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รายงานประจ าปี 2563 

บริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

   

 

 

 

 

 

“ปี 2564 เศรษฐกจิของไทยส่งสญัญาณชะลอตวัอย่างชดัเจนตาม

เศรษฐกจิโลกจากปัญหาการระบาดของไวรสัโควดิ-19 สง่ผลกระทบ

เป็นวงกวา้ง ท ัง้ภาคการผลติ ภาคการลงทนุ และภาคการทอ่งเทีย่ว” 

 

 

 

 

ปี 2564 บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)ไดม้ีกำรปรับโครงสรำ้งของธุรกิจกำ้วสู่กำรเป็น              

ผูใ้หบ้รกิำรโลจสิตกิสแ์บบครบวงจร (Integrated Logistics Service Provider)  และมกีำรขยำยขอบขำ่ยกำร

ใหบ้ริกำรไปสู่กลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซมำกขึ้น มีกำรจับมือกับพันธมิตรทั้งในและต่ำงประเทศเพื่อเพิ่ม              

ขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันและกำรใหบ้รกิำร อีกทัง้บรษัิทก็มีควำมสนใจเขำ้ไปลงทุนในธุรกจิพลังงำน

ทำงเลือก และมุ่งเนน้กำรเขำ้ลงทุนในธุรกจิที่มแีนวโนม้กำรเตบิโตตำมสภำวะเศรษฐกจิปัจจุบัน เพื่อสรำ้ง

ผลตอบแทนทีด่ใีหกั้บบรษัิทและผูถ้อืหุน้ในระยะยำว 

 

ปี 2564  เศรษฐกจิของไทยสง่สัญญำณชะลอตัวอยำ่งชัดเจนตำมเศรษฐกจิโลก จำกกำรระบำดของ

ไวรัสโควดิ-19 ท ำใหเ้ศรษฐกจิท่ัวโลกชะลอตัว ส่งผลกระทบเป็นวงกวำ้ง ทัง้ภำคกำรผลติ ภำคกำรลงทุน 
ภำคกำรท่องเทีย่ว และปัจจุบันโลกไรพ้รมแดนสำมำรถตดิตำมขอ้มูล ข่ำวสำรเศรษฐกจิโลกไดอ้ย่ำงรวดเร็ว 

ซึง่บรษัิทตอ้งมคีวำมคลอ่งตัวรับมอืกับทกุสถำนกำรณ์ มรีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิำพ เนน้กำร
ท ำธรุกจิทีม่คีวำมเสีย่งต ่ำ มองวกิฤตใิหเ้ป็นโอกำส เพือ่ทีธ่รุกจิจะมกีำรเตบิโตอยำ่งยั่งยนื   

 

ในนำมของคณะกรรมกำรบรษัิท ผมขอขอบคุณ ผูถ้อืหุน้ นักลงทุน ลูกคำ้ พันธมติร และผูส้นับสนุน
ของบริษัท ผู บ้ริหำร พนักงำน และ ผู ม้ีส่วนไดเ้สียทุกท่ำน ที่ได ใ้ห ค้วำมร่วมมือดว้ยดีตลอดมำ                 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษัิทไดป้ฏบัิตหินำ้ที่อย่ำง ตัง้ใจ ทุ่มเท เต็มก ำลังควำมสำมำรถ เพื่อที่จะพลิกฟ้ืนผล
ประกอบกำรของบรษัิทใหก้ลับมำเตบิโตอย่ำงแข็งแกร่ง  รวมถงึระมัดระวังในกำรรักษำผลประโยชน์สูงสุด

ใหกั้บผูถ้อืหุน้และบรษัิทเสมอมำ 

 

 

 

 

 

         พลต ำรวจโท 

 

           สมคดิ  บญุถนอม 

           ประธำนกรรมกำร 

 

 

     สารจากประธานกรรมการ 



 

2                    รายงานประจ าปี 2563 

        บริษัท บ ีจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

      “ปี 2564 บรษิทับี จสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) มีการปรบัโครงสรา้ง

ภายในองคก์รคร ัง้ใหญ ่เพือ่ตอบสนองการเปลีย่นแปลงของตลาดทีม่กีาร

แข่งขนัสูงมากขึน้ท าใหบ้างธุรกจิไดร้บัผลกระทบผลก าไรไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายทีไ่ดว้างไว ้ท าใหร้ายไดใ้นบางกลุ่มธุรกจิปรบัตวัลดลง รวมถงึ

การปรบัปรุงและปรบัเปลีย่นการบรหิารจดัการเพือ่ลดตน้ทุนอยา่งเขม้ขน้ 

สง่ผลใหบ้รษิทัมผีลประกอบการทีด่ขี ึน้อยา่งเห็นไดช้ดัจากผลก าไรสุทธมิี

การขาดทนุลดนอ้ยลง” 

 

 

บรษัิทยังไดว้ำงยุทธศำสตรก์ำรด ำเนนิธุรกจิ เนน้เป้ำหมำยเรือ่งกำรกระจำยควำมเสีย่ง โดยกำรขยำย

ธุรกจิใหม้ีควำมหลำกหลำยเพื่อลดกำรองิกับกลุ่มธุรกจิหลักหรอืแมแ้ต่ลูกคำ้รำยใหญ่ รวมถงึแผนกำรลงทุน

ในธรุกจิอืน่ๆ ทีเ่ป็นโอกำสสรำ้งผลก ำไรใหแ้กบ่รษัิท จะสง่ผลกับผลประกอบกำรของบรษัิทในระยะยำว 
 

ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบรษัิท ผูบ้รหิำร และพนักงำน ไดมุ้่งมั่นพัฒนำควำมพรอ้ม
ทำงดำ้นกำรบรกิำรขนสง่ที่รวดเร็วและมีคุณภำพ สรำ้งควำมไวว้ำงใจใหกั้บลูกคำ้ นอกจำกนี้บรษัิทยังยดึมั่น

ในหลักจรยิธรรม ธรรมำภบิำล และแนวทำงกำรก ำกับดูแลกจิกำรที่ดี ด ำรงแนวทำงกำรท ำธุรกจิดว้ยควำม

รอบคอบ โดยมีเป้ำหมำยหลักในกำรสรำ้งควำมเตบิโตของบรษัิท อย่ำงแข็งแรงและยั่งยืน อีกทัง้ยังคง
นโยบำยมุง่เนน้ควำมรับผดิชอบตอ่สงัคมและชมุชนควบคู่กับกำรใชท้รัพยำกรอย่ำงเหมำะสม 

 
ในนำมของคณะกรรมกำรบรหิำรและพนักงำนทุกคน ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ใหก้ำรสนับสนุนกำร

ด ำเนนิงำนของบรษัิทดว้ยดเีสมอมำและขอใหค้วำมเชือ่มั่นวำ่ บุคลำกรทกุคนพรอ้มจะทุ่มเทและปฏบัิตหินำ้ที่

อย่ำงเต็มควำมสำมำรถและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อใหบ้รษัิทสำมำรถกำ้วไปสู่กำรเป็นผูน้ ำในกำรใหบ้ริกำร
ทำงดำ้นโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรของประเทศไทยและปรำศจำกกำรทจุรติคอรร์ัปชัน่ตอ่ไป 

 

 

 

 

                       

           

        นำยปัญญำ  บุญญำภวัิฒน์ 

       ประธำนกรรมกำรบรหิำร  

       ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร 

 

 
 

 สารจากประธานกรรมการบรหิาร และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
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รายงานประจ าปี 2563 

บริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 

 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) ประกอบดว้ย

กรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดังนี้ 

 

1.พลต ำรวจตรปีระภำส ปิยะมงคล  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ* 

2.นำยธรีบลูย ์อรยิสทุธวิงศ ์  กรรมกำรตรวจสอบ 

3.นำยสมทิร เหลีย่มมณี   กรรมกำรตรวจสอบ* 

 

*หมำยเหต ุ 
พลต ำรวจตรปีระภำส ปิยะมงคล ไดด้ ำรงต ำแหน่งประกรรมกำรตรวจสอบเมือ่วันที ่10 พฤศจกิำยน 2563 
นำยสมทิร เหลีย่มมณี ไดด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบเมื่อวันที ่28 กันยำยน 2563 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏบัิตหินำ้ที่อย่ำงอสิระตำมขอบเขต หนำ้ที่ ควำมรับผดิชอบที่ไดร้ับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท  และตำมขอ้บังคับของตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนให ้

ค ำปรกึษำ ใหค้ ำแนะน ำในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยในรอบปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้ีกำร
ประชมุรำยไตรมำสตำมก ำหนดกำรประชุมทีจ่ัดท ำล่วงหนำ้ พรอ้มทัง้กำรมปีระชมุเพิม่เตมิ รวม จ ำนวน 6 ครัง้ 

ร่วมกับผูบ้รหิำรของบรษัิท เพือ่พจิำรณำเรือ่งตำ่ง ๆ โดยมขีอ้สรุปดังตอ่ไปนี้ 
 

1. กำรสอบทำนรำยงำนกำรเงนิ 
- คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนและใหค้วำมเห็นชอบตอ่รำยงำนทำงกำรเงนิรำยไตรมำสและ

งบกำรเงนิประจ ำปี 2563  ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบ สอบทำน จำกผูส้อบบัญช ีเพื่อใหม้ั่นใจว่ำขอ้มูล

ถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งของบรษัิทอย่ำงเพียงพอก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บรษัิท 

 
2. กำรสอบทำนรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกันหรอือำจมคีวำมขัดแยง้กันทำงผลประโยชน์ 

- พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ใหม้ีควำม

ถกูตอ้งและครบถว้นใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลักทรัพยฯ์ รวมทัง้เปิดเผย
ขอ้มูลในกำรเขำ้ท ำรำยกำรดังกล่ำวอย่ำงถูกตอ้งครบถว้น ทัง้นี้เพื่อใหม้ั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำว

สมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษัิท 
 

3. กำรก ำกับดูแลหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน กำรสอบทำนกำรปฏบัิตติำมกฎหมำย กำรประเมนิควำมเสีย่ง 
และกำรก ำกับดแูลกจิกำรทีด่ ี

- สอบทำนใหบ้รษัิทมีระบบควบคุมภำยในและระบบตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม กำรก ำกับดูแล

กจิกำรที่ด ีมปีระสทิธภิำพและเพียงพอเป็นไปตำมมำตรฐำน รวมทัง้พจิำรณำควำมเป็นอสิระของ
ฝ่ำยงำนตรวจสอบภำยใน โดยใหส้ว่นงำนตรวจสอบภำยในรำยงำนตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ทุกไตรมำส ตลอดจนใหค้วำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั ้ง โยกยำ้ย เลิกจำ้ง หัวหนำ้
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือหน่วยงำนอื่นใดที่

