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ส่วนที่ 1
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิม บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)) ทำธุรกิจให้บริการด้าน

โลจิสติกส์แบบครบวงจร มีความมุ่งมั่นจะเป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการด้านโลจิ สติกส์แบบครบวงจรในห่วงโซ่อุปทาน
(Integrated Logistics) ของประเทศไทย จึงสร้างค่านิยมหลัก (Core Value) เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ขององค์กร และส่งผลต่อพฤติกรรมองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของพนักงานในองค์กร โดยสร้างโซลูชั่น
อย่างยั่งยืนด้วยวิธีการที่ชาญฉลาดให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจของเรา ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทน
อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น และบริษัทและพนักงานอาศัยอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน บริษัทจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงชื่อและโลโก้ของบริษัท เป็น บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่กระทรวง
พาณิชย์ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ
ของบริษัท
วิสัยทัศน์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ
เราจะเชื่ อ มโยงและผสานนวั ต กรรม เทคโนโลยี และบุ ค ลากร
เพื่ อให้ บริการด้านโลจิสติกส์อย่างเป็นเลิศ และสร้างเครือข่ายทั่วโลก
เพื่อขยายความสามารถการให้บริการอย่างสมบูรณ์แบบ
พันธกิจ ของบริษัท คือ
เราจะส่งมอบคุณค่าด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้แก่คู่ค้าเพื่อสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืน
ภาพรวมโครงสร้างธุรกิจ และการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย
1.บริการท่าเทียบเรือและลานตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเชื่อมต่อกับอ่ าว
ไทย
2.บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding Services and Transport
Management Service)และบริการพิธีการศุลกากร (Customs Clearance)
3.บริก ารขนส่ งในประเทศ โดยมี รถหั วลาก และหางลาก รองรับ งานบรรทุ ก สิ น ค้ าที่ ห ลากหลาย เช่ น ตู้ ค อน
เทรนเนอร์ สินค้าเทกอง สินค้าขนาดใหญ่
4.บริการบริหารจัดด้านโลจิสติกส์กบั โครงการต่างๆ (Project Management)
5.บริการบรรจุสินค้าแบบเต็มตู้และไม่เต็มตู้ เพื่อการส่งออกและนำเข้า (FCL&LCL Import & Export)
6.บริการขนส่งสินค้าและบริการระวางเรือระดับย่อย (NVOCC) บริการรวบรวมสินค้าตั้งแต่สองรายการขึ้นไปเพื่อ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (Consolidation) บริหารจัดการบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ (CFS) ทั้งการ
นำเข้าและส่งออก ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ (ท่าเรือคลองเตย)
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7.บริการที่ปรึกษาทางการค้า (Trade Consultant Service)
กลุ่มบริษัทที่ดำเนินการภายใต้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทั้งหมด 3 บริษัท โดยแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ 3
กลุ่มหลัก ดังนี้
1) กลุ่มธุรกิจให้บริการสินเชื่อ และแฟคเตอริ่ง
• บริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด (BYC) บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
2) กลุ่มธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
• บริษัท ซีพีเอส ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (CPS) บริษัทร่วมทีบ่ ริษัทถือหุ้นร้อยละ 26
3) กลุ่มธุรกิจพลังงาน
• บริษัท จีเอ พาวเวอร์ จำกัด (GAP) ประเทศสิงคโปร์ บริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40
โครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประวัติความเป็นมาของบริษัท
บริษั ท เริ่ ม ดำเนิ น ธุ รกิ จ ท่ าเที ย บเรือ และการให้ บ ริ ก ารอื่ น ๆที่ เกี่ ยวข้ อ ง ตั้ งแต่ ปี 2542 เป็ น ต้ น มา โดยได้ รั บ
ใบอนุญาตที่สำคัญเกี่ยวกับการให้บริการท่าเทียบเรือ ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ใบอนุญาตให้ใช้
ท่าเทียบเรือ ใบอนุญาตให้เปิดทำเนียบท่าเรือและโรงพักสินค้า และใบอนุญาตให้เปิดดำเนินการโรงพักสินค้าเพื่อตรวจ
ปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกนอกเขตทำเนียบท่าเรือ (ICD)
ในอดีต การดำเนินธุรกิจท่าเทียบเรือของบริษัท มีลักษณะเป็นท่าเทียบเรือสินค้าบรรจุตู้ (Container Terminal)
โดยมีการให้บริการกับเจ้าของเรือ เจ้าของตู้สินค้า และผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้ า แต่เนื่องจากร่องน้ำบางปะกงตื้นเขินเรือ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเข้าเทียบท่าเรือของบริษัทไม่ได้ ส่งผลให้รายได้ของบริษัทลดลงอย่างมาก ปัจจุบัน บริษัทจึง
ต้องปรับเปลี่ยนมาให้บริการกับเรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง (ขนส่งภายในประเทศ) และเรือลำเลียงที่ขนสินค้าประเภทเทกอง
ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา
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ตามแผนการขยายธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ในด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ นั้ น บริ ษั ท ได้ เริ่ ม ดำเนิ น ธุ ร กิ จ บริ ก ารขนส่ งทางถนน
การบริการให้เช่ารถเครน การจำหน่ายรถบรรทุก และ การบริการซ่อมรถ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นมา ปัจจุบัน
ในส่วนการจำหน่ายรถบรรทุก และ การบริการซ่อมรถบริษัทไม่ได้ดำเนินงานด้านนี้แล้ว
ปัจ จุบั น บริษั ท จึงสามารถให้ บ ริการด้ านโลจิ สติ กส์ แบบครบวงจรในห่วงโซ่ อุป ทาน (Integrated Logistics)
ที่หลายหลากมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรมากขึ้น ซึ่งโดยสรุปแล้วมีการบริการที่ดำเนินการอยู่
คือ ท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าเทกอง โรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกนอกเขตทำเนียบ
ท่าเรือ (ICD) คลังสินค้าทั่วไปและบริหารภายในคลังสิ นค้า การขนถ่ายสินค้า การให้เช่ารถเครน บริการดำเนินพิธีการ
ศุลกากรสำหรับการนำเข้าและส่งออก การขนส่งทางถนนทั้งในประเทศและการขนส่งข้ามแดน
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 นางบงกช รัศมีไพศาล ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้เปลี่ยนนามสกุล จากเดิม
นางบงกช รัศมีไพศาล มาเป็น นางบงกช รุ่งกรไพศาลแทน
วัน ที่ 28 พฤษภาคม 2558 ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำปี 2558 มี ม ติ แ ต่ งตั้ งนายฐิติ ศั กดิ์ สกุ ลครู เป็ น
กรรมการแทนนายศุภกิจ ดุลยพิชช์ กรรมการที่ออกตามวาระ
วันที่ 28 มิถุนายน 2558 นายยงยศ ปาละนิติเสนา กรรมการบริษัท โดยแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการ
เป็นกรรมการบริษัท
วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนัส เป็นกรรมการบริษัทแทนนาย
ยงยศ ปาละนิติเสนา กรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป พร้อมทั้งมอบหมายให้ดำรง
ตำแหน่ งประธานเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก าร (Chief Operation Officer) อี ก ตำแหน่ งหนึ่ งโดยให้ มี ผ ลตั้ งแต่ วั น ที่
24 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป
วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการลาออกของนางบงกช รุ่งกรไพศาล จากตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารของบริษัทเนื่องจากมีภารกิจอื่นๆ มากขึ้น รวมถึงได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ Logistics
System & Trade Facilitation ของสภาผู้ส่งสินค้ าทางเรือแห่งประเทศไทย จึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทได้อย่างเต็มกำลัง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามนางบงกช
รุ่งกรไพศาล ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการบริษัท ต่อไป
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายกิจจา สมัญญาหิรัญ ซี่งได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการ
วันที่ 25 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการได้รบั ทราบการลาออกของ นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2558 และมีมติแต่งตั้ง นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(Chief Executive Officer) (เพิ่มเติมจากตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2558 เป็นต้นไป
แทนนางบงกช รุ่งกรไพศาล ทีไ่ ด้ลาออกจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ 16 ตุลาคม 2558 บริษัทได้รับแจ้งจากพลเอก มนตรี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการว่าประสงค์จะลาออก
จากการเป็นประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป และได้รับแจ้งจาก
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นางบงกช รุ่งกรไพศาล ว่าประสงค์จะลาออกจากการเป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
เป็นต้นไป
วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
1. พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการ แทน พลเอก มนตรี สังขทรัพย์
2. นายมานิ ต นิ ธิป ระที ป เป็ น กรรมการแทนนายกิ จ จา สมั ญ ญาหิ รัญ และเป็ น กรรมการตร วจสอบแทน
นายสุรัตน์ ประลองศิลป์
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ โดยเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานใหญ่มาที่ เลขที่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิต K ถนนพระราม
4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
วัน ที่ 10 พฤศจิ ก ายน 2559 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษั ท ได้ มี ม ติ แ ต่ งตั้ งนายทวี กุ ล เลิ ศ ประเสริฐ เป็ น
กรรมการบริษัทแทนนางบงกช รุ่งกรไพศาล กรรมการที่ได้แจ้งความประสงค์ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน
2559 รวมถึง รับทราบการลาออกของนายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ที่มีผลในวันเดียวกัน โดยคณะกรรมการจะสรรหาผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งต่อไป
บริษัทได้รับแจ้งข้อมูลการเวนคืนที่ดินจำนวน 1 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา สำหรับค่าทดแทนที่ดินในอัตราตารางวา
ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 13.55 ล้านบาท และค่าทดแทนค่า รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและความเสียหายอื่นๆ เป็นเงิน 9.14
ล้านบาท (รวมค่าทดแทนเบื้องต้นทั้งสิ้นเป็นเงิน 22.69 ล้านบาท) บริษัทได้บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
จำนวนเงิน 3.90 ล้านบาท ตามผลต่างของค่าทดแทนเบื้องต้นที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ค่าทดแทนที่ดินต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และวันที่ 18
ธันวาคม 2560 บริษัทได้ยื่น อุทธรณ์ ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและพืชผล การฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับการขอเพิ่มค่าทดแทน
ทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนนั้น
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 บริษัทดำเนินการนำโฉนดที่ดินของบริษัทไปให้เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนหักแบ่ง
ที่ดินที่ถูกเวนคืนแล้ว
วันที่ 30 มีนาคม 2561 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ เงินค่า
ทดแทนถึงบริษัทว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เห็นชอบกับมติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่
มีมติดังนี้
1) ยืนค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนกับทางราชการ และค่าเสียหายจากการประกอบธุรกิจ เนื่ องจากค่าทดแทนที่
คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นกำหนดให้เป็นธรรมแล้ว
2) ไม่กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาลดลงของที่ดินโฉนดเลขที่ 58293 ให้ เนื่องจากที่ดินส่วนที่เหลือยังใช้
ประโยชน์ได้ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่าทดแทนในส่วนนี้
3) เพิ่มค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 58293 ให้อีกเป็นเงิน 453,518 บาท
4) เพิ่มค่าทดแทนความเสียหายระหว่างการจัดหาสถานที่ประกอบการใหม่ให้อีกเป็นเงิน 109,411 บาท
โดยแจ้งด้วยว่ากรมทางหลวงจะได้ติดต่อให้บริษัทไปรับเงินค่าทดแทนในส่วนที่เพิ่มขึ้น พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายต่อไป
การฟ้ องร้องคดีเกี่ยวกับ การขอเพิ่ ม ค่ าทดแทนทรัพ ย์สิน ที่ ถูกเวนคื นต่ อไปนั้น เมื่ อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมได้แจ้ งผลคำวินิ จฉัยอุท ธรณ์ มาให้บ ริษัท ผู้อุท ธรณ์ ท ราบแล้ว บริษัท ซึ่งไม่เห็น ด้วยกับ คำวินิจฉัย ดังกล่ าวของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีสิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอเพิ่มค่าทดแทนต่อไปได้ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างฝ่ายบริหารพิจารณายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
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ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 บริษัทได้ยื่นขอรังวัดแบ่งขายเวนคืนที่ดินโฉนดเลขที่ 58293 ต่อมาเจ้าหน้าที่ที่ดินได้มี
หนั ง สื อ แจ้ ง ให้ ไ ปดำเนิ น การจดทะเบี ย นโดยให้ ไ ปดำเนิ น การพร้ อ มกั บ ผู้ แ ทนกรมทางหลวงตามหนั งสื อ แจ้ ง ลง
วันที่ 7 ธัน วาคม 2561 โดยแจ้งผลการรังวัดว่าเนื้ อที่ ในส่ วนที่ เวนคื นรังวัด แล้ วได้เนื้ อ ที่ 1 - 1 - 72 ไร่ (น้ อยกว่าที่ จ ด
ทะเบียนไว้ 0 - 1 - 05 ไร่)
เจ้าหน้าที่เวนคืนได้มีหนังสือแจ้งขอให้บริษัทคืนเงินค่าที่ดินที่บริษัทได้รับค่าเวนคืนไว้แล้ว เฉพาะส่วนที่รังวัด แล้ว
เนื้ อที่ ถู ก เวนคื น ลดลง 0 - 1 - 05 ไร่เป็ น เงิ น จำนวน 2,100,000 บาท เมื่ อวั น ที่ 27 สิ งหาคม 2562 บริษั ท ได้จ่ ายเงิน
จำนวน 2,100,000 บาท คืนให้แก่กรมทางหลวงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 บริษัทได้จดทะเบียนแบ่งขาย
เวนคืน (กันเขต) ที่ดินโฉนดเลขที่ 58263 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทได้ยื่นฟ้องคดีปกครองขอเพิ่มค่าทดแทนอีกเป็นเงินจำนวน 32,420,223 บาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ ยสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้ น
นับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายเงินหรือวางค่าทดแทนนั้น ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างพิจารณาชั้นแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครอง
กรมทางหลวง ที่ 1 อธิบดีกรมทางหลวง ที่ 2 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ 3 (ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม) ได้ยื่น
คำให้การแก้คดีฉบับลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 แล้ว ศาลปกครองกลางได้ส่งสำเนาคำให้การดังกล่าวมาให้บริษัทเพื่อให้
บริษัททำคำคัดค้านคำให้การยื่นต่อศาลปกครองกลางภายใน 30 วัน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 บริษัทได้ยื่นคำคัดค้าน
คำให้การต่อศาลปกครองกลางเรียบร้อยแล้ว
บริษัทมีการการฟ้องร้องบริษัทร่วม และผู้ค้ำประกันร่วม โดยในปี 2560 บริษัทได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีล้มละลาย
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 4 รายเป็นจำเลยต่อศาลล้มละลายกลาง เนื่องจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไม่ชำระหนี้แก่บริษัท
ต่อมาศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งดังนี้
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินั่ม คอร์นเทนเนอร์ ไลน์ส จำกัด และ
บริษัท แพลทตินั่ม เจด จำกัดแล้ว และได้ประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่
16 มกราคม 2561 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ในคดีที่ฟ้องลูกหนี้รายบริษัท แพลทตินั่ม คอนเทนเนอร์ ไลส์น จำกั ดเป็นจำนวนหนี้เงินต้น 154,107,150 บาท และ
ดอกเบี้ยถึงวันพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด (4 ก.ค.60) เป็นดอกเบี้ย 74,002,892.21 บาท รวมเป็นเงิน 228,110,042.21 บาท
และรายบริษัท แพลทตินั่ม เจด จำกัด เป็นจำนวนหนี้เงินต้น 2,715,850 บาท และดอกเบี้ยถึงวันพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
(4 ก.ค.60) เป็นดอกเบี้ย 382,142.74 บาท รวมเป็นเงิน 3,097,992.74 บาท
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินั่ม เอ็มเมอรัลด์ จำกัดแล้ว จะประกาศ
คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 13 มีนาคม 2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
บริษัทได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นเงินต้นจำนวน 301,005,827 บาท และดอกเบี้ยถึงวันพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาด (24 ก.ค.60) เป็นดอกเบี้ย 107,780,726.52 บาท รวมเป็นเงิน 408,786,553.52 บาท
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ท รัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินั่ม ไดมอนด์ จำกัดแล้ว จะประกาศคำสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 บริษัท
ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นเงินต้น 2,265,850 บาท และดอกเบี้ยถึงวันที่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
(4 ต.ค.60) จำนวน 332,024.56 บาท รวมเป็นเงิน 2,597,874.56 บาท
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
จากเดิ ม 14,453,608,907 บาท (หนึ่ ง หมื่ น สี่ พั น สี่ ร้ อ ยห้ า สิ บ สาม ล้ า นหกแสนแปดพั น เก้ า ร้ อ ยเจ็ ด บาท) เป็ น
10,453,608,907 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบสามล้า นหกแสนแปดพันเก้าร้ อยเจ็ดบาท) โดยการตั ดหุ้นสามัญที่ยังไม่ ได้
ออกจำหน่ายออก จำนวน 4,000,000,000 หุ้น (สี่พันล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีมติให้มีการเพิ่มทุนจด
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ทะเบียน จำนวน 5 บาท (ห้าบาท) จากเดิม 10,453,608,907 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบสามล้านหกแสนแปดพันเก้าร้อย
เจ็ดบาท) เป็น 10,453,608,912 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบสามล้านหกแสนแปดพันเก้าร้อยสิบสองบาท) โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจำนวน 5 หุ้น (ห้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการ
รวมมู ล ค่ า หุ้ น ของบริ ษั ท จากเดิ ม มู ล ค่ า หุ้ น ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 1 บาท (หนึ่ งบาท) เป็ น มู ล ค่ า หุ้ น ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 12 บาท
(สิบสองบาท) และลดทุนจดทะเบียนเพื่อล้างขาดทุนสะสม รวมถึงการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง
สิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท (BTC-W3) และแก้ ไขหนั งสื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 4 เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
ดำเนินการดังกล่าวของบริษัท
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกนายมานิต นิธิประทีป จากตำแหน่งกรรมการ
อิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลดทุนจด
ทะเบียนและชำระแล้วของบริษั ทจากเดิม 7,015,844,904 บาท (เจ็ดพันสิบห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่บาท)
เป็น 397,564,544.56 บาท (สามร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบสี่บาทห้าสิบหกสตางค์) โดยการลด
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้ จากมูลค่าหุ้นละ 12 บาท (สิบสองบาท) เป็น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์)
วัน ที่ 23 พฤศจิ กายน 2560 คณะกรรมการได้รับ ทราบการลาออกนายทวี กุ ลเลิ ศประเสริฐ จากตำแหน่ ง
กรรมการ รองประธานและกรรมการบริหาร
วันที่ 4 มกราคม 2561 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษั ท ครั้งที่ 1/2561 มี มติแ ต่งตั้ ง นายพงศ์ศิ ริ ศิริธร เป็ น
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
วัน ที่ 8 กุม ภาพั นธ์ 2561 ที่ ประชุมวิสามัญ ผู้ที่ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติการเพิ่ มทุนจดทะเบี ยนของ
บริษัทจากเดิม 592,371,171.68 บาท หรือเป็นจำนวน 871,134,076 หุ้น เป็น 957,033,230.80 บาท หรือเป็นจำนวน
1,407,401,810 หุ้ น โดยการออกหุ้ น สามั ญ เพิ่ มทุ น ใหม่ จำนวน 536,267,734 หุ้ น มู ลค่ าที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 0.68 บาท
(คิดเป็นมูลค่าโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 364,662,059.12 บาท) โดยเพิ่มทุนให้แก่บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด
(มหาชน) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าจำนวน 136,000,000 บาท (มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท)
เสนอขายในราคาหุ้นละ 0.90 โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 292,326,871 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบสองล้าน
สามแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ใน
อัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน
263,094,184 บาท (สองร้อยหกสิบสามล้านเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาท) และ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่
เกิน 200,000,000 หุ้ น ให้กับ ผู้ลงทุ นในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษั ท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
(“มิลล์คอน”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 180,000,000 บาท พร้อมทั้งจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่ ม ทุ น จำนวนไม่ เกิ น 43,940,863 หุ้ น (สี่ สิ บ สามล้ านเก้ า แสนสี่ ห มื่ น แปดร้อ ยหกสิ บ สามหุ้ น ) มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ
0.68 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTC-W3 นอกจากนี้ยังอนุมติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ("Whitewash") ให้แก่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด
(มหาชน)
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม และเปลี่ย นชื่อและโลโก้ของบริษัท
เป็น บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ที่กระทรวงพาณิชย์
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้รับเงินชำระค่าหุ้นและเพิ่มชื่อบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ใน
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ. 006) ที่ออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
ต่อไป
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วันที่ 2 มีนาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ โดยรวมการ
เพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด จากเดิม 397,564,544.56 บาท เป็น 592,796,735.40
บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 871,759,905 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 0.68 บาท
วันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 96,862,212 หน่วย ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1
ใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (B-W4) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทได้ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.20 บาท และกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 139,550,081.44 บาท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 957,033,230.80
บาท เป็นทุนจดทะเบียน 817,483,149.36 บาท โดยการตัดหุ้ นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออก จำนวน 205,220,708
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของ บริษัท และอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 65,866,304.16 บาท จากเดิม ทุนจดทะเบียน
817,483,149.36 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 883,349,453.52 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 96,862,212 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.68 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 96,862,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท และอนุมัติ
การจดทะเบียนสาขาของบริษัทเพิ่ม 2 สาขา ได้แก่ สาขาแหลมฉบังและสาขาระยอง
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2561 มีมติอนุมัติลงทุนใน บริษัท โซโกะจัน
จำกัด ผ่านการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,468 หุ้น ราคาหุ้นละ 3,646.68 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000,000 บาท ซึ่ง
ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ตกลงกัน บริษัทได้ชำระค่าหุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561
วันที่ 2 กรกฏาคม 2561 บริษัทยังได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้ นสามัญเพิ่มทุน (B-W4)
จำนวน 96,862,212 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จำนวน 12,651 หน่วย จะ
ถูกยกเลิกในภายหลัง
วัน ที่ 24 สิ งหาคม 2561 คณะกรรมการได้ รับ ทราบการลาออกนายวี ระศั ก ดิ์ สุ ตั ณ ฑวิ บู ล ย์ จากตำแหน่ ง
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2561 มีมติอนุมัติลงทุนในบริษัท มูนซ็อต เวน
เจอร์ แคปปิ ตอล จำกัด ผ่านการซื้อหุ้น สามั ญ เพิ่ม ทุน จำนวน 300,000 หุ้ น ราคาหุ้น ละ 100 บาท รวมเป็ นเงิน ทั้ งสิ้ น
30,000,000 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาพาร์ บริษัทได้ชำระค่าหุ้น 25% เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561
วันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2561 มีมติอนุมัติลงทุนในบริษัท ซีพีเอส ชิป
ปิ้งแอนด์โลจิสติกส์ จำกัด ผ่านการซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนจำนวน 46,800 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
4,680,000 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาพาร์ บริษัทได้ชำระค่าหุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกนางอารีย์ เติมวัฒนาภักดี จากตำแหน่ งกรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 มีมติแต่งตั้ง นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ เป็น
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนายวีระศัก ดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการที่แจ้งความประสงค์ลาออก โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 และแต่งตั้ง นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน
นางอารีย์ เติมวัฒนาภักดี กรรมการที่แจ้งความประสงค์ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561
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วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 มีมติแต่งตั้ง นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ เป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 และแต่งตั้งนายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ เป็นกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 29 มกราคม 2562 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 มีมติให้บริษัทสามารถให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเงินแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน จำนวน 150 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยรัอยละ 15 ต่อปี กำหนดชำระคืนเงินกู้ ใน
วันที่ 30 มีนาคม 2562 ผู้ขอกู้มีหลักทรัพย์ค้าประกันประเภทหุ้นสามัญของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งมีมูลค่าสูงเป็นจำนวนสองเท่าของวงเงินที่ขอกู้ ถ้าราคาหุ้นในตลาดลดลงมากกว่า 20% ผู้กู้ต้องเติมหลักประกันให้ครบ
ไม่น้อยกว่าสองเท่าของวงเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 บริษัทได้รับชำระเงินต้นจำนวน 150 ล้านบาท
คืนเรียบร้อยแล้ว
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกของนายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ จากตำแหน่ง
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 มีมติแต่งตั้ง นางดวงนภา ทองสี เป็น
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการได้ รับทราบการลาออกของนายสันติ พงค์เจริญพิทย์ จากตำแหน่ง
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 บริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด เรียกชำระค่าหุ้นงวดที่สอง 25% ของเงิน
ลงทุนจำนวน 30 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 บริษัทได้ชำระค่าหุ้นงวด
ที่สอง 25% เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
วัน ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุ มัติ การเพิ่มทุ นจดทะเบี ยนของ
บริษั ท จากทุ น จดทะเบีย นเดิม 883,340,850.84 บาท หรือเป็น จำนวน 1,299,030,663 หุ้น เป็ น ทุน จดทะเบี ยนใหม่
1,757,131,698.04 บาท หรือเป็นจำนวน 2,584,017,203 หุ้น โดยเพิ่ม อีกจำนวน 873,790,847.20 บาท หรือเพิ่มเป็น
จำนวน 1,284,986,540 หุ้น โดยแบ่งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 871,759,905 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้น
สามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน หุ้นละ 0.33 บาท ในกรณีที่มีเศษทศนิยมของหุ้นจาก
การคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง และอนุมัติให้ ออกและเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ครั้งที่ 5
(B-W5) จำนวนไม่เกิน 290,586,635 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ได้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการ
คำนวณให้ปัดเศษทิ้ง) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษั ทได้ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิหุ้น
ละ 0.35 บาท และกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 1 ปี 6 เดือนนับแต่วันที่อออกใบสาคัญ แสดงสิทธิ เป็นจำนวนไม่เกิน
290,586,635 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.68 บาท และอนุมั ติ จัดสรรหุ้ นสามัญ เพิ่มทุ นจำนวนไม่เกิน 90,430,000 หุ้ น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิท ธิ ครั้งที่ 3 (B-W3) และอนุมัติจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 32,210,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดง
สิทธิ ครั้งที่ 4 (B-W4)
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 มีมติแต่งตั้ง รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์
เป็ น กรรมการ กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง แทนนายสัน ติ พงค์ เจริญ พิ ท ย์
กรรมการที่แจ้งความประสงค์ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
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วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 มีมติอนุมัติลงทุนในบริษัท มูนซ็อต เวน
เจอร์ แคปปิตอล จำกัด ผ่านการซื้อหุ้น สามั ญ เพิ่ม ทุน จำนวน 200,000 หุ้ น ราคาหุ้น ละ 100 บาท รวมเป็ นเงินทั้ งสิ้ น
20,000,000 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาพาร์ บริษัทได้ชำระค่าหุ้น 50% เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 และอนุมัติให้เข้า
ทำรายการในการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ จำนวน 2 โครงการ โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท GA
Power Pte. Ltd. บริ ษั ท จำกั ด จดทะเบี ย นภายใต้ ก ฎหมายประเทศสิ ง คโปร์ (“GAP”) ทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลเลขที่
201526636G ด้วยเงินลงทุนไม่เกิน 160 ล้านบาท ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40.00 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว โดย GAP
เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ในสั ด ส่ ว น 100% และเป็ น ผุ้ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล งทุ น ในบริ ษั ท GA Power Solar Park Huong Son Ltd.,
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ERC No. 3002119528 และ GA Power Solar Park Cam Xuyen Ltd.,ทะเบียนนิตบิ ุคคลเลขที่
ERC No. 3002119510 นิ ติ บุ ค คลจดทะเบี ย นภายใต้ ก ฎหมายประเทศสาธารณรั ฐ สั งคมนิ ย มเวี ย ดนาม (“ประเทศ
เวียดนาม”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดหาติ๋ญ (Ha Tinh)
ประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้ง 2 โครงการ จำนวน 58.00 เมกะวัตต์ ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวถือ
เป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 20.04 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมดังนั้น บริษัทฯ มี
หน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศในการเข้ าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งหนังสือเวียนเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
ภายใน 21 วัน นับจากวันที่มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องไม่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ และบริษัทได้ชำระค่าหุ้นงวดแรกจำนวน 58 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกของ รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ จากตำแหน่งกรรมการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 มีมติแต่งตั้ง นางสาวสุรวีย์ ชัยธำรงค์กูล
เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ กรรมการ
ที่แจ้งความประสงค์ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562
วันที่ 12 กันยายน 2562 บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทที่กระทรวงพาณิ ชย์ โดยรวม
การเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จากเดิม 592,796,735.40 บาท เป็น 904,019,533.88 บาท โดยแบ่งเป็น
หุ้นสามัญจำนวน 1,329,440,491 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท
วันที่ 26 กันยายน 2562 บริษัทยังได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (B-W5)
จำนวน 290,555,129 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จำนวน 31,506 หน่วย จะ
ถูกยกเลิกในภายหลัง
วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ชำระเงินลงทุนในบริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 3 25% ของ
มูลค่าเงินลงทุนที่บริษัทอนุมัติจำนวน 50 ล้าน เป็นเงินจำนวน 12.5 ล้านบาท
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เปลี่ยนแปลงการลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศเวียดนาม 2 โครงการ
จำนวน 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 29.00 เมกะวัตต์โดยได้รับหนังสืออนุมัติ ในหลักการจากการไฟฟ้ า
ประเทศเวียดนาม (Vietnam Electricity : “EVN”) ตกลงจะรับซื้อไฟฟ้าจากทั้ง 1โครงการ แต่อยู่ระหว่างรอสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า (PPA) โดยมีระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี ให้กับ EVN และคาดว่าจะอัตรารับซื้อไฟฟ้า (Feed in Tariff หรือ
FIT ) ที่ 0.0709 USD ต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 20 ปี
วันที่ 8 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563
มี ม ติ แ ต่ งตั้ ง นายสมิ ท ร เหลี่ ย มมณี เป็ น กรรมการ กรรมการอิ ส ระ โดยมี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่ 8 กั น ยายน 2563 แทน
นางสาวสุรวีย์ ชัยธำรงค์กุล ซึ่งได้ลาออกจาการเป็น กรรมการ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 และแต่งตั้ง นายไพโรจน์
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ไววานิชกิจ เป็นกรรมการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563 แทนนายดนัย เปี่ยมทรัพย์มนัส ซึ่งได้ลาออกจากการเป็น
กรรการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
วันที่ 21 กันยายน 2563 ชำระเงินลงทุนในบริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิ ตอล จำกัด ครั้งที่4 (ครั้งสุดท้าย)
25% ของมูลค่าเงินลงทุนที่บริษัทอนุมัติจำนวน 50 ล้าน เป็นเงินจำนวน 12.5 ล้านบาท
วันที่ 28 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่28 กันยายน 2563 มีมติ
แต่งตั้ง นายสมิทร เหลี่ยมมณี เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่ า ตอบแทน แต่ งตั้ งนายธานี โลเกศกระวี เป็ น กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง แต่ งตั้ งนายธี ร บู ล ย์ อริย สุ ท ธิ ว งศ์ เป็ น
กรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งแต่งนายไพโรจน์ ไววานิชกิจ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 มีมติเข้า
ร่วมลงทุนใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 2,500 ล้านบาท คิด
เป็นมูลค่าเงินลงทุน 125 ล้านบาท เพื่อลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้ง นางสาวพีรญา โพธิประสาท ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล ขอลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ และ ประธานกรรมการ
บริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 มีมติ
แต่งตั้ง พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม เป็น กรรมการและประธานกรรมการบริษัท แทน พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล ซึ่งได้
ลาออกจาก กรรมการ และประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป และแต่งตั้งนาย
ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ เป็น กรรมการและประธานกรรมการบริหาร แทน นายพงศ์ศิริ ศิริธร ซึ่งได้ลาออกจาก กรรมการ
ทั้งนีม้ ีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
มีมติแต่งตั้ง พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล เป็น กรรมการ กรรมการอิสระ แทนนายวุฒิชัย ดวงรัตน์ ซึ่งได้ลาออกจาก
การเป็ น กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่ า ตอบแทน และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
อีกทั้งมีมติแต่งตั้งนางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกู ล ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนที่ 1 และประธาน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งพลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคน
ที่ 2 และประธานกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งนายธานี โลเกศกวี เป็ นประธานบริหารความเสี่ ยง โดยมี ผลตั้ งแต่
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
มีมติให้ดำเนินการเพิ่มทุนในบริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัทย่อย”) จำนวน 40 ล้านบาท จากเดิม 10 ล้านบาท
รวมเป็น 50 ล้านบาท
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 มีมติ
เข้าร่วมลงทุนในบริษัทร่วมจัดตั้งใหม่ กับ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (“NRF”) ในสัดส่วนการ
ลงทุนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 50 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 20 ล้านบาท เพื่อลงทุนในธุรกิจ
ด้านขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics)
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจหลักของบริษัท เดิมได้แก่ การให้บริ การท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าที่ท่าเรื อบางปะกง แต่เนื่องจาก
บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ครบวงจร บริษัทได้เริ่ มดำเนินการบริการขนส่งในประเทศทางบก และ
บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย บริการเช่ารถเครน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 ในส่วนการจัดจำหน่ายรถบรรทุก
และบริการซ่อมรถปัจจุบันไม่ได้ดำเนินการแล้ว ในปี 2561 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังด้านการบริการพิธีการศุลกากร และ
การรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และในปี 2562 บริษัทได้ปรับโครงสร้างบุคลากรด้านการบริการพิธีการศุลกากร
และการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทแบ่งตามลักษณะการให้บริการสามารถ
สรุปตามที่ปรากฏในงบการเงินของกลุ่มบริษัทได้ ดังนี้
โครงสร้างรายได้
2561
รายได้

รายได้
(พันบาท)

2562
%

รายได้
(พันบาท)

2563
%

รายได้
(พันบาท)

%

รายได้จากการให้บริการ
1. ธุรกิจท่าเทียบเรือ โรงพักสินค้า และค่าบริการ

44,135

สินค้าทัณฑ์บน

7.73

88,073 22.42

37,662

10.77
50.15

2. ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง

213,267 37.36

161,313 41.06 175,302

3. ธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์1)

303,166 53.11

131,421 33.45 103,556 29.25

4. รายได้อื่น2)
หมายเหตุ

1)
2)

10,270

1.80

12,029

570,838

100

392,836

3.06

33,022

9.43

100 349,542 100

บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ เมื่อเดือน ตุลาคม 2562
รายได้อื่น ได้แก่ การกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ กำไรจากการจำหน่ายลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย, ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

