผู้สอบบัญชีได้

ปรำกฎในรำยงำนของผู้สอบบญัชีซึง่แสดงไว้ในรำยงำนประจ ำปีแล้ว 

 

 

 

 



                                บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)      แบบ 56-1  

 
                                                                                                                             …………………………………… 

เอกสำรแนบ 5-6        แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท ด้วยระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท และกำรตรวจสอบภำยในของบริษัท

สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมัน่ได้ว่ำงบกำรเงินของ บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และงบกำรเงินรวมของบริษัท บี จิสติกส์ 

จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อยและรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทมีควำมถกูต้องในสำระส ำคญัแล้ว  

  

 

     

 

                                                                          พล.อ. จงศกัดิ์ พำนิชกลุ                 

                                                                          ประธำนกรรมกำรบริษัท 

 

 

 

                                                                               นำยฐิติศกัดิ์ สกลุครู 

                                                                            ประธำนกรรมกำรบริหำร                                                    



                               บริษัท บี จิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)               แบบ 56-1  

 
                                                                                                                             …………………………………… 

เอกสำรแนบ 6-1        แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

 

 

 

 

 

 

   เอกสารแนบ 6 

  แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 

รอบปีบัญชีสิน้สุดวันที 31 ธันวาคม 2562 

 

                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               บริษัท บี จิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)               แบบ 56-1  

 
                                                                                                                             …………………………………… 

เอกสำรแนบ 6-2        แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 

  แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 

รอบปีบัญชีสิน้สุดวันที 31 ธันวาคม 2562 

 

 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

  

บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี ให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัท ในรอบปีบญัชีที่ผ่ำนมำ เป็นจ ำนวนเงิน 1,925,933 

บำท (หนึ่งล้ำนเก้ำแสนสองหมื่นห้ำพันเก้ำร้อยสำมสิบสำมบำทถ้วน) ซึ่งยงัไม่รวมค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ท่ีเกิดขึน้จริงที่เก่ียวเนื่อง

กบักำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่ำงหำก ทัง้นีไ้ม่เกิน 96,000 บำท (เก้ำหมื่นหกพนับำทถ้วน) 

 

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) 

- ไม่มี – 

 

 

ช้อมลูข้ำงต้น  

 ถกูต้องครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้ ข้ำพเจ้ำขอยนืยนัว่ำไมม่ีข้อมลูกำรให้บริกำรอืน่ท่ีบริษัทและบริษัทย่อย 

จ่ำยให้ข้ำพเจ้ำ ส ำนกังำนสอบบญัชีที่ข้ำพเจ้ำสงักดั และบคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกบัข้ำพเจ้ำ   

 

          ไม่ครบถ้วน กล่ำวคือ........................................................................................................................... 

....................................................................................... 

เมื่อปรับปรุงข้อมลูข้ำงต้น (ถ้ำมี) ข้ำพเจ้ำขอยืนยนัว่ำข้อมลูทัง้หมดในแบบฟอร์มนี ้ แสดงค่ำตอบแทนสอบบญัชีและ

ค่ำบริกำรอื่นที่บริษัทและบริษัทยอ่ยจ่ำยให้ข้ำพเจ้ำ  ส ำนกังำนสอบบญัชีที่ข้ำพเจ้ำสงักดั และบคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้อง

กบัข้ำพเจ้ำและส ำนกัสอบบญัชดีงักล่ำว ที่ถกูต้องครบถ้วน 

 

 

 ลงชื่อ___________________________ 

                                                                                                   (นำงสำวกรรณิกำร์ วิภำณรัุตน์)  

                                                                                            สงักดั     บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ำกดั  

                                                                                      ผู้สอบบญัชีของบริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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