รับผดิชอบเกีย่วกับกำรตรวจสอบภำยใน 

- สอบทำนใหค้วำมเห็นชอบแผนงำนตรวจสอบ ซึง่สอดคลอ้งกับควำมเสี่ยงของบรษัิท รวมทั้ง
ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบใหเ้ป็นไปตำมแผนงำน และมำตรฐำนสำกลว่ำดว้ยกำร

ปฏบัิตงิำนวชิำชพีกำรตรวจสอบภำยใน 
- สอบทำนใหบ้รษัิทมีกำรประเมนิควำมเสีย่งที่เกีย่วกับธุรกจิ รวมถงึควำมเสีย่งเกีย่วกับกำรทุจรติ

คอร์รัปชั่น ที่อำจส่งผลกระทบกับบรษัิท โดยใหม้ีกำรจัดหำมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงเพื่อให ้
มั่นใจว่ำควำมเสีย่งที่จะเกดิขึน้นัน้มีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิท

นอ้ยทีส่ดุ 

- สอบทำนใหบ้รษัิทปฏบัิตติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพยห์รอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิของบรษัิท 

- สอบทำนและอนุมัตกิฎบัตรของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน อยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
 

 

  

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 



 

4                    รายงานประจ าปี 2563 

        บริษัท บ ีจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 
4. กำรพจิำรณำเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ี

- พิจำรณำคัดเลือก เสนอ แต่งตั ้ง เลิกจำ้ง และก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษัท          

โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร และมีกำรประสำนงำนกับผูส้อบ
เกีย่วกับวัตถปุระสงคใ์นกำรด ำเนนิกำรตรวจสอบ แผนงำน แนวทำง ขอบเขต ปัญหำทีพ่บระหว่ำง

กำรตรวจสอบ และประเด็นที่ผูส้อบบัญชเีห็นว่ำเป็นสำระส ำคัญ รวมทัง้เขำ้ร่วมประชุมกับผูส้อบ
บัญชโีดยไมม่ฝ่ีำยจัดกำรเขำ้ร่วมประชมุดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทใหแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบัญชขีองส ำนักงำน เอ.

เอ็ม.ที. แอสโซซเิอท เป็นผูส้อบบัญช ีโดยพจิำรณำจำกผลกำรปฏบัิตงิำนและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบัญชดีน

ในดนหนึง่ตำมทีม่รีำยชือ่ ดังตอ่ไปนี้ 
 

1) นำยชยัยทุธ  อังศวุทิยำ  ทะเบยีนเลขที ่3885 หรอื 
2) นำงณัฐสรัคร ์ สโรขนันทจ์นี  ทะเบยีนเลขที ่4563 หรอื 

3) นำงสำวดรณี  สมก ำเนดิ  ทะเบยีนเลขที ่5007 หรอื 

4) นำงสำวจำรุณี  น่วมแม ่  ทะเบยีนเลขที ่5596 หรอื 
5) นำยศริเมศร ์ อัครโชตกิลุนันท ์ ทะเบยีนเลขที ่11821 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบัติหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นกฎบัตร

คณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงครบถว้น โดยใชค้วำมรูค้วำมสำมำรถ ควำมรอบคอบ ควำมระมัดระวัง           
ควำมอสิระอย่ำงเพียงพอ ไม่มีขอ้จ ำกัดในกำรเขำ้ถึงขอ้มูล ทรัพยำกร ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง เพื่อใหค้วำมเชื่อมั่นในกำรปฏิบัติหนำ้ที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ับควำมร่วมมือดว้ยดีจำกคณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร ผูส้อบบัญชีและ            
ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริษัทไดใ้หค้วำมส ำคัญกับกำร

ด ำเนินงำนที่มีประสทิธภิำพ มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงนิที่แสดงขอ้มูลอันเป็นสำระส ำคัญและเชือ่ถอืได ้
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ก ำหนด มีกำรเปิดเผยขอ้มูลรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจจะเกดิ

ควำมขัดแยง้กันทำงผลประโยชน์อย่ำงเพียงพอ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบรษัิท มีกระบวนกำรก ำกับดูแล

กจิกำรที่ด ีมรีะบบกำรควบคุมภำยใน มีกำรประเมนิควำมเสีย่งที่เหมำะสม รวมถงึไดป้ฏบัิตติำมระเบยีบและ      
ขอ้กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรด ำเนนิธรุกจิ   

 

                                                                                              

 

 

                      

     

          พลต ำรวจตร ี

 

     ประภำส  ปิยะมงคล 

         ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
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รายงานประจ าปี 2563 

บริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 

 

 

  รายงานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

 

 

 

คณะกรรมการสรรหาและก า หนดคา่ตอบแทน มหีนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ในการสรรหาบุคคลทีเ่หมาะสมเพือ่ด ารงต าแหน่งกรรมการ และผูบ้รหิาร

ระดบัสูง รวมท ัง้พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูง  

 

 

กำรสรรหำของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนใชห้ลักเกณฑ์กำรคัดเลือกบุคคลที่มีควำมรู ้

ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบรษัิทฯ และตอ้งไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแยง้กับบรษัิทฯ     

อกีทัง้ยังตอ้งมคีวำมรับผดิชอบต่อบรษัิท รวมไปถงึคุณสมบัตขิองบคุคลเหล่ำนี้ตอ้งเหมำะสมตำมหลักเกณฑ์

ทีบ่รษัิทก ำหนด โดยค ำนงึถงึสัดสว่น จ ำนวน และองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรในดำ้นตำ่งๆ ซึง่เป็นไปตำม

ขอ้ก ำ หนดกฎมำยเบือ้งตน้ ขอ้บังคับของบรษัิท และหลกักำCรก ำกับดูแลกจิกำรทีด่ ี

 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไดพ้จิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนใหม้คีวำมเหมำะสมสอดคลอ้ง

กับหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบ รวมทั้งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของบรษัิท โดยค ำนึงถึงผลประกอบกำร 

สภำพแวดลอ้มทำงธรุกจิ ตลอดจนภำวะทำงเศรษฐกจิ 

 

 

 

 

                 นำงสำวสทุธริัตน์  ลสีวัสดิต์ระกลู 

              ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

 



 

6                    รายงานประจ าปี 2563 

        บริษัท บ ีจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 
คณะกรรมการบริษทั 

  1 

  5 

1. พลต ารวจโท สมคดิ บญุถนอม*  กรรมการและประธานกรรมการ 

2. นางสาวสุทธริตัน ์ลสีวสัดิต์ระกลู กรรมการ รองประธานกรรมการคนที ่1  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน และกรรมการบรหิาร 

3. พลต ารวจตร ีประภาส ปิยะมงคล* กรรมการอสิระ รองประธานกรรมการคนที ่2 และประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายปัญญา  บญุญาภวิฒัน*์  กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

5. นายถริพงศ ์ ค าเรอืงฤทธิ*์ กรรมการ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการบรหิาร 

6. นายไพโรจน ์ ไววานชิกจิ*  กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

7. นายสมทิร  เหลีย่มมณี* กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

8. นายธรีบลูย ์ อรยิสุทธวิงศ ์ กรรมการอสิระ กรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
 

ขอ้มูล ณ วนัที ่15 มนีาคม 2564 

      *พลต ำรวจโท สมคดิ บญุถนอม ไดร้ับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรตำมมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที ่12/2563 เมือ่วันที ่5 พฤศจกิำยน 2563 

      *พลต ำรวจตร ีประภำส ปิยะมงคล ไดร้ับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรตำมมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที ่13/2563 เมือ่วันที ่10 พฤศจกิำยน 2563 

      *นำยปัญญำ  บญุญำภวัิฒน ์  ไดร้ับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรตำมมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที ่12/2563 เมือ่วันที ่5 พฤศจกิำยน 2563 

      *นำยถริพงศ ์ ค ำเรอืงฤทธิ ์  ไดร้ับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรตำมมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที ่1/2564 เมือ่วันที ่26 มกรำคม 2564 

      *นำยสมทิร  เหลีย่มมณ ี  ไดร้ับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรตำมมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที ่9/2563 เมือ่วันที ่8 กันยำยน 2563 

      *นำยไพโรจน์  ไววำนชิกจิ  ไดร้ับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรตำมมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที ่9/2563 เมือ่วันที ่8 กันยำยน 2563 

 

 

  4 

  8 

  2   3 

  7   6 
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รายงานประจ าปี 2563 

บริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ (ขอ้มลู ณ วันที ่15 มนีำคม 2564) 

1. พลต ำรวจตร ีประภำศ ปิยะมงคล*  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2. นำยธรีบลูย ์  อรยิสทุธวิงศ*์  กรรมกำรตรวจสอบ 

3. นำยสมทิร    เหลีย่มมณี*  กรรมกำรตรวจสอบ 

 

หมำยเหตุ :  
พลต ำรวจตรี ประภำศ  ปิยะมงคล ไดร้ับกำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบจำกมตทิี่ประชุมคณะกรรมกำร

บรษัิท ครัง้ที ่13/2563 เมือ่วันที ่10 พฤศจกิำยน 2563 โดยมวีำระตอ่จำกนำยวฒุชิยั  ดวงรัตน์ ซึง่ลำออก

จำกต ำแหน่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เมือ่วันที ่6 พฤศจกิำยน 2563  

นำยสมทิร  เหลี่ยม ไดร้ับกำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบจำกมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 10/2563       

เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2563 โดยมีวำระต่อจำกนำงสำวสุรวีย์  ชัยด ำรงค์กูล  ซึง่ลำออกจำกต ำแหน่ง

กรรมกำรตรวจสอบ เมือ่วันที ่24 สงิหำคม 2563 

 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน (ขอ้มูล ณ วันที ่15 มนีำคม 2564) 

1. นำงสำวสทุธริัตน์ ลสีวัสดิต์ระกลู* ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

2. นำยธรีบลูย ์ อรยิสทุธวิงศ ์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

3. นำยสมทิร   เหลีย่มมณี* กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

 

หมำยเหตุ :  
นำงสำวสทุธริัตน์  ลสีวัสดิต์ระกลู ไดร้ับกำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จำกมตทิีป่ระชมุ

คณะกรรมกำรบริษัท ครั ้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2563 โดยมีวำระต่อจำกนำยวุฒิชัย          

ดวงรัตน ์ซึง่ลำออกจำกต ำแหน่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เมือ่วันที ่6 พฤศจกิำยน 2563 

นำยสมทิร  เหลีย่ม ไดร้ับกำรแตง่ตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรกรรมสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน จำกมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำร

บรษัิท ครัง้ที ่10/2563 เมือ่วันที ่28 กนัยำยน 2563  

นำยฐติศิกัดิ ์ สกลุครู ลำออกจำกต ำแหน่งประธำนกรรมสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน เมือ่วันที ่30 พฤศจกิำยน 2563 

 

คณะกรรมการบรหิาร (ขอ้มูล ณ วันที ่15 มนีำคม 2564) 

1. นำยปัญญำ   บญุญำภวัิฒน์* ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

