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ส่วนที 1 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัท บี จสิติกส์ จํากดั (มหาชน) (เดมิ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน)) ทําธุรกิจให้บริการ

ด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร มีความมุ่งมนัจะเป็นหนงึในผู้นําในการให้บริการด้านโลจสิตกิส์แบบครบวงจรในห่วงโซ่

อปุทาน (Integrated Logistics) ของประเทศไทย จงึสร้างค่านิยมหลกั (Core Value) เพือเป็นบรรทดัฐานทีเป็น

ลกัษณะเฉพาะขององค์กร และส่งผลต่อพฤติกรรมองค์กร เพือเป็นแนวทางในการประพฤตปิฏิบติัของพนกังานใน

องค์กร โดยสร้างโซลชูนัอย่างยงัยืนด้วยวิธีการทีชาญฉลาดให้แกล่กูค้าและคู่ค้าทางธุรกิจของเรา ทํางานอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพือสร้างผลตอบแทนอยา่งยงัยืนให้แกผู่้ ถือหุ้น และบริษัทและพนกังานอาศยัอยูร่่วมกบัสังคมและ

สงิแวดล้อมได้อย่างยงัยืน      บริษัทจดทะเบียนเปลียนแปลงชือและโลโก้ของบริษทัเป็น บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั 

(มหาชน) เมือวนัที 21 กมุภาพนัธ์ 2561 ทีกระทรวงพาณิชย์ ตามมติทีประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครังที   1/2561 เมือวนัที 

8 กมุภาพนัธ์ 2561 ทงันีเพือให้สอดคล้องกบัพนัธกิจของบริษัท  

วิสัยทศัน์ ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท คือ 

เป็นผู้นําในการให้บริการทางด้านห่วงโซ่อปุทานและโลจิสติกส์แบบครบวงจรของประเทศไทย 

พันธกิจ ของบริษัท คือ 

เป็นหนึงในผู้ นําของให้บริการทางโลจิสติกส์แบบครบวงจรในห่วงโซ่อุปทาน (Integrated Logistics) ของ

ประเทศไทยทีเชือมโยงเครือข่ายทัวโลก เพือการเติบโตทางธุรกิจแบบยังยืนและสร้างความพึงพอใจให้กับ

ลกูค้า และสร้างคณุค่าให้กบัผู้มีส่วนได้เสีย 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

บริษัท บี จสิติกส์ จํากดั (มหาชน) ทําธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ซงึประกอบด้วย 

1. บริการท่าเทียบเรือและลานตู้คอนเทนเนอร์และคลงัสินค้า ซงึตงัอยูบ่ริเวณปากแม่นําบางปะกงเชือมต่อกบั

อา่วไทย  

2. บริการรับจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding Services and 

Transport Management Service)และบริการพิธีการศลุกากร (Customs Clearance)  

3. บริการขนส่งในประเทศ โดยมีรถหวัลาก และหางลาก รองรับงานบรรทกุสินค้าทีหลากหลาย เช่น ตู้คอน

เทรนเนอร์ สินค้าเทกอง สินค้าขนาดใหญ่ 
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4. บริการบริหารจดัด้านโลจสิตกิส์กบัโครงการตา่งๆ (Project Management)  

5. บริการบรรจุสินค้าแบบเตม็ตู้และไม่เตม็ตู้  เพือการสง่ออกและนําเข้า (FCL&LCL Import & Export) 

6. บริการขนส่งสินค้าและบริการระวางเรือระดบัย่อย (NVOCC) บริการรวบรวมสินค้าตงัแต่สองรายการขนึ

ไปเพือประหยดัค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (Consolidation) บริหารจดัการบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ 

(CFS) ทงัการนําเข้าและส่งออก ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ (ท่าเรือคลองเตย) 

7. บริการทีปรึกษาทางการค้า (Trade Consultant Service) 
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ประวัตคิวามเป็นมาของบริษัท 

บริษัทเริมดําเนินธุรกิจท่าเทียบเรือและการให้บริการอืนๆทีเกียวข้อง ตงัแตปี่  เป็นต้นมา โดยได้รับ

ใบอนญุาตทีสําคญัเกียวกบัการให้บริการท่าเทียบเรือ ได้แก ่ ใบอนญุาตประกอบกิจการท่าเรือเดนิทะเล ใบอนุญาตให้

ใช้ท่าเทียบเรือ ใบอนญุาตให้เปิดทําเนียบท่าเรือและโรงพกัสินค้า และใบอนญุาตให้เปิดดําเนินการโรงพกัสินค้าเพือ

ตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจขุองขาออกนอกเขตทําเนียบท่าเรือ (ICD)  

ในอดีต การดําเนินธุรกิจท่าเทียบเรือของบริษัท มีลกัษณะเป็นท่าเทียบเรือสินค้าบรรจตุู้  (Container 

Terminal) โดยมีการให้บริการกบัเจ้าของเรือ เจ้าของตู้สินค้า และผู้ส่งออกและนําเข้าสินค้า แต่เนืองจากร่องนําบางปะ

กงตืนเขินเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเข้าเทียบท่าเรือของบริษัทไม่ได้ ส่งผลให้รายได้ของบริษัทลดลงอย่างมาก 

ปัจจุบนั บริษัทจงึต้องปรับเปลียนมาให้บริการกบัเรือขนส่งสินค้าชายฝัง (ขนส่งภายในประเทศ) และเรือลําเลียงทีขน

สินค้าประเภทเทกองตงัแตปี่  เป็นต้นมา 

ตามแผนการขยายธุรกจิของบริษัทในด้านโลจิสติกส์นนั บริษัทได้เริมดําเนินธุรกจิบริการขนส่งทางถนน การ

บริการให้เช่ารถเครน การจําหน่ายรถบรรทุก และ การบริการซ่อมรถ ตงัแตเ่ดือนธนัวาคม  เป็นต้นมา 

ปัจจุบนั บริษทัจงึสามารถให้บริการด้านโลจสิตกิส์แบบครบวงจรในห่วงโซอ่ปุทาน (Integrated Logistics) ที

หลายหลากมากขนึ ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ครบวงจรมากขึน ซงึโดยสรุปแล้วมีการบริการทีดําเนินการอยู่

คือ ท่าเทียบเรือเพือขนถ่ายสินค้าเทกอง โรงพกัสินค้าเพือตรวจปลอ่ยของขาเข้าและบรรจุของขาออกนอกเขตทําเนียบ

ท่าเรือ (ICD) คลงัสนิค้าทวัไปและบริหารภายในคลงัสินค้า การขนถา่ยสนิค้า การให้เช่ารถเครน บริการดําเนินพิธีการ

ศลุกากรสําหรับการนําเข้าและส่งออก การขนสง่ทางถนน ในส่วนการจําหน่ายรถบรรทุก และ การบริการซอ่มรถบริษัท

ไม่ได้ดําเนินงานด้านนีแล้ว 

บริษัทยงัพจิารณาทีจะเพมิการบริการทีเกียวข้องในอนาคตอีกหลายประเภท ตามความต้องการของลกูค้า 

เชน่ คลงัสนิค้าทณัฑ์บน ซงึกําลงัอยู่ในระหว่างขอใบอนญุาตและจัดตงักบัทางกรมศุลกากร ซงึเป็นการดําเนินการที

สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ และพนัธกิจของบริษัท 
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การเปลียนแปลงและพัฒนาการทสีําคัญ 

วันท ี  เมษายน  Exim Bank ได้ฟ้องศาลให้บริษัท แพลทตินมั เอ็มเมอรัลด์ จํากดัในฐานะลกูหนี, 

บริษัท และ บริษัท แพลทตินมั คอนเทนเนอร์ไลน์ส จํากดั ในฐานะผู้ คําประกนัให้ชําระหนีเป็นจาํนวน .  ล้านบาท 

พร้อมทงัดอกเบียในอตัราร้อยละ  ต่อปี ของเงนิต้น .  ล้านบาทนบัตงัแตว่นัที  เมษายน  ศาลตกลงให้

เลือนการไกล่เกลียและสืบพยานหลายครัง เมือวนัที  กมุภาพนัธ์  ศาลได้ตกลงให้เลือนการไกล่เกลียและ

สืบพยานไปเป็นวนัที  พฤษภาคม   

วันที  เมษายน  รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกลู ได้ยืนหนงัสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการและ

กรรมการตรวจสอบ เนืองจากได้รับการแตง่ตงัเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน สํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ดงันนั ทีประชมุผู้ถือหุ้นประจําปี  จงึได้มีมติแต่งตงั

นางอารีย์ เตมิวฒันาภักดี เป็นกรรมการแทน 

วันท ี  มิถุนายน  คณะกรรมการมีมติแตง่ตงันางอารีย์ เติมวฒันาภักดี เป็นกรรมการตรวจสอบแทน 

รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกลู 

วันที  กรกฎาคม  นายนพพร เทพสิทธา ได้ยืนหนงัสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบ เนืองจากได้รับการเสนอชือให้เป็นกรรมการองค์กรภาครัฐ โดยคณะกรรมการได้มีมตแิต่งตัง   นาย

สรัุตน์ ประลองศิลป์ เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบแทน เมือวนัที  สิงหาคม  

วันที  พฤศจกิายน 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติแต่งตงันายวีระศกัดิ สตุณัฑวิบลูย์  กรรมการ

ตรวจสอบเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  

วันที  พฤศจกิายน  นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี ซงึเดมิถือหุ้นจํานวน , ,  หุ้น คิดเป็น

สดัสว่นร้อยละ .  ได้ขายหุ้น BTC จํานวน , ,  หุ้น ให้กบับุคคลทวัไปผ่านระบบการซอืขายของตลาด

หลกัทรัพย์ส่งผลให้มีหุ้นคงเหลือหลงัการขายเพียง ,  หุ้นคดิเป็นร้อยละ .  อยา่งไรก็ตามการขายหุ้นดงักล่าว

ไม่ได้มผีลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจดัการของบริษัทแต่อยา่งใด 

เมือวันที  เมษายน  นางบงกช รัศมีไพศาล ซงึเป็นกรรมการของบริษัท ได้เปลียนนามสกลุ จากเดิม 

นางบงกช รัศมีไพศาล มาเป็น  นางบงกช รุ่งกรไพศาลแทน 

วันที  พฤษภาคม  ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี  มีมตแิต่งตงันายฐิติศกัดิ สกลุครู เป็น

กรรมการแทนนายศภุกจิ ดุลยพิชช์ กรรมการทีออกตามวาระ 

วันท ี  มิถุนายน  นายยงยศ ปาละนิตเิสนา กรรมการบริษัท โดยแจ้งความประสงค์ขอลาออกจาก

การเป็นกรรมการบริษทั  



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน)   

 

…………………………………… 

สว่นที 1-5    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2561 

วันท ี  กรกฎาคม  คณะกรรมการได้มีมตแิต่งตงั นายดนยั เปียมทิพย์มนสั เป็นกรรมการบริษทัแทน

นายยงยศ ปาละนิติเสนา กรรมการทีลาออก โดยให้มีผลตงัแต่วนัที  กรกฎาคม  เป็นต้นไป พร้อมทงัมอบหมาย

ให้ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายปฏิบตัิการ (Chief Operation Officer) อีกตําแหน่งหนึงโดยให้มีผลตงัแตว่ันที 

 กรกฎาคม  เป็นต้นไป   

วันท ี23 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการได้มีมติอนมุตัิการลาออกของนางบงกช รุ่งกรไพศาล จากตําแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าทีบริหารของบริษัทเนืองจากมีภารกิจอนืๆ มากขนึ รวมถึงได้รับแต่งตงัเป็นคณะกรรมการ Logistics 

System & Trade Facilitation ของสภาผู้ ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย จงึทําให้ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีประธาน

เจ้าหน้าทีบริหารของบริษัทได้อย่างเตม็กําลงั โดยให้มีผลตงัแต่วนัที 1 กนัยายน 2558 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามนาง

บงกช รุ่งกรไพศาล ยงัคงดํารงตําแหน่งกรรมการและเลขานุการบริษัท ต่อไป  

วันท ี  สงิหาคม  นายกิจจา สมญัญาหรัิญ ซีงได้ยืนหนงัสือลาออกจากการเป็นกรรมการ  

วันท ี  สงิหาคม 558 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกของ นายสรัุตน์ ประลองศิลป์ จาก

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตงัแต่วนัที  สิงหาคม  และมีมติแต่งตงั นายสรัุตน์ ประลองศิลป์ เป็น

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร (Chief Executive Officer) (เพิมเติมจากตําแหน่งกรรมการบริษัท) โดยมีผลตงัแต่วนัที  

กนัยายน  เป็นต้นไป แทนนางบงกช รุ่งกรไพศาล ทีได้ลาออกจากประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  

วันท ี  ตุลาคม   บริษัทได้รับแจ้งจากพลเอก มนตรี สงัขทรัพย์ ประธานกรรมการว่าประสงค์จะ

ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ และกรรมการบริษทั โดยให้มผีลตงัแต่วนัที  ตลุาคม  เป็นต้นไป และ

ได้รับแจ้งจาก นางบงกช รุ่งกรไพศาล วา่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นเลขานุการบริษัทโดยให้มีผลตังแตว่นัที  

พฤศจิกายน     เป็นต้นไป 

วันท ี  ตุลาคม 2558 ทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตังตําแหน่งต่างๆ  ดงันี 

1.  พลเอกจงศกัด ิพานิชกลุ เป็นกรรมการอสิระและประธานกรรมการ แทน พลเอก มนตรี สงัขทรัพย์                       

2. นายมานิต นิธิประทีป เป็นกรรมการแทนนายกิจจา สมญัญาหรัิญ และเป็นกรรมการตรวจสอบแทนนาย

สรัุตน์ ประลองศิลป์  

 

วันที  กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขทีตงัสํานกังานใหญ่ต่อกรมพฒันาธุรกจิ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยเปลียนทีตงัสํานกังานใหญ่มาที เลขที /  อาคารกรีนทาวเวอร์ ชนั  ยนูิต K  ถนน

พระราม  แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  

 วันท ี  พฤศจกิายน 2559 ทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้มีมตแิต่งตงันายทวี กลุเลิศประเสริฐ เป็น

กรรมการบริษทัแทนนางบงกช รุ่งกรไพศาล กรรมการทีได้แจ้งความประสงค์ลาออก โดยให้มีผลตังแต ่  พฤศจิกายน 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน)   

 

…………………………………… 

สว่นที 1-6    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2561 

 รวมถงึ รับทราบการลาออกของนายณัฐภพ รัตนสวุรรณทวี ทีมีผลในวนัเดียวกนั โดยคณะกรรมการจะสรรหาผู้ มี

คณุสมบตัิเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งต่อไป 

 บริษัทได้รับแจ้งข้อมูลการเวนคืนทีดินจํานวน 1 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา สําหรับค่าทดแทนทีดินในอตัราตาราง

วาละ 20,000 บาท เป็นเงิน 13.55 ล้านบาท และค่าทดแทนค่ารือถอนสิงปลกูสร้างและความเสียหายอืนๆ เป็นเงิน 9.14 

ล้านบาท (รวมค่าทดแทนเบืองต้นทังสินเป็นเงิน 22.69 ล้านบาท) บริษัทได้บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

ทรัพย์สินจํานวนเงิน 3.90 ล้านบาท ตามผลตา่งของค่าทดแทนเบืองต้นทีตํากว่ามลูค่าตามบญัชี  

วันที 23 สิงหาคม 2560 บริษัทได้ยืนอทุธรณ์ค่าทดแทนทีดินต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และวนัที 

18 ธนัวาคม 2560 บริษัทได้ยืนอทุธรณ์ค่าทดแทนสิงปลูกสร้างและพชืผล การฟ้องร้องคดีเกียวกบัการขอเพิมคา่ทดแทน

ทรัพย์สินทีถกูเวนคืนนนั  

วันที 15 พฤศจกิายน 2560 บริษัทดําเนินการนําโฉนดทีดินของบริษัทไปให้เจ้าพนกังานทีดินจดทะเบียนหกั

แบง่ทีดนิทีถูกเวนคืนแล้ว  

วันที 30 มีนาคม 2561 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่า

ทดแทนถึงบริษัทว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เห็นชอบกับมติของคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์เงินค่า

ทดแทนทีมมีติดงันี 

1) ยืนค่าทดแทนทีดินส่วนทีถูกเวนคืนกบัทางราชการ และค่าเสียหายจากการประกอบธุรกิจ เนืองจากค่าทดแทนที  

คณะกรรมการกําหนดราคาเบืองต้นกําหนดให้เป็นธรรมแล้ว 

2) ไม่กําหนดค่าทดแทนทีดินส่วนทีเหลือทีมีราคาลดลงของทีดินโฉนดเลขที 58293 ให้ เนืองจากทีดินส่วนทีเหลือยงั

ใช้ประโยชน์ได้ ไม่เข้าหลกัเกณฑ์ทีจะได้รับคา่ทดแทนในส่วนนี 

3) เพมิคา่ทดแทนสิงปลกูสร้างบนทีดนิโฉนดเลขที 58293 ให้อีกเป็นเงิน 453,518 บาท 

4) เพมิคา่ทดแทนความเสียหายระหว่างการจดัหาสถานทีประกอบการใหม่ให้อีกเป็นเงิน 109,411 บาท 

โดยแจ้งด้วยว่ากรมทางหลวงจะได้ติดต่อให้บริษัทไปรับเงินค่าทดแทนในส่วนทีเพิมขึน พร้อมดอกเบียตามกฎหมาย

ตอ่ไป 

การฟ้องร้องคดีเกียวกับการขอเพิมค่าทดแทนทรัพย์สินทีถูกเวนคืนต่อไปนนั เมือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้

แจ้งผลคําวินิจฉยัอทุธรณ์มาให้บริษัทผู้อทุธรณ์ทราบแล้ว บริษัทซึงไม่เห็นด้วยกบัคําวินิจฉัยดงักล่าวของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคมมีสิทธิยืนฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพือขอเพิมค่าทดแทนต่อไปได้ภายใน 1 ปี นับแต่วนัทีได้รับแจ้งคํา

วินิจฉยัของรัฐมนตรีดงักล่าว ปัจจบุนัอยู่ระหว่างฝ่ายบริหารพจิารณายืนฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 

 

 บริษัทมีการการฟ้องร้องบริษัทร่วม และผู้ คําประกันร่วม โดยในปี  บริษัทได้เป็นโจทก์ยืนฟ้องคดี

ล้มละลายบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  รายเป็นจําเลยต่อศาลล้มละลายกลาง เนืองจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไม่

ชําระหนีแกบ่ริษัท ตอ่มาศาลล้มละลายกลางมคีําสงัดงันี 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน)   

 

…………………………………… 

สว่นที 1-7    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2561 

วันที   กรกฎาคม  มีคําสงัพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินัม คอร์นเทนเนอร์ ไลน์ส จํากดั และ

บริษัท แพลทตินมั เจด จํากดัแล้ว และได้ประกาศคําสงัพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนีดงักล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบบั

วันที  มกราคม  เรียบร้อยแล้ว บริษัทเตรียมยืนคําขอรับชําระหนีเกียวกับบริษัทลูกหนีทงัสองดงักล่าว โดยยืน

คําขอรับชําระหนีต่อเจ้าพนกังานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบงัคบัคดีซงึยืนได้ถึงวนัที  มีนาคม  

 

วันที  กรกฎาคม 2560 มีคําสังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินัม เอ็มเมอรัลด์ จํากัดแล้ว จะ

ประกาศคําสงัพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดลกูหนีดงักล่าวในราชกจิจานุเบกษาฉบบัวนัที  มีนาคม 61 

 

วันที  ตุลาคม 2560 มีคําสังพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินมั ไดมอนด์ จํากดัแล้ว จะประกาศคําสงั

พิทกัษ์ทรัพย์เดด็ขาดลกูหนีดงักล่าวในราชกิจจานเุบกษาฉบบัวนัที  กรกฎาคม  

 

 วันที 17 สิงหาคม 2560 ทีประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครังที 1/2560 มีมตอินมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท

จากเดมิ 14,453,608,907 บาท (หนงึหมืนสีพนัสีร้อยห้าสบิสามล้านหกแสนแปดพนัเก้าร้อยเจด็บาท) เป็น 

10,453,608,907 บาท (หนงึหมืนสีร้อยห้าสิบสามล้านหกแสนแปดพนัเก้าร้อยเจ็ดบาท) โดยการตดัหุ้นสามญัทียงัไม่ได้

ออกจําหน่ายออก จํานวน 4,000,000,000 หุ้น (สีพนัล้านหุ้น) มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีมตใิห้มีการเพิมทนุจด

ทะเบียน จํานวน  บาท (ห้าบาท) จากเดิม 10,453,608,907 บาท (หนึงหมืนสีร้อยห้าสิบสามล้านหกแสนแปดพนัเก้า

ร้อยเจ็ดบาท) เป็น 10,453,608,912 บาท (หนึงหมืนสีร้อยห้าสบิสามล้านหกแสนแปดพนัเก้าร้อยสบิสองบาท) โดยการ

ออกหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวน 5 หุ้น (ห้าหุ้น) มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ  บาท (หนึงบาท) และเปลียนแปลงมลูคา่หุ้นทีตราไว้

โดยการรวมมลูค่าหุ้นของบริษัทจากเดมิมลูคา่หุ้นทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึงบาท) เป็นมลูค่าหุ้นทีตราไว้หุ้นละ 12 

บาท (สบิสองบาท) และลดทนุจดทะเบียนเพือล้างขาดทนุสะสม รวมถงึการปรับราคาและอตัราการใช้สิทธิของ

ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซอืหุ้นสามญัเพมิทุนของบริษัท (BTC-W3) และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพือให้

สอดคล้องกบัการดําเนินการดงักล่าวของบริษัท 

 วันท ี20 ตุลาคม 2560  คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกนายมานิต นิธิประทีป จากตําแหน่ง

กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

 วันท ี 30 ตุลาคม 2560 บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนทีกรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลดทุน

จดทะเบียนและชําระแล้วของบริษัทจากเดิม ,015,844,  บาท (เจด็พนัสบิห้าล้านแปดแสนสีหมนืสีพนัเก้าร้อยสี

บาท) เป็น ,564, .  บาท (สามร้อยเก้าสิบเจด็ล้านห้าแสนหกหมืนสีพนัห้าร้อยสีสิบสีบาทห้าสิบหกสตางค์) 

โดยการลดมลูค่าทีตราไว้ต่อหุ้นจากมลูคา่หุ้นละ  บาท (สิบสองบาท) เป็น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ .  บาท (หกสิบ

แปดสตางค์) 

 วันท ี23 พฤศจกิายน 2560 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกนายทวี กลุเลิศประเสริฐ จากตําแหน่ง

กรรมการ รองประธานและกรรมการบริหาร 
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วนัที 4 มกราคม 2561 ทปีระชมุคณะกรรมการบริษัท ครังที 1/2561 มีมตแิต่งตงั นายพงศ์ศริิ ศิริธร เป็น

กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร โดยมีผลตงัแต่วนัที 1 มีนาคม 2561 

 

 วันท ี 8 กุมภาพนัธ์ 2561 ทีประชมุวิสามญัผู้ทีถือหุ้นครังที 1/2561 มีมตอินมุตัิการเพมิทุนจดทะเบียนของ

บริษัทจากเดมิ ,371, .  บาท หรือเป็นจํานวน ,134,  หุ้น เป็น  ,033, .  บาท  หรือเป็นจํานวน 

1,407,401,  หุ้น  โดยการออกหุ้นสามญัเพิมทุนใหม่ จํานวน ,267,  หุ้น  มูลคา่ทีตราไว้หุ้นละ .  บาท 

(คิดเป็นมลูค่าโดยการออกหุ้นสามญัเพิมทุนจํานวน ,662, .  บาท) โดยเพิมทุนให้แก่บริษัท มิลล์คอน สตีล 

จํากดั (มหาชน) จํานวนไมเ่กนิ , ,  หุ้น คิดเป็นมูลคา่จํานวน , ,  บาท (มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ .  

บาท) เสนอขายในราคาหุ้นละ .  โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวน ไม่เกนิ ,326,  หุ้น (สองร้อยเก้าสบิ

สองล้านสามแสนสองหมนืหกพนัแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น) ให้กับผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right 

Offering) ในอตัรา  หุ้นสามญัเดิม ต่อ  หุ้นสามญัใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ .  บาท (เก้าสบิสตางค์) คดิเป็น

มลูคา่รวมไม่เกนิ ,094,  บาท (สองร้อยหกสิบสามล้านเก้าหมืนสีพนัหนงึร้อยแปดสบิสีบาท)  และ จดัสรรหุ้น

สามญัเพิมทุนจํานวนไมเ่กิน , ,  หุ้น ให้กบัผู้ลงทนุในวงจํากัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท มิลล์คอน 

สตีล จํากดั (มหาชน) (“มิลล์คอน”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ .  บาท คิดเป็นมลูค่ารวมไมเ่กนิ , ,  บาท 

พร้อมทงัจดัสรรหุ้นสามญัเพมิทุนจาํนวนไมเ่กิน ,940,  หุ้น (สีสิบสามล้านเก้าแสนสีหมนืแปดร้อยหกสบิสามหุ้น) 

มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ .  บาท เพอืรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสทิธิ BTC-W  นอกจากนียงัอนมุติการขอ

ผ่อนผนัการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทงัหมดของบริษัท โดยอาศยัมติทีประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัท ("Whitewash") ให้แก่ 

บริษัท มิลล์คอน สตีล จํากดั (มหาชน) 

 

วันที  21 กุมภาพันธ์ 2561    บริษัทจดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียนจากเดิม และเปลียนชือและโลโก้ของ

บริษัท เป็น บริษัท บี จิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) ทีกระทรวงพาณิชย์  

 

 วันที 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้รับเงินชําระค่าหุ้นและเพิมชอืบริษัท มิลล์คอน สตีล จํากดั (มหาชน) ใน

บัญชีรายชือผู้ ถือหุ้ น (บมจ. 006) ทีออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือจดทะเบียนกับกระทรวง

พาณิชย์ตอ่ไป  

วันที 2 มีนาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนเปลียนแปลงทนุชําระแล้วของบริษัททีกระทรวงพาณิชย์ โดยรวม

การเพมิทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจํากดั จากเดมิ 397,564,544.56  บาท เป็น 

592,796,735.40 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 871,759,905 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท 

วันที 27 เมษายน 2561 ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 มีมติอนุมตัิการออกและเสนอขายใบสําคญั

แสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษัทให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม จํานวนไม่เกนิ 96,862,212 หน่วย ในอตัรา 9 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 

1 ใบสําคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (B-W4) อตัราการใช้สิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซือหุ้นสามัญเพิม

ทุนของบริษัทได้ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.20 บาท และกําหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 3 ปีนบัแต่วันทีออกใบสําคญั

แสดงสิทธิ และอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 139,550,081.44 บาท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 

957,033,230.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 817,483,149.36 บาท โดยการตัดหุ้ นสามัญทียังไม่ได้ออกจําหน่ายออก 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน)   
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จํานวน 205,220,708 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท และอนุมตัิแก้ไขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. 

เพือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัท และอนุมตัิเพิมทนุจดทะเบียนบริษัท จาํนวน 65,866,304.16 บาท 

จากเดิม ทุนจดทะเบียน 817,483,149.36 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 883,349,453.52 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิมทุน 

จํานวน 96,862,212 หุ้น มูลค่าทีตราไว้     หุ้นละ 0.68 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 

4. เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมติัการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนเพือรองรับการออก

และเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัทให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวนไม่เกิน 96,862,212 หุ้น มลูค่าที

ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท และอนมุตักิารจดทะเบียนสาขาของบริษัทเพิม 2 สาขา ได้แก ่สาขาแหลมฉบงัและสาขาระยอง 

วันที 21 มิถุนายน 2561 ทีประชุมคณะกรรมการบริหาร ครังที 6/2561 มีมติอนุมตัิลงทุนใน บริษัท โซโกะจัน 

จํากดั ผ่านการซือหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 2,468 หุ้น ราคาหุ้นละ 3,646.68 บาท รวมเป็นเงินทงัสิน 9,000,000 บาท ซงึ

ราคาดงักล่าวเป็นราคาทีตกลงกนั บริษทัได้ชําระคา่หุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเมือวันที 1 สิงหาคม 2561 

วันที  กรกฏาคม  บริษัทยังได้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญเพิมทุน (B-

W4) จํานวน ,862,212 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้ น ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้ นสามัญเพิมทุนทีเหลือ จํานวน 12,651 

หน่วย จะถกูยกเลิกในภายหลงั 

วันที 24 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกนายวีระศักดิ สุตัณฑวิบูลย์ จากตําแหน่ง

กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ 

วันที 24 สิงหาคม 2561 ทีประชุมคณะกรรมการบริหาร ครังที 8/2561 มีมติอนุมัติลงทุนในบริษัท มูนซอ็ต 

เวนเจอร์ แคปปิตอล จํากดั ผ่านการซือหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 300,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินทังสิน 

30,000,000 บาท ซงึราคาดงักล่าวเป็นราคาพาร์ บริษทัได้ชําระคา่หุ้น 25% เมือวนัที 6 ธันวาคม 2561 

วันที 25 กันยายน 2561 ทีประชุมคณะกรรมการบริหาร ครังที 9/2561 มีมติอนุมัติลงทุนในบริษัท ซีพีเอส 

ชิปปิงแอนด์โลจิสติกส์ จํากดั ผ่านการซือหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 46,800 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินทังสิน 

4,680,000 บาท ซงึราคาดงักล่าวเป็นราคาพาร์ บริษัทได้ชําระคา่หุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเมือวนัที 13 พฤศจกิายน 2561 

วันที 2 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกนางอารีย์ เติมวฒันาภกัดี จากตําแหน่งกรรมการ 

กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

วันที 22 ตุลาคม 2561 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 5/2561 มีมติแต่งตัง นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ เป็น

กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนายวีระศกัด ิสตุณัฑวิบลูย์ กรรมการทีแจ้งความประสงค์ลาออก โดยมีผล

ตงัแต่วนัที 22 ตลุาคม 2561 และแต่งตงั นายประเสริฐ ศรีอฬุารพงศ์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน

นางอารีย์ เตมิวฒันาภกัดี กรรมการทีแจ้งความประสงค์ลาออก โดยมีผลตงัแตว่นัที 22 ตลุาคม 2561 

วันที 9 พฤศจิกายน 2561 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 6/2561 มีมติแต่งตัง นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ 

เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตงัแต่วนัที 9 พฤศจิกายน 2561 และแต่งตงันายประเสริฐ ศรีอฬุารพงศ์ เป็นกรรมการสรร

หาและกําหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตงัแตว่ันที 9 พฤศจกิายน 2561 
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วันที 29 มกราคม 2562 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 3/2562 มีมติให้บริษัทสามารถให้ความ

ช่วยเหลือด้านการเงินแก่บุคคลทีไม่เกียวโยงกัน จํานวน 150 ล้านบาท ในอตัราดอกเบียรัอยละ 15 ต่อปี กําหนดชําระ

คืนเงินกู้ ในวันที 30 มีนาคม 2562 ผู้ขอกู้มีหลักทรัพย์ค้าประกนัประเภทหุ้นสามัญของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ 

จํากดั (มหาชน) ซงึมีมูลค่าสงูเป็นจํานวนสองเท่าของวงเงินทีขอกู้  ถ้าราคาหุ้นในตลาดลดลงมากกว่า 20%  ผู้กู้ต้องเติม

หลกัประกนัให้ครบไม่น้อยกว่าสองเท่าของวงเงินกู้พร้อมดอกเบีย 
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 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

  ธุรกิจหลกัของบริษัท เดมิได้แก่ การให้บริการท่าเทียบเรือและโรงพกัสินค้าทีท่าเรือบางปะกง แตเ่นืองจาก

บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจทางด้านโลจสิติกส์ครบวงจร บริษัทได้เริมดําเนินการบริการขนส่งในประเทศทางบก และ

บริการอนืๆ ทีเกยีวข้อง ซงึประกอบด้วย บริการเช่ารถเครน ตงัแต่เดือนธนัวาคม 2558 ในสว่นการจดัจาํหน่ายรถบรรทุก 

และบริการซ่อมรถปัจจบุนัไม่ได้ดําเนินการแล้ว และในปี 2561 บริษัทได้ขยายธุรกจิไปยงัด้านการบริการพิธีการ

ศลุกากร และการรับจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  โดยโครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทแบง่ตามลกัษณะการ

ให้บริการสามารถสรุปตามทีปรากฏในงบการเงินของกลุม่บริษัทได้ ดงันี 

โครงสร้างรายได้ 

รายได้ 

2559 2560 2561 

รายได้ 
% 

รายได้ 
% 

รายได้ 
% 

(พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 

รายได้จากการให้บริการ           

1. ธุรกจิท่าเทียบเรือ โรงพกัสินค้า และ

คา่บริการสินค้าทณัฑ์บน 
27,789 28 54,416 44.10 44,135 7.73 

2. ธุรกจิขนส่งในประเทศและบริการที

เกียวข้อง 
      68,320 69 69,376 54.43 213,267 37.36 

3. ธุรกิจให้บริการด้านโลจสิติกส์1) - - - - 303,166 53.11 

4. รายได้อนื2) 2,422 3 1,844 1.47 10,270 1.80 

  98,531 100 125,636 100 570,838 100 

หมายเหต ุ 1) บรษัิทเรมิดําเนนิการใหบ้รกิารขนสง่ในประเทศและบรกิารทเีกยีวขอ้งในเดอืนมกราคม 2561 
2) รายไดอ้นื ไดแ้ก ่การกลบัรายการคา่เผือการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์กําไรจากการจําหน่ายลงทนุในหลักทรพัยเ์ผอื

ขาย, ดอกเบยีรบั เป็นตน้  

ลักษณะบริการ 

ธุรกจิท่าเทียบเรือ 

บริษัท บี จสิติกส์ จํากดั (มหาชน) (เดมิ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน)) “บริษัท” ประกอบ

ธุรกจิการให้บริการท่าเทียบเรือและบริการอืนๆ ทีเกียวข้องกบัการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝัง รวมถงึเรือสินค้าเท

กองทีบรรทกุสินค้าผ่านท่าเรือของบริษทั โดยลกูค้าของบริษัทจะมีทงัลกูค้าทีเป็นเจ้าของเรือ เจ้าของตู้สินค้าและผู้

นําเข้าและส่งออกสนิค้าระหวา่งประเทศ เพือการนําเข้าและสง่ออก รวมทงัให้บริการอนืๆภายในท่าเทียบเรือของบริษัท

อนัได้แก ่บริการโรงพกัสินค้า ขนถา่ยสินค้า บรรจุและแยกสินค้า ซอ่มแซมตู้สินค้า และบริการอืนๆ ทีเกียวข้อง 
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ท่าเทียบเรือของบริษทัตงัอยู่ที เลขที 8/1 หมู่ที 8 ถนนสขุมุวิท (บางนา-ตราด) กม. 52 ตําบลท่าข้าม อาํเภอ

บางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่าเทียบเรือมีลกัษณะเป็นสะพานยืนออกไปในแม่นําบางปะกงยาวประมาณ 147 เมตร 

มีความกว้างหน้าท่าประมาณ 30 เมตร ความยาวหน้าท่าเรือประมาณ 1.48 เมตร ระดบัความลกึหน้าท่า 4 - 5 เมตร 

จากระดบันําทะเลปานกลาง มีร่องนําลกึประมาณ 4.5 เมตร วดัจากระดบันําทะเลปานกลาง สามารถรับเรือสินค้า

ระวางขบันําสูงสุดขนาด 10,000 เดทเวทตนั (DWT)  

บริษัทมีโรงพกัสินค้าและลานพกัตู้ สินค้าของบริษัทมีพนืทรีวมทงัสิน 137,580 ตารางเมตร สามารถรองรับตู้สนิค้าได้

ทงัสนิจํานวน 15,000 TEUS  โดยแบง่เป็นดงันี 

ประเภทของคลังสนิค้า จาํนวนอาคาร จาํนวนพืนที (ตารางเมตร) 

อาคารโรงพกัสนิค้า 
สินค้าขาเข้า        หลงั 1/ 

สนิค้าขาออก       หลงั 2/ 

12,200 

5,000 

พืนทีลานพกัตู้สินค้า 

(รวมพืนทีในและนอกเขตทําเนียบเท่าเรือ) 
 119,330 

พืนทีเก็บสนิค้าอนัตราย 2/  150 

พืนทีเก็บตู้สนิค้าห้องเย็น 2/  900 

รวม  137,580 

หมายเหตุ: 1/ โรงพกัสนิค้าขาเข้า  หลงั ตงัอยูท่งัในและนอกเขตทําเนียบท่าเรือ  โดยอาคารทีอยู่ในเขตทําเนียบ

ท่าเรือมีพืนที ,  ตารางเมตร และอาคารทีอยูน่อกเขตทําเนียบท่าเรือมีพืนที ,  ตารางเมตร 

ซงึในปัจจบุนับริษัทได้ปรับพืนทีโรงพกัสินค้าขาเข้าในเขตทําเนียบท่าเรือประมาณร้อยละ  ของ

พืนทีโรงพกัสนิค้ามาใช้เป็นพืนทีสําหรับโรงพกัสินค้าขาออก  

 2/ ตงัอยู่นอกเขตทําเนียบท่าเรือ 

นอกจากนีในการประกอบธุรกิจบริษัทได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือดําเนินการต่างๆ จาก

อดีตทีผ่านมา บริษัทได้ปฏิบติัตามกฎระเบียบและเงือนไขทีกําหนดในใบอนญุาตต่างๆ อย่างเคร่งครัด ซงึผู้บริหารของ

บริษัทเชือมนัว่าบริษัทจะไม่มีปัญหาในการขอต่ออายขุองใบอนญุาตต่างๆ 

ธุรกจิบริการพธีิการศุลกากร และการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight 

Forwarding Services) 

 เพือเพิมการบริการทางด้านโลจสิติกส์ให้ครบวงจร บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยงัด้านการบริการพิธีการศุลกากร 

และการรับจดัการขนส่งสินค้าระหวา่งประเทศ (International Freight Forwarding Services) ตงัแตเ่ดือนมกราคม 

2561 ด้วยบุคลากรทีมีคณุภาพและใส่ใจในการบริการลกูค้า โดยมีผู้ ชํานาญการศลุกากรในการให้บริการทางด้านพิธี
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การศลุกากร ในส่วนของการรับจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริษัทมีเครือขา่ยในต่างประเทศในการให้บริการ

ครอบคลมุทวัโลก พร้อมให้บริการได้ทุกจดุหมาย 

ธุรกจิขนส่งในประเทศและบริการอืนทีเกียวข้อง 

บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจทางด้านโลจสิติกส์ครบวงจร โดยเริมจากธุรกจิขนส่งในประเทศ ในเดือนธันวาคม 

2558 โดยมีศนูย์บริหารการขนส่งและซ่อมบํารุงรถบรรทุกและรถเครนอยู่ที 273/15 หมู่ 6 ถนนบายพาส กม. 94-95 

ตําบลสรุศกัด ิอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ และได้จดัหา รถบรรทุก รถเครน เพือให้บริการลกูค้า  ทงันี บริษัทได้ว่าจ้าง

บคุลากรทีมีความรู้ความชํานาญมาดําเนินกิจการ อาทิเชน่ พนักงานขบัรถบรรทุก รถเครน ชา่งซอ่มบํารุง ฯลฯ เพือ

สนบัสนนุธุรกิจเหลา่นี 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

 นอกเหนือจากการบริการโลจิสติกส์ทีครบวงจรแล้ว บริษัทยงัได้สร้างพนัธมิตรทางการค้า เพือขยายฐานลกูค้า

ให้มากขนึ 

ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม 

บริษัทมีการติดตามผลกระทบด้านสิงแวดล้อมทีอาจเกิดขนึจากการดําเนินธุรกิจ เชน่ ด้านคุณภาพของนํา เสียง 

อากาศ เป็นต้น โดยมีการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิงแวดล้อมอย่างต่อเนืองและเคร่งครัด บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท เอม็

เม็กซ์ แอสโซซิเอชนั จํากดั เป็นผู้ดําเนินการในการตรวจสอบผลกระทบดงักล่าว ซงึบริษัทจะต้องส่งผลการตรวจสอบ

ผลกระทบดงักลา่วต่อกรมเจ้าท่าเป็นประจํา  ทงันีในระยะเวลา 10 ปีทีผ่านมาบริษัทได้ปฎิบติัให้เป็นไปตามทีกฎหมาย

กําหนดและไม่ได้กอ่ให้เกิดปัญหาใดๆ ตอ่สิงแวดล้อม 
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3. ปัจจยัความเสียง 

3.1 ความเสียงในการประกอบธุรกิจ 

3.1.1 ความเสียงจากการเปลียนแปลงนโยบายและระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของรัฐบาลที

เกียวข้องกับบริษัท 

เดิมบริษัทมีการประกอบธุรกิจหลกัประเภทการให้บริการท่าเทียบเรือและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  

ตงัอยู่ริมฝังแม่นําบางปะกง  ความสามารถในการเติบโตของบริษัทจะขึนอยู่กบันโยบายและการบริหารงานทางด้าน

ขนส่งทางนําของรัฐบาลแต่ละสมัย  โดยการเปลียนแปลงนโยบายด้านการขนส่งทางนํา  รวมถึงการออกกฎระเบียบ

และข้อบงัคบั  เช่น การส่งเสริมและขยายการลงทุนท่าเทียบเรือกรุงเทพฯ ในแม่นําเจ้าพระยา  การพัฒนาก่อสร้างท่า

เทียบเรือชายฝัง ณ ท่าเทียบเรือแหลมฉบงั  การจดัสรรงบประมาณขุดลอกร่องนําของกรมเจ้าท่า   อาจส่งผลกระทบต่อ

การลงทนุ และการขยายกิจการของบริษัท ซงึจะทําให้บริษทัมีรายได้และกําไรทีลดลงได้  

 

ทงันี บริษัทได้ดําเนินการบริหารจดัการความเสียงนีโดยมีการขยายธุรกิจโลจิสติกส์อืน ๆ ทีเกียวข้อง ซงึ

รวมถึง การขนส่งในประเทศทางถนน การให้บริการเช่ารถเครน การจดัจําหน่ายและบริการซ่อมรถ โดยรายได้จากการ

บริการของธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้ามีสัดส่วนเพิมขนึจากร้อยละ 29 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 43 ในปี 2560

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งเน้นทีจะดําเนินธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าต่อไป และยังให้ความร่วมมือกับ

หน่วยงานของรัฐและองค์การบริหารส่วนท้องถินอย่างต่อเนือง สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ขององค์กรทีจะดําเนิน ธุรกิจโลจิ

สตกิส์แบบครบวงจร 

 

3.1.2 ความเสียงจากการทเีรือสินค้าไม่สามารถเข้าเทยีบท่าเรือของบริษัท 

จากเดิมทีบริษัทประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือและธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยมีเรือบรรทุกตู้

สินค้าระหว่างประเทศมาใช้บริการเทียบท่า แต่เนืองจากบริษัทประสบปัญหาร่องนําบางปะกงตืนเขิน ทําให้เรือขนส่ง

สินค้าระหว่างประเทศไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ตงัแต่ปี 2551 จนถงึปัจจบุนั ส่งผลให้รายได้ของบริษัทลดลงอย่างมาก 

 

บริษัทได้บริหารจัดการความเสียงโดยได้เปลียนประเภทของสินค้าเป็นสินค้าเทกอง ซงึใช้เรือลําเลียงใน

การขนถา่ยเป็นหลกั สามารถสญัจรในแม่นําบางปะกงด้วยร่องนําทีตืนกว่าได้  

 

3.1.3 ความเสียงจากการพงึพงิลูกค้ารายใหญ่และน้อยราย 

 

ลกูค้าทีมาใช้บริการท่าเรือและโรงพักสินค้าของบริษัทมีน้อยราย โดยมีสินค้าเทกองทีขนถ่ายผ่านท่าเรือ 