ลักษณะบริการ
ธุรกิจท่าเทียบเรือ
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิม บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)) “บริษัท” ประกอบธุรกิจ
การให้บริการท่าเทียบเรือและบริก ารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงเรือสินค้ าเทกองที่
บรรทุกสินค้าผ่านท่าเรือของบริษัท โดยลูกค้าของบริษัทจะมีทั้งลู กค้าที่เป็นเจ้าของเรือ เจ้าของตู้สินค้าและผู้นำเข้าและ
ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อการนำเข้าและส่งออก รวมทั้งให้บ ริการอื่นๆภายในท่าเทียบเรือของบริษัทอันได้แก่
บริการโรงพักสินค้า ขนถ่ายสินค้า บรรจุและแยกสินค้า ซ่อมแซมตู้สินค้า และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ท่าเทียบเรือของบริษัทตั้งอยู่ที่ เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท (บางนา-ตราด) กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่าเทียบเรือมีลั กษณะเป็นสะพานยื่นออกไปในแม่น้ำบางปะกงยาวประมาณ 147 เมตร
มีความกว้างหน้าท่าประมาณ 30 เมตร ความยาวหน้าท่าเรือประมาณ 1.48 เมตร ระดับความลึกหน้าท่า 4 - 5 เมตร
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีร่องน้ำลึกประมาณ 4.5 เมตร วัดจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สามารถรับเรือสิน ค้าระวาง
ขับน้ำสูงสุดขนาด 10,000 เดทเวทตัน (DWT)
ปริมาณเรือสินค้าที่ใช้บริการท่าเทียบเรือของบริษัทตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2563 เป็นดังนี้
ปี
จำนวนเรือระหว่างประเทศ (ลำ)
จำนวนเรือชายฝั่ง (ลำ)
2558
2559
2560
36
2561
30
2562
30
2563
82

จำนวนเรือสินค้าเทกอง (ลำ)
181
192
61
80
69
30

บริษัทมีโรงพักสินค้าและลานพั กตู้สินค้าของบริ ษัทมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 137,580 ตารางเมตร สามารถรองรับ ตู้
สินค้าได้ทั้งสิ้นจำนวน 15,000 TEUS โดยแบ่งเป็นดังนี้
ประเภทของคลังสินค้า

จำนวนอาคาร

จำนวนพื้นที่ (ตารางเมตร)

สินค้าขาเข้า 2 หลัง 1/

12,200

สินค้าขาออก 1 หลัง 2/

5,000

พื้นทีล่ านพักตู้สินค้า
(รวมพื้นที่ในและนอกเขตทำเนียบเท่าเรือ)

-

119,330

พื้นทีเ่ ก็บสินค้าอันตราย 2/

-

150

พืน้ ที่เก็บตู้สินค้าห้องเย็น 2/

-

900

รวม

-

137,580

อาคารโรงพักสินค้า

หมายเหตุ:

1/

โรงพักสินค้าขาเข้า 2 หลัง ตั้งอยู่ทั้ งในและนอกเขตทำเนียบท่าเรือ โดยอาคารที่อยู่ในเขตทำเนียบ
ท่าเรือมีพื้นที่ 7,200 ตารางเมตร และอาคารที่อยู่นอกเขตทำเนียบท่าเรือมี พื้นที่ 5,000 ตารางเมตร
ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้ปรับพื้นที่โรงพักสินค้าขาเข้าในเขตทำเนียบท่าเรือประมาณร้อยละ 65 ของพื้นที่
โรงพักสินค้ามาใช้เป็นพื้นทีส่ ำหรับโรงพักสินค้าขาออก

2/

ส่วนที่ 1-12

ตั้งอยูน่ อกเขตทำเนียบท่าเรือ

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

นอกจากนี้ในการประกอบธุรกิจบริษัทได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่างๆ จากอดีต
ที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุ ญาตต่างๆ อย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้ บริหารของบริษัท
เชือ่ มั่นว่าบริษัทจะไม่มีปัญหาในการขอต่ออายุของใบอนุญาตต่างๆ
ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ครบวงจร โดยเริ่มจากธุรกิจขนส่งในประเทศ ในเดือนธันวาคม
2558 โดยมีศูนย์บริ หารการขนส่งและซ่ อมบำรุงรถบรรทุกและรถเครนอยู่ที่ 273/15 หมู่ 6 ถนนบายพาส กม. 94-95
ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุ รี และได้จัดหา รถบรรทุ ก รถเครน เพื่อให้บริการลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้าง
บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามชำนาญมาดำเนิ น กิ จ การ อาทิ เ ช่ น พนั ก งานขั บ รถบรรทุ ก รถเครน ช่ า งซ่ อ มบำรุ ง ฯลฯ
เพื่อสนับสนุนธุรกิจเหล่านี้
นโยบายราคา และการแข่งขัน
ในทุกธุรกิจของบริษัท มีนโยบายเสนอราคาที่เหมาะสมแก่ลูกค้า โดยพิ จารณาจาก อุปสงค์และอุปทาน สภาวะ
ราคาตลาด และปริมาณการใช้ บริการเป็นสำคัญ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นไปตามจำนวนหรือขนาดของสินค้าที่มาใช้บริการ
ประกอบกับจำนวนครั้งของการใช้บริการของลูกค้ารายนั้น ๆ ซึ่งหากมีการใช้บริ การเป็นประจำบริษั ทจะมีส่วนลดให้
นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายราคาที่ให้ความเป็นธรรมกับลูกค้าทุกราย สำหรับช่องทางการแข่งขัน แบ่งเป็น
ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้า
1) ลูกค้าที่เป็นเจ้าของเรือ บริษัทจัดหาลูกค้าที่เป็นเจ้าของเรือเพื่อมาใช้บริการท่าเทียบเรื อของบริษัทโดยใช้
ความสัมพันธ์ที่ดีของผู้บริหารที่มีต่อลูกค้าดังกล่าว
2) ลูกค้าที่เป็นเจ้าของตู้สินค้า ลูกค้าที่เป็นเจ้าของตู้สินค้านั้นเป็นลูกค้าที่ติดต่อกับเจ้าของเรือที่ใช้บริการของ
บริษัทและฝ่ายการตลาดของบริษัทอยู่แล้ว
ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
บริ ษั ท เริ่ ม ต้ น ให้ บ ริ ก ารขนส่ งในประเทศกั บ กลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่ ใช้ บ ริ ก ารท่ า เที ย บเรื อ และโรงพั ก สิ น ค้ า อยู่ เดิ ม
นอกจากนี้ บริษัทยังใช้ฐานธุรกิจที่มีในภาคตะวันออก นำเสนอบริการขนส่งในประเทศให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
สภาวะการแข่งขัน
ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้า
ท่ าเที ย บเรื อ ของบริษั ท บี จิ ส ติ ก ส์ จำกั ด (มหาชน) ที่ ปั จ จุ บั น เปลี่ ย นมามุ่ งเน้ น ให้ บ ริก ารกั บ สิ น ค้ า เทกอง
เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในแม่น้ำบางปะกง ข้อได้เปรียบของท่าเรือของบริษัทคือ ท่าเรือรับบรรทุก
ที่สามารถรับเรือต่างประเทศ มีเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำท่าเรือ และสามารถรับเรือลำเลียงที่มีขนาดมากถึง 6,000 ตัน
มากกว่าท่าอื่น ๆ ในแม่น้ำบางปะกงที่สามารถรับเรือลำเลียงได้สูงสุดในขนาดที่น้อยกว่ามาก อย่างไรก็ตาม บริษัทได้หันมา
จับลูกค้าในกลุ่มสินค้าเทกองนี้ เป็นเวลาไม่นาน จึงยังมีฐานลูก ค้าที่น้อยกว่าคู่แข่ง แต่บ ริษัทยังคงพัฒนาและพยายามดึง
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ลูกค้าใหม่ให้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สินค้าเทกองหลายประเภท มีปริมาณการนำเข้าและส่งออกที่ ผันผวน
ตามฤดูกาล
ในส่วนของโรงพักสินค้าและคลังสินค้า บริษัทยังคงมีลูกค้าประจำใช้บริการอยู่จำนวนหนึ่ง อีกทั้งสรรหาลูกค้าราย
ใหม่เข้ามาใช้บริการ แม้เป็นเพียงการเช่าใช้ในระยะเวลาหนึ่งตามกำหนดสัญญา ซึ่งสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกัน
ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ภาวะการแข่งขันในธุรกิจขนส่งในประเทศมีการแข่งขันค่อนข้างสูง มี ผู้ให้บริการจำนวนมากแต่มี เพียงไม่กี่รายที่
สามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร ซึ่งเป็นนโยบายและเป้าหมายของบริษัท อันจะเป็นการสร้างความได้เปรียบ
ในเชิงการแข่งขัน ทำให้ลูกค้าเลือกมาใช้บริการของบริษัทมากยิ่งขึ้น บริษัทพยายามสร้างระบบการบริการที่ดี ระบบการ
ควบคุมคุณภาพของการบริการที่เข้มข้น และ การดูแลรักษาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อสร้างความแตกต่างกับ
คู่แข่ง และดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ
กลยุทธ์ทางการตลาด
นอกเหนือจากการบริการโลจิสติกส์ที่ครบวงจรแล้ว บริษัทยังได้สร้างพันธมิตรทางการค้า เพื่อขยายฐานลูกค้าให้
มากขึ้น
ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้า
บริษัทจึงได้พยายามดึงกลุ่มลูกค้าที่ขนส่งสินค้าโดยเรือสินค้าเทกอง ซึ่งจากระยะเวลาที่ผ่านมาถือได้ว่าบริษัท
สามารถพัฒนาการให้บริการกับลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับและเพิ่มปริมาณการขนส่งผ่าน
ท่าเทียบเรือของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพยายามรักษากลุ่มลูกค้าเดิมที่ขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่าเรือ
อื่น ๆ ให้ยังคงมาใช้บริการโรงพักสินค้า และการขนถ่ายสิน ค้าที่บางปะกงไว้ให้ได้มากที่สุด รวมถึงการให้บริการจัดเก็บ
สินค้าเทกองภายในลานวางพักสินค้าที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมอีกปริมาณหนึ่ง
ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากฐานลูกค้ากลุ่มเดิมของบริษัทที่ใช้บริการท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้า มีความต้องการใช้บริการขนส่งใน
ประเทศ ซึ่งบริษัทได้นำเสนอการบริการขนส่งเพิ่มเติมแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่สะดวก และสามารถลด
ต้นทุนในการขนส่ง ในส่วนของกลุ่มลูกค้าใหม่ บริษัทได้นำเสนอการบริการที่ครบวงจร ทำให้สามารถลดต้นทุนและสามารถ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ านโลจิ ส ติ ก ส์ ม ากยิ่ งขึ้ น ซึ่ งเป็ น การจู งใจกลุ่ ม ลู ก ค้ าใหม่ ให้ ม าใช้ บ ริ ก ารกั บ ทางบริษั ท มากยิ่ งขึ้ น
นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นในด้านคุณภาพของการบริการ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน อันจะทำให้ลูกค้า
มีความมั่นใจในบริการของบริษัท
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ความพึงพอใจของลูกค้า
ปี 2563 บริษัทได้มี การประเมินความพึงพอใจในการรับบริการต่างๆ ของลูกค้าผ่านแบบสอบถามของบริษัท
โดยมีการประเมินคุณภาพงานบริการ ของหน่วยงานท่าเรือ โกดังสินค้า ลานพักวางตู้สินค้า หน่วยงานด้านพิธีการศุลกากร
และการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลกลับมาพัฒนา
คุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลความพึงพอใจจากการประเมินดังนี้
การประเมินความพึงพอใจ

ปี 2563
ท่าเรือ

ขนส่ง

พิธีการศุลกากร

ด้านการให้บริการ

4

4

4

ด้านพนักงาน

4

4

5

ด้านสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก

5

n/a

n/a

หมายเหตุ ระดับการให้คะแนน มี 5 ระดับ คือ 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = ดี 5 = ดีมาก
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีการติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ เช่น ด้านคุณภาพของน้ำ เสียง
อากาศ เป็นต้น โดยมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท เอ็มเม็กซ์
แอสโซซิเอชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินการในการตรวจสอบผลกระทบดังกล่ าว ซึ่งบริษัทจะต้องส่งผลการตรวจสอบผลกระทบ
ดังกล่าวต่อกรมเจ้าท่าเป็นประจำ ทั้งนี้ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปฎิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและ
ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อม
3. ปัจจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
3.1.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท
เดิมบริษัทมีการประกอบธุรกิจหลักประเภทการให้บริก ารท่าเทียบเรือและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ความสามารถในการเติบโตของบริษัทจะขึ้นอยู่กับนโยบายและการบริหารงานทางด้านขนส่ง
ทางน้ำของรัฐบาลแต่ละสมัย โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการขนส่งทางน้ำ รวมถึงการออกกฎระเบียบและข้อบังคับ
เช่น การส่งเสริมและขยายการลงทุนท่าเทียบเรือกรุงเทพฯ ในแม่น้ำเจ้าพระยา การพัฒนาก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง ณ
ท่ าเที ย บเรือ แหลมฉบั ง การจัด สรรงบประมาณขุ ดลอกร่อ งน้ ำของกรมเจ้ าท่ า อาจส่ งผลกระทบต่ อ การลงทุ น และ
การขยายกิจการของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้และกำไรที่ลดลงได้
ทั้งนี้ บริษั ท ได้ด ำเนิน การบริห ารจัด การความเสี่ ยงนี้ โดยมีก ารขยายธุรกิจ โลจิส ติก ส์อื่น ๆ ที่ เกี่ย วข้อ ง
ซึ่งรวมถึง การขนส่งในประเทศและการให้บริการชนส่งข้ามแดน การให้บริการเช่ารถเครน การให้บริการด้าน Freight
Forwarder แบบครบวงจร การให้บริการให้คำปรึกษาด้าน Warehouse Solutions แบบครบวงจร และธุรกิจขนส่งด้าน

ส่วนที่ 1-15

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

E-Commerce อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งเน้นที่จะดำเนินธุรกิจท่า เทียบเรือและโรงพักสินค้าต่อไป และยังให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกั บวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ จะดำเนิน
ธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร
3.1.2 ความเสี่ยงจากการที่เรือสินค้าไม่สามารถเข้าเทียบท่าเรือของบริษัท
จากเดิมที่บริษัทประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือและธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยมี เรือบรรทุกตู้สินค้า
ระหว่างประเทศมาใช้บริการเที ยบท่า แต่เนื่องจากบริษั ทประสบปั ญหาร่องน้ำบางปะกงตื้นเขิน ทำให้เรือขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้รายได้ของบริษัทลดลงอย่างมาก
บริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยงโดยได้เปลี่ยนประเภทของสินค้าเป็นสินค้าเทกอง ซึ่งใช้เรือลำเลียงในการ
ขนถ่ายเป็นหลัก สามารถสัญจรในแม่น้ำบางปะกงด้วยร่องน้ำที่ตื้นกว่าได้ และบริษัทยังได้มีมาตรการในเรื่องของการใช้วัสดุ
ป้องกันสิ่งของหรือสินค้าตกหล่นลงแม่น้ำ เพื่อช่วยในเรื่องของร่องน้ำตื้นเขินได้อีกส่วนหนึ่งด้วย
3.1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราค่าน้ำมัน
ปัจ จุบั น บริษั ท ให้ บ ริการด้ านการขนส่ง ซึ่ งต้ น ทุ น ในการให้ บ ริการที่ ส ำคั ญ คื อ น้ ำมัน ซึ่ งอั ต ราน้ ำมัน ใน
ตลาดโลกที่ผ่านมามีความผันผวนสูง ทำให้ มีผลต่อต้นทุนการให้บริการ บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบนี้ โดยสัญ ญา
ให้บริการทีท่ ำกับทางคู่ค้า ได้มีการกำหนดเรื่องการเปลี่ยนแปลงของค่าบริการ ขึ้นอยู่กับอัตราค่าน้ำมันอย่างชัดเจน ซึ่งช่วย
ลดผลกระทบจากความผั น ผวนของราคาค่ าน้ ำมั น ได้ ในระดั บ หนึ่ ง และยั ง ได้ น ำระบบต่ าง ๆ เช่ น ระบบติ ด ตามรถ
มีเจ้าหน้าที่ Monitor ตลอดเวลา เพื่อควบคุมการขับขี่ของพนักงานให้อยู่ในเส้นทาง เป็นการช่วยประหยัดน้ำมันได้อีกส่วน
หนึ่ง
3.1.4 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นของธุรกิจขนส่ง
จากการที่ปัจจุบันในประเทศมีผู้ประกอบการขนส่งเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคา
อย่างรุนแรง บริษัทจึงได้นำข้อนี้มาประกอบการพิจารณาคำนวณอัตราค่าบริการ โดยบริษัทมีมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย
ลดรายจ่ายเพื่อที่จะสามารถแข่งขันในตลาดได้ แต่บริษัท ยังคงให้ความสำคัญ ถึงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นจุดแข็งของบริษัทในสภาวะการแข่งขันของธุรกิจขนส่งที่รุนแรงอีกด้วย ทั้งนี้ยังได้ขยายธุรกิจไปในส่วน
ของการขนส่งข้ามแดน ธุรกิจขนส่งเกี่ยวกับ ด้าน E-Commerce เพื่อสร้างฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นอีกด้วย
3.1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
ปัจจุบั นการให้ บริการของบริษัทมี การให้บ ริการแก่ลูกค้าน้อ ยรายจึงทำให้อาจจะมีความเสี่ยงต่อธุรกิจ
แต่ด้วยศักยภาพในการให้บริการปีที่ผ่านมา บริษัทมีความมั่นใจว่าจะรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิม และมีแผนการพัฒนาโดย
ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ขยายทีมงาน จัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ แผนพัฒนาการตลาด ด้วยทีมงานที่มี ประสบการณ์และความ
ชำนาญเฉพาะด้าน เน้นติดต่อลูกค้าในหลากหลายกลุ่มธุรกิจมากขึ้น เช่น กลุ่มลูกค้า E-Commerce กลุ่มลูกค้า SME เป็น
ต้น
3.1.6 ความเสี่ยงจากการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของบริษัทจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน
ทั้งจากกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และกรมศุลกากร ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าว ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดิน
ทะเล ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ ใบอนุญ าตให้เปิดทำเนียบท่าเรือและโรงพักสินค้า และใบอนุญาตให้เปิดดำเนินการ
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โรงพักสินค้า เพื่ อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตทำเนียบท่าเรือ
(รพท./ICD) ที่ริมน้ำ เป็นต้น ซึ่งใบอนุญาตแต่ละประเภทมีอายุแตกต่างกัน โดยจะมีอายุสิ้นสุดภายใน 1 – 15 ปี
ทั้งนี้ การต่ออายุใบอนุญาตแต่ละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่แตกต่างไปจาก
เดิม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อต้นทุนหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทมีการดำเนินการจัดการ
ที่ดีและปฏิบัติถูกต้องตามกฏระเบี ยบข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัดในระยะที่ผ่านมา ทำให้ผู้บริหารของบริษัท
เชื่อมั่นว่าบริษัทจะไม่มีปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อการได้รับการต่ออายุใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจดังกล่าว
3.1.7 ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าไม่สามารถชำระค่าบริการได้
จากสภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมาอยู่ในช่วงชะลอตัวและซบเซา ทำให้การทำธุรกิจ ส่วน
ใหญ่ประสบปัญหาเป็นจำนวนมาก ลูกค้าที่มาใช้บริการไม่สามารถชำระหนี้ ได้ตามกำหนด บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการ
เรียกเก็บค่าบริการไม่ได้
อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีวิธีการคัดกรองลูกหนี้อย่างเข้มงวด โดยการตรวจเช็คเอกสารเบื้องต้นจากคู่ค้า และ
ตรวจสอบที่ตั้งสำนักงาน สถานะบริษัท ตรวจดูฐานะทางการเงิน งบการเงิน จากแหล่งที่เชื่อถือได้เพือ่ ใช้ประกอบพิจารณา
การให้เครดิต ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการคัดกรองลูกค้า มีการทำสัญญาที่รัดกุมมากขึ้น มีการเรียกเก็บเงินมัดจำสำหรับ
ลูกค้ารายใหม่ เพือช่วยลดความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถเก็บหนี้ได้
3.1.8 ความเสี่ยงจากการสรรหาบุคลากร
เนื่องด้วยธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ต้องใช้ผู้ชำนาญการและมีความรู้ความสามารถเข้าใจ
ในธุรกิจเป็นอย่างดี และในส่วนของการให้บริการขนส่งต้องอาศั ยพนักงานขับรถที่มีความสามารถในการขับรถประเภท
พิเศษ และมีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด จึงอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการสรรหาบุคลกากรเหล่านี้
บริ ษั ท ได้ ให้ ค วามสำคั ญ กั บ บุ ค ลากรเหล่ า นี้ เป็ น อย่ า งมาก โดยมี ที ม บริ ห ารงานบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ คัดสรรพนักงาน จัดให้มีการพัฒนา อบรม ส่งเสริม รวมถึงการพิจารณาให้ค่าตอบแทนบุคล
กากรอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทต่อไป ซึ่งลดความเสี่ยงในเรื่องนีไ้ ด้
ทั้งนี้บริษัทได้มีช่องทางในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ระบบเพื่อน
แนะนำเพื่อ น Job website, Social media, Head hunter เป็น ต้น เพื่ อให้ได้ บุค ลากรที่ มีคุณ ภาพและตรงกับ ความ
ต้องการของบริษัทอีกขั้นตอนหนึ่ง ทั้งนี้ยังมีระบบต่าง ๆ เช่น Transportation Management System (TMS), ระบบ
บริหารจัดการและระบบติดตามรถยนต์ (GPS), ระบบบริหารจัดการลานตูค้ อนเทนเนอร์ (ICDMS) เพื่อสนับสนุนการทำงาน
ช่วยลดและประหยัดเวลาในการทำงาน รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในบริษัทได้อีกด้วย
3.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน
3.2.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น เป็นสิ่งที่ยากต่อการคาดเดา เนื่องจากมีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจในประเทศ นโยบายการเงินและการคลัง ภาวะ
เศรษฐกิจ โลก การคาดการณ์ และการเก็งกำไร เสถียรภาพการเมื องในประเทศและต่างประเทศ สงครามทางการค้ า
จิตวิทยาตลาด ข่าวลือต่างๆ และปัจจัยทางเทคนิค ซึ่งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นนั้น ก่อให้เกิดความเสี่ยง
แก่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการนำเข้า-ส่งออก หรือมีความเชื่อมโยงกับภาคต่างประเทศ
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แม้ว่าธุรกิจจะไม่สามารถควบคุมความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ ได้ และบริษัทยังมีลูกค้าที่ชำระด้วย
สกุลเงินต่างประเทศมีจำนวนไม่มาก แต่บริษัทก็คำนึงถึงความเสี่ยงนี้ โดยใช้เครื่องมือต่ างๆ ที่เหมาะสมในการพิจารณา
ป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้า การติดตามข่าวสารที่มีผลกระทบกับอัตราแลกเปลี่ยน และตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนอย่าง
สม่ำเสมอ รวมทั้งมีการศึกษาจัดเตรียมแผนที่จะทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) หรือ
การฝากเงินตราต่างประเทศไว้ในประเทศไทย (Foreign Currency Deposit : FCD) หากมีลูกค้าต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
3.3 ความเสี่ยงทีม่ ีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถอื หลักทรัพย์
3.3.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวนมาก ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
ในงวดบั ญ ชี ปี 2563 บริ ษั ท มี ผ ลขาดทุ น สะสมจำนวน 182.42 ล้ า นบาท และในงวดบั ญ ชี ปี 2562
มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 124.39 ล้านบาท บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นจำนวน 58.03 ล้านบาท บริษัทได้ลงทุนใน
บริษัทร่วม โดยมีส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 12.75 ล้านบาท ทำให้งบการเงินรวมในปี 2563
มีขาดทุนจากการดำเนินงาน จำนวน 57.09 ล้านบาท
บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น โดยลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย
เพื่ อให้ ธุรกิจ กลับ มาทำกำไรได้ โดยเร็ว อีก ทั้งได้ขยายการลงทุ นในธุรกิ จโรงไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิ ตย์ในประเทศ
เวียดนาม เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้กับบริษัทที่สูงขึ้น
3.4 ความเสี่ยงจากการบริหารการลงทุน
3.4.1 ความเสี่ยงจากการพิจารณาลงทุนในธุรกิจใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษัทได้มีแผนการบริหารการลงทุนโดยได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจ ใหม่ที่ไม่ ใช่ธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งในปี
2562 บริษัทได้ขยายการลงทุนในธุ รกิจพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ที่ประเทศเวียดนาม และการบริหารดำเนินการ
ก่อสร้ างโกดังเก็บ สิน ค้าที่ จังหวัดระยอง อย่ างไรก็ต ามการขยายธุรกิจ การลงทุ น ก็ขึ้น อยู่กั บปั จจั ยแวดล้ อมต่ างๆ เช่ น
นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าของภาครัฐ ความสามารถในการปฏิบัติตามคุณสมบัติและข้อกำหนดทางเทคนิคของแต่ละธุรกิจ
กฎหมายและการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ การจัดหาเงินทุน การแข่งขัน การเติบโตของอุตสาหกรรม ผลกระทบ
ด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม เป็นต้น และในปี 2563 บริษัทได้ เข้าร่วมลงทุนในบริษัทที่ดำเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกทั้งในประเทศและต่างประเทศ และร่วมลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งโดย
ระบบควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงจากการลงทุนเกิดขึ้น
การที่บริษัทพิจารณาตัดสินใจเข้าดำเนินโครงการต่างๆ บริษัทได้กำหนดขั้นตอนให้มีการสอบทานและ
วิเคราะห์การลงทุนรวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น การประเมินความเสี่ยงทางด้านการเงิน ความเสี่ยงด้าน
กฎหมาย ความเสี่ ย งด้ านเทคนิ ค และการวิ เคราะห์ ปั จ จั ย แวดล้ อ มที่ อ าจเปลี่ ย นแปลงไป ซึ่ งการพิ จ ารณาลงทุ น ใน
ต่างประเทศบริษั ทต้องมีพันธมิตรและที่ปรึกษาที่มีความชำนาญทางธุรกิจในประเทศที่ลงทุน เพื่อให้ผู้บริหารได้ มีความ
มั่น ใจว่ามีก ารป้อ งกั นความเสี่ย งอย่างเพี ย งพอและมี ผลตอบแทนที่ เหมาะสมก่ อนที่จ ะนำเสนอคณะกรรมการบริษั ท
พิจารณาตัดสินใจลงทุนต่อไป
3.5 ความเสี่ยงจากการบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
บริษัทได้ให้ความสำคัญของความเสี่ยงจากการดำเนินการก่อสร้างที่อาจเกิ ดความล่าช้าของผู้รับเหมาในการ
ก่อสร้างและการติดตั้งอุปกรณ์ ปัญหาทางด้านเทคนิควิศวกรรม ปัญหาจากภัยธรรมชาติ รวมถึงข้อจำกัดบางประการที่อาจ
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เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และ
ไม่สามารถเปิดดำเนินการโครงการได้ตามกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา
ทั้งนี้บริษัทมีการวางแผนและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดแนวทาง
และมาตรการในการกำกับ ดู แลและควบคุ ม การดำเนิ น การก่อ สร้างให้ เป็ นไปตามแผนที่ ก ำหนดไว้ เช่น การคัด เลือ ก
ผู้รับเหมาที่มีมาตรฐาน มีประสบการณ์และความชำนาญ พร้อมทั้งมีการจัดทำสัญญาที่รัดกุม การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่
มีคุณภาพมาตรฐานและส่งมอบสินค้าที่จัดซื้อได้ตามกำหนด การบริหารจัดการเงินลงทุนในการดำเนินโครงการ การให้
ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรอบ การดำเนินการในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อกำหนดต่างๆ การทำสัญญาประกันภัยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร
ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารโครงการให้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล ควบคุม และติดตามความคืบหน้าของโครงการ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการต่างๆ สามารถดำเนินการได้
ตามแผนและงบประมาณที่กำหนดไว้
3.6 ความเสี่ยงจากการทุจริตและการคอร์รัปชั่น
จากปั จจุ บั น การทุ จริต และการคอร์รัป ชั่ น เป็ น ปั ญ หาใหญ่ ที่ ป ระเทศไทยและทั่ วโลกได้ ให้ ค วามตระหนั ก ถึ ง
ความสำคัญและผลกระทบที่เกิด ขึ้นเป็นอย่างมาก การที่บริษัทประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์ แบบครบวงจรมีการติดต่อ
เกี่ยวข้องกับภาคเอกชน และหน่วยงานของภาครัฐ ติดต่องานราชการต่าง ๆ ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องการทุ จริต
คอร์รัปชั่นเกิดขึ้นได้
บริษัทดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานและให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ โดยบริษัทได้รับ
การรับ รองเป็ น สมาชิ ก ของแนวร่ วมต่ อ ต้ านคอร์รัป ชั่ น ของภาคเอกชนไทย (Thailand’s Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งบริษัทได้จัดทำนโยบายต่างๆ คู่มือต่อต้านคอร์รัปชั่นที่กำหนดหน้าที่
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน และในส่วนของการควบคุมภายใน ได้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยกำหนดบทลงโทษไว้อย่าง
ชัดเจนหากพบว่าพนักงานของบริษัทมีส่วนร่วมในการทุจริตและ การคอร์รัปชั่น โดยบริษัทจะพิจารณาข้อเท็จจริงผ่าน
คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ จากข้อมูล เอกสาร หลักฐาน และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนและผู้ที่
ถูกกล่าวหา
3.7 ความเสี่ยงจากโรคระบาดต่าง ๆ
เนื่องจากสภาวะโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลกอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
อย่างมากทั้งในส่วนการค้าและการลงทุน ตลาดหุ้น มีความเสี่ยงที่จะทำให้หลายภาคส่วนของธุร กิจชะลอตัว บริษัทได้
คำนึงถึงความเสี่ยงนี้ โดยระยะแรกได้มีมาตรการส่งเมล์แจ้งพนักงานอัพเดทข้อมูลข่าวสาร วิธีดูแลตนเองเพื่อเป็นการ
ป้ อ งกั น เบื้ อ งต้ น รวมถึ งการออกมาตรการการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งซึ่ งอาจมี ผ ลกระทบกั บ บุ ค ลากร และองค์ ก ร เช่ น
ห้ามพนักงานเดินทางไปยังกลุ่มประเทศสุ่มเสี่ยงและประเทศกลุ่มเฝ้าระวัง หากมีความจำเป็นจะต้องได้รับการพิจารณา
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อนทุกครั้ง เป็นต้น รวมถึงการจัดตั้งกลุ่มทำงานและ war room เพื่อประเมินสถานการณ์และ
ผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับทางธุรกิจ รวมถึงการปรับแผนงานหรือวางแผนงานใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจในช่ วงวิกฤตดังกล่าว เช่น ประสานงานกับ ตัวแทนเอเจนต์ที่ อยู่ในกลุ่ม ประเทศเสี่ ยงในการขอข้อมูล เพื่ อรองรับ
ผลกระทบทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด หรือแม้แต่การประชุมวางแผนกลุ่มธุรกิจที่อาจได้รับผลกระทบเชิงบวกเพื่อวางแผนรองรับ
การเติบโตของยอดขาย เช่น กลุ่มอีคอมเมิร์ช เป็นต้น นอกเหนือจากการดูแลและวางมาตรการกับพนักงานในองค์กรแล้ว
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ยังมีมาตรการข้อแนะนำไปยังครอบครัว และ ผู้ใกล้ชิดพนักงาน ที่เดินทางกลับจากกลุ่มประเทศเสี่ยง ให้หยุดและทำงานที่
บ้านเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน หากบ้านพักพนักงานอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยง หรือการเดินทางที่ต้องใช้รถสาธารณะ
ให้ ส วมหน้ ากากตลอดเวลา และรั ก ษาความสะอาดอย่ างเคร่งครั ด หากมี อ าการน่ า สงสั ย ให้ รี บ พบแพทย์ แ ละแจ้ ง
ผู้บังคับบัญชา ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทันที โดยได้มีการมอบหมายให้ฝ่ายที่รับผิดชอบติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อรายงาน
สถานการณ์โดยตรงต่อผู้บริหาร
3.8 ความเสี่ยงจากการถูกคุกคามทางคอมพิวเตอร์
ปั จ จุ บั น มี ก ารใช้ ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ อำนวยความสะดวกและทำกิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ แทบจะทุ ก ส่ ว นงาน
ความเสี่ยงที่เกิดจากการถูกคุกคามทางคอมพิวเตอร์ การโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ และอาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องความเสี่ยงนี้เป็นอย่างมาก โดยมีการ
จัดทำนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศและมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ มีการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้พนักงาน
มีระบบป้องกันจากการเข้าใช้งานของผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือ โดนบุกรุกจากไวรัสที่อาจทำให้ข้อมูลของบริษัทถูกทำลาย
เสียหาย มีการตรวจเช็คโปรแกรม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ มีการแจ้งเตือนพนักงานในส่วนของการใช้
จดหมายอิเล็คทรอนิกส์หรือเปิดไฟล์ที่แนบมา มีการบล็อกเว็บไซด์ที่ไม่เหมาะสม มีกระบวนการขั้นตอนการตรวจสอบกับ
ลูกค้า คู่ค้า ในการวางมาตราฐานธุรกรรมการด้านการเงินระหว่างกันอย่างเป็นแบบแผน รวมถึงการตรวจสอบในกรณีมี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ เช่นการโอนเงิน รวมทั้งควบคุมดูแลติดตาม และตรวจสอบการปฏิ บัติง านให้เป็นไปตาม
นโยบาย และมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทได้เจอเหตุการณ์ดังกล่าวและ
มาตราการที่ได้วางไว้สามารถป้องกันการสูญเสียและควบคุมได้อย่างรัดกุม
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรัพย์ถาวรหลัก
4.1.1 ยอดรวมของมูลค่าสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มีสินทรัพย์ที่ใช้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 จำนวน 232,123 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน
สิทธิการเช่าที่ดิน1/
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าที่ดิน1/
โรงพักสินค้า อาคารสำนักงาน
และส่วนปรับปรุง1/
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มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธ.ค.
2563 (พันบาท)
58,365
44,265
2
10,844

กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เป็นของบริษัท
เป็นของบริษัท
เป็นของบริษัท
เป็นของบริษัท
เป็นของบริษัท

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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รายการ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 1/
ท่าเรือ1/
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ
เครื่องใช้สำนักงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

มูลค่าตามบัญชี กรรมสิทธิ์
สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธ.ค.
2563 (พันบาท)
889 เป็นของบริษัท
- เป็นของบริษัท
1328 เป็นของบริษัท
109,232 เป็นของบริษัท
7,200 เป็นของบริษัท
232,123

แบบ 56-1

ภาระผูกพัน

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
จากการทำสัญญาเช่าซื้อ
ไม่มี

1/บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อใช้ในการประกอบกิจการเป็นระยะเวลา
30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2571 โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่าตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2542 ตามเงื่อนไขของสัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้ นประมาณ 494.20 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทได้จ่ายเงินค่า
สิทธิการเช่าที่ดินดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 134.90 ล้านบาท ซึ่งได้บันทึกไว้ในบัญชี “สิทธิการเช่าที่ดิน”
4.1.2 ใบอนุญาตและสัญญาการดำเนินงาน
บริษัทได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งมีการทำสัญญากับ
บุคคลอื่นในการให้บริการภายในท่าเทียบเรือของบริษัท ซึ่งตามใบอนุญาตและสัญญาดังกล่าวมิได้ระบุเงื่อนไขในการบอก
เลิกสัญญาใดๆ ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญ าตและสัญญาต่างๆอย่างเคร่งครัด รายละเอียดของ
ใบอนุญาตและสัญญาต่างๆ เป็นดังนี้
1.

ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ
คู่สัญญา
: ผู้ออกใบอนุญาต คือ กรมเจ้าท่า
ผู้ขออนุญาต คือ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลา
: ไม่มีกำหนดระยะเวลา
รายละเอียด
: 1. อนุ ญ าตให้ บ ริษั ททำการสร้างท่ าเทียบเรือ ขนาดเกินกว่า 500 ตัน กรอส และ
หลักผูกเรือกลางน้ำ 2 หลัก โดยบริษัทได้รับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2533
(สิ ท ธิ แ ละหน้ าที่ เดิ ม เป็ น ของ บริ ษั ท วนชั ย ไม้ อั ด จำกั ด ซึ่ งได้ โอนให้ แ ก่ บริ ษั ท
บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2542)
2. อนุญาตให้บริษัททำการซ่อมแซมและต่อเติมท่าเทียบเรือ ขนาดเกินกว่า 500 ตัน
กรอส ริมแม่น้ำบางปะกง โดยบริษัทได้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2544
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วัตถุประสงค์

: เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการขนถ่ายสินค้าบนท่าเทียบเรือ ซึ่งเป็นสินค้า
ประเภทตู้บรรจุสินค้าที่ต้องใช้เครนและรถบรรทุกกึ่งพ่วง ในการปฏิ บัติงานบนท่า
เทียบเรือ
การซ่อมแซมและ : บริษัทขยายท่าเทียบเรือจากเดิมที่ยาว 98 เมตร เป็น 148 เมตร และจากเดิมที่กว้าง
ต่อเติม
19 เมตร เป็น 30 เมตร ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544
เงือ่ นไข
: เนื่องจากสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่ให้สิทธิในการก่อสร้าง ดังนั้นเมื่อก่อสร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้วถือว่าสัญญาเป็นอันสิ้นสุด
2. ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ ขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอส
คู่สัญญา
: ผู้ออกใบอนุญาต คือ กรมเจ้าท่า
ผู้ขออนุญาต คือ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลา
: 1 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
รายละเอียด
: อนุ ญ าตให้ บ ริ ษั ท ใช้ ท่ า เที ย บเรื อ ขนาดเกิ น กว่ า 500 ตั น กรอส ในลำน้ ำ แม่ น้ ำ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เงื่อนไข
: บริษัทต้องควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง การจำกัดความเร็วของรถบรรทุก
รถขนส่งสินค้าในการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ ไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง ควบคุม
เสี ย งจากเครื่อ งจัก ร และกิ จกรรมการขนถ่ ายตู้ ค อนเทนเนอร์ รวมทั้ งตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการอนุญาต
3. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล
คู่สัญญา
: ผู้ออกใบอนุญาต คือ กระทรวงคมนาคม
ผู้ขออนุญาต คือ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลา
: 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียด
: อนุ ญ าตให้ บ ริ ษั ท เป็ น ผู้ ป ระกอบกิ จ การท่ า เรื อ เดิ น ทะเล ตามพระราชกฤษฎี ก า
กำหนดให้ กิ จ การท่ า เรื อ เดิ น ทะเลเป็ น กิ จ การค้ า ขายอั น เป็ น สาธารณู ป โภค
โดยมี ท่ า เรื อ ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 8/1 หมู่ ที่ 8 ถนนสุ ขุ ม วิ ท (บางนา-ตราด) กม. 52
ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การเปิดทำเนียบท่าเรือ และโรงพักสินค้าอนุมัติ
คู่สัญญา
: ผู้ออกประกาศ คือ กรมศุลกากร
ผู้ขออนุญาต คือ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลา
: 5 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป
รายละเอียด
: กรมศุลกากรอนุมัติให้ท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าของบริ ษัท ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 8/1
หมู่ ที่ 8 ถนนสุ ขุ ม วิ ท (บางนา-ตราด) กม. 52 ตำบลท่ า ข้ า ม อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเขตทำเนียบท่าเรือและโรงพักสินค้าอนุมัติตามกฎหมายว่า
ด้ว ยศุ ล กากร สำหรับ บรรทุ ก ของลงและขนของขึ้ น และเป็ น ที่ ส ำหรับ ตรวจและ
เก็บสินค้าที่ยังมิได้ตรวจปล่อย โดยบริษัทได้มีสัญ ญาประกันและทัณฑ์บน ว่าด้วย
ทำเนี ย บท่ าเรื อ และโรงพั ก สิ น ค้ า ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ต ามกฎหมาย และจะปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ คำสั่ ง และประกาศกรมศุ ล กากร และเพื่ อ เป็ น
หลั ก ประกั น การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา บริ ษั ท ได้ ให้ ธนาคารยู โอบี จำกั ด (มหาชน)
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เป็นผู้ค้ำประกัน ในวงเงิน 10,000,000 บาท กรณีเกิดความเสียหายต่อกรมศุลกากร
จากการที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว
5. ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง อนุมัติให้เปิดดำเนินการโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขา
ออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตทำเนียบท่าเรือ (รพท./ICD)ที่ริมน้ำ
คู่สัญญา
: ผู้ออกสัญญา คือ กรมศุลกากร
ผู้ให้สัญญา คือ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลา
: 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
รายละเอียด
: กรมศุลกากรได้อนุมัติให้บริษัทจัดตั้งโรงพั กสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้า และ
บรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตทำเนียบท่าเรือ (รพท./
ICD) ที่ริมน้ำ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 8/ หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท (บางนา-ตราด) ตำบลท่าข้าม
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยบริษัทได้มีสัญญาประกันและทัณฑ์บนไว้ต่อ
กรมศุลกากร เพื่อผูกพันรับผิดชอบในการที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากร
ให้จัดตั้ง (รพท./ICD) ที่ริมน้ำ ว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
และประกาศกรมศุลกากร และเพื่อเป็นหลักประกั นการปฏิบัติตามสัญญา บริษัทได้
ให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ค้ำประกัน ในวงเงิน 25,000,000 บาท กรณี
เกิดความเสียหายต่อกรมศุลกากร จากการที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว
6. ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง กำหนดเส้นทางขนส่งระหว่างท่าหรือที่ที่นำของเข้าหรือส่งของออกกับโรงพักสินค้า
เพื่ อตรวจปล่อ ยของขาเข้าและบรรจุ ข องขาออกที่ ข นส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตทำเนียบท่าเรือ
(รพท./ICD) ทีร่ ิมน้ำ
คู่สัญญา
: ผู้ออกประกาศ คือ กรมศุลกากร
ผู้ขออนุญาต คือ บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลา
: เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2543 เป็นต้นไป
รายละเอียด
: กรมศุลกากรกำหนดเส้นทางขนส่งตามเส้นทางต่าง ๆ เพื่อให้การขนส่งโดยระบบคอนเทน
เนอร์ ระหว่างท่าหรือที่ที่นำของเข้าหรือส่งของออกกับโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขา
เข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตทำเนีย บท่าเรือ (รพท./
ICD) ของบริ ษั ท ให้ เป็ น ไปด้ ว ยความเรีย บร้ อ ย สะดวก และรั ด กุ ม ซึ่ งเส้ น ทางขนส่ ง
ประกอบด้วย
1. ด่านศุลกากรแหลมฉบัง – รพท. บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
2. ด่านศุลกากรหนองคาย - รพท. บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
3. นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง - รพท. บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
4. นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง - รพท. บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
5. นิคมอุตสาหกรรมบางปู - รพท. บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
6. ทำเนียบท่าเรือของการท่าเรือแห่งประเทศไทย – รพท. บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล
จำกัด (มหาชน)
7. ทำเนียบท่าเรือของบริษัท ซี อาร์ ซี การท่าเรือ จำกัด (BMT) - รพท. บริษัท บางปะกง
เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
8. ทำเนี ย บท่ า เรื อ ของบริ ษั ท ปู น ซี เมนต์ จำกั ด (TPT) – รพท. บริ ษั ท บางปะกง
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แบบ 56-1

เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
9. ทำเนียบท่าเรือของบริษัท ยูนิไทย จำกัด- รพท. บริษัท บางปะกง เทอร์มิ นอล จำกัด
(มหาชน)
10. ท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุด - รพท. บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
11. ด่านศุ ลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ - รพท. บริษัท บางปะกง เทอร์มิ นอล จำกั ด
(มหาชน)
12. ทำเนียบท่าเรือของบริษัท บางปะกงเทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) - รพท. บริษัท บาง
ปะกงเทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
คูส่ ัญญา
: ผู้ออกใบอนุญาต คือ กรมขนส่งทางบก
ผู้ขออนุญาต คือ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลา
: 5 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
รายละเอียด
: อนุญาตให้บริษัทประกอบกิจการขนส่งไม่ประจำทางตามพระราชบัญญัติการขนส่งทาง
บก พ.ศ. 2522 โดยมีสถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถอยู่ที่บริเวณโฉนดเลขที่ 58293
ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทั ร่วม
การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อ 1
การทำธุรกิจของบริษัทหรือเป็นธุรกิจซึง่ อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตและจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับ
จากการลงทุนเป็นสำคัญ
สัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
ชื่อกิจการ
ประเภทกิจการ
ทุนชำระแล้ว (บาท)
สัดส่วนเงินลงทุน
ณ 31 ธ.ค. 2563

บจก. บียอนด์ แคปปิตอล

ให้บริการสินเชื่อ
และแฟคเตอริ่ง

10,000,000

100%

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ (บริษัท บียอนด์
แคปปิ ต อล จำกั ด ) มู ล ค่ า ทุ น จดทะเบี ย น 10,000,000 บาท และได้ จ ดทะเบี ย นจั ด ตั้ งบริ ษั ท กั บ กระทรวงพาณิ ช ย์
เมื่อวันที่ 13 มิถนุ ายน 2562 และชำระค่าหุ้นแล้วทั้งจำนวน
สัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วม
ชื่อกิจการ
บริษัทร่วมทางตรง :
บจก. แพลทตินั่ม คอนเทนเนอร์ไลน์ส (PCL)
บจก. แพลทตินั่ม เอ็มเมอรัลด์ ***
บจก. ซีพีเอส ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์*
GA Power Pte.Ltd.**

ส่วนที่ 1-24

ประเภทกิจการ

ทุนชำระแล้ว (บาท)

สัดส่วนเงินลงทุน

ขนส่งระหว่างประเทศ

800,000,000

40%

ขนส่งระหว่างประเทศ
บริการด้านชิปปิ้งและโลจิสติกส์
บริการให้คำปรึกษาด้านการ
จัดการ

216,000,000
18,000,000
160,000,000

45%
26%
40%

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
บจ. เดอะ เมกกะวัตต์*****
บจ. โซโกะจัน
บจ. มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล

บริษัทร่วมทางอ้อม :
บจ. แพลทตินั่ม เจด ****
บจก. แพลทตินั่ม ไดมอนด์ ****

แบบ 56-1

การผลิตและการส่งไฟฟ้า
บริหารจัดการด้านขนส่งและ
สถานที่เก็บสินค้า
บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนใน
ธุรกิจการเงินเป็นหลัก

125,000,000
2,400,000

10.25%
10%

92,500,000

13.28

ขนส่งระหว่างประเทศ
ขนส่งระหว่างประเทศ

248,000,000
216,000,000

PCLถือหุ้น 100%
PCLถือหุ้น 100%

*เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2561 มีมติอนุมัติให้ลงทุนในบริ ษัท ซีพีเอส
ชิปปิ้งแอนด์โลจิสติกส์ จำกัด ในสัด ส่วนร้อยละ 26 ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่ลงทุนคิดเป็นจำนวนหุ้น 46,800 หุ้น
ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 4,680,000 บาท
**เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการลงทุนในโรงไฟฟ้า
พลั งงานแสงอาทิ ต ย์ จำนวน 2 โครงการ โดยการซื้ อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริษั ท GA Power Pte.Ltd., บริ ษั ท จำกั ด
จดทะเบียนภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ (“GAP”) ด้วยเงินลงทุนไม่เกิน 160 ล้านบาท ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40.00
ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว โดย GAP เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 100% และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในบริษัท GA Power
Solar Park Huong Son Ltd., และ GA Power Solar Park Cam Xuyen Ltd., นิ ติบุคคลจดทะเบี ยนภายใต้กฎหมาย
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวี ยดนาม ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ลงทุนในธุ รกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ประเทศเวียดนาม ขนาดกำลั งการผลิ ต ติ ดตั้ งรวมทั้ ง 2 โครงการ จำนวน 58.00 เมกะวัต ต์ บริ ษั ท ได้ด ำเนิ น การชำระ
ค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ GA Power Pte. Ltd., งวดแรก จำนวนเงิน 58 ล้านบาท
***เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 บริษัท แพลทตินั่ม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด ขายหุ้นบริษัท แพลทตินั่ม เอ็มเมอรัลด์
จำกัด จำนวน 55% ให้กับนางวิมล ตันเจริญสุขจิต
****บจ.แพลทตินั่มเจดและบจ.แพลทตินั่มไดมอนด์ถือหุ้นโดยพีซีแอลร้อยละ 100 และบจ.แพลทตินั่มเอ็มเมอรัลด์ถือหุ้น
โดยพีซีแอลร้อยละ 55 และโดยบริษัทร้อยละ 45
บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุน โดยการขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทร่วมทั้งสองแห่ง คือ PCL จำนวน
3,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของ PCL และ PED จำนวน 972,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45 ของ
ทุนจดทะเบียนของ PED โดยที่การขายหุ้นดังกล่าวนั้นได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ทัง้ นี้ การขายหุ้น
ในบริษัทร่วมทั้งสองแห่งดังกล่าวไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อโครงสร้างการถือหุ้น การบริหารงาน และการดำเนิ น
ธุรกิจหลักของบริษัทแต่อย่างใด
บริษัทร่วมทั้งสองแห่งและบริษัทย่อยของ PCL ได้หยุดดำเนินกิจการมามากกว่า 3 ปี และมีหนี้สินเป็นจำนวนมาก
จนส่วนทุนของผู้ถือหุ้นมีขนาดติดลบ และมีขาดทุนสะสมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ บริษัทร่วมทั้งสองแห่งยังมีภาระหนี้คง
ค้างเดิมที่บริษัทร่วมได้ค้างชำระต่อบริษัท ซึ่งหนี้ดังกล่ าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นระยะเวลานาน โดยบริษัทได้ตั้ง
สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวนแล้ว ทั้งนี้ การจำหน่ายเงินลงทุนนี้ออกไป บริษัทไม่ได้โอนหรือสละสิทธิในความ
เป็ น เจ้ าหนี้ ข องบริ ษั ท ร่ ว มทั้ งสองแห่ ง ซึ่ งบริ ษั ท ยั งคงมี สิ ท ธิ นี้ อ ยู่ และปั จ จุ บั น บริ ษั ท อยู่ ร ะหว่ า งการรวบรวมข้ อ มู ล
เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อบริษัทร่วมดังกล่าว เพื่อเรียกร้องหนี้สินที่ค้างชำระต่อบริษัทต่อไป
บริษทั มีความตั้งใจจะปลดภาระในการนำข้อมูลบัญชีของบริษัทร่วมทั้งสองแห่ง มาจัดทำงบการเงินของบริษัทตาม
วิธีราคาทุน เนื่องจากบริษัทร่วมทั้งสองแห่งได้หยุดดำเนินกิจการ จึ งทำให้การติดตามเพื่อขอข้อมูลและเอกสารในการ

ส่วนที่ 1-25

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ลงบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินในแต่ละไตรมาสมีความยากลำบาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทไม่สามารถปิดบัญชีและ
จัดทำงบการเงินรายไตรมาสได้ทันกำหนด เพื่อส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันอาจจะทำให้บริษัทถูกลงโทษได้ ซึ่งเมื่อมีการจำหน่ ายเงินลงทุนดังกล่าวออกไปแล้ว
บริษัทจึงจะสามารถจัดทำงบการเงินรายไตรมาสได้ทันกำหนดได้ นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถประหยัดค่าใช้ จ่ายในการ
ว่าจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินสำหรับบริษัทร่วมทัง้ สองแห่งด้วย เนื่องจากบริษัททั้งสองแห่งไม่ได้ดำเนินกิจการและ
ไม่มีเงินสดในการว่าจ้างผู้สอบบัญชีอีกต่อไปแล้ว
สืบเนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุน โดยการขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทร่วม จำนวนสองแห่ง คือ
บริษัท แพลทตินั่ม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด (หรือ PCL) จำนวน 3,200,000 หุ้น และ บริษัท แพลทตินั่ม เอ็มเมอรัลด์
จำกัด ( หรือ PED ) จำนวน 972,000 หุ้น ทั้งนี้ บริษัทร่วมทั้งสองแห่ง ได้หยุดดำเนินกิจการมามากกว่า 3 ปี และมีหนี้สิน
เป็นจำนวนมาก จนส่วนทุนของผู้ถือหุ้นมีขนาดติดลบ และมีขาดทุนสะสมเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ บริษัทร่วมทั้งสองแห่ง ยั งมีภาระหนี้คงค้างเดิมที่บริษัทร่วมได้ค้างชำระต่ อบริษัทเป็นจำนวนเงิน
เท่ากับ 520,965,043.15 บาท ซึ่งหนี้ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นระยะเวลานาน โดยบริษัทได้ตั้งสำรองค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวนแล้ว ทั้งนี้ การจำหน่ายเงินลงทุนนี้ออกไป บริษัทไม่ได้โอนหรือสละสิทธิในความเป็นเจ้าหนี้
ของบริษัทร่วมทั้งสองแห่ง ซึ่งบริษัทยังคงมีสิทธินี้อยู่ การขายหุ้นดังกล่าวนั้นได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน
2559 โดยมีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 100 บาทต่อบริษัท ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดของรายการตามประกาศที่เกี่ยวข้อง
ทำให้ มู ล ค่ าการจำหน่ ายเงิน ลงทุ น มี ข นาดรายการสู งสุด เท่ า กับ ร้ อยละ 95.14 ตามเกณฑ์ มู ล ค่ ารวมของสิ่ งตอบแทน
โดยขนาดรายการที่สูงนี้ มีสาเหตุจากการนำภาระหนี้คงค้างเดิมที่บริษัทร่วมได้ค้างชำระต่อบริษัท และปัจจุบันบริษัทอยู่
ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายต่อบริ ษัทร่วมผ่านทางศาลล้มละลายกลาง เพื่อเรียกร้องหนี้ สินที่ค้างชำระต่อบริษัท
ต่ อ ไป ทั้ งนี้ การขายหุ้ น ในบริ ษั ท ร่ ว มทั้ งสองแห่ งดั งกล่ า วไม่ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงใดๆ ต่ อ โครงสร้ างการถื อ หุ้ น
การบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทแต่อย่างใด
นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เสนอรายงานและตั้งข้อสังเกตว่า รายการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว
อาจเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความโปร่งใส จึงมีมติให้ดำเนินการเสมือนหนึ่งเป็นรายการ
เกี่ยวโยงกันที่มีขนาดมูลค่ามากกว่าหรือเท่ ากับ 20 ล้านบาท หรือมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ โดยขนาดของรายการจะมีมูลค่าเท่ากับ 520,965,243.15 บาท ซึ่งมากกว่า 20 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้ดำเนินการเพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากในขณะนั้น ขนาดรายการที่คำนวณได้ที่
นำมาพิจารณามี จำนวนเงินเพียง 200 บาท เพราะมิได้นำภาระหนี้สินที่บริษัทร่วมทั้งสองที่มีต่อบริ ษัทมารวมในขนาด
รายการ การทำรายการเกิดขึ้น เนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า (ก) บริษัทร่วมที่จำหน่ายไปทั้งสองมิได้ประกอบกิจการ
ก่อนหน้านี้นานแล้ว (ข) มีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นลบและมีหนี้สินเป็นจำนวนมาก
ความเห็นเพิ่มเติมจากที่ปรึกษาการเงินอิสระ โดยนายพิทักษ์ กิตติอัครเสถียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สีลม
แอดไวเซอรี่ จำกัด ให้ความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยวโยง ซึ่งเป็น
ข้อบังคับที่ทางสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องขอความเห็น
จากที่ปรึกษาการเงินอิสระเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยให้ความเห็น 2 เรื่องได้แก่ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ และความเหมาะสมทางด้านราคา ทั้งนี้ สรุปได้ว่าไม่มีประเด็นใดๆ ที่ไม่เหมาะสมดังรายงานการให้ความเห็น
ต่อผู้ถือหุ้นสำหรับรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยวโยงทีไ่ ด้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น
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*****ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริษั ท ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวัน ที่ 10 ตุลาคม 2563 มีม ติ เข้าร่ว มลงทุน ใน บริษั ท เดอะ
เมกะวัตต์ จำกัด ในสัดส่วนการลงทุนร้ อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 2,500 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 125
ล้านบาท เพื่อลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีบริษัทร่วม คือ บริษัท แพลทตินั่ม เอ็มเมอรัลด์ จำกัด (“PED”)
และ บริษัท แพลทตินั่ม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด (“PCL”) ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อยของ PCL
ในระหว่ า งปี 2559 บริ ษั ท ได้ ข ายและโอนหุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ร่ ว มดั งกล่ า วแก่ บุ ค คลที่ ไม่ เกี่ ย วข้ อ งกั น และสิ้ น สุ ด
ความสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ดังกล่าว
บริษัทมีการการฟ้องร้องบริษัทร่วม และผู้ค้ำประกันร่วม โดยในปี 2560 บริษัทได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีล้มละลายบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม 4 รายเป็นจำเลยต่อศาลล้มละลายกลาง เนื่องจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไม่ชำระหนี้แก่บริษัท ต่อมาศาล
ล้มละลายกลางมีคำสั่งดังนี้
วัน ที่ 4 กรกฎาคม 2560 มี ค ำสั่ งพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เด็ ด ขาดบริ ษั ท แพลทติ นั่ ม คอร์น เทนเนอร์ ไลน์ ส จำกั ด และบริ ษั ท
แพลทตินั่ ม เจด จำกัด แล้ว และได้ป ระกาศคำสั่งพิ ทั กษ์ ท รัพย์ เด็ ดขาดลูกหนี้ ดังกล่าวในราชกิ จจานุเบกษาฉบั บวัน ที่
16 มกราคม 2561 เรียบร้อยแล้ว บริษัทเตรียมยื่นคำขอรับชำระหนี้เกี่ยวกับบริษัทลูกหนี้ทั้งสองดังกล่าว โดยยื่นคำขอรับ
ชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดีซึ่งยืน่ ได้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินั่ม เอ็มเมอรัลด์ จำกัดแล้ว จะประกาศคำสั่งพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 13 มีนาคม 2561 ต่อมาวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สำนักงาน
ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ของบริ ษัท บี จิสติกส์ฯ ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็ นเงินต้นจำนวน 301.01 ล้านบาท และ
ดอกเบีย้ ถึงวันพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด (24 ก.ค. 60) เป็นดอกเบี้ย 107.78 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 408.79 ล้านบาท
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินั่ม ไดมอนด์ จำกัดแล้ว จะประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ต่อมาวันที่ 30 สิงหาคม 2561 สำนักงานได้ยื่น
คำขอรับชำระหนี้ของบริษัท บีจิสติกส์ ฯ เป็นเงินต้น 2.26 ล้านบาท และดอกเบี้ยถึงวันที่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด (4 ต.ค.60)
จำนวน 0.34 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 2.60 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานกฏหมายได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้แก่บริษัทในคดีที่
ฟ้องลูกหนี้รายบริษัท แพลทตินั่ม คอนเทนเนอร์ ไลส์น จำกัด เป็นจำนวนหนี้เงินต้น 154.11 ล้านบาท และดอกเบี้ยถึงวัน
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด (4 ก.ค.60) เป็นดอกเบี้ย 74 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 228.11 ล้านบาทและรายบริษัท แพลทตินั่ม เจด
จำกัด เป็ น จำนวนหนี้ เงิน ต้ น 2.72 ล้านบาท และดอกเบี้ ยถึ งวั น พิ ทั กษ์ ท รั พ ย์ เด็ด ขาด (4 ก.ค.60) เป็ นดอกเบี้ ย 0.38
ล้านบาท รวมเป็นเงิน 3.10 ล้านบาท ส่วนลูกหนี้อีก 2 รายที่เหลือจะยื่นคำขอรั บชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ภายในเวลาตามกฎหมายต่อไป
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เมื่ อ วั น ที่ 19 สิ งหาคม 2563 ศาลล้ ม ละลายกลางได้ พิ พ ากษา ให้ บริ ษั ท แพลทติ นั่ ม เจด จำกั ด ล้ ม ละลายตาม
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483
เมื่ อ วั น ที่ 8 กั น ยายน 2563 ศาลล้ ม ละลายกลางได้ พิ พ ากษา ให้ บริ ษั ท แพลทติ นั่ ม ไดมอนด์ จำกั ด ล้ ม ละลาย
ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483
6.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอืน่
ชื่อบริษัท

:

บริ ษั ท บี จิ ส ติ ก ส์ จำกั ด (มหาชน) เดิ ม บริ ษั ท บางปะกง เทอร์ มิ น อล จำกั ด
(มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ

:

Begistics Public Company Limited (Bangpakong Term inal Public
Company Limited)

ชื่อย่อ
เลขทะเบียนบริษัท

:
:

B (BTC)
บมจ. 0107545000357

ทุดจดทะเบียน(ณ 18 มี.ค.2564) :

1,699,936,337.04 บาท

ทุนที่ชำระแล้ว(ณ 18 มี.ค.2564) :

1,218,535.449.28 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร รวมถึง ท่าเทียบเรือ โรงพักสินค้า การขนถ่ายสินค้า
ขนส่งทางถนน บริการเช่ารถเครน บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ที่ตั้งสำนักงาน

3656/64 อาคารกรีน ทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิ ต K ถนนพระราม 4 แขวงคลองตั น

:

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

โทร.(02)367-3570-6 โทรสาร (02) 367-3577
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้สอบบัญชี

:

นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 5897
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
เลขที่ 72 อาคาร กสท.โทรคมนาคม ชั้น 24
ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

ที่ปรึกษากฎหมาย

ส่วนที่ 1-28

:

โทรศัพท์ : 0-2105-4661
บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ยูนิต 602 ชั้น 6 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 086-991-6325
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1

หลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วั น ที่ 18 มี น าคม 2564 บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย น 1,699,936,337.04 บาท และทุ น ชำระแล้ ว

1,218,535,445.28 บาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 1,791,963,896 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 0.68 บาท
7.2

ผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,106.87 ล้านบาท จากการเพิ่มทุนเพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 40.25 ล้านบาท และเพื่อรองรับใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 1 (BTC-W1)
จำนวน 221.37 ล้านบาทและใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 2 (BTC-W2) จำนวน 442.75 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัท
มีทุนชำระแล้ว 660,211,226 บาท เนื่องจาก
ณ วันที่ 12 เมษายน 2547 บริษัทจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ของบริษัท จำนวน 40,248,000 บาท และในปี 2547 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิของใบสำคัญสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญชุดที่ 1 (BTC-W1) จำนวน 81,207,885 บาท และใบสำคัญสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 2 (BTC-W2) จำนวน 69,589,496 บาท
ปี 2548 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของใบสำคัญสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 1 (BTC-W1) จำนวน 473,935 บาท
ปี 2549 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของใบสำคัญสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 1 (BTC-W1) จำนวน 110,000 บาท
ปี 2550 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของใบสำคัญสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 1 (BTC-W1) จำนวน 66,081,910 บาท ซึ่ง BTC-W1 หมดอายุวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550
ปี 2551-2552 ไม่มีการใช้สิ ทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ BTC-W2 ซึ่ง BTC-W2 หมด อายุวันที่ 2
มีนาคม 2552
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 7,015,844,904 บาท และมีทุนชำระจำนวน
7,015,844,904 บาท เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริ ษัท และชำระหนี้ และ
ลงทุนเพื่อขยายไปยังธุรกิจโลจิสติกส์ หรือลงทุนในธุรกิจอื่นๆตามความเหมาะสมต่อไป
เมื่ อ วั น ที่ 27 ตุ ล าคม 2558 บริ ษั ท ได้ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นเป็ น 14,453,608,907 บาท และทุ น ชำระแล้ ว
7,015,844,904 บาท เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทบางปะกง เทอร์มินอล
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTC-W3) จำนวน 3,437,764,003 บาท และหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวน 4,000,000,000
บาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนในโครงการต่างๆของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุน เวียนในการประกอบ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการ เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่อง และมีฐานะการเงินที่มั่นคงยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถบริหารเงินสดได้อย่างคล่องตัว
มากขึ้น และดำเนิธุรกิจต่อไปอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลด
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทจากเดิม 7,015,844,904 บาท (เจ็ดพันสิบห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่
บาท) เป็น 397,564,544.56 บาท (สามร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบสี่บาทห้าสิบหกสตางค์) โดย
การลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจากมูลค่าหุ้นละ 12 บาท (สิบสองบาท) เป็น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปด
สตางค์)
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 592,371,171.68 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
เจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์) เป็น 957,033,230.80 บาท
วันที่ 2 มีนาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ โดยรวมการ
เพิ่ ม ทุ น จ า ก ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม (Right Offering) แ ล ะ บุ ค ค ล ใน ว ง จ ำ กั ด จ า ก เดิ ม 397,564,544.56 บ า ท
เป็น 592,796,735.40 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 871,759,905 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 บริษั ทได้ดำเนิ นการจดทะเบียนที่ กรมพั ฒ นาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 957,033,230.80 บาท (เก้าร้อยห้าสิบเจ็ดล้านสามหมื่นสามพันสองร้ อยสามสิบ
บาทแปดสิบสตางค์) เป็น 883,340,850.84 บาท
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนที่กรมพัฒ นาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 883,340,850.84 บาท (แปดร้อยแปดสิบสามล้านสามแสนสี่หมื่นแปดร้อยห้าสิบ
บาทแปดสิบสี่สตางค์) เป็น 1,757,131,698.04 บาท
วันที่ 12 กันยายน 2562 บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ โดยรวม
การเพิ่ ม ทุ น จากผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม (Right Offering) จากเดิ ม 592,796,735.40 บาท เป็ น 904,019,533.88 บาท
โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,329,440,491 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,757,131,698.04 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันหก
ร้อยเก้าสิบแปดบาทบาทสี่สตางค์) เป็น 1,475,536,337.04 บาท

ส่วนที่ 2-2

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บริษัทมีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทรายใหญ่ 10 รายแรกพร้อมจำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นจาก บันทึกข้อมูลของ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในขณะที่บริ ษัทมีทุนชำระแล้ว 1,218,535,449.88 บาท ปรากฏ
ดังนี้
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564
ลำดับ
รายชื่อ
1.
บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหำชน)
CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C
2.
CLIENT
3.
นำยสิทธิชยั ลีสวัสดิ์ตระกูล
4.
นำยณรงค์ชยั สิมะโรจน์
5.
นำยทวี กุลเลิศประเสริฐ
6.
น.ส.ศรวณีย ์ ศิรจิ รรยำกุล
7.
นำยธนนนท์ เตรียมชำญชัย
8.
นำยทัศนัย หอสิมะสถำพร
9.
บริษัท มำลำคี จำกัด
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
รวม
7.3
การออกหลักทรัพย์อื่น
7.3.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)
435,600,000
80,000,000

ร้อยละ
28.48%
5.23%

64,243,700
60,744,600
46,352,512
42,389,400
42,300,000
32,000,000
31,250,000
29,397,929
839,775,534

4.20%
3.97%
3.03%
2.77%
2.77%
2.09%
2.04%
1.92%
56.51%

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่อนุมัตโิ ดยผู้ถอื หุ้นมีดังนี้
อัตราการใช้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ

:

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุน้ เว้นแต่กรณีที่มี

:

การปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ
0.60 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มกี ารปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขใน
การปรับสิทธิ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ :

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTC-W3_สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง
สิทธิ BTC-W3 ได้ 5 ครั้ง ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนของ
ทุกปี โดยให้วันใช้สิทธิแรกตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และวันใช้
สิทธิวันสุดท้ายตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTC-W3 มีอายุครบ 5 ปี
นับแต่วันทีอ่ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 บริษัทยังได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(BTC-W3) จำนวน 3,437,232,884 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ
จำนวน 531,119 หน่วยจะถูกยกเลิกในภายหลัง

ส่วนที่ 2-3

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บริ ษั ท ได้ แ จ้ ง ปรั บ สิ ท ธิ BTC-W3 ไปแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ ขึ้ น เครื่ อ งหมาย XW ในวั น ที่ 5 สิ ง หาคม 2562
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ

:

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บางปะกง
เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
ชื่อย่อ
: BTC-W3
ราคาการใช้สิทธิก่อนการปรับสิทธิ
: 6.53 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ
ราคาการใช้สิทธิหลังการปรับสิทธิ
: 4.99 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ
อัตราการใช้สิทธิก่อนการปรับสิทธิ
: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 0.09188 หุ้นสามัญ
อัตราการใช้สิทธิหลังการปรับสิทธิ
: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 0.12024 หุ้นสามัญ
วันที่มีผลบังคับใช้
: มีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้น
สามั ญ เพิ่ ม ทุ น (วั น แรกที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ ขึ้ น เครื่ อ งหมาย XW)
คือตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
ใบสำคั ญ แสดงสิ ท ธิ B-W3 (BTC-W3) สิ้น สภาพจากการเป็ น หลั ก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ยนตั้ งแต่ วั้น ที่ 29 ธัน วาคม 2563
เป็นต้นไป
7.3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญทีอ่ นุมัตโิ ดยผู้ถอื หุ้นมีดังนี้
อัตราการใช้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ

:

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มี

:

การปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ
1.20 บาท ต่อหุน้ เว้นแต่กรณีที่มกี ารปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงือ่ นไขใน
การปรับสิทธิ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ :

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ปีละ
สองครั้ง ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และ ธันวาคมของทุกปี
และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกั บวันที่ครบกำหนด ระยะเวลา 3 ปี นับ
จากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิทงั้ นี้กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่
28 ธันวาคม 2561 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม
2564 ซึ่งหากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวัน
ทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 บริษทั ยังได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(BTC-W4) จำนวน 96,849,561 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ
จำนวน 12,651 หน่วยจะถูกยกเลิกในภายหลัง

ส่วนที่ 2-4

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บริษทั ได้แจ้งปรับสิทธิ BTC-W4 ไปแล้วเมื่อวันที่ขนึ้ เครื่องหมาย XW ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ

:

ชื่อย่อ
ราคาการใช้สิทธิก่อนการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิหลังการปรับสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิก่อนการปรับสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิหลังการปรับสิทธิ
วันที่มีผลบังคับใช้

:
:
:
:
:
:

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บี จิสติกส์
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4
BTC-W4
1.20 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ
0.92 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1.30870 หุ้นสามัญ
มีผลบังคับทันทีตั้งแต่วนั แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้น
สามั ญ เพิ่ ม ทุ น (วั น แรกที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ ขึ้ น เครื่ อ งหมาย XW)
คือตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

7.3.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่อนุมัตโิ ดยผู้ถอื หุ้นมีดังนี้
อัตราการใช้สิทธิ

:

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มี
การปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ

:

ระยะเวลาการใช้สิทธิ :

0.35 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่ กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขใน
การปรับสิทธิ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ สาม
เดือนครั้ง ในวันทำการสุดท้ายของเดือนตุลาคม มกราคม เมษายน และ
กรกฎาคมของทุกปี และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวัน ที่ครบกำหนด
ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งนี้กำหนด
วัน ใช้ สิ ท ธิค รั้งแรกตรงกั บ วัน ที่ 31 ตุ ล าคม 2562 และวัน ใช้ สิ ท ธิ ค รั้ ง
สุดท้ายตรงกับวันที่ 15 มีนาคม 2564 ซึ่งหากวันกำหนดการใช้สิทธิตรง
กับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า วันกำหนดการใช้สิทธิ
ดังกล่าว

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 บริษั ทยังได้ออกและเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิท ธิที่ จะซื้ อหุ้ นสามัญ เพิ่ มทุ น
(BTC-W5) จำนวน 290,555,129 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ
จำนวน 31,506 หน่วยจะถูกยกเลิกในภายหลัง
ใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W5 (BTC-W5) สิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม
2564 เป็นต้นไป

ส่วนที่ 2-5
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7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี หลังหักทุนสำรอง
ต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยาย
ธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย สถานะการเงินและปัจจัย
สำคัญอื่นๆ ของแต่ละบริษัทย่อยนัน้ ๆ
ทัง้ นี้มติคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา มีดังนี้
รายละเอียด
2559
การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น)
1. เงินปันผลประจำปี
งดจ่าย
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ
-

2560
งดจ่าย
-

2561
งดจ่าย
-

2562
งดจ่าย
-

2563
งดจ่าย
-

หมายเหตุ บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงงดจ่ายเงินปันผล

ส่วนที่ 2-6
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8. โครงสร้างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้ า งกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ วยคณะกรรมการ 5 ชุ ด คื อ คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร
โดยคณะกรรมการและผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบตามมาตรา 68 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 12/2543 เรื่อ ง การขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้ เสนอขายหุ้ น ที่ อ อกใหม่ ฉบั บ ลงวัน ที่ 22 มี น าคม 2543
ทุกประการ
ณ 15 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริษทั มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน
7 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน จำนวนกรรมการอิสระ คิดเป็น
จำนวนร้อยละ 37.5 ของกรรมการทั้งคณะ
ลำดับ
1.