2. นำงสำวสทุธริัตน ์ ลสีวัสดิต์ระกลู กรรมกำรบรหิำร 

3. นำยไพโรจน ์  ไววำนชิกจิ* กรรมกำรบรหิำ 

4. นำยถริพงศ ์  ค ำเรอืงฤทธิ*์ กรรมกำรบรหิำร 

 

หมำยเหตุ :  
นำยปัญญำ  บุญญำภิวัฒน์ ไดร้ับกำรแต่งตั ้งใหด้ ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมบริหำร จำกมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท             

ครัง้ที ่12/2563 เมือ่วันที ่5 พฤศจกิำยน 2563  

นำยไพโรจน์  ไววำนชิกจิ ไดร้ับกำรแตง่ตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมบรหิำร จำกมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที ่10/2563        

เมือ่วันที ่28 กันยำยน 2563 

นำยถริพงศ ์ ค ำเรอืงฤทธิ ์ไดร้ับกำรแตง่ตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมบรหิำร จำกมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที ่1/2564        

เมือ่วันที ่26 มกรำคม 2564 

นำยฐติศิกัดิ ์ สกลุครู ลำออกจำกต ำแหน่งประธำนกรรมบรหิำร เมือ่วันที ่1 กนัยำยน 2563 

นำยดนัย  เป่ียมทพิยม์นัส ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมบรหิำร เมือ่วันที ่20 สงิหำคม 2563 

นำยพงศศ์ริ ิ ศริธิร ลำออกจำกต ำแหนง่กรรมบรหิำร เมือ่วันที ่14 กันยำยน 2563 

นำยวภิธูำ  ตระกลูฮนุ ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมบรหิำร เมือ่วันที ่11 พฤษภำคม 2563 

 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (ขอ้มลู ณ วันที ่15 มนีำคม 2564) 

1. นำยถริพงศ ์  ค ำเรอืงฤทธิ*์ ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

2. นำยธรีบลูย ์  อรยิสทุธวิงศ*์ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

3. นำยไพโรจน ์  ไววำนชิกจิ* กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

4. นำยสมทิร   เหลีย่มมณี* กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
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        บริษัท บ ีจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

หมำยเหตุ :  
นำยถริพงศ ์ ค ำเรอืงฤทธิ ์ไดร้ับกำรแตง่ตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมบรหิำรควำมเสีย่ง จำกมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิท             

ครัง้ที ่2/2564 เมือ่วันที ่29 มกรำคม 2564 
นำยธรีบลูย ์ อรยิสทุธวิงศ ์ไดร้ับกำรแตง่ตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมบรหิำรควำมเสีย่ง จำกมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิท             

ครัง้ที ่10/2563 เมือ่วันที ่28 กันยำยน 2563 

นำยไพโรจน์  ไววำนชิกจิ ไดร้ับกำรแตง่ตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมบรหิำรควำมเสีย่ง จำกมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิท             

ครัง้ที ่10/2563 เมือ่วันที ่28 กันยำยน 2563 

นำยสมทิร  เหลีย่มมณ ีไดร้ับกำรแตง่ตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมบรหิำรควำมเสีย่ง จำกมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิท             

ครัง้ที ่10/2563 เมือ่วันที ่28 กันยำยน 2563 

นำยฐติศิกัดิ ์ สกลุครู ลำออกจำกต ำแหน่งประธำนกรรมบรหิำรควำมเสีย่ง เมือ่วันที ่1 กันยำยน 2563 

นำยดนัย  เป่ียมทพิยม์นัส ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมบรหิำรควำมเสีย่ง เมือ่วันที ่20 สงิหำคม 2563 

นำยพงศศ์ริ ิ ศริธิร ลำออกจำกต ำแหนง่กรรมบรหิำรควำมเสีย่ง เมือ่วันที ่14 กนัยำยน 2563 

นำยธำน ี โลเกศกระว ีลำออกจำกต ำแหน่งกรรมบรหิำรควำมเสีย่ง เมือ่วันที ่26 มกรำคม 2564 

นำงสำวสรุวยี ์ ชยัด ำรุงคก์ลุ ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมบรหิำรควำมเสีย่ง เมือ่วันที ่24 สงิหำคม 2563 

นำยวฒุชิยั  ดวงรัตน์  แตง่ตัง้เป็นกระธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง จำกมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที ่9/2563 เมือ่วันที ่

8 กันยำยน 2563 และลำออกจำกกำรเป็นประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เมือ่วันที ่6 พฤศจกิำยน 2563 
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รายงานประจ าปี 2563 

บริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 
 

 

 

 

 

บรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) (เดมิ บรษัิท บำงปะกง เทอร์มนิอล จ ำกัด (มหำชน)) ท ำธุรกจิ

ใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบครบวงจร มีควำมมุ่งมั่นจะเป็นหนึ่งในผูน้ ำในกำรใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบ

ครบวงจรในห่วงโซ่อุปทำน (Integrated Logistics) ของประเทศไทย จงึสรำ้งค่ำนิยมหลัก (Core Value) 

เพื่อเป็นบรรทัดฐำนที่เป็นลักษณะเฉพำะขององค์กร และส่งผลต่อพฤติกรรมองค์กร เพื่อเป็นแนวทำง            

ในกำรประพฤตปิฏบัิตขิองพนักงำนในองคก์ร โดยสรำ้งโซลูชัน่อย่ำงย่ังยนืดว้ยวธิกีำรทีช่ำญฉลำดใหแ้กล่กูคำ้

และคู่คำ้ทำงธุรกจิของเรำ ท ำงำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพือ่สรำ้งผลตอบแทนอย่ำงย่ังยืนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และ

บรษัิทและพนักงำนอำศัยอยู่ร่วมกับสังคมและสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่ำงยั่งยืน บรษัิทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง        

ชือ่และโลโกข้องบรษัิทเป็น บรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ ์2561 ที่กระทรวง

พำณิชย ์ตำมมตทิีป่ระชมุวสิำมัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 เมือ่วันที ่8 กมุภำพันธ ์2561 ทัง้นี้เพือ่ใหส้อดคลอ้ง

กับพันธกจิของบรษัิท 

 

วสิยัทศัน ์ในการด าเนนิธุรกจิของบรษิทั คอื 

เรำจะเชื่อมโยงและผสำนนวัตกรรม เทคโนโลยี และบุคลำกร       

เพื่อใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสอ์ย่ำงเป็นเลศิ และสรำ้งเครอืข่ำยท่ัว

โลก เพือ่ขยำยควำมสำมำรถกำรใหบ้รกิำรอย่ำงสมบรูณ์แบบ 

 

พนัธกจิ ของบรษิทั คอื 

เรำจะส่งมอบคุณค่ำดำ้นโลจสิตกิสแ์ละซัพพลำยเชนใหแ้ก่คู่คำ้

เพือ่สรำ้งกำรเตบิโตอยำ่งยั่งยนื 

 

 

 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบรษิทั 

บรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) ท ำธรุกจิใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบครบวงจร ซึง่ประกอบดว้ย 

1. บรกิำรท่ำเทียบเรอืและลำนตูค้อนเทนเนอร์และคลังสนิคำ้ ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณปำกแม่น ้ำบำงปะกง

เชือ่มตอ่กับอำ่วไทย  

2. บรกิำรรับจัดกำรขนสง่สนิคำ้ระหวำ่งประเทศ (International Freight Forwarding Services and 

Transport Management Service)และบรกิำรพธิกีำรศลุกำกร (Customs Clearance)  

3. บรกิำรขนสง่ในประเทศ โดยมรีถหัวลำก และหำงลำก รองรับงำนบรรทุกสนิคำ้ทีห่ลำกหลำย เชน่ 

ตูค้อนเทรนเนอร ์สนิคำ้เทกอง สนิคำ้ขนำดใหญ ่

4. บรกิำรบรหิำรจัดกำรดำ้นโลจสิตกิสกั์บโครงกำรต่ำงๆ (Project Management)  

5. บริกำรบรรจุสินคำ้แบบเต็มตูแ้ละไม่เต็มตู ้เพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้ (FCL&LCL Import & 

Export) 

6. บรกิำรขนส่งสนิคำ้และบรกิำรระวำงเรือระดับย่อย (NVOCC) บรกิำรรวบรวมสินคำ้ตั ้งแต่สอง

รำยกำรขึน้ไปเพือ่ประหยัดค่ำใชจ่้ำยในกำรขนสง่ (Consolidation) บรหิำรจัดกำรบรรจุสนิคำ้ในตู ้

คอนเทนเนอร ์(CFS) ทัง้กำรน ำเขำ้และสง่ออก ณ ทำ่เรอืกรุงเทพฯ (ทำ่เรอืคลองเตย) 

 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
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        บริษัท บ ีจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 

7. บรกิำรทีป่รกึษำทำงกำรคำ้ (Trade Consultant Service) 

 กลุม่บรษัิททีด่ ำเนนิกำรภำยใตบ้รษัิท บรษัิทย่อย และบรษัิทร่วม รวมทัง้หมด 3 บรษัิท โดยแบง่เป็น

กลุม่ธรุกจิ 3 กลุม่หลัก ดังนี้ 

1) กลุม่ธรุกจิใหบ้รกิำรสนิเชือ่ และแฟคเตอริง่ 

บรษัิท บยีอนด ์แคปปิตอล จ ำกัด (BYC) บรษัิทยอ่ยทีบ่รษัิทถอืหุน้รอ้ยละ 100 

2) กลุม่ธรุกจิใหบ้รกิำรโลจสิตกิส ์

บรษัิท ซพีเีอส ชปิป้ิง แอนด ์โลจสิตกิส ์จ ำกัด (CPS) บรษัิทร่วมทีบ่รษัิทถอืหุน้รอ้ยละ 26 

3) กลุม่ธรุกจิพลังงำน 

บรษัิท จเีอ พำวเวอร ์จ ำกัด (GAP) ประเทศสงิคโปร ์บรษัิทร่วมทีบ่รษัิทถอืหุน้รอ้ยละ 40 

 

โครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
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รายงานประจ าปี 2563 

บริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

ประวติัความเป็นมาของบริษทั 

บรษัิทเริม่ด ำเนินธุรกิจท่ำเทียบเรือและกำรใหบ้รกิำรอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง ตัง้แต่ปี 2542 เป็นตน้มำ         

โดยไดร้ับใบอนุญำตที่ส ำคัญเกี่ยวกับกำรใหบ้รกิำรท่ำเทียบเรือ ไดแ้ก่ ใบอนุญำตประกอบกจิกำรท่ำเรือ        

เดนิทะเล ใบอนุญำตใหใ้ชท้่ำเทยีบเรอื ใบอนุญำตใหเ้ปิดท ำเนียบท่ำเรอืและโรงพักสนิคำ้ และใบอนุญำตให ้

เปิดด ำเนนิกำรโรงพักสนิคำ้เพือ่ตรวจปล่อยของขำเขำ้และบรรจุของขำออกนอกเขตท ำเนียบทำ่เรอื (ICD)  