5 ประเภทสินค้า ในส่วนของโรงพกัสินค้า เนืองจากเรือขนส่งตู้สินค้าระหว่างประเทศไม่สามารถเทียบท่าเรือของบริษัท

ได้  ดังนันลูกค้าผู้ นําเข้าและส่งออก จะใช้ท่าเรือแหลมฉบงั หรือท่าเรือกรุงเทพฯ ในการนําเข้าและส่งออก  หากต้อง

ขนส่งตู้สินค้าจากท่าเรือแหลมฉบงั หรือท่าเรือกรุงเทพฯ ไปโรงงานหรือจากโรงงานไปยังท่าเรือแหลมฉบงั หรือท่าเรือ

กรุงเทพฯ  มักจะไปใช้ท่าเรือบกหรือสถานีบรรจุและแยกสินค้า (ICD) ซงึอยู่ใกล้โรงงาน เนืองจากเดินทางสะดวกและมี

ต้นทนุทีตํากว่ามาใช้บริการโรงพักสนิค้าของบริษัทซงึอยู่ระหว่างทาง 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน)   

 

…………………………………… 

สว่นที 1-15    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2561 

บริษัทจึงมีความเสียงหากลูกค้าไม่ใช้บริการหรือไม่นําเรือลําเลียงมาเทียบท่าเรือของบริษัท  ดังนัน

บริษัทจึงบริหารจดัการความเสียงขยายฐานลูกค้าเพิมเติม และได้พัฒนาธุรกิจขนส่งสินค้าประเภทเทกอง ซึงมีความ

ต้องการใช้ท่าเทียบเรือนําเข้าและสง่ออกสินค้าเกษตรและอืนๆ อกีมาก  

 

3.1.4 ความเสียงจากการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆทีเกียวข้องกับการประกอบธุรกิจ 

การประกอบธุรกิจของบริษัทจําเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานราชการทีเกียวข้องหลาย

หน่วยงาน ทังจากกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และกรมศุลกากร ซงึใบอนุญาตดงักล่าว ได้แก่  ใบอนุญาตประกอบ

กิจการท่าเรือเดินทะเล  ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ  ใบอนุญาตให้เปิดทําเนียบท่าเรือและโรงพักสินค้า และ

ใบอนุญาตให้เปิดดําเนินการโรงพักสินค้า เพือตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกทีขนส่งโดยระบบคอนเทน

เนอร์ นอกเขตทําเนียบท่าเรือ (รพท./ICD) ทีริมนํา เป็นต้น   ซงึใบอนุญาตแต่ละประเภทมีอายแุตกต่างกนั โดยจะมีอายุ

สนิสดุภายใน 1 – 15 ปี  

 

ทงันี การต่ออายใุบอนุญาตแต่ละครังอาจมีการเปลียนแปลงข้อกําหนดหรือเงือนไขต่างๆ ทีแตกต่างไป

จากเดิม  ซึงอาจมีผลกระทบต่อต้นทุนหรือการดําเนินธุรกิจของบริษัทได้  อย่างไรก็ตามจากการทีบริษัทมีการ

ดําเนินการทีดีและปฏิบตัิถูกต้องตามกฏระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดในระยะทีผ่านมา ทําให้ผู้บริหารของ

บริษัทเชือมนัว่าบริษทัจะไม่มีปัญหาอนัเป็นอปุสรรคต่อการได้รับการต่ออายใุบอนญุาตในการประกอบธรุกจิดงักล่าว 

 

3.2 ความเสียงด้านการเงนิ 

3.2.1 ความเสียงเกียวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

บริษัทแสดงมูลค่าของอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทุน โดยใช้ทางเลือกในการแสดงราคาทุน หรือมูลค่าที

คาดว่าจะขายได้สุทธิ แล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน เนืองจาก ณ วนัที 31 ธันวาคม 

2561 บริษัทมีอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทุน ซงึเป็นทีดินทีไม่ได้ใช้ดําเนินงาน จํานวน 2 โฉนด พืนทีประมาณ 16 ไร่ 1 

งาน 46 ตารางวา เป็นจํานวน 58.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของสินทรัพย์รวม ซึงมีนัยสําคัญ บริษัท

พิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะขายได้สุทธิ โดยอาศัยข้อมูลจากผู้ ประเมินราคาอิสระ ทีใช้วิธีประเมินราคาด้วยวิธี

เปรียบเทียบราคาตลาด 

 

บริษัทมีความเสียงหากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของประเทศไทยเกิดความวิกฤต และทําให้ราคาตลาดลด

ตําลง จะทําให้สินทรัพย์เกิดการด้อยค่าทางบญัชี ซงึมีผลกระทบต่อมูลค่าสทุธิของบริษัท บริษัทได้บริหารจดัการความ

เสียงโดยกําลงัพิจารณาศกึษาความไปได้ของการลงทุนโครงการโลจิสติกส์บนอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว เพือสร้างรายได้

และผลกําไรให้กับบริษัท ขณะเดียวกัน หากมีผู้ทีสนใจและเสนอซือในราคาทีเหมาะสม บริษัทก็อาจจะพิจารณา

จําหน่ายสนิทรัพย์ดงักลา่วได้ 

3.2.2 ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน 

 ความผันผวนของอัตราแลกเปลียนนัน เป็นสิงทียากต่อการคาดเดา เนืองจากมีปัจจัยต่างๆ ทีส่งผล

กระทบต่อการเคลือนไหวของอตัราแลกเปลียน ทงัปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจในประเทศ นโยบายการเงินและการคลงั 

ภาวะเศรษฐกิจโลก การคาดการณ์และการเก็งกําไร เสถียรภาพการเมืองในประเทศและต่างประเทศ จิตวิทยาตลาด 
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ข่าวลือต่างๆ และปัจจัยทางเทคนิค ซึงความผันผวนของอตัราแลกเปลียนทีเกิดขึนนัน ก่อให้เกิดความเสียงแก่ภาค

ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจทีมีการนําเข้า-ส่งออก หรือมีความเชือมโยงกบัภาคต่างประเทศ 

 แม้ว่าธุรกิจจะไม่สามารถควบคมุความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนได้ แต่บริษัทก็สามารถบริหารความ

เสียงจากอตัราแลกเปลียนได้ โดยใช้เครืองมือต่างๆ ทีเหมาะสมในการป้องกันความเสียงล่วงหน้า โดยการติดตาม

ข่าวสารทีมีผลกระทบกบัอตัราแลกเปลียน และตรวจสอบอตัราแลกเปลียนอย่างสมําเสมอ รวมถงึให้พนกังานขายเสนอ

ราคาค่าบริการในอตัราแลกเปลียนทีเหมาะสม สําหรับในอนาคตหากมูลค่าการนําเข้า – ส่งออกของบริษัทมีมูลค่าที

เพมิมากขนึ จําเป็นต้องมีการป้องกนัความเสียงโดยการซือตราสารทางการเงิน เช่น Forward Futures Options เป็นต้น 

เพือให้สามารถบริหารจดัการรายได้และต้นทนุได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน 

 

3.3 ความเสียงทีมีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทนุของผู้ถือหลักทรัพย์ 

3.3.1 ความเสียงจากการทบีริษัทมีขาดทนุสะสมจาํนวนมาก ไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ 

ในงวดบัญชีปี 2561 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจํานวน 95.81 ล้านบาท และในงวดบัญชีปี 2560 มีผลขาดทุนสะสม

จํานวน 47.18 ล้านบาท บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเพิมขนึจํานวน 48.63 ล้านบาท เนืองจากบริษัทได้ลงทุนในบริษัทร่วม

แห่งหนงึ เมือวนัที 13 พฤศจิกายน 2561 โดยมีส่วนแบง่กําไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม จํานวน 1.69 ล้านบาท และใน

ปี 1 มีขาดทนุจากการดําเนินงาน จํานวน 0.70 ล้านบาท  

 

ในปี 256  บริษัทได้ขยายธุรกิจการขนส่งในประเทศ โดยมีรถหัวลาก และหางลาก เพือรองรับงาน

บรรทุกทีหลากหลายมากขึน และธุรกิจอืนทีเกียวเนือง ถึงแม้จะมีรายได้ทีสูงขึนมาก แต่ก็ส่งผลให้มีต้นทุน และ

ค่าใช้จ่ายทีสูง การทีบริษัทมีขาดทุนสะสมจํานวนมาก ทําให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นได้ตาม

กฎหมายและผู้ ถือหุ้นมีความเสียงทีจะไม่ได้รับเงินปันผลตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลทีกําหนดไว้ 

 

บริษัทยังคงมุ่งมันทีจะขยายธุรกิจอย่างต่อเนือง เพือสร้างรายได้ให้เพิมมากขึน และลดต้นทุนและ

คา่ใช้จ่าย เพือให้ธรุกิจกลบัมาทํากําไรโดยเร็ว 
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4. ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4. ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลัก 

4.1.1 ยอดรวมของมูลค่าสนิทรัพย์ทีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน)  มีสินทรัพย์ทีใช้ประกอบธุรกิจ ซงึมีมลูคา่ตามบญัชี

สทุธิ ณ วันที 31 ธนัวาคม 2561  จํานวน 640,734.36  ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี 

รายการ มูลค่าตามบัญชี

สุทธิ 

ณ วันที 31 ธ.ค. 

2561 (พันบาท) 

กรรมสทิธิ ภาระผูกพัน 

อสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 58.36 เป็นของบริษัท ทีดนิบางส่วน ราคาตามบญัชี 58.36 ล้าน

บาท คําประกนัวงเงินตามหนงัสือสญัญาคํา

ประกนั 35 ล้านบาท 

ทีดิน 41,376 เป็นของบริษัท ไม่มี 

สทิธิการเชา่ทีดนิ1/ 30,349 เป็นของบริษัท ไม่มี 

สว่นปรับปรุงสทิธิการเช่าทีดนิ1/ 33,527 เป็นของบริษัท ไม่มี 

โรงพกัสนิค้า อาคารสํานกังาน

และส่วนปรับปรุง1/ 

18,232 เป็นของบริษัท ไม่มี 

เครืองจกัรและอปุกรณ์ 1/ 

 

5,235 เป็นของบริษัท

 

เครืองจกัรและอปุกรณ์ ราคาทุน 50.50 ล้านบาท 

คําประกนัวงเงินตามหนงัสือสญัญาคําประกนั 

35 ล้านบาท 

ทา่เรือ1/ 5,955 เป็นของบริษัท ไม่มี 

เครืองตกแตง่ ตดิตงัและ

เครืองใช้สํานกังาน 

2,286 เป็นของบริษัท ไม่มี 

ยานพาหนะ 73,876 เป็นของบริษัท 88.62 ล้านบาทเกิดจากการทําสญัญาเชา่ซือ 

งานระหว่างกอ่สร้าง 1,607 เป็นของบริษัท ไม่มี 

รวม 182,094   

 

 /บริษัทได้ทําสญัญาเชา่ทีดินกบับคุคลซงึไม่มีความเกียวข้องกบับริษัท เพือใช้ในการประกอบกจิการเป็น

ระยะเวลา  ปี ซงึจะสินสดุในวนัที  ธนัวาคม  โดยบริษัทจะต้องจ่ายคา่เชา่ตามจํานวนเงินทีระบุไว้ในสญัญา

เริมตงัแตว่นัที  มกราคม  ตามเงือนไขของสญัญา รวมเป็นเงินทงัสินประมาณ .  ล้านบาท นอกจากนี 

บริษัทได้จ่ายเงนิค่าสิทธิการเช่าทีดนิดงักลา่วเป็นจํานวนเงนิประมาณ .  ล้านบาท ซงึได้บนัทกึไว้ในบญัช ี “สทิธิ

การเช่าทีดนิ” 
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4.1.2 ใบอนุญาตและสัญญาการดาํเนินงาน 

บริษัทได้รับใบอนญุาตทีเกียวข้องกบัการดําเนินธุรกจิจากหน่วยงานต่างๆ  รวมทงัมีการทําสญัญา

กบับุคคลอืนในการให้บริการภายในท่าเทียบเรือของบริษัท  ซงึตามใบอนญุาตและสญัญาดงักล่าวมิได้ระบเุงือนไขใน

การบอกเลิกสญัญาใดๆ ทังนีทีผ่านมาบริษทัได้ปฏิบตัิตามเงือนไขของใบอนญุาตและสญัญาต่างๆอยา่งเคร่งครัด  

รายละเอียดของใบอนญุาตและสญัญาต่างๆ เป็นดงันี 

1. ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิงล่วงลาํลําแม่นํา    

คูส่ญัญา : ผู้ออกใบอนญุาต คือ กรมเจ้าท่า 

ผู้ขออนุญาต คือ บริษัท บางปะกง เทอร์มนิอล จาํกัด (มหาชน) 

ระยะเวลา : ไม่มีกําหนดระยะเวลา 

รายละเอียด : .  อนญุาตให้บริษัททําการสร้างท่าเทียบเรือ ขนาดเกนิกว่า  ตนักรอส และ

หลกัผูกเรือกลางนํา  หลกั  โดยบริษัทได้รับใบอนญุาตตงัแต่วนัที  กนัยายน 

 (สทิธิและหน้าทีเดมิเป็นของ บริษัท วนชยัไม้อดั จํากดั ซงึได้โอนให้แก่ 

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั ตงัแต่วนัที  กนัยายน ) 

.  อนญุาตให้บริษัททําการซ่อมแซมและต่อเตมิท่าเทียบเรือ  ขนาดเกินกว่า  

ตนักรอส ริมแม่นําบางปะกง โดยบริษัทได้รับอนญุาตตงัแต่วนัที  พฤษภาคม 

2544 

วตัถปุระสงค์ : เพือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการขนถา่ยสินค้าบนท่าเทียบเรือ ซงึเป็น

สินค้าประเภทตู้บรรจสุนิค้าทีต้องใช้เครนและรถบรรทุกกึงพ่วง ในการปฏิบตังิาน

บนท่าเทียบเรือ 

การซอ่มแซมและ

ต่อเตมิ 

: บริษัทขยายท่าเทียบเรือจากเดมิทียาว  เมตร เป็น  เมตร และจากเดมิที

กว้าง  เมตร  เป็น  เมตร ซงึได้ดําเนินการไปแล้วเมอืวนัที  พฤษภาคม  

เงือนไข :

  

เนืองจากสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาทีให้สิทธิในการก่อสร้าง ดงันนัเมือก่อสร้าง

เสร็จเรียบร้อยแล้วถือว่าสญัญาเป็นอนัสินสุด 

2. ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ ขนาดเกินกว่า  ตันกรอส 

คูส่ญัญา :

  

ผู้ออกใบอนญุาต คือ กรมเจ้าท่า 

ผู้ขออนญุาต คือ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) 

ระยะเวลา :  ปี โดยมีผลตงัแตว่นัที  กนัยายน  เป็นต้นไป 

รายละเอียด :

  

อนุญาตให้บริษทัใช้ท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า  ตนักรอส ในลํานําแม่นําบาง

ปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

เงือนไข :

  

บริษัทต้องควบคมุการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง การจํากดัความเร็วของรถบรรทกุ 

รถขนส่งสินค้าในการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ ไม่เกิน  กโิลเมตร/ชวัโมง   ควบคมุ

เสียงจากเครืองจกัร และกิจกรรมการขนถา่ยตู้คอนเทนเนอร์ รวมทังตรวจสอบ

คณุภาพสงิแวดล้อมตา่ง ๆ ตลอดระยะเวลาการอนญุาต  
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3. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล 

คูส่ญัญา  : ผู้ออกใบอนญุาต คือ กระทรวงคมนาคม 

ผู้ขออนญุาต คือ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) 

ระยะเวลา :  ปี ตงัแตว่นัที  กมุภาพนัธ์  ถงึวนัที  กมุภาพนัธ์  

รายละเอียด : อนุญาตให้บริษทัเป็นผู้ประกอบกจิการท่าเรือเดนิทะเล ตามพระราชกฤษฎีกา

กําหนดให้กิจการท่าเรือเดนิทะเลเป็นกิจการค้าขายอนัเป็นสาธารณปูโภค โดยมี

ท่าเรือตงัอยู่เลขที /  หมู่ที  ถนนสขุมุวิท (บางนา-ตราด) กม.  ตําบลท่าข้าม 

อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4. ประกาศกรมศุลกากร เรือง การเปิดทาํเนียบท่าเรือ และโรงพกัสินค้าอนุมัติ 

คูส่ญัญา : ผู้ออกประกาศ คือ กรมศลุกากร 

ผู้ขออนญุาต คือ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) 

ระยะเวลา :  ปี  โดยมีผลตงัแตว่นัที   พฤษภาคม  เป็นต้นไป 

รายละเอียด : กรมศลุกากรอนมุตัใิห้ท่าเทียบเรือและโรงพกัสินค้าของบริษัท ซงึตงัอยู่เลขที /  

หมู่ที  ถนนสขุมุวทิ (บางนา-ตราด) กม.  ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเขตทําเนียบท่าเรือและโรงพกัสินค้าอนมุตัิตามกฎหมายว่า

ด้วยศลุกากร สําหรับบรรทกุของลงและขนของขึน และเป็นทีสําหรับตรวจและเก็บ

สินค้าทียงัมิได้ตรวจปล่อย  โดยบริษัทได้มีสญัญาประกนัและทณัฑ์บน  ว่าด้วย

ทําเนียบท่าเรือและโรงพักสนิค้าทีได้รับอนมุตัติามกฎหมาย และจะปฏิบตัิตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั คําสงั และประกาศกรมศลุกากร และเพือเป็น

หลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา บริษัทได้ให้ ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) 

เป็นผู้คําประกนั ในวงเงิน , ,  บาท กรณีเกิดความเสียหายต่อกรม

ศลุกากร จากการทีบริษัทไม่ปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว 

5. ประกาศกรมศุลกากร เรือง อนุมัตใิห้เปิดดาํเนินการโรงพกัสนิค้าเพือตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุ

ของขาออกทีขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตทาํเนียบท่าเรือ (รพท./ICD)ทีริมนํา 

คูส่ญัญา : ผู้ออกสญัญา คือ กรมศลุกากร 

ผู้ให้สญัญา คือ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) 

ระยะเวลา :  ปี เริมตงัแต่วนัที  มิถนุายน  เป็นต้นไป 

รายละเอียด : กรมศลุกากรได้อนมุตัใิห้บริษัทจดัตงัโรงพกัสินค้าเพือตรวจปล่อยของขาเข้า และ

บรรจขุองขาออกทีขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตทําเนียบท่าเรือ (รพท./

ICD) ทีริมนํา ซงึตงัอยูเ่ลขที /   หมู่ที   ถนนสขุมุวิท (บางนา-ตราด)  ตําบลท่า

ข้าม  อําเภอบางปะกง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยบริษัทได้มีสญัญาประกนัและ

ทณัฑ์บนไว้ต่อกรมศุลกากร  เพือผกูพนัรับผิดชอบในการทีผู้ให้สญัญาได้รับอนุมติั

จากกรมศลุกากรให้จดัตงั (รพท./ICD) ทริีมนํา  ว่าจะปฏิบตัติามกฎหมาย 
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ระเบียบ ข้อบงัคบั คําสงั และประกาศกรมศลุกากร และเพือเป็นหลกัประกนัการ

ปฏิบตัิตามสญัญา บริษัทได้ให้ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) เป็นผู้คําประกนั ใน

วงเงนิ , ,  บาท กรณีเกิดความเสียหายต่อกรมศลุกากร จากการทีบริษัท

ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าว 

  

6. ประกาศกรมศุลกากร เรือง กาํหนดเส้นทางขนส่งระหว่างท่าหรือทีทนํีาของเข้าหรือส่งของออกกับ

โรงพักสนิค้าเพอืตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจขุองขาออกทีขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอก

เขตทาํเนียบท่าเรือ (รพท./ICD) ทีริมนาํ 

คูส่ญัญา : ผู้ออกประกาศ คือ กรมศลุกากร 

ผู้ขออนญุาต คือ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) 

ระยะเวลา : เริมตงัแตว่นัที  กรกฎาคม  เป็นต้นไป 

รายละเอียด : กรมศลุกากรกําหนดเส้นทางขนส่งตามเส้นทางตา่ง ๆ เพือให้การขนส่งโดยระบบคอน

เทนเนอร์ ระหว่างท่าหรือทีทีนําของเข้าหรือสง่ของออกกบัโรงพกัสนิค้าเพือตรวจปล่อย

ของขาเข้าและบรรจขุองขาออกทีขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตทําเนียบท่าเรือ 

(รพท./ICD) ของบริษัท ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และรัดกมุ ซงึเส้นทาง

ขนส่งประกอบด้วย 

. ดา่นศลุกากรแหลมฉบงั – รพท. บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั (มหาชน) 

. ดา่นศลุกากรหนองคาย - รพท. บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) 

. นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั - รพท. บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) 

. นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั - รพท. บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) 

.  นิคมอตุสาหกรรมบางป ู- รพท. บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั (มหาชน) 

. ทําเนียบท่าเรือของการท่าเรือแหง่ประเทศไทย – รพท. บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล 

จํากดั (มหาชน) 

.  ทําเนียบท่าเรือของบริษัท ซี อาร์ ซี การท่าเรือ จํากดั (BMT) - รพท. บริษัท บางปะ

กง เทอร์มินอล จาํกดั (มหาชน) 

. ทําเนียบท่าเรือของบริษัท ปนูซีเมนต์ จํากดั (TPT) – รพท. บริษทั บางปะกง

เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) 

. ทําเนียบท่าเรือของบริษัท ยนิูไทย จํากดั- รพท. บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั 

(มหาชน) 

. ท่าเรือนําลกึมาบตาพุด - รพท. บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั (มหาชน) 

. ด่านศลุกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ - รพท. บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั 

(มหาชน) 

. ทําเนียบท่าเรือของบริษัท บางปะกงเทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) - รพท. บริษัท บาง

ปะกงเทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) 
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7. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางด้วยรถทใีช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิงของ 

 คูส่ญัญา : ผู้ออกใบอนญุาต คือ กรมขนส่งทางบก 

   ผู้ขออนญุาต คือ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) 

 ระยะเวลา :  ปี โดยนบัตงัแตว่นัที  กรกฎาคม  ถงึวนัที  กรกฎาคม  

 รายละเอยีด : อนญุาตให้บริษทัประกอบกจิการขนส่งไม่ประจําทางตามพระราชบญัญตักิารขนส่ง

ทางบก พ.ศ.  โดยมสีถานทีเกบ็ ซ่อม และบํารุงรักษารถอยูที่บริเวณโฉนดเลขที 

 ตําบลสรุศกัดิ อําเภอศรีราชา จังหวดัชลบรีุ 

 

 .   นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจทีเกือหนุนและเอือประโยชน์ต่อ

การทําธุรกิจของบริษัทหรือเป็นธุรกิจซึงอยู่ในอตุสาหกรรมทีมีแนวโน้มเจริญเติบโตและจะคํานึงถงึอตัราผลตอบแทนที

ได้รับจากการลงทนุเป็นสําคญั  

สัดส่วนการลงทนุในบริษัทร่วม 

ชือกิจการ ประเภทกิจการ ทุนชําระแล้ว (บาท) สัดส่วนเงนิลงทนุ 

บริษัทร่วมทางตรง :    

บจก. แพลทตินมั คอนเทนเนอร์ไลน์ส (PCL) ขนส่งระหว่างประเทศ 800,000,000 40% 

บจก. แพลทตินมั เอม็เมอรัลด์ **  ขนส่งระหว่างประเทศ 216,000,000  45% 

บจก.ซีพีเอส ชปิปิง แอนด์ โลจสิติกส์* บริการด้านชิปปิง

และโลจสิติกส์  

18,000,000 26% 

บริษัทร่วมทางอ้อม :    

บจ. แพลทตินมั เจด ***               ขนส่งระหว่างประเทศ 248,000,000 PCLถือหุ้น % 

บจก. แพลทตินมั ไดมอนด์  *** ขนส่งระหว่างประเทศ 216,000,000 PCLถือหุ้น % 

 

*เมือวนัที 13 พฤศจกิายน 2561 ทีประชมุคณะกรรมการบริหาร ครังที 9/2561 มีมติอนุมตัิให้ลงทนุในบริษัท ซีพีเอส ชิป

ปิงแอนด์โลจิสติกส์ จํากดั ในสดัส่วนร้อยละ  ของทุนชาํระแล้วของบริษัททีลงทุนคดิเป็นจํานวนหุ้น 46,800 หุ้น ราคา

หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 4,680,000 บาท 

**เมือวนัที  มีนาคม  บริษทั แพลทตินมั คอนเทนเนอร์ไลน์ส จํากดั ขายหุ้นบริษทั แพลทตินมั เอม็เมอรัลด์ 

จํากดั จํานวน % ให้กบันางวมิล ตนัเจริญสขุจิต  

***บจ.แพลทตินมัเจดและบจ.แพลทตนิมัไดมอนด์ถือหุ้นโดยพีซีแอลร้อยละ  และบจ.แพลทตินมัเอม็เมอรัลด์ถือหุ้น

โดยพซีีแอลร้อยละ  และโดยบริษัทร้อยละ  

บริษัทได้จําหน่ายเงินลงทนุ โดยการขายหุ้นสามญัทังหมดทีบริษัทถืออยู่ในบริษัทร่วมทงัสองแห่ง คือ PCL 

จํานวน , ,  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ของทนุจดทะเบียนของ PCL และ PED จํานวน ,  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

 ของทนุจดทะเบียนของ PED โดยทีการขายหุ้นดงักล่าวนนัได้ดําเนินการแล้วเสร็จเมือวนัที  กนัยายน  ทงันี 
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การขายหุ้นในบริษัทร่วมทงัสองแห่งดงักล่าวไม่มีผลต่อการเปลียนแปลงใดๆ ต่อโครงสร้างการถือหุ้น การบริหารงาน 

และการดําเนินธุรกจิหลกัของบริษัทแต่อยา่งใด 

บริษัทร่วมทงัสองแห่งและบริษัทย่อยของ PCL ได้หยุดดําเนินกิจการมามากกว่า  ปี และมีหนีสินเป็นจํานวน

มากจนส่วนทนุของผู้ถือหุ้นมีขนาดติดลบ และมีขาดทนุสะสมเป็นจํานวนมาก นอกจากนี บริษัทร่วมทงัสองแห่งยงัมี

ภาระหนีคงค้างเดมิทีบริษัทร่วมได้ค้างชําระต่อบริษทั ซงึหนีดงักล่าวเป็นรายการทีเกดิขนึในอดีตเป็นระยะเวลานาน 

โดยบริษัทได้ตงัสํารองค่าเผือหนีสงสยัจะสญูไว้เต็มจํานวนแล้ว ทงันี การจําหน่ายเงินลงทนุนีออกไป บริษัทไม่ได้โอน

หรือสละสิทธิในความเป็นเจ้าหนีของบริษทัร่วมทงัสองแห่ง ซงึบริษัทยงัคงมีสิทธินีอยู่ และปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหว่างการ

รวบรวมข้อมลูเพือดําเนินการทางกฎหมายต่อบริษัทร่วมดงักล่าว เพือเรียกร้องหนีสินทีค้างชําระต่อบริษัทต่อไป 

บริษัทมีความตงัใจจะปลดภาระในการนําข้อมลูบญัชีของบริษทัร่วมทงัสองแห่ง มาจดัทํางบการเงินของบริษัท

ตามวิธีราคาทนุ เนืองจากบริษทัร่วมทงัสองแห่งได้หยดุดําเนินกจิการ จึงทําให้การติดตามเพือขอข้อมลูและเอกสารใน

การลงบญัชีเพือจดัทํางบการเงนิในแต่ละไตรมาสมีความยากลําบาก ซึงมีความเสียงทีจะทําให้บริษัทไม่สามารถปิด

บญัชีและจดัทํางบการเงินรายไตรมาสได้ทันกําหนด เพือส่งต่อตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ อนัอาจจะทําให้บริษัทถูกลงโทษได้ ซงึเมือมีการจําหน่ายเงนิ

ลงทุนดงักล่าวออกไปแล้ว บริษัทจงึจะสามารถจดัทํางบการเงนิรายไตรมาสได้ทนักําหนดได้ นอกจากนี บริษัทยงั

สามารถประหยดัค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้สอบบญัชีเพือจดัทํางบการเงินสําหรับบริษัทร่วมทงัสองแหง่ด้วย เนืองจาก

บริษัททงัสองแหง่ไม่ได้ดําเนินกจิการและไม่มีเงินสดในการว่าจ้างผู้สอบบญัชีอีกต่อไปแล้ว 

 สืบเนืองจากการทีทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครังที  /  ซงึประชมุเมือวนัที   พฤษภาคม  

ได้มีมติอนุมตัิให้บริษทัได้จําหน่ายเงินลงทนุ โดยการขายหุ้นสามญัทงัหมดทีบริษัทถืออยูใ่นบริษัทร่วม จํานวนสองแห่ง 

คือ บริษัท แพลทตินมั คอนเทนเนอร์ไลน์ส จํากดั (หรือ PCL) จํานวน , ,  หุ้น และ บริษัท แพลทตินมั เอม็

เมอรัลด์ จํากดั ( หรือ PED ) จํานวน ,  หุ้น ทงันี บริษัทร่วมทงัสองแห่ง ได้หยดุดําเนินกิจการมามากกว่า  ปี 

และมีหนีสินเป็นจํานวนมาก จนส่วนทนุของผู้ถือหุ้นมีขนาดติดลบ และมีขาดทุนสะสมเป็นจํานวนมาก  

 นอกจากนี บริษัทร่วมทงัสองแห่ง ยงัมีภาระหนีคงค้างเดิมทีบริษัทร่วมได้ค้างชําระต่อบริษัทเป็นจํานวนเงิน

เท่ากบั , , .  บาท ซงึหนีดงักลา่วเป็นรายการทีเกิดขึนในอดีตเป็นระยะเวลานาน โดยบริษัทได้ตงัสํารองค่า

เผือหนีสงสยัจะสญูไว้เตม็จํานวนแล้ว ทงันี การจําหน่ายเงินลงทุนนีออกไป บริษัทไม่ได้โอนหรือสละสิทธิในความเป็น

เจ้าหนีของบริษัทร่วมทงัสองแห่ง ซงึบริษัทยงัคงมีสิทธินีอยู ่ การขายหุ้นดงักล่าวนนัได้ดําเนินการแล้วเสร็จเมือวนัที  

กนัยายน  โดยมีมลูค่ารวมของสิงตอบแทนเท่ากบั  บาทต่อบริษัท ซงึเมือคํานวณขนาดของรายการตาม

ประกาศทีเกียวข้อง ทําให้มูลค่าการจาํหน่ายเงินลงทุนมีขนาดรายการสูงสดุเท่ากบัร้อยละ .  ตามเกณฑ์มลูคา่รวม

ของสงิตอบแทน โดยขนาดรายการทีสูงนี มีสาเหตุจากการนําภาระหนีคงค้างเดมิทีบริษัทร่วมได้ค้างชําระต่อบริษัท 

และปัจจุบนับริษัทอยู่ระหว่างการดําเนินการทางกฎหมายต่อบริษัทร่วมผ่านทางศาลล้มละลายกลาง เพือเรียกร้อง

หนีสินทีค้างชําระต่อบริษัทตอ่ไป ทงันี การขายหุ้นในบริษัทร่วมทงัสองแห่งดงักล่าวไม่มีผลต่อการเปลียนแปลงใดๆ ต่อ

โครงสร้างการถือหุ้น การบริหารงาน และการดําเนินธุรกิจหลกัของบริษัทแต่อยา่งใด 

 นอกจากนี ทีปรึกษาทางการเงนิอสิระได้เสนอรายงานและตงัข้อสงัเกตว่า รายการจําหน่ายเงินลงทุน

ดงักล่าว อาจเข้าข่ายเป็นการทํารายการทีเกียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน ดงันนั ทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง

ที /  ซงึประชมุเมือวนัที  มีนาคม  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพือความโปร่งใส จงึมีมติให้ดําเนินการเสมือน
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หนงึเป็นรายการเกียวโยงกนัทีมีขนาดมลูค่ามากกว่าหรือเท่ากบั  ล้านบาท หรือมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ  ของ

มลูคา่สนิทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิ โดยขนาดของรายการจะมีมลูค่าเท่ากบั , , .  บาท ซงึมากกว่า  ล้านบาท 

 อย่างไรกต็าม บริษทัมิได้ดําเนินการเพือขออนมุตัิจากผู้ถือหุ้น เนืองจากในขณะนนั ขนาดรายการทีคํานวณ

ได้ทีนํามาพิจารณามีจํานวนเงนิเพียง  บาท เพราะมิได้นําภาระหนีสินทีบริษัทร่วมทงัสองทีมีต่อบริษัทมารวมใน

ขนาดรายการ การทํารายการเกดิขึน เนืองจากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า (ก) บริษัทร่วมทีจําหน่ายไปทงัสองมไิด้

ประกอบกิจการก่อนหน้านีนานแล้ว (ข) มีสว่นของผู้ ถือหุ้นเป็นลบและมีหนีสินเป็นจํานวนมาก 

 ความเห็นเพมิเตมิจากทีปรึกษาการเงินอสิระ โดยนายพิทกัษ์ กิตติอคัรเสถียร กรรมการผู้จดัการ บริษทั สี

ลม แอดไวเซอรี จํากัด ให้ความเห็นวา่ รายการดงักล่าวเป็นรายการได้มาจําหน่ายไปซงึสนิทรัพย์ และรายการเกียวโยง 

ซงึเป็นข้อบงัคบัของ ทีทางสํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที

ต้องขอความเหน็จากทีปรึกษาการเงนิอสิระเพือพิทกัษ์ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อย  โดยให้ความเหน็  เรืองได้แก่ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ และความเหมาะสมทางด้านราคา ทังนี สรุปได้ว่าไม่มีประเด็นใดๆ ทีไม่เหมาะสมดงั

รายงานการให้ความเหน็ต่อผู้ถือหุ้นสําหรับรายการได้มาจําหน่ายไปซงึสินทรัพย์ และรายการเกียวโยงทีได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้น

แล้วนนั  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีบริษัทร่วม คือ บริษัท แพลทตนิมั เอม็เมอรัลด์ จํากดั 

(“PED”) และ บริษัท แพลทตินมั คอนเทนเนอร์ไลน์ส จํากดั (“PCL”) ซงึรวมถงึบริษัทย่อยของ PCL  

 

ในระหวา่งปี 2559 บริษัทได้ขายและโอนหุ้นสามญัของบริษัทร่วมดงักล่าวแกบุ่คคลทีไม่เกียวข้องกนั และสนิสดุ

ความสมัพนัธ์ตงัแตว่นัทีดงักล่าว 

 

บริษัทมีการการฟ้องร้องบริษัทร่วม และผู้ คําประกนัร่วม โดยในปี 2560 บริษัทได้เป็นโจทก์ยืนฟ้องคดีล้มละลายบริษัท

ย่อยและบริษัทร่วม 4 รายเป็นจาํเลยต่อศาลล้มละลายกลาง เนืองจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไม่ชําระหนีแกบ่ริษัท 

ต่อมาศาลล้มละลายกลางมีคําสงัดงันี 

 

วนัที  4 กรกฎาคม 2560 มีคําสงัพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตนิมั คอร์นเทนเนอร์ ไลน์ส จํากดั และบริษัท แพลท

ตนิมั เจด จาํกดัแล้ว และได้ประกาศคําสงัพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดลกูหนีดงักล่าวในราชกจิจานุเบกษาฉบบัวนัที 16 

มกราคม 2561 เรียบร้อยแล้ว บริษัทเตรียมยืนคําขอรับชําระหนีเกียวกบับริษัทลกูหนีทงัสองดงักลา่ว โดยยืนคําขอรับ

ชําระหนีต่อเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรัพย์ กรมบงัคบัคดีซงึยืนได้ถงึวนัที 16 มีนาคม 2561 

 

วนัที 24 กรกฎาคม 2560 มีคําสงัพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาดบริษัท แพลทตินมั เอม็เมอรัลด์ จํากดัแล้ว จะประกาศคําสงั

พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนีดงักล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบบัวนัที 13 มีนาคม 2561 ต่อมาวนัที  พฤษภาคม  

สํานกังานได้ยืนคําขอรับชําระหนีของบริษัท บี จสิติกส์ฯ ต่อเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์เป็นเงินต้นจํานวน 301.01 ล้าน

บาท และดอกเบียถงึวนัพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด(24 ก.ค.60)เป็นดอกเบีย 107.78 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 408.79 ล้านบาท 

 

วนัที 4 ตลุาคม 2560 มีคําสงัพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินมั ไดมอนด์ จํากดัแล้ว จะประกาศคําสงัพิทกัษ์

ทรัพย์เด็ดขาดลกูหนีดงักล่าวในราชกจิจานุเบกษาฉบบัวนัที 3 กรกฎาคม 2561 ต่อมาวนัที 30 สงิหาคม 2561 

สํานกังานได้ยนืคําขอรับชําระหนีของบริษัท บีจิสติกส์ฯ เป็นเงินต้น 2.26 ล้านบาท และดอกเบียถงึวนัทีพิทกัษ์ทรัพย์

เด็ดขาด(  ต.ค. )จํานวน 0.34 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 2.60 ล้านบาท 

 

เมือวนัที 22 กมุภาพนัธ์ 2561 สํานกังานกฏหมายได้ยืนคําขอรับชําระหนีต่อเจ้าพนกังานพิทักษ์ทรัพย์ให้แกบ่ริษัทในคดี

ทีฟ้องลกูหนีรายบริษัท แพลทตินมั คอนเทนเนอร์ ไลส์น จํากดั เป็นจํานวนหนีเงนิต้น 154.11 ล้านบาท และดอกเบียถึง

วนัพทิกัษ์ทรัพย์เดด็ขาด (  ก.ค. ) เป็นดอกเบีย 74 ล้านบาท รวมเป็นเงนิ  228.11 ล้านบาทและรายบริษัท แพลท
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ตนิมั เจด จํากดั เป็นจํานวนหนีเงินต้น 2.72 ล้านบาท และดอกเบียถึงวนัพิทกัษ์ทรัพย์เดด็ขาด (  ก.ค. ) เป็นดอกเบีย 

0.38 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 3.10 ล้านบาท ส่วนลูกหนีอกี  รายทีเหลือจะยืนคําขอรับชําระหนีต่อเจ้าพนกังานพทิกัษ์

ทรัพย์ภายในเวลาตามกฎหมายต่อไป 
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6.ข้อมลูทวัไปและข้อมูลสาํคญัอืน 

 

ชือบริษัท :  บริษทั บี จสิติกส์ จํากดั (มหาชน) เดมิ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั 

(มหาชน) 

ชือภาษาองักฤษ : Begistics Public Company Limited (Bangpakong Terminal Public 

Company Limited) 

ชือย่อ : B (BTC) 

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107545000357 

ทดุจดทะเบียน : 883,349,453.52 บาท 

ทนุทีชําระแล้ว : 592,796,735.40 บาท 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ : ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร รวมถงึ ท่าเทียบเรือ โรงพกัสินค้า การขนถ่าย

สินค้า ขนสง่ทางถนน บริการเช่ารถเครน บริการรับจดัการขนสง่สนิค้าระหว่าง

ประเทศ และบริการพิธีการศลุกากร 

ทีตงัสํานกังาน : 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชนั 19 ยนูิต K ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน  

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

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

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ผู้สอบบญัชี : นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัุตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

  ทะเบียนเลขที 7305 

  บริษทั กรินทร์ ออดทิ จํากดั 

  เลขที 72 อาคาร กสท.โทรคมนาคม ชนั 24 

  ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก 

  กรุงเทพมหานคร  

  โทรศพัท์ : 0-2105-4661 

ทีปรึกษากฎหมาย  : บริษัท เอม็ แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จํากดั 

    499/177 ถนนหทยัราษฎร์ แขวงสามวาตะวนัตก 

    เขตคลองวา กรุงเทพฯ 10510 

    โทรศพัท์ : 086-991-6325 
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ส่วนที 2 

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 

7.1  หลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วนัที 12 มีนาคม 2562 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 883,349,453.52 บาท  และทนุชําระแล้ว 

592,796,735.40 บาท แบง่เป็นจํานวนหุ้นสามญั 871,759,905 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท   

7.2 ผู้ถือหุ้น 

เมือวนัที  17 พฤษภาคม 2547 บริษัทได้เพิมทุนจดทะเบียนเป็น 1,106.875 ล้านบาท จากการเพิมทุนเพอื

รองรับการจา่ยหุ้นปันผลจํานวน 40.25 ล้านบาท และเพือรองรับใบสําคญัสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัชดุที  (BTC-W1)  

จํานวน 221.375 ล้านบาทและใบสําคญัสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัชดุที  (BTC-W2)  จํานวน 442.75 ล้านบาท  ทงันี

บริษัทมีทนุชําระแล้ว 660,211,226 บาท เนืองจาก 

ณ วนัที 12 เมษายน 2547 บริษัทจ่ายหุ้นปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นทีมีรายชือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น

ของบริษัท จํานวน  40,248,000 บาท และในปี 2547 บริษัทได้รับชําระคา่หุ้นสามญัเนืองจากการใช้สิทธิแปลง

สภาพใบสําคญัแสดงสทิธิของใบสําคญัสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัชดุที 1 (BTC-W1) จํานวน 81,207,885 บาท และ

ใบสําคญัสทิธิทีจะซือหุ้นสามญัชุดที 2 (BTC-W2) จํานวน 69,589,496 บาท 

ปี 2548 บริษัทได้รับชําระค่าหุ้นสามญัเนืองจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสทิธิของใบสําคญั

สิทธิทีจะซอืหุ้นสามญัชดุที  (BTC-W1) จํานวน 473,935 บาท  

ปี 2549 บริษัทได้รบัชําระค่าหุ้นสามญัเนืองจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสทิธิของใบสําคญั

สิทธิทีจะซอืหุ้นสามญัชดุที  (BTC-W1) จํานวน 110,000 บาท 

ปี 2550 บริษัทได้รบัชําระค่าหุ้นสามญัเนืองจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสทิธิของใบสําคญั

สิทธิทีจะซอืหุ้นสามญัชดุที  (BTC-W1) จํานวน 66,081,910 บาท  ซงึ BTC-W1 หมดอายวุนัที  กมุภาพนัธ์ 

2550 

ปี 2551-2552   ไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสทิธิ BTC-W2 ซงึ BTC-W2 หมด อายวุนัที  

มีนาคม  

เมือวนัที  กนัยายน  บริษัทได้เพิมทุนจดทะเบียนเป็น 7,015,844,904 บาท และมีทนุชําระจํานวน 

7,015,844,904 บาท เพอืนําเงินทีได้จากการเพมิทุนไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนทวัไปของบริษัท และชําระหนี และ

ลงทุนเพือขยายไปยงัธุรกิจโลจสิติกส์ หรือลงทนุในธุรกิจอนืๆตามความเหมาะสมต่อไป  

เมือวนัที 27 ตลุาคม 2558 บริษัทได้เพมิทุนจดทะเบยีนเป็น 14,453,608,907 บาท และทนุชําระแล้ว 

7,015,844,904 บาท เพือรองรับการออกใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซอืหุ้นสามญัเพมิทุนของบริษัทบางปะกง 
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เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) ครังที  (BTC-W3) จํานวน 3,437,764,003 บาท และหุ้นสามญัเพิมทุนอีกจํานวน 

4,000,000,000 บาท เพือรองรับการขยายธรุกจิและการลงทุนในโครงการตา่งๆของบริษัท และใช้เป็นเงินทนุหมนุ 

เวียนในการประกอบกจิการ เพือให้บริษทัมีสภาพคล่อง และมีฐานะการเงินทีมนัคงยงิขนึ ตลอดจนสามารถบริหาร

เงนิสดได้อย่างคล่องตวัมากขนึ และดําเนิธรุกจิต่อไปอย่างยงัยืน 

เมือวนัที  ตลุาคม  บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนทีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลด

ทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของบริษัทจากเดิม 7,015,844,904 บาท (เจ็ดพนัสิบห้าล้านแปดแสนสีหมืนสีพนัเก้า

ร้อยสีบาท) เป็น 397,564,544.56 บาท (สามร้อยเก้าสบิเจด็ล้านห้าแสนหกหมืนสีพนัห้าร้อยสีสิบสีบาทห้าสิบหก

สตางค์) โดยการลดมูลค่าทีตราไว้ตอ่หุ้นจากมลูค่าหุ้นละ  บาท (สบิสองบาท) เป็น มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ .  