ชื่อ – สกุล
พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม

ตำแหน่ง
กรรมการ ประธานกรรมการบริษทั
กรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 1

2.

นางสาวสุทธิรตั น์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

ประธานกรรมการสรรและกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการคนที่ 2 และ

3.

พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล

4.

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์

5

นายสมิทร เหลี่ยมมณี

6.

นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ ง

7.

นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์

กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

8.

นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่ ง

กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการบริหาร

โดยมี นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เป็นเลขานุการบริษัท ได้รับแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
12/2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 แทนนางสาวภิญญาพัชญ์ อรุณเวชกุล ที่ลาออกเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563
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……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
มีดงั นี้
จำนวนครั้งที่เข้า
ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ประชุม/จำนวนครั้ง

หมายเหตุ

ของการประชุม
1

พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล

กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ

11/15

2

นายวุฒิชัย ดวงรัตน์

กรรมการอิสระ

10/15

3

นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์

กรรมการอิสระ

14/15

4

นางสาวสุรวีย์ ชัยธำรงค์กูล

กรรมการอิสระ

9/15

5

นายฐิติศักดิ์ สกุลครู

กรรมการ และรองประธานกรรมการ

12/15

6

นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนัส

กรรมการ

8/15

7

นายพงศ์ศิริ ศิริธร

กรรมการ

9/15

8

นางสาวสุทธิรตั น์ ลีสวัสดิต์ ระกูล

9

นายธานี โลเกศกระวี

กรรมการ

14/15

10

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม

กรรมการ และประธานกรรมการ

2/15

11

พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล

12

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์

กรรมการ

3/15

13

นายสมิทร เหลี่ยมมณี

กรรมการอิสระ

6/15

ส่วนที่ 2-8

กรรมการ และรองประธานกรรมการ
คนที่ 1

กรรมการอิสระ และรองประธาน
กรรมการคนที่ 2

ลาออกเมื่อ 1
พฤศจิกายน 2563
ลาออกเมื่อ 6
พฤศจิกายน 2563

ลาออกเมื่อ 24
สิงหาคม 2563
ลาออกเมื่อ 30
พฤศจิกายน 2563
ลาออกเมื่อ 20
สิงหาคม 2563
ลาออกเมื่อ 14
กันยายน 2563

15/15

2/15

ลาออกเมื่อ 26
มกราคม 2564
ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 5
พฤศจิกายน 2563
ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 10
พฤศจิกายน 2563
ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 5
พฤศจิกายน 2563
ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 8
กันยายน 2563
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จำนวนครั้งที่เข้า
ลำดับ

14

ชื่อ-สกุล

นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ

ตำแหน่ง

กรรมการ

ประชุม/จำนวนครั้ง
ของการประชุม
6/15

หมายเหตุ
ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 8
กันยายน 2563

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการผู้ มี อ ำนาจลงนามผู ก พั น บริ ษั ท ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ งที่ 1/2564 วั น ที่
26 มกราคม 2564 อนุมัติกำหนดรายชื่ อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท ประกอบด้วยนายปัญญา บุญญาภิวัฒน์
นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ต ระกูล และนายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และ
ประทับตราสำคัญของบริษัท
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนิ นธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหาร
จัด การเป็นไปตามนโยบายการกำกับ ดูแลกิจการ แนวทางและเป้ าหมายที่จะก่อให้ เกิด ประโยชน์สูงสุด แก่ผู้ถือหุ้ น
อยู่ในกรอบจริยธรรมธุรกิจ และคำนึงถึงส่วนได้เสียของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีขอบเขตหน้าที่ดังนี้
(1) บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติ
สำคัญ 4 ประการคือ
1.1.1 การปฏิบัตหิ น้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
1.1.2 การปฏิบัติหน้าทีด่ ้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
1.1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
1.1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of
Disclosure)
(2) ดำเนินกิจการค้าของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุ ประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของ
คณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(3) วางแผนและนโยบายการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท กำหนด
ระเบียบต่างๆของบริษทั
(4) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตที่คณะกรรมการพึงมี และมีสิทธิทจี่ ะยกเลิก เพิกถอน
แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
(5) พิจารณา และอนุมัติกิจการอื่นๆ ทีส่ ำคัญ อันเกี่ยวกับบริษทั หรือทีเ่ ห็นสมควรจะดำเนินกิจการนั้นๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่บริษัท
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(6)

กำหนด ทบทวนอำนาจอนุมัติ
คณะกรรมการกำหนด ทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ
และงบประมาณของบริษัท อย่างน้อยทุกๆ 1 ปี รวมทัง้ กำกับ ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่ อให้ การดำเนิน งานให้ เป็ น ไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมี ประสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล
(7) อนุมัติ และทบทวนนโยบาย ดังต่อไปนี้
• นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
• นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
• ประมวลจริยธรรม
• นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล
• นโยบายการให้ความคุม้ ครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนเรื่องร้องเรียน
(8) คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทยึดมั่น และให้ความสำคัญในการบริหารตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ
และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านโครงสร้างองค์กรและด้านกลยุทธ์การจัดการ โดยกำหนดบทบาท
และแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
(9) คณะกรรมการกำหนดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และดำเนินการกรณีมีการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด
โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท การส่งจดหมายมายังที่อยู่ของบริษัท หรือการแจ้ งเรื่องโดยตรงกับหัวหน้า
งาน
(10) กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทอนุมัติการนำนโยบาย แนวทางการ
ปฏิบัติ และ มาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิ บัติเพื่อการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและ
ทั่วทั้งองค์กร
(11) กำกับดูแลการปฏิ บัติต ามแนวทางการปฏิ บัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิ บัติเพื่อต่ อต้ านการทุจริ ต
คอร์รัปชั่น จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่าย
บริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจ ริตคอร์รัปชั่นในทุก ๆ รูปแบบ ในทุก ๆ กิจกรรม
ของบริษัทและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
(12) คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอน
ในการปฏิบัติเพื่อต่ อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่ นของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึ งเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของ
ความซื่อสัตย์ โปร่งใสและ เป็นธรรม และให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อสงสัยข้อซักถามต่างๆ
กรณีไม่ปฏิบัติตามมีบทลงโทษตามกฎหมาย
(13) กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ขับเคลื่อนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
(14) พิจารณาแผนพั ฒ นาผู้ บริ ห ารระดั บ สูง และแผนสืบ ทอดกรรมการผู้ จัด การใหญ่ และกำั กับ ดู แลให้มี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิ ผลเป็นประจำัทุกปี และมีระบบการพิ จารณา
กำัห นดค่ าตอบแทนแก่ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู งที่ รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้ อ งกั บ ความรับ ผิ ด ชอบและผลการ
ดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทัง้ ในระยะสั้นและระยะยาว
(15) พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนือ่ งเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 2-10

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

(16)
(17)

แบบ 56-1

กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดตั้งหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับ
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
กำกับดูแลให้มกี ารกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานทีท่ ำงาน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์: คณะกรรมการจะพิจารณารายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งกำกับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
คณะกรรมการจะจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ หรืออาจจ้างบุ คคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่
และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมด้านการรายงานทาง
การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย โดยคณะกรรมการจะทบทวน และประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง
คณะกรรมการบริษัทต้ องเปิดเผยข้อมูลการถือครองหุ้นของตน และผู้เกี่ยวข้องของกรรมการภายใน 30 วันทำการ
หลังจากได้รับการแต่งตั้ง รายงานการซื้อขายหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และรายงานเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ภายใน 3 วันทำการ โดยให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รวบรวมและจัดทำข้อมูลนำเสนอที่ประชุม
8.2

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการ

ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุ ณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุม
ภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท
ระหว่ า งวั น ที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธั น วาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มี จ ำนวน 5 ท่ า น
ประกอบด้วย
ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

จำนวนครัง้ ที่เข้าประชุม/
จำนวนครั้งของการประชุม

*1.

นายวุฒิชัย ดวงรัตน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

5/6

2.

นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์

กรรมการตรวจสอบ

6/6

*3.

นางสาวสุรวีย์ ชัยธำรงค์กูล

กรรมการตรวจสอบ

4/6

*4.

นายสมิทร เหลี่ยมมณี

กรรมการตรวจสอบ

2/6

*5

พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

-

หมายเหตุ
1. นายวุฒชิ ยั ดวงรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ลาออกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
2. นางสาวสุรวีย์ ชัยธำรงค์กูล กรรมการตรวจสอบ ลาออกเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563
3. นายสมิทร เหลีย่ มมณี กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 28
กันยายน 2563 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องนางสาวสุรวีย์ ชัยธำรงค์กูล

ส่วนที่ 2-11

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

4. พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล ประธานกรรมกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
13/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ นายวุฒิชยั
ดวงรัตน์

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้
ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1.

พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.

นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์

กรรมการตรวจสอบ

3.

นายสมิทร เหลี่ยมมณี

กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวนภาพร วงศ์กอ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม
2562 แทน นางสาวธิดารัตน์ ทีอทุ ิศ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทีล่ าออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
8.3

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ระหว่ า งวั น ที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธั น วาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่ า ตอบแทน

มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

*1.

นายวุฒิชยั ดวงรัตน์

*2.

นายฐิติศักดิ์ สกุลครู

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3.

นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

*4

นางสาวสุทธิรตั น์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

*5

นายสมิทร เหลี่ยมมณี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/
จำนวนครั้งของการประชุม
5/6
5/6
5/6

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด

3/6

ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2/6

หมายเหตุ :
1. นายวุฒชิ ยั ดวงรัตน์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ลาออกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
2. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ลาออกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
3. นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิต์ ระกูล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
4. นายสมิทร เหลี่ยมมณี แต่งตั้งจากมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2563 เมือ่ วันที่ 28 กันยายน 2563

ส่วนที่ 2-12

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563
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แบบ 56-1

โดยมี นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนางสาว
ภิญญาพัชญ์ อรุณเวชกุล ทีล่ าออกเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อ
ดังนี้
ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1.

นางสาวสุทธิรตั น์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

2.

นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3.

นายสมิทร เหลี่ยมมณี

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8.4

คณะกรรมการบริหาร
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/
จำนวนครั้งของการประชุม

*1

นายฐิติศักดิ์ สกุลครู

ประธานกรรมการบริหาร

8/12

*2

นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนัส

กรรมการบริหาร

8/12

*3

นายพงศ์ศิริ ศิริธร

กรรมการบริหาร

8/12

4

นางสาวสุทธิรตั น์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

กรรมการบริหาร

12/12

*5

นายวิภูธา ตระกูลฮุน

กรรมการบริหา

2/12

*6

นายธานี โลเกศกระวี

กรรมการบริหาร

12/12

*7

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์

ประธานกรรมการบริหาร

2/12

*8

นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ

กรรมการบริหาร

4/12

หมายเหตุ :
1. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ลาออกจากประธานกรรมการบริหาร เมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2563
2. นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนัส ลาออกจากกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
3. นายพงศ์ศิริ ศิริธร ลาออกจากกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563
4. นายวิภูธา ตระกูลฮุน ลาออกจากกรรมการบริหารเมือ่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563
5. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร แต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2563 เมื่อ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
6. นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ กรรมการบริหาร แต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 28
กันยายน 2563
7. นายธานี โลเกศกระวี ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563

ส่วนที่ 2-13

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

โดยมี นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนางสาวภิญญาพัชญ์
อรุณเวชกุล ทีล่ าออกเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ดังนี้
ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์

ประธานกรรมการบริหาร

2

นางสาวสุทธิรตั น์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

กรรมการบริหา

3

นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ

กรรมการบริหาร

4

นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธ์

กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธ์ กรรมการบริหารแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564

8.5

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

จำนวนครัง้ ที่เข้าประชุม/
จำนวนครั้งของการประชุม

ตำแหน่ง

*1

นายฐิติศักดิ์ สกุลครู

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

7/9

*2

นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนัส

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

7/9

*3

นายพงศ์ศิริ ศิริธร

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

7/9

*4

นายธานี โลเกศกระวี

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

2/9

*5

นางสาวสุรวีย์ ชัยธำรงค์กูล

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

7/9

*6

นายวุฒิชัย ดวงรัตน์

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

8/9

*7

นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

1/9

*8

นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

2/9

9

นายสมิทร เหลี่ยมมณี

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

2/9

หมายเหตุ :
1. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ลาออกจากประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2563
2. นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนัส ลาออกจากกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
3. นายพงศ์ศิริ ศิริธร ลาออกจากกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563
4. นางสาวสุรวีย์ ชัยธำรงค์กูล ลาออกจากกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563
5. นายวุฒชิ ยั ดวงรัตน์ .ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั
ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 และลาออกเมือ่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

ส่วนที่ 2-14

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

6. นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งจากมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2563 เมื่อ
วันที่ 28 กันยายน 2563
7. นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ กรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2563 เมื่อ
วันที่ 28 กันยายน 2563
8. นายสมิทร เหลีย่ มมณี กรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่
28 กันยายน 2563
9. นายธานี โลเกศกระวี ลาออกจากกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564

โดยมี นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนางสาวภิญญาพัชญ์ อรุณเวชกุ ล
ทีล่ าออกเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ดังนี้
ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธ์

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

2

นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

3

นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

4

นายสมิทร เหลี่ยมมณี

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

หมายเหตุ: นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564

8.6 ผู้บริหาร
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 10 ท่าน ดังนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ส่วนที่ 2-15

ชื่อ - นามสกุล
นายปัญญา
บุญญาภิวัฒน์
นายพงศ์ศิริ
ศิริธร
นางสาวพีรญา
โพธิประสาท
นางยุพดี
คู่เพ็ชร์งาม
นายกฤษฎา
ปัณฑุยากร
นายสดุดี
คุวันทรารัย
นางดวงนภา
ทองสี
นางสาววาลิกา
ทิพย์ธัญญ
นายอโนชา
กระต่ายทอง
นายนัฐกร
บุญฤทธิ์ภักดี

ตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายการตลาดและปฏิบัติการ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน และ เลขานุการบริษัท
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจ
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการขนส่งและการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายโครงการและการตลาด / รักษาการผู้จดั การ
ฝ่ายปฏิบตั กิ ารท่าเรือและการตลาด

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษทั บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2-16

แบบ 56-1

……………………………………
แบบแสดงรายการช้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1

8.6 เลขานุการบริษัท
นางยุพดี คูเ่ พ็ชร์งาม เป็นเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลั กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อกำหนดทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกรรมการ ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง ทั้งนี้หน้าที่และความ
รับผิดชอบของเลขานุการบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการ
บริษัท
8.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่ า ตอบแทนกรรมการ : บริ ษั ท ได้ ก ำหนดนโยบายค่ า ตอบแทนกรรมการไว้ อ ย่ า งชั ด เจนและโปร่ งใส
โดยสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งเพีย งพอที่จะจูงใจที่จะ
รัก ษากรรมการที่มี คุ ณ ภาพไว้กั บบริษั ท โดยมติ ที่ ป ระชุม สามั ญ ผู้ ถือหุ้ น ปี 2563 เมื่ อวัน ที่ 15 พฤษภาคม 2563
ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นวงเงินไม่ เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
ซึ่งเป็นเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเท่านั้น โดยไม่มีเงินรางวัล บำเหน็จ และผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
และให้กรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรกันเอง
อัตราค่าตอบแทนกรรมการสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 ดังตารางต่อไปนี้
ตำแหน่ง

ค่าเบี้ยประชุม

อัตราค่าตอบแทน

กรรมการ/ครั้ง

กรรมการ (บาท/เดือน)

ประธานกรรมการบริษัท

5,000

30,000

รองประธานกรรมการบริษทั

5,000

20,000

กรรมการบริษัท

5,000

10,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

5,000

20,000

กรรมการตรวจสอบ

5,000

10,000

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5,000

20,000

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5,000

10,000

ประธานกรรมการบริหาร (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท)

5,000

20,000

กรรมการบริหาร (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท)

5,000

10,000

ส่วนที่ 2-17

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1

ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทน และ เบี้ยประชุม ระหว่าง มกราคม 2563 – ธันวาคม 2563
กรรมการ

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

กรรมการสรร

กรรมการ

กรรมการ
หาและกำหนด
ตรวจสอบ
(บาท)
ค่าตอบแทน
(บาท)
(บาท)

บริหาร
(บาท)

กรรมการ
บริหาร
ความเสีย่ ง

รวม
(บาท)

(บาท)

*1

พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล

55,000

-

-

*2

นายฐิติศักดิ์ สกุลครู

60,000

-

25,000

40,000

35,000

160,000

*3

นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนัส

40,000

-

-

40,000

35,000

115,000

4

นางสาวสุทธิรตั น์

75,000

-

15,000

60,000

-

-

60,000

ลีสวัสดิ์ตระกูล
*5

นายธานี โลเกศกระวี

70,000

*6

นายวุฒิชัย ดวงรัตน์

50,000

*7

นายพงศ์ศิริ ศิริธร

45,000

8

นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์

70,000

30,000

25,000

*9

นางสาวสุรวีย์ ชัยธำรงค์กูล

45,000

20,000

*10

พลตำรวจโท สมคิด
บุญถนอม

*11

พลตำรวจตรี ประภาส
ปิยะมงคล

-

-

-

55,000

150,000

10,000

140,000

40,000

140,000

35,000

120,000

-

5,000

130,000

-

-

35,000

100,000

25,000

-

-

40,000

10,000

-

-

-

-

10,000

10,000

-

-

-

-

10,000

-

-

-

25,000

*12

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์

15,000

*13

นายสมิทร เหลี่ยมมณี

30,000

*14

นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ

30,000

15

นายวิภูธา ตระกูลฮุน
รวม

25,000

-

605,000

10,000

10,000

10,000

10,000

60,000

10,000

60,000

-

-

20,000

-

-

10,000

-

280,000

215,000

85,000

100,000

10,000
1,285,000

หมายเหตุ :
พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนั ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563
นายวุฒิชยั ดวงรัตน์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
นายพงศ์ศิริ ศิริธร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2563
นางสาวสุรวีย์ ชัยธำรงค์กูล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตัง้ แต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563
พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
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แบบ 56-1

พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2563
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
นายสมิทร เหลีย่ มมณี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 เมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2563
นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563
นายธานี โลเกศกระวี ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564

ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ: ไม่มี
ผู้บริหาร
ในปี 2563 บริ ษั ท จ่ ายค่ า ตอบแทนให้ ผู้ บ ริห ารในช่ วงวั น ที่ 1 มกราคม – 31 ธั น วาคม 2563 ในรู ป ของ
ค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 11,482,290.66 บาท
ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้ ริหาร:
เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีจำนวนทัง้ สิ้น 329,1995 บาท
ได้จัดหารถยนต์ให้คณะผู้บริหารใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
บุคลากร
ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวน 196 คน (รวมเข้าออกระหว่างปี) รวมเป็นจำนวน
เงินทั้งสิ้น 37,627,880.30 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่ากะ ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยขยัน เงินสมทบกองทุ น
สำรองเลี้ยงชีพ เงินโบนัส ค่าเบี้ยกันดาร วันหยุดพักผ่อน เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
จำนวนพนักงาน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สายการปฏิบัตงิ านหลัก / สถานทีท่ ำงาน
สำนักงานกรรมการบริหาร

สำนักงาน
ใหญ่
2

บางปะกง

ศรีราชา

-

-

ระยอง แหลม
ฉบัง
-

รวมทัง้ สิ้น
2

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

1

-

-

-

-

1

ฝ่ายปฏิบตั ิการและการตลาด

2

14

48

-

-

64

ฝ่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

-

-

1

-

-

1

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

6

2

2

-

-

10

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

5

2

1

-

-

8

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

-

-

-

-

2

ฝ่ายจัดซื้อ

1

-

-

-

-

1

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

4

-

-

-

-

4

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

4

-

-

-

-

4

ฝ่ายบริหารธุรกิจ

-

-

-

-

2

2

ฝ่ายขนส่งระหว่างประเทศ

7

-

-

-

-

7
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สายการปฏิบัตงิ านหลัก / สถานทีท่ ำงาน
ฝ่ายพิธีการศุลกากร
รวมทัง้ สิ้น

แบบ 56-1

สำนักงาน
ใหญ่
3
37

บางปะกง

ศรีราชา

-

-

18

52

ระยอง แหลม
ฉบัง
2
-

4

รวมทัง้ สิ้น
5
111

ทัง้ นี้ในระยะเวลา 5 ปีทผี่ ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญของบริ ษัท เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในวิสัยทัศน์และ
พันธกิจขององค์กร บริษั ทจึงมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒ นาผู้ บริหารและพนักงานให้ เป็นคนเก่งและคนดีภายใต้กรอบ
วั ฒ นธรรมองค์ ก รเดี ย วกั น โดยบริ ษั ท ให้ ค วามสำคั ญ อย่ า งยิ่ งกั บ การบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค คลากรให้ มี ค วามรู้
ความเชีย่ วชาญ ความเป็นมืออาชีพ รวมถึงมีความสุขในการทำงานและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้จัดอบรม
ภายในองค์กรและส่งพนักงานไปอบรมภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอทั้งในด้านความปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพ
การเพิ่มทักษะในงานวิชาชี พ การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของตั วพนักงาน รวมถึงได้จัด ระบบการติดต่อสื่อสาร
และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร นอกจากนี้
บริษัทยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนกับสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อจูงใจ
และรักษาให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว
สวัสดิการพนักงาน
บริษัทจัดให้มีผลประโยชน์แ ละผลตอบแทนกับพนักงานในรูปแบบอื่นๆ เช่น จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและครอบครัว จัดให้มีประกันสุขภาพแบบกลุ่มและประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม
ที่ช่วยเอื้อประโยชน์และอำนวยความสะดวกด้านการเข้ารับการรักษาพยาบาล มีการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น
9. การกำกับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจ
ให้กบั ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีสว่ นได้เสีย และผู้ทเี่ กี่ยวข้องทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักการตามนโยบายการปฏิบัติที่ดี
ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นและตามหลั ก การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส ากลของ The Organization for Economic
Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ซึ่งครอบคลุมหลักการทั้ง 5
หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2561 มาปรับ
ใช้ในบริบทของธุรกิจบริษัทโดยได้วางหลักปฏิบัตไิ ว้ 8 ข้อดังต่อไปนี้
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1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร ทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการมีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ไปเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์
รวมทัง้ มีมาตรการและการติดตามดูแลให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ โดยเน้นจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ
ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย รวมถึ งการสร้ างคุ ณ ค่ าของกิ จ การในระยะยาวที่ ค ำนึ งถึ งการสร้างประโยชน์ ให้ ชุม ชน
ลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษไั ด้กำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจนดังรายละเอียดต่อไปนี้
เรือ่ งที่ดูแลให้มีการดำเนินการ

เรือ่ งที่ดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ

เรือ่ งที่ให้ฝ่ายจัดการเป็นคนดำเนินการ

1. กำหนดเป้าหมายและแนวคิดหลัก
ขององค์กร
2. กำหนดโครงสร้างและการทำ
หน้าที่ของกรรมการ

1. กลยุทธ์และแผนรวมถึงการบริหาร 1.การบริหารงานตามนโยบายที่
ความเสีย่ ง
คณะกรรมการกำหนด เช่น การจัดซื้อจัด
จ้าง การรับบุคคลากรเข้าทำงาน เป็นต้น
2. วงเงินและขอบเขตการมอบอำนาจ
ให้ฝ่ายจัดการ

3. มีการสรรหา พัฒนาและ
ประเมินผล CEO
4. โครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม

3. การจัดสรรทรัพยากรและ
งบประมาณ
4. การบริหารงานบุคคล

5. สร้างค่านิยม จริยธรรมขององค์กร

5. การเปิดเผยข้อมูลและการติดตาม
และประเมินผล

2. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีเ่ ป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการได้ มี ก ารกำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละเป้ า หมายทั้ งระยะสั้ น และระยะยาว รวมทั้ งตั ว ชี้ วั ด
ทีเ่ หมาะสม
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่เอื้อต่อการบรรลุผล
โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ และความเป็นอิสระของประธานและ
ฝ่ายจัดการ ได้ระบุไว้ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและดูแลโครงสร้างการบริหารบุคลากร
คณะกรรมการมี ก ารกำหนด Succession Plan ให้ กั บ CEO และดู แ ลโครงสร้ า งค่ า ตอบแทน และ
โครงสร้างความสัมพั นธ์ของผู้ถือหุ้นที่ อาจมีผลกระทบต่อ อำนาจการควบคุมหรื อการบริหารจัดการ
รวมถึงติดตามดูแลให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการการเงิน
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ
คณะกรรมการมีการส่งเสริมในเรื่อง IT Governance โดยมีการให้ฝ่ายจัดการเริ่มจัดทำ ปรับปรุงกำหนด
นโยบายสารสนเทศและความปลอดภัยของการใช้ข้อมูล รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้ ไปในทิศทาง
ที่บรรลุเป้าหมายได้
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6. ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบมี ก ารดู แลความเพี ยงพอของระบบควบคุม ภายใน ทั้ งนี้บ ริษั ท มี การจัด ตั้ ง
คณะทำงานบริ ห ารความเสี่ย งที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารกำกั บ ดู แลของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้
คณะกรรมการให้ความสำคัญโดยมีการประกาศเจตนารมย์ เพื่อเป็นแนวร่วมต่ อต้ านทุจริตคอร์รัปชั่น
ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2560 โดยได้ รับ การประกาศรั บ รองให้ บมจ.บี จิ ส ติ ก ส์ เป็ น สมาชิ ก เมื่ อ วัน ที่
7 กุมภาพันธ์ 2563 และให้มีการปรับปรุงระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมทุกๆ ปี
และการให้ความสำคัญกับบุคคลผู้ชี้เบาะแสการทุจริตและการจัดการกับข้อร้องเรียนต่างๆ ด้วย
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
คณะกรรมการเน้นให้มีการดูแลรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอ รวมทั้ง
เน้นย้ำให้ฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่การเงินดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน
และความสามารถในการชำระหนี้ เป็นต้น
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผูถ้ ือหุ้น
คณะกรรมการดูแลให้ผู้ถอื หุน้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ และวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเปิดเผยมติที่ประชุม รายงานการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน
ทัง่ นี้ในหัวข้อนี้ระบุไว้ใน หมวด 1 สิทธิของผูถ้ ือหุ้น และหมวด 2 การปฏบัติตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
และให้สิทธิผู้ถอื หุน้ เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทยังคงยึดแนวทางและรายละเอียดการปฏิบัติและการดำเนินการตามนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการที่ดสี ากลของ OECD ที่ครอบคลุม 5 หมวด ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษั ท ตระหนั ก และให้ ความสำคัญ ในสิท ธิพื้ น ฐานต่างๆ ของผู้ ถือ หุ้ น ทั้ งในฐานะของเจ้าของบริษั ท และ
ในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่ น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลและ
สารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่ งผลกำไรจากบริ ษัท สิท ธิต่ างๆ ในการประชุ ม ผู้ถือ
หุน้ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทเช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้ง
หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศ ทางในการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุ มสามั ญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นต้น
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
การจั ด ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำปี 2563 บริ ษั ท ได้ ด ำเนิ น การจั ด ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ในวั น ศุ ก ร์ ที่
15 พฤษภาคม 2563 เวลา เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 81/1 หมู่ที่ 8
ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จั งหวัดฉะเชิงเทรา 24130 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วน
กรรมการที่เข้าร่วมประชุ มเท่ า กั บร้ อยละ 88.89 และมีผู้ถื อหุ้ นและผู้รับ มอบฉัน ทะเข้าร่วมประชุมทั้ งสิ้ น 38 ราย
นับจำนวนหุ้นได้ 644,223,531 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,329,440,491
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หุ้น โดยในการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธาน และรองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษา
กฎหมาย และผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็ นประธานในที่ ป ระชุม ซึ่งประธาน
กรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการประชุมดังนี้
ณ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท ได้ด ำเนิ น การเผยแพร่ จดหมายถึงผู้ถือหุ้น ผ่า นระบบของตลาดหลักทรั พย์ โดยเปิ ด โอกาสให้ผู้ถื อ
หุ้น ทุกราย มีโอกาสเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยผูถ้ ือหุ้นต้องส่งหนังสือเสนอชื่อกรรมการเป็น
ลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัทภายในวันที่บ ริ ษัทกำหนด พร้อมแนบหลักฐานการถือหุ้น หนังสือให้ความ
ยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และสิทธิในการเสนอวาระการประชุม พร้อมทั้งเหตุผล
สนับสนุนการเสนอวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.begistics.co.th)
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกวาระการประชุม และบุคคลเพื่อเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระ
ที่กำหนดโดยผู้ถอื หุน้ ส่วนที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องทีผ่ ู้ถือหุ้น
1. เสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นทราบ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้น
สามารถส่งคำถามผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทล่ ว งหน้ า ก่ อ นวั น ประชุ ม ซึ่ ง ในการประชุ ม สามั ญ
ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็น
กรรมการอิสระของบริษัทแต่อย่างใด
2. เผยแพร่กำหนดการประชุม และวาระการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบการสื่อสารข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ 30 วัน
3. จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม
พร้อมด้วยรายละเอียด และเหตุผ ล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมแนบ
หนังสือมอบฉันทะ รายงานประจำปี รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา โดยได้จัดส่ง
เอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อน
การประชุม 14 วัน และประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ เพื่ อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้ นเป็นการ
ล่วงหน้า อย่างน้ อย 3 วัน ทำการต่อเนื่อง 3 วันติด ต่อกันก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์ โหลด
หนังสือเชิญ ประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจำปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.begistics.co.th)
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทำการมอบอำนาจแก่ตัวแทนผู้ถือหุ้น หรือ
กรรมการอิสระของบริษัทซึ่งบริษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระทุกคนของบริษทั เพื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุม
แทนได้ โดยใช้ห นังสือมอบฉัน ทะ ซึ่งทางบริษัท จัดส่งหนังสื อมอบฉันทะ ทั้ งแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม และสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของบริษัทได้ รวมถึงแจ้งเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ และคำแนะนำ
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ขั้นตอนการมอบฉันทะ ทั้งนี้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่เปิด โอกาสให้ ผู้ถือหุ้นกำหนดการใช้สิทธิออกเสีย ง
ในแต่ละวาระได้
ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และส่งเสริมให้ผู้ถอื หุ้น โดยเฉพาะ
นักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ
ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ซึ่งเป็นเวลาล่วงหน้าก่อนการประชุม
ประมาณ 2 ชั่ว โมง กรรมการบริษัท ผู้บ ริห ารทุก ท่านรวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทได้เข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
2. บริษัทได้นำระบบบาร์โค๊ด โดยใช้บริการจากบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ผู้ถือ หุ้ น
นอกจากนี้ บริษัทเชิญที่ปรึก ษากฎหมายเข้าร่วมประชุม เพือ่ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
3. จัดให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
4. ก่อนการประชุมประธานในที่ประชุ มได้แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งผู้ที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบ
ฉันทะ ให้ที่ประชุมรับทราบและได้อธิบายวิธีการลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนให้ทราบก่อนการประชุม
5. ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการ
เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอืน่ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมแต่
อย่างใด
6. ประธานเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงและอภิปรายในแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียม
กันในการตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสอบถาม แสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยบริษัท
ได้บันทึกประเด็นสำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
7. การใช้สิทธิอ อกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุมยึดเสียงข้างมาก โดยใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1
Share : 1 Vote หรือ 1 หุน้ มีคะแนน 1 เสียง
8. ก่อนลงมติในวาระใด ๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
9. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
10. ในระหว่างการประชุม หากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น
ใหม่ ทุ กครั้ ง ที่ มี ผู้ ถื อหุ้ น เข้ ามาร่ว มประชุม เพิ่ ม โดยผู้ ถื อหุ้ น ท่ านที่ เข้ ามาใหม่ในระหว่างการประชุ ม
สามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระทีย่ ังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนีป้ ระธานจะสรุปผลการลง
มติในแต่ละวาระให้ทปี่ ระชุมรับทราบ
11. ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ณ ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
1. หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยได้แจ้ง
รายละเอียดการลงมติ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ทสี่ นใจได้รับทราบ
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2. บริษัทจัดให้มีการบันทึกเทปการประชุมตั้งแต่ต้นจนจบ และจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะรายละเอียดของขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน รวมถึง
ผลของคะแนน ทั้งเห็น ด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสีย ง ความคิด เห็น และข้อ ซั ก ถามของผู้ ถือ หุ้ น
ทุก ราย โดยเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.begistics.co.th) ภายใน
14 วันหลังการประชุม ทัง้ ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3. บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น
ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบผ่านทางช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของ
บริษัทและหากมีประเด็นข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือคำแนะนำ สามารถติดต่อ “นักลงทุนสัมพันธ์”
โท ร ศั พ ท์ 02-3673570 ห รื อ ผ่ า น ท า งอี เม ล ir_investment@begistics.co.th แ ล ะ ใน ทุ ก ๆ
ความคิดเห็น และคำแนะนำ ทางบริษัทจะได้นำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงพัฒนาการทำงานของบริษัทให้
ดียิ่งขึ้นต่อไป
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้ นคนไทย หรือต่างชาติ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ รายย่อย ผู้ถื อ หุ้นบุคคล หรื อ สถาบัน ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม และ
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้น
เป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท
บริษัทจึ งต้องกำหนดการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิ บัติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับสิทธิพนื้ ฐานในฐานะผู้ถือหุ้นไม่แตกต่างกัน
การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2563 บริษั ท ได้ จัด การประชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้ น ประจำปี โดยบริษั ท ได้ป ฏิ บั ติต่ อ ผู้ ถือ หุ้ น ทุ ก ฝ่ ายอย่ า ง
เท่าเทียมกัน รายละเอียดดังนี้
1. บริ ษั ท เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ส่ ว นน้ อ ยสามารถเสนอวาระการประชุ ม เพิ่ ม เติ ม และเสนอชื่ อ บุ ค คล
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี ในปี 2563 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้น
ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.begistics.co.th
2. บริษัท มี น โยบายส่งเสริ มให้ผู้ ถือหุ้ นทั้ งรายย่อยและนัก ลงทุน สถาบัน ร่ว มประชุม ผู้ถือ หุ ้น โดยเลือ ก
สถานที่การคมนาคมสะดวก เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเดินทางเข้าร่วมประชุมได้หลายช่องทาง
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3. บริษั ท ได้ แ จ้ งกำหนดการประชุ ม พร้ อ มระเบี ย บวาระการประชุ ม และความเห็ น ของคณะกรรมการ
รวมทั้ งกฎเกณฑ์ต ่ า งๆ ที ่ ใ ช้ใ นการประชุม ขั้ น ตอนการออกเสี ย งมติ รวมทั้ งสิ ท ธิ ก ารออกเสี ย ง
ลงคะแนนต่อตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.begistics.co.th เพื่อให้
ผู้ถอื หุ้นทราบล่วงหน้าประมาณ 30 วัน ก่อนวันประชุม
4. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อน
วันประชุม
5. การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทไม่มี
การเพิม่ วาระการประชุมในวันประชุมโดยไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า
6. การมอบฉัน ทะให้ผู้อื่น เข้า ร่ว มประชุม แทนสำหรั บ ผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองไม่ได้ สามารถมอบฉันทะ
ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยกรอกแบบในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
ที่ บ ริ ษั ท แนบไปพร้ อ มกั บ หนั งสื อ เชิ ญ ประชุ ม ซึ่ งผู้ ถื อ หุ้ น สามารถกำหนดทิ ศ ทางในการออกเสี ย ง
ได้ นอกเหนือจากนั้นบริษัทได้เสนอทางเลือกโดยการแจ้งชื่อกรรมอิสระจำนวน 1 ท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน
7. การใช้บัตรลงคะแนนเสียง การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธี
ลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรื อ 1 หุ้ น มี ค ะแนนหนึ่ งเสี ย งโดยจะใช้ บั ต รลงคะแนนเสี ย ง
เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2563 ระเบียบวาระอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทเปิด โอกาสให้
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิออกเสียงเลื อกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น
ทุกรายทีเ่ ข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถอื หุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายที่ใช้ในการควบคุมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และ
การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยห้ามบุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งล่วงรู้
และ/หรือครอบครองภายในซื้อขายหลัก ทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน
ประจำไตรมาสและประจำปี และช่ ว งเวลาอื่ น ที่ บ ริ ษั ท จะกำหนดเป็ น ครั้ งคราว (Black out period)
เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
ซือ้ ขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อนื่ ในทางมิชอบ
การควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลภายใน: กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
ที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น และยึดถือ
ปฏิบัตติ ามนโยบายการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในทีบ่ ริษัทกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
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การถือหลักทรัพย์ของบริษัท: กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บ รรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิ นแก่สาธารณชน ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้อง
จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรั พย์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล
การถือ หลั กทรัพ ย์ข องกรรมการและผู้บ ริห ารรวมถึ งคู่ สมรสและบุ ต รที่ ยั งไม่บ รรลุนิ ติ ภาวะ ให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่ าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้ วยการควบคุมเกี่ยวกับ
สารสนเทศภายใน และระเบียบว่าด้วยการถือหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ของหน่วยงาน
กำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัท และอาจมีโทษตามกฎหมาย
การกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกำหนดให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุร กิจที่แข่งขันกับบริษัท หลีกเลี่ยงการทำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมู ล
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตาม
หลักการที่คณะกรรมการบริษั ทอนุมัติ ด้ วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับ
บุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณา
รายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
การค้าทั่ วไปตามหลั กการที่ คณะกรรมการบริษั ท อนุ มั ติ ซึ่ งอาจก่ อให้ เกิ ดความขัด แย้งทางผลประโยชน์
ต้ อ งผ่ า นการสอบทานและให้ ค วามเห็ น จากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่ อ นนำเสนอขออนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถอื หุ้น
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การรายงานการมีส่วนได้เสีย
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ซึง่ เป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่
คณะกรรมการกำกั บ ตลาดทุ น กำหนด โดยเลขานุ ก ารบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ รวบรวมและจั ด ส่ งสำเนารายงาน
การมี ส่ ว นได้ เสี ย ให้ แ ก่ ป ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วั น ทำการ
นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
3.1

การเคารพสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียอื่นๆ
บริษัท ส่งเสริมให้มี การดำเนิน ธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ร่วมกัน

ระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นสำคัญ โดยมีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังนี้
▪ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผูถ
้ ือหุน้
สร้ า งการเติ บ โตอย่ า งมี คุ ณ ภาพและมั่ น คง เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ รั บ ผลตอบแทนที่ ยั่ ง ยื น โดยมี
ผลประกอบการที่ดีและมีประสิทธิภาพ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นโดยเท่า
เทียมกัน เปิดเผยข้อมูลที่ถู กต้องตามความเป็นจริง ดำเนินธุ รกิจด้วยความซื่อสั ตย์สุจริต โปร่งใส
เป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัตติ อ่ ผู้ถือหุน้ ดังนี้
1.เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2.ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และดำเนิ น การใดๆ ด้ ว ยความระมั ด ระวั งรอบคอบ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
3. มีการเผยแพร่ขา่ วสารและสารสนเทศต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.begistics.co.th
4. เสนอรายงานฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและข้อมูลเพิ่มเติมที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ
และทันเวลาต่อการตัดสินใจ
▪ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า
สร้ า งความพึ งพอใจแก่ ลู ก ค้ า เพื่ อ ให้ ได้ รั บ บริ ก ารที่ ดี โดยปฏิ บั ติ ต่ อ ลู ก ค้ า อย่ า งเป็ น ธรรมและ
เหมาะสม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง สำรวจ
ความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นีบ้ ริษัทยังไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าแต่อย่างใดและมีแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้
1.ปฎิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่
เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
2. ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์
3. การรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
ลูกค้าและผู้มีอำนาจของบริษัทก่อนหรือเป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับ
ของกฎหมาย
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคูค่ า้ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
แนวปฏิบัติต่อคูค่ ้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจดังนี้
ปฏิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพ
ทีย่ ั่งยืนกับคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้าง ซึ่งมีการกำหนดขัน้ ตอนและวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
▪ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กั บ
เจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตาม
ข้อตกลงอย่างครบถ้วน
▪ นโยบายและแนวปฏิบัติเกีย
่ วกับพนักงาน
ดูแลและปฏิบัตติ อ่ พนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง
โยกย้าย การพัฒ นาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้ อมในการทำงานให้มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน
และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ
▪ นโยบายและแนวปฏิบัติเกีย
่ วกับคู่แข่งทางการค้า
ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมู ลที่เป็นความลับของ
คู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อนื่ หรือคู่แข่งทางการค้า
▪ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัท
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างสรรค์
สังคม ทัง้ ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมด้านการศึกษา การประหยัดพลังงาน และ
การรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อสังคมโดยรวม
▪ ภาครัฐ : ให้ ความร่วมมือและสนั บสนุน นโยบายภาครัฐเพื่อ ผลประโยชน์ ข องประเทศชาติภ ายใต้
กฎหมายและหลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้อง
▪ องค์กรอิส ระและองค์ กรอื่น ๆ ในสังคม: ยกระดับ ความร่ วมมือ และแลกเปลี่ยนข้ อ มูลกั บองค์ก ร
อิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืน และ
ตอบสนองความคาดหวังของสังคมอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
▪ นโยบายและแนวปฏิบัติเกีย่ วกับการเคารพสิทธิมนุษยชน
▪

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุ ษยชนของบุคคลทุกคน โดยปฏิบัติต่อทุกคน
อย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สนับสนุน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในด้านแรงงานโดยปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงาน และ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็นธรรม
1. กรรมการและพนัก งานทุก คนตระหนัก ในสิ ท ธิ เสรีภ าพส่วนบุค คล และจะดำเนิ น การให้ค วาม
คุ้มครอง ไม่ให้ถูกล่ วงละเมิด ดังนั้น การใช้ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล จะกระทำมิได้ เว้นแต่
ได้กระทำโดยสุจริตตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
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2. กรรมการและพนักงานทุกคนตระหนักในความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกัน โดยจะปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือ
จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา เป็นต้น หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นอย่างใดที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
ดังกล่าวอันอาจนำไปสู่ความขัดแย้ง
3. กรรมการและพนักงานทุกคนตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล สอดคล้องกับปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights)
▪ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทถือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่มีค่า พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันปกป้อง และดูแล
รักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทให้พ้นจาการนำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งต้องเคารพ และ
ไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
คำนิยาม
ลิ ข สิ ท ธิ์ (Copyright) หมายถึ ง สิ ท ธิ แ ต่ เ พี ย งผู้ เดี ย วของผู้ ส ร้ า งสรรค์ ที่ จ ะกระทำการใดๆ เกี่ ย วกั บ งาน
ทีผ่ ู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้นตามประเภทลิขสิทธิท์ ี่กฎหมายกำหนด ได้แก่ งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม
โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์
หรือแผนกศิลปะ ไม่วา่ งานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใดๆ
สิทธิบัตร (Patent) คือ หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (Industrial Design) ทีม่ ีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า (Trademark) คือเครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้กับสินค้า หรือ เครื่องหมายบริการ (Service
Mark) เครื่ อ งหมายรั บ รอง (Certification Mark) เครื่ อ งหมายร่ ว ม (Collective Mark) เพื่ อ แสดงว่ า สิ น ค้ า ที่ ใ ช้
เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น
แนวทางปฏิบัติ
1. กรรมการและพนักงานตระหนักว่า ผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ
บริษัท ตามความหมายของกฎหมาย และมีหน้าที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในการแสดงสิทธิ หรือขอรับ
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทีบ่ ริษัทเป็นเจ้าของ
2. ดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ให้ถูกละเมิด เปิดเผย ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใดๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
3. ให้ ค วามเคารพ และไม่ ล ะเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของผู้ อื่ น ตรวจสอบผลงานอั น เป็ น สิ ท ธิ ข อง
บุคคลภายนอกที่ได้รับมา หรือที่จะนำมาใช้กับบริษัท
4. ในการเข้าทำสัญญา หรือนิติกรรมใดๆ ควรตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาให้ชัดเจน
5. ให้ความร่วมมือในการแสดงสิทธิ หรื อขอรับความคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญ ญาที่บริษั ทเป็น
เจ้าของ
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6. รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้ดูแลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อพบการกระทำที่เห็นว่าเป็นการ
ละเมิดสิทธิ อาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบริษัท
7. กรรมการและพนักงานตระหนักและให้ ความเคารพ และไม่ล่วงละเมิด ทรัพย์สิน ทางปัญ ญาของผู้อื่น
หากมีกรณีเกิดขึ้น ให้แจ้งต่อคณะกรรมการหรือหัวหน้าหน่วยงานโดยตรงทันที
• นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนประมวลจริยธรรมโดยมีการเพิ่ม เติมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน ดังต่อไปนี้
แนวทางปฎิบัติ
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้
เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้อื่น
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีสิทธิเสรีภ าพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา
1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังจากมี การเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและ
งบการเงินประจำปีเพือ่ ให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลอย่างทัว่ ถึงอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการซื้อ ขาย โอน หรือ
รั บ โอนหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท จะต้ อ งจั ด ทำและเปิ ด เผยรายงานการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ต ลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ทกี่ ำหนด
4. เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและ
บุตรทีย่ ังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
ทัง้ นี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมเกี่ยวกับ
สารสนเทศภายใน และระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการถื อ หลั ก ทรัพ ย์ ข องบริษั ท รวมทั้ งหลั ก เกณฑ์ อื่ น ๆ ของ
หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัท และอาจมีโทษตามกฎหมาย
การกำกับติดตามและสอบทาน
ฝ่ายบริ ห ารจะทบทวนนโยบายฉบั บ นี้ และเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษั ท
พิจารณาอนุมัติ หากมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำกับ และติดตามการนำนโยบายฉบับนีไ้ ปปฏิบัติและให้คำแนะนำต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากต้องมีการปรับปรุงใด ๆ ต้องดำเนินการโดยเร็วทีส่ ุด
กระบวนการลงโทษ
การลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานบริษัท และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.2

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริ ษั ท มี ม าตรการดู แ ลผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ทุ ก ฝ่ า ยให้ ส ามารถร้ องเรี ยนกั บบริ ษั ทผ่ านช่ องทางต่ างๆ เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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บริ ษั ท มี ม าตรการดู แ ลผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ทุ ก ฝ่ ายให้ ส ามารถร้ อ งเรีย นกั บ บริ ษั ท ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและการสอบสวน
เรื่องร้องเรียน โดยสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณา
ข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
จดหมาย
เลขานุการบริษัท
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิต K
ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เว็บไซต์
อีเมล์

http://www.begistics.co.th
ir_investment@begistics.co.th

โทรศัพท์

: (662)-367-3570-6

โทรสาร

: (662)-367-3577

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
การเปิดเผยข้อมูล
บริษัทยึดมั่นในหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ทั้งข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศมีข้อมูลที่
เชื่อถือได้ เพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอ และสะดวกในการเข้าถึงทั้งในรูปแบบเอกสาร ระบบการแจ้งข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท และการแถลงข่าว ซึ่งข้อมูลทีเ่ ปิดเผยประกอบด้วย ข้อมูลทางการ
เงินและข่าวสารที่สำคัญของบริษัท อาทิ ข้อมูลงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถอื หุ้นรายใหญ่และ
สิทธิในการออกเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นโยบายการจ่ายเงินปันผล จรรยาบรรณ
และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลความเคลื่อนไหวและข่าวกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท
ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลของ
บริษัทโดยต้องยึดถือหลักการด้านความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา และเท่าเทียมกัน
เลขานุการบริษั ท และ/หรือ เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศที่ สำคัญ ต่อ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ผู้ ถื อ หุ้ น
และนักลงทุน
ผู้บริหารระดับสูงในสายงานการเงิน และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและตอบข้อ
ซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายบริษัท แผนงานและการลงทุน โครงการระหว่างการพัฒนา โครงสร้างการถือหุ้น
ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานที่สำคัญ
ผู้ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือ ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่
บริห าร ห้ ามเปิ ด เผยข้อ มู ล ภายในที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ ชื่อ เสีย งและภาพลั ก ษณ์ ข องบริษั ท รวมถึ งข้ อ มู ล ที่ อ าจมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลผลประโยชน์ในเงิน
ลงทุนของบริษัท ดังนี้
1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ีมาปฏิบัติ
2. คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม
3. กำกับดูแลโดยนโยบายที่กำหนดโดยบริษัท ผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร
4. พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่างๆ เช่น แผนธุรกิจ กลยุทธ์ การเพิ่มทุนหรือลด
ทุน การเลิกบริษัท เป็นต้น
5. ติดตามผลการดำเนินงานโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษทั
6. ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัตติ ามกฎระเบียบและข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล
ได้ แ ก่ รายการระหว่ า งกั น รายการได้ ม าและจำหน่ า ยไปซึ่ งทรั พ ย์ สิ น การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ ส ำคั ญ
ตามระยะเวลาที่ กำหนด รวมถึงดูแ ลให้ มี การจัด ทำบั ญ ชี และรายงานทางการเงินถู กต้ องตามที่ ควร
ตามกฎหมายที่เกีย่ วข้องและตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
7. พิจ ารณาการทำธุรกรรมต่ างๆ ของบริษั ท ย่อ ย ที่ มีนั ยสำคัญ ต่อ การดำเนิ นธุรกิ จ หรือฐานะการเงิน
ของบริษัท โดยกำหนดให้การทำธุรกรรมต่างๆ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
8. กำหนดให้มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่กำหนด
ไว้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
9. การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ทางการเงิน และผลการดำเนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ได้ ว่ า จ้ า งผู้ ส อบบั ญ ชี
รับอนุญาตจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางการเงินและ
ทีม่ ิใช่ทางการเงินมาเปิดเผยในงบการเงินของบริษัท
ทัง้ นีร้ ายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปรากฎตามเอกสารแนบ 2
ผู้สอบบัญชี และการจัดทำรายงานทางการเงิน
งบการเงินของบริษั ทได้รั บการตรวจสอบโดยผู้สอบบั ญ ชีที่มีความเป็น อิสระ มี ความรู้ค วามชำนาญ และ
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อให้ความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นว่างบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อยสะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ตามความเป็นจริง โดยบริษัทมีนโยบายใน
การเปลี่ ย นแปลงผู้ ส อบบั ญ ชี ทุ ก รอบระยะเวลา 5 ปี เพื่ อ ให้ ก ารให้ ค วามเห็ น ของผู้ ส อบบั ญ ชี มี ค วามเป็ น อิ ส ระ
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อย่างแท้จริง คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่ องบการเงินของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ซึ่ งจั ด ทำขึ้ น ตามมาตรฐานและหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ วไป โดยใช้ น โยบายการบั ญ ชี ที่ เหมาะสมตามหลั ก ความ
ระมัดระวัง ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริง คณะกรรมการ
บริษั ทจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูล ที่สำคัญ อย่างโปร่งใสและเพี ยงพอ โดยรายงานต่ อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ แก่ สำนั กงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษั ทได้แต่งตั้งให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ สอบทานความน่ าเชื่อถือและความถูก ต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพือ่ ให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทสามารถเชื่อถือได้
ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้
● ค่ า สอบบั ญ ชี แ ละค่ า สอบทานรายไตรมาสของบริ ษั ท จำนวน 1,680,000 บาท ค่ า สอบบั ญ ชี แ ละ
ค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จำนวน 425,000 บาท
● ค่ า ตอบแทนอื่ น (Non-Audit fee) ของบริ ษั ท ให้ ส ำนั ก งานสอบบั ญ ชี ที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี สั ง กั ด จำนวน
66,760 บาท
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
5.1

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินธุรกิจและมีความมุ่งมั่นทีจ่ ะบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการ
บริหารงานที่มีจริยธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์ สูง สุด ต่ อ ผู้ถื อ หุ้น เป็ น สำคั ญ โดยคณะกรรมการบริษั ท ทำหน้าที่
กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย ตลอดจนกำกับดูแลฝ่ายบริหารเพื่อให้การบริหารเป็ นไปตามนโยบาย
ที่ก ำหนดไว้ ภายใต้ ก ฎหมาย ข้อบังคั บ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ โปร่งใส
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งจะทำ
การให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่ างๆ ตามเกณฑ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับดู แล
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าใน
การประชุมใหญ่ผู้ถอื หุน้ สามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก
และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ใน
ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรง
ตำแหน่งใหม่ก็ได้
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ยั งได้ แ ต่ งตั้ งคณะอนุ ก รรมการ 4 ชุ ด ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนด
บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย
คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนิ นงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย
ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ใน
การดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมทั้งจัดทำการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือ
หุน้ รายงานประจำปีของบริษัทตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามทีก่ ฎหมายกำหนด
5.2
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหาร
จัดการเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ แนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ใน
กรอบจริยธรรมธุรกิจ และคำนึงถึงส่วนได้เสียของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีขอบเขตหน้าที่ดังนี้
5.2.1 บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดี ที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือ
แนวปฏิบัติสําคัญ 4 ประการคือ
(1)

การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ วยความรั บ ผิ ด ชอบ ระมั ด ระวั งและรอบคอบ (Duty of
Care)

(2)
(3)

การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ
บริษทั และมติที่ประชุมผู้ถอื หุ้น (Duty of Obedience)

(4)
5.2.2

การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ

ทันเวลา (Duty of Disclosure)
ดำเนินกิจการค้าของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติของคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถอื หุ้น

5.2.3

วางแผนและนโยบายการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดำเนินงาน

5.2.4

ของบริษัท กำหนดระเบียบต่างๆของบริษัท
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน
หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตที่
คณะกรรมการพึงมี และมีสิ ทธิที่จะยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอำนาจ
ดังกล่าวได้
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5.2.5

แบบ 56-1

พิจารณา และอนุมัตกิ ิจการอื่นๆ ที่สำคัญ อันเกีย่ วกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนิน
กิจการนั้นๆ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท

5.2.6

กำหนด ทบทวนอำนาจอนุมัติ
คณะกรรมการกำหนด ทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์
เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท อย่ างน้อยทุก ๆ 1 ปี รวมทั้งกำกับ
ควบคุม ดูแล และติ ดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานให้

5.2.7

เป็นไปตามนโยบายและแผนงานทีก่ ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อนุมัติ และทบทวนนโยบาย ดังต่อไปนี้
● นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
● นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
● ประมวลจริยธรรม
● นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล
● นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนเรื่องร้องเรียน

5.2.8

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทยึดมั่น และให้ความสำคัญในการบริหารตามหลัก
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านโครงสร้างองค์กร
และด้านกลยุทธ์การจัดการ โดยกำหนดบทบาท และแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็น
ระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

5.2.9

คณะกรรมการกำหนดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และดำเนินการกรณีมีการแจ้ง
เบาะแสการกระทำผิดโดยผ่านช่องทางเว็ปไซด์ของบริษัท การส่งจดหมายมายังที่อยู่ของ
บริษัท หรือการแจ้งเรื่องโดยตรงกับหัวหน้างาน

5.2.10

กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท อนุมัติการนำ
นโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการ

5.2.11

ทุจริต คอร์รัปชั่น ไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและทั่วทั้งองค์กร
กำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
ที่มี ป ระสิท ธิภ าพ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่า ฝ่ายบริห ารได้ ตระหนั กและให้ ค วามสำคั ญ กั บ การ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุก ๆ รูปแบบ ในทุก ๆ กิจกรรมของบริษัทและปลูกฝัง
จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

5.2.12

คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น แนวทางการปฏิบัติ
และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นของบริ ษัทอย่าง
เคร่งครัด รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความซื่อสัตย์ โปร่งใสและ เป็นธรรม และ
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แบบ 56-1

ให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อสงสัยข้อซักถามต่างๆ กรณีไม่ปฏิบัติตามมี
บทลงโทษตามกฎหมาย
5.2.13

กํากับ ดู แลให้ มี การบริห ารความเสี่ยงของบริษัท ให้อ ยู่ในระดั บ ที่ ขับ เคลื่อ นให้ บ ริษั ท
เติบโตอย่างยั่งยืน

5.2.14

พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กํากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็น
ประจํ า ทุ ก ปี และมี ร ะบบการพิ จ ารณากํ าหนดค่ า ตอบแทนแก่ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู งที่
รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดําเนิน งานเพื่อก่อให้เกิด
แรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

5.2.15

พัฒ นาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเข้าอบรมหรือเข้าร่วมใน
หลั ก สู ต รที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ก รรมการหรือ กิ จ กรรมสั ม มนาที่ เป็ น การ
เพิม่ พูนความรู้ ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

5.2.16 ดูแลให้ฝ่ายบริหารตั้งหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการ
สื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่าง
5.2.17

เหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
กำกั บ ดู แ ลให้ มี ก ารกำหนดนโยบายและแนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย และ
สุขอนามัยในสถานที่ทำงาน

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะ
ผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทาง
ในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ
ของทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
5.3
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ที ่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ งที่ 4/2561 เมื่ อ วัน ที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2561 ให้ มี ก ารพิ จ ารณาทบทวน
นโยบายและการปฏิ บัติตามนโยบายการกำกับดู แลกิ จการ โดยมี การเพิ่ มเติมบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการให้
สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำหรับบริษัทจดทะเบียนให้เป็นปัจจุบนั โดยมีการเปิดเผยรายงาน
การกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) พร้อมทั้งนโยบาย ส่งเสริม
ให้กรรมการบริษัททุกท่าน รวมถึงเลขานุการบริษัทเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
ทั้งของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสถาบันอื่นเพื่อนำความรู้
ความสามารถมาพัฒนาทางบริหารต่อไป
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แบบ 56-1

5.4 จรรยาบรรณธุรกิจ
ที ่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ งที่ 4/2561 เมื่ อ วัน ที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2561 ให้ มี ก ารพิ จ ารณาทบทวน
ประมวลจริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ โดยมี ก ารเพิ่ ม เติ ม การจั ด ทำและเปิ ด เผยรายงานการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ต ลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่กำหนด
ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มี
การปฏิบัตติ ามแนวทางดังกล่าว
5.5
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการทำรายงานระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย
ความรอบคอบ และสมเหตุสมผล พร้อมทั้งได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำ
กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกั นด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น
กรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำ
ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้ง
ให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่ าว และต้องไม่เข้าร่ วมการพิจารณาตัดสิน
รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกีย่ วโยงกัน และรายการที่มีความ
ขัด แย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้ มี การพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์ที่ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้มีการ
เปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย
5.6
ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อรักษาเงินทุน
ของผู้ถือหุ้นและสิ นทรัพย์ของบริษัท บริษั ทจึงได้ดำเนิ นการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยได้ประกาศเป็ นนโยบายในการปฏิบัติงานของบริษัทและได้กำหนดภาระหน้าที่
อำนาจการดำเนินการของผู้ป ฏิบัติงานและผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยมีการแบ่ งแยกหน้า ที่
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และผู้ประเมินผลออกจากกัน พร้อมทั้งมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้
เกิดประโยชน์
ทั้งนี้ บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจตลอดจนการ
ดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่าง
สม่ำเสมอและรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุม
ภายในซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานและการกำกับดูแลปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยง
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และการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในเพื่อให้
มีความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงินของบริษัท
5.7 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบ
บัญชีมาประชุมร่วมกันและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทรวมทัง้ สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญ ชีรั บรองและ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบั ญ ชีของบริษั ท การเปิ ด เผยข้อมู ลสารสนเทศที่ ส ำคั ญ ทั้ งข้อมู ลทางการเงิน และไม่ ใช่การเงิน
ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอด้วย
5.8

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุ มพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน และนำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
เพือ่ ให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในการประชุม
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็น
วาระการประชุมได้
ในการพิ จ ารณาเรื่อ งต่ า งๆ ประธานกรรมการบริษั ท ซึ่ งทำหน้ าที่ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม จะเปิ ด โอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศ
รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถ
นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้
กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีสว่ นได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/ หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่านั้น ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ทัง้ นี้ในปี 2563 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 15 ครั้งในการประชุมแต่ละครั้ง บริษทั จะมอบหมาย
ให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเข้าร่ว มการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้
บันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่
ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ
เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง
5.9
วาระในการดำรงตำแหน่ง
วาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้ เ ป็น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติบ ริษั ท มหาชน
พ.ศ. 2535 ส่วนกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่ได้รับมติเห็นชอบเป็น
เอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการดังกล่าวได้กระทำคุณ ประโยชน์ต่อบริษัทเป็น
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อย่างยิ่งและการดำรงตำแหน่งตามวาระที่กำหนดมิ ได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นด้วย
5.10 ค่าตอบแทน
บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยให้คณะกรรมการสรร
หาและกำหนดค่ า ตอบแทน ทำหน้ า ที่ โดยคำนึ งถึ งผลการดำเนิ น งานของบริ ษั ท และความสอดคล้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้ บริหารแต่ละท่าน โดย
บริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้
ในกลุ่มธุรกิ จเดียวกั น เพื่ อที่ จะดู แลและรักษาผู้ บ ริหารที่ มี คุ ณ ภาพไว้ ผู้บ ริ หารที่ ได้รับ มอบหมายหน้ า ที่ และความ
รับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้
บริษัทจัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ป ระชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการ
เปิ ด เผยค่ าตอบแทนที่ จ่ายให้ แ ก่ ก รรมการผู้ บ ริห ารในแบบที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลัก ทรัพ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์กำหนด
5.11

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมี นโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
กำกั บดู แ ลกิ จการของบริษั ท เพื่ อ ให้ มี การปรับ ปรุงการปฏิ บั ติ งานอย่ างต่อ เนื่อ ง และในกรณี ที่ มีก ารเปลี่ย นแปลง
กรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการใหม่
5.12

การรายงานข้อมูล

1) คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทัว่ ไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน
ทัว่ ไปอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีคำอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุน
ทัง้ ในด้านนโยบายผลการดำเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลสำเร็จ และอุปสรรคของกิจการ
2) คณะกรรมการมีค วามเข้าใจ และสนั บสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของ
ผู้สอบบัญชี
3) คณะกรรมการได้จัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำและเปิดเผย
รายงานทางการเงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจำปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของผู้สอบ
บัญชี โดยครอบคลุมถึง
3.1) การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ที่กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดทำให้มีการ
จัดทำงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริง
และสมเหตุสมผล
3.2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดการให้มีข้อมูลทางบัญชีทถี่ ูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอเพื่อจะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดการทุจริต หรือมีการดำเนินการทีผ่ ิดปกติ
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3.3) คำยืนยันว่าบริษัทได้ถือปฏิ บัติตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการ
5.13

จัดทำงบการเงินของบริษัท
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยประเมินทั้งคณะ (Board SelfAssessment) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
เป็นรายบุคคล เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นกรอบในการกำหนดบรรทัด ฐาน ตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่ และนำผลที่ได้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบ
ในผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
5.14

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการทำหน้าที่กรรมการ เพื่อให้
กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ
บริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทมีกรรมการที่เข้ารับตำแหน่ง
ใหม่ คือ
● พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

● พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
● นายปัญญา

บุญญาภิวัฒน์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

● นายสมิทร

เหลี่ยมมณี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563
● นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563
5.15

การดำรงตำแหน่งในบริษทั อื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริ ษัท กำหนดให้ กรรมการของบริษัท สามารถดำรงตำแหน่ งในบริษัท จดทะเบียน ไม่เกิ น
5 บริษัท บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท ยกเว้นในกรณีได้รับ มอบหมาย
จากบริษัทให้ไปดำรงตำแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษั ทจด
ทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ ไม่นับรวม
บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารจัดการ
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
5.16

การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็น
ผู้นำเสนอข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
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ข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจ
มุมมองของคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารจะ
ประชุมติดตามงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกเดือน
5.17

การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บริษั ท กำหนดให้ มี ก ารจั ด ทำแบบรายงานการมี ส่ วนได้ เสี ย ของกรรมการ ผู้ บ ริห าร และบุ ค คลที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับ ดูแลด้านการมีส่วนได้เสีย ในระดับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำแบบรายงานดังกล่ าว และกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็ บ
รวบรวมใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารมีหน้าที่
ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงให้เลขานุการบริษัทรับทราบการเปลี่ยนแปลงนั้น ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานได้มีการ
ทบทวนประจำปี
5.18 การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
เพือ่ กำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
จะต้องแจ้งให้บริษัททราบและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำ
การนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัทของกรรมการให้ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป โดยทุกสิ้นไตรมาสและสิ้นปีสำนักเลขานุการ
บริษั ท จะทำหนั งสื อแจ้ งห้ ามไม่ ให้ กรรมการผู้บ ริห ารหรื อหน่ วยงานที่ ได้ รับ ข้ อ มู ล ภายในเปิ ด เผยข้อ มู ล ภายในแก่
บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วัน ตั้งแต่วันปิดงบจนถึงวัน
แจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายใน
ไปใช้ในทางมิชอบ ทั้งนี้ ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
9.2

คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้ า งการจั ด การของบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการ 5 ชุ ด ได้ แ ก่ คณะกรรมการบริ ษั ท

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
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9.2.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1.

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม

กรรมการ ประธานกรรมการบริษทั

2.

นางสาวสุทธิรตั น์ ลีสวัสดิต์ ระกูล

กรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 1ประธานกรรมการสรรและ
กำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร

3.

พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล

กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการคนที่ 2 และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

4.

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5.

นายสมิทร เหลีย่ มมณี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่ ง

6.

นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

7.

นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์

กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8.