ในอดตี กำรด ำเนนิธรุกจิท่ำเทยีบเรอืของบรษัิท มลีักษณะเป็นท่ำเทยีบเรอืสนิคำ้บรรจุตู ้(Container 

Terminal) โดยมีกำรใหบ้รกิำรกับเจำ้ของเรอื เจำ้ของตูส้นิคำ้ และผูส้่งออกและน ำเขำ้สนิคำ้ แต่เนื่องจำก       

ร่องน ้ำบำงปะกงตืน้เขนิเรอืขนสง่สนิคำ้ระหว่ำงประเทศเขำ้เทยีบท่ำเรอืของบรษัิทไมไ่ด ้สง่ผลใหร้ำยไดข้อง

บริษัทลดลงอย่ำงมำก ปัจจุ บัน บริษัทจึงตอ้งปรับเปลี่ยนมำใหบ้ริกำรกับเรือขนส่งสินคำ้ชำยฝ่ัง                  

(ขนสง่ภำยในประเทศ) และเรอืล ำเลยีงทีข่นสนิคำ้ประเภทเทกองตัง้แต่ปี 2551 เป็นตน้มำ 

ตำมแผนกำรขยำยธุรกจิของบรษัิทในดำ้นโลจิสติกสนั์้น บรษัิทไดเ้ริม่ด ำเนินธุรกจิบรกิำรขนส่ง        

ทำงถนนกำรบรกิำรใหเ้ชำ่รถเครน กำรจ ำหน่ำยรถบรรทุก และ กำรบรกิำรซอ่มรถ ตัง้แต่เดอืนธันวำคม 2558    

เป็นตน้มำ ปัจจุบันในสว่นกำรจ ำหน่ำยรถบรรทกุ และ กำรบรกิำรซอ่มรถบรษัิทไมไ่ดด้ ำเนนิงำนดำ้นนี้แลว้ 

ปัจจุบัน บรษัิทจงึสำมำรถใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรในห่วงโซ่อุปทำน (Integrated 

Logistics) ที่หลำยหลำกมำกขึน้ ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดค้รบวงจรมำกขึน้ ซึง่โดยสรุปแลว้         

มกีำรบรกิำรทีด่ ำเนนิกำรอยู่คอื ท่ำเทียบเรอืเพือ่ขนถ่ำยสนิคำ้เทกอง โรงพักสนิคำ้เพือ่ตรวจปล่อยของขำเขำ้

และบรรจุของขำออกนอกเขตท ำเนียบท่ำเรือ (ICD) คลังสินคำ้ท่ัวไปและบริหำรภำยในคลังสินคำ้               

กำรขนถ่ำยสนิคำ้ กำรใหเ้ช่ำรถเครน บรกิำรด ำเนินพธิีกำรศุลกำกรส ำหรับกำรน ำเขำ้และส่งออก กำรขนส่ง

ทำงถนนทัง้ในประเทศและกำรขนสง่ขำ้มแดน 

 

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2558 นำงบงกช รัศมีไพศำล ซึ่งเป็นกรรมกำรของบรษัิท ไดเ้ปลี่ยน

นำมสกลุ จำกเดมิ นำงบงกช รัศมไีพศำล มำเป็น  นำงบงกช รุ่งกรไพศำลแทน 

วนัที่ 28 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ ประจ ำปี 2558 มีมติแต่งตั ้งนำยฐิติศักดิ ์        

สกลุคร ูเป็นกรรมกำรแทนนำยศภุกจิ ดลุยพชิช ์กรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 

วนัที่ 28 ม ิถุนายน 2558 นำยยงยศ ปำละนิติเสนำ กรรมกำรบริษัท โดยแจง้ควำมประสงค ์          

ขอลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบรษัิท  

วนัที ่23 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมกำรไดม้ีมตแิต่งตัง้ นำยดนัย เป่ียมทิพยม์นัส เป็นกรรมกำร

บรษัิทแทนนำยยงยศ ปำละนิตเิสนำ กรรมกำรที่ลำออก โดยใหม้ผีลตัง้แต่วันที ่23 กรกฎำคม 2558 เป็นตน้

ไป พรอ้มทั้งมอบหมำยใหด้ ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร (Chief Operation Officer)          

อกีต ำแหน่งหนึง่โดยใหม้ผีลตัง้แตวั่นที ่24 กรกฎำคม 2558 เป็นตน้ไป   

วนัที ่23 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมกำรไดม้ีมตอินุมัตกิำรลำออกของนำงบงกช รุ่งกรไพศำล 

จำกต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรของบรษัิทเนื่องจำกมีภำรกจิอื่นๆ มำกขึน้ รวมถงึไดร้ับแต่งตัง้เป็น

คณะกรรมกำร Logistics System & Trade Facilitation ของสภำผูส้่งสินคำ้ทำงเรือแห่งประเทศไทย           

จงึท ำใหไ้มส่ำมำรถปฏบัิตหินำ้ทีป่ระธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรของบรษัิทไดอ้ย่ำงเต็มก ำลัง โดยใหม้ผีลตัง้แต่วันที ่

1 กันยำยน 2558 เป็นตน้ไป อย่ำงไรก็ตำมนำงบงกช รุ่งกรไพศำล ยังคงด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและ

เลขำนุกำรบรษัิท ตอ่ไป  

วนัที ่13 สงิหาคม 2558 นำยกจิจำ สมัญญำหริัญ ซีง่ไดย้ืน่หนังสอืลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร  

วนัที ่25 สงิหาคม 2558 คณะกรรมกำรไดร้ับทรำบกำรลำออกของ นำยสุรัตน์ ประลองศิลป์        

จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีผลตั ้งแต่ วันที่  25 สิงหำคม 2558 และมีมติแต่งตั ้ง นำยสุรัตน ์           

ประลองศลิป์ เป็นประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร (Chief Executive Officer) (เพิ่มเติมจำกต ำแหน่งกรรมกำร

บรษัิท) โดยมีผลตัง้แต่วันที่ 21 กันยำยน 2558 เป็นตน้ไป แทนนำงบงกช รุ่งกรไพศำล ที่ไดล้ำออกจำก

ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร  

วนัที่ 16 ตุลาคม 2558  บริษัทไดร้ับแจง้จำกพลเอก มนตรี สังขทรัพย์ ประธำนกรรมกำรว่ำ

ประสงค์จะลำออกจำกกำรเป็นประธำนกรรมกำร และกรรมกำรบรษัิท โดยใหม้ีผลตัง้แต่วันที่ 18 ตุลำคม 

2558 เป็นตน้ไป และไดร้ับแจง้จำก นำงบงกช รุ่งกรไพศำล ว่ำประสงค์จะลำออกจำกกำรเป็นเลขำนุกำร

บรษัิทโดยใหม้ผีลตัง้แตวั่นที ่1 พฤศจกิำยน 2558 เป็นตน้ไป 
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วนัที ่22 ตลุาคม 2558 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ไดม้มีตแิตง่ตัง้ต ำแหน่งตำ่งๆ  ดังนี้ 

1.  พลเอกจงศักดิ์ พำนิชกุล เป็นกรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำร แทน พลเอก มนตร ี         

สงัขทรัพย ์                      

2. นำยมำนิต นิธปิระทีป เป็นกรรมกำรแทนนำยกจิจำ สมัญญำหริัญ และเป็นกรรมกำรตรวจสอบ

แทน นำยสรุัตน ์ประลองศลิป์  

วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2559 บรษัิทไดด้ ำเนนิกำรจดทะเบยีนแกไ้ขทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ต่อกรมพัฒนำ

ธุรกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์โดยเปลี่ยนที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่มำที่ เลขที่ 3656/64 อำคำรกรีนทำวเวอร ์     
ชัน้ 19 ยนูติ K  ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

วนัที่  10 พฤศจิก ายน  2559 ที่ ป ระชุ มคณ ะกรรมกำรบริษั ท  ได ม้ีมติแต่ งตั ้งน ำยทว ี                 
กุลเลศิประเสรฐิ เป็นกรรมกำรบรษัิทแทนนำงบงกช รุ่งกรไพศำล กรรมกำรที่ไดแ้จง้ควำมประสงค์ลำออก 

โดยใหม้ผีลตัง้แต่ 10 พฤศจกิำยน 2559 รวมถงึ รับทรำบกำรลำออกของนำยณัฐภพ รัตนสุวรรณทว ีที่มีผล

ในวันเดยีวกัน โดยคณะกรรมกำรจะสรรหำผูม้คีณุสมบัตเิหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่งตอ่ไป 
บรษัิทไดร้ับแจง้ขอ้มูลกำรเวนคนืที่ดนิจ ำนวน 1 ไร่ 2 งำน 77 ตำรำงวำ ส ำหรับค่ำทดแทนที่ดนิใน

อัตรำตำรำงวำละ 20,000 บำท เป็นเงิน 13.55 ลำ้นบำท และค่ำทดแทนค่ำรื้อถอนสิ่งปลูกสรำ้งและ          
ควำมเสียหำยอื่นๆ เป็นเงิน 9.14 ลำ้นบำท (รวมค่ำทดแทนเบื้องตน้ทั้งสิ้นเป็นเงิน 22.69 ลำ้นบำท)         

บริษัทไดบั้นทึกผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของทรัพย์สินจ ำนวนเงิน 3.90 ลำ้นบำท ตำมผลต่ำงของ            

คำ่ทดแทนเบือ้งตน้ทีต่ ่ำกวำ่มูลคำ่ตำมบัญช ี 
วนัที ่23 สงิหาคม 2560 บรษัิทไดย้ืน่อทุธรณ์ค่ำทดแทนทีด่นิตอ่รัฐมนตรวีำ่กำรกระทรวงคมนำคม 

และวันที ่18 ธันวำคม 2560 บรษัิทไดย้ืน่อุทธรณ์ค่ำทดแทนสิง่ปลูกสรำ้งและพชืผล กำรฟ้องรอ้งคดเีกีย่วกับ
กำรขอเพิม่คำ่ทดแทนทรัพยส์นิทีถ่กูเวนคนืนัน้  

วนัที ่15 พฤศจกิายน 2560 บรษัิทด ำเนินกำรน ำโฉนดที่ดนิของบรษัิทไปใหเ้จำ้พนักงำนที่ดนิ      
จดทะเบยีนหักแบง่ทีด่นิทีถ่กูเวนคนืแลว้  

วนัที่ 30 มีนาคม 2561 เลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมไดแ้จง้ผลกำรพิจำรณำ

อุทธรณ์เงนิค่ำทดแทนถงึบรษัิทว่ำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมไดเ้ห็นชอบกับมตขิองคณะกรรมกำร
พจิำรณำอทุธรณ์เงนิคำ่ทดแทนทีม่มีตดิังนี้ 

1) ยืนค่ำทดแทนที่ดนิส่วนที่ถูกเวนคืนกับทำงรำชกำร และค่ำเสียหำยจำกกำรประกอบธุรกจิ เนื่องจำก        
คำ่ทดแทนที ่ คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำเบือ้งตน้ก ำหนดใหเ้ป็นธรรมแลว้ 