บาท (หกสิบแปดสตางค์) 

เมือวนัที 21 กมุภาพนัธ์ 2561 บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนทีกรมพฒันาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

เพมิทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดมิ 592,371,171.68 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบสองล้านสามแสนเจ็ดหมืนหนึงพนัหนึง

ร้อยเจ็ดสบิเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์) เป็น 957,033,230.80 บาท  

วนัที  มีนาคม  บริษัทจดทะเบียนเปลียนแปลงทนุชําระแล้วของบริษัททีกระทรวงพาณิชย์ โดยรวม

การเพมิทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจํากดั จากเดิม 397,564,544.56  บาท เป็น 

592,796,735.40 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 871,759,905 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ .  บาท 

 

บริษัทมีรายชือผู้ ถือหุ้นบริษัทรายใหญ่  รายแรกพร้อมจํานวนและสดัส่วนการถือหุ้นจาก บนัทึกข้อมลู

ของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ในขณะทีบริษัทมีทนุชําระแล้ว  592,796,735.40 บาท  

ปรากฏดงันี 

ข้อมูล ณ วนัที 12 มีนาคม 2562   

ลําดบั รายชือ จํานวนหุ้นทีถือ (หุ้น) ร้อยละ 

1. บริษัท มิลล์คอนสตีลอนิดสัทรีส์ จํากดั (มหาชน) 217,800,000 24.984 

2. Mr. YUK LUNG LEE 82,031,250 9.410 

3. นายสุวิทย์ แต้ไพสิฐพงษ์ 37,000,000 4.244 

4. บริษัท มาลาคี จํากดั 31,250,000 3.585 

5. นายทวี กลุเลิศประเสริฐ 30,031,667 3.445 

6. นายสนัติ เชาวนนัทกุล 30,000,000 3.441 

7. นายณรงค์ชยั สิมะโรจน์ 28,877,900 3.313 

8. นางสาวกาญจนา วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ 28,000,000 3.212 

9. นายวชิยั ธนสมทุร 12,754,700 1.463 

10. นางสาวเจิมขวญั ศริิพงศ์สนิ 9,813,200 1.126 

 รวม 507,558,717 58.223 
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7.3 การออกหลักทรัพย์อืน 

 7.3.1 ใบสําคัญแสดงสทิธทีิจะซือหุ้นสามัญ 

รายละเอียดของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซอืหุ้นสามญัทีอนุมตัโิดยผู้ถือหุ้นมีดงันี 

อตัราการใช้สิทธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ  หน่วยมีสิทธิซือหุ้นสามญัได้  หุ้น เว้นแต่กรณีทีมี

การปรับอตัราการใช้สิทธิตามเงือนไขในการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ : .  บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีทีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเงือนไขใน

การปรับสิทธิ 

ระยะเวลาการใช้

สิทธิ 

: ผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ BTC-W3_สามารถใช้สิทธิตามใบสําคญั

แสดงสทิธิ BTC-W3 ได้ 5 ครัง ในวนัทําการสดุท้ายของเดือน

พฤศจกิายนของทุกปี โดยให้วนัใช้สิทธิแรกตรงกบัวนัที  

พฤศจกิายน  และวนัใช้สิทธิวนัสดุท้ายตรงกบัวนัทีใบสําคญั

แสดงสทิธิ BTC-W  มีอายุครบ  ปี นบัแต่วนัทีออกใบสําคญัแสดง

สิทธิ  

เมือวนัที 29 ธันวาคม  บริษัทยงัได้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัเพมิทุน 

(BTC-W3) จํานวน 3,437,232,884 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ใบสําคญัแสดงสทิธิทีจะซือหุ้นสามญัเพมิทนุที

เหลือจํานวน 531,119 หน่วยจะถกูยกเลิกในภายหลงั 

บริษัทได้แจ้งปรับสิทธิ BTC-W3 ไปแล้วเมือวันทีขึนเครืองหมาย XR ในวันที 19 ธันวาคม 2560 โดยมี

รายละเอยีดดงันี 

 

ชือใบสําคัญแสดงสิทธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซอืหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท บางปะกง 

เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) ครังท ี3 

ชือยอ่ : BTC-W3 

ราคาการใช้สิทธิก่อนการปรับสิทธิ : 7.20  บาทต่อ 1 หุ้นสามญั 

ราคาการใช้สิทธิหลงัการปรับสทิธิ : 6.53  บาทต่อ 1 หุ้นสามญั 

อตัราการใช้สิทธิก่อนการปรับสิทธิ : ใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย ตอ่ 0.08333  หุ้นสามญั 

อตัราการใช้สิทธิหลงัการปรับสิทธิ : ใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย ตอ่ 0.09188 หุ้นสามญั 

วนัทีมีผลบงัคบัใช้ : มีผลบงัคบัทนัทีตงัแต่วนัแรกทีผู้ซอืหุ้นสามัญไม่ได้รับสิทธิจองซือ

หุ้นสามัญเพมิทุน (วันแรกทีตลาดหลกัทรัพย์ขนึเครืองหมาย XR) 

คือตงัแตว่นัที 19 ธนัวาคม  เป็นต้นไป 
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7.3.2 ใบสําคัญแสดงสทิธทีิจะซือหุ้นสามัญ 

รายละเอียดของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซอืหุ้นสามญัทีอนุมตัโิดยผู้ถือหุ้นมีดงันี 

อตัราการใช้สิทธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ  หน่วยมีสิทธิซือหุ้นสามญัได้  หุ้น เว้นแต่กรณีทีมี

การปรับอตัราการใช้สิทธิตามเงือนไขในการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ : 1.20 บาท ต่อหุ้น เว้นแตก่รณีทีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเงือนไขใน

การปรับสิทธิ 

ระยะเวลาการใช้

สิทธิ 

: ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิได ้ปี

ละสองครงั ในวนัทาํการสุดทา้ยของเดอืนมถินุายน และ ธนัวาคม

ของทุกปี และวนัใชส้ทิธิครงัสดุทา้ยตรงกบัวนัทคีรบกาํหนด 

ระยะเวลา  ปี นบัจากวนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธิทงันีกาํหนดวนัใช ้

สทิธิครงัแรกตรงกบัวนัท ี  ธนัวาคม  และวนัใชส้ทิธคิรงั

สุดทา้ยตรงกบัวนัท ี  กรกฎาคม  ซงึหากวนักาํหนดการใชส้ทิธิ

ตรงกบัวนัหยดุทาํการใหเ้ลอืนเป็นวนัทาํการก่อนหนา้วนักาํหนดการ

ใชส้ทิธิดงักลา่ว 

เมือวนัท ี 2 กรกฎาคม 2561 บริษัทยงัได้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซอืหุ้นสามญัเพมิทุน 

(BTC-W4) จํานวน 96,849,561 หน่วย ให้แกผู่้ถือหุ้น ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัเพมิทนุที

เหลือจํานวน 12,651 หน่วยจะถกูยกเลิกในภายหลงั 

 

 7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงนิปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิในแต่ละปี หลงัหกัทนุสํารองต่างๆ 

ทงัหมดแล้ว ซงึการจา่ยเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่อง การขยาย

ธุรกจิ ความจําเป็น ความเหมาะสมอืนใดในอนาคต และปัจจยัอืนๆ ทีเกียวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทงันีการดําเนินการดงักล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ถือ

หุ้น 

ทงันีมติคณะกรรมการบริษัทพจิารณาเรืองการจา่ยเงินปันผลต้องนําเสนอทีประชมุผู้ ถือหุ้นเพือขออนุมตัิ

ต่อไป 
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8. โครงสร้างการจดัการ  

  

 8.1 คณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการและผู้บริหาร

ของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทีมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด 

พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที กจ. 12/2543 เรือง การขอ

อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ ฉบบัลงวนัที 22 มีนาคม 2543 ทกุประการ   

 ณ วนัที 12 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจาํนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอสิระจํานวน 4 

ท่าน กรรมการทีไม่เป็นผู้บริหาร จาํนวน 4 ท่าน และกรรมการทีเป็นผู้บริหาร จํานวน 1 ท่าน กรรมการอสิระคิดเป็น

จํานวนร้อยละ 44 ของกรรมการทงัคณะ  

ลําดับ ชือ – สกุล ตําแหน่ง 

1. พลเอกจงศกัด ิ พานิชกลุ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ  

**2. นายวฒิุชยั ดวงรัตน์ 
กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

**3. นายธีรบูลย์ อริยสทุธิวงศ์ 
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรร

หาและกําหนดค่าตอบแทน 

*4. นายสนัติ พงค์เจริญพิทย์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

5. นายฐิติศกัดิ  สกุลครู 

กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธาน

กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน  

6. นายดนยั  เปียมทิพย์มนสั กรรมการ และกรรมการบริหาร 

*7. นายพงศ์ศริิ ศริิธร 
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที

บริหาร  

*8. นางสาวสทุธิรัตน์ ลีสวสัดิตระกลู กรรมการและกรรมการบริหาร 

*9. นายธานี โลเกศกระวี กรรมการและกรรมการบริหาร 

โดยมีนางสาวกรวรรณ แสนชมภ ูเป็นเลขานกุารบริษัท   
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ระหว่างวนัที 1 มกราคม 2561- 12 มนีาคม 2562 มี

ดงันี 

ลําดับ ชือ-สกุล ตําแหน่ง 

จาํนวนครังทีเข้า

ประชุม/จาํนวน

ครังของการ

ประชุม 

หมายเหตุ 

1 พลเอกจงศกัด ิ พานิชกลุ 
กรรมการอสิระและ 

ประธานกรรมการ 
10/10 

 

*2 นายวีระศกัดิ  สุตณัฑวิบูลย์ กรรมการอสิระ 4/4 
ลาออก 1 กนัยายน 

2561 

*3 นางอารีย์  เตมิวฒันาภกัดี กรรมการอสิระ 4/4 ลาออก 1 ตลุาคม 2561 

4 นายสนัติ พงค์เจริญพิทย์ กรรมการอสิระ 9/10  

5 นายฐิติศกัดิ  สกลุครู 
กรรมการ และรองประธาน

กรรมการ  
10/10 

 

6 นายดนยั  เปียมทิพย์มนสั กรรมการ 9/10  

*7 นายพงศ์ศิริ ศริิธร กรรมการ  7/7 
ได้รับแต่งตงัเมือ 1 

มีนาคม 2561 

*8 นางสาวสทุธิรตัน์ ลีสวสัดิตระกลู กรรมการ 7/7 
ได้รับแต่งตงัเมือ 27 

กมุภาพนัธ์ 2561 

*9 นายธานี โลเกศกระวี กรรมการ 7/7 
ได้รับแต่งตงัเมือ 27 

กมุภาพนัธ์ 2561 

*10 นายวฒิุชยั ดวงรัตน์ กรรมการอสิระ 5/5 
ได้รับแต่งตงัเมือ 22 

ตลุาคม 2561 

*11 นายประเสริฐ ศรีอฬุารพงศ์ กรรมการอสิระ 2/4 

ได้รับแต่งตงัเมือ 22 

ตลุาคม 2561 

ลาออกเมือ 8 

กมุภาพนัธ์ 2562 

*12 นายธีรบูลย์ อริยสทุธิวงศ์ กรรมการอสิระ 0/0 
ได้รับแต่งตงัเมือ 25 

กมุภาพนัธ์ 2562 
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กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

 กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษัท ตามมตทีิประชมุคณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2561 วนัที 27 

กมุภาพนัธ์ 2561 อนมุตักํิาหนดรายชือกรรมการผู้ มีอํานาจผูกพนับริษัท ประกอบด้วยนายฐิติศกัดิ สกลุครู นายดนยั 

เปียมทิพย์มนสั นายพงศ์ศริิ ศิริธร นางสาวสทุธิรัตน์ ลีสวสัดิตระกลู และนายธานี โลเกศกระวี กรรมการสองในห้า

คนนีลงลายมือชือร่วมกนั และประทบัตราสําคญัของบริษัท 

8.2      คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ เพือชว่ยงานของคณะกรรมการบริษัทในการ

ปฏิบตัิหน้าทีรับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชือถือของระบบบญัชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุม

ภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงนิของบริษทั 

ระหว่างวนัที 1 มกราคม 2561 - 12 มีนาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 6 ท่าน 

ประกอบด้วย 

ลาํดับ ชือ – สกุล ตําแหน่ง 
จาํนวนครังทเีข้าประชุม/

จาํนวนครังของการประชุม 

*1. นายวีระศกัดิ  สุตณัฑวิบูลย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 3/3 

*2. นางอารีย์  เตมิวฒันาภกัดี กรรมการตรวจสอบ 3/3 

3. นายสนัติ พงค์เจริญพิทย์ กรรมการตรวจสอบ 5/5 

*4. นายวฒิุชยั ดวงรัตน์ กรรมการตรวจสอบ 2/2 

*5 นายประเสริฐ ศรีอฬุารพงศ์ กรรมการตรวจสอบ 1/1 

*6 นายธีรบูลย์ อริยสทุธิวงศ์ กรรมการตรวจสอบ 0/0 

หมายเหตุ 

1. กรรมการตรวจสอบลาํดบัท ี1 ลาออก เมอืวนัที 1 กันยายน 2561 แตย่งัมวีาระเหลืออยู่ 

2. กรรมการตรวจสอบลาํดบัท ี2 ลาออก เมอืวนัที 1 ตุลาคม 2561 แตย่งัมวีาระเหลอือยู่ 

3. กรรมการตรวจสอบลาํดบัที 4 แต่งตงัจากมติทีประชมุคณะกรรมการบริษัทครังท ี5/2561 เมอืวนัที 22 ตลุาคม 2561 

โดยมวีาระต่อจากกรรมการลาํดบัที 1 

4. กรรมการตรวจสอบลาํดบัที 5 แต่งตงัจากมติทีประชมุคณะกรรมการบริษัทครังท ี5/2561 เมอืวนัที 22 ตลุาคม 2561

โดยมวีาระต่อจากกรรมการลาํดบัที 2 และลาออก เมอืวนัท ี8 กุมภาพนัธ์ 2562 แตย่งัมีวาระเหลอือยู่ 

5. กรรมการตรวจสอบลาํดบัที 6 แต่งตงัจากมติทีประชมุคณะกรรมการบริษัทครังท ี4/2562 เมอืวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 

2562 โดยมวีาระต่อจากกรรมการลาํดบัที 5 

 

โดยมี นางสาวธิดารัตน์ ทีอทิุศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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8.3     คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ระหว่างวนัที 1 มกราคม 2561 -  12 มีนาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มี

จํานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 

ลําดับ ชือ – สกุล ตําแหน่ง 
จาํนวนครังทีเข้าประชุม/

จาํนวนครังของการประชุม 

*1. นายวีระศกัด ิ สตุณัฑวิบูลย ์
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 
2/2 

2. นายฐิติศกัดิ สกลุครู กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 3/3 

*3. นายวฒุิชยั ดวงรัตน์ 
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 
1/1 

*4. นายธีรบลูย์ อริยสทุธิวงศ์ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 0/0 

หมายเหตุ :   

1. กรรมการลําดบัท ี1 ลาออกเมือวนัท ี1 กนัยายน 2561 

2. กรรมการตรวจสอบลาํดบัที 3 แต่งตงัจากมติทีประชมุคณะกรรมการบริษัทครังท ี5/2561 เมอืวนัที 22 ตลุาคม 2561  

3. กรรมการตรวจสอบลาํดบัที 4 แต่งตงัจากมติทีประชมุคณะกรรมการบริษัทครังท ี4/2562 เมอืวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 

2562  

โดยมี นายจิรวฒัน์ ปินปรีชาชยั* เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และลาออก

เมือวนัที 1 กมุภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้แต่งตงั นางสาวกรวรรณ แสนชมภ ู

เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

8.4     คณะกรรมการบริหาร 

ระหว่างวนัที 1 มกราคม 2561 -  12 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

ลําดับ ชือ – สกุล ตําแหน่ง 
จาํนวนครังทีเข้าประชุม/

จาํนวนครังของการประชุม 

1 นายฐิติศกัดิ      สกลุครู ประธานกรรมการบริหาร 14/14 

2 นายดนยั เปียมทิพย์มนสั กรรมการบริหาร 13/14 

*3 นายพงศ์ศริิ        ศิริธร กรรมการบริหาร 11/11 

*4 นางสาวสทุธิรัตน์ ลีสวสัดิตระกลู กรรมการบริหาร 10/12 

*5 นายธานี             โลเกศกระวี กรรมการบริหาร 11/12 

หมายเหต:ุ   

1. กรรมการลําดบัที 3 ได้รับแต่งตงัจากมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 1/2561 เมอืวนัที 4 มกราคม 2561 ให้

มผีลวนัท ี1 มนีาคม 2561 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน)   

 

…………………………………… 

สว่นที 2-9    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2561 

 

2. กรรมการลําดบัที 4 ได้รับแต่งตงัจากมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2561 เมอืวนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2561  

3. กรรมการลําดบัที 5 ได้รับแต่งตงัจากมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2561 เมอืวนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2561  

8.5   ผู้บริหาร 

ระหว่างวนัที 1 มกราคม 2561 -  12 มีนาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหาร จํานวน 12 ท่าน ดงันี 

 ลําดับ ชือ – นามสกุล ตําแหน่ง 

1. นายพงศ์ศริิ       ศริิธร 1/ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

2. นายกลิ ฮวาน คมิ (Gil Hwan Kim) 2/   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

3. นางสาวสขุวรรณ สุทธิวงศ์ 3/ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

4. นายมงคล         เหล่าวรพงศ์ 4/ ประธานเจ้าหน้าทีการเงนิ  

5. นางดวงนภา       ทองสี5/ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  

6. นายวีระพล         ลอออรรถพงศ์ 6/    ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการและการตลาด 

     7. นายวชรชาญ       โกลิฏวงษ์7/  ผู้ อํานวยการฝ่าย Freight Forwarding 

8. นายกฤษฎา ปัณฑยุากร8/ ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

9. นายศิรชชั เพียรอทุยัวฒัน์9/ ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการขนส่งและการตลาด 

ผู้ อํานวยการฝ่ายยทุธศาสตร์องค์กรและบริหารธุรกิจ 

10. นางอรัุจฉทั สภุวนั10/ ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการและบริหารบุคคล 

11.. นางสาวฐรดา      คปูระสิทธิ11/ เลขานุการบริษัท 

12. นางสาวกรวรรณ แสนชมภู12/ เลขานุการบริษัท 

หมายเหต ุ

1/ นายพงศ์ศิริ ศิริธร ได้รับแต่งตงัให้เป็นประธานเจ้าหน้าทีบริหารตามมติทีประชมุคณะกรรมการบริษัทครังที 1/2561 เมอืวนัที 4 

มกราคม 2561 และให้มีผลตงัแต่วนัที 1 มนีาคม 2561 แทนนายสรัุตน์ ประลองศิลป์ ทลีาออกไปเมอืวนัที 1 กรกฎาคม 2560 

2/ นายกิล ฮวน คิม (Gil Hwan Kim) ได้รับแต่งตงัเป็นรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 1/2561 

เมอืวนัที 4 มกราคม 2561 และให้มีผลตงัแต่วนัที 4 มกราคม 2561 และได้ลาออกจากบริษัทเมือวนัที 6 พฤศจิกายน 2561 

3/ นางสาวสขุวรรณ สทุธิวงศ์ ได้รับแต่งตงัเป็นผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ตามมติทีประชมุคณะกรรมการบริษัทครังท ี 1/2561 เมอื

วนัที 4 มกราคม 2561 และให้มีผลตงัแต่วนัที 4 มกราคม 2561 และได้ลาออกจากบริษัทเมอืวนัที 1 ตลุาคม 2561 

4/ นายมงคล เหลา่วรพงศ์ ได้รับแต่งตงัให้เป็นประธานเจ้าหน้าทกีารเงินตามมติทีประชมุคณะกรรมการบริษัทครังที 3/2560 เมอืวนัที 2 

มีนาคม 2560 โดยให้มีผลตงัแตว่นัท ี1 เมษายน 2560 และได้ลาออกจากบริษัทเมอืวนัที 1 กนัยายน 2561 

5/ นางดวงนภา ทองสี ได้รับแต่งตงัให้เป็นผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงนิ มีผลตงัแต่วนัที 4 มกราคม 2561  

6/ นายวีระพล  ลอออรรถพงศ์ ได้รับแต่งตงัให้เป็นผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด มีผลตงัแต่ 1 กันยายน 2560 และได้ลาออกจาก

บริษัทเมือวนัท ี1 กนัยายน 2561 

7/ นายวชรชาญ โกลิฏวงษ์ ได้รับแต่งตงัให้เป็นผู้อาํนวยการฝ่าย Freight Forwarding มผีลตงัแต่ 1 มกราคม 2561 

และได้ลาออกจากบริษัทเมือวนัที 1 ตุลาคม 2561 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน)   

 

…………………………………… 
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8/นายกฤษฎา ปัณฑยุากร  ได้รับการแตง่ตงัเป็นผู้อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ มผีลตงัแต่วนัที 1 สิงหาคม 2561 

9/นายศิรชชั เพยีรอุทยัวฒัน์ ได้รับการแต่งตังเป็นผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการขนส่งและการตลาด  มผีลตงัแตว่นัที 8 สิงหาคม 2561  

และจากการปรับเปลียนโครงสร้างเพือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท ให้ย้ายไปเป็นผู้อํานวยการฝ่ายยทุธศาสตร์องค์กรและ

บริหารธุรกิจ มีผลตงัแตว่นัท ี16 พฤศจิกายน 2561 

10/นางอรัุจฉัท สภุวนั ได้รับการแต่งตงัเป็นผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบติัการและบริหารบคุคล มผีลตงัแตว่นัท ี1 กุมภาพนัธ์ 2562 

11/นางสาวฐรดา      คปูระสิทธิ ได้ลาออกจากเลขานกุารบริษัท เมอืวนัที 1 พฤษภาคม 2561 

12/นางสาวกรวรรณ แสนชมภ ู ได้รับแต่งตังเป็นเลขานกุารบริษัทตามมติทปีระชมุคณะกรรมการบริษัทครังที 4/2561 เมอืวนัที 14 

สิงหาคม 2561 โดยให้มีผลตังแตว่นัท ี14 สิงหาคม 2561 



บริษัท บี จิสติกส ์จํากดั (มหาชน)   

 

 

แบบแสดงรายการชอ้มูลประจาํปี 2561 ส่วนที 2-11 

 

                       โครงสร้างองค์กร 

 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

…………………………………… 

สว่นท ี2-12    แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

8.6    เลขานุการบริษัท 

นางสาวฐรดา คูประสิทธิ ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท จนถึงวันที 1 พฤษภาคม 2561 และ

ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครังที 4/2561 วันที 14 สิงหาคม 2561 แต่งตงั นางสาวกรวรรณ แสนชมภู เป็น

เลขานุการบริษัท ให้มีผลตังแต่วันที 14 สิงหาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้ ทีได้รับ

มอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าทีตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าทีใน

การดูแลให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายและข้อกําหนดทีเกียวข้องกบับริษัทเพือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูล

กิจการทีดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงเป็นทีปรึกษาให้คําแนะนําแก่กรรมการในการปฏิบตัิตามกฎหมายและ

กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเกียวกับหน้าทีความรับผิดชอบของกรรมการ ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการตลอดจนปฏิบตัิหน้าทีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง  ทงันีหน้าทีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 

8.7  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส โดย

สอดคล้องกบัหน้าทีความรับผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมทังเพียงพอทีจะจงูใจทีจะ

รักษากรรมการทีมีคณุภาพไว้กบับริษัท  โดยมติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 เมือวนัที 27 เมษายน  2561 ได้มี

มติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท

ถ้วน) ซงึเป็นเบียประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเท่านัน โดยไม่มีเงินรางวลั บําเหน็จ และผลประโยชน์ตอบแทน

อย่างอนื และให้กรรมการเป็นผู้พจิารณาจดัสรรกนัเอง 

อตัราคา่ตอบแทนกรรมการสนิสดุ ณ 31 ธันวาคม 2561 ดงัตารางต่อไปนี 

 

ตําแหน่ง 

 

ค่าเบียประชุม

กรรมการ/ครัง 

 

 อัตราค่าตอบแทน

กรรมการ (บาท/

เดือน) 

ประธานกรรมการบริษัท 5,000  39,000 

รองประธานกรรมการบริษัท 5,000  20,000 

กรรมการบริษทั 5,000  10,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,000  20,000 

กรรมการตรวจสอบ 5,000  10,000 

ประธานกรรมการสรรหาฯและกรรมการสรรหาฯ 5,000  20,000 

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร 

(ทไีม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท) 

 

5,000 
 

 

20,000 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

…………………………………… 

สว่นท ี2-13    แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทน และ เบียประชุม ระหว่าง มกราคม – ธันวาคม 2561  

ลําดบั ชือ-สกลุ กรรมการ 

(บาท) 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

(บาท) 

กรรมการสรรหา

และกําหนด

คา่ตอบแทน 

(บาท) 

กรรมการ 

บริหาร 

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

1 พลเอกจงศกัดิ พานิชกลุ 332,000 - - - 332,000 

*2 นายวีระศกัด ิสตุณัฑวิบลูย์ 82,000 70,000 24,000 - 176,000 

*3 นางอารีย์ เตมิวฒันาภกัดี 67,000 50,000 - - 117,000 

4 นายฐิติศกัดิ สกลุครู 136,000 - 24,000 135,000 295,000 

5 นายดนยั เปียมทิพย์มนสั 92,000 - - 90,000 182,000 

6 นายสนัติ พงค์เจริญพิทย์ 92,000 70,000 - - 162,000 

*7 นางสาวสทุธิรตัน์ ลีสวสัดิตระกลู 60,000 - - 75,000 135,000 

*8 นายธานี โลเกศกระวี 60,000 - - 80,000 140,000 

*9 นายวฒิุชยั ดวงรัตน์ 25,000 25,000 - - 50,000 

*10 นายประเสริฐ ศรีอฬุารพงศ์ 15,000 15,000 - - 30,000 

 รวม 961,000 230,000 48,000 380,000 1,619,000 

หมายเหต ุ: 

 กรรมการลําดบัท ี2 ลาออกมีผลตงัแต่วนัที 1 กนัยายน 2561  

 กรรมการลําดบัท ี3 ลาออกมีผลตงัแต่วนัที 1 ตุลาคม 2561  

 กรรมการลําดบัท ี7 ได้รับการแต่งตงัตามมติคณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2561 เมอืวนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2561 

 กรรมการลําดบัท ี8 ได้รับการแต่งตงัตามมติคณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2561 เมอืวนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2561  

 กรรมการลําดบัท ี9 ได้รับการแต่งตงัตามมติคณะกรรมการบริษัท ครังที 5/2561 เมอืวนัที 22 ตุลาคม 2561 

 กรรมการลําดบัท ี10 ได้รับการแต่งตงัตามมติคณะกรรมการบริษัท ครังที 5/2561 เมอืวนัที 22 ตุลาคม 2561 

คา่ตอบแทนอืน 

คา่ตอบแทนอืนของกรรมการ: ไม่มี 

ผู้บริหาร 

 ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารในชว่งวนัที  มกราคม –  ธันวาคม 2561  ในรูปของ

คา่ตอบแทนรายเดือนจํานวน 16.92 ล้านบาท  

คา่ตอบแทนอืนของผู้บริหาร: 

เงนิสมทบเข้ากองทนุสํารองเลียงชีพ มีจํานวนทงัสิน 427,055 บาท 

ได้จดัหารถยนต์ให้คณะผู้บริหารใช้ในการปฏิบตัิหน้าที  

 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

…………………………………… 

สว่นท ี2-14    แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

บุคลากร 

ในปี 2561 บริษทัได้จา่ยผลตอบแทนให้แก่พนกังานจํานวน 223 คน (รวมเข้าออกระหว่างปี) รวมเป็น

จํานวนเงินทงัสนิ 64.94 ล้านบาท ซงึผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน คา่กะ คา่ลว่งเวลา ค่าเบียขยนั เงนิสมทบกองทนุ

สํารองเลียงชีพ เงินโบนสั คา่เบียกนัดาร วนัหยดุพกัผ่อน เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน  

จํานวนพนกังาน  :  ณ วนัที 31 ธันวาคม 61 

สายการปฏิบัติงานหลัก / สถานทีทาํงาน สํานักงานใหญ่ บางปะกง ศรีราชา รวมทงัสนิ 

สํานกังานกรรมการบริหาร 2 
  

2 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1   1 

ฝ่ายปฏิบตัิการและการตลาด 
 

13 45 58 

ฝ่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามยั   1 1 

ฝ่ายบญัชีและการเงนิ 3 3 1 7 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 5 2 
 

7 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
  

2 

ฝ่ายจดัซือ 2   2 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 8   8 

ฝ่ายยทุธศาสตร์องค์กรและบริหารธุรกจิ 2   2 

รวมทงัสนิ 25 18 47 90 

 

ทงันีในระยะเวลา 5 ปีทีผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ 

นโยบายการพฒันาบุคลากร  

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานคือทรัพยากรทีสําคัญของบริษัท เป็นจุดเริมต้นของความสําเร็จในวิสยัทัศน์

และพันธกิจขององค์กร บริษัทจึงมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดีภายใต้

กรอบวฒันธรรมองค์กรเดียวกนั โดยบริษัทให้ความสําคญัอย่างยงิกบัการบริหารและพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ 

ความเชียวชาญ ความเป็นมืออาชีพ รวมถึงมีความสุขในการทํางานและจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสงัคม บริษัทได้จดั

อบรมภายในองค์กรและส่งพนักงานไปอบรมภายนอกองค์กรอย่างสมําเสมอทังในด้านความปลอดภัย การเพิม

ประสิทธิภาพ  การเพิมทกัษะในงานวิชาชีพ  การเพิมพูนความรู้ ความสามารถของตวัพนกังาน รวมถึงได้จดัระบบ

การตดิต่อสือสารและกจิกรรมสนัทนาการต่างๆ ภายในองค์กรเพือเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างพนกังานกบั

ผู้บริหาร นอกจากนีบริษัทยังจดัให้มีการดแูลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนกบัสวสัดิการทีเหมาะสม

และเป็นธรรม เพือจงูใจและรักษาให้พนักงานทํางานกบับริษัทในระยะยาว 

 สวัสดิการพนักงาน  

 บริษัทจดัให้มีผลประโยชน์และผลตอบแทนกบัพนกังานในรูปแบบอืนๆ เชน่ จดัให้มีกองทุนสํารองเลียงชีพ

เพือเป็นหลกัประกนัทีมนัคงของพนักงานและครอบครัว จดัให้มีประกนัสุขภาพแบบกลุ่มและประกนัอบุตัิเหตแุบบ



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

…………………………………… 

สว่นท ี2-15    แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

กลุ่มทีช่วยเอือประโยชน์และอํานวยความสะดวกด้านการเข้ารับการรักษาพยาบาล มีการตรวจสขุภาพประจําปี เป็น

ต้น  

9. การกํากับดูแลกิจการ   

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) ได้ตระหนักถงึความสําคญัของการมีระบบบริหารจดัการที

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซงึระบบการบริหารจัดการทีดีจะช่วยสร้างความเชือมนั ความ

มนัใจให้กบัผู้ถือหุ้น นกัลงทนุ ผู้ มีสว่นได้เสีย และผู้ ทีเกยีวข้องทุกฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยยึดหลักการตามนโยบายการ

ปฏิบตัทีิดีของบริษัทจดทะเบียนและตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดีสากลของ The Organization for Economic 

Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ซึงครอบคลุมหลักการทัง  

หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ ถือหุ้น การปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั บทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล

และความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 นอกจากนีคณะกรรมการบริษัทได้นําหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2561 มา

ปรับใช้ในบริบทของธุรกิจบริษัทโดยได้วางหลกัปฏิบติัไว้ 8 ข้อดังต่อไปนี  

1.  ตระหนักถงึบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นําองค์กร ทีสร้างคุณค่าให้แก่กจิการอย่าง

ยงัยนื 

คณะกรรมการมีการกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ไปเป็นไปตามนโยบายและกล

ยุทธ์รวมทังมีมาตรการและการติดตามดูแลให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ โดยเน้นจริยธรรมและความ

รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรวมถงึการสร้างคณุค่าของกิจการในระยะยาวทีคํานึงถงึการสร้างประโยชน์

ให้ชมุชน ลดผลกระทบต่อสงัคมและสิงแวดล้อม 

คณะกรรมการบริษัได้กําหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าทีอย่างชดัเจนดงัรายละเอยีดต่อไปนี 

 

เรืองทดูีแลให้มีการดาํเนินการ เรืองทดํีาเนินการร่วมกับฝ่ายจดัการ  เรืองทใีห้ฝ่ายจดัการเป็นคนดาํเนินการ  

1. กําหนดเป้าหมายและแนวคดิหลกั

ขององค์กร 

1. กลยทุธ์และแผนรวมถึงการบริหาร

ความเสียง 

1.การบริหารงานตามนโยบายที

คณะกรรมการกําหนด เช่น การจดัซือจดั

จ้าง  การรับบคุคลากรเข้าทํางาน เป็นต้น  

2. กําหนดโครงสร้างและการทําหน้าที

ของกรรมการ 

2. วงเงนิและขอบเขตการมอบอาํนาจ

ให้ฝ่ายจดัการ 

 

3. มีการสรรหา พฒันาและประเมินผล 

CEO  

3. การจดัสรรทรัพยากรและ

งบประมาณ 

 

4. โครงสร้างคา่ตอบแทนทีเหมาะสม 4. การบริหารงานบคุคล  

5. สร้างค่านิยม จริยธรรมขององค์กร  5. การเปิดเผยข้อมลูและการตดิตาม

และประเมินผล 

 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

…………………………………… 

สว่นท ี2-16    แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

2. การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีเป็นไปเพอืการสร้างคุณค่าอย่างยังยืน  

คณะกรรมการได้มีการกําหนดวิสยัทศัน์และเปา้หมายทงัระยะสนัและระยะยาว รวมทงัตวัชีวดัที

เหมาะสม 

3. เสริมสร้างคณะกรรมการทีเอือต่อการบรรลุผล  

โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าทีของประธานกรรมการ และความเป็นอสิระของประธานและ

ฝ่ายจดัการ ได้ระบุไว้ในหมวดที 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ  

4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและดูแลโครงสร้างการบริหารบุคลากร  

คณะกรรมการมีการกําหนด Succession Plan ให้กบั CEO และดแูลโครงสร้างคา่ตอบแทน และ

โครงสร้างความสมัพนัธ์ของผู้ถือหุ้นทีอาจมีผลกระทบต่ออาํนาจการควบคมุหรือการบริหารจดัการ 

รวมถงึติดตามดูแลให้พนกังานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจดัการการเงนิ  

5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ 

คณะกรรมการมีการส่งเสริมในเรือง IT Governance โดยมีการให้ฝ่ายจดัการกําหนดนโยบาย

สารสนเทศและความปลอดภยัของการใช้ข้อมลู รวมถงึการจัดสรรทรัพยากรให้ไปในทิศทางทีบรรลุ

เป้าหมายได้  

6. ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสียงทีเหมาะสม  

คณะกรรมการตรวจสอบมีการดแูลความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน ทงันีบริษัทมีการจดัตงั

คณะทํางานบริหารความเสียงทีอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี

คณะกรรมการให้ความสําคญัโดยมีการประกาศเจตนารมย์เพือเป็นแนวร่วมต่อต้านทจุริตคอร์รัปชนั

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 และให้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมทกุๆ ปี และการให้ความสําคญักบั

บคุคลผู้ชีเบาะแสการทจุริตและการจดัการกบัข้อร้องเรียนต่างๆ ด้วย 

7. รักษาความน่าเชือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล  

คณะกรรมการเน้นให้มีการดแูลรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทีถกูต้องเพียงพอ รวมทงั 

เน้นยําให้ฝ่ายจดัการผ่านทางประธานเจ้าหน้าทีการเงินดแูลความเพียงพอของสภาพคล่องทาง

การเงินและความสามารถในการชําระหนี เป็นต้น  

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสือสารกับผู้ถอืหุ้น  

คณะกรรมการดแูลให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตดัสนิใจในเรืองสําคญั และวนัประชมุผู้ถือหุ้นเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยมีประสทิธิภาพ รวมถงึการเปิดเผยมติทีประชมุ รายงานการประชมุทีถกูต้อง 

ครบถ้วน ทงันีในหวัข้อนีระบไุว้ใน หมวด 1 สทิธิของผู้ถือหุ้น และหมวด 2 การปฏบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอยา่ง

เท่าเทียมกนั และให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี และ/หรือเสนอชือ

บคุคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็น

ระยะเวลา 3 เดือน 

 

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทยังคงยึดแนวทางและรายละเอียดการปฏิบัติและการดําเนินการตาม

นโยบายการกํากบัดแูลกจิการทีดีสากลของ OECD ทีครอบคลมุ 5 หมวด ดงัต่อไปนี    

 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
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สว่นท ี2-17    แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

หมวดท ี  สทิธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษัทตระหนักและให้ความสําคญัในสิทธิพืนฐานต่างๆ ของผู้ ถือหุ้น ทังในฐานะของเจ้าของบริษัทและใน

ฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซือ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ทีตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลและ

สารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการทีจะได้รับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริษัทสิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้

ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตดัสนิใจในเรืองสําคญัของบริษัทเชน่ การจดัสรรเงินปันผล  การ

แต่งตังหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตังผู้สอบบญัชี การอนุมัติธุรกรรมทีสําคญัและมีผลต่อทิศทางในการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี และ/หรือเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้าก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เป็นต้น 

 การจดัประชุมผู้ถือหุ้น   

การจดัประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 บริษัทได้ดําเนินการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ในวนัศกุร์ที 27 

เมษายน 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชมุชนัลอย โรงแรมจสัมินแกรนด์เรสซเิด้นท์ (พระราม 4) เลขที 

4338 ถนนพระรามที 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ

ทงัสนิ 30 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 435,817,025 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.99 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด 

871,759,905 หุ้น โดยในการประชมุมีผู้ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธาน และรองประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีการเงิน ผู้สอบบญัชี

รับอนญุาต ทีปรึกษากฎหมาย และผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประธานกรรมการทําหน้าทีเป็นประธานในที

ประชมุ ซงึประธานกรรมการได้ดําเนินการประชมุอย่างครบถ้วนตามทีกฎหมายกําหนด โดยมีขนัตอนในการ

ดําเนินการประชุมดงันี 

ณ ก่อนวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัทได้ดําเนินการเผยแพร่จดหมายถึงผู้ ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้

ถือหุ้นทุกราย มีโอกาสเสนอชือบุคคลให้เข้ารับการเลือกตงัเป็นกรรมการได้ โดยผู้ ถือหุ้นต้องส่งหนงัสือเสนอชือ

กรรมการเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการบริษัทภายในวันทีบริษัทกําหนด พร้อมแนบหลกัฐานการถือหุ้น 

หนงัสือให้ความยนิยอมของบุคคลทีได้รับการเสนอชือ และเอกสารประกอบการพิจารณาคณุสมบตั ิ ทังนี บุคคล

ดงักล่าวต้องมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และสิทธิในการเสนอ

วาระการประชมุ พร้อมทงัเหตผุลสนบัสนนุการเสนอวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์

ของบริษัท (www.begistics.co.th) ทงันี คณะกรรมการบริษัทร่วมกนัพิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือก

วาระการประชมุ และบคุคลเพือเข้ารับการเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัท ในกรณีทีมีการบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

บริษัทจะแจ้งในหนงัสือนดัประชมุว่าเป็นวาระทีกําหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนทีคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรืองทีผู้

ถือหุ้น 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

…………………………………… 

สว่นท ี2-18    แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

1. เสนอเพือให้บรรจเุป็นวาระ บริษัทจะชีแจงเหตผุลให้ทีประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นทราบ นอกจากนีผู้ ถือหุ้น

สามารถส่งคําถามผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนว ันประชุม  ซึงในการประชุม

สามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชือบุคคลเพือ

พิจารณาเป็นกรรมการอิสระของบริษัทแต่อย่างใด  

2. เผยแพร่กําหนดการประชุมและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบการสือสารข้อมูล

ของตลาดหลกัทรัพย์และเวบ็ไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวนัประชมุประมาณ 30 วนั  

3. จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรืองทีจะเสนอต่อที

ประชุมพร้อมด้วยรายละเอยีด และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อม

แนบหนังสือมอบฉันทะ รายงานประจําปี รวมทังรายละเอยีดเพิมเติมประกอบการพิจารณา โดยได้

จดัส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ ถือหุ้นทุกคนทีมีรายชือ ณ วันปิดสมุดทะเบียน เพือการประชุมผู้ถือหุ้ น

ล่วงหน้าก่อนการประชมุ 14 วนั และประกาศลงโฆษณาหนงัสือพิมพ์เพือบอกกล่าวเรียกประชมุผู้ ถือ

หุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทําการต่อเนือง 3 วนัติดต่อกนัก่อนวนัประชุม ผู้ถือหุ้ นสามารถ

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจําปี ทังภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ ได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.begistics.co.th)  

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ทําการมอบอํานาจแก่ตวัแทนผู้ ถือหุ้น หรือ

กรรมการอสิระของบริษัทซงึบริษัทจะเสนอชือกรรมการอสิระทุกคนของบริษัทเพือเป็นผู้ รับมอบอํานาจเข้าร่วม

ประชมุแทนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะ ซงึทางบริษัทจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ ทังแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมหนงัสือ

เชญิประชมุ และสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของบริษัทได้ รวมถึงแจ้งเอกสารหรือหลกัฐานทีต้องใช้ และ

คําแนะนําขนัตอนการมอบฉนัทะ ทงันีหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. เป็นแบบทีเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นกําหนดการใช้

สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระได้ 

ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น  

1. บริษัทได้อํานวยความสะดวกให้กบัผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้ น 

โดยเฉพาะนกัลงทุนสถาบนัเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจดัให้มีเจ้าหน้าทีดแูลต้อนรับ ให้ความสะดวก

อย่างเพียงพอด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนได้ตังแต่เวลา 11.30 น. ซึงเป็นเวลาล่วงหน้า

ก่อนการประชุมประมาณ 2 ชัวโมง กรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกท่านรวมทังผู้ตรวจสอบบญัชีของ

บริษัทได้เข้าร่วมประชมุโดยพร้อมเพรียงกนั  

2. บริษัทได้นําระบบบาร์โค๊ด โดยใช้บริการจากบริษัททีได้รับความไว้วางใจจากบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุและนบัคะแนนเพืออํานวยความสะดวกแก่

ผู้ ถือหุ้น นอกจากนีบริษัทเชิญทีปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม เพือเป็นสักขีพยานในการนับ

คะแนนเสียง 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

…………………………………… 

สว่นท ี2-19    แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

3. จดัให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

4. กอ่นการประชมุประธานในทีประชมุได้แจ้งจํานวนผู้ เข้าร่วมประชุมทงัผู้ ทีมาด้วยตนเองและผู้ รับมอบ

ฉันทะ ให้ทีประชุมรับทราบและได้อธิบายวิธีการลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนให้ทราบก่อนการ

ประชมุ 

5. ประธานในทีประชุมได้ดําเนินการประชุมตามลําดบัวาระทีกําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุม โดยไม่มี

การเปลียนลําดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ทีประชุมพิจารณาเรืองอืนทีไม่ได้กําหนดไว้ในที

ประชมุแตอ่ย่างใด 

6. ประธานเปิดโอกาสให้มีการชีแจงและอภิปรายในแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่า

เทียมกนัในการตรวจสอบผลการดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนสอบถาม แสดงความคิดเห็นต่างๆ 

โดยบริษัทได้บนัทกึประเดน็สําคญัไว้ในรายงานการประชมุเพือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

7. การใช้สิทธิออกเสียงเพืออนุมัติในแต่ละวาระการประชมุยดึเสียงข้างมาก โดยใช้วิธีลงคะแนนแบบ  

Share :  1 Vote หรือ  หุ้น มีคะแนน  เสียง  

8. กอ่นลงมติในวาระใด ๆ ประธานจะให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยั 

9. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตงักรรมการเป็นรายบคุคล 

10. ในระหว่างการประชุม หากมีผู้ ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิม บริษัทจะนับจํานวนผู้ถือหุ้นและจํานวน

หุ้นใหม่ทุกครัง ทีมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิม โดยผู้ ถือหุ้นท่านทีเข้ามาใหม่ในระหว่างการประชมุ

สามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระทียงัไม่ลงมติในทีประชมุเท่านัน ทังนีประธานจะสรุปผล

การลงมตใินแตล่ะวาระให้ทีประชมุรับทราบ 

11. ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจํานวนหุ้นทีลงมต ิเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสียง  

 ณ ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น  

1. หลงัจากเสร็จสินการประชมุ บริษัทได้แจ้งมติทีประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์ โดยได้

แจ้งรายละเอียดการลงมติ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพือให้ผู้ ทีสนใจได้รับทราบ 

2. บริษัทจัดให้มีการบนัทึกเทปการประชุมตังแต่ต้นจนจบ และจดัทําบนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือ

หุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะรายละเอียดของขนัตอนการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน 

รวมถงึผลของคะแนน ทังเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ความคิดเห็นและข้อซกัถามของผู้

ถือหุ้นทุกราย โดยเผยแพร่รายงานการประชมุผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.begistics.co.th) 

ภายใน 14 วนัหลงัการประชมุ ทงัฉบบัภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

3. บริษัทให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลทีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพือให้นักลงทุน ผู้ ถือ

หุ้ น ผู้ เกียวข้อง และผู้สนใจทัวไปได้รับทราบผ่านทางช่องทางการสือสารของตลาดหลักทรัพย์ 

เว็บไซต์ของบริษัทและหากมีประเด็นข้อสงสยั ความคิดเห็น หรือคําแนะนํา สามารถติดต่อ “นกัลงทุน
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สมัพันธ์” โทรศัพท์ 02-3673570  หรือผ่านทางอีเมล ir@begistics.co.th และในทุกๆ ความคิดเห็น 

และคําแนะนํา ทางบริษัทจะได้นํามาพิจารณาเพือปรับปรุงพัฒนาการทํางานของบริษัทให้ดียิงขึน

ตอ่ไป 

 

หมวดท ี  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทงัผู้ ถือหุ้นทีเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นทีไม่เป็นผู้บริหาร รวมทงัผู้ ถือหุ้นคนไทย หรือต่างชาติ 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ รายย่อย ผู้ถือหุ้ นบุคคล หรือ สถาบัน ควรได้รับการปฏิบัติทีเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 

และเพือเป็นการสร้างความมนัใจให้กบัผู้ ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการจะดแูลให้การใช้เงนิของผู้ ถือ

หุ้นเป็นไปอยา่งเหมาะสม เป็นปัจจยัสําคญัตอ่ความมนัใจในการลงทนุกบับริษัท  

บริษัทจึงต้องกําหนดการกํากบัดแูลในเรืองต่างๆ เพือกําหนดแนวทางปฏิบตัิ เพือให้ผู้ ถือหุ้นมันใจได้ว่าบริษัทมีการ

ปฏิบตัติอ่ผู้ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียม ผู้ถือหุ้นทกุคนจะได้รับสิทธิพืนฐานในฐานะผู้ถือหุ้นไม่แตกต่างกนั 

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น  

ในปี 561 บริษัทได้จดัการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี โดยบริษัทได้ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุฝ่ายอยา่งเท่า

เทียมกนั รายละเอยีดดงันี  

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพิมเติมและเสนอชือบุคคลเพือ

แต่งตังเป็นกรรมการในการประชมุสามัญประจําปี ในปี 2561 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ ถือหุ้น

ผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์เพือให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุมและ

เสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาเป็นการ

ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า 3 เดือน ตามหลกัเกณฑ์ทีบริษัทกําหนดและเผยแพร่

บนเวบ็ไซต์ของบริษัทที www.begistics.co.th 

2. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นทงัรายย่อยและนักลงทุนสถาบนัร่วมประชมุผู้ถือหุ้น โดยเลือก

สถานทีการคมนาคมสะดวก เพือส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเดนิทางเข้าร่วมประชมุได้หลายช่องทาง  

3. บริษัทได้แจ้งกําหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ 

รวมทังกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใช้ในการประชุม ขันตอนการออกเสียงมติ รวมทังสิทธิการออกเสียง

ลงคะแนนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.begistics.co.th เพือให้

ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าประมาณ 30 วนั ก่อนวนัประชมุ 

4. บริษัทได้จดัส่งหนังสือเชญิประชุมผู้ถือหุ้น ทังภาษาไทยและภาษาองักฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน

กอ่นวนัประชมุ 
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5. การเพิมวาระการประชมุโดยไมไ่ด้แจ้งลว่งหน้าในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 บริษัทไม่มี

การเพมิวาระการประชมุในวนัประชมุโดยไม่ได้แจ้งไว้ลว่งหน้า 

6. การมอบฉันทะให้ผู้ อืนเข้าร่วมประชุมแทนสําหรับผู้ ถือหุ้นทีเข้าประชุมเองไม่ได้ สามารถมอบ

ฉันทะให้บุคคลอืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยกรอกแบบในหนังสือมอบฉันทะ 

แบบ ข ทีบริษัทแนบไปพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม ซึงผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางในการออก

เสียงได้ นอกเหนือจากนนับริษัทได้เสนอทางเลือกโดยการแจ้งชือกรรมอสิระจํานวน 1 ท่าน เพือให้ผู้

ถือหุ้นทีเข้าร่วมประชมุไม่ได้มอบอาํนาจให้บุคคลดงักล่าวเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ใน

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นมอบอาํนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทเลย   

7. การใช้บตัรลงคะแนนเสียง การลงคะแนนเสียงพจิารณาการประชมุในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธี

ลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนนหนึงเสียงโดยจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพือ

ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  

 การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตงักรรมการเป็นรายคน ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2561 ระเบียบวาระอนมุตัิแต่งตงักรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ บริษัท

เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นสามารถใช้สทิธิออกเสียงเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทได้เกบ็บตัรลงคะแนนเสียง

จากผู้ ถือหุ้นทกุรายทีเข้าร่วมประชมุ ทงักรณีทีผู้ถือหุ้น เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียง 

 

การกํากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลให้มีการกําหนดนโยบายทีใช้ในการควบคุมเกียวกับการใช้ข้อมูลภายใน 

และการซือขายหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยห้ามบุคคลทีมีตําแหน่งหรือหน้าทีซึง

ล่วงรู้ และ/หรือครอบครองภายในซือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบ

การเงินประจําไตรมาสและประจําปี และช่วงเวลาอืนทีบริษัทจะกําหนดเป็นครังคราว (Black out period)  

เพือให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ ถือหุ้ นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที

เกียวข้องซือขายหลกัทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อืนในทางมชิอบ 

 

การควบคุมเกียวกับข้อมูลภายใน: กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของ

บริษัททีมีสาระสําคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพือประโยชน์ของตนเองและผู้อืน 

และยดึถือปฏิบตัิตามนโยบายการเกบ็รักษาและการใช้ข้อมลูภายในทีบริษัทกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

 

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท: กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซือ

ขายหลักทรัพย์ของบริษัท แต่เพือป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และ
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พนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของ

บริษัทในช่วงระยะเวลา  เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ในกรณีทีกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังาน รวมถงึคูส่มรส และบุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ มีการ ซือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของ

บริษัท จะต้องจัดทําและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปลียนแปลงการถือครอง

หลกัทรัพย์ของบริษัทต่อหน่วยงานกํากบัดแูลให้รับทราบตามเกณฑ์ทีกําหนด นอกจากนี เลขานกุารบริษัท

มีหน้าทีรวบรวมข้อมูลการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนุิติ

ภาวะ ให้ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจําทกุไตรมาส 

ทงันี หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามระเบียบว่าด้วยการควบคมุเกียวกบั

สารสนเทศภายใน และระเบียบว่าด้วยการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท รวมทังหลักเกณฑ์อืนๆ ของหน่วยงาน

กํากบัดแูลทีเกียวข้อง ถือเป็นความผิดทางวินยัตามระเบียบบริษัท และอาจมีโทษตามกฎหมาย 

 

การกํากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจด้วยความซือสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดย

กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจทีแข่งขนักบับริษัท หลีกเลียงการทํา

รายการทีเกียวโยงกบัตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลทีเกียวข้องทีอาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์

กบับริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าทีดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการ

เปิดเผยข้อมลูรายการทีเกียวโยงกนั ตามทีกฎหมายหรือหน่วยงานกํากบัดแูลกําหนดไว้อยา่งเคร่งครัด 

 

ในกรณีทีมีความจําเป็นต้องทํารายการทีเกียวโยงกนั รายการนันจะต้องเป็นไปตามเงือนไขการค้าทัวไป

ตามหลักการทีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทํารายการ

กบับุคคลภายนอก และคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยผู้ ทีมีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการ

พิจารณารายการทีตนมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทงันี ในกรณีทีเป็นรายการทีเกียวโยงกนัทีไม่เป็นไป

ตามเงือนไขการค้าทัวไปตามหลักการทีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนําเสนอขออนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้น 

 

การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าทีรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลทีมีความ

เกียวข้อง ซึงเป็นส่วนได้เสียทีเกียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข 

และวิธีการตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าทีรวบรวมและจดัส่ง
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สําเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน  

วนัทําการ นบัแตว่นัทีได้รับรายงาน 

หมวดท ี3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

3.1 การเคารพสิทธขิองผู้มีส่วนได้เสียอืนๆ 

  บริษัทส่งเสริมให้มีการดําเนินธุรกจิบนพืนฐานของความเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ร่วมกนั

ระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุม่ตา่งๆ เป็นสําคญั โดยมีการกําหนดนโยบายในการปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียดงันี 

 นโยบายและแนวปฏบัิติเกียวกับผู้ถือหุ้น 

สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมันคง เพือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนทียงัยืน โดยมีผล

ประกอบการทีดีและมีประสิทธิภาพ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลทีจําเป็นโดยเท่า

เทียมกนั เปิดเผยข้อมูลทีถูกต้องตามความเป็นจริง ดําเนินธุรกิจด้วยความซือสตัย์สจุริต โปร่งใส 

เป็นธรรม 

โดยมีแนวปฏบิตัติ่อผู้ ถือหุ้นดงันี  

 1.เคารพสทิธิและปฏิบตัติ่อผู้ถือหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั  

 2.ปฏิบัติหน้าทีด้วยความซือสัตย์สุจริต และดําเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพือ

ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 

 3. มีการเผยแพร่ข่าวสารและสารสนเทศต่างๆ ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท www.begistics.co.th 

 4. เสนอรายงานฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและข้อมูลเพิมเติมทีถูกต้องครบถ้วน 

เพียงพอและทนัเวลาต่อการตดัสินใจ  

 นโยบายและแนวปฏบัิติเกียวกับลูกค้า 

สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเพือให้ได้รับบริการทีดี โดยปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและ

เหมาะสม ให้ข้อมูลเกียวกบัการบริการอย่างครบถ้วน ถกูต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง สํารวจ

ความพงึพอใจของลกูค้า เพือนําผลทีได้มาพฒันาปรับปรุงการให้บริการอย่างตอ่เนือง 

ทงันีบริษัทยงัไม่เคยได้รับเรืองร้องเรียนจากลกูค้าแต่อย่างใดและมีแนวทางปฏิบตัิต่อลกูค้าดงันี  

 1.ปฎิบตัิต่อลกูค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตงัอยู่บนพืนฐานของการได้รับผลตอบแทน

ทีเป็นธรรมทงัสองฝ่าย 
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 2. ให้ข้อมลูขา่วสารเกียวกบัการบริการอยา่งครบถ้วนถกูต้องเพียงพอและทนัต่อเหตกุารณ์  

 3. การรักษาความลบัของลูกค้าและไม่นําไปใช้เพือประโยชน์โดยมิชอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

จากลกูค้าและผู้มีอาํนาจของบริษัทก่อนหรือเป็นข้อมลูทีต้องเปิดเผยตอ่บุคคลภายนอกทีเกียวข้องตามบท

บงัคบัของกฎหมาย  

 นโยบายและแนวปฏบัิติเกียวกับคู่ ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกจิ  

 แนวปฏบิตัติอ่คูค้่าหรือพนัธมิตรทางธุรกิจดงันี  

ปฏิบัติกับคู่ ค้าด้วยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒ นาและรักษา

สมัพันธภาพทียงัยืนกับคู่ค้า และสร้างความเชือถือซึงกนัและกัน โดยบริษัทยึดถือปฏิบัติตาม

ระเบียบการจดัซือจดัจ้าง ซงึมีการกําหนดขนัตอนและวิธีปฏิบติัไว้อยา่งชดัเจน 

 นโยบายและแนวปฏบัิติเกียวกับเจ้าหนี 

ปฏิบตัิตามเงือนไขทีมีต่อเจ้าหนีอย่างเคร่งครัด ควบคมุให้มีการชําระคืนเงินกู้และดอกเบียให้กบั

เจ้าหนีเงินกู้ ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกําหนดเวลา และปฏิบตัิตามเงือนไขการกู้ ยืมเงิน

ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน 

 นโยบายและแนวปฏบัิติเกียวกับพนักงาน 

ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทังในด้านโอกาส ผลตอบแทน การ

แต่งตงัโยกย้าย การพฒันาศกัยภาพ ตลอดจนการควบคมุดแูลสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มี

ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

พนกังาน และมีการปฏิบตัติ่อพนกังานทุกระดบัด้วยความเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบตัิ 

 นโยบายและแนวปฏบัิติเกียวกับคู่แข่งทางการค้า 

 ดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัทีเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลทีเป็นความลบัของ

คู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการทีไม่สจุริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระทําการใดๆ ทีเป็นการละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อืนหรือคู่แข่งทางการค้า 

 นโยบายและแนวปฏบิัตเิกียวกับสังคม ชุมชน และสิงแวดล้อม 

ปฏิบตัิตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบทีเกียวข้อง ดแูลป้องกนัมิให้การดําเนินงานของบริษัท

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิงแวดล้อม ส่งเสริมและ

สร้างสรรค์สงัคม ทงัในส่วนของการพัฒนาคณุภาพชีวิต การส่งเสริมด้านการศกึษา การประหยดั

พลงังาน  และการรักษาสิงแวดล้อม เพือความเจริญก้าวหน้าต่อสงัคมโดยรวม 
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 ภาครัฐ: ให้ความร่วมมือและสนบัสนุนนโยบายภาครัฐเพือผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้

กฎหมายและหลกัเกณฑ์ทีเกียวข้อง 

 องค์กรอิสระและองค์กรอืนๆ ในสังคม: ยกระดับความร่วมมือและแลกเปลียนข้อมูลกับ

องค์กรอิสระและองค์กรอืนๆ ในสงัคม เพือร่วมกันพฒันาสงัคมและประเทศชาติให้เติบโตอย่าง

ยงัยืน และตอบสนองความคาดหวังของสงัคมอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 นโยบายและแนวปฏิบัติเกียวกับการเคารพสิทธมินุษยชน  

 บริษัทตระหนกัถงึความสําคญัต่อการเคารพสิทธิมนษุยชนของบุคคลทกุคน โดยปฏิบตัิต่อทกุคน

อย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิสนบัสนุน ส่งเสริมสทิธิมนษุยชน หลีกเลียงการกระทําทีเป็นการละเมิด

สิทธิมนษุยชน นอกจากนีบริษัทยงัตระหนกัถงึความสําคญัในด้านแรงงานโดยปฏิบตัิต่อพนักงานตามกฎหมาย

แรงงาน และข้อบงัคบัต่างๆ ทีเกียวข้องกบัแรงงานอย่างเป็นธรรม 

1. กรรมการและพนกังานทกุคนตระหนกัในสิทธิ เสรีภาพสว่นบุคคล และจะดําเนินการให้ความ

คุ้มครอง ไม่ให้ถกูล่วงละเมิด ดงันนั การใช้ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมลูส่วนบคุคล จะกระทํามิได้ เว้นแต่ได้

กระทําโดยสจุริตตามทีกฎหมายบญัญัติ 

2. กรรมการและพนกังานทกุคนตระหนกัในความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกนั โดยจะปฏิบัติ

ต่อผู้ มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตัเินืองจากความเหมือนหรือความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นทางกาย

หรือจิตใจ เชือชาติ สญัชาต ิศาสนา เพศ อาย ุการศกึษา เป็นต้น หลีกเลียงการแสดงความคิดเห็นอยา่งใดที

เกียวข้องในเรืองดงักล่าวอนัอาจนําไปสู่ความขดัแย้ง 

3. กรรมการและพนกังานทกุคนตระหนกัในหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัสากล สอดคล้องกบั

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธิมนษุยชนของสหประชาชาต ิ(Universal Declaration of Human Rights) 

 นโยบายและแนวปฏิบัติเกียวกับการคุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญา  

บริษัทถือว่าทรัพย์สนิทางปัญญาเป็นทรัพย์สินทีมีค่า พนกังาน หรือผู้ ทีเกียวข้องต้องชว่ยกนัปกป้อง และ

ดแูลรักษาทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัทให้พ้นจาการนําไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทงัต้องเคารพ 

และไม่ละเมิดในทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อนื 

คํานิยาม 

ลิขสิทธิ (Copyright) หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้ เดียวของผู้สร้างสรรค์ทีจะกระทําการใดๆ เกียวกับงานทีผู้

สร้างสรรค์ได้ทําขนึตามประเภทลิขสิทธิทีกฎหมายกําหนด ได้แก่ งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม 

โสตทัศนวสัดุ ภาพยนตร์ สิงบนัทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ 

หรือแผนกศลิปะ ไม่ว่างานดงักล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใดๆ  
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สิทธิบตัร (Patent) คือ หนังสือสําคญัทีรัฐออกให้เพือคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ (Industrial Design) ทีมีลักษณะตามทีกฎหมายกําหนด ได้แก่สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการ

ออกแบบผลิตภณัฑ์ และอนุสิทธิบตัร  

เครืองหมายการค้า (Trademark) คือเครืองหมายทีใช้หรือจะใช้กบัสินค้า หรือ เครืองหมายบริการ 

(Service Mark) เครืองหมายรับรอง (Certification Mark) เครืองหมายร่วม (Collective Mark) เพือแสดงว่าสินค้าที

ใช้เครืองหมายนนัแตกต่างกบัสินค้าทีใช้เครืองหมายการค้าของบคุคลอนื  

แนวทางปฏฺบตัิ 

1. กรรมการและพนกังานตระหนกัว่า ผลทีเกดิจากการปฏิบตัิงานตามหน้าทีเป็นทรัพย์สินทางปัญญา

ของบริษัท ตามความหมายของกฎหมาย และมีหน้าทีให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในการแสดงสทิธิ 

หรือขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทีบริษัทเป็นเจ้าของ 

2. ดแูลรักษาทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัทไม่ให้ถูกละเมิด เปิดเผย ทําซํา ดดัแปลง หรือกระทําการ

ใดๆ โดยไม่ได้รับอนญุาตจากบริษัท 

3. ให้ความเคารพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อืน ตรวจสอบผลงานอนัเป็นสิทธิของ

บคุคลภายนอกทีได้รับมา หรือทีจะนํามาใช้กบับริษัท 

4. ในการเข้าทําสญัญา หรือนิติกรรมใดๆ ควรตกลงเกียวกบัสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้ชดัเจน  

5. ให้ความร่วมมือในการแสดงสิทธิ หรือขอรับความคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาทีบริษัทเป็น

เจ้าของ 

6. รายงานต่อผู้บงัคบับญัชา หรือผู้ดแูลงานด้านทรัพย์สนิทางปัญญาเมือพบการกระทําทีเหน็ว่าเป็นการ

ละเมิดสิทธิ อาจนําไปสูก่ารละเมิดสิทธิ หรือการกระทําทีอาจก่อให้เกิดข้อพพิาทเกียวกบัทรัพย์สิน

ทางปัญญาของบริษัท 

7. กรรมการและพนกังานตระหนกัและให้ความเคารพ และไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อืน 

หากมีกรณีเกิดขนึ ให้แจ้งต่อคณะกรรมการหรือหวัหน้าหน่วยงานโดยตรงทนัที 

•   นโยบายและแนวปฏบัิติเกียวกับการซือขายหลกัทรัพย์บริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนประมวลจริยธรรมโดยมีการเพมิเตมิแนวปฏิบตัิเกียวกบั

การซือขายหลกัทรัพย์บริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน ดงัต่อไปนี  

แนวทางปฎิบัติ 

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องไม่ใช้ข้อมลูภายในของบริษัททีมีสาระสําคญั และยงัไม่ได้

เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพือประโยชน์ของตนเอง และผู้อนื 
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2.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทมีสิทธิเสรีภาพในการลงทนุซือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท 

แต่เพือป้องกนัมิให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน รวมถงึคู่สมรส

และบุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ ต้องไม่ซือขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 

1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงนิแก่สาธารณชน และภายหลงัจากมีการเปิดเผยงบการเงนิรายไตร

มาสและงบการเงินประจาํปีเพือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมลูอย่างทวัถงึอย่างน้อย 24 ชวัโมง 

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ มกีารซือ ขาย โอน 

หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัท จะต้องจดัทําและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ตลอดจนการ

เปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทตอ่หน่วยงานกํากบัดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที

กําหนด  

4. เลขานุการบริษัทมีหน้าทีรวบรวมข้อมลูการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารรวมถงึคู่สมรส

และบุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ ให้ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจําทุกไตรมาส 

 
ทงันี หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามระเบียบว่าด้วยการควบคมุ

เกียวกบัสารสนเทศภายใน และระเบียบว่าด้วยการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท รวมทงัหลกัเกณฑ์อนืๆ 

ของหน่วยงานกํากบัดูแลทีเกียวข้อง ถือเป็นความผิดทางวินยัตามระเบียบบริษัท และอาจมีโทษตาม

กฎหมาย 

การกํากับติดตามและสอบทาน 

ฝ่ายบริหารจะทบทวนนโยบายฉบับนี และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมตัิ หากมีการเปลียนแปลง รวมทงักํากบั และติดตามการนํานโยบายฉบบันีไปปฏิบตัิและให้คําแนะนํา

ตา่งๆ อยา่งต่อเนือง ทงันี หากต้องมีการปรับปรุงใด ๆ ต้องดําเนินการโดยเร็วทีสดุ 

กระบวนการลงโทษ 

การลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินยัพนักงานบริษัท และ/หรือข้อกฎหมายทีเกียวข้อง 

3.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

 บริษัทมีมาตรการดูแลผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เพือเพิม

ประสิทธิภาพในการดแูลผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

บริษัทมีมาตรการดแูลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เพือเพมิ

ประสิทธิภาพในการดแูลผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย โดยบริษัทได้จดัทํานโยบายให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมลูและการ

สอบสวนเรืองร้องเรียน โดยสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการรับ

และพิจารณาข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ดงันี  
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จดหมาย 

เลขานุการบริษัท 

บริษัท บี จสิติกส์ จํากดั (มหาชน) 

/  อาคารกรีนทาวเวอร์ ชนั  ยนูิต K 

ถนนพระราม  แขวงคลองตนั  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  

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

อีเมล์  whistleblow@begistics.co.th 

โทรศพัท์     : (662)-367-3570-6 

โทรสาร     : (662)-367-3577 

หมวดท ี4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

การเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทยึดมนัในหลกัการเปิดเผยข้อมูลทีมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทวัถงึ และทนัเวลา ทงัข้อมลูทาง

การเงินและข้อมูลทีไม่ใช่ทางการเงิน เพือให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทังในประเทศและต่างประเทศมี

ข้อมูลทีเชือถือได้ เพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสมําเสมอ และสะดวกในการเข้าถงึทังในรูปแบบเอกสาร ระบบการ

แจ้งข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท และการแถลงข่าว ซงึข้อมูลทีเปิดเผยประกอบด้วย

 - ข้อมลูทางการเงินและข่าวสารทีสําคญัของบริษัท อาทิ ข้อมูลงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอ่ย ข้อมูล

เกียวกับผู้ถือหุ้ นรายใหญ่และสิทธิในการออกเสียง ข้อมูลเกียวกับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล จรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดูแลกจิการ  

- ข้อมลูความเคลือนไหวและข่าวกิจกรรมทีสําคญัของบริษัท 

ผู้มีหน้าทใีนการเปิดเผยข้อมูล 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร หรือผู้ ทีประธานเจ้าหน้าทีบริหารมอบหมายให้เป็นผู้ ดําเนินการเปิดเผยข้อมูล

ของบริษัทโดยต้องยดึถือหลกัการด้านความถกูต้อง ครบถ้วน ทนัตอ่เวลา และเท่าเทียมกนั 

เลขานุการบริษัท รับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศทีสําคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และนกัลงทนุ 

ผู้บริหารระดับสูงในสายงานการเงิน และหน่วยงานนกัลงทุนสมัพันธ์ รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและตอบ

ข้อซักถามของผู้ ถือหุ้ น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทัวไป เกียวกับข้อมูลทางการเงิน ผลการ
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ดําเนินงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายบริษัท แผนงานและการลงทุน โครงการระหว่างการพัฒนา 

โครงสร้างการถือหุ้น ปัจจยัทีอาจมีผลต่อการเปลียนแปลงของผลการดําเนินงานทีสําคญั 

ผู้ ทีไม่มีหน้าทีรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือ ไม่ใช่ผู้ ทีได้รับมอบหมายจากประธาน

เจ้าหน้าทีบริหาร ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในทีอาจมีผลกระทบต่อชือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษัท รวมถึงข้อมูลที

อาจมีผลกระทบต่อการเปลียนแปลงของราคาและปริมาณการซือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท 

 การกํากับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 

 คณะกรรมการบริษัทได้กํากบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพือดูแลผลประโยชน์ใน

เงนิลงทนุของบริษัท ดงันี 

1. ส่งเสริมให้บริษทัย่อยและบริษัทร่วมนําหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีดีมาปฏบิตั ิ

2. คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ และผู้บริหารในบริษัท

ยอ่ยและบริษทัร่วม 

3. กํากบัดแูลโดยนโยบายทีกําหนดโดยบริษัท ผา่นกรรมการตวัแทนและผู้บริหาร 

4. พิจารณาเรืองทีมีความสําคญั รวมทงันโยบายทีสําคญัต่างๆ เช่น แผนธุรกิจ กลยุทธ์ การเพิมทุนหรือ

ลดทนุ การเลิกบริษัท เป็นต้น 

5. ตดิตามผลการดําเนินงานโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท 

6. ดแูลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบตัิตามกฎระเบียบและข้อบงัคับทีเกียวข้องของหน่วยงานกํากับ

ดแูล ได้แก่ รายการระหว่างกนั รายการได้มาและจําหน่ายไปซงึทรัพย์สิน การเปิดเผยข้อมูลทีสําคญั

ตามระยะเวลาทีกําหนด รวมถึงดูแลให้มีการจดัทําบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามทีควร 

ตามกฎหมายทีเกียวข้องและตามมาตรฐานการบญัชทีีรับรองทวัไป 

7. พิจารณาการทําธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทย่อย ทีมีนยัสําคญัตอ่การดําเนินธุรกิจ หรือฐานะการเงินของ

บริษัท โดยกําหนดให้การทําธุรกรรมตา่งๆ ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัททุกครัง 

8. กําหนดให้มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือให้มันใจว่ามีการควบคุมภายในที

กําหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

9. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบญัชีรับ

อนุญาตจากสํานกังานสอบบญัชีเดียวกันเพือทําหน้าทีตรวจสอบและรวบรวมข้อมลูทางการเงินและที

มิใชท่างการเงินมาเปิดเผยในงบการเงนิของบริษัท 
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ทงันีรายละเอียดการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปรากฎตามเอกสารแนบ 

2 

ผู้สอบบัญชี และการจดัทาํรายงานทางการเงนิ 

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีทีมีความเป็นอสิระ มีความรู้ความชํานาญ และมี

คุณสมบตัิครบถ้วนตามทีกําหนด เพือให้ความมันใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นว่างบการเงินของบริษัท

และบริษัทย่อยสะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทได้ตามความเป็นจริง โดยบริษัทมี

นโยบายในการเปลียนแปลงผู้สอบบญัชีทุกรอบระยะเวลา 5 ปี เพือให้การให้ความเห็นของผู้สอบบญัชีมีความเป็น

อสิระอยา่งแท้จริง คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัและรับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัท

ร่วม ซงึจดัทําขนึตามมาตรฐานและหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไป โดยใช้นโยบายการบญัชีทีเหมาะสมตามหลกัความ

ระมัดระวัง ถูกต้อง และครบถ้วน เพือให้สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริง 

คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการรายงานผลการดําเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลทีสําคญัอย่างโปร่งใสและเพียงพอ 

โดยรายงานต่อหน่วยงานทีเกียวข้อง ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนือง เพือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน นอกจากนี คณะกรรมการ

บริษัทได้แต่งตงัให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีสอบทานความน่าเชือถือและความถูกต้องของรายงานทางการ

เงนิ รวมทงัระบบควบคมุภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพือให้มนัใจว่างบการเงินของบริษัทสามารถ

เชือถือได้ 

ในปี 2561 บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัช ีดงันี 

● ค่าสอบบญัชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จํานวน 1.50 ล้านบาท ค่าสอบบญัชีและค่าสอบ

ทานรายไตรมาสของบริษทัร่วม จาํนวน 0.11 ล้านบาท 

● ค่าตอบแทนอืน (Non-Audit fee) ของบริษัทให้สํานกังานสอบบญัชีทีผู้สอบบญัชีสงักดั จํานวน 0.96 

ล้านบาท 

 

หมวดท ี  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซงึมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทีเป็นประโยชน์ต่อ

การดําเนินธุรกิจและมีความมุ่งมันทีจะบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และยังยืนโดย

มุ่งเน้นการบริหารงานทีมีจริยธรรมและกอ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้ นเป็นสําคัญ  โดยคณะกรรมการบริษัท

ทําหน้าทีกําหนดนโยบาย วิสยัทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย ตลอดจนกํากบัดูแลฝ่ายบริหารเพือให้การบริหารเป็นไปตาม
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นโยบายทีกําหนดไว้ ภายใต้กฎหมาย ข้อบ ังค ับ และมติทีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง 

ซอืสตัย์  โปร่งใส ตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีดี  

ปัจจบุนั คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวน 9 ท่าน ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซงึจะทํา

การให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรืองต่างๆ ตามเกณฑ์ ทีสํานักงานคณะกรรมการกํากบัดูแล

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนดตามข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดไว้ว่า

ในการประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปี กรรมการต้องออกจากตําแหน่งหนึงในสาม ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่ง

ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกล้ทีสุดกบัส่วนหนึงในสาม กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่ง

ในปีแรกและปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนนัให้ใช้วธีิจบัฉลากกนัว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการ

ทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดนนัเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการทีออกตามวาระนันอาจได้รับเลือกเข้า

มาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

 นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตังคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพือปฏิบตัิหน้าทีเฉพาะเรืองและเสนอเรือง

ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ตามขอบเขตอาํนาจหน้าทีทีกําหนด 

 บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัผู้บริหารอย่างชดัเจนโดย 

คณะกรรมการบริษัททําหน้าทีในการกําหนดนโยบายและกํากบัดูแลการดําเนินงานของผู้บริหารในระดบันโยบาย 

ในขณะทีผู้บริหารทําหน้าทีบริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายทีกําหนด ทงันี บริษัทมีเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัท  ซงึทําหน้าทีให้คําแนะนําด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบตัิหน้าที

ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทงัประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ  รวมทังจดัทําการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ ถือหุ้น จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการ

ประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานประจําปีของบริษัทตลอดจนจดัเกบ็เอกสารตามทีกฎหมายกําหนด 

 5.2 บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และการกํากบัดแูลให้

การบริหารจดัการเป็นไปตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ แนวทางและเปา้หมายทีจะก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่

ผู้ถือหุ้น อยูใ่นกรอบจริยธรรมธุรกจิ และคํานงึถงึสว่นได้เสียของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีขอบเขตหน้าทีดงันี 

5.2.1  บริหารกิจการให้เป็นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสุดแก่ผู้ ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือ

แนวปฏิบตัสํิาคญั  ประการคือ 

(1)  การปฏิบัติหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of 

Care) 

 (2) การปฏิบตัิหน้าทีด้วยความซือสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) 
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(3)  การปฏิบติัตามกฎหมาย วัตถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการ

บริษัทและมตทีิประชมุผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) 

(4)  การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้ นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และทนัเวลา (Duty of Disclosure) 

5.2.2  ดําเนินกิจการค้าของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์และข้อบังคับของ

บริษัท ตลอดจนมติของคณะกรรมการ และทีประชมุผู้ ถือหุ้น 

5.2.3  วางแผนและนโยบายการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดําเนินงาน

ของบริษัท กําหนดระเบียบต่างๆของบริษัท 

5.2.4  แต่งตงัคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึงหรือหลายคน 

หรือบุคคลอนืกระทําการอย่างหนึงอย่างใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตที

คณะกรรมการพึงมี และมีสิทธิทีจะยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือเปลียนแปลงอํานาจ

ดงักล่าวได้ 

5.2.5 พิจารณา และอนุมัติกิจการอืนๆ ทีสําคัญ อันเกียวกับบริษัท หรือทีเห็นสมควรจะ

ดําเนินกิจการนนัๆ เพือให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท 

5.2.6 กําหนด ทบทวนอํานาจอนมุตัิ 

 คณะกรรมการกําหนด ทบทวนและอนุมตัิ วิสยัทศัน์ นโยบาย พนัธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ 

เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท อย่างน้อยทุกๆ  ปี รวมทังกํากับ 

ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบตัิงานอย่างสมําเสมอ เพือให้การดําเนินงานให้

เป็นไปตามนโยบายและแผนงานทีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

5.2.7 อนมุตั ิและทบทวนนโยบาย ดงัต่อไปนี 

● นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนั 

● นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ 

● ประมวลจริยธรรม 

● นโยบายการเผยแพร่ข้อมลู 

● นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ ให้ข้อมลู และการสอบสวนเรืองร้องเรียน 

5.2.8 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทยึดมัน และให้ความสําคัญในการบริหารตาม

หลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการกํากบัดูแลกิจการทีดี ทงัด้านโครงสร้าง

องค์กรและด้านกลยุทธ์การจัดการ โดยกําหนดบทบาท และแนวทางในการ

ปฏิบตังิานทีเป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
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5.2.9 คณะกรรมการกําหนดให้มีกระบวนการรับเรืองร้องเรียน และดําเนินการกรณีมีการ

แจ้งเบาะแสการกระทําผิดโดยผ่านช่องทางเว็ปไซด์ของบริษัท การส่งจดหมายมายงัที

อยู่ของบริษัท หรือการแจ้งเรืองโดยตรงกบัหวัหน้างาน 

5.2.10 กําหนดให้มีการประเมินความเสียงทีเกียวข้องกบัการทุจริตภายในบริษัท อนุมัติการ

นํานโยบาย แนวทางการปฏิบตัิ และมาตรการ/ขนัตอนในการปฏิบติัเพือการต่อต้าน

การทุจริต คอร์รัปชนั ไปปฏิบตัอิย่างถกูต้องและทัวทงัองค์กร  

5.2.11 กํากบัดแูลการปฏิบตัิตามแนวทางการปฏิบตั ิและมาตรการ/ขนัตอนในการปฏิบตัิเพือ

ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน จัดให้มีระบบทีสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต 

คอร์รัปชนัทีมีประสิทธิภาพ เพือให้มนัใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสําคญั

กบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนัในทุก ๆ รูปแบบ ในทุก ๆ กิจกรรมของบริษัทและ

ปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 

5.2.12 คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน แนวทางการ

ปฏิบัติ และมาตรการ/ขันตอนในการปฏิบัติเพือต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันของ

บริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงเป็นแบบอย่างทีดีในเรืองของความซือสัตย์ โปร่งใสและ 

เป็นธรรม และให้คําปรึกษา คําแนะนําแก่ผู้ ทีเกียวข้องทีมีข้อสงสัยข้อซกัถามต่างๆ 

กรณีไม่ปฏิบตัติามมบีทลงโทษตามกฎหมาย  

5.2.13 กํากับดูแลให้มีการบริหารความเสียงของบริษัทให้อยู่ในระดับทีขับเคลือนให้บริษัท

เตบิโตอย่างยงัยืน 

5.2.14 พิจารณาแผนพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จดัการใหญ่ และ

กํากบัดแูลให้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้บริหารระดบัสงูทีมีประสิทธิผลเป็น

ประจําทุกปี และมีระบบการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ บริหารระดับสูงที

รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกบัความรับผิดชอบและผลการดําเนินงานเพือก่อให้เกิด

แรงจงูใจทงัในระยะสนัและระยะยาว 

5.2.15 พฒันาความรู้ ความสามารถในการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนืองเข้าอบรมหรือเข้าร่วมใน

หลักสูตรทีเกียวข้องกับการปฏิบัติหน้ าทีกรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาทีเป็ นการ

เพมิพนูความรู้ ในการปฏิบติังานอย่างต่อเนือง 

5.2.16    ดูแลให้ฝ่ายบริหารตังหน่วยงาน หรือผู้ รับผิดชอบงานนักลงทุนสมัพันธ์ทีทําหน้าทีใน

การสือสารกับผู้ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสียอืน เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไป

อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกนั และทนัเวลา  
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5.2.17 กํากับดูแลให้มีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกียวกับความปลอดภัย และ

สขุอนามยัในสถานทีทํางาน  

 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลทีมีความรู้ ทกัษะและความเชียวชาญทีหลากหลาย  และมีภาวะ

ผู้ นํา ซงึเป็นทียอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย

แนวทางในการประกอบธุรกิจ และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 

ข้อบงัคบั และมตขิองทีประชมุผู้ถือหุ้น 

5.3 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ  

 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 4/2561 เมือวันที 9 พฤศจิกายน 2561 ให้มีการพิจารณา

ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายการกํากบัดูแลกิจการ โดยมีการเพิมเติมบทบาทหน้าทีของ

คณะกรรมการให้สอดคล้องกับหลักปฏิบตัิของการกํากบัดูแลกิจการทีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนให้เป็น

ปัจจุบนั โดยมีการเปิดเผยรายงานการกํากบัดูแลกิจการไว้ในรายงานประจําปีและแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจําปี (แบบ 56-1) พร้อมทงันโยบาย ส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่าน รวมถึงเลขานุการบริษัทเข้าร่วม

อบรมในหลกัสตูรตา่งๆ ทีเกียวกบัการกํากบัดแูลกิจการ ทงัของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสถาบนัอืนเพือนําความรู้ความสามารถมาพัฒนาทางบริหาร

ตอ่ไป 

5.4   จรรยาบรรณธุรกิจ 

 ทีประชมุคณะกรรมการบริษทัครังที 4/2561 เมือวนัที 9 พฤศจกิายน 2561 ให้มีการพจิารณาทบทวน

ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ โดยมีการเพิมเติมการจดัทําและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ตลอดจนการ

เปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทต่อหน่วยงานกํากบัดแูลให้รับทราบตามเกณฑ์ทีกําหนด  

 ทงันี บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนกังานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด 

รวมถงึให้มีการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว 

5.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการทํารายงานระหว่างกันกับบุคคลทีมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และสมเหตสุมผล พร้อมทงัได้กําหนดนโยบายเกียวกบัการทําธุรกรรมทีมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่า การตดัสินใจใดๆ ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกจิจะต้องทํา

ในลกัษณะเดียวกบัทีวิญ ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญัญาทวัไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอํานาจต่อรอง

ทางการค้าทีปราศจากอิทธิพลในการทีตนมีสถานะเป็นกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลทีมีความเกียวข้อง 

เพือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านัน และควรหลีกเลียงการกระทําทีก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
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ผลประโยชน์ โดยกําหนดให้ผู้ทีมีส่วนเกียวข้องหรือเกียวโยงกบัรายการทีพิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบ

ถึงความสัมพันธ์หรือการเกียวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน 

รวมถงึไม่มีอํานาจอนมุติัในธุรกรรมนนัๆ 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน และ

รายการทีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซงึได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจําปี และแบบ

แสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ - ) ด้วย 

5.6 ระบบการควบคุมภายใน 

 บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในทังในระดบับริหาร และระดบัปฏิบตัิงาน และ

เพือรักษาเงินทุนของผู้ ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท บริษทัจึงได้ดําเนินการจดัทําคู่มือการปฏิบตังิาน เพือ

เพิมประสิทธิภาพความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยได้ประกาศเป็นนโยบายในการปฏิบตัิงาน

ของบริษัทและได้กําหนดภาระหน้าที อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ไว้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน โดยมีการแบ่งแยกหน้าทีผู้ ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และผู้ประเมินผล

ออกจากกนั พร้อมทงัมีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สนิของบริษัทให้เกดิประโยชน์ 

ทังนี บริษัทได้มีการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ เพือทําหน้าทีในการสอบทานระบบการ

ควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลเพียงพอและเหมาะสมกบั

การดําเนินธุรกิจตลอดจนการดแูลทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สนิให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพือปอ้งกนั

ความเสียหายหรือการทุจริตทีอาจเกิดขนึ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าทีสอดส่องดูแลระบบการ

ควบคุมภายในและตรวจสอบรายการทีสําคัญอย่างสมําเสมอและรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

เกียวกบัความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในซงึครอบคลมุทงัการดําเนินงาน

และการกํากบัดูแลปฏิบตัิงาน (Compliance Control) การจดัการความเสียงและการให้ความสําคญัต่อ

รายการผิดปกตทิังหลาย พร้อมทงัให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบควบคมุภายในเพือให้มีความมนัใจ

ว่าบริษัทมีระบบทีมีประสทิธิผล ซงึจะส่งเสริมความน่าเชือถือให้กบังบการเงินของบริษัท 

5.7   รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าทีสอบทานรายงานทางการเงนิ  โดยมีฝ่ายบญัชีและการเงิน และ

ผู้สอบบญัชีมาประชุมร่วมกันและนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทรวมทังสารสนเทศทางการเงิน  (รายงาน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ทีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงิน
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ดังกล่าวจัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทการเปิดเผย

ข้อมูลสารสนเทศทีสําคัญทังข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน ดําเนินการบนพืนฐานของข้อเท็จจริง

อย่างครบถ้วน และสมําเสมอด้วย 

 5.8 การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทได้กําหนดให้จดัประชมุคณะกรรมการโดยปกติเป็นประจําทุก  เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษ

เพิมเติมตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดวาระทีชดัเจน และนําส่งเอกสารก่อนการประชมุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  

วนั เพือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมูลอย่างเพียงพอกอ่นการประชมุ เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนในการ

ประชุมประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ ร่วมกนักําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรืองเข้า

วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรืองต่างๆ เพือเข้ารับการ

พิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ 

ในการพิจารณาเรืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซงึทําหน้าทีประธานในทีประชุมจะเปิดโอกาสให้

กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้ บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพือให้

สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลทีเป็นประโยชน์เพิมเติมในฐานะผู้ ทีเกียวข้อง รวมทังจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง

เพือให้สามารถนําไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทังนีในการลงมติในทีประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของ

เสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึงมีเสียงหนึงเสียง โดยกรรมการทีมีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/ หรือไม่ใช้

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนนั และถ้าคะแนนเสียงเท่านนั ประธานในทีประชมุจะออกเสียงเพิมขนึอีกหนึงเสียง

เป็นเสียงชีขาด 

ทังนีในปี 2561 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการทังสิน 6 ครังในการประชุมแต่ละครัง บริษัทจะ

มอบหมายให้เลขานุการคณ ะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมคณ ะกรรมการทุกครัง โดยเลขานุการ

คณะกรรมการจะเป็นผู้บนัทึกรายงานการประชมุและจดัสง่ให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชือรับรอง

ความถูกต้อง โดยเสนอให้ทีประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครังถัดไป รวมทังเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือ

เอกสารเกียวกบัการประชมุต่างๆ เพอืสะดวกในการสืบค้นอ้างองิในภายหลงั 

 5.9 วาระในการดาํรงตําแหน่ง 

วาระในการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กําหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 

พ.ศ. 2535 ส่วนกรรมการอสิระมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ติดต่อกนัได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่ได้รับมติเห็นชอบ

เป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการดังกล่าวได้กระทําคุณประโยชน์ต่อ

บริษัทเป็นอย่างยิงและการดํารงตําแหน่งตามวาระทีกําหนดมิได้ทําให้ความเป็นอสิระขาดหายไป ทังนีต้องได้รับการ

อนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นด้วย 
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 5.10 ค่าตอบแทน 

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารทีจงูใจในระดับทีเหมาะสม โดยให้คณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าที โดยคํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทและความสอดคล้องกบัธุรกิจ

อตุสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน 

โดยบริษัทใช้ความระมัดระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับทีเหมาะสม โดยเป็นอตัราที

แข่งขนัได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพือทีจะดแูลและรักษาผู้บริหารทีมีคณุภาพไว้ ผู้บริหารทีได้รับมอบหมายหน้าทีและ

ความรับผิดชอบเพิมขึนจะได้รับค่าตอบแทนเพิมทีเหมาะสมกับหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมายเพิม

มากขนึทงันี บริษัทจดัให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส และได้ผ่านการอนุมติัจากทีประชุมผู้ ถือ

หุ้น โดยมีการเปิดเผยค่าตอบแทนทีจ่ายให้แก่กรรมการผู้บริหารในแบบทีสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

5.11 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้เกียวกบัการ

กํากับดูแลกิจการของบริษัท เพือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนือง และในกรณีทีมีการเปลียนแปลง

กรรมการหรือแต่งตงักรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมูลทีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าทีของ

กรรมการใหม ่

รวมถึงการจดัให้มีการแนะนําลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

โดยสรุปทีผ่านมารวมทงัในปี 2561 มีกรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมสมัมนาในหลกัสตูรตา่งๆ ได้แก่ 

รายชือกรรมการ รายละเอียด 

นายพงศ์ศริิ ศริิธร Director Certification Program (DCP) รุ่น ที  262 /2018 ของสม าคม ส่ งเส ริม สถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

นายสนัติ พงค์เจริญพิทย์ Director Certification Program (DCP) รุ่น ที   262/2018 ของสม าคม ส่ งเส ริม สถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ  - หลกัสตูรแก้ปัญหาและการตดัสนิใจ 

- หลกัสตูร 6 ทกัษะการบริหารสําหรับสดุยอดผู้จดัการ 

- หลกัสตูรการบริหารทรัพยากรมนษุย์สําหรับ HR มือใหม่ 

- หลกัสตูรเทรนนงิออฟฟิศ (TO) ภาคปฎิบติั รุ่นที 16 
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- หลกัสตูรการสอบสวนและการลงโทษทางวินยัอย่างถกูต้องและถูกกฏหมาย รุ่นที 28 

- หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน OSH&E Committee Program 

ฝ่ายบญัชีและการเงนิ  - หลกัสตูรก้าวทนักบัผู้ทําบญัชียคุใหม ่Modern  Accountant 

- หลกัสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีนกับญัชีต้องทราบพร้อมอพัเดทมาตรฐาน

ฉบบัใหม่ล่าสดุ 

- หลกัสตูรอพัเดทล่าสดุปัญหาการจดัทําบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- หลกัสตูรคอร์เปอร์เรทไฟแนนซ์ Corporate Finance  รุ่นที 3 

- Excel Managerial Accounting สําหรับงานบญัชีบริหาร 

- บญัชีขนัต้น บญัชขีนักลาง บญัชีขนัสงู ปฎิบตัิการด้านมาตรฐานการบญัชี TFRS 

ฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด 

(บางปะกง) 

- นายงานรักษาความปลอดภัยประจําท่าเรือ 

- ผู้บงัคบัปันจนัชนิดปันจนัเหนือศีรษะและปันจนัชนิดอยู่กบัทีชนิดอืน ผู้ควบคมุการชใช้

ปันจนั ผู้ให้สญัญาณแกผู่้บงัคบัปันจนัและผู้ยดึเกาะวสัดุหรือผู้ควบคมุการใช้ปันจนั 

ฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด 

(ศรีราชา) 

- การสอบสวนอบุตัิเหต ุ(Accident Investigation Workshop) 

- การอบรมทบทวนการทํางานเกียวกบัปันจนั 

- ผู้บังคับปันจนั ผู้ควบคุมการใช้ปันจนั ผู้ ให้สัญญาณแก่ผู้ บังคับปันจนัผู้ยึดเกาะวสัด ุ

หรือผู้ควบคมุการใช้ปันจนั 

- การใช้โปรแกรม ForwardPro Express for Job Development 

- เทคนิคและการขบัรถอย่างปลอดภัย การตรวจเช็คอุปกรณ์และการบํารุงรักษารถ การ

ขบัรถให้ประหยดัเชือเพลิง 

- โครงการพฒันาผู้ขบัขีรถบรรทุกเพือการประหยดัพลงังานในธุรกจิขนส่งสินค้า 

- เจ้าหน้าทีความปลอดภยัระดบัหวัหน้างาน 

- ดจิิตอล โซเชียล อนิโนเวชนั Digital Social Innovation 2018 
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ฝ่ายพฒันาธุรกจิ - B2 Goals 2018 for Strategically 

- อพัเดทกฎหมายศลุกากร กฎหมายเกียวกบัพิธีการศลุกากร 

 5.12 การรายงานข้อมูล 

1)    คณะกรรมการ มีหน้าทีรับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทัวไปต่อผู้ ถือหุ้น และผู้

ลงทุนทวัไปอย่างถกูต้องตามความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีคําอธิบายอย่างมีเหตผุลพร้อมตวัเลข

สนับสนุน ทงัในด้านนโยบายผลการดําเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลสําเร็จ และอุปสรรค

ของกจิการ 

2)    คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนบัสนุนการปฏิบตัิตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานทางวิชาชีพของ

ผู้สอบบญัชี 

3)   คณะกรรมการได้จดัทํารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจดัทําและเปิดเผย

รายงานทางการเงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจําปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของ

ผู้สอบบญัชี โดยครอบคลมุถึง 

3.1) การปฏิบติัตามข้อกําหนดของกฎหมาย ทีกําหนดให้คณะกรรมการของบริษัทต้องจดัทําให้มี

การจดัทํางบการเงิน เพือแสดงถงึฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในรอบปีทีผ่านมาทีเป็น

จริง และสมเหตสุมผล 

. ) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจดัการให้มีข้อมูลทางบญัชีทีถูกต้อง ครบถ้วน 

และเพียงพอเพือจะดํารงรักษาไว้ซงึทรัพย์สนิของบริษัทและเพือให้ทราบถงึจดุอ่อน เพือป้องกนั

ไม่ให้เกดิการทจุริต หรือมีการดําเนินการทีผดิปกติ 

. ) คํายืนยันว่าบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีทีรับรองโดยทัวไป ใช้นโยบายบัญชีที

เหมาะสมและถือปฏิบตัิโดยสมําเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่าง

รอบคอบในการจดัทํางบการเงินของบริษัท 

 

 5.13 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองโดยประเมินทังคณะ (Board Self-

Assessment) เป็นประจําทุกปี เพือให้คณะกรรมการใช้เป็นกรอบในการกําหนดบรรทัดฐาน ตรวจสอบการปฏิบตัิ

หน้าที และนําผลทีได้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการสะท้อนให้เห็นถึงความ

รับผิดชอบในผลการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพอยา่งแท้จริง 
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5.14 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการทําหน้าทีกรรมการ เพือให้

กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังทีบริษัทมีต่อบทบาท หน้าที ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและ

แนวทางปฏิบตัใินการกํากบัดแูลกจิการของบริษัทตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงานด้าน

ตา่งๆ ของบริษัทเพือเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัหิน้าทีของกรรมการ โดยทงันีในปี 2561 บริษัทมีกรรมการทีเข้า

รับตําแหน่งใหม่ คือ  

● นางสาวสทุธิรัตน์ ลีสวสัดิตระกลู เมือวนัที 27 กมุภาพนัธ์ 2561 

● นายธานี โลเกศกระวี เมือวนัที 27 กมุภาพนัธ์ 2561 

● นายพงศ์ศริิ ศริิธร เมอืวนัที 1 มีนาคม 2561 

● นายวฒุิชยั ดวงรัตน์ เมือวนัที 22 ตลุาคม 2561 

● นายประเสริฐ ศรีอฬุารพงศ์ เมือวนัที 22 ตลุาคม 2561 

 

 5.15 การดํารงตาํแหน่งในบริษัทอืนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้กรรมการของบริษัทสามารถดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน  

บริษัท บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท ยกเว้นในกรณีได้รับ มอบหมาย

จากบริษัทให้ไปดํารงตําแหน่ง  

 คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้กรรมการผู้จดัการของบริษัทสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจด

ทะเบียนไม่เกิน  บริษัท บริษัทจดทะเบยีนและบริษัทย่อยทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท ทงันี ไม่นบัรวม

บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัท ซงึบริษัทมีความจําเป็นต้องเข้าไปกํากบัดูแลการบริหาร

จดัการเพือรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

 

 5.16 การติดต่อสือสารกับฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทสนบัสนุนให้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทเข้าร่วมประชุมกบัคณะกรรมการบริษัท โดย

เป็นผู้ นําเสนอข้อมูลทีเกียวกบัวาระทีตนรับผิดชอบต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพือให้คณะกรรมการบริษัท

ได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารทีรับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกนัผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และ

ทําความเข้าใจมมุมองของคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนีบริษัทได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซงึกรรมการผู้ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร

จะประชมุติดตามงาน และแลกเปลียนความคิดเห็นกบัผู้บริหารระดบัสูงเป็นประจําทุกเดือน 
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 5.17 การจัดทาํรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลทมีีความเกียวข้อง  

บริษัทกําหนดให้มีการจัดทําแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลทีมีความ

เกียวข้อง เพือให้เป็นข้อมูลพืนฐานในการกํากบัดแูลด้านการมีส่วนได้เสียในระดบักรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 

โดยกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องจดัทําแบบรายงานดงักลา่ว และกําหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าทีจัดเก็บ 

รวบรวมใช้ในการตรวจสอบและกํากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีการเปลียนแปลง ผู้บริหารมี

หน้าทีต้องรายงานการเปลียนแปลงให้เลขานุการบริษัทรับทราบการเปลียนแปลงนัน ซึงหลักเกณฑ์และวิธีการ

รายงานได้มีการทบทวนประจําปี 

 

 5.18 การจดัทาํรายงานการเปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์  

เพือกํากบัดแูลด้านการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้กําหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึงหมายรวมถงึคู่

สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ เมือมีการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัท บางปะกง 

เทอร์มินอล จํากดั (มหาชน) จะต้องแจ้งให้บริษัททราบและรายงานการเปลียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทําการนบัจากวนัทีซือ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทงัมีหน้าทีทีจะต้องรายงานการ

ซอื-ขายหุ้น / ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทของกรรมการให้ทราบในทีประชมุคณะกรรมการบริษัทครังถดัไป โดยทุก

สินไตรมาสและสินปีสํานักเลขานุการบริษัทจะทําหนังสือแจ้งห้ามไม่ให้กรรมการผู้บริหารหรือหน่วยงานทีได้รับ

ข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลทีไม่มีหน้าทีเกียวข้อง และซือขายหลกัทรัพย์ของ

บริษัทในช่วง 45 วัน ตังแต่วันปิดงบจนถึงวันแจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ก่อนทีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน เพือเป็นการป้องกนัไม่ให้นําข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ ทงันี ในระหว่างปีทีผ่านมากรรมการและ

ผู้บริหารได้ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

9.2       คณะกรรมการชุดย่อย  

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชดุ ได้แก ่ คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร  
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9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ณ วนัที 12 มีนาคม 2562 มีจาํนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย 

ลําดับ ชือ – สกุล ตําแหน่ง 

1. พลเอกจงศกัด ิ พานิชกลุ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ  

2. นายวฒุิชยั ดวงรัตน์ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

3. นายธีรบลูย์ อริยสุทธิวงศ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

4. นายสนัติ พงค์เจริญพิทย์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  

5. นายฐิติศกัดิ  สกลุครู กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธาน

กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน  

6. นายพงศ์ศริิ ศริิธร กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที

บริหาร  

7. นายดนยั  เปียมทิพย์มนสั กรรมการและกรรมการบริหาร 

8. นางสาวสทุธิรัตน์ ลีสวสัดิตระกลู กรรมการและกรรมการบริหาร 

9. นายธานี โลเกศกระวี กรรมการและกรรมการบริหาร 

โดยมี นางสาวกรวรรณ แสนชมภู เป็นเลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร 
ฝายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการสรรหาและ 

กาํหนดคา่ตอบแทน 

คณะทํางานความเสยีง 
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ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท 

(ปรับปรุงโดยมตคิณะกรรมการบริษัท เมือวนัที 9 พฤศจกิายน 2561) 

ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าทีดงัต่อไปนี 

1. บริหารกจิการให้เป็นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยดึถือแนวปฏิบตัิ

สําคญั 4 ประการ คือ 

1.1 การปฏิบตัิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ (Duty of Care)  

1.2 การปฏิบตัิหน้าทีด้วยความซือสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) 

1.3 การปฏิบตัิตามกฏหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมตทีิ

ประชมุผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) 

1.4 การเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ถือหุ้นอยา่งถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทนัเวลา (Duty of 

Disclosure) 

2. ดําเนินกิจการค้าของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติ

ของคณะกรรมการ และทีประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. วางแผนและนโยบาย การบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดําเนินงานของบริษัท 

กําหนดระเบียบตา่งๆ ของบริษัท 

4. แต่งตงัคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึงหรือหลายคน หรือบุคคลอืน

กระทําการอย่างหนงึอย่างใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตทีคณะกรรมการพึงมี และมีสิทธิ

ทีจะยกเลกิ เพิกถอน แก้ไข หรือ เปลียนแปลงอํานาจดงักล่าวได้ 

5. พิจารณา และอนมุตัิกจิการอนืๆ ทีสําคญั อนัเกียวกบับริษัทหรือทีเหน็สมควรจะดําเนินกจิการนนัๆ 

เพือให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท 

6. กําหนด ทบทวนอํานาจอนุมตัิ 

คณะกรรมการกําหนด ทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย 

แผนธุรกิจ และงบประมาของบริษัท อย่างน้อยทุกๆ 1 ปี รวมทังกํากบั ควบคุม ดูแล และติดตามผล

การปฏิบติังานอย่างสมําเสมอ เพือให้การดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานทีกําหนดไว้

อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

7. อนมุตั ิและทบทวนนโยบาย ดงัตอ่ไปนี 

●  นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 

●  นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ 

●  ประมวลจริยธรรม 

●  นโยบายการเผยแพร่ข้อมลู 
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●  นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนเรืองร้องเรียน 

8. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทยดึมนั และให้ความสําคญัในการบริหารตามหลกัจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ และนโยบายการกํากบัดูแลกิจการทีดี ทงัด้านโครงสร้างองค์กรและด้านกลยทุธ์การจดัการ 

โดยกาํหนดบทบาท และแนวทางปฏิบตังิานทีเป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

9. คณะกรรมการกําหนดให้มีกระบวนการรับเรืองร้องเรียน และดําเนินการกรณีมีการแจ้งเบาะแสการ

กระทําผิดโดยผ่านช่องทางเว็ปไซต์ของบริษัท การส่งจดหมายมายังทีอยู่ของบริษัท หรือการแจ้ง

โดยตรงกบัหวัหน้างาน 

10. กําหนดให้มีการประเมินความเสียงทีเกียวข้องกบัการทจุริตภายในบริษัท  อนมุัติการนํานโยบาย แนว

ทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขนัตอนในการปฏิบติัเพือการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชนั ไปปฏิบัติ

อย่างถกูต้องและทวัทงัองค์กร 

11. กํากบัดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขนัตอนในการปฏิบัติเพือต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชนั จดัให้มีระบบทีสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชนัทีมีประสิทธิภาพ เพือให้

มันใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกๆ 

รูปแบบ ในทกุๆ กจิกรรมของบริษัทและปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 

12. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน แนวทางการปฏิบัติ และ

มาตรการ/ขนัตอนในการปฏิบติัเพือตอ่ต้านการทุจริต คอร์รัปชนัของบริษัทอยา่งเคร่งครัด รวมถึงเป็น

แบบอย่างทีดีในเรืองของความซือสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม และให้คําปรึกษา คําแนะนําแก่ผู้ ที

เกียวข้องทีมีข้อสงสยัข้อซกัถามต่างๆ กรณีไม่ปฏิบตัติามมีบทลงโทษตามกฏหมาย 

13. กํากบัดแูลการบริหารความเสียงของบริษัทให้อยู่ในระดบัทีขบัเคลือนให้บริษทัเติบโตอย่างยงัยืน 

14. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดบัสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จดัการใหญ่ และกํากับดูแลให้มี

การประเมินผลการปฏิบติังานของผู้บริหารระดบัสูงทีมีประสิทธิผลเป็นประจําทุกปี ให้มีระบบการ

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดบัสงูทีรอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกบัความรับผิดชอบ

และผลการดําเนินงานเพือก่อให้เกิดแรงจงูใจทงัในระยะสนัและระยะยาว 

15. พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนืองเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที

เกียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าทีกรรมการหรือกิจกรรมสมัมนาทีเป็นการเพมิพูนความรู้ในการปฏิบตังิาน

อย่างตอ่เนือง 

16. กํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดตงัหน่วยงาน หรือผู้ รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ทีทําหน้าทีในการ

สือสารกบัผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอืน เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่า

เทียมกนั และทนัเวลา 
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17. กํากบัดแูลให้มีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเกียวกบัความปลอดภยั และสุขอนามยัในสถานที

ทํางาน 

18. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทํารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับ

รายงานของผู้สอบบญัชี นําเสนอในรายงานประจําปีของบริษัทและการเปิดเผยงบการเงินเพือแสดง

ถงึฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีทีผ่านมาเสนอต่อทีประชมุผู้ถือหุ้น 

 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ เพือชว่ยงานของคณะกรรมการบริษัทในการ

ปฏิบตัิหน้าทีรับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชือถือของระบบบญัชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคมุ

ภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงนิของบริษัท 

ณ วนัที 12 มีนาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

ลําดับ ชือ – สกุล ตําแหน่ง 

1. นายวฒุิชยั ดวงรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสนัติ พงค์เจริญพทิย์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายธีรบลูย์ อริยสทุธิวงศ์ กรรมการตรวจสอบ 

โดยมี นางสาวธิดารัตน์ ทีอทิุศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงนิ (รายไตรมาสและประจําปี) ทีถกูต้องและเปิดเผยข้อมลูที

เกียวข้องของบริษทัอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในทีเหมาะสม เพียงพอ และมี

ประสิทธิภาพรวมทงัพิจารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ

เหน็ชอบในการพิจารณาแต่งตัง โยกย้าย เลิกจ้าง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน่วยงานอนืใดทีรับผิดชอบเกียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้ความเหน็ชอบแผนงานตรวจสอบ ซงึสอดคล้องกบัความเสียงองค์กร รวมทงักํากบัดแูล

การปฏิบตัิงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงาน และมาตฐานสากลว่าด้วยการปฏิบตัิงานวชิาชีพการ

ตรวจสอบภายใน 
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4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสียงทีส่งผลกระทบกบับริษัท รวมถงึความเสียงเกยีวกบั

การทุจริต เพือให้มนัใจว่ามีการป้องกนัความเสียงทีจะทําให้เกิดโอกาสการทจุริตทีมีผลกระทบต่อ

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทน้อยทีสดุ 

5. พิจารณาและทบทวนนโนบายดงัต่อไปนี ให้มีความเหมาะสมกบัรูปแบบธุรกจิ สภาพแวดล้อมบริษทั 

วฒันธรรมองค์กร 

 นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั  

 นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ  

 ประมวลจริยธรรม  

 นโยบายการเผยแพร่ข้อมลู 

 นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมลู และการสอบสวนเรืองร้องเรียน 

6. ดําเนินการให้ฝ่ายบริหารจดัให้มีกระบวนการรับและกํากบัดแูลการรับเรืองร้องเรียน 

7. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์หรือกฎหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

8. พิจารณาคดัเลือกเพือเสนอแต่งตงับุคคลซงึมีความเป็นอสิระและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของ

บริษัทประสานงานกบัผู้สอบบญัชีเกียวกบัวตัถปุระสงค์ในการดําเนินการตรวจสอบ ขอบเขต 

แนวทาง แผนงาน และปัญหาทีพบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นทีผู้สอบบญัชีเหน็ว่าเป็น

สาระสําคญั รวมทงัเข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปี

ละ  ครัง (Private Meeting) 

9. พิจารณารายการทีเกียวโยงกนั หรือรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้อง

และครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทังเปิดเผยข้อมูลใน

การเข้าทํารายการดงักล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทงันีเพือให้มนัใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผล

และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 

10. จดัทํารายงานผลการกํากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจําปีของบริษทัซงึรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

ข้อมลูดงัต่อไปนี 

 ความเหน็เกียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นทีเชือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

 ความเหน็เกียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

 ความเหน็เกียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษทั 

 ความเหน็เกียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

 ความเหน็เกียวกบัรายงานทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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 จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่

ละท่าน 

 ความเหน็ชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าทีตาม

กฎบตัร 

 รายการอืนทีเหน็ว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทวัไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีและความ

รับผิดชอบทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

11. ปฏิบัติหน้าทีอืนๆ ตามทีได้มอบหมายจากคณ ะกรรมการบริษัท  ด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าทีตามวรรคหนึง คณะกรรมการตรวจสอบมีความ

รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบใน

การดําเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 

 

9.2.3  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัที 12 มีนาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน มีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

ลาํดับ ชือ – สกุล ตําแหน่ง 

1. นายวฒิุชยั ดวงรัตน์ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

2. นายฐิติศกัดิ  สกลุครู กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

3. นายธีรบลูย์ อริยสทุธิวงศ์ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

โดยมี นางสาวกรวรรณ แสนชมภู เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

 ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1. กําหนดวิธีการหรือหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ เพือให้เกิดความ

โปร่งใสเพือนําเสนอคณะกรรมการบริษัท 

2. กําหนดคณุสมบตัขิองกรรมการทีต้องการทดแทน  เพือให้มีองค์ประกอบและคณุสมบตัิตามกฎหมาย

ระเบียบทีเกียวข้อง  และกําหนดวิธีการเสนอรายชือผู้มีคุณสมบัติพร้อมเหตุผลประกอบต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

3. คดัเลือกบคุคลทีสมควรได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผู้จดัการ 
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4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุต่างๆรวมทังติดตาม

และสรุปผล การประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพือนําข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการทํางาน 

5. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัทในเรืองโครงสร้าง  หน้าทีและความรับผิดชอบ

รวมทงัแนวปฏิบตัขิองคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุตา่งๆ  ให้มีความทนัสมยัอยู่เสมอ 

6. จัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้ จัดการและผู้ บ ริหารระดับสูงของบริษัท เพือเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพจิารณา 

7. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑ์  การจ่ายค่าทดแทนให้คณ ะกรรมการชุดต่างๆ  และกรรมการ

ผู้จัดการทีเป็นธรรมและสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท 

8. ประเมินผลทางปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหาร  กรรมการผู้จดัการเพือกําหนดค่าตอบแทนก่อน

นําเสนอขออนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี 

9. พิจารณางบประมาณการขึนค่าจ้าง การเปลียนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัท  คณะกรรมการบริหาร  รวมทงัฝ่ายจดัการเพือนําเสนอคณะกรรมการบริษทั 

10. พิจารณาทบทวนศึกษา ติดตามการเปลียนแปลงแนวโน้มในเรืองผลตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัท   คณะกรรมการบริหาร รวมทงัฝ่ายจดัการโดยเปรียบเทียบกบับริษัทอนืทีมีการประกอบธุรกิจ

อย่างเดียวกนั 

คณะกรรมการบริษัทยงัได้กําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีการประชุมอย่างน้อย

ปีละ  ครัง 

9.2.4 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที 12 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

ลําดับ ชือ – สกุล ตําแหน่ง 

1 นายฐิติศกัดิ  สกลุครู ประธานกรรมการบริหาร 

2 นายดนยั  เปียมทิพย์มนสั กรรมการบริหาร 

3* นางสาวสทุธิรตัน์ ลีสวสัดิตระกลู กรรมการบริหาร 

4* นายธานี โลเกศกระวี กรรมการบริหาร 

5* นายพงศ์ศิริ ศริิธร กรรมการบริหาร 

หมายเหต:ุ   

1. กรรมการลําดบัท ี3 โดยมติทปีระชมุคณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2561 วนัที  27 กุมภาพนัธ์ 2561 แต่งตงัให้ นางสาวสทุธิ

รัตน์ ลีสวสัดิตระกูล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร 
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2. กรรมการลําดบัท ี4 โดยมติทปีระชมุคณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2561 วนัที  27 กุมภาพนัธ์ 2561 แต่งตงัให้ นายธานี โลเกศ

กระวี เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร 

3. กรรมการลําดบัท ี5 โดยมติทปีระชมุคณะกรรมการบริษัท ครังท ี1/2561 วนัที  4 มกราคม 2561 แต่งตงัให้ นายพงศ์ศิริ ศิริธร 

เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร ให้มีผลตงัแต่วนัที 1 มนีาคม 2561  

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริหาร 

1. กําหนดนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน งบประมาณประจําปี และอํานาจการ

บริหารงานตา่ง ๆ ของบริษทั เพือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนมุติั  

2. ควบคมุดแูลการดําเนินธุรกจิของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เปา้หมาย กลยทุธ์ แผนการดําเนินงาน

และงบประมาณประจําปีทีได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เออืตอ่สภาพธุรกจิ พร้อมให้คําปรึกษาแนะนํา การบริหารจดัการแก่ผู้บริหารระดบัสงู 

3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพือการลงทุน การจดัทําธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบันการเงิน เพือ

การเปิดบัญชี กู้ ยืม จํานํา คําประกนั และการอืนใด รวมถึงการซือขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิทีดิน 

เพือการทําธุรกรรมตามปกติของบริษทั ภายใต้อาํนาจวงเงินทีได้กําหนดไว้ 

4. กําหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลมุทังเรืองการคดัเลือก 

การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัททีเป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้ บริหาร

ระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นผู้มี

อาํนาจแทนบริษัททีจะลงนามในสญัญาจ้างแรงงาน 

5. กํากบัดแูลและอนุมตัิเรืองทีเกียวกบัการดําเนินงานของบริษัทและอาจแต่งตงัหรือมอบหมายให้บุคคล

ใดบุคคลหนงึ หรือหลายคนกระทําการอยา่งหนึงอย่างใด แทนคณะกรรมการบริหารตามทีเห็นสมควร

ได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลียนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนนั ๆ ได้ 

6. พิจารณากลันกรองงานทุกประเภททีเสนอคณะกรรมการชุดย่อยอืนของบริษัททีจะเป็นผู้พิจารณา

กลนักรอง เพือนําเสนอคณะกรรมการบริษทัโดยตรง 

7. ปฏิบตัหิน้าทีอนืใดตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 ทงันี การมอบหมายอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนนั จะต้องไม่มีลกัษณะ

เป็นการอนุมัติการเข้าทํารายการทีทําให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร 

สามารถอนุมัติรายการทีตนหรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์

อนืใดกบั บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) หรือบริษัทย่อย (ตามทีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) ซึงการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีประชุม

คณะกรรมการ และ/หรือ ทีประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพือพิจารณาอนมุตัริายการดงักล่าวตามทีข้อบงัคบับริษัท บ ี

จสิตกิส์ จํากดั (มหาชน) หรือบริษทัย่อย หรือกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

…………………………………… 

สว่นท ี2-50    แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

การสรรหา การแต่งตัง และวาระการดาํรงตําแหน่ง 

1. กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการทีไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมการบริหารงานหรือมีผลประโยชน์

ทีเกียวข้องกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และมีคุณสมบัติ

ดงัตอ่ไปนี 

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ  ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ บริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ทังนี ให้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ ที

เกียวข้องของกรรมการอสิระรายนนัๆ ด้วย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้รับ

เงินเดือนประจํา หรือ ผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั นิติบุคคลทีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกว่าสองปีก่อนวนัทีได้รับการแต่งตงั 

(ค) ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน

ลกัษณะทีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลทีจะได้รับการเสนอชือให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี

อาํนาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติ

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะทีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง

อสิระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซงึไม่ใช่กรรมการอสิระ 

หรือ ผู้บริหารของผู้ ทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่

น้อยกวา่สองปีก่อนวนัทีได้รับการแต่งตงั  

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจ ตามวรรคหนึง รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทําเป็นปกติ

เพือประกอบกิจการ การเชา่หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์รายการเกียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ 

หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คําประกัน การให้

สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีสิน รวมถึงการกระทําอืนในลักษณะเดียวกัน ซึงเป็นผลให้

บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีทีต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึง ตงัแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ทีมี

ตวัตนสุทธิของบริษัทหรือตังแต่ยีสิบล้านบาทขึนไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํากว่า ทังนีการ

คํานวณภาระหนีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกนัตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการ
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ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา

ภาระหนีดงักล่าวให้นับรวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่าง  ปีก่อนวนัทีมีความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(จ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล

ทีอาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ กรรมการซงึไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร 

หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของสํานกังานสอบบญัชี ซงึมีผู้สอบบญัชขีองบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัทีได้รับการแต่งตงั 

(ฉ) ไม่ เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษา

กฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน ซงึได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ทังนีในกรณีทีผู้

ให้บริการวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการ

อสิระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ ให้บริการวิชาชีพนันด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการ

มีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีกอ่นวนัทีได้รับการแต่งตงั 

(ช) ไม่เป็นกรรมการทีได้รับการแต่งตงัขนึเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซงึเป็นผู้ทีเกียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(ซ) ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกับการดําเนินงาน

ของบริษัท  

ทงันี ภายหลังได้รับการแต่งตงัให้เป็นกรรมการอิสระทีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึง (ก) 

ถงึ (ซ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ร่วมตัดสินใจในการ

ดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั  หรือ 

นิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 

Decision) ได้ 

การสรรหา การแต่งตัง และวาระการดาํรงตําแหน่ง 

บริษัทมีกระบวนการสรรหาผู้ ดํารงตําแหน่งกรรมการทีโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดย

คณะกรรมการได้ทําหน้าทีพิจารณาคดัเลือก และเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมทีจะ

ดํารงตําแหน่งกรรมการ ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามทีกฎหมายกําหนด และเสนอความเห็นต่อ
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คณะกรรมการพิจารณาก่อนจะนําเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้แต่งตัง ทังนี เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกในข้อบงัคบัของบริษัทและกฎหมายทีเกยีวข้อง  ดงันี 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย  คน และให้คณะกรรมการเลือกตงั

กรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการและตําแหน่งอืน

ตามทีเห็นเหมาะสมด้วยกนัได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนงึของจํานวนกรรมการทงัหมดต้อง

มีถนิทีอยู่ในราชอาณาจกัร 

ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตงักรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี 

ผู้ถือหุ้นคนหนงึมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นทีตนถือ 

ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีมีอยู่เลือกตงับุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  

ในกรณีทีเลือกตงับุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใด

ไม่ได้ 

บุคคลซึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตังเป็นกรรมการ เท่า

จํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ในกรณีทีบุคคลซงึได้รับการเลือกตงัใน

ลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตังในครังนัน  

ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีขาด 

กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งตามทีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท คือ ในการประชมุผู้ ถือ

หุ้นสามญัประจําปีทุกครัง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึงในสาม ( / ) 

โดยอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียง

ทีสดุ 

โดยกรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน ให้

จบัสลากว่าผู้ ใดจะออก  ส่วนปีหลงัๆต่อไปให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดเป็นผู้ออก

จากตําแหน่งโดยกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่

อกีครังก็ได้ 

นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตําแหน่งเมือ 

 ตาย 

 ลาออก 
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 ขาดคณุสมบตั ิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จํากดั 

 ทีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก 

 ศาลมีคําสงัให้ออก 

 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่

วนัทีใบลาออกไปถึงบริษัท 

กรรมการซงึลาออกตามวรรคหนึงจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชน จํากดั

ทราบด้วยก็ได้ 

ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ

อาจเลือกบคุคลซึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนเข้า

เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ

น้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซงึเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตําแหน่งกรรมการ

ได้เพียงเท่าวาระทียงัเหลืออยู่ของกรรมการทีตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนีง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) 

ของจํานวนกรรมการทียงัเหลืออยู่  

ในกรณีทีกรรมการพ้นจากตําแหน่งทังคณะ ให้คณะกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งยังคงอยู่

รักษาการในตําแหน่งเพือดําเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าทีจําเป็นจนกว่ากรรมการชุด

ใหม่เข้ารับหน้าที เว้นแต่ศาลจะมีคําสงัเป็นอย่างอืน ในกรณีทีคณะกรรมการพ้นจากตําแหน่ง

ตามคําสงัศาล 

คณะกรรมการทีพ้นจากตําแหน่ง ต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพือเลือกตงักรรมการชุดใหม่

ภายในหนึง (1) เดือนนบัแต่วนัทีพ้นจากตําแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อย

กว่าสิบสี (14) วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า

สาม (3) วนักอ่นวนัประชมุด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัตดิตอ่กนั 

ทีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี (3/4) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซงึมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึงหนึง (1/2)ของจํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ ถือหุ้นทีมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบจัดการกิจการทังหลายทังปวงของบริษัท และมีอํานาจหน้าที

ดําเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและตามมติของที

ประชมุผู้ ถือหุ้น  โดยคณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึงหรือหลายคนปฏิบตัิงานอย่างใด

อย่างหนงึแทนคณะกรรมการก็ได้ 

9.3 คณะทาํงานความเสียง 

บริษัทได้แต่งตังคณะทํางานความเสียงตามมติทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครังที 6/2560  เมือวันที 14 

พฤศจกิายน 2560 คณะทํางานความเสียงมีหน้าทีดงัต่อไปนี 

1. กําหนดนโยบายบริหารความเสียง 

2. กําหนดคูมื่อการปฏิบตัิงานบริหารความเสียง 

3. วิเคราะห์ความเสียง 

4. ระบคุวามเสียง 

5. ประเมินความเสียง 

6. ตดิตามผลการบริหารความเสียง 

7. รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอ้างอิงตามบทบาทหน้าทีตามกฎ

บัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 4 สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสียง การบริหาร

ความเสียงทีเหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

8. สือสารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรืองการบริหารความเสียงให้กบัพนกังานในองค์กร 

 

9.4 แผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) 

 บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตลอดจนการดําเนินกิจการอย่างต่อเนือง อนัจะนํามาซงึการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยงัยืน ดงันนั บริษัท

จงึได้เริมจดัทําแผนสืบทอดตําแหน่งขึน โดยได้กําหนดขนัตอนและกระบวนการสืบทอดตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที

บริหาร และตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงอืนๆ เพือให้มันใจว่ามีผู้บริหารทีมีความรู้ความสามารถในการสืบทอด

ตําแหน่งสําคญัขององค์กรต่อไป  
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9.5 การกํากับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 

ทีผ่านมา บริษัทเคยแต่งตงับุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม  แต่ในปัจจบุนั

บริษัทไม่มีนโยบายส่งผู้บริหารหรือส่งกรรมการไปควบคมุดแูลบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 

 

9.6 การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทมีนโยบายป้องกนัการนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดยเฉพาะข้อมูลทีเกียวกบัฐานะทางการเงิน

ของบริษัทก่อนทีจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการจํากดัจํานวนบุคคลทีจะทราบข้อมูลในวงจํากดัผู้บริหารต้อง

รายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ซงึถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามบท

กําหนดโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์พ.ศ. 2535 และได้กําหนดให้ผู้บริหารรายงานการ

เปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา  แห่ง

พระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนีได้กําหนดห้ามผู้บริหารทีได้รับทราบข้อมูล

ภายในกระทําการใดๆ ซงึเป็นการขดัต่อมาตรา 241 ของพระราชบญัญตัดิงักล่าว  

 โดยบริษัทได้กําหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพือหาผลประโยชน์ให้แก่

ตนเองหรือผู้อนืในทางมิชอบ การเข้าถงึข้อมลูของบริษัท  

 บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึงเป็นพิเศษ ผู้ ถือหุ้ นทุกท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของ

บริษัทในระดบัทีเท่าเทียมกนั ผู้ ถือหุ้นรายย่อย และผู้ ถือหุ้นสถาบนั ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม

และเป็นธรรม และได้รับข้อมูลเพียงพอตามทีบริษทัเปิดเผยช่องทางต่างๆ มีดงันี  

โทรศพัท์ : 02-3673570-6 

เว็บไซต์ :  www.begistics.co.th 

แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ : ir@begistics.co.th 

 ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร จะเป็นผู้ ล่วงรู้ข้อมูลภายในเชิงลึก และทีมงานผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท (Top 

Management) จะเป็นผู้ล่วงรู้หลักการบริหารและนโยบายของบริษัท และบุคลากรต้องรักษาความลับในส่วนที

ตวัเองรับผิดชอบไม่ให้ความลบัตกไปยังบุคคลอืนทีไม่เกียวข้อง โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลทีมีนัยสําคัญทียัง

ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานทีไม่ได้รับอนุญาต กลุ่มบุคคลหรือบุคคลอืนใด (รวมถึงสือมวลชน 

นกัวิเคราะห์) จนกวา่ข้อมลูจะได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว โดยยดึหลกัปฏิบตัดิงันี  

 ห้ามผู้บริหารและบุคลากรทีล่วงรู้ข้อมูลภายในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ใช้ข้อมูลภายในเพือหา

ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อืนในทางมิชอบ ซงึเป็นการเอาเปรียบผู้ ถือหุ้นอืน เช่น การซือขายหลกัทรัพย์โดยใช้
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ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยห้ามผู้บริหารและบุคลากรทีล่วงรู้ข้อมูลภายในรวมถงึทีมงานนกัลงทุนสมัพนัธ์

ซือขายหุ้นในช่วงเวลา  เดือนก่อนการประกาศงบการเงิน หรือ ก่อนการประกาศสารสนเทศทีมีนัยสําคญั จนกว่า

บริษัทจะได้ดําเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว 

 หลีกเลียงการให้ข้อมลูเกียวกบัผลการดําเนินงานทีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึงผู้ใด

โดยเฉพาะ ในช่วงเวลาก่อนทีจะมีการจดัส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา  

เดือน (Blackout Period) ก่อนแจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่าน ระบบการจดัส่งข่าวของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยเป็นทีเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีทีมีประเด็นหรือเหตุการณ์ทีทําให้ผลประกอบการของบริษัทถูก

คาดการณ์คลาดเคลือนอย่างมีนัยสําคญั จนส่งผลให้ผู้ ทีนําข้อมูลไปใช้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทจะดําเนินการ

เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 การกระทําฝ่าฝืนใดๆ อนัเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทถือเป็น

การปฏิบัติขัดกับนโยบายและจริยธรรมทางธุรกิจ ต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และยังมีความผิดตาม

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

9.7     นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล 

 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 4/2561 เมือวันที 9 พฤศจิกายน 2561 ให้มีการพิจารณาทบทวน

นโยบายการเผยแพร่ข้อมลูการดําเนินงานของบริษัท  

บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยให้ความสําคัญกับการเปิดเผย

ข้อมูลสารสนเทศให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เผือให้ผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายได้รับข้อมลูทีถกูต้อง ชดัเจน 

และได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน รวมถงึการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ยึดตามหลกัประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เรือง แนวปฏบิติัเกียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัจดทะเบียน 

คาํนิยาม ขอ้มลูสาํคญั  

ข้อมูลสําคญั หมายถงึ ข้อมูลใดๆ ก็ตามทีเกยีวกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทีหากมีการเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการ

ทีไม่เหมาะสม อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ ต่อความสามารถในการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือกระทบต่อ

ราคาหลกัทรัพย์ หรือมีอทิธิพลตอ่การตดัสินใจในการลงทนุ ได้แก่ 

1. งบการเงิน และการเปลียนแปลงนโยบายบญัชีทีสําคญั 

2. ข้อมูลทีเกียวกบัการควบรวมบริษัท การได้มาหรือจําหน่ายไปซงึบริษัทย่อย บริษัทร่วม ทีอาจมีผลต่อ

การเปลียนแปลงโครงสร้างของบริษัท 

3. ข้อมลูเกียวกบัการได้มาหรือจําหน่ายไปซงึหลกัทรัพย์ หรือการลงทุนมีมลูค่าทีมีนยัสําคญั 
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4. การจา่ยหรืองดจ่ายเงินปันผล 

5. ข้อมูลการคาดการณ์เกียวกบัสภาวะ ทิศทางในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคต

ของบริษัท และบริษทัย่อย 

6. ข้อมลูเกียวกบันโยบายกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกจิทีสําคญั 

7. ข้อมลูอนืๆ ทีเหน็ว่ามีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ และการตดัสนิใจในการลงทนุ 

หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติเกียวกับการเผยแพร่ข้อมูลสําคัญของบริษัท 

1. การเปิดเผยข้อมูลทียังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะให้เปิดเผยด้วยความระมัดระวัง ถูกต้องครบถ้วน 

ทนัเวลา พร้อมทงัดําเนินการให้มนัใจได้ว่าผู้ ถือหุ้น หรือนกัลงทุนได้รับข้อมลูต่างๆ อย่างเพียงพอ และ

เท่าเทียมกนั และสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ง่ายโดยผ่านช่องทางเว็ปไซต์ของบริษัท 

2. การเปิดเผยข้อมูลทีเป็นการคาดการณ์ทีเกียวกบัทิศทางในการดําเนินธุรกิจ รวมถงึผลประกอบการใน

อนาคตของบริษัท ให้เปิดเผยด้วยความระมัดระวัง อธิบายถึงเงือนไข หรือ สมมติฐานทีใช้

ประกอบการคาดการณ์นนั 

3. การเปิดเผยข้อมูลสําคญัทีได้เปิดเผยสู่สาธารณะแล้วให้เปิดเผยอย่างชดัเจน ครบถ้วนโดยไม่ให้เกิด

ความสับสน นอกจากนันการให้ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับข้อมูลทีเคยเปิดเผยไปแล้วนันต้องมีความ

ชัดเจน และสอดคล้องกันไม่ขัดแย้งกับข้อมูลทีเคยเปิดเผยไปแล้วจนอาจทําให้เกิดความเข้าใจ