นายถีรพงศ์ คำเรืองฤทธ์

กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการบริหาร

โดยมี นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เป็นเลขานุการบริษัท
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
(ปรับปรุงโดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)
ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าทีด่ ังต่อไปนี้
1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ
4 ประการ คือ
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1.1 การปฏิบัตหิ น้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
1.2 การปฏิบัตหิ น้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
1.3 การปฏิ บั ติ ต ามกฏหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท มติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และ
มติทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of
Disclosure)
2. ดำเนิน กิจการค้าของบริษั ท ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุป ระสงค์และข้อบั งคั บของบริษัท ตลอดจน
มติของคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถอื หุ้น
3. วางแผนและนโยบาย การบริ ห ารงานของบริษั ท ตลอดจนตรวจสอบผลการดำเนิ น งานของบริษั ท
กำหนดระเบียบต่างๆ ของบริษัท
4. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่ น
กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตที่คณะกรรมการพึงมี และมีสิทธิที่
จะยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
5. พิจารณา และอนุมตั ิกิจการอื่นๆ ที่สำคัญ อันเกี่ยวกับบริษัทหรือที่เห็นสมควรจะดำเนินกิจการนั้นๆ
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท
6. กำหนด ทบทวนอำนาจอนุมัติ
คณะกรรมการกำหนด ทบทวนและอนุ มั ติ วิสั ยทั ศ น์ นโยบาย พั น ธกิจ ภารกิจ กลยุท ธ์ เป้ า หมาย
แผนธุรกิจ และงบประมาของบริษัท อย่างน้อยทุกๆ 1 ปี รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล และติดตามผลการ
ปฏิ บั ติ งานอย่ างสม่ ำ เสมอ เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามนโยบายและแผนงานที่ ก ำหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. อนุมัติ และทบทวนนโยบาย ดังต่อไปนี้
●

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

●
●

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ประมวลจริยธรรม

●

นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล

●

นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนเรื่องร้องเรียน

8. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทยึดมั่น และให้ความสำคัญในการบริหารตามหลักจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ และนโยบายการกำกับ ดู แลกิ จการที่ ดี ทั้ งด้ านโครงสร้ างองค์ กรและด้านกลยุท ธ์ก ารจัด การ
โดยกำหนดบทบาท และแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
9. คณะกรรมการกำหนดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และดำเนินการกรณี มีการแจ้งเบาะแสการ
กระทำผิดโดยผ่านช่องทางเว็ปไซต์ของบริษัท การส่งจดหมายมายังทีอ่ ยู่ของบริษัท หรือการแจ้งโดยตรง
กับหัวหน้างาน
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10. กำหนดให้ มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การทุ จ ริ ต ภายในบริ ษั ท อนุ มั ติ ก ารนำนโยบาย
แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ไปปฏิบัติ
อย่างถูกต้องและทั่วทั้งองค์กร
11. กำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า
ฝ่ า ยบริ ห ารได้ ต ระหนั ก และให้ ค วามสำคั ญ กั บ การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ในทุ ก ๆ รู ป แบบ
ในทุกๆ กิจกรรมของบริษัทและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
12. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/
ขั้นตอนในการปฏิบัติเพือ่ ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงเป็นแบบอย่างทีด่ ี
ในเรื่องของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม และให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มขี ้อสงสัย
ข้อซักถามต่างๆ กรณีไม่ปฏิบัติตามมีบทลงโทษตามกฏหมาย
13. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับทีข่ ับเคลื่อนให้บริษทั เติบโตอย่างยั่งยืน
14. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัด การใหญ่ และกำกับดูแลให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี ให้มีระบบการพิจารณา
กำหนดค่ า ตอบแทนแก่ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู งที่ ร อบคอบ โปร่ งใส สอดคล้ อ งกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบและ
ผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
15. พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก รรมการหรื อ กิ จ กรรมสั ม มนาที่ เ ป็ น การเพิ่ ม พู น ความรู้ ในการปฏิ บั ติ งาน
อย่างต่อเนือ่ ง
16. กำกับดูแลให้ฝา่ ยบริหารจัดตั้งหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสาร
กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเ คราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน
และทันเวลา
17. กำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภั ย และสุขอนามัยในสถานที่
ทำงาน
18. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงาน
ของผู้สอบบัญชี นำเสนอในรายงานประจำปีของบริษัทและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีทผี่ ่านมาเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
19. คณะกรรมการจะพิจารณารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่
มีส่วนร่วมในการตัดสิ นใจ พร้อมทั้งกำกั บ ดูแล ให้ มีการปฏิ บัติต ามข้ อกำหนดเกี่ยวกับขั้น ตอนการ
ดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
20. คณะกรรมการจะจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ หรืออาจจ้างบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติหน้าที่และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบ

ส่วนที่ 2-45

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1

ระบบควบคุมด้านการรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย โดยคณะกรรมการ
จะทบทวน และประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง
21. คณะกรรมการบริษัทต้องเปิ ดเผยข้อมู ลการถือครองหุ้นของตน และผู้เกี่ยวข้องของกรรมการภายใน
30 วันทำการหลังจากได้รับการแต่งตั้ง รายงานการซื้อขายหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และรายงาน
เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ โดยให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รวบรวมและจัดทำ
ข้อมูลนำเสนอที่ประชุม
บทบาทหน้าทีข่ องประธานกรรมการ
ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
(2)
เป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ และมี ค ะแนนเสี ย งชี้ ข าดในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
มีการลงคะแนนเสียง และมีคะแนนเสียงสองข้างเท่ากัน
(3)
เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น แต่อาจมอบหมายให้กรรมการอื่นเรียกหรือลงนาม
ในหนังสือเชิญประชุมได้
(4)
เป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น และมี ค ะแนนเสี ย งชี้ ข าดในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม มี ก ารลงคะแนนเสีย ง และ
มีคะแนนเสียงสองข้างเท่ากัน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท
และกฎหมาย
(5)
จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้ กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ ยนความคิดเห็นได้อย่าง
เต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
(6)
ดำเนินการและควบคุมให้การประชุมกรรมการ หรือการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามระเบียบวาระ และต้องเปิด
โอกาสให้กรรมการ หรือผู้ถอื หุ้น แล้วแต่กรณี ซักถามหรือแสดงความเห็นตามสมควร
(7)
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับ ฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
(8)
กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(9)
กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
(10) กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ และกรรมการ
บริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
(11) ทบทวนกฏบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการ
ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญ ชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุม
ภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท
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ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1.

พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.

นายสมิทร เหลีย่ มมณี

กรรมการตรวจสอบ

3.

นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์

กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวนภาพร วงศ์กอ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ปรับปรุงโดยมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563)
1. สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ายงานทางการเงิ น (รายไตรมาสและประจำปี ) ที่ ถู ก ต้ อ งและเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ที่เกีย่ วข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบควบคุ ม ภายในและระบบตรวจสอบภายในที่ เหมาะสม เพี ย งพอ และ
มีป ระสิ ท ธิภ าพรวมทั้ งพิ จารณาความเป็ น อิ ส ระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ค วาม
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ ความเห็ นชอบแผนงานตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้ องกับความเสี่ยงองค์ กร รวมทั้ งกำกับ ดูแล
การปฏิ บั ติ งานตรวจสอบให้ เป็ น ไปตามแผนงาน และมาตฐานสากลว่ า ด้ วยการปฏิ บั ติ งานวิ ชาชี พ
การตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บ ริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบกับบริษัท รวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่ามีการป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะ
การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด
5. พิจารณาและทบทวนนโนบายดังต่อไปนี้ ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมบริษัท
วัฒนธรรมองค์กร
• นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
• นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
• ประมวลจริยธรรม
• นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล
• นโยบายการให้ความคุม้ ครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนเรื่องร้องเรียน
6. ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีกระบวนการรับและกำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน
7. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
8. พิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค คลซึ่ งมี ค วามเป็ น อิ ส ระ เพื่ อ เสนอ แต่ งตั้ ง เลิ ก จ้ าง และกำหนดค่ าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีของบริษัทประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ
ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็น
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สาระสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบั ญ ชีโดยไม่มีฝ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้ อย
ปีละ 1 ครั้ง (Private Meeting)
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและ
ครบถ้วนให้เป็น ไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรั พย์ ฯ รวมทั้งเปิ ดเผยข้อ มูลในการ
เข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้ วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ สมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
10. จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
ของบริษัทซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
• ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ
บัตร
• รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามวรรคหนึ่ ง คณ ะกรรมการตรวจสอบมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงาน
ของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
12. คณะกรรมการตรวจสอบมี ห น้ า ที่ ส อดส่ อ งดู แ ล ฝ่ า ยจั ด การมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การจั ด เตรี ย ม
งบการเงิน ของบริษัท และผู้สอบบัญชีภายนอกมีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รับทราบร่วมกันว่า ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
ภายนอกมีทรัพยากรและเวลา ตลอดจนข้อมูลความรู้เรื่องบั ญชี การตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน
และกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทมากกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนั้นบทบาท
การสอดส่องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ให้ประกันเป็นพิเศษในงบการเงินและข้อมูลการเงิน
ที่บริษัทนำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นๆ
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9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1.

นางสาวสุทธิรตั น์ ลีสวัสดิต์ ระกูล

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.

นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3.

นายสมิทร เหลีย่ มมณี

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1. กำหนดวิธีการหรือหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการทดแทน เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมาย
ระเบีย บที ่เ กี ่ย วข้อ ง และกำหนดวิธ ี ก ารเสนอรายชื ่อ ผู ้มี คุ ณ สมบั ติ พ ร้ อ มเหตุ ผ ลประกอบต่ อ
คณะกรรมการบริษัท
3. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆรวมทัง้ ติดตามและ
สรุปผล การประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ทำงาน
5. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบ หน้าที่
ความรับผิดชอบ และความหลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับขนาด กลยุทธ์และนโยบายบริษัท รวมทั้ง
แนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
6. จัด ทำแผนสืบ ทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บ ริห ารและผู้บริหารระดั บ สูงของบริษัท เพื่ อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
7. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าทดแทนให้ค ณะกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
8. ประเมินผลทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อกำหนดค่าตอบแทน
ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
9. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งฝ่ายจัดการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
10. พิจารณาทบทวนศึกษา ติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ห าร รวมทั้ งฝ่ายจัด การโดยเปรียบเทีย บกั บบริษัท อื่น ที่มี การประกอบธุรกิจอย่าง
เดียวกัน
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11. คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง
9.2.4 คณะกรรมการบริหาร
ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์

ประธานกรรมการบริหาร

2

นางสาวสุทธิรตั น์ ลีสวัสดิต์ ระกูล

กรรมการบริหาร

3

นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ

กรรมการบริหาร

4

นายถิรพงศ์ คำเรื่องฤทธ์

กรรมการบริหาร

โดยมี นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. กำหนดนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงาน
ต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุท ธ์ แผนการดำเนินงาน
และงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพและ
เอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับ สถาบันการเงิน เพื่อการ
เปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ ค้ำประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อการ
ทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท ภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้
4. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การ
ฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดย
อาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่
จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
5. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้
และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนัน้ ๆ ได้
6. พิจ ารณากลั่ นกรองงานทุก ประเภทที่ เสนอคณะกรรมการชุด ย่อยอื่น ของบริษัท ที่ จะเป็ น ผู้พิ จารณา
กลั่นกรอง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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ทัง้ นี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็น
การอนุมัติการเข้าทำรายการที่ ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อื่นใดกับ
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ซึง่ การอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการ และ/
หรือ ที่ ป ระชุม ผู้ ถือ หุ้ น แล้ว แต่ กรณี เพื่ อพิ จารณาอนุ มั ติรายการดังกล่าวตามที่ ข้ อบั งคั บ บริษั ท บี จิ สติ ก ส์ จำกั ด
(มหาชน) หรือบริษัทย่อย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธ์

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

2

นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

3

นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

4

นายสมิทร เหลีย่ มมณี

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

หมายเฟตุ: นายธานี โลเกศกระวี ลาออกจากตำแหน่งประธานบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564
โดยมี นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. พิ จ ารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย ง ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
เพือ่ พิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อรับทราบ
3. กำกั บ ดู แ ลกิ จ การการพั ฒ นาและการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและกรอบการบริห ารความเสี่ ย งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงทีม่ ีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า
องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกั บ คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งที่ ส ำคั ญ และมี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายใน
เป็ น ผู้ ส อบทานเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า บริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เหมาะสมต่ อ การจั ด การความเสี่ ย ง
รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทัว่ ทั้งองค์กร
6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและและการจัดการความเสี่ยงทีส่ ำคัญอย่างสม่ำเสมอ
7. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk-Management Committee :
SRM) และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทาง
ทีเ่ หมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
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8. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและ/หรือบุคลากรเพิ่ มเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และ/หรื อ หน่ ว ยงาน และ/หรื อ คณ ะทำงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งตามความเหมาะสม
รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
10. ทั้งนี้ผู้บริหาร และ/หรือคณะอนุกรรมการความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูล
และเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการความเสี่ยง
ให้บรรลุตามหน้าที่ทไี่ ด้รับมอบหมาย
การสรรหา การแต่งตัง้ และวาระการดำรงตำแหน่ง
1.

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมการบริหารงานหรือมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(ข) ไม่ เป็ น หรื อ เคยเป็ น กรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลู ก จ้ าง พนั ก งาน ที่ ป รึก ษาที่ ได้ รั บ
เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ
ที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มี อ ำนาจควบคุ ม หรือบุ ค คลที่ จะได้รั บ การเสนอชื่ อ ให้ เป็ น ผู้ บ ริห ารหรือผู้ มี อ ำนาจ
ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(ง) ไม่ มี ห รือ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุร กิ จ กั บ บริษั ท บริษั ท ใหญ่ บริษั ท ย่ อ ย บริษั ท ร่ วม หรื อ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ
ผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดัง กล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์
เป็ น หลั กประกัน หนี้ สิน รวมถึงการกระทำอื่ นในลัก ษณะเดี ยวกั น ซึ่งเป็ น ผลให้ บ ริษั ท หรือ
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คูส่ ัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้ นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้
ดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น ไปตามวิ ธี ก ารคำนวณมู ล ค่ า ของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว
ให้ นั บ รวมภาระหนี้ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในระหว่ าง 1 ปี ก่ อ นวัน ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ รกิ จ กั บ บุ ค คล
เดียวกัน
(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษั ท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษั ท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ป รึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผู้ให้บริการวิชาชีพ
เป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้ บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่ าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
(ช) ไม่ เป็ น กรรมการที่ ได้ รั บ การแต่ งตั้ งขึ้ น เพื่ อ เป็ น ตั วแทนของกรรมการของบริ ษั ท ผู้ ถื อ หุ้ น
รายใหญ่ หรือผู้ถอื หุ้นซึ่งเป็นผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
(ซ) ไม่ มี ลั ก ษณะอื่ น ใดที่ ท ำให้ ไม่ ส ามารถให้ ค วามเห็ น อย่า งเป็ น อิ ส ระเกี่ ย วกั บ การดำเนิ น งาน
ของบริษทั
ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก)
ถึง (ซ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ร่วมตัดสินใจในการ
ดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ
นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง โดยมี ก ารตั ด สิ น ใจในรู ป แบบขององค์ ค ณะ (Collective
Decision) ได้
การสรรหา การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง
บริ ษั ท มี ก ระบวนการสรรหาผู้ ด ำรงตำแหน่ งกรรมการที่ โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้
โดยคณะกรรมการได้ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบั ติเหมาะสมที่จะ
ดำรงตำแหน่ งกรรมการ ไม่ มี ลั กษณะต้ อ งห้ ามตามที่ กฎหมายกำหนด และเสนอความเห็ น ต่ อ
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คณะกรรมการพิ จ ารณาก่ อ นจะนำเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง ทั้ งนี้ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่ างน้อย 5 คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้ง
กรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการและตำแหน่งอื่นตามที่
เห็นเหมาะสมด้วยกันได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักร
ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนีผ้ ู้ถอื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุน้ ที่ตนถือ
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลง
มามี คะแนนเสี ยงเท่ า กัน เกิ น จำนวนกรรมการที่ จ ะพึ งมี หรือ จะพึ งเลื อ กตั้ งในครั้งนั้ น ให้ ผู้ เป็ น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
อัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด
โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับ
สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่ งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก
ตำแหน่งโดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง
ก็ได้
นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด
• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
• ศาลมีคำสั่งให้ออก
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• กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่
ใบลาออกไปถึงบริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัด
ทราบด้วยก็ได้
ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจ
เลือกบุคคลซึ่งมี คุณ สมบัติ และไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนเข้าเป็ น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า
สอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่า
วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนี่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จำนวนกรรมการทีย่ ังเหลืออยู่
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการ
ในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่
เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอืน่ ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล
คณะกรรมการที่พ้ นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้ มีการประชุมผู้ถื อหุ้ นเพื่อเลือ กตั้ งกรรมการชุดใหม่
ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถอื หุ้นไม่น้อยกว่า
สิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม
(3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน และมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2)ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่ มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
คณะกรรมการเป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบจั ด การกิ จการทั้ งหลายทั้ งปวงของบริ ษั ท และมี อ ำนาจหน้ าที่
ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและตามมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
แทนคณะกรรมการก็ได้

ส่วนที่ 2-55

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1

9.3 คณะทำงานความเสี่ยง
บริ ษั ท ได้ ท บทวนแต่ งตั้ งคณะทำงานความเสี่ ย งตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย งครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 คณะทำงานความเสี่ยงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง
2) กำหนดคู่มือการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
3) วิเคราะห์ความเสี่ยง
4) ระบุความเสี่ยง
5) ประเมินความเสี่ยง
6) ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
7) รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอ้างอิงตามบทบาทหน้าที่ตามกฎ
บัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 4 สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริ หาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
8) สื่อสารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงานในองค์กร
9.4 แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจน
การดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งการเติ บโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทจึงได้เริ่ม
จัด ทำแผนสื บ ทอดตำแหน่ งขึ้ น โดยได้ เริ่มมี ก ารจั ดทำกำหนดขั้น ตอนและกระบวนการสื บ ทอดตำแหน่ งประธาน
เจ้าหน้ าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูงและในตำแหน่งอื่นๆเป็นลำดั บ ถัดไป เพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้มีความรู้ความสามารถ
ในการสืบทอดตำแหน่งสำคัญขององค์กรเพือ่ การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไป
9.5 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมีนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการกำกับดูแลโครงสร้างการบริหารงาน และ
การดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงการบริหารงานในบริษัทย่อยหรื อบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ
เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของบริษัทฯ ตามมติของผู้ถือหุ้น โดยสุจริต ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัท ตลอดจนกำกับดูแลบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินของ
บริษัทก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลในวงจำกัดผู้บริหารต้องรายงานการ
ถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามบทกำหนดโทษตาม
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พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ .ศ. 2535 และได้ ก ำหนดให้ ผู้ บ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ย นแปลง
การถือ หลั ก ทรัพ ย์ต่ อ คณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในกระทำการใดๆ
ซึง่ เป็นการขัดต่อมาตรา 241 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว
โดยบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่นในทางมิชอบ การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท
บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทใน
ระดับที่เท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นสถาบัน ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
และได้รับข้อมูลเพียงพอตามที่บริษัทเปิดเผยช่องทางต่างๆ มีดังนี้
โทรศัพท์ : 02-3673570-6
เว็บไซต์ : www.begistics.co.th
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : ir_investment@begistics.co.th
ประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห าร จะเป็ น ผู้ ล่ ว งรู้ ข้ อ มู ล ภายในเชิ งลึ ก และที ม งานผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู งของบริษั ท
(Top Management) จะเป็นผู้ล่วงรู้หลักการบริหารและนโยบายของบริษัท และบุคลากรต้องรักษาความลับในส่วนที่
ตัวเองรับผิดชอบไม่ให้ความลับตกไปยั งบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยบริษั ทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่ยังไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต กลุ่มบุคคลหรือบุคคลอื่นใด (รวมถึงสื่ อมวลชน นักวิเคราะห์)
จนกว่าข้อมูลจะได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้
ห้ ามผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรที่ ล่ วงรู้ข้ อ มู ล ภายในรวมถึ งที ม งานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ใช้ ข้ อ มู ล ภายในเพื่ อ หา
ผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่ น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้
ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยห้ามผู้บริหารและบุคลากรที่ ล่วงรู้ข้อมูลภายในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์
ซื้อขายหุ้นในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงิน หรื อ ก่อนการประกาศสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ จนกว่า
บริษัทจะได้ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด
โดยเฉพาะ ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 1 เดือน
(Blackout Period) ก่อนแจ้งผลประกอบการอย่างเป็น ทางการผ่าน ระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลั กทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยเป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ มี ป ระเด็ น หรื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ ท ำให้ ผ ลประกอบการของบริ ษั ท
ถูกคาดการณ์คลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคั ญ จนส่งผลให้ผู้ที่นำข้อมูลไปใช้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทจะดำเนินการ
เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทถือเป็นการ
ปฏิบัติขัดกับนโยบายและจริยธรรมทางธุรกิจ ต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษั ท ครั้งที่ 4/2561 เมื่ อ วั น ที่ 9 พฤศจิก ายน 2561 ให้ มี ก ารพิ จ ารณาทบทวน

นโยบายการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศให้มคี วามเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เผื่อให้ผู้มีสว่ นได้เสียทุกฝ่ายได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และได้รับ
ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของบริ ษัทฯ ยึดตามหลักประกาศตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน
คำนิยาม ข้อมูลสำคัญ
ข้อมูลสำคัญ หมายถึง ข้อมูลใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่หากมีการเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการ
ที่ไม่เหมาะสม อาจมี ผ ลกระทบอย่ างมี นั ยสำคั ญ ต่ อ ความสามารถในการดำเนิ น ธุรกิ จของบริษั ท หรือกระทบต่ อ
ราคาหลักทรัพย์ หรือมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุน ได้แก่
1. งบการเงิน และการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญ
2. ข้อมูลที่เกี่ยวกับการควบรวมบริษทั การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่อาจมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัท
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึง่ หลักทรัพย์ หรือการลงทุนมีมูลค่าทีม่ ีนัยสำคัญ
4. การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล
5. ข้อมูลการคาดการณ์เกี่ยวกับสภาวะ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคตของ
บริษทั และบริษัทย่อย
6. ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ
7. ข้อมูลอืน่ ๆ ที่เห็นว่ามีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และการตัดสินใจในการลงทุน
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัท
1. การเปิ ด เผยข้ อ มู ลที่ ยังไม่ ได้เปิ ดเผยต่อ สาธารณะให้ เปิ ด เผยด้ว ยความระมั ดระวัง ถู กต้ อ งครบถ้ ว น
ทันเวลา พร้อมทั้งดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนได้รับข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอ และ
เท่าเทียมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายโดยผ่านช่องทางเว็ปไซต์ของบริษทั
2. การเปิดเผยข้อมูลที่ เป็น การคาดการณ์ ที่เกี่ ยวกับทิศทางในการดำเนิ นธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการ
ในอนาคตของบริ ษั ท ให้ เ ปิ ด เผยด้ ว ยความระมั ด ระวั ง อธิ บ ายถึ ง เงื่ อ นไข หรื อ สมมติ ฐ านที่ ใ ช้
ประกอบการคาดการณ์นั้น
3. การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะแล้วให้เปิดเผยอย่างชัดเจน ครบถ้วนโดยไม่ให้เกิดความ
สับสน นอกจากนั้นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เคยเปิดเผยไปแล้วนั้นต้องมีความชัดเจน และ
สอดคล้องกันไม่ขัดแย้งกับข้อมูลที่เคยเปิดเผยไปแล้วจนอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดในข้อมูลเดิม
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4. การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อมูลสำคัญให้เปิดเผยตามข้อเท็จจริง และไม่เจตนาให้ผู้ใช้ข้อมูลสำคัญ
ผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ราคาหลักทรัพย์
5. การเปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้บริษัทดั้บผลกระทบเชิงธุรกิจหรือการแข่งขันให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น
ข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับต้นทุนความลับทางการแข่งขัน
หลักเกณฑ์ที่ต้องถือปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท
เพื่อประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กรรมการและพนักงานที่ถือเป็นบุคคลที่ล่วงรู้ หรือมีโอกาสล่วงรู้ข้อมูล
ภายในของบริษทั ซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ให้ถือปฏิบัติดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้
เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้อื่น
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริ ษัทมีสิทธิเสรีภาพในการลงทุ นซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภาวะ ต้องไม่ซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วงระยะเวลา
1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชนและภายหลังจากมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจำปี เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลอย่างทั่วถึงอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการซื้อ ขาย โอน หรือ
รั บ โอนหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท จะต้ อ งจั ด ทำและเปิ ด เผยรายงานการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ต ลอดจนการ
เปลี่ย นแปลงการถือ ครองหลัก ทรัพ ย์ ข องบริษั ท ต่ อ หน่ วยงานกำกั บ ดู แลให้ รั บ ทราบตามเหตุ ก ารณ์
ที่กำหนด
4. กรรมการ และผู้บริหาร หากมีการซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งข้อมูลต่อเลขานุการบริษัทอย่าง
น้ อ ย 1 วั น ล่ ว งหน้ าก่ อ นทำการซื้ อ ขาย และแจ้ งข้ อ มู ล หลั งการซื้ อ ขาย 1 วั น นั บ จากวั น ที่ ซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์
5. เลขานุการบริษัทมีหน้าทีร่ วบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนั กงานรายใดฝ่ าฝื นไม่ป ฏัติ ตามระเบีย บว่าด้ วยการควบคุม เกี่ ยวกั บ
สารสนเทศภายใน และระเบียบว่าด้วยการถือหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ของหน่วยงาน
กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัท และอาจมีโทษตามกฎหมาย
ช่วงเวลาการเปืดเผยข้อมูลสำคัญ
ช่วงเวลาในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ หรื อข้อมูลที่เกี่ ยวข้องให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ประกาศของหน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ประกาศ หรือเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นๆ กรณีเป็นข้อมูลสำคัญที่
ไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะจะต้องได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเท่านั้น
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เมือ่ มีเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ
เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ ข่าวคลาดเคลือ่ น หรือมีการอ้างอิงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลสำคัญรั่วไหลไปสู่
บุคคลอื่น หรือถูกเปิดเผยก่อนเวลาอันควร และอาจก่อให้เกิดข่าวลือที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และ/
หรือการดำเนินงานของบริษัทไม่ว่าทางบวกหรือทางลบ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารชี้แจงข้อมูลสำคัญ และข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้ง ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยและช่องทางการเปิดเผยต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโดยทันที
การแต่งตั้งและหน้าที่ของผู้เผยแพร่ขอ้ มูล
1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้า หน้าที่ฝ่ายการเงิน หรือเลขานุการบริษัทเป็นผู้มี
หน้าที่เผยแพร่ข้อมูลตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินประจำปี และงบการเงินราย
ไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (56-2)
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน หรือ เลขานุการบริษัทเป็นผู้มี
หน้าที่เผยแพร่ข้อมูลตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการ
เกี่ยวโยง กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้สอบบัญชี การย้ายที่ตั้ง
สำนักงานใหญ่ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และโครงการลงทุน
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ ายการเงิน หรือเลขานุการบริษัทเป็นผู้มี
หน้าที่ให้ข้อมูลทั่วไปสำหรับการดำเนินงานของบริษทั
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เลขานุการบริษัทหรือนักลงทุน
สัม พั นธ์เป็ น ผู้มี ห น้าที่ ป ระสานงานกั บหน่ วยงานศูน ย์รับ ฝากหลั กทรัพ ย์ ตลาดหลักทรั พ ย์
แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ
5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดของ
บริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลนั้นๆ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายนี้
9.8

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
บริษัทให้ความสำคัญกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนคาดหวังและมุ่งมั่นทีจ่ ะปฏิบัติตาม

ให้ เกิ ดเป็ นรูปธรรม บริษัท ได้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์ รัป ชั่นในที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริษั ท ครั้งที่
9/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และได้มีการอนุมัติให้มีการประกาศเจตนารมณ์ ในการเข้าร่วมโครงการแนว
ร่วมปฏิ บัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริต (Collective Action Coalition) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2560 และในปี 2561 ไม่ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นเนื้ อ หาเพิ่ ม เติ ม ในปี 2562 ได้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นเนื้ อ หาใหม่ ทั้ งหมด
เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานภายในองค์กร ในเดือนธันวาคมปี 2562 บริษัทได้ทำการยื่นเอกสารขอรับรองเข้าร่วม
โครงการฯ และปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองเข้าร่ วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต (มติที่ประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมฯ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผลการรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับจาก
วันทีม่ ีมติให้การรับรอง)
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นโยบาย หลักการ และวัตถุประสงค์
“คอร์รัปชั่น” หมายถึง การทุจริตในการกระทำหรือความประพฤติใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิ ชอบด้วย
กฎหมาย การให้ เสนอว่าจะให้ รับ หรือเรียกร้อง สินบนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ไม่วา่ กระทำด้วยตนเอง หรือ
ผ่านบุคคลอื่น ในทุกรูป แบบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำจากหรื อกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายใดๆ หรือองค์กรสาธารณกุศล (เรียกรวมกันว่า “เจ้าหน้าที่”) และไม่ว่าจะเป็นการ
กระทำ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ ในหรือต่างประเทศ เพื่ อให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบั ติหน้าที่ หรือ ใช้
อำนาจที่ไม่ถูกต้อง อันเป็นการให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือได้รับการปฏิบัติ หรือได้เปรียบเป็นพิเศษที่ไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย หรือเพื่อชักจูงใจเจ้าหน้าทีอ่ ันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่
“ทุจริต” หมายถึง การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยหน้าที่หรือด้วยกฎหมายของกรรมการผู้บริหาร และ
พนักงานทั้งของบริษัทของลูกค้า และของคู่ค้า หรือคู่สัญญาของบริษัท อาทิ การทำหลักฐานการเงินเป็นเท็จ การนำ
ทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ส่วนตัว การเบียดบัง การยักยอก ฉ้อโกง การกระทำในลักษณะที่มีการขัดกันของผลประโยชน์
การจ่ายเงินคอร์รัปชั่น หรือการจ่ายผลประโยชน์ทางทุจริต หมายความรวมถึง การจ่ายเงินทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์ใดๆ โดยตรงจากบริษัทเอง หรือผ่านลูกค้า/คู่ค้า หรือบุคคลที่สาม
นโยบายการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น นั บ เป็ น เรื่ อ งที่ ส ำคั ญ อย่ า งยิ่ งอี ก ประการหนึ่ ง ที่ ค ณะกรรมการ
เห็ น สมควรจัดให้ มี ขึ้ น นอกเหนือ จากการที่ คณะกรรมการได้ จั ดให้ มี น โยบายการกำกับ ดู แลกิจ การ และประมวล
จริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของการกระทำหรือความประพฤติขององค์กร และบุคคลในองค์กร ที่สังคมเห็น
เป็นการทั่วไปว่าเป็นความถูกต้องแล้ว
นโยบายการต่ อต้ านทุ จริตคอร์รัปชั่ น ซึ่ งรวมถึ งการกระทำอัน เป็น การทุ จริตนี้ เป็ น การกำหนดหลักการ
เพือ่ ความเข้าใจร่วมกันของกรรมการ และพนักงานทุกคน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงกำหนดนโยบาย
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ ดังนี้
1. กรรมการและพนั ก งานจะดำเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งถู ก ต้ อ ง ตรงไปตรงมา และกระทำเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า
การดำเนินการนั้นไม่ทำให้เกิดข้อครหา หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้
การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การไม่บริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญ
ทางธุรกิจ และเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
ก. ไม่รับและไม่เรียกร้องเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้หนึ่งผู้ใดที่มีเจตนาชักนำให้กระทำหรือ
ละเว้นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ข. ไม่ให้และไม่เสนอให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกีย่ วข้องทางธุรกิจ
“ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ” บุคคล หรือนิติบุคคล หรือองค์กรที่บริษัทติดต่อหรือมีสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร
ภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึงองค์กรสาธารณกุศล
2. บริ ษั ท จะวางตั ว เป็ น กลางทางการเมื อ ง จะไม่ ก ระทำการใดๆ อั น เป็ น การฝั ก ใฝ่ หรื อ สนั บ สนุ น
พรรคการเมืองใด หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำนาจทางการเมือง ไม่บริจาคเงิน และ/หรือทรั พย์สินอย่างใดแก่
พรรคการเมือง
3. บริษัทมีระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนกระบวนการ เพื่อควบคุมการจัดซื้อ และการสั่งซื้อ การแจ้งให้
ชำระหนี้ การเรียกเก็บค่าบริการ โดยจะมีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพือ่ ใช้อ้างอิง และตรวจสอบได้
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4. บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต และคอร์รัปชั่น
5. บริ ษั ท จั ด ให้ มี ก ารควบคุ ม ภายในที่ เหมาะสม สม่ ำ เสมอ เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ให้ พ นั ก งานมี ก ารปฏิ บั ติ
ที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานด้านการขาย การตลาด และการจัดซื้อ
6. บริษัทจัดให้ค วามรู้ด้ านการต่ อต้านการทุจริต และคอร์รัป ชั่นแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้ บริหารและ
พนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ รวมถึงสื่อให้เห็น
ถึงความมุ่งมั่นของบริษทั
7. บริษัทจัดให้มีการรายงานทางการเงิน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทาง
การเงิน และมีฝ่ายบัญชี และการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงิน
ต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
8. บริษั ทส่งเสริม ให้มี การสื่ อสารที่ ห ลากหลายช่องทางเพื่ อให้ พนั กงาน และผู้ มี ส่วนเกี่ยวข้ องสามารถ
แจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษโยกย้ายที่ไม่
เป็นธรรม หรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มี
การแจ้งเข้ามา
ช่องทางการร้องเรียน การให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน
บริษัทมีนโยบายคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนเรื่องร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเรื่อง
จะได้รับความคุ้มครอง หากเป็นการกระทำที่สุจริต โดยผ่านช่องทางและกระบวนการในนโยบายดังกล่าว
กรรมการและพนักงานจะไม่เพิกเฉยหรือละเลย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่น โดยให้แจ้งผ่าน
ช่องทางและกระบวนการ และจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการจัดให้ มีระบบ และให้การส่งเสริมและสนับสนุ น
นโยบายนี้ อ ย่ า งเต็ ม กำลั ง รวมถึ งเสนอแนะความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่ างๆ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและข้อกำหนดของกฎหมาย
คณะกรรมการจะจัดให้ฝ่ายจัดการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท
เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
คณะกรรมการกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่ เป็นประจำทุกปี
แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติ ามแนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
คอร์รัปชั่น
ผู้ ต รวจสอบภายในทำหน้ า ที่ ต รวจสอบระบบการควบคุ ม ภายในและให้ ข้ อ เสนอแนะอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้ รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบั ญ ชี ให้แก่ผู้สอบบัญ ชีข องบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมในรอบ
ปี บั ญ ชี ปี 2563 เป็ น จำนวนเงิน 2,105,000 บาท (สองล้ า นหนึ่ งแสนห้ า พั น บาทถ้ ว น) ซึ่ งยั งไม่ ร วมค่ าใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ
ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก จำนวน 66,760 บาท (หกหมื่นหก
พันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)
- ไม่มี –
9.9

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

ณ 1 ม.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2563 เพิม่ (ลด)

1. พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม

กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท

-

-

-

2. นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

กรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประธานกรรมการสรรและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหาร
3. พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล

กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการคนที่ 2 และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5. นายสมิทร เหลี่ยมมณี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

6. นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

7. นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์

กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

-

-

-

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน
8. นายธานี โลเกศกระวี

กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการบริหาร

9. นายพงศ์ศิริ ศิริธร

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายการตลาดและปฏิบัติการ

-

-

-

10. นางสาวพีรญา โพธิประสาท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

-

-

-

11. นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม

ประธานเจ้าหน้าฝ่ายงานสนับสนุนและ

-

-

-

เลขานุการบริษัท
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12. นางดวงนภา ทองสี