2) ไม่ก ำหนดค่ำทดแทนที่ดนิส่วนที่เหลือที่มีรำคำลดลงของที่ดนิโฉนดเลขที่ 58293 ให ้เนื่องจำกที่ดนิ

สว่นทีเ่หลอืยังใชป้ระโยชนไ์ด ้ไมเ่ขำ้หลักเกณฑท์ีจ่ะไดร้ับคำ่ทดแทนในสว่นนี้ 
3) เพิม่คำ่ทดแทนสิง่ปลกูสรำ้งบนทีด่นิโฉนดเลขที ่58293 ใหอ้กีเป็นเงนิ 453,518 บำท 

4) เพิม่ค่ำทดแทนควำมเสยีหำยระหว่ำงกำรจัดหำสถำนที่ประกอบกำรใหม่ใหอ้กีเป็นเงนิ 109,411 บำท
โดยแจง้ดว้ยว่ำกรมทำงหลวงจะไดต้ดิตอ่ใหบ้รษัิทไปรับเงนิค่ำทดแทนในสว่นทีเ่พิม่ขึน้ พรอ้มดอกเบีย้

ตำมกฎหมำยตอ่ไป 

กำรฟ้องรอ้งคดีเกีย่วกับกำรขอเพิม่ค่ำทดแทนทรัพย์สนิที่ถูกเวนคืนต่อไปนั้น เมื่อรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมไดแ้จง้ผลค ำวนิิจฉัยอุทธรณ์มำใหบ้รษัิทผูอุ้ทธรณ์ทรำบแลว้ บรษัิทซึง่ไม่เห็นดว้ยกับ        

ค ำวนิิจฉัยดังกล่ำวของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมมีสทิธยิื่นฟ้องคดีต่อศำลปกครองเพื่อขอเพิ่มค่ำ
ทดแทนต่อไปไดภ้ำยใน 1 ปี นับแต่วันที่ไดร้ับแจง้ค ำวนิิจฉัยของรัฐมนตรีดังกล่ำว ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงฝ่ำย

บรหิำรพจิำรณำยืน่ฟ้องคดตีอ่ศำลปกครอง 
ใน วันที่  6 สิงหำคม 2561 บริษัทไดย้ื่นขอรัง วัดแบ่งขำยเวนคืนที่ดินโฉนดเลขที่  58293             

ต่อมำเจำ้หนำ้ที่ที่ดินไดม้ีหนังสือแจง้ใหไ้ปด ำเนินกำรจดทะเบียนโดยใหไ้ปด ำเนินกำรพรอ้มกับผูแ้ทน         

กรมทำงหลวงตำมหนังสอืแจง้ลง วันที ่7 ธันวำคม 2561 โดยแจง้ผลกำรรังวัดว่ำเนื้อที่ในสว่นทีเ่วนคนืรังวัด
แลว้ไดเ้นื้อที ่1 - 1 - 72 ไร่ (นอ้ยกวำ่ทีจ่ดทะเบยีนไว ้0 - 1 - 05 ไร่) 

เจำ้หนำ้ที่เวนคืนไดม้ีหนังสือแจง้ขอใหบ้ริษัทคืนเงินค่ำที่ดินที่บริษัทไดร้ับค่ำเวนคืนไวแ้ลว้          
เฉพำะส่วนที่รังวัด แลว้เนื้อที่ถูกเวนคืนลดลง 0 - 1 - 05 ไร่เป็นเงินจ ำนวน 2,100,000 บำท เมื่อวันที ่         

27 สงิหำคม 2562 บรษัิทไดจ้่ำยเงนิจ ำนวน 2,100,000 บำท คนืใหแ้กก่รมทำงหลวงเรยีบรอ้ยแลว้ เมือ่วันที ่

11 ตลุำคม 2562 บรษัิทไดจ้ดทะเบยีนแบง่ขำยเวนคนื (กันเขต) ทีด่นิโฉนดเลขที ่58263 เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ 
ในวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2562 บรษัิทไดย้ื่นฟ้องคดีปกครองขอเพิ่มค่ำทดแทนอีกเป็นเงินจ ำนวน 

32,420,223 บำทพรอ้มดอกเบีย้ในอัตรำดอกเบี้ยสงูสดุของดอกเบีย้เงนิฝำกประเภทฝำกประจ ำของธนำคำร
ออมสนิในจ ำนวนเงินที่เพิ่มขึน้นับแต่วันที่ตอ้งมีกำรจ่ำยเงินหรือวำงค่ำทดแทนนั้น ขณะนี้คดีอยู่ระหว่ำง

พิจำรณำชั ้นแสวงหำขอ้เท็จจริงของศำลปกครองกรมทำงหลวง ที่ 1 อธิบดีกรมทำงหลวง ที่ 2 และ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ที่  3 (ผู ถู้กฟ้องคดีทั ้งสำม) ไดย้ื่นค ำใหก้ำรแกค้ดีฉบับลงวันที ่                

30 พฤษภำคม 2562 แลว้ ศำลปกครองกลำงไดส้่งส ำเนำค ำใหก้ำรดังกล่ำวมำใหบ้ริษัทเพื่อใหบ้ริษัท            

ท ำค ำคัดคำ้นค ำใหก้ำรยื่นต่อศำลปกครองกลำงภำยใน 30 วัน เมื่อวันที่ 7 สงิหำคม 2562 บรษัิทไดย้ื่น         
ค ำคัดคำ้นค ำใหก้ำรตอ่ศำลปกครองกลำงเรยีบรอ้ยแลว้ 

 บรษัิทมกีำรกำรฟ้องรอ้งบรษัิทร่วม และผูค้ ้ำประกันร่วม โดยในปี 2560 บรษัิทไดเ้ป็นโจทกย์ื่นฟ้อง
คดีลม้ละลำยบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม 4 รำยเป็นจ ำเลยต่อศำลลม้ละลำยกลำง เนื่องจำกบรษัิทย่อยและ

บรษัิทร่วมไมช่ ำระหนี้แกบ่รษัิท ตอ่มำศำลลม้ละลำยกลำงมคี ำสัง่ดังนี ้
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วนัที ่ 4 กรกฎาคม 2560 มีค ำสั่งพทัิกษ์ทรัพยเ์ด็ดขำดบรษัิท แพลทตน่ัิม คอรน์เทนเนอร ์ไลน์ส 
จ ำกัด และบรษัิท แพลทตน่ัิม เจด จ ำกัดแลว้ และไดป้ระกำศค ำสั่งพทัิกษ์ทรัพยเ์ด็ดขำดลูกหนี้ดังกล่ำวใน

รำชกจิจำนุเบกษำฉบับวันที ่16 มกรำคม 2561 เรยีบรอ้ยแลว้ เมือ่วันที ่22 กมุภำพันธ ์2561 บรษัิทไดย้ืน่ค ำ

ขอรับช ำระหนี้ต่อเจำ้พนักงำนพทัิกษ์ทรัพยใ์นคดทีี่ฟ้องลูกหนี้รำยบรษัิท แพลทตน่ัิม คอนเทนเนอร์ ไลสน์ 
จ ำกัดเป็นจ ำนวนหนี้ เงินตน้ 154,107,150 บำท และดอกเบี้ยถึงวันพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด (4 ก.ค.60)           

เป็นดอกเบี้ย 74,002,892.21 บำท รวมเป็นเงิน 228,110,042.21 บำท และรำยบรษัิท แพลทติน่ัม เจด 
จ ำกัด เป็นจ ำนวนหนี้ เงินตน้ 2,715,850 บำท และดอกเบี้ยถึงวันพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด  (4 ก.ค.60)             

เป็นดอกเบีย้ 382,142.74 บำท รวมเป็นเงนิ 3,097,992.74 บำท 
วนัที ่24 กรกฎาคม 2560 มีค ำสั่งพทัิกษ์ทรัพยเ์ด็ดขำดบรษัิท แพลทตน่ัิม เอ็มเมอรัลด์ จ ำกัด

แลว้ จะประกำศค ำสั่งพทัิกษ์ทรัพยเ์ด็ดขำดลูกหนี้ดังกล่ำวในรำชกจิจำนุเบกษำฉบับวันที่ 13 มีนำคม 2561 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2561 บรษัิทไดย้ื่นค ำขอรับช ำระหนี้ต่อเจำ้พนักงำนพทัิกษ์ทรัพยเ์ป็นเงนิตน้จ ำนวน 
301,005,827 บำท และดอกเบี้ยถงึวันพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด (24 ก.ค.60) เป็นดอกเบี้ย 107,780,726.52 

บำท รวมเป็นเงนิ 408,786,553.52 บำท 
วนัที่ 4 ตุลาคม 2560 มีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำดบรษัิท แพลทติน่ัม ไดมอนด์ จ ำกัดแลว้          

จะประกำศค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำดลูกหนี้ดังกล่ำวในรำชกจิจำนุเบกษำฉบับวันที่ 3 กรกฎำคม 2561           

เมื่อวันที่  30 สิงหำคม 2561 บริษัทไดย้ื่นค ำขอรับช ำระหนี้ต่อเจำ้พนักงำนพิทักษ์ทรัพย์เป็นเงินตน้ 
2,265,850 บำท และดอกเบีย้ถงึวันที่พทัิกษ์ทรัพยเ์ด็ดขำด (4 ต.ค.60) จ ำนวน 332,024.56 บำท รวมเป็น

เงนิ 2,597,874.56 บำท 
วนัที ่17 สงิหาคม 2560 ทีป่ระชมุวสิำมัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 มมีตอินุมัตกิำรลดทุนจดทะเบยีน

ของบรษัิทจำกเดมิ 14,453,608,907 บำท (หนึง่หมืน่สีพ่ันสีร่อ้ยหำ้สบิสำมลำ้นหกแสนแปดพันเกำ้รอ้ยเจ็ด
บำท) เป็น 10,453,608,907 บำท (หนึ่งหมื่นสี่รอ้ยหำ้สิบสำมลำ้นหกแสนแปดพันเกำ้รอ้ยเจ็ดบำท)            

โดยกำรตัดหุน้สำมัญทีย่ังไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยออก จ ำนวน 4,000,000,000 หุน้ (สีพ่ันลำ้นหุน้) มลูค่ำทีต่รำไว ้

หุน้ละ 1 บำท และมีมตใิหม้ีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน จ ำนวน 5 บำท (หำ้บำท) จำกเดมิ 10,453,608,907 
บำท (หนึ่งหมื่นสี่รอ้ยหำ้สิบสำมลำ้นหกแสนแปดพันเกำ้รอ้ยเจ็ดบำท) เป็น 10,453,608,912 บำท              