ผิดพลาดในข้อมลูเดมิ 

4. การเปิดเผยข้อมูลอืนๆ  ทีไม่ใช่ข้อมูลสําคัญให้เปิดเผยตามข้อเท็จจริง และไม่เจตนาให้ผู้ ใช้ข้อมูล

สําคญัผดิในข้อเท็จจริงเกียวกบัฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน ราคาหลกัทรัพย์ 

5. การเปิดเผยข้อมูลทีอาจทําให้บริษัทดบัผลกระทบเชิงธุรกิจหรือการแข่งขันให้ระมัดระวงัเป็นพิเศษ 

เชน่ ข้อมลูทีเกียวกบัต้นทนุความลบัทางการแข่งขนั 

หลักเกณฑ์ทต้ีองถือปฏบิัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท 

เพือประโยชน์ต่อการกํากบัดแูลกิจการทีดี ให้กรรมการและพนักงานทีถือเป็นบุคคลทีล่วงรู้ หรือมีโอกาสล่วงรู้ข้อมูล

ภายในของบริษัทซงึเป็นสาระสําคญัต่อการเปลียนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ให้ถือปฏิบตัิดงันี 

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัททีมีสาระสําคญั และยงัไม่ได้

เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพือประโยชน์ของตนเอง และผู้อืน 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท 

แต่เพือป้องกนัมิให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถงึคู่สมรส
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และบุตรทียงัไม่บรรลนุิตภาวะ ต้องไม่ซือขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 

1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชนและภายหลังจากมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตร

มาสและงบการเงนิประจําปี เพือให้ประชาชนได้เข้าถงึข้อมลูอย่างทวัถงึอย่างน้อย 24 ชวัโมง 

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ มีการซือ ขาย โอน 

หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องจัดทําและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ตลอดจนการ

เปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทต่อหน่วยงานกํากบัดูแลให้รับทราบตามเหตุการณ์ที

กําหนด 

4. กรรมการ และผู้บริหาร หากมีการซือ ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งข้อมูลต่อเลขานุการบริษัท

อย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนทําการซือขาย และแจ้งข้อมูลหลงัการซือขาย 1 วนั นับจากวันทีซือขาย

หลกัทรัพย์ 

5. เลขานุการบริษัทมีหน้าทีรวบรวมข้อมูลการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารรวมถึงคู่สมรส

และบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ ให้ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจําทกุไตรมาส 

ทงันี หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏัติตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมเกียวกับ

สารสนเทศภายใน และระเบียบว่าด้วยการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท รวมทังหลักเกณฑ์อืนๆ ของหน่วยงาน

กํากบัดแูลทีเกียวข้อง ถือเป็นความผิดทางวินยัตามระเบียบบริษัท และอาจมีโทษตามกฎหมาย 

ช่วงเวลาการเปืดเผยข้อมูลสําคัญ 

ช่วงเวลาในการเปิดเผยข้อมูลสําคัญ หรือข้อมูลทีเกียวข้องให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ประกาศของหน่วยงาน

ทีเกียวข้อง เช่น ประกาศ หรือเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอืนๆ กรณีเป็นข้อมูล

สําคัญทีไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะจะต้องได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าทีบริหาร หรือผู้ ทีได้รับ

มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าทีบริหารเท่านนั 

เมือมีเหตุการณ์ทมีีนัยสําคัญ 

เมือมีเหตุการณ์ทีมีนัยสําคัญ ข่าวคลาดเคลือน หรือมีการอ้างอิงข้อมูลทีไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลสําคัญ

รัวไหลไปสู่บุคคลอืน หรือถูกเปิดเผยก่อนเวลาอันควร และอาจก่อให้เกิดข่าวลือทีมีผลกระทบต่อราคา

หลกัทรัพย์ และ/หรือการดําเนินงานของบริษัทไม่ว่าทางบวกหรือทางลบ ให้ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร หรือ

ผู้ ทีได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าทีบริหารชีแจงข้อมูลสําคัญและข้อเท็จจริงทีควรต้องแจ้ง ผ่าน

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและช่องทางการเปิดเผยต่างๆ เพือให้เกดิความเข้าใจทีถกูต้องโดยทนัที 

การแต่งตงัและหน้าทีของผู้เผยแพร่ข้อมลู 
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1. ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงิน หรือเลขานุการบริษัทเป็นผู้มี

หน้าทีเผยแพร่ข้อมลูตามรอบระยะเวลาบญัชี ได้แก่ งบการเงินประจําปี และงบการเงินราย

ไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (56-2) 

2. ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงิน หรือเลขานุการบริษัทเป็นผู้มี

หน้าทีเผยแพร่ข้อมูลตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ 

รายการเกียวโยง กําหนดวนัประชุมผู้ ถือหุ้น การเปลียนแปลงกรรมการและผู้สอบบญัชี การ

ย้ายทีตงัสํานกังานใหญ่ รายงานการประชมุผู้ถือหุ้น และโครงการลงทนุ 

3. ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงิน หรือเลขานุการบริษัทเป็นผู้มี

หน้าทีให้ข้อมลูทวัไปสําหรับการดําเนินงานของบริษัท 

4. ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงิน หรือเลขานุการบริษัทเป็นผู้มี

หน้าทีประสานงานกบัหน่วยงานศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

หรือหน่วยงานกํากบัดแูลอืนๆ 

5. ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการกํากบัดูแลและเผยแพร่ข้อมูลทังหมด

ของบริษัท เพือให้มนัใจว่าข้อมูลนนัๆ ถกูต้องเป็นปัจจบุนั และปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบาย

นี 

 

9.8       นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 

 บริษัทให้ความสําคญักบัมาตรการต่อต้านคอร์รัปชนั เป็นเรืองทีทุกภาคส่วนคาดหวงัและมุ่งมนัทีจะปฏิบตัิ

ตามให้เกิดเป็นรูปธรรม บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รปัชันในทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครังที 

9/2560  เมือวันที 14 พฤศจิกายน 2560 และได้มีการอนุมัติให้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการ

แนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) เมือวนัที 30 พฤศจกิายน 

2560 และในปี 2561 ไม่มีการปรับเปลียนเนือหาเพิมเติม เนืองจากในปี 2560 ได้มีการปรับเปลียนเนือหาใหม่

ทงัหมดเพือให้สอดคล้องกบัการปฏิบตัิงานภายในองค์กร 

 นโยบาย หลกัการ และวตัถปุระสงค์ 

 “คอร์รัปชนั” หมายถงึ การทุจริตในการกระทําหรือความประพฤติใดๆ เพือแสวงหาประโยชน์ทีมิชอบด้วย

กฎหมาย การให้ เสนอว่าจะให้ รับ หรือเรียกร้อง สินบนเพือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อืน ไม่ว่ากระทําด้วยตนเอง 

หรือผ่านบุคคลอืน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทําจากหรือกับเจ้าหน้าทีภาครัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน 

หรือหน่วยงานกํากับดแูลตามกฎหมายใดๆ หรือองค์กรสาธารณกศุล (เรียกรวมกนัว่า “เจ้าหน้าที”) และไม่ว่าจะเป็น



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
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สว่นท ี2-60    แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

การกระทํา หรือเป็นเจ้าหน้าทีในหรือต่างประเทศ เพือให้เจ้าหน้าทีดงักล่าวปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที หรือ

ใช้อํานาจทีไม่ถูกต้อง อนัเป็นการให้ได้มา หรือรักษาไว้ซงึธุรกิจ หรือได้รับการปฏิบตัิ หรือได้เปรียบเป็นพิเศษทีไม่

เป็นไปตามกฎหมาย หรือเพือชกัจงูใจเจ้าหน้าทีอนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบตัิหน้าที   

 กรรมการและพนักงานจะดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และกระทําเพือให้มันใจว่า การ

ดําเนินการนนัไม่ทําให้เกิดข้อครหา หรือทําให้เสือมเสียชือเสียง 

(ก) ไม่รับหรือให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อืนใดกบัผู้หนึงผู้ใดทีมีเจตนาชกันําให้กระทําหรือละเว้นการ

กระทําทีไม่ถกูต้อง 

(ข) ไม่เรียกหรือรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อืนใดจากผู้ เกียวข้องทางธุรกิจ 

  “ผู้ เกียวข้องทางธุรกิจ” บุคคลหรือนิติบุคคลหรือองค์กรทีบริษัทติดต่อหรือมีสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น

องค์กรภาครัฐหรือเอกชน รวมถงึองค์กรสาธารณกุศล 

  บริษัทจะวางตวัเป็นกลางทางการเมือง จะไม่กระทําการใดๆ อนัเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนพรรคการเมือง

ใด หรือผู้หนงึผู้ใดทีมีอาํนาจทางการเมือง ไมบ่ริจาคเงินและ/หรือทรัพย์สินอย่างใดแก่พรรคการเมือง 

 บริษัทมีระบบการจดัซือจดัจ้าง และขนัตอนกระบวนการ เพือรัควบคมุการจดัซือและการสงัซือ การแจ้งให้

ชําระหนี การเรียกเกบ็คา่บริการ โดยจะมีการบนัทกึข้อมลูอยา่งเป็นระบบเพือใช้อ้างองิและตรวจสอบได้ 

 

 ชอ่งทางการร้องเรียน การให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

 บริษัทมีนโยบายคุ้มครองผู้ ให้ข้อมูล และการสอบสวนเรืองร้องเรียน เพือให้มนัใจว่า ผู้ ร้องเรียนหรือแจ้ง

เรืองจะได้รับความคุ้มครอง หากเป็นการกระทําทีสจุริต โดยผ่านชอ่งทางและกระบวนการในนโยบายดงักล่าว 

 กรรมการและพนกังานจะไม่เพิกเฉยหรือละเลย เมือพบเห็นการกระทําทีเข้าข่ายคอร์รัปชนั โดยให้แจ้งผ่าน

ชอ่งทางและกระบวนการ และจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

 ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร มีหน้าทีและรับผิดชอบในการจดัให้มีระบบ และให้การส่งเสริมและสนับสนุน

นโยบายนีอย่างเต็มกําลงั รวมถงึเสนอแนะความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพือให้สอดคล้องกบัการ

เปลียนแปลงของธุรกิจและข้อกําหนดของกฎหมาย 

 คณะกรรมการจะจัดให้ฝ่ายจัดการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการสือสารของ

บริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี 

(แบบ 56-2)  



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
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สว่นท ี2-61    แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

 คณะกรรมการกําหนดให้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชนั เป็นประจําทกุปี 

 แนวทางในการตดิตามประเมินผลการปฏิบตัติามแนวทางปฏิบตัใินการป้องกนัการมีส่วนเกียวข้องกบัการ

คอร์รัปชนั  

 ผู้ตรวจสอบภายในทําหน้าทีตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนืองโดย

ดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปีทีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

รายงานผลการตรวจสอบทีมนียัสําคญัและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในปี 2560 เลขานุการบริษัทร่วมกับหวัหน้าตรวจสอบภายในและฝ่ายทรัพยาบุคคลได้อบรมให้ผู้บริหาร

และพนกังานร้อยละ 100 ทราบถงึจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน (ฉบบั

ปรับปรุง) และทบทวนนโยบายนีพร้อมอธิบายและยกตวัอย่างกรณีศึกษาและแนะนําแนวทางในการปฎิบติัตนของ

ผู้บริหารและพนกังานเพือหลีกเลียงการทจุริตคอร์รัปชนั  

  

 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

 บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี ให้แกผู่้สอบบญัชีของบริษัท ในรอบปีบญัชีทีผ่านมา เป็นจาํนวน

เงนิ ,605,000 บาท (หนึงล้านหกแสนห้าพนับาทถ้วน) ซงึยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกิดขึนจริงทีเกียวเนืองกบัการ

ตรวจสอบงบการเงนิโดยตรงทีจะเรียกเก็บต่างหาก ทงันีไม่เกิน 96,000 บาท (เก้าหมืนหกพนับาทถ้วน) 

  

 ค่าบริการอืน ๆ (Non-Audit Fee) 

- ไม่ม ี– 
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สว่นท ี2-62    แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

9.9 การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

 

*จํานวนหุ้นรวม 871,759,905 หุ้น มลูค่าทีตราไว้ 0.68 บาท 

ชือ – นามสกุล ตําแหน่ง ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 12 มี.ค. 2562 
เพมิ 

(ลด) 

1.พลเอกจงศกัด ิ พานิชกลุ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ  - - - 

2.นายวฒิุชยั ดวงรัตน์ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา

และกําหนดคา่ตอบแทน 

- - - 

3.นายประเสริฐ ศรีอฬุารพงศ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ - - - 

4.นายสนัติ พงค์เจริญพิทย์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ - - - 

5.นายฐิติศกัด ิสกลุครู กรรมการ รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

249,999 249,999* - 

6.นายพงศ์ศิริ ศิริธร กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน

เจ้าหน้าทีบริหาร  

- - - 

7.นายดนยั เปียมทิพย์มนสั กรรมการ และกรรมการบริหาร - - - 

8. นางสาวสทุธิรัตน์ ลีสวสัดิตระกลู กรรมการ และกรรมการบริหาร - - - 

9. นายธานี โลเกศกระวี กรรมการ และกรรมการบริหาร - - - 

10. นายธีรบลูย์ อริยสทุธิวงศ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

 

- 

 

- 

 

- 

 

11. นางดวงนภา ทองสี ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน - - - 

12. นายกฤษฎา ปัณฑยุากร ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจ - 250,000 250,000 

13. นายศิรชชั เพียรอทุยัวฒัน์ ผู้ อํานวยการฝ่ายยทุธศาสตร์องค์กรและ

บริหารธุรกิจ 

- - - 

14. นางอรัุจฉทั สภุวนั ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการและงาน

บคุคล 

- - - 

15. นางสาวกรวรรณ แสนชมภู เลขานุการบริษัท - - - 
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สว่นท ี2-63    แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities-CSR) 

 

ความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility-CSR) เป็นหนึงในหลกัการที

บริษัท บี จสิติกส์ จํากดั (มหาชน) ได้ให้ความสําคญัอยา่งยิงในการดําเนินธุรกิจ ด้วยตระหนกัวา่ องค์กรจะเติบโตได้

อย่างยงัยืน ต้องอาศยัทงัวิสยัทศัน์ ความสามารถ ควบคู่กบัการมีคณุธรรมและจริยธรรมในการดําเนินงาน ด้วย

หลกัการกํากบัดแูลกจิการทีดี ซงึรวมถงึการมีความรับผิดชอบต่อชมุชนและสงัคม 

CSR in process 

บริษัทจงึมีนโยบายให้การดําเนินธุรกจิของบริษัทเป็นไปอยา่งโปร่งใส ปฏิบตัิตามกฎหมาย มีความ

รับผิดชอบต่อสงัคม สิงแวดล้อมและกลุม่ผู้ มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) จึงได้กําหนดแนวทางด้านความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมเพือเป็นกรอบในการปฏิบติังานด้านตา่งๆให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนยดึถือปฏิบตัิ โดยนําหลกัการ

กํากบัดแูลกิจการทีดีของบริษัทไปปฏิบตัิในการบริหารจดัการธุรกิจทกุระดบัและถือเป็นกิจวตัรจนเป็นวฒันธรรมทีดี

ขององค์กร  

นอกจากนี บริษัทยังยึดมันในความเป็นธรรม ปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกนั และปฏิบติังาน

เพือผลประโยชน์ของบริษทัอย่างเต็มความสามารถด้วยความซือสตัย์สจุริต โปร่งใสทีสามารถตรวจสอบได้ 

ในการกํากบัดแูลกิจการทีดี มีผู้มีสว่นได้เสียหลายกลุม่ทีสําคญัด้วยกนั ได้แก ่ลกูค้า พนกังาน คู่ค้า เจ้าหนี 

คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น รวมทงัชมุชนทีตงัอยู่รอบท่าเทียบเรือของบริษัท สงัคมและสิงแวดล้อม ซงึบริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุม่ รวมถงึไม่กระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียเหลา่นันด้วย ซงึ

สามารถสรุปได้ดงัน ี

พนกังาน 

บริษัทตระหนกัดีว่าพนกังานคือทรัพยากรทีสําคญัของบริษัท เป็นจดุเริมต้นของความรับผิดชอบใน

วิสยัทศัน์และพนัธกิจขององค์กร บริษทัจึงมุ่งเน้นการพฒันาผู้บริหารและพนกังานให้เป็นคนเกง่และคนดี ภายใต้

กรอบวฒันธรรมเดียวกนั โดยบริษัทให้ความสําคญัอย่างยงิกบัการบริหารและพฒันาบคุคลากรให้มีความรู้ ความ

เชียวชาญ ความเป็นมืออาชีพ ความสขุในการทางานและจติสํานึกรับผิดชอบต่อสงัคม นอกจากนี บริษทัยงัจดัให้มี

การดแูลพนกังานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนกบัสวสัดิการทีเหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมทงัจดัระบบการ

ตดิต่อสือสารและกจิกรรมสนัทนาการต่างๆ ภายในองค์กรเพือเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างพนกังานกบั

ผู้บริหาร  

บริษัทมีการจดัให้พนกังานเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เมือวนัที 5 กรกฎาคม 2561 และโครงการ 

“B2 GIVE” ร่วมแบ่งปันนําใจสูมู่ลนิธิกระจกเงา เพือให้สามารถผลกัดนัและรักษาพนัธะสญัญาทีมีต่อสังคม นําเด็ก
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ทีหายออกจากบ้านกลบัสู่ครอบครัว แก้ปัญหาธุรกิจการหาประโยชน์จากเด็กขอทาน ส่งเสริมงานอาสาสมคัรใน

โรงพยาบาล งานอาสาสมคัรข้างถนน หรือแม้ในยามภยัพิบติั เมือวนัที 28 มกราคม 2562 
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ลกูค้า 

บริษัทมุ่งมนัในการพฒันาคณุภาพการบริการให้ดียิงๆ ขนึ เพือให้ลกูค้าเกดิความเชือมนัและความพงึ

พอใจสงูสุด โดยมีนโยบายให้บริการทีมีคณุภาพทงัด้านความปลอดภยั สะดวก รวดเร็ว ทนัเวลา  ภายใต้เงือนไขที

เป็นธรรมและให้ข้อมลูเกียวกบับริการทีถกูต้องเพียงพอและทนัต่อเหตุการณ์แก่ลกูค้าโดยไม่มีการกล่าวเกนิความ

เป็นจริง อนัเป็นเหตใุห้ลกูค้าเกิดความเข้าใจผิดเกียวกบัคณุภาพของการให้บริการหรือเงือนไขใดๆของการให้บริการ 

นอกจากนีพนกังานพึงรักษาความลบัของลกูค้าและไม่นําไปใช้เพือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ทีเกียวข้องโดยมิชอบ 

คูค้่า 

บริษัทได้กําหนดแนวทางในการจัดซือและจัดจ้างพร้อมทังการจัดหาไว้เป็นระเบียบบริษัท เพือให้การ

ดําเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการทีดี และ

เพือให้ตวัแทนของบริษัทมีการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและมีจรรยาบรรณทางธุรกิจทีเหมาะสมโดยมีนโยบาย

ปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตงัอยู่บนพืนฐานของการได้รับผลตอบแทนทีเป็นธรรมต่อทงัสอง

ฝ่าย และปฏิบตัิตามสญัญา หรือเงือนไขต่างๆ ทีตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด กรณีทีไม่สามารถปฏิบตัิตามเงือนไขข้อ

ใดข้อหนึง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข จากการทีบริษัทประกาศ

เจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action 

Coalition) เมือวันที 30 พฤศจิกายน 2560 นัน บริษัทจัดได้ทําจดหมายแจ้งให้คู่ ค้ารับทราบถึงการประกาศ

เจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตว่าจะไม่มีการรับจ่ายและไม่มีการให้สินบนในการทําธุรกิจในทุกรูปแบบ และขอความ

ร่วมมือให้ปฏิบตัติาม 
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เจ้าหนี 

บริษัทปฏิบตัิต่อเจ้าหนีอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงือนไขข้อกําหนด

ของสญัญาและพนัธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใช้วิธีการทีไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอนัจะ

ทําให้เจ้าหนีเกิดความเสียหาย กรณีทีไม่สามารถปฏิบัติตามเงือนไขข้อใดข้อหนึง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีทราบ

ล่วงหน้า เพอืร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 

คู่แข่ง 

บริษัทเน้นการดําเนินธุรกจิอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมกบัคู่แข่งขนั ภายใต้กรอบ

กติกาของการแขง่ขนัทีดี ไม่แสวงหาข้อมูลทีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการทีไม่สจุริตหรือไม่เหมาะสม 

เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทําลายชือเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการ

กล่าวหาในทางร้าย 

ผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีความมุ่งมนัทีจะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบตัิตามกฎหมาย เชือถือได้ และแน่วแน่ในการสร้าง

งานสร้างรายได้เพิม รวมถงึสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงนิทีมนัคงอย่างยงัยืน เพือเพิมมูลค่าหุ้นสงูสดุให้แก่ผู้ ถือ

หุ้น 

ชมุชนรอบๆ บริษัท  สงัคมและสิงแวดล้อม 

บริษัทถือว่าการจดัการด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสิงแวดล้อมเป็นสว่นสําคญัในการดําเนินธุรกิจ

ท่าเทียบเรือและต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล จึงส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกแกพ่นักงานและ

บคุคลผู้เกียวข้องให้ตระหนกัถงึความสําคญัของการรักษาคณุภาพอาชีวอนามยั ความปลอดภัยสิงแวดล้อม และการ

เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยมีวัตถปุระสงค์เพือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคณุภาพชีวิตของชมุชนรอบๆ 

บริษัท และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่สงัคมและสงิแวดล้อม 

 

CSR after process  

บริษัทได้ให้ความร่วมมือสนบัสนุนกิจกรรมประเภทต่างๆของชุมชนและหน่วยงานของรัฐอย่างสมําเสมอ

และเป็นไปอย่างต่อเนือง โดยในปีทีผ่านมา บริษัทได้สนับสนุนการดําเนินงานของกรมศุลกากร  ร่วมกิจกรรมของ

กรมเจ้าท่า  นอกจากนียงัมีการบริจาคเงินร่วมทําบญุกบัวัดตา่งๆในพืนทีอีกด้วย 

การป้องกันการมีส่วนเกียวข้องกับการคอร์รัปชัน 

บริษัทได้สือสารไปทงัระดบักรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยกําหนดให้การดําเนินการทกุกระบวนการอยู่ใน

ขอบขา่ยกฎหมายอย่างเคร่งครัดหรือถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดําเนินงาน เนืองจากความประมาท 

รู้เท่าไม่ถงึการณ์ ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิงเต้นให้พ้นผิด 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง 

ารจัดการความเสียง  

บริษัทมีการกําหนดโครงสร้างองค์กร สายการบงัคบับญัชา อํานาจอนุมตัิ และระเบียบการปฏิบติังานของ

แผนกต่างๆ ทีชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานและประเมินความ

เพียงพอของระบบการควยคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทําหน้าที

ประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายใน และประเมินความเสียงของแผนกต่างๆ ภายในองค์กร เพือจดัทํา

แผนการตรวจสอบภายในสําหรับปี 1 และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว และทําหน้าทีประเมินความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือพิจารณาให้ความ

เหน็ชอบกอ่นรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความเสียงทีส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจขององค์กร จงึได้กําหนดปัจจัย

ความเสียงด้านต่างๆ และมีมาตรการในการบริหารจดัการความเสียงครอบคลมุทกุด้าน ดงันี 

1. ความเสียงด้านการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย ความเสียงจากการเปลียนแปลงนโยบายและ

ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของรัฐบาลทีเกียวข้องกับบริษัท ความเสียงจากการทีเรือสินค้าระหว่าง

ประเทศไม่สามารถเข้าเทียบท่าเรือของบริษัท ความเสียงจากการพึงพิงลูกค้ารายใหญ่และน้อยราย 

และความเสียงจากการต่ออายใุบอนญุาตต่างๆทีเกียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ  

2. ความเสียงด้านการเงิน ประกอบด้วย ความเสียงเกียวกบัการด้อยค่าของสินทรัพย์ ความเสียงจาก

อตัราแลกเปลียน 

3. ความเสียงทีมีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทนุของผู้ถือหลกัทรัพย์ ประกอบด้วย ความเสียง

จากการทีบริษัทมีขาดทนุสะสมจํานวนมาก ไม่สามารถจา่ยเงินปันผลได้ 

 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม 

โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคคลากรอย่างเพียงพอทีจะดําเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกัน

ทรัพย์สนิของบริษัทจากการทีกรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ รวมถงึการทําธุรกรรมกบั

บคุคลอนืทีอาจมีความขดัแย้งและบุคคลทีเกียวโยงกนัอยา่งเพียงพอแล้ว 

 

 

 

 

 

 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

…………………………………… 

สว่นท ี2-68    แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

12. รายการระหว่างกัน 

 

สรุปรายการระหว่างกนัของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัททีเกียวข้องหรือกบับุคคลทีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ทีเกิดขนึในปี 2561  ดงันี 

บุคคลทอีาจมีความขัดแย้ง/ 

ลักษณะ ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ นโยบายการ 

กําหนดราคา 

มูลค่า (พนับาท) 

               2560 2561 

บริษัท แพลทตนิมั คอนเทนเนอร์ไลน์ส 

จํากดั* 

- รายได้อนื 

- ลกูหนีอนื 

- เงนิให้กู้ ยืมและดอกเบีย 

ราคาทีตกลงกนั 

 

2.50 – 6.25% 

- 

155 

198,311 

- 

- 

- 

บริษัท แพลทตนิมั เอม็เมอรัลด์ จํากดั* - รายได้อนื 

- ลกูหนีอนื 

- เงนิให้กู้ ยืมและดอกเบีย 

ราคาทีตกลงกนั 

 

2.50 – 6.25% 

- 

227,144 

90,176 

- 

- 

- 

บริษัท แพลทตนิมั เจด จํากดั* และ  

บริษัท แพลทตนิมั ไดมอนด์ จํากดั 

- บริษัท แพลทตนิมั คอนเทนเนอร์ไลน์ส 

จํากดั ถือหุ้นร้อยละ  

 

- รายได้อนื 

- ลกูหนีอนื 

- เงนิให้กู้ ยืมและดอกเบีย 

 

ราคาทีตกลงกนั 

 

2.50 – 6.25% 

 

- 

332 

4,847 

 

- 

- 

- 

บริษัท มลิล์คอน สตีล จาํกัด (มหาชน)** - รายได้จากการให้บริการ 

- คา่เช่า 

- ลกูหนีการค้า 

- รายได้ค้างรับ 

- เจ้าหนีการค้า 

*** 

ราคาทีตกลงกนั 

- 

- 

- 

- 

- 

136,520 

41 

33,709 

1,891 

30 

 

บริษัท มลิล์คอน บูรพา จาํกัด** - รายได้จากการให้บริการ 

- คา่เช่า 

- ลกูหนีการค้า 

- รายได้ค้างรับ 

- เงนิทดรองจา่ย 

- เจ้าหนีการค้า 

*** 

ราคาทีตกลงกนั 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

40,119 

232 

4,121 

2,567 

12 

23 

บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จาํกัด** - รายได้จากการให้บริการ 

- คา่เช่า 

- ลกูหนีการค้า 

- รายได้ค้างรับ 

*** 

ราคาทีตกลงกนั 

- 

- 

- 

- 

44,792 

572 

8,821 

1,435 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

…………………………………… 

สว่นท ี2-69    แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

บุคคลทอีาจมีความขัดแย้ง/ 

ลักษณะ ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ นโยบายการ 

กําหนดราคา 

มูลค่า (พนับาท) 

               2560 2561 

- เจ้าหนีการค้า - 442 

บริษัท ยูเอยูซี จาํกัด*** - คา่เช่า ราคาทีตกลงกนั - 642 

บริษัท มาลาคี จํากัด - รายได้จากการให้บริการ 

- ลกูหนีการค้า 

- รายได้ค้างรับ 

- เงนิทดรองจา่ย 

*** - 

- 

- 

- 

1,704 

93 

22 

35 

บริษัท ซีพีเอส ชปิปิง แอนด์ โลจิสติกส์ 

จาํกัด**** 
- รายได้จากการให้บริการ 

- คา่เช่า 

- ลกูหนีการค้า 

- เจ้าหนีการค้า 

*** 

ราคาทีตกลงกนั 

- 

- 

- 

- 

1,460 

19,882 

1,563 

21,274 

 

* ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ขายและโอนหุ้นสามญัของบริษัทร่วมดงักล่าวแกบุ่คคลทีไม่เกียวข้องกนั และสนิสดุ

ความสมัพนัธ์ตงัแตว่นัทีดงักล่าว 

** เริมต้นความสมัพนัธ์เป็นบริษัททีเกียวข้องกนัตงัแต่วนัที 1 มีนาคม 2561 

*** เริมต้นความสมัพนัธ์เป็นบริษัททีเกียวข้องตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2561 

**** เริมต้นความสมัพนัธ์เป็นบริษัททีเกียวข้องกนัตงัแตว่นัที 13 พฤศจิกายน 2561 

*** นโยบายการกําหนดราคา: 

- ส่วนงานให้บริการด้านโลจสิติกส์ โดยราคาทีตกลงร่วมกนั 

- ส่วนงานขนส่งในประเทศ โดยวิธีต้นทุนบวกกําไรส่วนเพิมและมีส่วนลดให้ตามทีตกลงร่วมกนั 

*บริษัทไม่ได้รับรู้ดอกเบียรับจากเงินให้กู้ยืมแกบ่ริษทัร่วม* สําหรับปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 

เนืองจากฝ่าย บริหารของบริษัทเชือว่าดอกเบียรับนีจะเรียกเก็บไม่ได้ หนีสงสยัจะสญูสําหรบัเงินให้กู้ ยืมและดอกเบีย

ค้างรบัจากบริษัทร่วม* ได้ตงัครบถ้วน ณ วนัที 30 ธนัวาคม 2558 บริษัทได้เรียกเกบ็หนีบริษัทร่วม* แห่งหนงึเป็น

จํานวน 227 ล้านบาท การเรียกคืนนีเกิดจากการจ่าย ชําระหนีแทนบริษัทร่วม* แหง่หนึง ฝ่ายบริหารของบริษัทเชือ

ว่าการเรียกคืนนีจะเรียกเกบ็ไม่ได้ ดงันนัจงึตงัค่าเผือหนีสงสยัจะสญูทงัจํานวน 

 

เมือวนัที  4 กรกฎาคม 2560 มีคําสงัพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินมั คอร์นเทนเนอร์ ไลน์ส จํากดั และบริษัท 

แพลทตินมั เจด จํากดัแล้ว และได้ประกาศคําสงัพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาดลูกหนีดงักลา่วในราชกิจจานเุบกษาฉบบัวนัที 

16 มกราคม 2561 เรียบร้อย แล้ว บริษัทเตรียมยืนคําขอรับชําระหนีเกียวกบับริษัทลกูหนีทงั 2 ดงักล่าว โดยยืนคํา



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
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สว่นท ี2-70    แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

ขอรับชําระหนีต่อเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย ์กรมบงัคบัคดีซงึยืนได้ถงึวนัที 16 มีนาคม 2561 เมือวนัที 24 กรกฎาคม 

2560 มคีําสงัพิทกัษ์ทรัพย์เดด็ขาดบริษัท แพลทตนิมั เอม็เมอรัลด์ จาํกดัแล้ว จะประกาศคําสงัพิทกัษ์ ทรัพย์เด็ดขาด

ลกูหนดีงักล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบบัวนัที 13 มีนาคม 2561 เมือวนัที 4 ตลุาคม 2560 มีคําสงัพิทกัษ์ทรัพย์

เด็ดขาดบริษัท แพลทตนิมั ไดมอนด์ จํากดัแล้ว จะประกาศคําสงัพิทกัษ์ทรัพย์ เด็ดขาดลูกหนีดงักลา่วในราชกิจจา

นเุบกษาฉบบัวันที 3 กรกฎาคม 2561 ซงึบริษทัอยูร่ะหว่างดําเนินการยืนคําขอรับชําระหนีต่อเจ้าพนกังานพิทกัษ์

ทรัพย์ตามกฎหมายต่อไป 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน)   
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สว่นที 3    แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

 

 

ส่วนท ี  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
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ส่วนที 3-1  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 

 

สว่นที 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

13. ข้อมลูทางการเงนิทีสําคญั 

  

งบการเงิน 

(ก) ผู้สอบบญัชีของบริษัท บี จสิติกส์ จาํกดั (มหาชน)  

 ปี 2558: นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 3425 บริษัท เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซเิอท จํากดั 

 ปี 2559: นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 7305 บริษัท กรินทร์ ออดิท 

จํากดั  

 ปี 2560: นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 7305 บริษัท กรินทร์ ออดิท 

จํากดั  

 ปี 2561 : นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 7305 บริษัท กรินทร์ ออดิท 

จํากดั  

 

(ข) สรุปรายงานการสอบบญัชี 

 รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตได้แสดงความเหน็อย่างไม่มีเงือนไข สําหรับงบการเงินทีแสดงเงิน

ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี แสดงฐานะการเงินของบริษัท บี จิสติกส์ จํากดั 

(มหาชน) ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และผลการดําเนินงานทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและผลการ

ดําเนินงานเฉพาะกิจการ  และกระแสเงินสดทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะ

กจิการสําหรับปีสนิสดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามทีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 โดยมีเรืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ การด้อยค่าของทีดนิอาคารและอปุกรณ์และสิทธิการเช่า ซงึใน

ปี 2561 ไม่ได้มีการตงัสํารองด้อยคา่เพมิเติม และ ไมมี่การโอนกลบัรายการด้อยค่า แต่อย่างใด 

 งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทตงัแตปี่ 2559 - 2561 ผู้ลงทุนสามารถดูได้จาก Website ตา่งๆ ดงันี  

- สํานกังาน ก.ล.ต.:  www.sec.or.th 

- ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: www.set.or.th 

- บริษัท บี จสิติกส์ จํากดั (มหาชน):  www.begistics.co.th 

-  

 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

…………………………………… 

ส่วนที 3-2  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 

บริษัท บ ีจสิตกิส์ จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561 

สินทรัพย์  หน่วย ; พนับาท 

 
หมายเหต ุ

งบการเงนิทีแสดงเงิน

ลงทนุตามวิธีส่วนได้

เสีย 

 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  31 ธันวาคม 2561 

 31 ธันวาคม 

2561  

31 ธันวาคม 

2560 

สินทรัพย์หมุนเวียน   
 

   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 323,599 

                            

323,599  
 

                               

22,949  

ลกูหนีการค้าและลกูหนีหมุนเวียนอืน-สทุธิ 6 120,170 

                            

120,170  
 

                             

13,283  

เงินให้กู้ยืมระยะสนั - สทุธิ 7 -                           - 
 

                        -   

สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั 
 

8,085 

                              

8,085  
 

                           

2,369 

สนิทรัพย์หมุนเวียนอนื 
 

11,649 

                              

11,649  
 

    

8,077   

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  
463,503 

                              

463,503  
 

                             

46,678  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
 

   

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือขาย-สทุธิ 8 177 

                        

177  
 

                         

18,410  

เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สทุธิ 9 6,370  4,680  - 

เงินลงทุนระยะยาวอืน 10 16,500  16,500  - 

อสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 12 58,365 

                          

58,365  
 

                           

225,762  

ทดีิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ  13 182,094 

                          

182,094  
 

                           

182,546  

สนิทรัพย์ไม่มตีวัตน-สทุธิ  333  333  - 

สทิธิการเช่า - สทุธิ 14 27,592 

                            

27,592  
 

                             

30,349  

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอนื 11 46,427 

    

46,427 
 

                               

8,840  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
337,858 

                      

336,168  
 

               

465,907  

รวมสินทรัพย์  801,361 

                    

799,671   

                     

512,585  



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
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ส่วนที 3-3  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 

บริษัท บ ีจสิตกิส์ จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561 

   
 

   

หนีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น หน่วย : พนับาท 

 
หมายเหต ุ

งบการเงินทแีสดงเงิน

ลงทนุตามวิธีส่วนได้

เสยี 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  31 ธันวาคม 2561 

 31 ธันวาคม 

2561  

31 ธันวาคม 

2560 

   
 

    

หนีสินหมุนเวียน   
 

   

เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนหีมนุเวียนอืน 
 

91,227 

                              

91,227  
 

                             

16,057  

สว่นของหนีสนิระยะยาวทถีึงกําหนดชําระ

ภายในหนึงปี 15 16,599 

                              

16,599  
 

                               

11,151  

ค่าเชา่ค้างจา่ย 14 24,686 

                              

24,686  
 

                             

24,686  

หนีสินหมนุเวียนอนื  532 
 

532  - 

รวมหนีสินหมุนเวียน  
133,044 

                              

133,044  
 

                             

51,894  

   
 

   

หนีสินไม่หมุนเวียน   
 

   

เงินกู้ยืมระยะยาว - สทุธิ 15 50,498 

                              

50,498  
 

                             

43,360  

ค่าเชา่ค้างจา่ย 14 57,470 

                              

57,470  
 

                             

65,685  

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 16 191 

                                   

191  
 

                                  

420  

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 
 

- 

                                   

-  
 

                                     

200   

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน  
108,159 

                            

108,159  
 

                             

109,665  

   
 

   

รวมหนีสิน  
241,203 

                            

241,203   

                           

161,559  

   
 

   



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

…………………………………… 

ส่วนที 3-4  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 

บริษัท บ ีจสิตกิส์ จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561 

   
 

   

หนีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ) หน่วย : พนับาท 

 
หมายเหต ุ

งบการเงินที

แสดงเงนิลงทุน

ตามวิธีสว่นได้

เสยี 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  

31 ธันวาคม 

2561 

 31 ธันวาคม 

2561  

31 ธันวาคม 

2560 

   
 

    

ส่วนของผู้ถอืหุ้น   
 

   

ทนุเรือนหุ้น 
  

 
   

   ทนุจดทะเบียน  17 883,349 

                            

883,349  
 

                      

592,371  

   ทนุทีออกและชาํระแล้ว 17 592,797 

    

592,797 
 

                       

397,564  

สว่นเกิน(ตาํกวา่)มลูค่าหุ้นสามญั - สทุธิ 18 63,163 
 

    63,163    
 

                       - 

กําไร(ขาดทนุ)สะสม 
  

 
   

   ทนุสาํรองตามกฎหมาย 18 - 

                                      

-   
 

                            

- 

   ขาดทนุสะสม 
 

(95,810) 

    

(97,500) 
 

                       

(47,181) 

องค์ประกอบอืนของสว่นของผู้ถือหุ้น 8 8 

       

8 
 

     

643  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น - สุทธิ  
560,158 

           

558,468 
 

                           

351,026  

   
 

   

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  
801,361 

                            

799,671   

                           

512,585  

   
 

   
 

 

 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

…………………………………… 

ส่วนที 3-5  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 

 

 

  

บริษัท บี จสิตกิส์ จํากดั (มหาชน)  

งบกําไรขาดทนุและกําไรเบด็เสร็จ 

สําหรับแต่ละปีสินสดุวนัที  ธนัวาคม 

หน่วย : พนับาท 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

งบการเงินทีแสดงเงินลงทนุ 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 

 2561 2560 2559 2561 2560 2559 

รายได้       

รายได้จากการให้บริการ 560,568 123,792 96,109 560,568 - 96,109 

รายได้อนื 10,270 1,844 2,422 10,270 - 2,422 

รวมรายได้ 570,838 125,636 98,531 570,838 - 98,531 

ต้นทนุและค่าใช้จา่ย       

ต้นทนุค่าบริการ 548,563 130,496  110,725 548,563 -  110,725  

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 69,049 49,782  40,875 69,049 -  40,875  

หนีสงสยัจะสญู - 33   64   - -  64  

ต้นทนุทางการเงิน 3,928 1,457 433 3,928 - 433 

รวมค่าใช้จา่ย 621,540 181,768 152,097 621,540 - 152,097 

ส่วนแบง่กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - - 2,139 - - 

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี (50,702) (56,132) (53,566) (48,563) - (53,566) 

ภาษีเงินได้ - - - 449 - - 

กําไร (ขาดทนุ) สําหรับปี (50,702) (56,132) (53,566) (49,012) - (53,566) 

กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอืนสําหรับปี (252) (235) (68) (252) - (68) 

กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมสําหรับปี (50,954) (56,367) (53,634) (49,264) - (53,634) 

กําไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขนัพืนฐานและปรับ

ลด (บาท) 

(0.061) (0.012) (0.007) (0.059) - (0.007) 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

…………………………………… 

ส่วนที 3-6  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 

 

หมายเหต:ุ 

(1) เมอืวนัที 13 พฤศจิกายน 2561 ทีประชมุคณะกรรมการบริหาร ครังที 9/2561 มมีตอินมุติัให้ลงทุนในบริษัท ซีพเีอส ชิปปิง แอนด์ โลจิ

สติกส์ จํากดั ในสดัส่วนร้อยละ 26 ของทนุชําระแล้วของบริษัททีลงทุนคิดเป็นจํานวนหุ้น 46,800 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็น

เงนิ 4,680,000 บาท 

บริษัทบนัทกึเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสยีในงบการเงนิทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นได้เสยีเงนิลงทุน ณ วนัท ี31 ธันวาคม 

2561 และส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 ถือตามงบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวันที 31 

ธันวาคม 2561 ของบริษัท ซีพีเอส ชิปปิง แอนด์ โลจิสติกส์ จํากัด ซงึสอบทานโดยผู้สอบบญัชีอืน มูลค่าตามบญัชีของเงนิลงทุนนี ณ 

วันที 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 6.37 ล้านบาท ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมนีสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 

1.69 ล้านบาท 

ข้อมลูทางการเงินบริษัทร่วมทีมสีาระสาํคญั 

สรุปรายการฐานะทางการเงนิ 

 พนับาท 

 
ณ วันที 31 ธ้นวาคม 

 
2561  2560 

สนิทรัพย์หมุนเวียน 
27,047  - 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน 
3,398  - 

หนีสนิหมนุเวียน 
8,928  - 

หนีสนิไม่หมุนเวียน 
9,166  - 

 

 

 

 

บริษัท บ ีจสิติกส์ จาํกดั (มหาชน)  

งบกระแสเงนิสด 

ณ. วันท ี  ธันวาคม 

หน่วย : พนับาท 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

งบการเงนิทแีสดงเงนิลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 

                                                                  2561 2560 2559 2561 2560 2559 

งบกระแสเงนิสด       

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรม

ดําเนินงาน 

(66,992) (19,501) (33,466) (66,992) - (33,466) 

เงินสดสทุธิใด้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรม

ลงทนุ 

127,458 41,808  12,066 127,458 - 12,066 

เงินสดสทุธิได้มาจากการ(ใช้ไปใน)

กิจกรรมจดัหาเงิน 

240,184  (6,443)   (1,859)  240,184  - (1,859) 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

…………………………………… 

ส่วนที 3-7  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 

สรุปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 พนับาท 

 
ณ วันที 31 ธ้นวาคม 

 
2561  2560 

รายได้ 
20,744  - 

ค่าใช้จา่ย 
12,517  - 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอนื 
6,499  - 

 

(2) เงนิลงทุนระยะยาวอืน 

เป็นเงินลงทนุในตราสารทุน ถือเป็นเงนิลงทุนทวัไป ประกอบด้วย 

      พนับาท 

ชือบริษัท  ประเภทกิจการ 

 สดัสว่นความ

เป็นเจ้าของ 

(ร้อยละ) 

 

ทนุชําระแล้ว 

 
ณ วนัท ี31 

ธนัวาคม 2561 

บริษัท โซโกะจนั จาํกดั 
 บริหารจดัการด้าน

การรับคําสงัซอื, 

คลงัสินค้า และ

การขนส่ง 

 10  2,469  9,000 

บริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ 

แคปปิตอล จาํกดั 

 
ธุรกิจร่วมลงทนุ 

 3  250,000  7,500 

เงนิลงทุนระยะยาวอนื-สุทธิ 
     252,469  16,500 

เมือวนัที 21 มิถุนายน 2561 ทปีระชุมคณะกรรมการบริหาร ครังที 6/2561 มีมติอนุมติัให้ลงทุนในบริษัท โซโกะจัน จํากัด ในสดัส่วน