ผูอ้ ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

-

-

-

13. นายกฤษฎา ปัณฑุยากร

ผูอ้ ำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

-

-

-

14. นายสดุดี คุวนั ทรารัย

ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและ

-

-

-

-

-

-

บริหารธุรกิจ
15. นางอุรัจฉัท สุภวัน

ผูอ้ ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities-CSR)
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility-CSR) เป็นหนึ่งในหลักการทีบ่ ริษัท
บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ ด้วยตระหนักว่า องค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ต้องอาศัยทั้งวิสัยทัศน์ ความสามารถ ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน ด้วยหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
CSR in process
บริษัทจึงมีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่ มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) จึงได้กำหนดแนวทางด้านความรั บผิดชอบต่อสังคม
เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ีของบริษัทไปปฏิบัติในการบริหารจัดการธุรกิจทุกระดับและถือเป็นกิจวัตรจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
นอกจากนี้ บริษัทยังยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติงานเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้
ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มที่สำคัญด้วยกัน ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้
คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น รวมทั้งชุมชนที่ตั้งอยู่รอบท่าเทียบเรือของบริษัท สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อ
สิท ธิข องผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ทุ ก กลุ่ ม รวมถึ งไม่ ก ระทำการใดๆ อั น เป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิข องผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย เหล่ านั้ น ด้ ว ย
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
พนักงาน
บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท เป็นจุดเริ่มต้นของความรับผิ ดชอบในวิสัยทัศน์
และพันธกิจขององค์กร บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดี ภายใต้กรอบวัฒนธรรม
เดียวกัน โดยบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารและพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมือ
อาชีพ ความสุขในการทางานและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอ
ภาค การให้ผลตอบแทนกับสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมทัง้ จัดระบบการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมสันทนา
การต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร
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ลูกค้า
บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณ ภาพการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ
สูงสุด โดยมีนโยบายให้บริการที่มีคุณภาพทั้งด้านความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าโดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็น
เหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกีย่ วกับคุณภาพของการให้บริการหรือเงื่อนไขใดๆของการให้บริการ นอกจากนี้พนักงาน
พึงรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
คู่ค้า
บริษัทได้กำหนดแนวทางในการจัดซื้อและจัดจ้างพร้อมทั้งการจัดหาไว้เป็นระเบียบบริษัท เพื่อให้การดำเนิน
ธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ตัวแทน
ของบริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและมีจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เหมาะสมโดยมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่าง
เสมอภาคและเป็น ธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และปฏิบัติตาม
สัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบั ติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ ง ต้องรีบแจ้ง
ให้คู่ ค้าทราบล่ ว งหน้ า เพื่ อ ร่ วมกั นพิ จ ารณาหาแนวทางแก้ ไข จากการที่บ ริษั ท ประกาศเจตนารมณ์ ในการเข้าร่วม
โครงการแนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต (Collective Action Coalition) เมื่ อ วั น ที่
30 พฤศจิกายน 2560 นั้น บริษัทจัดได้ทำจดหมายแจ้งให้คู่ค้ารับทราบถึงการประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้ านทุจริตว่า
จะไม่มีการรับจ่ายและไม่มีการให้สินบนในการทำธุรกิจในทุกรูปแบบ และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตาม
เจ้าหนี้
บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของ
สัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้
เจ้าหนี้ เกิ ด ความเสีย หาย กรณี ที่ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามเงื่อ นไขข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง ต้ องรี บ แจ้งให้ เจ้ าหนี้ ท ราบล่ วงหน้ า
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
คู่แข่ง
บริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งขัน ภายใต้กรอบ
กติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหา
ในทางร้าย
ผู้ถือหุ้น
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย เชื่อถือได้ และแน่วแน่ในการสร้างงาน
สร้างรายได้เพิ่ม รวมถึงสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถอื หุ้น
ชุมชนรอบๆ บริษัท สังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทถือว่าการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมเป็ นส่วนสำคัญในการดำเนิ นธุรกิ จ
ท่าเทียบเรือและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล จึงส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและบุคคล
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ผู้เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาคุณภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภั ยสิ่ งแวดล้ อม และการเสริ มสร้ าง
ความรับผิ ดชอบต่ อสังคม โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่ อไม่ ก่ อให้เกิดผลกระทบต่อคุ ณภาพชี วิตของชุ มชนรอบๆ บริษัท และ
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
CSR after process
บริษัทได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมประเภทต่างๆของชุมชนและหน่วยงานของรัฐอย่างสม่ำเสมอและ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้สนับสนุนการดำเนินงานของกรมศุลกากร ร่วมกิจกรรมของกรมเจ้าท่า
นอกจากนี้ยังมีการบริจาคเงินร่วมทำบุญกับวัดต่างๆในพื้นที่อกี ด้วย
การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รปั ชั่น
บริษัทได้มีการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยจัดอบรมสัมมนา
เรื่องนโยบาย คู่มือ การต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นการกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในข้อบังคับของ
บริษัท ขอบข่ายของกฎหมาย อย่างเคร่งครัดหรือถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงาน เนื่องจากความประมาท
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หากพิจารณาแล้วมีความผิดจริงตามข้อกล่าวหา บริษัทสนับสนุนให้มีการรับโทษจากภาครัฐ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีการช่วยเหลือให้พ้นผิด

ส่วนที่ 2-66

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ารจัดการความเสี่ยง
บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจอนุมัติ และระเบียบการปฏิบัติงานของ
แผนกต่างๆ ที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานและประเมินความ
เพียงพอของระบบการควยคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าทีป่ ระเมิน
ความเพียงพอระบบการควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ยงของแผนกต่างๆ ภายในองค์ก ร เพื่อจัดทำแผนการ
ตรวจสอบภายในสำหรับ ปี 2563 และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว และทำหน้าที่ประเมิ นความเพียงพอของ
ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ตามแบบประเมิ น ของสำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร จึงได้กำหนดปัจจัย
ความเสี่ยงด้านต่างๆ และมีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและระเบียบ
ข้ อ บั งคั บ ต่ า งๆ ของรั ฐ บาลที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท ความเสี่ ย งจากการที่ เรื อ สิ น ค้ า ระหว่ า งประเทศ
ไม่สามารถเข้าเทียบท่าเรือของบริษัท ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และน้ อยราย ความเสี่ยง
จากการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงจากการความผันผวนของ
อัตราค่าน้ำมัน ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นของธุรกิจขนส่ง ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้า
ไม่สามารถชำระค่าบริการได้ และความเสี่ยงจากการสรรหาบุคลากร
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน ประกอบด้วย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
3. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการที่
บริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวนมาก ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
4. ความเสี่ ยงจากการบริห ารการลงทุ น ประกอบด้ วย ความเสี่ย งจากการพิ จารณาลงทุ นในธุรกิจใหม่
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. ความเสี่ยงจากการบริหารโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างก่อสร้าง
6. ความเสี่ยงจากการทุจริตและการคอร์รัปชั่น
7. ความเสี่ยงจากโรคระบาดต่าง ๆ
8. ความเสี่ยงจากการถูกคุกคามทางคอมพิวเตอร์
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็ นว่า ระบบการควบคุมภายในและมาตรการลดความเสี่ยงของบริษัทมีความ
เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยงในปัจจุบัน โดยบริษัทได้จัดให้มีบคุ คลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการให้เป็นไป
ตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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12. รายการระหว่างกัน
สรุป รายการระหว่างกันของบริ ษั ท บริษัท ย่อย และบริษัท ที่เกี่ยวข้องหรือ กับบุ คคลที่ อาจมีค วามขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2563 ดังนี้
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง/
ลักษณะ ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

นโยบายการ
กำหนดราคา

มูลค่า (พันบาท)
2562
125,110
1
17,350
1,295
-

2563
24,134
35
36
43

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)*

-

รายได้จากการให้บริการ
ค่าเช่า
ลูกหนี้การค้า
รายได้ค้างรับ
เจ้าหนี้การค้า

***
ราคาที่ตกลงกัน

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด*

-

รายได้จากการให้บริการ
ค่าเช่า
ลูกหนีก้ ารค้า
รายได้ค้างรับ
เงินทดรองจ่าย
เจ้าหนี้การค้า
รายได้จากการให้บริการ
ค่าเช่า
ลูกหนี้การค้า
รายได้ค้างรับ
เจ้าหนีก้ ารค้า
ค่าเช่า
รายได้จากการให้บริการ
ลูกหนี้การค้า
รายได้ค้างรับ
เงินทดรองจ่าย
รายได้จากการให้บริการ
ค่าเช่า
ลูกหนีก้ ารค้า
รายได้ค้างรับ
เจ้าหนี้การค้า

***
ราคาที่ตกลงกัน

36,435
277
2,564
1,580
28
23

13,468
162
2,349
8
-

***
ราคาทีต่ กลงกัน

931
143
114
-

8,576
1,566
-

ราคาที่ตกลงกัน
***

267
12
-

-

***
ราคาทีต่ กลงกัน

248
2,980
15
114
6,068

4,275
1,914
61
-

บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จำกัด*

บริษัท ยูเอยูซี จำกัด**
บริษัท มาลาคี จำกัด

บริษัท ซีพีเอส ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์
จำกัด***
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* เริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นบริษัททีเ่ กี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
** เริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นบริษัททีเ่ กี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
*** เริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตัง้ แต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
*** นโยบายกำหนดราคา
นโยบายกำหนดราคา
รายได้จากการให้บริการ

ค่าเช่า
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ปี 2563
2561
- ตามราคาตลาด ปี 2563
- ส่-วนงานให้
บริกบารด้
านโลจิ
สติกสส์ติกส์ โดยราคาที่ตกลงร่วมกัน
ส่วนงานให้
ริการด้
านโลจิ
- ส่วนงานขนส่งในประเทศ โดยวิธตี ้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
และมีส่วนลดให้ตามทีต่ กลงร่วมกัน
ราคาทีต่ กลงกัน
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ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
งบการเงิน
(ก) ผู้สอบบัญชีของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
• ปี 2561 : นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
• ปี 2562 : นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
• ปี 2563 : นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
(ข) สรุปรายงานการสอบบัญชี
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข และข้อสังเกตุ การไม่สามารถ
หาหลักฐานการสอบบัญชี/การสอบทานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ซึ่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมีสาระสำคัญแต่ไม่
แผ่กระจาย อันเกิดขึ้นจากสาถนการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของกิจ สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะ
กิจการ และกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
โดยมีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ การประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ในส่วนของกิจการท่าเทียบเรือ
ตามหมายเหตุข้อ 16 ซึ่งในปี 2563 บริษัทต้องมีการทดสอบการด้อยค่าของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
สิทธิการเช่า ทั้งในส่วนของกิจการท่าเทียบเรือ- ที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การทดสอบการ ด้อยค่ามีนัยสำคัญต่อการตรวจสอบ เนื่องจากบริษัทมียอดตามบัญชีสุทธิก่อนค่าเผื่อการด้อยค่าที่
ใช้ในกิจการท่าเทียบเรือและกิจการขนส่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวน 296.61 ล้านบาท ผู้บริหารจึง
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินค่อนข้างมาก ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อสมมติซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพทางเศรษฐกิจ
และภาวะตลาดในอนาคตรวมถึงการใช้อัตราคิดลด
งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทตั้งแต่ปี 2561 - 2563 ผู้ลงทุนสามารถดูได้จาก Website ต่างๆ ดังนี้

ส่วนที่ 3-1

-

สำนักงาน ก.ล.ต.: www.sec.or.th

-

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: www.set.or.th

-

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน): www.begistics.co.th

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์

หน่วย ; พันบาท
งบการเงินรวม
หมาย
เหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
2563

31
ธันวาคม
2562

31 ธันวาคม
2563

31 ธันวาคม
2562

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

6,394

225,361

6,329

215,399

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุทธิ

7

159,927

74,920

63,493

74,917

เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ

4,9

9,000

150,043

9,000

150,043

5,338

6,287

5,337

6,287

785

529

785

529

278,474

457,140

254825

447,175

4, 10

150,182

180

150,182

180

เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ

13

52,931

65,705

62,680

62,680

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

12

-

-

10,000

10,000

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

4

-

34,000

-

34,000

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

14

58,365

58,365

58,365

58,365

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

4,15

173,760

236,076

173,760

236,076

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
สิทธิการเช่า - สุทธิ

18
4,17

1,113
-

415
24,835

1,113
-

415
24,835

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

19

20,726

14,940

30,726

14,940

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

658,254

474,533

688,003

481,508

รวมสินทรัพย์

936,728

931,673

942,828

928,683

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย-สุทธิ

ส่วนที่ 3-2

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : พันบาท
หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31
2563
ธันวาคม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2563

31 ธันวาคม
2562

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ
ภายในหนึ่งปี

56,582

64,241

52,522

64,230

4, 20

45,885

29,331

45,885

29,311

4

-

24,686

-

24,686

966

392

966

392

103,433

118,650

99,373

118,639

4, 20

207,093

80,766

207,093

80,766

4

-

49,254

-

49,254

21

1,315

270

1,315

270

30

124

300

123

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

208,708

130,414

208,708

130,414

รวมหนี้สิน

312,141

249,064

308,081

249,052

ค่าเช่าค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
ค่าเช่าค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ส่วนที่ 3-3

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หน่วย : พันบาท
หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

23

1,475,536

1,757,131

1,475,536

1,757,131

ทุนที่ออกและชำระแล้ว

23

904,020

904,020

904,020

904,020

23

(97,025)

(97,025)

(97,025)

(97,025)

ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้นสามัญ - สุทธิ
กำไร(ขาดทุน)สะสม
ทุนสำรองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม

25

-

-

(182,421)

(124,396)

(172,261)

(127,375)

13

11

13

11

ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ

624,587

682,609

634,747

679,630

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

936,728

931,673

942,828

928,683

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 3-4

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนและกำไรเบ็ดเสร็จ
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

2563

2562

2561

2563

2562

2561

335,898

384,403

560,568

340,832

384,403

560,568

รายได้อื่น

12,607

8,433

10,270

8,710

8,433

10,270

รวมรายได้

348,505

392,836

570,838

349,542

392,836

570,838

305,656

350,183

548,563

307,955

350,183

548,563

67,717

60,358

69,049

68,957

60,418

69,049

4,852

6,931

-

4,852

6,931

-

14,235

5,225

3,928

12,098

5,225

3,928

392,460

422,697

621,540

393,862

422,757

621,540

-

-

-

(12,750)

1,995

2,139

(43,955)

(29,875)

(50,702)

(57,070)

(27,926)

(48,563)

-

-

-

(24)

660

449

(43,955)

(29,875)

(50,702)

(57,094)

(28,586)

(49,012)

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

(929)

3

(252)

(929)

3

(252)

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

(44,884)

(29,872)

(50,954)

(58,023)

(28,583)

(49,264)

(0.033)

(0.030)

(0.061)

(0.429)

(0.028)

(0.059)

รายได้
รายได้จากการให้บริการ

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนค่าบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
หนี้สงสัยจะสูญ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
ภาษีเงินได้
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและปรับลด
(บาท)

ส่วนที่ 3-5

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2561
งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)
กิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดสุทธิใด้มาจาก(ใช้ไปใน)
กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจากการ(ใช้ไปใน)
กิจกรรมจัดหาเงิน

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2562
2561

2563

14,514

15,361

(66,992)

(76,137)

15,309

(66,992)

(153,863)

(233,820)

127,458

(73,109)

(223,806)

127,458

(69,726)

110,259

240,184

(69,726)

110,259

240,184

หมายเหตุ:
(1) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการลงทุน
ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 โครงการ โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ GA Power Pte Co., Ltd.
บริษัทจำกัด จดทะเบียนภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ (“GAP”) ด้วยเงินลงทุนไม่เกิน 160 ล้านบาท ในสัดส่วนไม่
เกินร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว โดย GAP เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 100% และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ลงทุนใน
บ ร ิ ษ ั ท GA Power Solar Park Huong Son Co., Ltd. แ ล ะ GA Power Solar Park Cam Xuyen Co., Ltd.
นิติบุคคลจดทะเบียนภายใต้กฎหมายประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ลงทุน
ในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้ง 2 โครงการ จำนวน 58.00
เมกะวัตต์ บริษัทได้ดำเนินการชำระค่า หุ้ นสามัญเพิ่ม ทุ น ให้กั บ GA Power Pte Co., Ltd. งวดแรก จำนวนเงิ น
58 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2563 มีมติให้เปลี่ยนแปลงโครงการลงทุนใน
พลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหาติ๋ญ ประเทศเวียดนามจาก 2 โครงการ เป็นจำนวน 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิต
ติดตั้งรวม 29.00 เมกะวัตต์โดยได้รับหนังสืออนุมัติในหลักการจากการไฟฟ้าประเทศเวียดนาม (Vietnam Electricity
: “EVN”) ตกลงจะรับซื้อไฟฟ้าจากทั้ง 1โครงการ โดยมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563
โดยมีระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปีให้กับ EVN และคาดว่าจะอัตรารับซื้อไฟฟ้า (Feed in Tariff หรือ FIT ) ที่ 0.0709
USD ต่อหน่วย เป็น ระยะเวลา 20 ปี โดยจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายใน
เดือนธันวาคม 2563 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลมาจากการปรับลดอัตรารับซื้อไฟฟ้า (Feed in Tariff)
ของรัฐบาลเวียดนามสำหรับโครงการที่บริษัทลงทุน
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับการ
ไฟฟ้าเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (อ้างอิง ตามประกาศบริษัทเลขที่ B-HO No. 001/2564 เมื่อวันที่ 4 มกราคม
2564 ในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 บริษัท ซีพีเอส ชิปปิ้งแอนด์โลจิสติกส์ จำกัด มีมติเพิ่มทุนจำนวน 2 ล้านบาท จากเดิมทุน
จดทะเบียนชำระแล้ว 18 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงจากเดิม

ส่วนที่ 3-6

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ร้อยละ 26 ของทุนชำระแล้ว เป็นร้อยละ 23 ของทุนชำระแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้ มีหนังสือคัดค้านการเพิ่มทุนบริษัท
ดังกล่าว
ต่อมาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 บริษัทร่วมดังกล่าวยื่นหนังสือเพิกถอนการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ โดยมีมติพิเศษให้ลดทุนของบริษัทลง 2 ล้านบาท โดยการลดจำนวนหุ้น จากเดิมทุนจดทะเบียน
20 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 18 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมดังกล่าวเปลี่ยนแปลงเป็นร้อยละ
26 ของทุนชำระแล้ว
ข้อมูลทางการเงินบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ
บริษัท ซีพีเอส ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
สรุปรายการฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

พันบาท
ณ วันที่ 31 ธ้นวาคม
2563
2562
123,428
66,668
17,745
7,954
111,567
38,223
6,596
1,403

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้
ค่าใช้จ่าย
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

พันบาท
ณ วันที่ 31 ธ้นวาคม
2563
2562
298,472
222,200
306,503
210,574
(9,569)
9,080

บริษัท GA Power Pte. Ltd.
สรุปรายการฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

ส่วนที่ 3-7

พันบาท
ณ วันที่ 31 ธ้นวาคม
2563
2562
82,184
124,050
711,150
11,067
405,601
21,729
314,486
7,803
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สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
พันบาท
ณ วันที่ 31 ธ้นวาคม
2563
2562
1,932
16,379
23,783
25,180
(25,715)
(8,801)

รายได้
ค่าใช้จ่าย
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(2) เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2563 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนในบริษัท บียอนด์
แคปปิ ต อล จำกั ด (“บริ ษ ั ท ย่อ ย”) จำนวนไม่เ กิ น 40 ล้ า นบาท จากเดิ มทุ นจดทะเบี ยน 10 ล้ า นบาท เป็ นทุน
จดทะเบียนใหม่ 50 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 บริษัทจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 10 ล้านบาท และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท
จ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 30 ล้านบาท รวมเป็นจำนวน 40 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทย่อยดำเนินการจดทะเบียน
เพิ่มทุนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
เมื ่ อวั นที่ 29 เมษายน 2562 ที ่ ประชุ มสามั ญผู ้ ถ ื อ หุ ้ น ประจำปี 2562 มี มติ อนุ ม ั ต ิ ให้ จ ั ดตั ้ งบริ ษ ั ทย่ อยแห่ ง ใหม่
(บริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด) มูลค่าทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวง
พาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 และชำระค่าหุ้นแล้วทั้งจำนวน
งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมเป็นงบการเงิน
ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว
(3) เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เป็นเงินลงทุนในตราสารทุน ถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ประกอบด้วย
พันบาท

ชื่อบริษัท
บริษัท โซโกะจัน
จำกัด

ส่วนที่ 3-8

ประเภท
กิจการ
บริหาร
จัดการด้าน
การรับคำ
สั่งซื้อ,
คลังสินค้า
และการ
ขนส่ง

สัดส่วน
ความเป็น
เจ้าของ
(ร้อยละ)
10

ทุนชำระ
แล้ว
2,469

31 ธันวาคม
2563
-

31 ธันวาคม
2562
9,000

……………………………………
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พันบาท

ชื่อบริษัท
บริษัท มูนช็อต เวน
เจอร์ แคปปิตอล
จำกัด
บริษัท เดอะ เมกะ
วัตต์ จำกัด
เงินลงทุนระยะ
ยาวอื่น-สุทธิ

ประเภท
กิจการ
ธุรกิจร่วม
ลงทุน
ธุรกิจร่วม
ลงทุน
โรงไฟฟ้า

สัดส่วน
ความเป็น
เจ้าของ
(ร้อยละ)
13

10

ทุนชำระ
แล้ว
236,000

31 ธันวาคม
2563
50,000

31 ธันวาคม
2562
25,000

976,000

100,000

-

150,000

34,000

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติขายหุ้นสามัญของ
บริษัท โซโกะจัน จำกัด และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารไปดำเนินการ โดยแต่งตั้งบริษัท มูนช็อต เวนเจอร์
แคปปิตอล จำกัด เป็นผู้แทนในการเจรจาซื้อขายหุ้นสามัญ พร้อมทั้งอนุมัติค่าธรรมเนียมในการเจรจาซื้อขายร้อยละ
5 ในการเจรจาขาย บริษัทจึงได้จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
(4) เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากประจำ จำนวน 47.79 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562 : 40.02 ล้านบาท )
ของบริษัท ได้ใช้เป็นหลักประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่ออกให้แก่หน่วยงานราชการสองแห่ง จำนวน
0.26 ล้านบาท และจำนวน 37.00 ล้านบาท ตามลำดับ และค้ำประกันการใช้บัตรน้ำมัน จำนวน 1.60 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2563 เงินค้ำประกันจำนวน 0.50 ล้านบาท ของบริษัท ใช้ค้ำประกันการใช้บัตร
น้ำมัน (5) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัท ได้แก่ ที่ดิน จำนวน 2 โฉนด พื้นที่
ประมาณ 16 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา แสดงโดยวิธีราคาทุน จำนวน 58.37 ล้านบาท (มูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมิน
โดยผู้ประเมินราคาอิสระจัดทำในปี 2563 โดยวิธีราคาตลาดจำนวน 72 ล้านบาท ของ 2 โฉนด)
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2563 มีมติอนุมัตินำที่ดินจดจำนองกับ
ธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อเป็นหลักประกันในการออกหนังสือค้ำประกันให้กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน
(6) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติขายรถลากจูง
จำนวน 11 คัน และรถกึ่งพ่วงจำนวน 10 คัน ของบริษัทให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันในราคา 18.00 ล้านบาท
ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้วแต่
ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 209.64 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562 : 288.15 ล้านบาท)

ส่วนที่ 3-9
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยานพาหนะและรถบรรทุ กกึ่งพ่วงส่วนหนึ่งของบริษัทราคาทุน 128.33
ล้านบาท และ 163.02 ล้านบาท ตามลำดับ เกิดจากการทำสัญญาเช่าซื้อในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทโอนส่วนปรับปรุงท่าเรือและส่วนพัฒนาที่ดินไปสินทรัพย์สิทธิการใช้จำนวน 30.73
ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ทบทวนค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ส่วนงานท่าเรือบางปะกง (รวมมูลค่า
สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามหมายเหตุ 16) โดยใช้ข้อมูลที่จัดทำโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยวิธีประมาณการรายได้
พบว่ามูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
บริษัทได้รับแจ้งข้อมูลการเวนคืนที่ดินจำนวน 1 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา สำหรับค่าทดแทนที่ดินในอัตราตารางวาละ
20,000 บาท เป็นเงิน 13.55 ล้านบาท และค่าทดแทนค่ ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและความเสียหายอื่นๆ เป็นเงิน
9.14 ล้านบาท (รวมค่าทดแทนเบื้องต้นทั้งสิ้นเป็นเงิน 22.69 ล้านบาท) บริษัทได้บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
ทรัพย์สินจำนวนเงิน 3.90 ล้านบาท ตามผลต่างของค่าทดแทนเบื้องต้นที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ค่าทดแทนที่ดินต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และวันที่
18 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและพืชผล การฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับการขอเพิ่มค่า
ทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนนั้น
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 บริษัทดำเนินการนำโฉนดที่ดินของบริษัทไปให้เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนหักแบ่ง
ที่ดินที่ถูกเวนคืนแล้ว
ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่า
ทดแทนถึงบริษัทว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เห็นชอบกับมติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่า
ทดแทนที่มีมติดังนี้
1) ยื่นค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนกับทางราชการ และค่าเสียหายจากการประกอบธุรกิจ เนื่องจากค่า
ทดแทนที่ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นกำหนดให้เป็นธรรมแล้ว
2) ไม่กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาลดลงของที่ดินโฉนดเลขที่ 58293 ให้ เนื่องจากที่ดินส่วนที่
เหลือยังใช้ประโยชน์ได้ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่าทดแทนในส่วนนี้
3) เพิ่มค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 58293 ให้อีกเป็นเงิน 453,518 บาท
4) เพิ่มค่าทดแทนความเสียหายระหว่างการจัดหาสถานที่ประกอบการใหม่ให้อีกเป็นเงิน 109,411 บาท
โดยแจ้งด้วยว่ากรมทางหลวงจะได้ติดต่อให้บริษัทไปรับเงินค่าทดแทนในส่วนที่เพิ่มขึ้น พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย
ต่อไป
ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 บริษัทได้ยื่นขอรังวัดแบ่งขายเวนคืนที่ดินโฉนดเลขที่ 58293 ต่อมาเจ้าหน้าที่ที่ดินได้มี
หนังสือแจ้งให้ไปดำเนินการจดทะเบียนโดยให้ไปดำเนินการพร้อมกับผู้แทนกรมทางหลวงตามหนังสือแจ้งลงวันที่
7 ธั น วาคม 2561 โดยแจ้ งผลการรั งวั ดว่ าเนื้ อ ที่ ใ นส่ วนที ่เ วนคืน รั งวัด แล้ว ได้เ นื ้ อ ที ่ 1 - 1 - 72 ไร่ (น้ อ ยกว่าที่
จดทะเบียนไว้ 0 - 1 - 05 ไร่)
เจ้าหน้าที่เวนคืนได้มีหนังสือแจ้งขอให้บริษัทคืนเงินค่าที่ดินที่บริษัทได้รับค่าเวนคืนไว้แล้ว เฉพาะส่วนที่รังวัด แล้ว
เนื้อที่ถูกเวนคืนลดลง 0 - 1 - 05 ไร่เป็นเงินจำนวน 2,100,000 บาท เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 บริษัทได้จ่ายเงิน
จำนวน 2,100,000 บาท คืนให้แก่กรมทางหลวงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 บริษัทได้จดทะเบียน
แบ่งขายเวนคืน (กันเขต) ที่ดินโฉนดเลขที่ 58263 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทได้ยื่นฟ้องคดีปกครองขอเพิ่มค่าทดแทนอีกเป็นเงินจำนวน 32,420,223 บาทพร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นนับ
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แต่วันที่ต้องมีการจ่ายเงินหรือวางค่าทดแทนนั้น ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างพิจารณาชั้นแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครอง
กรมทางหลวง ที่ 1 อธิบดีกรมทางหลวง ที่ 2 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ 3 (ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม)
ได้ยื่นคำให้การแก้คดีฉบับลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 แล้ว ศาลปกครองกลางได้ส่งสำเนาคำให้การดังกล่าว
มาให้บริษัทเพื่อให้บริษัททำคำคัดค้านคำให้การยื่นต่ อศาลปกครองกลางภายใน 30 วัน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562
บริษัทได้ยื่นคำคัดค้านคำให้การต่อศาลปกครองกลางเรียบร้อยแล้ว
(7) สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
รายการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
รายการปรับปรุงจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
มาถือปฏิบัติครั้งแรก (หมายเหตุ 4)
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี
บวก โอนเข้า - ราคาทุน
(โอนเข้า) - ค่าเสื่อมราคาสะสม
(หัก) ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
(โอนเข้า) - ด้อยค่า
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
120,411
3,867
392,656
(299,206)
(26,456)
(37,883)
153,389

สินทรัพย์สิทธิการใช้แบ่งตามประเภทสินทรัพย์ ได้ดังนี้

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
ยานพาหนะ
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้

ส่วนที่ 3-11

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
140,199
492
12,698
153,389

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

งบกำไรขาดทุนมีรายการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
ยานพาหนะ
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้

22,800
655
3,001
26,456

(8) - สิทธการเช่า - สุทธิ
รายการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี
(โอนออก) เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
(หัก) รายจ่ายตัดบัญชีสำหรับปี
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
24,835
(24,835)
-

(9) ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายในอนาคตก่อนคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562 มีรายละเอียด ดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม/งบเฉพาะกิจการ
2563
2562
ภายใน 1 ปี
108
92
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี
52
68
เกินกว่า 5 ปี
1,333
532

ส่วนที่ 3-12

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

(10) ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ผู้ถือหุ้นมีมติในเรื่องสำคัญต่อไปนี้
(10.1) อนุ ม ั ต ิ เ พิ ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ั ท จำนวน 224,400,000 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จำนวน
1,475,536,337.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,699,936,337.04 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4
บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม
2564
(10.2) อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท
ให้ แ ก่ บ ุ ค คลในวงจำกั ด ทั ้ ง นี ้ บริ ษ ั ท ได้ ช ำระเงิ น เพิ ่ ม ทุ น จากบุ ค คลในวงจำกั ด ครบถ้ ว นแล้ ว
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จำนวนงวดที่ชำระ
1
2
3

จำนวนเงิน
31.50 ล้านบาท
36.00 ล้านบาท
22.50 ล้านบาท

วันที่ชำระเพิ่มทุน
3 กุมภาพันธ์ 2564
5 กุมภาพันธ์ 2564
8 กุมภาพันธ์ 2564

(11) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
จำนวน 281,595,361 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,757,131,698.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,475,536,337.04
บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 414,110,825 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.68 บาท และแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
(12) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจด
ทะเบียนจำนวน 883,349,453.52 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 883,340,850.84 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจด
ทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (B - W4) จำนวน 12,651
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทกับกระทรวง
พาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
(13) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผู้ถือหุ้นมีมติในเรื่องดังต่อไปนี้
(13.1) อนุ ม ั ต ิก ารจัดสรรหุ้ น สามั ญเพิ่ มทุน ให้ก ับ ผู้ ถ ือ หุ ้น เดิ มของบริษ ัท ตามสัดส่ ว นการถือ หุ ้ น จำนวนไม่เกิน
871,759,905 หุ้น ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็น
มูลค่ารวมไม่เกิน 287,680,768.65 บาท
(13.2) อนุ ม ั ต ิ ก ารออกและเสนอขายใบสำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ท ี ่ จ ะซื ้ อ หุ ้ น สามั ญ ครั ้ งที ่ 5 (B - W5) จำนวนไม่ เ กิ น
290,586,635 หน่วย ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ได้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน
1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วย จากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง)

ส่วนที่ 3-13

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.35
บาท และกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 1 ปี 6 เดือนนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
(13.3) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (B - W3) และ
ครั้งที่ 4 (B - W4) ซึ่งกำหนดในข้อกำหนดสิทธิ (B - W3) และ ข้อกำหนดสิทธิ (B - W4) โดยบริษัทต้องปรับ
สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (B - W3) และใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (B - W4) ดังนี้
1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 90,430,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อ
รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (B - W3)
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 32,210,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อ
รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (B - W4)
(13.4) อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
(14) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
(14.1) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (B - W5) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม
2562 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ
: 290,586,635 หน่วย
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิในการซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
โดยมีราคาการใช้สิทธิ 0.35 บาทต่อ 1 หุ้น
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
(วันที่ 16 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564)
วันกำหนดการใช้สิทธิ
: วันที่ 30 ตุลาคม 2563
(14.2) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (B - W4) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม
2561 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ
: 96,862,212 หน่วย
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิในการซื้อหุ้นสามัญ 1.30870 หุ้น
โดยมีราคาการใช้สิทธิ 0.92 บาทต่อ 1 หุ้น
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
(วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้ใช้สิทธิ (B - W4) มีจำนวน 96,849,561
หน่วย

ส่วนที่ 3-14
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(15) การค้ำประกันและคดีความ
บริษัทเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ยืม (รวมดอกเบี้ย) รายหนึ่งของบริษัทร่วมแห่งหนึ่งตั้งแต่ปี 2547 เงินกู้ยืมนี้ใช้ในการซื้อ
เรือบรรทุกสินค้า บริษัทร่วมนี้ไม่ได้ชำระเงินกู้ยืมตามงวดชำระ
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ธนาคารได้ฟ้องศาลให้บริษัทร่วม บริษัท และบริษัทร่วมอี กแห่ง (ในฐานะผู้ค้ำประกัน)
ให้ชำระหนี้เป็นจำนวน 317.40 ล้านบาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ของเงินต้น 234.90 ล้านบาท
นับจากวันที่ 5 เมษายน 2557
บริษัทได้ประมาณการขาดทุนจากการค้ำประกันเป็นจำนวน 227 ล้านบาท ในระหว่างปี 2557 ถึง 2558
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ประนีประนอมยอมความกับธนาคารเพื่อชำระหนี้จากการค้ำประกันเป็นจำนวน
เงิน 227 ล้านบาทที่ศาล ต่อมาในปี 2559 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัทร่ วมทั้งหมดทำให้บริษัทสิ้นสุดการเป็น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ดังกล่าว และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
ได้อนุมัติให้ฝ่ายบริหารของบริษัทรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็นและสมควรในส่วนหนี้สินที่ค้าง
ชำระต่อบริษัทต่อไป และเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 บริษัทได้ยื่นฟ้องร้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อดำเนินคดีกับ
อดีตบริษัทร่วมทั้งสองและผู้ค้ำประกันแล้วรวม 4 ราย ต่อศาลล้มละลายกลาง
ปัจจุบันบริษัทได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้วสำหรับอดีตบริษัทร่ วม 2 ราย และสำหรับผู้ค้ำ
ประกันร่วมอีก 2 ราย
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อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
อัตราส่วนทางการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2561

2563

งบการเงินรวม
2562

2561

อัตราส่วนและสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
(เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
(เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
(เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
(วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
(เท่า)
ระยะเวลาชำระหนี้
(วัน)
Cash Cycle
(วัน)

2.56
0.70
0.14
2.41
149.54
5.75
63.50
86.04

3.77
2.34
0.12
4.84
74.45
3.42
106.75
-32.30

3.48
3.34
-0.72
10.50
34.28
26.93
13.55
20.72

2.69
1.61
-0.74
1.78
202.39
5.44
67.06
135.33

3.85
2.42
0.12
4.84
74.45
3.42
106.75
-32.30

3.48
3.34
-0.72
10.50
34.28
26.93
13.55
20.72

อัตรากำไรขั้นต้น
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
อัตราส่วนเงินสดต่อกำไร
อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

8.6%
-7.1%
33.3%
-12.6%
-6.6%

9%
-5%
34%
-8%
-7%

2%
-8%
-143%
-9%
-11%

9.4%
-7.8%
-165.6%
-16.3%
-8.5%

9%
-5%
34%
-7%
-10%

2%
-8%
-143%
-9%
-11%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ถาวร
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์

(%)
(%)

-4.5%
-13.7%

-3%
-1%

-8%
-9%

-4.6%
-20.8%

-3%
-1%

-8%
-9%

(เท่า)

0.36

0.45

0.87

0.36

0.45

0.87

(เท่า)
(เท่า)

0.49
0.36

0.37
-5

0.43
-12

0.5
6.68

0.36
-5

0.43
-12

(เท่า)

-0.07

-0.14

0.82

0.35

-0.16

0.82

(%)