(หนึ่งหมื่นสีร่อ้ยหำ้สบิสำมลำ้นหกแสนแปดพันเกำ้รอ้ยสบิสองบำท) โดยกำรออกหุน้สำมัญเพิม่ทุนจ ำนวน         
5 หุน้ (หำ้หุน้) มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท (หนึง่บำท) และเปลีย่นแปลงมูลค่ำหุน้ทีต่รำไวโ้ดยกำรรวมมลูค่ำ

หุน้ของบรษัิทจำกเดิมมูลค่ำหุน้ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท (หนึ่งบำท) เป็นมูลค่ำหุน้ที่ตรำไวหุ้น้ละ 12 บำท          

(สบิสองบำท) และลดทุนจดทะเบียนเพื่อลำ้งขำดทุนสะสม รวมถงึกำรปรับรำคำและอัตรำกำรใชส้ทิธขิอง
ใบส ำคัญแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สำมัญเพิ่มทุนของบรษัิท (BTC-W3) และแกไ้ขหนังสือบรคิณห์สนธขิอ้ 4 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกำรด ำเนนิกำรดังกลำ่วของบรษัิท 
 วนัที ่20 ตุลาคม 2560 คณะกรรมกำรไดร้ับทรำบกำรลำออกนำยมำนิต นิธปิระทีป จำกต ำแหน่ง

กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบและประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  

 วนัที่ 30 ตุลาคม 2560 บริษัทไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวง
พำณิชย ์ลดทุนจดทะเบยีนและช ำระแลว้ของบรษัิทจำกเดมิ 7,015,844,904 บำท (เจ็ดพันสบิหำ้ลำ้นแปด

แสนสีห่มืน่สีพ่ันเกำ้รอ้ยสีบ่ำท) เป็น 397,564,544.56 บำท (สำมรอ้ยเกำ้สบิเจ็ดลำ้นหำ้แสนหกหมืน่สีพ่ันหำ้
รอ้ยสีส่บิสีบ่ำทหำ้สบิหกสตำงค)์ โดยกำรลดมูลค่ำที่ตรำไวต้่อหุน้จำกมูลค่ำหุน้ละ 12 บำท (สบิสองบำท) 

เป็น มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.68 บำท (หกสบิแปดสตำงค)์ 
 วนัที่ 23 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมกำรไดร้ับทรำบกำรลำออกนำยทวี กุลเลิศประเสริฐ          

จำกต ำแหน่งกรรมกำร รองประธำนและกรรมกำรบรหิำร 

วนัที ่4 มกราคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 1/2561 มีมติแต่งตัง้ นำยพงศ์ศิร ิ       
ศริธิร เป็นกรรมกำร กรรมกำรบรหิำร และประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร โดยมผีลตัง้แตวั่นที ่1 มนีำคม 2561 

 วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2561 ที่ประชุมวสิำมัญผูท้ี่ถือหุน้ครัง้ที่ 1/2561 มีมติอนุมัตกิำรเพิ่มทุนจด
ท ะเบี ยน ขอ งบ ริษั ท จ ำก เดิ ม  592,371 ,171.68 บ ำท  ห รือ เป็ น จ ำน วน  871,134 ,076 หุ ้น  เป็ น 

957,033,230.80 บำท หรือเป็นจ ำนวน 1,407,401,810 หุน้ โดยกำรออกหุน้สำมัญเพิ่มทุนใหม่ จ ำนวน 

536,267,734 หุน้  มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.68 บำท (คิดเป็นมูลค่ำโดยกำรออกหุน้สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 
364,662,059.12 บำท) โดยเพิ่มทุนใหแ้ก่บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวนไม่เกิน 

200,000,000 หุน้ คิดเป็นมูลค่ำจ ำนวน 136,000,000 บำท (มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.68 บำท) เสนอขำย       
ในรำคำหุน้ละ 0.90 โดยกำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน ไม่เกนิ 292,326,871 หุน้ (สองรอ้ยเกำ้สบิสอง

ลำ้นสำมแสนสองหมื่นหกพันแปดรอ้ยเจ็ดสบิเอ็ดหุน้) ใหกั้บผูถ้ือหุน้เดมิของบรษัิทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ 
(Right Offering) ในอัตรำ 2 หุน้สำมัญเดิม ต่อ 1 หุน้สำมัญใหม่ ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 0.90 บำท         

(เกำ้สบิสตำงค)์ คดิเป็นมลูค่ำรวมไม่เกนิ 263,094,184 บำท (สองรอ้ยหกสบิสำมลำ้นเกำ้หมืน่สีพ่ันหนึง่รอ้ย

แปดสบิสีบ่ำท) และ จัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกนิ 200,000,000 หุน้ ใหกั้บผูล้งทุนในวงจ ำกัด 
(Private Placement) ไดแ้ก ่บรษัิท มลิลค์อน สตลี จ ำกัด (มหำชน) (“มลิลค์อน”) ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 

0.90 บำท คิดเป็นมูลค่ำรวมไม่เกนิ 180,000,000 บำท พรอ้มทั้งจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 
43,940,863 หุน้ (สี่สบิสำมลำ้นเกำ้แสนสี่หมื่นแปดรอ้ยหกสบิสำมหุน้) มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.68 บำท         

เพือ่รองรับกำรปรับสทิธขิองใบส ำคัญแสดงสทิธ ิBTC-W3 นอกจำกนี้ยังอนุมตกิำรขอผ่อนผันกำรท ำค ำเสนอ

ซื้อหลักทรัพย์ทั ้งหมดของบริษัท โดยอำศัยมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัท ("Whitewash") ใหแ้ก ่          
บรษัิท มลิลค์อน สตลี จ ำกัด (มหำชน) 
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        บริษัท บ ีจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

วนัที ่ 21 กุมภาพนัธ  ์2561 บรษัิทจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดมิ และเปลี่ยนชือ่และ        
โลโกข้องบรษัิท เป็น บรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) ทีก่ระทรวงพำณชิย ์ 

 วนัที ่28 กุมภาพนัธ  ์2561 บรษัิทไดร้ับเงนิช ำระค่ำหุน้และเพิม่ชือ่บรษัิท มลิลค์อน สตีล จ ำกัด 

(มหำชน) ในบัญชีรำยชื่อผูถ้ือหุน้ (บมจ. 006) ที่ออกโดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย               
เพือ่จดทะเบยีนกับกระทรวงพำณิชยต์่อไป  

วนัที ่2 มนีาคม 2561 บรษัิทจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช ำระแลว้ของบรษัิทที่กระทรวงพำณิชย ์
โดยรวมกำรเพิ่มทุนจำกผูถ้ือหุน้เดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจ ำกัด จำกเดิม 397,564,544.56  

บำท เป็น 592,796,735.40 บำท โดยแบ่งเป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 871,759,905 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 
0.68 บำท 

วนัที ่27 เมษายน 2561 ทีป่ระชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2561 มมีตอินุมัตกิำรออกและเสนอขำย

ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้สำมัญของบริษัทใหกั้บผูถ้ือหุน้เดิม จ ำนวนไม่เกิน 96,862,212 หน่วย         
ในอัตรำ 9 หุน้สำมัญเดมิ ต่อ 1 ใบส ำคัญแสดงสทิธโิดยไม่คดิมูลค่ำ (ศูนยบ์ำท) (B-W4) อัตรำกำรใชส้ทิธ ิ     

1 หน่วยสำมำรถใชส้ทิธิซื้อหุน้สำมัญเพิ่มทุนของบรษัิทได ้1 หุน้ในรำคำใชส้ทิธหิุน้ละ 1.20 บำท และ
ก ำหนดระยะเวลำกำรใชส้ทิธ ิ3 ปีนับแต่วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสทิธ ิและอนุมัตกิำรลดทุนจดทะเบยีนของ

บรษัิท จ ำนวน 139,550,081.44 บำท จำกเดมิ ทุนจดทะเบียน 957,033,230.80 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 

817,483,149.36 บำท โดยกำรตัดหุน้สำมัญทีย่ังไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยออก จ ำนวน 205,220,708 หุน้ มูลค่ำที่
ตรำไวหุ้น้ละ 0.68 บำท และอนุมัตแิกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ

กำรลดทุนจดทะเบียนของ บริษัท และอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จ ำนวน 65,866,304.16 บำท            
จำกเดมิ ทุนจดทะเบยีน 817,483,149.36 บำท เป็นทุนจดทะเบยีน 883,349,453.52 บำท โดยกำรออกหุน้

สำมัญเพิม่ทุน จ ำนวน 96,862,212 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว ้หุน้ละ 0.68 บำท และอนุมัตแิกไ้ขเพิม่เตมิหนังสือ
บรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษัิท และอนุมัตกิำรจัดสรร

หุน้สำมัญเพิม่ทุนเพือ่รองรับกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมัญของบรษัิทใหกั้บผูถ้อื

หุน้เดิมจ ำนวนไม่เกนิ 96,862,212 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.68 บำท และอนุมัติกำรจดทะเบียนสำขำ        
ของบรษัิทเพิม่ 2 สำขำ ไดแ้ก ่สำขำแหลมฉบังและสำขำระยอง 

วนัที่ 21 ม ิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร ครั ้งที่ 6/2561 มีมติอนุมัติลงทุนใน 
บริษัท โซโกะจัน จ ำกัด ผ่ำนกำรซื้อหุน้สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 2,468 หุน้ รำคำหุน้ละ 3,646.68 บำท           

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 9,000,000 บำท ซึง่รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำทีต่กลงกัน บรษัิทไดช้ ำระค่ำหุน้เสร็จเรยีบรอ้ย

แลว้เมือ่วันที ่1 สงิหำคม 2561 
วนัที ่2 กรกฏาคม 2561 บรษัิทยังไดอ้อกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้สำมัญ      

เพิ่มทุน (B-W4) จ ำนวน 96,862,212 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ใบส ำคัญแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สำมัญเพิ่มทุน       
ทีเ่หลอื จ ำนวน 12,651 หน่วย จะถกูยกเลกิในภำยหลัง 

วนัที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะกรรมกำรไดร้ับทรำบกำรลำออกนำยวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย ์          

จำกต ำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรอสิระ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

วนัที ่24 สงิหาคม 2561 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรหิำร ครัง้ที ่8/2561 มมีตอินุมัตลิงทุนในบรษัิท 
มนูซ็อต เวนเจอร ์แคปปิตอล จ ำกัด ผ่ำนกำรซือ้หุน้สำมัญเพิม่ทุนจ ำนวน 300,000 หุน้ รำคำหุน้ละ 100 บำท 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 30,000,000 บำท ซึง่รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำพำร์ บรษัิทไดช้ ำระค่ำหุน้ 25% เมื่อวันที ่        
6 ธันวำคม 2561 

วนัที ่25 กนัยายน 2561 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรหิำร ครัง้ที ่9/2561 มมีตอินุมัตลิงทุนในบรษัิท 