ร้อยละ 10 ของทนุชาํระแล้วของบริษัททีลงทนุคิดเป็นจํานวนหุ้น 2,468 หุ้น ราคาหุ้นละ 3,646.68 บาท รวมเป็นเงนิ 9,000,000 บาท 

 

เมอืวนัที 24 สิงหาคม 2561 ทปีระชมุคณะกรรมการบริหาร ครังที 8/2561 มมีตอินมุติัให้ลงทุนในบริษัท มนูช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล 

จํากัด ในสดัส่วนร้อยละ 12 ของทุนจดทะเบียนบริษัททีลงทุนคิดเป็นจํานวนหุ้น 300,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 

30,000,000 บาท โดยแบ่งชาํระ 4 ปี ร้อยละ 25 คิดเป็นเงินจํานวน 7,500,000 บาท 

 

(3) สนิทรัพย์ใช้เป็นหลกัประกนัวงเงินสินเชือ 

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2561 เงินฝากประจํา จาํนวน 39.65 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560 : 4.71 ล้านบาท) ของบริษัท ได้ใช้เป็นหลกัปร

ปะกนัสาํหรับหนงัสอืคําประกันของธนาคารทีออกให้แก่หนว่ยงานราชการสองแห่ง จํานวน 0.30 ล้านบาท และจํานวน 36 ล้านบาท 

หน่วยงานเอกชนแห่งหนึง จํานวน 0.30 ล้านบาท การท่าเรือแห่งประเทศไทยจํานวน 0.30 ล้านบาท และจํานวน 1.60 ล้านบาท คาํ

ประกนัการใช้บตัรนาํมนั 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินคําประกันจาํนวน 0.50 ล้านบาท ของบริษัท ใช้คาํประกันการใช้บตัรนาํมนั และจํานวน 6 

ล้านบาท ออกให้แก่หน่วยงานเอกชนแห่งหนึง 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

…………………………………… 

ส่วนที 3-8  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เครืองจกัรและอุปกรณ์ซงึมีราคาทุนจํานวน 50.50 ล้านบาท (คิดค่าเสอืมราคาเตม็จาํนวนแล้ว) 

และอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุบางส่วน (ดหูมายเหต ุ4) ใช้เป็นหลกัประกนัสาํหรับหนงัสอืคําประกนัของธนาคารจาํนวน 35 ล้าน

บาท ทีออกให้แก่กรมศลุกากร 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภยัสําหรับเครืองจกัรและอปุกรณ์ข้างต้นสว่นหนงึได้มกีารโอน

ให้แก่ธนาคารนี   

 

(4) อสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 อสงัหาริมทรัพย์เพอืการลงทุนของบริษัท ได้แก่ ทดีิน จํานวน 2 โฉนด พืนทีประมาณ 16 ไร่ 1 

งาน 46 ตารางวา และจาํนวน 6 โฉนด พนืที 60 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา (ตามลําดบั) แสดงโดยวิธีราคาทุน จํานวน 58.36 ล้านบาทและ

จํานวน 225.76 ล้านบาท (ตามลําดบั) (มลูคา่ยุตธิรรมตามราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระจดัทําในปี 2561 โดยวิธีราคาตลาด

จํานวน 58.90 ล้านบาทของ 2 โฉนด) 

ทดีินบางสว่น (16 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา) ใช้เป็นหลกัดประกนัสาํหรับหนงัสือคาํประกนัของธนาคาร  (ดหูมายเหตุ 3) 

ตามมติทีประชมุคณะกรรมการบริษัท เมอืวนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้อนมุตักิารขายทีดินอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทุนในราคาไม่

ตาํกว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอสิระ และเมือวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษัทได้ตกลงขายทีดินบางสว่นแก่บริษัทผู้ เสนอซือ

ทไีม่เกียวข้องกันแห่งหนงึ ในราคา 173.15 ล้านบาท คิดเป็นราคา 9,907 บาทตอ่ตารางวา (ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 

9,763 บาทต่อตารางวา) โดยผู้ ซือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอน และบริษัทมภีาระค่านายหน้าจํานวนร้อยละ 3 ของราคาขาย 

(5) ทดีิน อาคาร และอปุกรณ์ สทุธิ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทได้ทบทวนค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์ทงัส่วนงานท่าเทียบเรือบางปะกง (รวมมลูค่าสิทธิการเชา่) 

และส่วนงานขนส่งในประเทศโดยใช้ข้อมลูตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ โดยวิธีรายได้ วิธีเปรียบเทยีบราคาตลาดและวิธี

ต้นทุนทดแทน ตามลาํดบั พบว่ามลูค่าตามบญัชีใกล้เคียงกบัมลูคา่ทีคาดว่าจะได้รับคืน 

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหกัค่าเสือมราคาสะสมของอาคารและอปุกรณ์ ซึงได้คิดค่าเสอืมราคาเต็มจาํนวนแล้ว แตย่งัคงใช้งาน

จนถึง ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มจํีานวน 284.97 ล้านบาท (31 ธนัวาคม 2560 : 144.14 ล้านบาท) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ยานพาหนะและรถบรรทกุกงึพว่งสว่นหนึงของบริษัทราคาทนุ 88.62 ล้านบาท และ 61.74 ล้าน

บาท ตามลําดบั เกิดจากการทําสญัญาเช่าซือ 

บริษัทได้รับแจ้งข้อมูลการเวนคืนทีดินจาํนวน 1 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา สาํหรับค่าทดแทนทีดินในอตัราตารางวาละ 20,000 บาท เป็น

เงิน 13.55 ล้านบาท และคา่ทดแทนค่ารือถอนสิงปลกูสร้างและความเสียหายอืนๆ เป็นเงิน 9.14 ล้านบาท (รวมค่าทดแทนเบืองต้น

ทงัสนิเป็นเงิน 22.69 ล้านบาท) บริษัทได้บนัทึกผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของทรัพยส์ินจํานวนเงิน 3.90 ล้านบาท ตามผลต่างของค่า

ทดแทนเบอีงต้นทีตาํกว่ามลูค่าตามบญัชี 

ในวนัที 23 สิงหาคม 2560 บริษัทได้ยืนอุทธรณ์ค่าทดแทนทีดินตอ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และวนัที 18 ธนัวาคม 2560 

บริษัทได้ยืนอุทธรณ์ค่าทดแทนสิงปลกูสร้างและพชืผล การฟอ้งร้องคดีเกียวกบัการขอเพมิค่าทดแทนทรัพย์สินทีถกูเวนคืนนนั 

ในวนัท ี15 พฤศจิกายน 2560 บริษัทดําเนินการนําโฉนดทีดินของบริษัทไปให้เจ้าพนกังานทีดินจดทะเบียนแบ่งทีดินทีถกูเวนคืนแล้ว 

ต่อมาเมอืวันที 30 มนีาคม 2561 เลขานกุารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้แจ้งผลการพจิารณาอทุธรณ์เงนิคา่ทดแทนถึงบริษัท

ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เห็นชอบกับมตขิองคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์เงินคา่ทดแทนทมีีมติดงันี 

1. ยืนค่าทดแทนทีดินสว่นทถีกูเวนคืนกับทางราชการ และค่าเสียหายจากการประกอบธุรกิจ เนืองจากค่าทดแทนที

คณะกรรมการกําหนดราคาเบืองต้นกําหนดให้เป็นธรรมแล้ว 

2. ไมก่ําหนดค่าทดแทนทีดินสว่นทีเหลือทมีีราคาลดลงของทีดินโฉนดเลขที 58293 ให้ เนอืงจากทีดินสว่นทีเหลือยงัใช้

ประโยชน์ได้ ไมเ่ข้าหลกัเกณฑ์ทีจะได้รับค่าทดแทนในสว่นนี 

3. เพมิค่าทดแทนสงิปลกูสร้างบนทีดินโฉนดเลขท ี58293 ให้อีกเป็นเงิน 453,518 บาท 

4. เพมิค่าทดแทนความเสียหายระหว่างการจดัหาสถานทีประกอบการใหม่ให้อีกเป็นเงิน 109,411 บาท 

โดยแจ้งว่ากรมทางหลวงจะได้ตอิต่อให้บริษัทไปรับเงินค่าทดแทนในสว่นทีเพมิขนึ พร้อมดอกเบยีตามกฎหมายตอ่ไป 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

…………………………………… 

ส่วนที 3-9  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 

ในวนัที 6 สิงหาคม 2561 บริษัทได้ยืนขอรงัวดัแบ่งขายเวนคืนทีดินโฉนดเลขที 58293 ต่อมาเจ้าหน้าทีทีดินได้มีหนงัสอืแจ้งให้ไป

ดําเนินการจดทะเบียนโดยให้ไปดําเนินการพร้อมกบัผู้แทนกรมทางหลวงตามหนงัสือแจ้งลงวนัที 7 ธนัวาคม 2561 โดยแจ้งผลการรังวดั

ว่าเนือทีในส่วนทีเวนคืนรังวัดแล้วได้เนือท ี1-1-72 ไร่ (น้อยกว่าทีจดทะเบียนไว้ 0-1-05 ไร่) 

กรณีรังวดัเวนคืนจริงเนือทีลดลงเช่นนีนนั ทางเจ้าหน้าทีเวนคืนจะแจ้งให้บริษัทคืนเงินเฉพาะค่าทดแทนทีดนิสว่นทีถกูเวนคืนตามที

บริษัทรับเกินมา 105 ตารางวา ในอตัราตารางวาละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,100,000 บาทตอ่ไป 

ในวนัที  กุมภาพนัธ์  บริษัทได้ยืนฟ้องคดีปกครองขอเพมิคา่ทดแทนอีกเป็นเงินจํานวน 32,420,223 บาทพร้อมดอกเบยีในอตัรา

ดอกเบยีสงูสดุของดอกเบยีเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงนิทีเพมิขึนนับแตว่นัทีต้องมีการจา่ยเงินหรือวาง

ค่าทดแทนนนั 

ฟอ้งร้องคดีเกียวกับการขอเพมิคา่ทดแทนทรัพย์สนิทถีกูเวนคืนต่อไปนนั เมือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้แจ้งผลคําวินจิฉัย

อทุธรณ์มาให้บริษัทผู้อทุธรณ์ทราบแล้ว บริษัทซึงไม่เห็นด้วยกบัคําวินิจฉัยดงักลา่วของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีสิทธิยืนฟอ้ง

คดีต่อศาลปกครองเพอืขอเพมิค่าทดแทนตอ่ไปได้ภายใน 1 ปี นบัแตว่นัทีได้รับแจ้งคาํวินจิฉัยของรัฐมนตรีดงักล่าว และในวนัที 7 

กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทได้ยืนฟ้องคดีปกครองขอเพิมค่าทดแทนอีกเป็นเงินจํานวน 32,420,223 บาทพร้อมดอกเบียในอตัราดอกเบีย

สงูสดุของดอกเบียเงนิฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงินทีเพิมขนึนบัแตว่นัทีต้องมกีารจ่ายเงินหรือวางค่าทดแทนนนั 

(6) สทิธิการเช่าและค่าเชา่ค้างจา่ย 

บริษัทได้ทําสญัญาเช่าทีดินเป็นระยะเวลา 30 ปี สินสดุในเดือนธันวาคม 2571 ภายใต้เงอืนไขของสญัญาบริษัทได้จา่ยเงินค่าสทิธิการ

เช่าทีดินเป็นจาํนวนเงนิ 134.90 ล้านบาท 

(7) เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วนัท ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เกิดจากการซือยานพาหนะภายใต้สญัญาเช่าซอื มลูคา่สทุธิทางบญัชขีอง

ยานพาหนะเหล่านี มีจาํนวน 69.33 ล้านบาท และ 53.35 ล้านบาท ตามลําดบั กรรมสิทธิของยานพาหนะเหล่านจีะโอนมายงับริษัท

เมอืชําระเงินงวดสดุท้าย 

(8) ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

การวิเคราะห์การครบกําหนดของจํานวนเงินผลประโยชน์ทีต้องจ่ายในอนาคตก่อนคดิลด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มี

รายละเอยีด ดงันี 

 พนับาท 

 
งบเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

ภายใน 1 ปี 
-  - 

มากกว่า 1 ปี ไมเ่กิน 5 ปี 
160,077  448,807 

เกินกว่า 5 ปี 
501,835  880,697 

เมอืวนัท ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานติิบญัญติัแห่งชาติได้มีมติผา่นร่างพระราชบัญญตัิคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่ ซึงกฎหมายดังกลา่ว

อยูใ่นระหว่างรอประกาศในราชกิจจานเุบกษา พระราชบญัญติัคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่นีกําหนดอตัราคา่ชดเชยเพิมเติมกรณี

นายจ้างเลกิจ้าง สาํหรับลกูจ้างซึงทํางานติดต่อกันครบ 20 ปีขึนไปให้มีสทิธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอตัราคา่จ้างลา่สุด 400 วนั

สดุท้าย การเปลยีนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน บริษัทจะบนัทกึผลกระทบ

จากการเปลยีนแปลงดงักลา่วโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นคา่ใช้จ่ายทนัทีในงบกําไรขาดทุนของงวดทีกฎหมายดงักลา่วมีผล

บงัคบัใช้เป็นจํานวน 21,601 บาท 

 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

…………………………………… 

ส่วนที 3-10  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 

(9) ทปีระชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นบริษัท ครังที 1/2560 เมอืวนัที 17 สิงหาคม 2560 ผู้ ถือหุ้นได้มีมติในเรืองสําคัญดงันี 

(9.1) อนมุตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 14,453,608,907 บาท เป็น 10,453,608,907 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัทยีงั

ไม่ได้ออกจาํหนา่ยออก จํานวน 4,000,000,000 หุ้น มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 

4 เพอืให้สอดคล้องกับการลดทนุจดทะเบียน และบริษัทได้จดทะเบียนการเปลียนแปลงทนุจดทะเบียนของบริษัทเป็น 10,453,608,907 

บาท (หุ้นสามญัจํานวนเป็น ,453,608,907 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์เมือวนัท ี21 สิงหาคม 2560 

(9.2) อนมุติัการเพมิทุนจดทะเบียน จํานวน 5 บาท จากเดมิ 10,453,608,907 เป็น 10,453,608,912 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิมทุน

จํานวน 5 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมติัการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจด

ทะเบียน ทงันี การอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุดงักล่าว เพือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซอืหุ้นสามญัเพิมทุน

ของบริษัท ครังท ี3 (BTC-W3) และบริษัทได้จดทะเบียนการเปลียนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 10,453,608,912 บาท (หุ้น

สามญัจํานวนเป็น ,453,608,912 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท) กบักระทรวงพาณิชย์เมือวนัท ี22 สงิหาคม 2560 

(9.3)อนมุตักิารเปลยีนแปลงมลูคา่หุ้นทีตราไว้โดยการรวมมลูคา่หุ้นของบริษัท จากเดิมมลูคา่หุ้นทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมลูค่าหุ้ นที

ตราไว้ หุ้นละ 12 บาท จากหุ้ นสามัญจดทะเบียนเดิม จํานวน 10,453,608,912 หุ้ น เป็นหุ้ นสามัญจดทะเบียนใหม่ จํานวน 

871,134,076 หุ้น โดยใช้วิธีคํานวณในอตัราหุ้นเดิม 12 หุ้น เป็น 1 หุ้นใหม ่ ซงึในกรณีทีมเีศษหุ้นเหลอืจากการคํานวณให้ปัดเศษหุ้ นทิง 

และอนมุติัการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพอืให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงมลูค่าหุ้นทีตราไว้ของบริษัท และบริษัท

ได้จดทะเบียนการเปลยีนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ของบริษัทเป็นหุ้นละ 12 บาท บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 10,453,608,912 บาท 

(หุ้นสามญัจํานวน 871,134,076 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 12 บาท) กบักระทรวงพาณิชย์เมือวนัท ี23 สงิหาคม 2560 

(9.4) อนมุตัิการเปลียนแปลงการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 10,453,608,912 บาท เป็น 592,371,171.68 บาท และลดทุน

จดทะเบียนและชําระแล้วของบริษัทจากเดิม 7,015,844,904 บาท เป็น 397,564,544.56 บาท โดยการลดมูลค่าทีตราไว้ต่อหุ้นจาก

มลูค่าหุ้นละ 12 บาท เป็นมูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท และอนุมติัการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพือให้สอดคล้อง

กับการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ทงันี การลดทุนดงักลา่วเพือชดเชยส่วนตํากว่ามลูค่าหุ้นสามญัสทุธิและชดเชยผลขาดทุนสะสม 

ตามลําดับ โดยดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และจะไม่มีผลกระทบต่อราคาและอัตราการใช้สิทธิของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิซือหุ้น (BTC-W3) และบริษัทได้จดทะเบียนการเปลียนแปลงมูลค่าหุ้ นทีตราไว้ของบริษัทเป็นหุ้ นละ 0.68 บาท 

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 592,371,171.68 บาท (หุ้นสามญัจํานวน 871,134,076 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.68) กับกระทรวงพาณิชย์

เมอืวนัที 30 ตลุาคม 2560 

(9.5) การปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของ BTC-W3  

  ใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้ นสามัญเพิมทุนของบริษัท ครังที 3 (BTC-W3)  

มลูค่าทตีราไว้เดิม  (บาท) 12.00 

มลูค่าตราไว้ใหม่ (บาท) 0.68 

ราคาใช้สทิธิเดิม (บาทตอ่หุ้น) 7.20 

ราคาใช้สทิธิใหม่ (บาทต่อหุ้น) 6.53 

อตัราการใช้สทิธิเดิม 1: 0.08333 

อตัราการใช้สทิธิใหม ่ 1: 0.09188 

วนัทีมผีล 19 ธนัวาคม 2560 

(10) ในทปีระชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นบริษัทครังที 1/2561 เมอืวนัที 8 กุมภาพนัธ์ 2561 ผู้ ถือหุ้นมมีตใินเรืองสาํคญัต่อไปน ี

(10.1) อนมุตัิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 592,371,171.68 บาท หรือเป็นจํานวน 871,134,076 หุ้นเป็น 957,033,230.80 

บาทหรือเป็นจํานวน 1,407,401,810 หุ้น โดยการออกหุ้นสามญัเพิมทุนใหมจ่าํนวน 536,267,734 หุ้น มลูค่าทตีราไว้หุ้นละ 0.68 บาท 

คิดเป็นมลูค่าโดยการออกหุ้นสามญัเพิมทุนจํานวน 364,662,059.12 บาท และอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 

เพอืให้สอดคล้องกับการเพมิทนุจดทะเบยีน ทีประชมุมมีติอนมุติัจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุ ดงันี 
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- เพือเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น จํานวนไม่เกิน 292,326,871 หุ้น คิดเป็นมลูค่า 198,782,272.28 บาท 

(มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท) ในอตัรา 2 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นใหม ่เสนอขายในราคาหุ้นละ 0.90 บาท 

- กรณีมีหุ้นเพิมทุนทีเหลือจากการเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม เสนอขายให้แก่บริษัท มิลล์คอนสตีล จํากัด (มหาชน) (Private 

Placement)  

- เพือเสนอขายให้แก่บริษัท มิลล์คอนสตีล จํากัด (มหาชน) จํานวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 136,000,000 

บาท (มลูค่าทตีราไว้หุ้นละ 0.68 บาท) เสนอขายในราคาหุ้นละ 0.90 บาท 

- สาํหรับการใช้สิทธิของ BTC  - W3 จํานวนไม่เกิน 43,940,863 หุ้น คดิเป็นมลูคา่ 29,879,786.84 บาท  (มลูค่า ทีตราไว้หุ้น

ละ 0.68 บาท) 

(10.2) อนมุตัิการเปลยีนแปลงชือบริษัทจากเดิม บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จากดั (มหาชน) เปลียนแปลงเป็น บริษัท บี จิสติกส์ 

จํากดั (มหาชน) และแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เพอืให้สอดคล้องกบัการเปลยีนแปลงชือบริษัท 

(10.3) อนมุตัิขายหุ้นจํานวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น ให้กบัผู้ลงทุนในวงจํากดั (Private Placement) ได้แก่ บริษัท     มิลล์คอน สตีล 

จํากดั (มหาชน) (“มิลล์คอน”) ในราคาเสนอขายหุ้ นละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 180,000,000 บาท โดยราคาเสนอ

ขายดงักลา่วเป็นราคาทีตาํกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทงันี “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉลยีถ่วงนําหนกัของหุ้นบริษัทที

ซือขายในตลาดหลกัทรัพย์ในช่วงระหว่าง 15 วนัทําการก่อนวนัทีคณะกรรมการมีมติให้เสนอเรืองการเสนอขายหุ้นให้กับผู้ลงทุน

ในวงจํากดัต่อทีประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้ น ครังที 1/2561 ซึงเท่ากับหุ้นละ 1.27 บาทต่อหุ้น (ระหว่างวนัที 15 พฤศจิกายน 2560 - 

วนัที 6 ธนัวาคม 2560) โดยบริษัทจะกําหนดวนัจองซือหุ้นสามญัของบริษัทและชําระเงินค่าหุ้นระหว่างวนัที 19 - 23 กุมภาพนัธ์ 

2561 (รวม 5 วนัทําการ) 

เมือวนัที 21 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษัทได้จดทะเบียนเปลียนแปลงชือบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว และวันที 23 กุมภาพนัธ์ 2561 

บริษัทได้รับชําระเงินค่าหุ้นจากการขายหุ้นในวงจาํกัดให้แก่บริษัท มลิล์คอน สตลี จํากดั (มหาชน) จาํนวนเงนิ 180,000,000 บาท 

(11) ทปีระชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมอืวนัที 27 เมษายน 2561 ผู้ ถือหุ้นมมีตใินเรืองดงัตอ่ไปน ี

(11.1) อนมุตัิการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้ นสามญัของบริษัทให้กับผู้ ถือหุ้ นเดิม จํานวนไม่เกิน 96,862,212 

หน่วย ในอตัรา 9 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยไม่คิดมลูค่า (ศนูย์บาท) (B-W4) อตัราการใช้สิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้

สิทธิซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษัทได้ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.20 บาท และกําหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 3 ปีนบัแต่วนัทีออก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

(11.2) อนมุตักิารลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จาํนวน 139,550,081.44 บาท จากเดมิ ทนุจดทะเบียน 957,033,230.80 บาท เป็นทนุ

จดทะเบียน 817,483,149.36 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัทียงัไม่ได้ออกจําหน่ายออก จํานวน 205,220,708 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 

0.68 บาท 

 (11.3) อนมุตัแิก้ไขเพมิเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพอืให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัท 

    (11.4) อนมุติัเพมิทนุจดทะเบียนบริษัท จาํนวน 65,866,304.16 บาท จากเดมิ ทนุจดทะเบยีน 817,483,149.36 บาท เป็นทนุจด 

     ทะเบียน 883,349,453.52 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิมทนุ จาํนวน 96,862,212 หุ้น มลูค่าทตีราไว้     หุ้นละ 0.68 บาท 

    (11.5) อนมุติัแก้ไขเพมิเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพอืให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบยีนของบริษัท 

 (11.6) อนมุตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพมิทนุเพอืรองรับการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซอืหุ้นสามญัของบริษัทให้กบัผู้ถือ  

หุ้นเดมิจาํนวนไมเ่กิน 96,862,212 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท 

(11.7) อนมุตักิารจดทะเบียนสาขาของบริษัทเพิม 2 สาขา ได้แก่ สาขาแหลมฉบงัและสาขาระยอง 
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(12) ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซอืหุ้นสามญั (B-W4) 

รายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสทิธิทจีะซอืหุ้นสามญัทีอนุมติัโดยผู้ถือหุ้น มีดงัน ี

อตัราการใช้สิทธิ :  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มสีทิธิซอืหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีทีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเงือนไข    

ในการปรับสทิธิ 

ราคาการใช้สทิธิ          :     1.20 บาทต่อหุ้น เว้นแตก่รณีทีมกีารปรับอตัราการใช้สิทธิตามเงอืนไขในการปรับสทิธิ 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ  :    ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ B-W4 สามารถใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ B-W4 ได้ปีละ 2    ครัง ในวนัทํา

การสดุท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยให้วันใช้สิทธิแรกตรงกับวันที 28 ธันวาคม 

2561 และวนัใช้สิทธิวนัสุดท้ายตรงกับวันทีใบสาํคัญแสดงสิทธิ   B-W4 มีอายุครบ 3 ปี นบัแต่วันทีออก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

เมอืวนัที 2 กรกฏาคม 2561 บริษัทยงัได้ออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัเพิมทุน (B-W4)  

จํานวน 96,862,212 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้น ใบสาํคญัแสดงสทิธิทจีะซอืหุ้นสามญัเพิมทนุทเีหลือ จาํนวน 12,651  

หน่วย จะถกูยกเลิกในภายหลงั 

(13) การคาํประกนัและคดีความ 

บริษัทเป็นผู้ คําประกันเงินกู้ยืม (รวมดอกเบีย) รายหนึงของบริษัทร่วมแห่งหนึงตังแต่ปี 2547 เงินกู้ ยืมนีใช้ในการซือเรือบรรทุกสินค้า 

บริษัทร่วมนีไม่ได้ชําระเงนิกู้ยืมตามงวดชาํระ 

เมือวันที 4 เมษายน 2557 ธนาคารได้ฟ้องศาลให้บริษัทร่วม บริษัท และบริษัทร่วมอีกแห่ง (ในฐานะผู้คําประกัน) ให้ชําระหนีเป็น

จํานวน 317.40 ล้านบาท พร้อมทงัดอกเบยีในอตัราร้อยละ 18 ต่อปี ของเงินต้น 234.90 ล้านบาท นบัจากวนัที 5 เมษายน 2557 

บริษัทได้ประมาณการขาดทุนจากการคําประกนัเป็นจํานวน 227 ล้านบาท ในระหว่างปี 2557 ถึง 2558 

เมือวนัที 24 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ประนีประนอมยอมความกบัธนาคารเพือชําระหนีจากการคําประกนัเป็นจํานวนเงิน 227 ล้าน

บาท ทีศาล ต่อมาในปี 2559 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทังหมดทําให้บริษัทสินสุดการเป็นบริษัททีเกียวข้องกันตังแต่วันที

ดงักล่าว และตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัทเมือวันที 11 พฤษภาคม 2559 ได้อนมุติัให้ฝ่ายบริหารของบริษัทรวบรวมข้อมูล

เพอืดาํเนนิการทางกฎหมายทจีําเป็นและสมควรในส่วนหนีสินทีค้างชําระต่อบริษัทต่อไป และเมอืวนัที 11 เมษายน 2560 บริษัทได้ยืน

ฟอ้งร้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพอืดําเนินคดกีบัอดตีบริษัทร่วมทงัสองและผู้คาํประกนัแล้วรวม 4 ราย ต่อศาลล้มละลายกลาง 

ปัจจบุนับริษัทได้ยืนคําขอรับชาํระหนีต่อเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์แล้วสาํหรับอดีตบริษัทร่วม 2 ราย และสาํหรับผู้ คําประกันร่วมอกี 2 

ราย 
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อตัราส่วนทางการเงนิทสีาํคญั 

 

 

บริษัทขายและโอนหุ้นสามญัของบริษัทร่วมแก่บุคคลทีไมเ่กียวข้องกนั ในระหว่างปี 2559 และสินสุดความสมัพนัธ์ตงัแต่วนัทีดงักล่าว  

เมือวนัที 13 พฤศจิกายน 2561 ทปีระชุมคณะกรรมการบริหาร ครังที 9/2561  มีมติอนุมติัให้ลงทุนในบริษัท ซีพีเอส ชิปปิงแอนด์โลจิสติกส์ จํากัด 

ในสดัสว่นร้อยละ 26 ของทนุชาํระแล้วของบริษัททีลงทนุคิดเป็นจํานวนหุ้น 46,800 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงนิ 4,680,000 บาท 

  

บริษัท บ ีจสิตกิส์ จาํกดั (มหาชน) 

อตัราส่วนทางการเงนิ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินทีแสดงเงินลงทนุตามวธิีส่วนได้เสีย 

2561 2560 2559 2561 2560 2559 

อตัราส่วนและสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 3.48 0.90  0.79  3.48 -  0.79 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 3.34 0.62  0.62  3.34 -  0.62  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่า) -0.72 -0.42 -0.95  -0.72 - -0.95  

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีการค้า (เท่า) 10.50 9.12  8.20  10.50 -  8.20  

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลยี (วนั) 34.28 39.46 43.89 34.28 -  43.89  

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี (เท่า) 26.93 18.25 26.24  26.93 -  26.24  

ระยะเวลาชาํระหนี (วนั) 13.55 19.72 13.72  13.55 -  13.72  

Cash Cycle (วนั) 29.11 19.74 30.17  29.11 - 30.17  

 

อตัรากําไรขนัต้น (%) 2% -5% -15% 2% - -15% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) -8% -46% -58% -8% - -58% 

อตัราสว่นเงินสดต่อกําไร (%) -143% -35% -60% -143% - -60% 

อตัรากําไรสทุธิ (%) -9% -45% -54% -9% - -54% 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -11% -15% -12% -11% - -12% 

 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) -8% -11% -10% -8% - -11% 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) -9% -10% -13% -9% - -13% 

อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.87 0.24  0.18  0.87 -  0.18  

 

อตัราสว่นหนีสินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.43 0.46  0.33  0.43 -  0.33  

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย (เท่า) -12 -12 -76 -12 - -76 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระ

ผกูพนั (Cash Basis) 

(เท่า) 0.82 0.20  0.19  0.82 -  0.19 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล (%) NA NA NA N/A - NA 
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. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 

ภาพรวมธุรกิจ 

 

 ในปี 61 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการทีเพิมขึน เมือเทียบกบัปี 2560 ซงึเป็นผลเนืองมาจากการขยายธุรกิจ

ด้านการขนสง่ทางบก ธุรกิจให้บริการด้านโลจสิติกส์ และบริการอืนๆทีเกียวข้อง สําหรับกิจการท่าเทียบเรือ ทีบางปะกง จะ

เป็นการให้บริการแก่ลกูค้าทีขนส่งสินค้าประเภทสินค้าเทกอง รวมถงึให้บริการกบัลกูค้าผู้นําเข้าและส่งออกสินค้าทางเรือผา่น

ท่าเรืออนืๆ และต้องการใช้โรงพกัสินค้าเพือตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจขุองขาออกนอกเขตทําเนียบท่าเรือ (ICD) และนํา

สินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ มาใช้บริการโรงพักสนิค้า เพือตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกทีท่าเรือบางปะกง 

 

 หากพิจารณาถงึภาพรวมของผลการดําเนินงานชว่งปี 61 พบว่า บริษัทมีรายได้หลกัจากการให้บริการขนส่งทาง

บกและธุรกิจให้บริการด้านโลจสิติกส์ซงึเป็นธุรกิจทีมาชว่ยส่งเสริมธุรกิจเดมิทีมีอยู่ และมีแนวโน้มทีเตบิโตอย่างมากใน

อนาคต โดยทีธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพกัสินค้า ได้มีการพฒันา ปรับปรุง เพิมศกัยภาพ เพือก่อให้เกิดรายได้ทีสงูขนึ  โดย

เทียบรายได้จากการให้บริการปี 2561 จํานวน 560.57  ล้านบาท ปี 2560 จํานวน 123.79 ล้านบาท เพมิขึนถงึ 436.78 ล้าน

บาท คดิเป็นร้อยละ 352.84  

  

ผลการดําเนินงาน 

 

 บริษัทมีรายได้หลกัจากการให้บริการท่าเทียบเรือ การบริการโรงพกัสนิค้า การขนถ่ายสินค้า การขนส่งในประเทศ 

การให้บริการด้านโลจสิตกิส์ และการบริการอนืๆ ทีเกยีวข้อง โดยรายได้รวมของบริษัทในปี 61 มีจาํนวนทงัสิน 570.84 ล้าน

บาท แบ่งเป็นรายได้จาการบริการ จํานวน 560.57 ล้านบาท และรายได้อนืๆ จํานวน 10.27 ล้านบาท ทงันี รายได้จากการ

ให้บริการเกิดจากธรุกิจหลกั 3 ธุรกจิ คือ ธรุกิจท่าเทียบเรือและโรงพกัสินค้าทีบางปะกง และ ธุรกจิขนส่งในประเทศ และบริการ

อนืๆ ทีเกียวข้องทีศรีราชา และธุรกจิให้บริการด้านโลจสิติกส์  ดงันี 

พนับาท 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม  

 ธุรกิจท่าเทียบเรือ ธุรกิจขนส่งใน ธุรกิจให้บริการ  

 และโรงพกัสนิค้า ประเทศ ด้านโลจิสติกส์ รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายได้จากการให้บริการ 44,135 54,416 213,267 69,376 303,166 - 560,568 123,792 

ต้นทนุการให้บริการ (57,487) (63,443) (202,786) (67,053) (288,290) - (548,563) (130,496) 

กําไร(ขาดทนุ)ขนัต้น (13,352) (9,027) 10,481 2,323 14,876 - 12,005 (6,704) 
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เมือเปรียบเทียบเฉพาะรายได้จากการให้บริการในปี 2560 ทีเท่ากบั 123.79 ล้านบาท บริษัทมีรายได้จากการ

ให้บริการเพมิขนึจํานวน 436.78 ล้านบาท คิดเป็นเพิมขนึร้อยละ 352.84  

 

ธุรกจิท่าเทียบเรือและโรงพกัสินค้าทีบางปะกงมีรายได้ในปี 61 เท่ากบั 44.14 ล้านบาท ลดลงจากรายได้ในปี 

2560 ที 54.42  ล้านบาท จากรายได้บริการท่าเทียบเรือและโรงพกัสินค้าและคลงัสนิค้าทณัฑ์บน อยา่งไรกต็ามรายได้ดงักลา่ว

ยงัไม่สามารถครอบคลมุต้นทนุการให้บริการได้ ยงัคงมีขาดทนุขนัต้นใน 2561 เท่ากบั 13.35 ล้านบาท ปี 2560 เท่ากบั 9.03 

ล้านบาท ขาดทุนเพิมขนึเท่ากบั 4.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุนเพมิขนึร้อยละ 47.84  

 

ธุรกจิด้านการขนส่งในประเทศ และบริการอนืๆทีเกียวข้อง ซงึประกอบด้วย บริการเชา่รถเครน มีรายได้ในปี 2561 

เท่ากบั 213.27 ล้านบาท เพมิขนึ 143.89 ล้านบาท จากปี 2560 ซงึมีรายได้ 69.38 ล้านบาท ธรุกิจด้านการขนสง่มีกําไรขนัต้น

ในปี 61 เท่ากบั 10.48 ล้านบาท เพิมขนึจากปี 2560 ซงึมีกําไรขนัต้น 2.32 ล้านบาท เนืองจากการลงทนุขยายจํานวนรถ

เพือรองรับการให้บริการและปริมาณลกูค้าทีเพมิมากขนึ 

ธุรกจิด้านการให้บริการโลจสิตกิส์ มีรายได้ในปี 2561 เท่ากบั 303.17 ล้านบาท และมีกําไรขนัต้น 14.88 ล้านบาท 

ซงึเป็นธรุกิจใหม่ทีขยายเพมิในปี 2561 ทําให้บริษัทมีรายได้เพมิขึนมากอย่างเหน็ได้ชดัเจน 

 

 คา่ใช้จ่ายในปี 61 รวมทงัสนิ 621.54 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทนุการให้บริการ จํานวน 548.56 ล้านบาท 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร จํานวน 59.05 ล้านบาท และคา่ใช้จา่ยอืนๆ 13.93 ล้านบาท เมือเปรียบเทียบกบัปี 60 ต้นทนุการ

ให้บริการ เพิมขนึ จํานวน 418.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 320.36 โดยหลกัเป็นการเพมิขนึของต้นทนุของธุรกจิขนส่งใน

ประเทศ และธรุกิจให้บริการด้านโลจสิติกส์ ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารทีเพมิขึน จํานวน 19.27 ล้านบาท คิดเป็นเพมิขนึร้อย

ละ 38.70 เป็นการเพมิขนึของค่าใช้จ่ายเกียวกบัค่าเชือเพลงิ พนกังาน รวมถงึ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและคา่ธรรมเนียมอืน 

โดยรวมค่าใช้จ่ายทีเพิมมากขึนนนัเป็นผลเนืองมาจากการขยายธุรกจิของบริษัท รวมถงึการจ้างพนกังานเพิมขึน แม้ว่าจะมี

รายได้เพมิขนึ แต่ค่าใช้จ่ายก็เพิมขนึเชน่กนัส่งผลให้อตัรากําไรขนัต้น (Gross Profit Margin) ในปีนี เป็น 2.14% เมือเทียบกบั

ปี 2560 ทีติดลบเท่ากบั -5.41%   

 

 ในปี 2561 บริษทั มีผลขาดทุนสําหรับปี จาํนวน 49.01 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 7.12 ล้านบาท จากผลขาดทุนในปี 

2560 จํานวน 56.13 ล้านบาท ซงึขาดทุนลดลงจากปี 2560 คดิเป็นร้อยละ 12.69 เนืองมาจากมีการปันส่วนกําไรจากบริษทั

ร่วม และรายได้จากการให้บริการทีเพมิมากขนึจากปี 2560 และปี 2561 มีผลขาดทุนต่อหุ้นขนึพืนฐาน จํานวน -0.059 บาท 

เพมิขนึจากปี 2560 ทีมีผลขาดทุนต่อหุ้นขนัพืนฐาน -0.012 บาท จากการปรับลดมลูคา่หุ้น 
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ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์รวม 

 

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วนัที  ธันวาคม 61  มีจํานวน 801.36 ล้านบาท เทียบกบัปี 2560 ทีมีสินทรัพย์รวม

จํานวนเท่ากบั 512.58 ล้านบาท เพิมขนึเท่ากบั 288.78 ล้านบาท หรือเพมิขึนคิดเป็นร้อยละ 56.34 ประกอบด้วย 

 

- เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ปี 2561 มีจํานวน 323.60 ล้านบาท ปี 2560 มีจํานวน 22.95 ล้านบาท 

เพมิขึน 300.65 ล้านบาท เนืองจากบริษัทขายทีดินส่วนทีไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ และเงนิจากการเพิมทุน เพือใช้เป็น

เงนิทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจ ลกูหนีการค้าและลกูหนีหมนุเวียนอืนๆ เพิมขนึ จํานวน 106.89 ล้านบาท 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ เพิมขึน จํานวน 5.72 ล้านบาท และสนิทรัพย์หมนุเวียนอืนเพมิขึน จํานวน 3.57 ล้านบาท 

 

- สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ลดลงทงัสิน จาํนวน 128.05 ล้านบาท เนืองจาก บริษทัขายเงินลงทุนในหลกัทรพัย์เผือ

ขาย จาํนวน 18.23 ล้านบาท เงนิลงทนุในบริษัทร่วมเพิมขนึ จํานวน 6.37 ล้านบาท เงนิลงทนุระยะยาวเพิมขนึ 

จํานวน 16.50 ล้านบาท ทีดนิอาคารและอปุกรณ์-สทุธิลดลง 0.45 ล้านบาท และ สทิธิการเชา่สทุธิ ลดลง 

จํานวน .  ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอนืเพิมขนึ จํานวน 37.59 ล้านบาท 

หนีสินรวม 

 

 หนีสินรวมของบริษัท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 61 มีจํานวน 241.20 ล้านบาท เมือเทียบกบั 31 ธนัวาคม 2560 มี

จํานวนเท่ากบั 161.55 ล้านบาท เพิมขนึจํานวน 79.65 ล้านบาท หรือคดิเป็นหนีสินทีเพมิขนึร้อยละ 49.30 ซงึประกอบด้วย 

 

- หนีสินหมนุเวียน ณ วนัที  ธนัวาคม 61 มีจาํนวน 133.04 ล้านบาท เมือเทียบกบั 31 ธันวาคม 2560 มี

จํานวนเท่ากบั 51.89 ล้านบาท เพมิขึนจํานวน 81.15 ล้านบาท หรือคดิเป็นหนีสินหมนุเวียนทีเพิมขนึร้อยละ 

156.38 เนืองจากบริษัทมีหนีสินตามสญัญาเชา่ซอืรถบรรทกุทีเพิมขนึ 6.05 ล้านบาท และเจ้าหนีการค้าจาก

ธุรกิจ Shipping ทีเพมิขึน 24.25 ล้านบาท 

 

- หนีสินไม่หมุนเวียน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 61 มีจํานวน 108.16 ล้านบาท เมือเทียบกบั 31 ธนัวาคม 2560 มี

จํานวนเท่ากบั 109.66 ล้านบาท ลดลงจํานวน 1.51 ล้านบาท หรือคดิเป็นหนีสินไม่หมุนเวียนทีลดลงร้อยละ 

1.37 โดยจากการเพิมขนึหนีสินตามสญัญาเชา่ซอืรถบรรทุกจํานวน 7.14 ล้านบาท และค่าเช่าทีดนิลดลง 

จํานวน 8.21 ล้านบาท  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 560.16 ล้านบาท  เมือเปรียบเทียบกบัวนัที 31 ธนัวาคม 2560

ทีมีจาํนวนเท่ากบั 351.02 ล้านบาท เพมิขนึเท่ากบั 209.13 ล้านบาท คิดเป็นส่วนของผู้ ถือหุ้นทีเพมิขนึร้อยละ 59.58 เป็นผล
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เนืองมาจาก บริษัทมีการออกหุ้นเพมิทุน  จํานวน 258.40 ล้านบาท และมีผลขาดทนุสําหรับปี 2561 เพมิขึน จํานวน 48.63 

ล้านบาท 

 ณ วนัที  ธนัวาคม 2561 บริษทัมีทนุจดทะเบียนจํานวน 883,349,453.52 บาท (หุ้นสามญัจํานวน 1,299,043,314 

หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.68) และมีทนุจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทจํานวน 592,796,735.40 บาท 

 

สภาพคล่อง 

ผลการดําเนินงานสําหรับปี 61 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิลดลง จํานวน 300.65 ล้านบาท กระแสเงิน

สดทีเปลียนแปลงมาจากกิจกรรม ดงัต่อไปนี 

หน่วย : พนับาท 

รายการ จาํนวนเงนิ 

2560 2561 

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน -19,501 -66,992 

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ 41,808 127,458 

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน -6,443 240,184 

เงนิสดสุทธ ิเพมิขนึ (ลดลง) 15,864 300,650 

 

บริษัทมีเงินสดสทุธิยกมาจากวนัที 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 22.95 ล้านบาท 

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน ในปี 61 มีจํานวน -66.99 ล้านบาท ในปี 2560 มีจํานวน -19.50 ล้านบาท ซงึมี

กระแสเงินสดทีใช้ไปเพมิขนึ จํานวน 47.49 ล้าน  

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทุน ในปี 61 มีจํานวน 127.46 ล้านบาท ในปี 2560 มจีาํนวนเท่ากับ 41.81 ล้านบาท ซงึ

มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน เพิมขนึ จํานวน 85.65 บาท เป็นผลมาจากเงินเงินสดรับจากการขายทีดินทีไม่ได้ใช้

ประโยชน์ จํานวน  167.96 ล้านบาท และมีเงินสดจ่ายไปเพือการคําประกนั จํานวน 34.87 ล้านบาท เงินสดจา่ยไปเพือลงทุน

ในธุรกิจอืน จํานวน 16.50 ล้านบาท เงินสดจ่ายไปจากการลงทุนในบริษัทร่วม จํานวน 4.68 ล้านบาท เงินสดจ่ายไปเพือ

ตกแตง่สํานกังานใหญ่ จํานวน 2.70 ล้านบาท และเงนิสดจ่ายไปเพือการดําเนินงาน จํานวน 23.56 ล้านบาท 

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน ในปี 61 มจีาํนวน 240.18 ล้าน ในปี 2560 มีจาํนวน -6.44 ล้านบาท ซงึมีกระแส

เงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน เพมิขึน จํานวน 246.63 ล้านบาท เป็นผลเนืองมาจากในปี 2561 มีกระแสเงินสดได้มาจากการ

เพมิทุน  



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

…………………………………… 

ส่วนที 3-18  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 

จากเงินสดทีได้มาและใช้ไปข้างต้นทงัหมด เป็นผลให้บริษัทมีเงินสดคงเหลือสินปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 จํานวน 323.60

ล้านบาท 

 

อัตราส่วนสภาพคล่องทีสําคัญ 

 ในปี 2561 อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) และอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (Quick Ratio) ของบริษัทนนั 

มีอตัราทีเปลียนแปลงเพมิขึนจากปี 2560 ในระดบั 3.48 และ 3.34 เท่า ตามลําดบั ระยะเวลาเกบ็หนีเฉลียอยู่ท ี34 วนั จากปี 

2560 อยูที่ 39 วนั สําหรับระยะเวลาการจ่ายชําระหนี ปี 2561 อยูท่ี 14 วนั จากปี 2560 อยู่ที 20 วนั  

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (ROA) ในปี 61 อยู่ที -8% มีอตัราทีลดลงจากปี 2560 อยู่ที -11%  และมีอตัรา

ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (ROFA) อยู่ที -9% มีอตัราทีลดลงจากปี 2560 อยูที่ -10%  อนัเนืองมาจาก ในปี 2561 บริษัท

มีการขายทีดนิทีไม่ได้ใช้ประโยชน์ออกไป  

สําหรับอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ ปี 61 อยู่ที 0.87 เท่า ปี 2560 อยู่ที 0.24 เท่า ซงึมีอตัราการหมุนเวียน

ของสนิทรัพย์ทีเพมิขนึ จํานวน 0.63 เท่า 

  

ภาระผูกพัน 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนีสินทีอาจเกิดขนึได้ในภายหน้าจากการทีธนาคารในประเทศแห่งหนึงออก

หนังสือคําประกันบริษัทต่อหน่วยงานราชการแห่งหนึงเป็นจํานวนเงิน 71 ล้านบาท และบริษัทได้ทําสญัญาเช่าทีดินเป็น

ระยะเวลา 30 ปี สินสดุในเดือนธนัวาคม 2571 ซงึได้จา่ยเงินค่าสทิธิการเชา่ทีดนิเป็นจํานวนเงิน 134.9 ล้านบาท   

 



บริษทั บี จีสติกส ์จาํกดั (มหาชน)   

 

 

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

     แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

 “บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบบันีแล้ว ด้วยความระมดัระวัง บริษัท

ขอรับรองว่า ข้อมูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อืนสําคญัผิด หรือ ไม่ขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งใน

สาระสําคญั นอกจากนีข้าพเจ้าขอรับรองว่า 

 (1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูล

อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและ

บริษัทย่อยแล้ว  

 (2)   บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลทีดี เพือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนทีเป็น

สาระสําคัญทังของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทังควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ

ดงักล่าว 

 (3)   บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในทีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 

และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 ต่อผู้สอบ

บญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึงครอบคลมุถงึข้อบกพร่องและการเปลียนแปลงทีสําคญัของระบบการ

ควบคุมภายในรวมทังการกระทําทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัท

ยอ่ย 

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัทีบริษัทได้รับรองความถกูต้อง

แล้ว บริษทัได้มอบหมายให้ นายพงศ์ศริิ ศิริธร เป็นผู้ลงลายมือชือกํากบัเอกสารนีไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี

ลายมือชือของ นายพงศ์ศิริ ศริิธร กํากบัไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใชข้่อมลูทีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้ว

ดงักล่าวข้างต้น” 

  ชือ-นามกสุล       ตาํแหน่ง                             ลายมือชือ 

 

1.  นายฐิตศิกัด ิสกลุครู       กรรมการและประธานกรรมการบริหาร    .................................................                    