N/A

NA

NA

N/A

N/A

N/A

อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุน้
อัตราส่วนความสามารถชำระ
ดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระ
ผูกพัน (Cash Basis)
อัตราการจ่ายเงินปันผล
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เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2561 มีมติอนุมัติให้ลงทุนในบริษัท ซีพีเอส ชิปปิ้ง
แอนด์โลจิสติกส์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 26 ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่ลงทุนคิดเป็นจำนวนหุ้น 46,800 หุ้น ราคาหุ้นละ
100 บาท รวมเป็นเงิน 4,680,000 บาท
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการลงทุนในโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 โครงการ โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท GA Power Pte.Ltd., บริษัทจำกัด จดทะเบียน
ภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ (“GAP”) ด้วยเงินลงทุนไม่เกิน 160 ล้านบาท ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40.00 ของจำนวนหุ้นที่
ชำระแล้ว โดย GAP เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 100% และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในบริษัท GA Power Solar Park Huong
Son Ltd., และ GA Power Solar Park Cam Xuyen Ltd., นิติบุคคลจดทะเบียนภายใต้กฎหมายประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิต
ติดตั้งรวมทั้ง 2 โครงการ จำนวน 58.00 เมกะวัตต์ บริษัทได้ดำเนินการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ GA Power Pte. Ltd.,
งวดแรก จำนวนเงิน 58 ล้านบาท
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ (บริษัท บียอนด์
แคปปิตอล จำกัด) มูลค่าทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท และได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่
13 มิถุนายน 2562 และชำระค่าหุ้นแล้วทั้งจำนวน
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2563 มีมติให้เปลี่ยนแปลงโครงการลงทุนในพลังงาน
แสงอาทิตย์ จังหวัดหาติ๋ญ ประเทศเวียดนามจาก 2 โครงการ เป็นจำนวน 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 29.00
เมกะวัตต์โดยได้รับหนังสืออนุมัติในหลักการจากการไฟฟ้าประเทศเวียดนาม (Vietnam Electricity : “EVN”) ตกลงจะรับซื้อ
ไฟฟ้าจากทั้ง 1โครงการ โดยมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โดยมีระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี
ให้กับ EVN และคาดว่าจะอัตรารับซื้ อไฟฟ้ า (Feed in Tariff หรือ FIT ) ที่ 0.0709 USD ต่อหน่วย เป็น ระยะเวลา 20 ปี
โดยจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เป็นผลมาจากการปรับลดอัตรารับซื้อไฟฟ้า (Feed in Tariff) ของรัฐบาลเวียดนามสำหรับโครงการที่บริษัทลงทุน
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไ ด้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับการไฟฟ้า
เวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (อ้างอิง ตามประกาศบริษัทเลขที่ B-HO No. 001/2564 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ในเว็บไซต์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมเป็นงบการเงินที่ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว
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14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมธุรกิจ
ปี 2563 อยู ่ ใ นช่ ว งสถาการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคติด เชื ้ อ ไวรั สโคโรน่า 2019 ที ่ ป ั จ จุ บ ั น ได้ข ยายวงกว้ างขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกเกิดการชลอตัว และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าว
อาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ชลอตัวลง และในบางกิจกรรมได้หยุดชะงักลง ซึ่งภาพรวมของบริษัทในแต่ละธุรกิจ ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน
ธุรกิจท่าเรือ มีการชลอการนำเข้า และส่งออกสินค้า ทำให้รายได้จากธุรกิจท่าเรือลดลง ธุรกิจข นส่งในประเทศ
ได้รับผลกระทบจากปริมาณงานของลูกค้าโดยตรงและมาตรการจำกัดเวลา แต่บริษัทมีการปรับกลยทุธ์ทางด้านการตลาดโดยเพิ่ม
รายได้จากลูกค้าธุรกิจ E-Commerce และในส่วนธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ได้รับผลกระทบจากปริมาณงานนำเข้า และส่งออกของ
ลูกค้าโดยตรงเช่นกัน ทั้งนี้บริษัทมุ่งเน้นการบริหารจัดการ การควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ธุรกิจดำเนิน
ไปได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง
ผลการดำเนินงาน
ในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 349.54 ล้านบาท ลดลงจำนวน 43.30 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2562
ที่มีรายได้ 392.84 ล้านบาท ซึ่งในปี 2563 บริษัทมี รายได้จากการให้บริ การ-ธุรกิจท่าเรือ 37.66 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจ
ขนส่งในประเทศจำนวน 175.30 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจด้านโลจิสติกส์จำนวน 103.55 ล้านบาท และรายได้อื่น 33.02
ล้านบาท สัดส่วนรายได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 11.02 แต่ในส่วนของอัตรกำไรขั้นต้นของปี 2563 ปรับตัวดีขึ้น
เป็นร้อยละ 9.64 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน มีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 8.90

รายได้จากการให้บริการ
ต้นทุนการให้บริการ
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น

ธุรกิจท่าเทียบเรือ
และโรงพักสินค้า
2563 2562
37,662 88,073
(39,180) (92,729)
(1,518) (4,656)

พันบาท
งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ธุรกิจขนส่งใน
ธุรกิจให้บริการ
ประเทศ
ด้านโลจิสติกส์
อื่นๆ
รวม
2563
2562
2563
2562
2563 2562 2563
2562
175,302 161,313 103,556 131,421 24,312 3,596 340,832 384,403
(149,867) (130,547) (97,918) (123,431) (20,990) (3,476) (307,955) (350,183)
25,435 30,766 5,638
7,990 3,322 120 32,877 34,220

เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะรายได้จากการให้บริการในปี 2562 ที่เท่ากับ 384.40 ล้านบาท บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ
ลดลงจำนวน 43.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.33
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ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าที่บางปะกงมีรายได้ในปี 2563 เท่ากับ 37.66 ล้านบาท ลดลง 50.41ล้านบาทจาก
รายได้ในปี 2562 ที่ 88.07 ล้านบาท จากรายได้บริการท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าและคลังสินค้าทัณฑ์บน อย่างไรก็ตาม
รายได้ดังกล่าวยังไม่สามารถครอบคลุมต้นทุนการให้บริการได้ ยังคงมีขาดทุนขั้นต้นใน 2563 เท่ากับ 1.52 ล้านบาท ปี 2562
เท่ากับ 4.66ล้านบาท ขาดทุนลดลงเท่ากับ 3.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุนเลดลงขร้อยละ 67.38
ธุรกิจด้านการขนส่งในประเทศ และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย บริการขนส่งด้วยรถเทรลเลอร์ และ
รถกะบะจั ม่โ บ้ บริ ก ารเช่ ารถเครน มี ร ายได้ ใ นปี 2563 เท่ า กั บ 175.30 ล้ า นบาท เพิ ่ ม ขึ้ น 13.99 ล้ า นบาท จากปี 2562
ซึ่งมีรายได้ 161.31 ล้านบาท ธุรกิจด้านการขนส่งมีกำไรขั้นต้นในปี 2563 เท่ากับ 25.43 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีกำไร
ขั้นต้น 30.77 ล้านบาท
ธุรกิจด้านการให้บริการโลจิสติกส์ มีรายได้ในปี 2563 เท่ากับ 103.56 ล้านบาท ลดลง 27.87 ล้านบาท จากปี2562
ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 131.42 ล้านบาท โดยในปี 2563 มีกำไรขั้นต้น 5.64 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่มี กำไรขั้นต้น 7.99 ล้าน
บาท
ค่าใช้จ่ายในปี 2563 รวมทั้งสิ้น 406.61 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนการให้บริการ จำนวน 307.96 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 68.96 ล้านบาท หนี้สงสัยจะสูญ 4.85 ล้านบาท ต้นทุนการเงิน 12.10 ล้านบาท และส่วนแบ่ง
ขาดทุนจากบริษัทร่วม 12.75 ล้านบาท ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ต้นทุนการให้บริการ ลดลง จำนวน 42.23
ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 12.06 โดยลดลงสอดคล้อ งกั บ รายได้ ท ี ่ มี ก ารปรั บ ลงดลง ส่ ว นค่ า ใช้ จ ่ า ยในการบริ หารเพิ่มขึ้น
จำนวน 8.54 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.13
ในปี 2563 บริษัท มีผลขาดทุนสำหรับปี จำนวน 57.09 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 28.51 ล้านบาท จากผลขาดทุน
ในปี 2562 จำนวน 28.59 ล้านบาท ซึ่งขาดทุน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 99.73 เนื่องมาจากการลดลงของรายได้
ที่เป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ปี 2563 มีผลขาดทุนต่อหุ้นขึ้นพื้นฐาน
จำนวน 0.0429 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีผลขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.0283 บาท
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 936.73 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 ที่มีสินทรัพย์รวม
จำนวนเท่ากับ 931.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 5.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1 ประกอบด้วย
-

ส่วนที่ 3-19

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปี 2563 มีจำนวน 6.39 ล้านบาท ปี 2562 มีจำนวน 225.36 ล้านบาท ลดลง
218.97 ล้านบาท เนื่องจากมีการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยธุรกิจให้สินเชื่อ การลงทุนเพิ่มในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ และการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย บริษัทร่วมธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ ลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้หมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น จำนวน 85..01 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้ ลดลง จำนวน 0.95 ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น จำนวน 0.25 ล้านบาท และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน ลดลง 141.04
ล้านบาท

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

-

แบบ 56-1

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น จำนวน 183.72 ล้านบาท เนื่องมาจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง จำนวน
12.77 ล้านบาท ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิเลดลง 62.32 ล้านบาท เนื่องจากการจำหน่ายรถบรรทุกหัวลาก
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น จำนวน 5.79 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ทางการเงินไม่
หมุนเวียน สินทรัพย์สิทธิการใช้ เงินลงทุนระยะยาว และสิทธิการเช่า ซึ่งเป็นผลจากการนำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่ามาถือ
ปฎิบัติ

หนี้สินรวม
หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 312.14 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2562
มีจำนวนเท่ากับ 249.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 63.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นหนี้สินที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.33 ซึ่งประกอบด้วย
-

-

หนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 103.43 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2562
มีจำนวนเท่ากับ 118.65 ล้านบาท ลดลงจำนวน 15.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นหนี้ สินหมุนเวียนที่ลดลงร้อยละ
12.83 เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุกที่ลดลง 7.56 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
หมุนเวียนอื่น ทีล่ ดลง 7.66 ล้านบาท
หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 208.71 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2562
มีจำนวนเท่ากับ 130.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 78.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60.04 ซึ่งเป็นผลจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่ามาถือปฎิบัติ

ส่วนของผู้ถือหุน้
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 624.59 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ที ่ ม ี จ ำนวนเท่ า กั บ 682.61 ล้ า นบาท ลดลงเท่ า กั บ 58.02 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ส่ ว นของผู ้ ถ ื อ หุ ้ น ที่ ล ดลงร้ อ ยละ 8.50
เป็นผลเนื่องมาจาก มีผลขาดทุนสำหรับปี 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 58.02 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,475,536,337.04 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 2,169,906,378
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.68) และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทจำนวน 904,019,533.88 บาท

ส่วนที่ 3-20

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

สภาพคล่อง
ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น จำนวน 98.24 ล้านบาท กระแสเงินสด
ที่เปลี่ยนแปลงมาจากกิจกรรม ดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท
รายการ

จำนวนเงิน
2563

2562

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน

(76,137)

15,309

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน

(73,109)

(223,806)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(69,726)

110,259

(218,972)

(98,238)

เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)

บริษัทมีเงินสดสุทธิยกมาจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 225.36 ล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ในปี 2563 มีจำนวน (76.14) ล้านบาท ในปี 2562 มีจำนวน 15.31 ล้านบาท
ซึ่งมีกระแสเงินสดทใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น จำนวน 91.45 ล้าน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน ในปี 2563 มีจำนวน (73.11) ล้านบาท ในปี 2562 มีจำนวนเท่ากับ (223.81) ล้านบาท
ซึ่งมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ลดลง จำนวน 150.70 บาท
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2563 มีจำนวน (69.73) ล้าน ในปี 2562 มีจำนวน 110.26 ล้านบาท ซึ่งมีกระแส
เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ลดลง จำนวน 173.99 ล้านบาท เป็นผลเนื่องมาจากในปี 2562 มีกระแสเงินสดได้มาจากการเพิ่ม
ทุน จากเงินสดที่ได้มาและใช้ไปข้างต้นทั้งหมด เป็นผลให้บริษัทมีเงินสดคงเหลือ สิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 6.39
ล้านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ
ในปี 2563 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) ของบริษัทนั้น
มีอัตราที่เปลี่ยนแปลงลดลงจากปี 2562 ในระดับ 2.69 และ 1.61 เท่า ตามลำดับ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 203 วัน
จากปี 2562 อยู่ที่ 75 วัน สำหรับระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ ปี 2563 อยู่ที่ 68 วัน จากปี 2562 อยู่ที่ 107 วัน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ในปี 2563 อยู่ที่ -5% มีอัตราที่ลดลงจากปี 2561 อยู่ที่ -4% และมีอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ROFA) อยู่ที่ -21% มีอัตราทีล่ ดลงจากปี 2562 อยู่ที่ -1% อันเนื่องมาจาก
สำหรับอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ ปี 2563 อยู่ที่ 0.36 เท่า ปี 2562 อยู่ที่ 0.45 เท่า ซึ่งมีอัตราการหมุนเวีย น
ของสินทรัพย์ทลี่ ดลง จำนวน 0.09 เท่า

ส่วนที่ 3-21

……………………………………
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บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ภาระผูกพัน

สัญญาจ้างผูร้ ับเหมา
สัญญาว่าจ้างบริการ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม 2562
2563
5.17
6.00
0.32

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม 2562
2563
5.17
6.00
0.32

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จำนวนเงิน 0.26 ล้านบาท กรมศุลกากร จำนวนเงิน 37.00 ล้านบาท และค้ำประกันการใช้บ ัตรน้ำมัน จำนวน
1.60 ล้านบาท

-

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 บริษัทถูกฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา คดีหมายเลขดำที่ พ.432/2563
เรียกค่าจ้างตักและขนส่งสินค้ารวมทั้งงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 บริษัทยอมรับชำระหนี้ตามฟ้อง
โจทก์จำนวน 1.71 ล้านบาท โดยบริษัทตกลงผ่อนชำระหนี้เป็นงวดรายเดือนๆละไม่น้อยกว่า 0.10 ล้านบาท เริ่มชำระ
งวดแรกภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทบันทึกหนี้สินดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

ส่วนที่ 3-22
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บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1-1

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง
1. พลตำรวจโท สมคิด
บุญถนอม
- กรรมการ
- ประธานกรรมการ
- วันที่ได้รับแต่งตั้ง
5 พฤศจิกายน 2563

2. นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
- กรรมการ
- รองประธานคนที่ 1
- ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัท
- วันที่ได้รับแต่งตั้ง
27 กุมภาพันธ์ 2561
3. พลตำรวจตรีประภาส
ปิยะมงคล
- กรรมการอิสระ
- รองประธานกรรมการ คนที่ 2
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- วันที่ได้รับแต่งตั้ง
10 พฤศจิกายน 2563

เอกสารแนบ 1-2

อายุ
(ปี)
68

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (ตำรวจ)
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

39

ไม่มี

ไม่มี

ปริญญาโท
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) /
อื่นๆ
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 154/2561
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาค รัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 2546
- หลักสูตรการฝึกอบรม F.B.I. ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง
รุ่นที่ 19
- หลักสูตรนิติกรรมเพื่อประชาธิปไตย
ของศาลรัฐธรรมนูญ (นธป.) รุ่น 5
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550

ไม่มี

ไม่มี

ปริญญาโท
พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ปริญญาตรี
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

พ.ย.2563 – ปัจจุบัน
มิ.ย. 2561 – 2563

-กรรมการ และประธานกรรมการ
-กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนาม
-ที่ปรึกษาบริษัท
-เลขานุการในคณะอนุกรรมาธิการการศึกษา
ติดตามการบังคับใช้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
-บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

-กรรมการ
- กรรมการ รองประธานกรรมการ คนที่ 1
กรรมการบริหาร และประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- Director / Executive Director
- Director / Executive Director

-บจ.บียอนด์ แคปปิตอล
- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

-กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
คนที่ 2 และประธานกรรมการตรวจสอบ
-กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
-อนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหา
หรือข้อโต้แย้ง
-ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และรองผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติ
อาชญากร กรุงเทพมหานคร
-รองผู้บังคับการจังหวัดสุรินทร์

-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

พ.ย.2555 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน

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

2551 – ปัจจุบัน
2550 – ปัจจุบัน

ปริญญาตรี
นิเทศศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- Director Accreditation Program
(DAP) รุ่น 154/2561
- Advanced Audit Committee
Program (AACP)
- หลักสูตรการบริหารงานตำรวจ
ชั้นสูง (บตส.35)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่า
ความ ของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ
แห่งสภาทนายความ

พ.ย.2563 – ปัจจุบัน
ส.ค.. 2561 – 2563
มี.ค.2562-ปัจจุบัน
2560 – 2561

2557 - 2560

ประวัติการ
ทำผิด
กฎหมายใน
ระยะ 5 ปี
ไม่มี

-บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
-สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

ไม่มี

- Millcon Burapa Co., Ltd.
- Millcon Steel Plc.

-บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
-คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)
-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

ไม่มี

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง

อายุ
(ปี)

4. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์
- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่
บริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัท
- วันที่ได้รับแต่งตั้ง
5 พฤศจิกายน 2563

58

5. นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- วันที่ได้รับแต่งตั้ง
25 กุมภาพันธ์ 2562
6 นายสมิทร เหลี่ยมมณี
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน
- วันที่ได้รับแต่งตั้ง
8 กันยายน 2563
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เอกสารแนบ 1-3

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

แบบ 56-1

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก
จิตวิทยาทางการจัดการ
University of Texas at Arlington
ปริญญาโท
สาขาการจัดการ University of Texas at
Arlington
ปริญญาตรี
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) /
อื่นๆ
-หลักสูตรกรรมการบริหารระดับสูง
รุ่น 94/2007 (DCP 94/2007)
-หลักสูตร Role of The Chairman
RCP 39/2016
- หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา
ฝ่ายอำนวยการ (สจว.) รุ่นที่ 109
หลักสูตรการบริหารจัดการความ
มั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 5
-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19
-หลักสูตร ABC Difference รุ่นที่ 7
-Global Business Leaders (GBL):
Cornell University, Business
Institute รุ่นที่ 1
- IPO Roadmap #1 : SET –
Thailand, 2017
- Workshop on Advance
Coaching skill-3Ls, 2016
- Workshop on Basic Coaching
skill-3Ls, 2016
- Design Pattern-Bangkok, 2010

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

พ.ย.2563 – ปัจจุบัน

- กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการอิสระ

-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

-กรรมการอิสระ – กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
-ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
-กรรมการผู้จัดการ

-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ม.ค.2562 - พ.ย.2562

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- Director of Engineering and
Project Manager
- Engineering and Project Manager

ธ.ค.2561 – ธ.ค.2562

- Engineering and Project Manager

2559 - 2563

2553 – ปัจจุบัน

ก.พ.2562-ปัจจุบัน

2559-ปัจจุบัน
2555-2559

ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ส.ค.2563 – ปัจจุบัน

ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

ธ.ค.2562 – ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประวัติการ
ทำผิด
กฎหมายใน
ระยะ 5 ปี
ไม่มี

-บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

-บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

ไม่มี

-บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด
-บริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด

- Ergon Asia Co.,Ltd.
- KPN Green Energy Solution Public
Company
- Envotech Engineering Co.,Ltd.

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

ไม่มี

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง

อายุ
(ปี)

7.นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- วันที่ได้รับแต่งตั้ง
8 กันยายน 2563

8.นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธ์
- กรรมการ
- ประธานกรรมกรบริหารความเสี่ยง
- กรรมกรบริหาร
- วันที่ได้รับแต่งตั้ง
26 มกราคม 2564
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สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

ไม่มี

แบบ 56-1

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร
ไม่มี

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) /
อื่นๆ

ปริญญาโท
- MBA: General Management
Chulalongkorn University – Bangkok
- Master of Engineering: Electrical,
Electronics and Communications
Engineering
Kasetsart University – Bangkok
ปริญญาตรี
- Bachelor of Engineering: Electrical,
Electronics and Communications
Engineering
Kasetsart University – Bangkok
Mini MBA
มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ส.ค.2563 – ปัจจุบัน

- Director Certified Program (DCP)
รุ่นที่ 245/2560
- Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 89/255

มิ.ย.2561 – ปัจจุบัน
ก.ค.2560 - ปัจจุบัน

- กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
- Vice Chairman
- Managing Director

มิ.ย.2559 - พ.ค.2561

- Country Manager

ก.พ.2559 - พ.ค.2559

- Country Manager

ม.ค.2564 - ปัจจุบัน

2562 – ปัจจุบัน

2560 – ปัจจุบัน

เอกสารแนบ 1-4

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- VVR Asia Co.,Ltd., Bangkok
- King Telecom Public Company
Limited, Bangkok
- Sterlite Technologies Ltd.,
Bangkok
- Sterlite Technology Co.,Ltd.,
Pathumthani

- กรรมการ ประธานกรรมกรบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมกรบริหาร

-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ
กำกับดูแลกิจการ และรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ
- กรรมการ

-บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ
- กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารการ
ลงทุน
- กรรมการ
- กรรมการ

-บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด
(มหาชน)
-บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด
- บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

-บริษัท มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จำกัด
-บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำกัด

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

ประวัติการ
ทำผิด
กฎหมายใน
ระยะ 5 ปี
ไม่มี

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง

อายุ
(ปี)

9.นางสาวพีรญา โพธิประสาท
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการบัญชี
และการเงิน
- วันที่ได้รับแต่งตั้ง
28 กันยายน 2563

42

10.นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงาน
สนับสนุน
- เลขานุการบริษัท
- วันที่ได้รับแต่งตั้ง
5 พฤศจิกายน 2563

45

11. นายพงศ์ศิริ ศิริธร
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
และการลาด
- วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1 มีนาคม 2561

45

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

แบบ 56-1

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) /
อื่นๆ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำแหน่ง
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการบัญชีและ
การเงิน
- Vice President of Corporate
Finance Department
- Investment Committee member

-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุน
และเลขานุการบริษัท
- เลขานุการบริษัท
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- เลขานุการคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน
- เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
-เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
-ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรการ
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและ
การลาด
- กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- Country Manager
- Country Leader

-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ปริญญาโท
Master of Arts (Economics), Major in
Business Economic,
Thammasart University
ปริญญาตรี
Bachelor of Arts (Economics), Major in
International Trade,
The University of Thai Chamber of
Commerce

- Strategic CFO in Capital Market
Program #2 (SET)
- Financial Advisor Course
(ASCO)
- Certificate of Business Advisor
(Economics, Kasetsart
University)

ก.ย.2563 – ปัจจุบัน

ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
Public Administration
University Of San Francisco, CA

- Company Secretary Program
(CSP 69/2016)
- Company Reporting Program
(CRP 22/2018)
- Board Reporting Program
(BRP 28/2019)

พ.ย.2563 – ปัจจุบัน

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

พ.ย.2563 – ปัจจุบัน

ปริญญาตรี
มนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
วิชาโทภาษาสเปน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาอัสสัมชัญ
ปริญญาโท
Logistics Management
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2552 - 2563

2556 – 2563

มี.ค. 2561 – พ.ย.2563
พ.ค.2560 – ก.พ.2561
ส.ค.2556 – เม.ย.2560
2550-2556

เอกสารแนบ 1-5

-General Manager

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประวัติการ
ทำผิด
กฎหมายใน
ระยะ 5 ปี
ไม่มี

-Millcon Steel Public Company
Limited

ไม่มี

-บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- Aramex (Thailand) Co., Ltd.
- Chep Pallecom Solution
(Thailand) Co., Ltd.
-Ceva Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
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ไม่มี

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง

อายุ
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

แบบ 56-1

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

12.นางดวงนภา ทองสี
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่
4 มกราคม 2561
-รักษาการประธานเจ้าหน้าที่
การเงิน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2562
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13.นายกฤษฎา ปัณฑุยากร
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
- วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1 สิงหาคม 2561
14.นายสดุดี คุวันทรารัย
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาตร์องค์กร
และบริหารธุรกิจ
-วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1 กรกฎาคม 2562

40

0.030

ไม่มี

ปริญญาตรี
คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ไม่มี

2550 - 2557
ส.ค.61 – ปัจจุบัน
ก.ค.57 - 61

40

ไม่มี

ไม่มี

ปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ไม่มี

ก.ค.2562-ปัจจุบัน

เอกสารแนบ 1-6

ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) /
อื่นๆ

ก.พ.2562 - ปัจจุบัน
ม.ค. 2561– ปัจจุบัน
เม.ย.2560 – ธ.ค.2560
ธ.ค.2557– มี.ค.2560

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

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

- ที่ปรึกษาผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
- หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน

-บริษัท เลิศวินัย แอนด์ ซันส์ จำกัด

- ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

-ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาตร์องค์กรและ
บริหารธุรกิจ
-ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้าโกลบอล
-ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้าโกลบอล

ประวัติการ
ทำผิด
กฎหมายใน
ระยะ 5 ปี
ไม่มี

-บริษัท ดีดี ธัญการย์ จำกัด
-บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ซีว่า (ประเทศไทย)
จำกัด
-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
-บริษัท ซีว่า เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด
-บริษัท ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิส
(ประเทศไทย) จำกัด
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ไม่มี

ไม่มี

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31
สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้ น ทั้งนี้ หน้าที่
ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้
1.

2.

3.

เอกสารแนบ 1-7

จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
• ทะเบียนกรรมการ
• หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
• หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยคณะกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วนั ที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมาย ดังนี้
• ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
• ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัตติ ามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามกฎหมาย
• จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
• หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
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บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทร่วม, บริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564
รายชื่อ
1. พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม
2. นางสาวสุทธิรตั น์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
3. พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล
4. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์
5. นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธ์
6. นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์
7. นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ
8. นายสมิทร เหลี่ยมมณี
9. นายพงศ์ศิริ ศิริธร
10. นางสาวพีรญา โพธิประสาท
11. นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม
12. นางดวงนภา ทองสี
13. นายกฤษฎา ปัณฑุยากร
14. นายสดุดี คุวันทรารัย
หมายเหตุ :
XX=ประธานกรรมการ
////=ผู้อำนวยการฝ่าย

เอกสารแนบ 1-8

Begistics
XX , /
X,/
X,/
/ , //
/
/
/
/
///
///
///
////
////
////
X=รองประธานกรรมการ

/=กรรมการ

บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
GA Power
Beyond Capital
CPSL
/
/
/
/
//=ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
///=ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่าย
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บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทร่วม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 มีดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อ

Begistics

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม
นางสาวสุทธิรตั น์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล
นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์
นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธ์
นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์
นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ
นายสมิทร เหลี่ยมมณี

XX , /
X,/
X,/
/ , //
/
/
/
/

หมายเหตุ

เอกสารแนบ 2-1

XX

=

ประธานกรรมการ

X
/
//

=
=
=

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทย่อย
Beyond Capital
/
/
-

บริษัทร่วม
CPSL
/
-

GA Power
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/
-

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 3-1
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บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้ งที่ 2/2562 เมื่ อ วั น ที่ 9 พฤษภาคม 2562 ได้ ตั้ งแต่ ง
นางสาวนภาพร วงศ์ ก อ ให้ ด ำรงตำแหน่ ง หั ว หน้ า งานผู้ ต รวจสอบภายในของบริ ษั ท และเลขานุ ก า ร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่ องจากมี ป ระสบการณ์ ด้านการตรวจสอบและมี ความเข้ าใจในกิจกรรมและ
การดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฎิบัติงานหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทำงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

เอกสารแนบ 3-1

นางสาวนภาพร วงศ์กอ
หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
ปริญญาตรีบัญชี – การบัญชี
ไม่มี
หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท อสิเทิม จำกัด
เจ้ า หน้ า ที่ วิ เคราะห์ น โยบายและแผน สถาบั น วิ จั ย การแพทย์ แ ผนไทย กระทรวง
สาธารณสุข
เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท คอสยาม จำกัด
รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นตรวจสอบภายในขององค์ ก ร รายงานผลการตรวจสอบต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององค์กร
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
ยิ่งขึ้น
2. สอบทานการและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
3. สอบทานการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร เพื่อหามาตรการป้องกันและ
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
4. เสนอแนวทางแก้ไข ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท
5. ปฏิ บั ติ งานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบภายใน ตามที่ ได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหาร

……………………………………
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บบ 56-1

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
รายการ
ทรัพย์สิน

ราคาประเมิน
(บาท)

สิทธิการเช่าที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โครงการท่าเทียบเรือโกดังพักสินค้า และ
อาคารสนับสนุน พร้อมส่วนควบ รวม 11 รายการ สัญญาเช่าที่ดิน ฉบับลงวันที่ 4
ธ.ค. 2541 บนที่ดินโฉนดเลขที่ 464, 9286, 10234, 11562, 11563, 16607,
16608, 16677, 16678, 21279, 23209, 23210, 23212, 23473 รวม 14
โฉนด และบางส่วนของโฉนดเลขที่ 5377 เนื้อที่ดินเช่าร่วม 96-0-7 ไร่ หรือ
38,407 ตร.ว.
72,263,778.00
ที่ตั้ง 8/1หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ใช้หลักเกณฑ์เพื่อทราบมูลค่าจากการใช้ประโยชน์ (Value In Use) ของโครงการ
โดยใช้รายได้ (Cost Approach)
รายงานเลขที่ A62GEN0319
เครื่องจักรในอุตสาหกรรมท่าเทียบเรือ และโกดังพักสินค้า รวม 6 รายการ
(เป็นเครื่องจักรทีไ่ ม่จดทะเบียนเครื่องจักร จำนวน 6 รายการ)
ที่ตั้ง 8/1หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ตำบลบางปะกง อำเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
15,343,000.00
ใช้หลักเกณฑ์เพื่อกำหนดมูลค่าตลาด โดยใช้วิธีคำนวณจากต้นทุน (Cost
Approach) เป็นวิธีสรุปมูลค่าทรัพย์สิน
รายงานเลขที่ A62GEN0217

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
ผู้ควบคุมการปฎิบัติงาน
หรือผู้ประเมินหลัก

วัตุประสงค์การประเมินราคา
ทรัพย์สิน

วันที่ประเมิน

บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิตอล จำกัด

เพื่อทราบมูลค่าการใช้ประโยชน์
(Value In Use) ของโครงการจากงบ
การเงิน เพื่อทดสอบด้อยค่าเพื่อ
ประโยชน์ทางการบัญชี

8 ก.พ. 2564

บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิตอล จำกัด

เพื่อทราบมูลค่าทรัพย์สิน นำไปใช้
ภายในกิจการที่มิใช่วัตถุประสงค์
สาธารณะปัจจุบัน

8 ก.พ. 2564

……………………………………
เอกสารแนบ 4-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บบ 56-1

รายการ
ทรัพย์สิน
ที่ดินว่างเปล่า 1 รายการ
ทีต่ ั้ง ติดถนนทางเข้าศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง แยกจากถนนเทพรัตน (ทล.34)
ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ใช้หลักเกณฑ์เพื่อกำหนดมูลค่าตลาด โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market
Approach)
รายงานเลขที่ 2021-0032-01-GL-Y
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ที่ตั้ง ถนนคู่ขนานสายกรุงเทพฯ-เมืองพัทยา (ทล.7) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
ใช้หลักเกณฑ์เพื่อกำหนดมูลค่าตลาด โดยใช้วิธีคำนวณจากต้นทุน (Cost
Approach)
รายงานเลขที่ 2021-0033-01-GL-Y

ราคาประเมิน
(บาท)

72,006,000.00

62,089,610.00

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
ผู้ควบคุมการปฎิบัติงาน
หรือผู้ประเมินหลัก

วัตุประสงค์การประเมินราคา
ทรัพย์สิน

วันที่ประเมิน

บริษัท เวิลด์ แวลูเอชั่น จำกัด

เพื่อทราบมูลค่าทรัพย์สิน นำไปใช้
ภายในกิจการที่มิใช่วัตถุประสงค์
สาธารณะปัจจุบัน

15 ม.ค.2564

บริษัท เวิลด์ แวลูเอชั่น จำกัด

เพื่อทราบมูลค่าทรัพย์สิน นำไปใช้
ภายในกิจการที่มิใช่วัตถุประสงค์
สาธารณะปัจจุบัน

15 ม.ค.2564

……………………………………
เอกสารแนบ 4-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 5
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

……………………………………
เอกสารแนบ 5-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1.พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล

ประธานกรรมการตรวจสอบ*

2.นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์

กรรมการตรวจสอบ

3.นายสมิทร เหลี่ยมมณี

กรรมการตรวจสอบ*

หมายเหตุ
พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
นายสมิทร เหลีย่ มมณี ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระตามขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรายไตรมาสตามกำหนดการประชุมที่จัดทำล่วงหน้า พร้อมทั้งการ
มีประชุมเพิ่มเติม รวม จำนวน 6 ครั้ง ร่วมกับผู้บริหารของบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีข้อสรุปดังต่อไปนี้
1. การสอบทานรายงานการเงิน
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานและให้ค วามเห็ นชอบต่ อรายงานทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจำปี 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบ สอบทาน จากผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งกันทางผล
- พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
3. การกำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย การประเมินความเสี่ยง และการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี
- สอบทานให้ บ ริษั ท มี ระบบควบคุ มภายในและระบบตรวจสอบภายในที่ เหมาะสม การกำกับ ดู แลกิ จการที่ ดี มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอเป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายงานตรวจสอบภายใน โดย
ให้ส่วนงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้ ค วามเห็ น ชอบแผนงานตรวจสอบ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ความเสี่ ย งของบริ ษั ท รวมทั้ งกำกั บ ดู แ ลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงาน และมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

……………………………………
เอกสารแนบ 5-2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ งบการเงิ น ของ บริ ษั ท บี จิ ส ติ ก ส์ จำกั ด (มหาชน) และงบการเงิ น รวมของ
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจำปี
ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพ
พ.ศ.2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติ ทางการบัญ ชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และพระราชบัญญัติหลัก ทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงนโยบายการบัญชีที่นำมาปฏิบัติ และเชื่อว่านโยบายดังกล่าว
มีความเหมาะสม และได้ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินยังได้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และ
มีสาระสำคัญทางการเงิน โดยใช้ข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลในการพิจารณา และการประมาณการที่รอบคอบมาสนับสนุน ผู้สอบ
บัญชีภายนอกของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 และแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขและมีข้อสังเกตเรื่องอื่น
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการควบคุมดูแล ให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการทีมีประสิทธิภาพ
ซึ่งรวมไปถึงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้ความมั่นใจในเรื่องความถูกต้อง
และครบถ้วนของข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษั ท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระทั้ งชุด โดยมีหน้ าที่ ในการ
ควบคุมดูแลความถูกต้อ ง และความเพียงพอของขั้นตอนรายงานทางการเงิน รวมทั้งการประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายใน และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเป็นรายปี และความเป็นอิสระของระบบการตรวจสอบภายใน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ในส่วนรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
งบการเงิน ของบริษั ทฯ และงบการเงินรวมของบริ ษัท ฯ และบริษัท ย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญ ชีของบริษั ท ฯ
คือ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการและผู้บริหารได้ส นับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ
เพื่อให้ผู้สอบบัญ ชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญ ชีโดยความเห็นของผู้สอบบั ญ ชีได้
ปรากฎในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

……………………………………
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