ซพีเีอส ชปิป้ิงแอนดโ์ลจสิตกิส ์จ ำกัด ผำ่นกำรซือ้หุน้สำมัญเพิม่ทนุจ ำนวน 46,800 หุน้ รำคำหุน้ละ 100 บำท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 4,680,000 บำท ซึง่รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำพำร์ บรษัิทไดช้ ำระค่ำหุน้เสร็จเรียบรอ้ยแลว้

เมือ่วันที ่13 พฤศจกิำยน 2561 
วนัที ่2 ตุลาคม 2561 คณะกรรมกำรไดร้ับทรำบกำรลำออกนำงอำรยี ์เตมิวัฒนำภักด ีจำกต ำแหน่ง

กรรมกำร กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

วนัที ่22 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 5/2561 มีมติแต่งตัง้ นำยวุฒิชัย         
ดวงรัตน์ เป็นกรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ แทนนำยวรีะศักดิ ์สุตัณฑวบิูลย ์กรรมกำรที่แจง้ควำม

ประสงคล์ำออก โดยมผีลตัง้แตวั่นที ่22 ตุลำคม 2561 และแต่งตัง้ นำยประเสรฐิ ศรอีุฬำรพงศ ์เป็นกรรมกำร
อสิระและกรรมกำรตรวจสอบ แทนนำงอำรีย ์เตมิวัฒนำภักด ีกรรมกำรที่แจง้ควำมประสงค์ลำออก โดยมีผล

ตัง้แตวั่นที ่22 ตลุำคม 2561 
วนัที ่9 พฤศจกิายน 2561 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 6/2561 มมีตแิต่งตัง้ นำยวุฒชิัย 

ดวงรัตน์ เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนและประธำนกรรมกำร

สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยมีผลตั ้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2561 และแต่งตั ้งนำยประเสริฐ                 
ศรอีฬุำรพงศ ์เป็นกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน โดยมผีลตัง้แตวั่นที ่9 พฤศจกิำยน 2561 

วนัที ่29 มกราคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 3/2562 มีมติใหบ้รษัิทสำมำรถ         
ใหค้วำมช่วยเหลอืดำ้นกำรเงนิแก่บุคคลทีไ่ม่เกีย่วโยงกัน จ ำนวน 150 ลำ้นบำท ในอัตรำดอกเบีย้รัอยละ 15 

ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนเงนิกูใ้นวันที่ 30 มีนำคม 2562 ผูข้อกูม้ีหลักทรัพย์คำ้ประกันประเภทหุน้สำมัญของ

บรษัิท ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) ซึง่มมีูลค่ำสูงเป็นจ ำนวนสองเท่ำของวงเงนิทีข่อกู ้ถำ้รำคำ
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บริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

หุน้ในตลำดลดลงมำกกว่ำ 20%  ผูกู้ต้อ้งเติมหลักประกันใหค้รบไม่นอ้ยกว่ำสองเท่ำของวงเงนิกูพ้รอ้ม
ดอกเบีย้ เมือ่วันที ่18 เมษำยน 2562 บรษัิทไดร้ับช ำระเงนิตน้จ ำนวน 150 ลำ้นบำทคนืเรยีบรอ้ยแลว้ 

วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2562 คณะกรรมกำรไดร้ับทรำบกำรลำออกของนำยประเสรฐิ ศรีอุฬำรพงศ ์

จำกต ำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
วนัที่  25 กุมภาพ ันธ์ 2562 ที่ ประชุมคณ ะกรรมกำรบริษั ท  ครั ้งที่  3/2562 มีมติแต่ งตั ้ง               

นำงดวงนภำ ทองส ีเป็นรักษำกำรประธำนเจำ้หนำ้ทีก่ำรเงนิ โดยมผีลตัง้แตวั่นที ่9 พฤศจกิำยน 2561 
วนัที ่23 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมกำรไดร้ับทรำบกำรลำออกของนำยสันต ิพงค์เจรญิพทิย ์

จำกต ำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
วนัที ่12 กรกฎาคม 2562 บรษัิท มูนช็อต เวนเจอร ์แคปปิตอล จ ำกัด เรยีกช ำระค่ำหุน้งวดทีส่อง 

25% ของเงนิลงทุนจ ำนวน 30 ลำ้นบำท ตำมมตคิณะกรรมกำรบรหิำร ครัง้ที่ 8/2561 วันที่ 24 สงิหำคม 

2561 บรษัิทไดช้ ำระคำ่หุน้งวดทีส่อง 25% เมือ่วันที ่30 กรกฎำคม 2562 
วนัที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ือหุน้ ครั ้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุน          

จดทะเบยีนของบรษัิท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิ 883,340,850.84 บำท หรอืเป็นจ ำนวน 1,299,030,663 หุน้  
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,757,131,698.04 บำท หรือเป็นจ ำนวน 2,584,017,203 หุน้ โดยเพิม่อีกจ ำนวน 

873,790,847.20 บำท หรือเพิม่เป็นจ ำนวน 1,284,986,540 หุน้ โดยแบ่งกำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิม่ทุนของ

บรษัิท จ ำนวนไม่เกนิ 871,759,905 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.68 บำท ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิตำมจ ำนวนหุน้        
ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรำยถอือยู่ (Right Offering) ในอัตรำสว่น 1 หุน้สำมัญเดมิต่อ 1 หุน้สำมัญใหม ่ในรำคำเสนอ

ขำยหุน้สำมัญเพิม่ทนุ หุน้ละ 0.33 บำท ในกรณีทีม่เีศษทศนยิมของหุน้จำกกำรค ำนวณใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ และ
อนุมัตใิหอ้อกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้สำมัญของบรษัิท ครัง้ที ่5 (B-W5) จ ำนวนไม่เกนิ 

290,586,635 หน่วย เพือ่จัดสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิ ในอัตรำ 3 หุน้สำมัญเดมิ ไดใ้บส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้
หุน้สำมัญของบรษัิท จ ำนวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่ำ (เศษของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจ ำนวน           

1 หน่วยจำกกำรค ำนวณใหปั้ดเศษทิง้) อัตรำกำรใชส้ทิธ ิ1 หน่วยสำมำรถใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมัญเพิม่ทุนของ

บรษัิทได ้1 หุน้ในรำคำใชส้ทิธหิุน้ละ 0.35 บำท และก ำหนดระยะเวลำกำรใชส้ทิธ ิ1 ปี 6 เดอืนนับแต่วันที่
ออกใบสำคัญแสดงสทิธ ิเป็นจ ำนวนไม่เกนิ 290,586,635 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.68 บำท และอนุมัติ

จัดสรรหุน้สำมัญเพิม่ทุนจ ำนวนไม่เกนิ 90,430,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.68 บำท เพือ่รองรับกำรปรับ
สทิธขิองใบส ำคัญแสดงสทิธ ิครัง้ที ่3 (B-W3) และอนุมัตจิัดสรรหุน้สำมัญเพิม่ทุนจ ำนวนไมเ่กนิ 32,210,000 

หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.68 บำท เพือ่รองรับกำรปรับสทิธขิองใบส ำคัญแสดงสทิธ ิครัง้ที ่4 (B-W4) 

วนัที ่26 กรกฎาคม 2562 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 7/2562 มมีตแิตง่ตัง้ รศ.ดร.วันชัย 
รัตนวงษ์ เป็นกรรมกำร กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง แทนนำยสันต ิ

พงคเ์จรญิพทิย ์กรรมกำรทีแ่จง้ควำมประสงคล์ำออก โดยมผีลตัง้แตวั่นที ่26 กรกฎำคม 2562  
วนัที ่1 สงิหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 8/2562 มีมตอินุมัตลิงทุนในบรษัิท 

มนูซ็อต เวนเจอร ์แคปปิตอล จ ำกัด ผ่ำนกำรซือ้หุน้สำมัญเพิม่ทุนจ ำนวน 200,000 หุน้ รำคำหุน้ละ 100 บำท 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 20,000,000 บำท ซึง่รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำพำร์ บรษัิทไดช้ ำระค่ำหุน้ 50% เมื่อวันที ่     
24 กันยำยน 2562 และอนุมัติใหเ้ขำ้ท ำรำยกำรในกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทตยิ์ จ ำนวน 2 

โครงกำร โดยกำรซื้อหุน้สำมัญเพิ่มทุนของบรษัิท GA Power Pte. Ltd. บรษัิทจ ำกัดจดทะเบียนภำยใต ้
กฎหมำยประเทศสิงคโปร์ (“GAP”) ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 201526636G ดว้ยเงินลงทุนไม่เกิน 160         

ลำ้นบำท ในสัดสว่นไมเ่กนิรอ้ยละ 40.00 ของจ ำนวนหุน้ทีช่ ำระแลว้ โดย GAP เป็นผูถ้อืหุน้ในสัดสว่น 100% 
และเป็นผุไ้ดร้ับอนุญำตใหล้งทุนในบรษัิท GA Power Solar Park Huong Son Ltd., ทะเบียนนิติบุคคล

เลขที่ ERC No. 3002119528 และ GA Power Solar Park Cam Xuyen Ltd.,ทะเบยีนนิตบิุคคลเลขที่ ERC 

No. 3002119510 นิตบิุคคลจดทะเบยีนภำยใตก้ฎหมำยประเทศสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวยีดนำม (“ประเทศ
เวยีดนำม”) ซึง่เป็นบรษัิททีไ่ดร้ับใบอนุญำตใหล้งทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทติย ์ตัง้อยู่ที่จังหวัด

หำติญ๋ (Ha Tinh) ประเทศเวยีดนำม ขนำดก ำลังกำรผลติตดิตัง้รวมทัง้ 2 โครงกำร จ ำนวน 58.00 เมกะวัตต ์
ซึง่กำรเขำ้ท ำรำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรไดม้ำซึง่ทรัพย์สนิที่มีขนำดของรำยกำรสูงสุดเท่ำกับรอ้ยละ 

20.04  ของมลูค่ำสนิทรัพยร์วมดังนัน้ บรษัิทฯ มหีนำ้ทีต่อ้งเปิดเผยสำรสนเทศในกำรเขำ้ท ำรำยกำรต่อตลำด

หลักทรัพยฯ์ และสง่หนังสอืเวยีนเพือ่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รับทรำบภำยใน 21 วัน นับจำกวันทีม่ีกำรเปิดเผยขอ้มูล
สำรสนเทศต่อตลำดหลักทรัพย์ โดยตอ้งไม่ขออนุมัตจิำกที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบรษัิทฯ และบรษัิทไดช้ ำระ        

คำ่หุน้งวดแรกจ ำนวน 58 ลำ้นบำท เมือ่วันที ่6 สงิหำคม 2562 
วนัที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะกรรมกำรไดร้ับทรำบกำรลำออกของ รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์           

จำกต ำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
วนัที ่13 สงิหาคม 2562 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 9/2562 มมีตแิต่งตัง้ นำงสำวสรุวยี ์

ชัยธ ำรงค์กูล เป็นกรรมกำร กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง แทน             