                                                 

2. นายพงศ์ศริิ ศริิธร  กรรมการ    ................................................. 

 

ผู้รับมอบอํานาจ   

ชือ-นามกสลุ       ตําแหน่ง                             ลายมือชือ 

 

1. นายพงศ์ศริิ ศริิธร ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร    ................................................... 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน)   

 

…………………………………… 
     แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน)    

 

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

เอกสารแนบ 1-1        แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1  

 

รายละเอียดเกียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน)    

 

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

เอกสารแนบ 1-2        แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

1. รายละเอียดเกยีวกับคณะกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท ณ วันที 12 มีนาคม 2562  

ชือ-สกุล / ตําแหน่ง 
อายุ  

(ปี) 

สัดส่วน

การถือ

หุ้น 

ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) / อืนๆ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ประวตัิการ

ทําผิด

กฎหมาย

ในระยะ 5 

ปี  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

1. พลเอก จงศักดิ พานิชกุล 

-  กรรมการอสิระ 

- ประธานกรรมการ 

-วนัทีได้รบัแต่งตงั  

 22 ตลุาคม 2558 

69 ไม่ม ี ไม่ม ี - วปรอ. รุ่น 4515 

- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชดุท ี61 

- โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า  

   รุ่นที 20 

- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที 9 

- โรงเรียนปรินสรอยลัวิทยาลยั  

   จงัหวดัเชียงใหม่ 

- โรงเรียนศรีสวสีดิวทิยาคาร จงัหวดัน่าน 

 

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 

 

 

- ประธานกรรมการ 

 

- ประธานคณะทปีรึกษา

กระทรวงกลาโหม 

- เลขาธิการสภากลาโหม  (โดย

ตําแหน่ง) 

- เจ้ากรมเสมียนตรา 

- หวัหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ

ประจําปลดักระทรวงกลาโหม 

- ผู้ทรงคณุวฒิุพิเศษสํานกังาน 

- ปลดักระทรวงกลาโหม 

- ทีปรึกษาพิเศษสํานกังาน

ปลดักระทรวงกลาโหม 

- บริษัท บี จสิติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

- กระทรวงกลาโหม 

 

- กระทรวงกลาโหม 

 

- กระทรวงกลาโหม 

- กระทรวงกลาโหม 

 

 

- กระทรวงกลาโหม 

 

ไม่ม ี

2. นายฐิติศักดิ สกุลครู 

-  กรรมการ 

-  รองประธานกรรมการ 

-  ประธานกรรมการบริหาร 

- กรรมการสรรหาและกําหนด    

   ค่าตอบแทน 

-  กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

    ผูกพนับริษัท 

-  วนัทีได้รับแต่งตงั  

    28 พฤษภาคม 2558 

 

 

 

 

63 0.029 ไม่ม ี - ปริญญาตรี ศศบ. การบัญชี   

 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 

-Mini M.B.A. รุ่นที 26   

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

 

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 

ก.พ.2562-ปัจจบุนั 

2560-ปัจจบุนั 

2560-15 ก.พ.62 

 

2558 – ปัจจบุนั 

 

2558 – 2560 

2558 – ก.พ.62 

2558 – ปัจจบุนั 

2558 – ก.พ.62 

2548 – 2558 

2546 – 2558 

2556 – 2557 

-กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิด้านการเงินหรือ

การคลงั 

- รองประธานกรรมการ 

- รองประธานกรรมการ 

- กรรมการผู้ อาํนวยการ  

-กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร 

-กรรมการบริหาร 

-รองประธานกรรมการ 

-ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  

-ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

-กรรมการบริหาร 

-กรรมการบริหาร 

-สํานกัการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

-บริษัท บี จสิติกส์ จํากดั (มหาชน) 

-บมจ. ตงฮวั โฮลดิง  

-บมจ. ตงฮวั โฮลดิง 

- บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั 

(มหาชน) 

-บจ. ดีดี ธญัการย์ 

-บมจ. ตงฮวั โฮลดิง  

-บจ. ครีเอทีฟ พาวเวอร์ 

-บจ. ตงฮวั แคปปิตอล 

-บจ. ไทรทอง พร๊อพเพอร์ต ี

-บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริง 

-บจ. มิลล์เลยีน ไมล์ส 

ไม่ม ี



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน)    

 

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

เอกสารแนบ 1-3        แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

ชือ-สกุล / ตําแหน่ง 
อายุ  

(ปี) 

สัดส่วน

การถือ

หุ้น 

ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) / อืนๆ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ประวตัิการ

ทําผิด

กฎหมาย

ในระยะ 5 

ปี  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชือหน่วยงาน/บริษทั/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) 

2556 – 2557 

2556 – 2557 

 

2553 – 2556 

2553 – 2554 

2553 – 2554 

2547 – 2554 

2549 – 2553 

2542 – 2553 

 

-ประธานกรรมการ 

-รักษาการกรรมการผู้ อํานวยการ 

-ทีปรึกษาคณะกรรมการ 

 

-ทีปรึกษาคณะกรรมการ 

-กรรมการผู้จดัการ 

-กรรมการบริหาร 

-กรรมการบริหาร 

-กรรมการ 

-กรรมการบริหาร 

 

-บมจ. ตงฮวั คอมมูนิเคชนัส์ 

-บมจ. เอเชียคอร์ปอเรท ดีเวลลอป

เมนท์ 

-บมจ. เอเซีย จอยท์ พาโนรามา 

-บจ. เอสบีที สตาร์  

-บจ. สิริโปรเจค็ คอนสตรคัชนั 

-บจ. เอส.เอฟ.พาสส์ อินเตอร์เนชนัแนล

-บจ. เฮลท์ เน็ตเวิร์ค 

-บจ. เปาโลเมดิค 

3. นายดนัย เปียมทพิย์มนสั 

-  กรรมการ 

- กรรมการบริหาร 

-  กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

   ผูกพนับริษัท 

-  วนัทีได้รับแต่งตงั  

    23 กรกฎาคม 2558 

39 ไม่ม ี ไม่ม ี -ปริญญาโท คณะการตลาด  

 ภาคภาษาองักฤษ   

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  

 เอกการตลาด   

 มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  

 

Thai Listed Companies  

 Association 

- EDP: TLCA Executive   

  Development Program รุ่น EDP  

  class of 2016 

ก.ค.  – ปัจจบุนั 

ก.ค. 58 – ธ.ค.  

 

2549– 2557 

 

 

 

 

 

-กรรมการ และกรรมการบริหาร 

-ประธานเจ้าหน้าทปีฏิบติัการ 

 

-ผู้จดัการฝ่ายการตลาด  

 ส่วนการเติมเงิน, กิจกรรมทางการตลาด

และช่องทางการจําหน่าย และ 

แคมเปญกระตุ้นยอดขายในช่องทาง

การจําหน่ายหลกั 

 

-บริษัท บี จสิติกส์ จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากดั 

(มหาชน) 

-บมจ.โทเทลิ แอคเซส คอมมนิูเคชนั 

(ดีแทค) 

 

 

ไม่ม ี

4. นายสันติ พงค์เจริญพิทย์ 

- กรรมการอสิระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

    -  วนัทีได้รบัแต่งตงั  

        7 ธนัวาคม 2560 

62 ไม่ม ี ไม่ม ี - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สิงแวดล้อม, 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

- Bachelor of Science in Accountancy, 

University of Wisconsin-Milwaukee, 

USA 

- หลกัสตูร Director Certification    

  Program (DCP) รุ่น 262/2018 

 

 

ธ.ค..60-ปัจจบุนั 

 

2560 

 

 

2531-2559 

 

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 

 Accounting Professional, Auditing 

Committee  

 

Partner & Head  

บริษัท บี จสิติกส์ จํากดั(มหาชน) 

 

The Federation of Accounting 

Professions  

 

China Practice ,KPMG Thailand 

ไม่ม ี



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน)    

 

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

เอกสารแนบ 1-4        แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

ชือ-สกุล / ตําแหน่ง 
อายุ  

(ปี) 

สัดส่วน

การถือ

หุ้น 

ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) / อืนๆ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ประวตัิการ

ทําผิด

กฎหมาย

ในระยะ 5 

ปี  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

- Business Valuation, Bachelor of 

Science in  Accountancy, 

Thammasart University 

 

5. นายพงศ์ศิริ ศิริธร 

    -  กรรมการ 

    - กรรมการบริหาร 

   -  ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

   - กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

    ผูกพนับริษัท 

   -  วนัทีได้รบัแต่งตงั  

     1 มีนาคม 2561 

 

43 ไม่ม ี ไม่ม ี -ปริญญาโท Logistics Management  

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

 มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  

- หลกัสตูร Director Certification    

  Program (DCP) รุ่น 262/2018 

 

 

 

มี.ค. 2561 – ปัจจบุนั 

 

พ.ค.2560 – ก.พ.2561 

ส.ค.2556 – เม.ย.2560 

- กรรมการ กรรมการบริหาร และ

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

- Country Manager 

- Country Leader 

- บริษัท บี จสิติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

-  Aramex (Thailand) Co., Ltd. 

- Chep Pallecom Solution (Thailand) 

Co., Ltd. 

ไม่ม ี

6. นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ

ตระกูล 

    -  กรรมการ 

    - กรรมการบริหาร 

    - กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

    ผูกพนับริษัท 

   -  วนัทีได้รบัแต่งตงั  

      27 กมุภาพนัธ์  2561 

 

37 ไม่ม ี

 

 

 

 

 

ไม่ม ี

 

 

 

 

 

- Master of Business Economics 

Thammasat University 

- Bachelor of Communication Arts 

Bangkok University 

 

 

- หลักสูตร Director Accreditation   

Program (DAP) รุ่นท ี106/2556 

ก.พ. 2561– ปัจจบุนั 

 

2551 – ปัจจบุนั 

2550 – ปัจจบุนั

  

-  กรรมการและกรรมการบริหาร 

 

 - Director / Executive Director 

 - Director / Executive Director 

- บริษัท บี จสิติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

- Millcon Burapa Co., Ltd. 

  - Millcon Steel Plc. 

ไม่ม ี

 

 

 

 

 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน)    

 

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

เอกสารแนบ 1-5        แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

ชือ-สกุล / ตําแหน่ง 
อายุ  

(ปี) 

สัดส่วน

การถือ

หุ้น 

ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) / อืนๆ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ประวตัิการ

ทําผิด

กฎหมาย

ในระยะ 5 

ปี  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

7. นายธานี โลเกศกระวี  

    -  กรรมการ 

    - กรรมการบริหาร 

   -  กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

    ผูกพนับริษัท 

   -  วนัทีได้รบัแต่งตงั  

       27 กมุภาพนัธ์  2561 

 

46 ไม่ม ี ไม่ม ี - 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 

 

 

ไม่ม ี ก.พ. 2561– ปัจจบุนั 

 

2558 – ปัจจบุนั

   

  

 2558 – ปัจจบุนั 

2555 – 2558 

 

 

- กรรมการและกรรมการบริหาร 

 

- Executive Director / Senior 

Executive Vice President of Sale 

and Marketing 

- Director 

- Recycle Metal and Plastic 

Department Manager 

-บริษัท บี จสิติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

- Millcon Steel Plc. 

  

 

- Suntech Metals Co., Ltd. 

  - SCG Trading Co., Ltd. 

 

ไม่ม ี

8. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ 

-กรรมการอิสระ 

-ประธานกรรมการตรวจสอบ 

-ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน 

ได้รับแต่งตังเมือวันที 22 

ตุลาคม 2561 

63 ไม่ม ี ไม่ม ี -ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Universite de  

Paris 

-ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Universite de  

Paris 

-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Universite de  

Paris 

 

- หลกัสตูร Director Certification    

  Program (DCP) รุ่น 262/2018 

-นกับริหารการเงินการคลงัภาครฐั

ระดบัสงู (บงส.) รุ่นที 1 

-หลกัสตูร Advanced Audit 

Committee Program (AACP) รุ่นที 

2 

-หลกัสตูรวิทยาลยัตลาดทนุ (วตท.)   

รุ่นที 20 

-หลกัสตูรบริหารการท่องเทียว 

 สําหรับผู้บริหารระดบัสงู กทส.1 

-หลกัสตูร Global Business Leader 

 รุ่นที 2 

ต.ค.2561-ปัจจบุนั 

 

 

2561-ปัจจบุนั 

 

2560-ปัจจบุนั 

 

2560-ปัจจบุนั 

2560-ปัจจบุนั 

 

 

2560-ปัจจบุนั 

 

2560-ปัจจบุนั 

 

2558-ปัจจบุนั 

 

2556-2559 

-กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน 

-กรรมการสภามหาวิทยาลยั

ผู้ทรงคณุวฒุิ 

-กรรมการสภามหาวิทยาลยั

ผู้ทรงคณุวฒุิ 

-กรรมการสภาวิทยาลยั ผู้ทรงคุณวฒิุ 

-กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาพิจารณา

ค่าตอบแทน 

-กรรมการบริษัท และกรรมการ

ตรวจสอบ 

-ทีปรึกษาเจ้าหน้าทบีริหาร 

 

-อปุนายก 

 

-บริษัท บี จสิติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

 

-มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ 

 

-มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 

-วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ 

-บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากดั (มหาชน) 

 

 

-บริษัท คอมมิวนิเคชนั แอนด์ ซสิเต็ม 

จํากดั (มหาชน) 

-บริษัท กนักลุเอ็นจเินียริง จํากดั 

(มหาชน) 

-สมาคมนกัเรียนเก่าฝรงัเศส ในพระบรม

ราชปูถมัภ์ 

-กระทรวงพาณิชย์ 

ไม่ม ี



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน)    

 

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

เอกสารแนบ 1-6        แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

ชือ-สกุล / ตําแหน่ง 
อายุ  

(ปี) 

สัดส่วน

การถือ

หุ้น 

ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) / อืนๆ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ประวตัิการ

ทําผิด

กฎหมาย

ในระยะ 5 

ปี  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

-รองปลดักระทรวงพาณิชย์ (หวัหน้างาน

กลุ่มการค้าระหว่างประเทศ) 

9.นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์* 

-กรรมการอิสระ 

-กรรมการตรวจสอบ 

-กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 

ได้รับแต่งตังเมือวันที 22 

ตุลาคม 2561  

ลาออก เมือวันที 8 กุมภาพันธ์ 

2562 

54 ไม่ม ี ไม่ม ี -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑติ  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- 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 

-กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 

-กรรมการ 

 

-กรรมการ 

 

-กรรมการ 

 

-กรรมการ 

 

-กรรมการ 

-กรรมการ 

-กรรมการผู้จดัการ 

 

-ประชาสมัพนัธ์ 

-บริษัท บี จสิติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

 

-บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล 

จํากดั (LHMH) 

-บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจ

เมนท์ จาํกดั (LHR) 

-บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจ

เมนท์ จาํกดั (LHH) 

-บริษัท แอล แอนด์ เอช แมเนจเมนท์ 

จํากดั (LHM) 

-บริษัท เคลล ีแอนด์ ไคลน์ จํากดั 

-บริษัท เอส.อาร์.ดี นอร์ทอสีท์ จํากดั 

-บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ 

จํากดั 

-สมาคมศนูย์การค้าไทย 

ไม่ม ี

10.นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์ 

-กรรมการอิสระ 

-กรรมการตรวจสอบ 

-กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 

ได้รับแต่งตังเมือวันที 25 

กุมภาพันธ์ 2562 

39 ไม่ม ี ไม่ม ี -ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยั 

- 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 

-กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 

-ประธานเจ้าหน้าทีปฏิบตัิการ 

-กรรมการผู้จดัการ 

-บริษัท บี จสิติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

 

-บริษัท บิลค์ วนั กรุ๊ป จํากดั 

-บริษัท ลองกอง สตดูิโอ จํากดั 

ไม่ม ี



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน)    

 

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

เอกสารแนบ 1-7        แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

ชือ-สกุล / ตําแหน่ง 
อายุ  

(ปี) 

สัดส่วน

การถือ

หุ้น 

ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) / อืนๆ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ประวตัิการ

ทําผิด

กฎหมาย

ในระยะ 5 

ปี  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

11.นางดวงนภา ทองสี 

-  ผู้อาํนวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน ได้รบัแต่งตงั เมอืวนัที  

   มกราคม 2561 

-รักษาการประธานเจ้าหน้าที

การเงิน ได้รับแต่งตงัเมือวนัที 25 

กมุภาพนัธ์ 2562 

42 ไม่ม ี ไม่ม ี -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบญัช)ี 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ไม่ม ี ก.พ.2562 - ปัจจบุัน 

ม.ค. 2561– ปัจจบุนั 

 

เม.ย.2560 – ธ.ค.2560 

 

ธ.ค.2557– มี.ค.2560  

 

2550 - 2557 

- รักษาการประธานเจ้าหน้าทีการเงิน 

-  ผู้อาํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

- ทีปรึกษาผู้บริหารฝ่ายบญัชีและ

การเงิน 

-  ผู้อาํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน

และรักษาการหวัหน้าฝ่ายปฏิบตัิการ 

-  หวัหน้าฝ่ายบญัชีและการเงนิ  

-บริษัท บี จสิติกส์ จํากดั (มหาชน) 

ฝ-บริษัท บี จสิติกส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

-บริษัท เลิศวินยั แอนด์ ซนัส์ จํากดั 

 

-บริษัท ดีดี ธญัการย์ จํากดั 

 

-บริษัท ตงฮวั โฮลดิง จํากดั (มหาชน) 

ไม่ม ี

12. นายกฤษฎา  ปัณฑยุากร / 

ผู้อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

 - วนัทีได้รับแต่งตงั  

  1 สิงหาคม 2561 

39 0.029 ไม่ม ี  -ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ไม่ม ี

 

 

 

 

 

 

ส.ค.61 – ปัจจบุนั 

ก.ค.57 - 61 

 

 

 

 

- ผู้อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ   

- ผู้ จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ   

-บริษัท บี จสิติกส์ จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท ซวี่า (ประเทศไทย) 

จํากดั 

ไม่ม ี

13. นายศิรชชั  เพียรอทุยัวฒัน์ 

ผู้อํานวยการฝ่ายยทุธศาสตร์

องค์กรและบริหารธุรกิจ 

 -วนัทีได้รบัแต่งตงั 

  8 สิงหาคม 2561 

41 ไม่ม ี ไม่ม ี -ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิ

มหาวทิยาลยัมหดิล 

ไม่ม ี ส.ค.61 – ปัจจบุนั 

2558 – ธ.ค.2559 

2558 – ธ.ค.2559 

2559 – ธ.ค.2561 

 

-ผู้อํานวยการฝ่ายยทุธศาสตร์องค์กร

และบริหารธุรกิจ 

-Logistics Director 

-General Manager 

-Assistant Manager 

-บริษัท บี จสิติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

-บริษัท MM Logistics จํากดั 

-บริษัท Synova จํากดั 

-บริษัท Kerry Logistics จํากดั 

ไม่ม ี

14. นางอรุุจฉทั  สุภวนั 

ผู้อํานวยการฝ่ายปฎิบตัิการและ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

 -วนัทีได้รบัการแต่งตงั 

1 กมุภาพนัธ์ 2562 

59 ไม่ม ี ไม่ม ี -ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์เอกบริหารรัฐ

กิจ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ไม่ม ี ก.พ.2562 – ปัจจบุนั 

 

2535 – ธ.ค.2549 

 

2550 – ธ.ค.2555 

2556 - 2557 

-ผู้อํานวยการฝ่ายปฎิบตัิการและบริหาร

ทรพัยากรบุคคล 

-ทํางานในแผนกปฎิบตัิการตําแหน่ง

สดุท้ายคือผู้ จดัการฝ่ายฝ่ายปฎบิติัการ 

-ผู้จดัการฝ่ายบุคคล 

-ผู้จดัการฝ่ายปฎิบตัิการ 

-บริษัท บี จสิติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

-ยพีูเอส เอสซเีอส เซอร์วิสเซส จํากดั 

 

-ยพีูเอส เอสซเีอส เซอร์วิสเซส จํากดั 

-ยพีูเอส เอสซเีอส เซอร์วิสเซส จํากดั 

ไม่ม ี



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน)    

 

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

เอกสารแนบ 1-8        แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

ชือ-สกุล / ตําแหน่ง 
อายุ  

(ปี) 

สัดส่วน

การถือ

หุ้น 

ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) / อืนๆ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ประวตัิการ

ทําผิด

กฎหมาย

ในระยะ 5 

ปี  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ 

15. นางสาวกรวรรณ แสนชมภ ู

  - เลขานุการบริษัท  

- วนัทีได้รบัแต่งตงั  

  14 สิงหาคม 2561 

 

45 ไม่ม ี ไม่ม ี -ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ (การบญัช)ี 

มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุรี 

ไม่มี ก.ค. 2561 – ปัจจบุนั 

2558 – มิ.ย. 2561 

 

 

2554 – 2557 

 

2551-2554 

 

2649-2550 

- เลขานกุารบริษัท 

- ประธานเจ้าหน้าทีการเงิน 

- สมห์ุบญัช ี

- เลขานุการบริษัท 

- ผู้ จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

- ผู้ ช่วยผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

- ผู้ จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

- บริษัท บี จสิติกส์ จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท ตงฮวั โฮลดิง จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท ตงฮวั โฮลดิง จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท ตงฮวั โฮลดิง จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท ยเูนียนอินเตอร์ ประกนัภยั 

จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท ฟีนิกซ์ประกนัภยั (ประเทศไทย)

จํากดั (มหาชน) 

- บริษทั วี อาร์ วนั เรดิโอ จํากดั 

 

ไม่ม ี



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน)    

 

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

เอกสารแนบ 1-9        แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

2. หน้าทคีวามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบตัิหน้าทีตามทีกําหนดในมาตรา  89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที 4) พ.ศ. 2551 ซงึมีผลบงัคบัใช้ในวนัที 31 

สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซือสตัย์สจุริต รวมทงัปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทีประชมุผู้ ถือหุ้น ทงันี 

หน้าทีตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดงันี 

1. จดัทําและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปนี 

 ทะเบียนกรรมการ 

 หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท 

 หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เกบ็รักษารายงานการมีสว่นได้เสียทีรายงานโดยคณะกรรมการหรือผู้บริหาร และจดัสง่สําเนารายงานการมีสว่นได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบทราบภายใน 7  วนัทําการนบัแตว่นัทีบริษัทได้รับรายงานนนั 

3. ดําเนินการอนื ๆ ตามทีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

นอกจากนี เลขานุการบริษัทยงัมีหน้าทีอนืตามทีบริษัทมอบหมาย ดงันี 

 ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ทีเกียวข้อง และข้อพงึปฏิบตัิด้านการกํากบัดแูลในการดําเนินกจิกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 ทําหน้าทีในการดําเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัให้ปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติทีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานทีกํากบัดแูล เชน่ สํานกังานตลาดหลกัทรัพย์ฯ และดแูลการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศตอ่หน่วยงานทีกํากบัดแูลและสาธารณชน ให้

ถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมาย 

 จดัให้มีการปฐมนิเทศ ให้คําแนะนําแก่กรรมการทีได้รับการแต่งตงัใหม่ 

 หน้าทีอนื ๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากบริษทั 
 

 

 

 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน)    

 

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

เอกสารแนบ 1-10        แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

 

3. ข้อมูลการดาํรงตําแหน่งของกรรมการผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทร่วม, บริษัทย่อยหรือบริษัททเีกียวข้องของบริษัท 
 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 

รายชือ 

 

 

B 

 

บริษทัร่วม 

CPSL 

1.  พลเอก จงศกัดิ พานิชกลุ XX , / - 

2. นายฐิติศกัด ิสกลุครู X , / - 

3. นายวฒุิชยั ดวงรัตน์ / - 

4. นายสนัต ิพงค์เจริญพิทย์ / - 

5. นายประเสริฐ ศรีอฬุารพงศ์ / - 

6. นางสาวสทุธิรัตน์ ลีสวสัดิตระกลู / - 

7. นายธานี โลเกศกระวี / - 

8. นายดนยั เปียมทิพย์มนสั / / 

9. นายพงศ์ศริิ ศิริธร / , // - 

10. นางดวงนภา ทองสี /// - 

11. นายกฤษฎา ปัณฑยุากร /// - 

12. นายศิรชชั เพียรอทุยัวฒัน์ /// - 

13. นางอรัุจฉทั สภุวนั /// - 

หมายเหต ุ XX=ประธานกรรมการ X=รองประธานกรรมการ  /=กรรมการ //=ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  ///=ผู้ อํานวยการฝ่าย 

 

 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน)   

 

…………………………………… 

เอกสารแนบ 2-1    แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

     เอกสารแนบ 2 

 

รายละเอียดเกยีวกับกรรมการของบริษัทร่วม 

รายละเอียดเกียวกบักรรมการบริษัทร่วม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 มีดงันี 

 

รายชือ 

 

 

B 

 

บริษัทร่วม 

CPSL 

1. พลเอก จงศกัดิ พานิชกลุ XX , / - 

2. นายฐิติศกัดิ สกลุครู X , / - 

3. นายวฒุิชยั ดวงรัตน์ / - 

4. นายสนัต ิพงค์เจริญพิทย์ / - 

5. นายประเสริฐ ศรีอฬุารพงศ์ / - 

6. นางสาวสทุธิรัตน์ ลีสวสัดิตระกลู / - 

7. นายธานี โลเกศกระวี / - 

8. นายดนยั เปียมทิพย์มนสั / / 

9. นายพงศ์ศริิ ศริิธร / , // - 

10. นางสาวสขุวรรณ สุทธิวงศ์ - / , // 

11. นายตวงวุฒิ ปัญญาดิลก - / 

 

หมายเหตุ XX  =  ประธานกรรมการ 

  X = รองประธานกรรมการ 

  / = กรรมการ 

  // = กรรมการผู้จดัการ/ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

 

 
 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน)   
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เอกสารแนบ 3-1    แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ 3 

 

รายละเอียดเกยีวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน)   

 

…………………………………… 

เอกสารแนบ 3-2    แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครังที 2/2560 เมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2560  ได้ตังแต่ง

นางสาวธิดารัตน์ ทีอุทิศ ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานผู้ ตรวจสอบภายในของบริษัท และเลขานุการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ  เนืองจากมีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบและมีความเข้าใจในกิจกรรมและการ

ดําเนินงานของบริษัท จงึเหน็ว่ามีความเหมาะสมทีจะปฎบิตังิานหน้าทีดงักล่าวได้อยา่งเหมาะสมเพียงพอ 

 

 ทงันี การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตัง ถอดถอน โยกย้ายผู้ ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนมุตัิ หรือได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

รายละเอียดเกยีวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

ชือ-นามสกลุ นางสาวธิดารัตน์ ทีอทิุศ 

ตําแหน่ง หวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน 

วฒุกิารศกึษา ปริญญาตรีบญัชี – การบญัช ี

ประวตักิารอบรม 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพตรวจสอบภายในของประเทศไทย รุ่นที 48 

(CPIAT) 

2.หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน ปี 2561 

ประสบการณ์ทํางาน เจ้าหน้าทีตรวจสอบภายใน บริษัท บางกอกสหประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 

 เจ้าหน้าทีตรวจสอบภายใน บริษัท คาร์แมกซ ์พระราม  กรุ๊ป จํากดั 

 เจ้าหน้าทีตรวจสอบภายใน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 เจ้าหน้าทีฝ่ายปฏิบตักิารอาวโุส บริษัท บซิเินส ออนไลน์ จํากดั (มหาชน) 

หน้าทีความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในขององค์กร รายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร  โดยมีบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบดงันี  

1.  สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในขององค์กร    

     เพอืพฒันาและปรับปรุงระบบการควบคมุภายในให้มีประสทิธิภาพและเหมาะสม 

     ยงิขนึ 

2.  สอบทานการและสนบัสนนุให้มีการพฒันาระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ 

     อย่างตอ่เนืองและสมําเสมอ 

3.  ปฏิบัติงานอืนทีเกียวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามทีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหาร 

 

 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน)   
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เอกสารแนบ 4-1    แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเกียวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

รายการ ผู้ประเมนิราคาทรัพย์สิน 
วัตุประสงค์การประเมนิราคา

ทรัพย์สิน 
วันทีประเมนิ 

ทรัพย์สิน 
ราคาประเมิน ผู้ควบคุมการปฎบัิติงาน 

 (บาท) หรือผู้ประเมนิหลัก 

สทิธิการเชา่ทีดนิ พร้อมสงิปลกูสร้าง ท่าเทียบเรือ-โกดงัพกัสินค้า และอาคาร

สนบัสนนุ พร้อมสว่นควบ รวม 11 รายการ สญัญาเช่าทีดิน ฉบบัลงวนัที 4 ธ.ค. 

2541 บนทีดนิโฉนดเลขที 464, 9286, 10234, 11562, 11563, 16607, 

16608, 16677, 16678, 21279, 23209, 23210, 23212, 23473 รวม 14 

โฉนด และบางส่วนของโฉนดเลขที 5377 เนือทีดนิเช่าร่วม 96-0-7 ไร่ หรือ 

38,407 ตร.ว.  

ทีตงั 8/1หมู่ที 8 ถนนสขุุมวทิ (สายเก่า) ตําบลบางปะกง อาํเภอบางปะกง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ใช้หลกัเกณฑ์เพือทราบมลูค่าจากการใช้ประโยชน์ (Value In Use) ของ

โครงการ โดยใช้รายได้ (Income Approach) 

รายงานเลขที A62GEN0060-1 

184,100,000.00  บริษทั ซีพีเอม็ แคปปิตอล จํากดั 

เพือทราบมลูค่าการใช้ประโยชน์ 

(Value In Use) ของโครงการจากงบ

การเงนิ เพือทดสอบด้อยค่าเพือ

ประโยชน์ทางการบญัชี 

21 ม.ค. 2562 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน)   
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เอกสารแนบ 4-2    แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

รายการ ผู้ประเมนิราคาทรัพย์สิน 
วัตุประสงค์การประเมนิราคา

ทรัพย์สิน 
วันทีประเมนิ 

ทรัพย์สิน 
ราคาประเมิน ผู้ควบคุมการปฎบัิติงาน 

 (บาท) หรือผู้ประเมนิหลัก 

เครืองจกัรในอตุสาหกรรมท่าเทียบเรือ และโกดงัพกัสนิค้า รวม 6 รายการ 

(เป็นเครืองจกัรทีไม่จดทะเบียนเครืองจกัร จํานวน 6 รายการ) 

ทีตงั 8/1หมู่ที 8 ถนนสขุุมวทิ (สายเก่า) ตําบลบางปะกง อาํเภอ 

บางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ใช้หลกัเกณฑ์เพือกําหนดมลูค่าตลาด โดยใช้วิธีคํานวณจากต้นทุน (Cost 

Approach) เป็นวิธีสรุปมลูค่าทรัพย์สิน 

รายงานเลขที A62GEN0059 

18,713,000 บริษัท ซีพีเอม็ แคปปิตอล จํากดั 

เพือทราบมลูค่าทรัพย์สนิ นําไปใช้

ภายในกจิการทีมิใช่วตัถปุระสงค์

สาธารณะปัจจบุนั 

21 ม.ค. 2562 
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เอกสารแนบ 5-1        แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

 

 

 

 

 

 
   เอกสารแนบ 5 

  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 
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เอกสารแนบ 5-2        แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บี จสิติกส์ จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอสิระ จํานวน  ท่าน ดังนี 

 

.นายวุฒิชยั ดวงรัตน์  ประธานกรรมการตรวจสอบ* 

.นายประเสริฐ ศรีอฬุารพงศ์ กรรมการตรวจสอบ* 

.นายสนัติ  พงค์เจริญพิทย์  กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต ุ

นายวฒิุชยั ดวงรัตน์ ได้ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมือวนัที 22 ตลุาคม 2561 

นายประเสริฐ ศรีอฬุารพงศ์ ได้ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมือวนัที 22 ตลุาคม 2561 และลาออกจากกรรมการตรวจสอบ เมือวนัท ี 8 กมุภาพนัธ์ 

2562 

 

ได้ปฏิบตัิภารกิจตามขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  และตามข้อบงัคบัของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุรายไตรมาส เพือพิจารณา

เรืองตา่ง ๆ โดยมีข้อสรุปดงัต่อไปนี 

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจําปี) ทีถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลทีเกียวข้องของ

บริษัทอยา่งเพียงพอกอ่นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในทีเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

รวมทังพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา

แต่งตัง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ

หน่วยงานอนืใดทีรับผิดชอบเกียวกบัการตรวจสอบภายใน 

 

3. สอบทานให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบ ซึงสอดคล้องกับความเสียงองค์กร รวมทังกํากับดูแลการ

ปฏิบตัิงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงาน และมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบ

ภายใน 

 

4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสียงทีส่งผลกระทบกบับริษัท รวมถึงความเสียงเกียวกบัการทุจริต 

เพือให้มนัใจว่ามีการป้องกนัความเสียงทีจะทําให้เกิดโอกาสการทุจริตทีมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานของบริษัทน้อยทีสุด 

 

5. พิจารณาและทบทวนนโยบายดงัต่อไปนี ให้มีความเหมาะสมกบัรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมบริษัท วัฒนธรรม

องค์กร 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน)   
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เอกสารแนบ 5-3        แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

• นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั  

• นโยบายการกํากบัดแูลกจิการ  

• ประมวลจริยธรรม  

• นโยบายการเผยแพร่ข้อมลู 

• นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ ให้ข้อมลู และการสอบสวนเรืองร้องเรียน 

6. ดําเนินการให้ฝ่ายบริหารจดัให้มีกระบวนการรับและกํากบัดแูลการรับเรืองร้องเรียน 

 

7. สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์

หรือกฎหมายทีเกียวข้องกบัธุรกจิของบริษัท 

 

8. พิจารณาคัดเลือกเพือเสนอแต่งตงับุคคลซงึมีความเป็นอิสระและกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัท

ประสานงานกบัผู้สอบบัญชีเกียวกับวตัถปุระสงค์ในการดําเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และ

ปัญหาทีพบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นทีผู้สอบบญัชีเห็นว่าเป็นสาระสําคัญ รวมทงัเข้าร่วมประชุมกบั

ผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง  

 

9. พิจารณารายการทีเกียวโยงกนั หรือรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน

ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทังเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทํารายการดงักล่าว

อย่างถกูต้องครบถ้วน ทงันีเพอืให้มนัใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดตอ่บริษัท 

 

10. จัดทํารายงานผลการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของ

บริษัทซงึรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมลูดงัต่อไปนี 

• ความเห็นเกียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นทีเชือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

• ความเห็นเกียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

• ความเห็นเกียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

• ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

• ความเหน็เกียวกบัรายงานทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

• จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

• ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าทีตามกฎบตัร 

• รายการอืนทีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

11. ปฏิบตัิหน้าทีอืนๆ ตามทีได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบติัหน้าทีตามวรรคหนงึ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

และคณะกรรมการของบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน)   

 

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

เอกสารแนบ 5-4        แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

 

12. จดัให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทังคณะ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้

ปฏิบัติหน้าทีครบถ้วนตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีการปฏิบัติงานทีสอดคล้องกับ

แนวทางปฏบิตัทีิดี 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้กํากับดูแลให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัท สําหรับปี 2562 นี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตัง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบ

บญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 

7305 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 5113 ของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยการแต่งตังผู้ สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีขึนอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้ นในการ

ประชมุสามญัประจําปี 2562 นี 

 

 

 

 

                      

             นายวฒุิชยั  ดวงรัตน์ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน)   

 

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

เอกสารแนบ 5-5        แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงนิของ บริษัท บี จสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน)  

ซงึได้จดัทําขนึตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบญัญัตกิารบญัชี พ.ศ.2543 และพระราชบญัญัติ

วิชาชีพ พ.ศ.2547 รวมถงึการตีความและแนวปฏิบติั ทางการบญัชีทีประกาศใช้โดยสภาวิชาชพีบญัชี และพระราชบญัญติั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 คณะกรรมการบริษัทได้คํานึงถึงนโยบายการบญัชีทีนํามาปฏบิตั ิ และเชือว่า

นโยบายดงักล่าวมีความเหมาะสม และได้ถือปฏิบตัิอย่างต่อเนือง รวมทงัหมายเหตปุระกอบงบการเงินยงัได้เปิดเผยข้อมลู

ทีเป็นประโยชน์ และมีสาระสําคญัทางการเงิน โดยใช้ข้อมลูทีเป็นเหตเุป็นผลในการพิจารณา และการประมาณการที

รอบคอบมาสนบัสนนุ ผู้สอบบญัชีภายนอกของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงนิและแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเงือนไขไว้ใน

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

 

นอกจากนีคณะกรรมการบริษัทยงัมีหน้าทีในการควบคุมดแูล ให้บริษัทฯ มีระบบการกํากบัดูแลกิจการทีมีประสิทธิภาพ ซึง

รวมไปถงึการบริหารความเสียง การควบคมุภายใน และการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ เพือให้ความมนัใจในเรืองความถกูต้อง 

และครบถ้วนของข้อมลูทางการเงินของบริษัทฯ  

 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงประกอบด้วยคณะกรรมการอสิระทงัชดุ โดยมีหน้าทีในการ

ควบคมุดแูลความถกูต้อง และความเพียงพอของขนัตอนรายงานทางการเงิน รวมทงัการประเมินความเพียงพอของระบบ

ควบคมุภายใน และประสทิธิภาพของระบบการควบคมุภายในเป็นรายปี และความเป็นอสิระของระบบการตรวจสอบ

ภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี ในส่วนรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยระบบการควบคุมภายในของบริษัท และการตรวจสอบภายในของบริษัท

สามารถสร้างความเชือมนัได้วา่งบการเงนิและรายงานทางการเงนิของบริษัทมีความถกูต้องในสาระสําคญัแล้ว  

 

     

 

                                                                          พล.อ. จงศกัด ิพานิชกลุ                 

                                                                          ประธานกรรมการบริษัท 

 

 

                                                                               นายฐิตศิกัด ิสกลุครู 

                                                                            ประธานกรรมการบริหาร                                                    



บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน)   

 

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

เอกสารแนบ 6-1        แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

 

 

 

 

 

 
   เอกสารแนบ 6 

  แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนทีจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 

รอบปีบัญชสีนิสุดวันท ี31 ธันวาคม 2561 

 

                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน)   

 

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

เอกสารแนบ 6-2        แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 

  แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนทีจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 

รอบปีบัญชสีนิสุดวันท ี31 ธันวาคม 2561 

 
 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

  

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี ให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัท ในรอบปีบญัชทีีผ่านมา เป็นจํานวนเงนิ 1,605,000 

บาท (หนึงล้านหกแสนห้าพันบาทถ้วน) ซงึยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกิดขนึจริงทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน

โดยตรงทีจะเรียกเกบ็ต่างหาก ทงันีไม่เกิน 96,000 บาท (เก้าหมืนหกพนับาทถ้วน) 

 

ค่าบริการอืน ๆ (Non-Audit Fee) 

- ไม่ม ี– 

 

 

ช้อมลูข้างต้น  

 ถกูต้องครบถ้วนแล้ว ทงันี ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่าไม่มีข้อมลูการให้บริการอืนทีบริษัทและบริษัทย่อย 

จา่ยให้ข้าพเจ้า สํานกังานสอบบัญชีทีข้าพเจ้าสงักดั และบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกบัข้าพเจ้า   

 

          ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ........................................................................................................................... 

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

เมือปรับปรุงข้อมลูข้างต้น (ถ้ามี) ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่าข้อมลูทงัหมดในแบบฟอร์มนี แสดงค่าตอบแทนสอบบญัชีและ

คา่บริการอืนทีบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า  สํานกังานสอบบญัชีทีข้าพเจ้าสงักดั และบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้อง

กบัข้าพเจ้าและสํานกัสอบบญัชีดงักล่าว ทีถูกต้องครบถ้วน 

 

 

 ลงชือ___________________________ 

                                                                                                   (นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัุตน์)  

                                                                                            สงักดั     บริษัท กรินทร์ ออดทิ จํากดั  

                                                                                      ผู้สอบบญัชีของบริษัท บี จสิติกส์ จํากดั (มหาชน) 