รศ.ดร.วันชยั รัตนวงษ์ กรรมกำรทีแ่จง้ควำมประสงคล์ำออก โดยมผีลตัง้แตวั่นที ่13 สงิหำคม 2562 
วนัที่ 12 กนัยายน 2562 บรษัิทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแลว้ของบรษัิทที่กระทรวง

พำณิ ชย์  โดยรวมกำรเพิ่มทุนจำกผู ถ้ือหุ น้ เดิม  (Right Offering) จำกเดิม  592,796,735.40  บำท             
เป็น 904,019,533.88 บำท โดยแบ่งเป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 1,329,440,491 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.68 

บำท 
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        บริษัท บ ีจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

วนัที ่26 กนัยายน 2562 บรษัิทยังไดอ้อกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้สำมัญ     
เพิม่ทุน (B-W5) จ ำนวน 290,555,129 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ใบส ำคัญแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้สำมัญเพิม่ทุน          

ทีเ่หลอื จ ำนวน 31,506 หน่วย จะถกูยกเลกิในภำยหลัง 

วนัที ่11 พฤษภาคม 2563 ช ำระเงนิลงทุนในบรษัิท มูนช็อต เวนเจอร ์แคปปิตอล จ ำกัด ครัง้ที ่3 
25% ของมลูคำ่เงนิลงทนุทีบ่รษัิทอนุมัตจิ ำนวน 50 ลำ้น เป็นเงนิจ ำนวน 12.5 ลำ้นบำท 

วนัที ่30 มถิุนายน 2563 เปลี่ยนแปลงกำรลงทุนในโครงกำรพลังงำนแสงอำทิตย์ ประเทศ
เวยีดนำม 2 โครงกำรจ ำนวน 1 โครงกำร ขนำดก ำลังกำรผลติตดิตัง้รวม 29.00 เมกะวัตตโ์ดยไดร้ับหนังสอื

อนุมัตใินหลักกำรจำกกำรไฟฟ้ำประเทศเวยีดนำม (Vietnam Electricity : “EVN”) ตกลงจะรับซือ้ไฟฟ้ำจำก
ทัง้ 1โครงกำร แต่อยู่ระหว่ำงรอสัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ (PPA) โดยมรีะยะเวลำซือ้ขำยไฟฟ้ำ 20 ปี ใหกั้บ EVN 

และคำดวำ่จะอัตรำรับซือ้ไฟฟ้ำ (Feed in Tariff หรอื FIT ) ที ่0.0709 USD ตอ่หน่วย เป็นระยะเวลำ 20 ปี 

วนัที่ 8 กนัยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั ้งที่ 9/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที ่            
8 กันยำยน 2563 มีมติแต่งตัง้ นำยสมิทร เหลี่ยมมณี เป็นกรรมกำร กรรมกำรอิสระ โดยมีผลตัง้แต่วันที ่        

8 กันยำยน 2563 แทนนำงสำวสุรวยี ์ชัยธ ำรงคก์ลุ ซึง่ไดล้ำออกจำกำรเป็นกรรมกำร เมื่อวันที่ 24 สงิหำคม 
2563 และแต่งตั ้ง นำยไพโรจน์  ไววำนิชกจิ เป็นกรรมกำรโดยมีผลตัง้แต่วันที่ 8 กันยำยน 2563 แทน          

นำยดนัย เป่ียมทรัพยม์นัส ซึง่ไดล้ำออกจำกกำรเป็นกรรกำร เมือ่วันที ่20 สงิหำคม 2563 

วนัที ่21 กนัยายน 2563 ช ำระเงนิลงทุนในบรษัิท มูนช็อต เวนเจอร ์แคปปิตอล จ ำกัด ครัง้ที่4 
(ครัง้สดุทำ้ย) 25% ของมลูคำ่เงนิลงทนุทีบ่รษัิทอนมุตัจิ ำนวน 50 ลำ้น เป็นเงนิจ ำนวน 12.5 ลำ้นบำท 

วนัที ่28 กนัยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 
2563 มีมตแิต่งตัง้ นำยสมทิร เหลีย่มมณี เป็นกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และกรรมกำร

สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน แต่งตั ้งนำยธำนี โลเกศกระวี เป็นกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง แต่งตั ้ง           
นำยธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์ เป็นกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และแต่งตั ้งแต่งนำยไพโรจน์ ไววำนิชกิจ           

เป็นกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และกรรมกำรบรหิำร โดยใหม้ผีลตัง้แตวั่นที ่28 กันยำยน 2563 เป็นตน้ไป 

วนัที ่12 ตุลาคม 2563 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที ่11/2563 เมือ่วันที ่10 ตลุำคม 2563 
มมีตเิขำ้ร่วมลงทุนใน บรษัิท เดอะ เมกะวัตต ์จ ำกัด ในสดัสว่นกำรลงทุนรอ้ยละ 5 ของทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 

2,500 ลำ้นบำท คดิเป็นมูลค่ำเงนิลงทุน 125 ลำ้นบำท เพื่อลงทุนในธุรกจิดำ้นพลังงำนทัง้ในประเทศและ
ตำ่งประเทศ 

วนัที ่1 พฤศจกิายน 2563 แต่งตัง้ นำงสำวพรีญำ โพธปิระสำท ด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ที่

กำรเงนิ ซึง่เป็นผูร้ับผดิชอบสงูสดุในสำยงำนบัญชแีละกำรเงนิ (CFO) 
วนัที ่2 พฤศจกิายน 2563 พลเอก จงศักดิ์ พำนิชกุล ขอลำออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำร และ 

ประธำนกรรมกำรบรษัิท โดยมผีลตัง้แตวั่นที ่1 พฤศจกิำยน 2563 เป็นตน้ไป 
วนัที่ 5  พฤศจิกายน 2563  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  ครั ้งที่  12/2563 เมื่อ วันที ่                   

5 พฤศจกิำยน 2563 มมีตแิต่งตัง้ พลต ำรวจโท สมคดิ บุญถนอม เป็น กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบรษัิท 

แทน พลเอก จงศักดิ ์พำนชิกลุ ซึง่ไดล้ำออกจำก กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบรษัิท ทัง้นี้มผีลตัง้แต่วันที ่
5  พ ฤศจิก ำยน  2563  เป็ นต ้น ไป  แล ะแต่ งตั ้งน ำย ปัญญ ำ บุญญ ำภิ วัฒ น์  เป็ น  ก รรมกำรแล ะ                   

ประธำนกรรมกำรบริหำร แทน นำยพงศ์ศิร ิ ศิร ิธร ซึ่งไดล้ำออกจำก กรรมกำร ทั้งนี้มีผลตั ้งแต่ วันที ่               
5 พฤศจกิำยน 2563 เป็นตน้ไป 

วนัที่ 10 พฤศจิกายน 2563  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั ้งที่  13/2563 เมื่อ วันที ่                
10 พฤศจกิำยน 2563 มีมตแิต่งตัง้ พลต ำรวจตรี ประภำส ปิยะมงคล เป็น กรรมกำร กรรมกำรอสิระ แทน            

นำยวุฒชิัย ดวงรัตน์ ซึง่ไดล้ำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรสรรหำ

และก ำหนดค่ำตอบแทน และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเมื่อ วันที่  6 พฤศจิกำยน 2563                 
โดยมผีลตัง้แตวั่นที ่10 พฤศจกิำยน 2563 เป็นตน้ไป 

อกีทัง้มมีตแิต่งตัง้นำงสำวสทุธริัตน์ ลสีวัสดิต์ระกูล ด ำรงต ำแหน่งรองประธำนกรรมกำรคนที่ 1 และ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน แต่งตัง้พลต ำรวจตรี ประภำส ปิยะมงคล ด ำรงต ำแหน่ง        

รองประธำนกรรมกำรคนที่ 2 และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และแต่งตัง้นำยธำนี โลเกศกว ีเป็นประธำน

บรหิำรควำมเสีย่ง โดยมผีลตัง้แต ่วันที ่10 พฤศจกิำยน 2563 เป็นตน้ไป  
วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั ้งที่  13/2563 เมื่อ วันที ่                

10 พฤศจิกำยน 2563 มีมติใหด้ ำเนินกำรเพิ่มทุนในบรษัิท บียอนด์ แคปปิตอล จ ำกัด (“บริษัทย่อย”)          
จ ำนวน 40 ลำ้นบำท จำกเดมิ 10 ลำ้นบำท รวมเป็น 50 ลำ้นบำท 

วนัที ่23 ธนัวาคม 2563 ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที ่15/2563 เมือ่วันที ่23 ธันวำคม 2563 
มีมติเขำ้ร่วมลงทุนในบริษัทร่วมจัดตั ้งใหม่ กับ บรษัิท เอ็นอำร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ ำกัด (มหำชน) 

(“NRF”) ในสัดส่วนกำรลงทุนรอ้ยละ 40 ของทุนจดทะเบียนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท คดิเป็นมูลค่ำเงนิลงทุน

จ ำนวน 20 ลำ้นบำท เพือ่ลงทนุในธรุกจิดำ้นขนสง่สนิคำ้แบบควบคมุอณุหภมู ิ(Cold Chain Logistics) 
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บริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 

  ธุรกจิหลักของบรษัิท เดมิไดแ้ก่ กำรใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือและโรงพักสนิคำ้ที่ท่ำเรือบำงปะกง        
แต่เนื่องจำกบรษัิทมแีผนกำรขยำยธรุกจิทำงดำ้นโลจสิตกิสค์รบวงจร บรษัิทไดเ้ริม่ด ำเนนิกำรบรกิำรขนสง่ใน

ประเทศทำงบก และบรกิำรอืน่ๆ ที่เกีย่วขอ้ง ซึง่ประกอบดว้ย บรกิำรเช่ำรถเครน ตัง้แต่เดอืนธันวำคม 2558 

ในสว่นกำรจัดจ ำหน่ำยรถบรรทุก และบรกิำรซ่อมรถปัจจุบันไม่ไดด้ ำเนินกำรแลว้ ในปี 2561 บรษัิทไดข้ยำย

ธุรกจิไปยังดำ้นกำรบรกิำรพิธีกำรศุลกำกร และกำรรับจัดกำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ และในปี 2562 

บรษัิทไดป้รับโครงสรำ้งบุคลำกรดำ้นกำรบรกิำรพธิกีำรศลุกำกรและกำรรับจัดกำรขนสง่สนิคำ้ระหวำ่งประเทศ  

โดยโครงสรำ้งรำยไดข้องกลุ่มบรษัิทแบ่งตำมลักษณะกำรใหบ้รกิำรสำมำรถสรุปตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงนิ

ของกลุม่บรษัิทได ้ดังนี้ 

 

โครงสรา้งรายได ้

รายได ้

2561 2562 2563 

รายได ้
% 

รายได ้
% 

รายได ้
% 

(พันบำท) (พันบำท) (พันบำท) 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร           

1. ธรุกจิท่ำเทยีบเรอื โรงพักสนิคำ้ และ

คำ่บรกิำรสนิคำ้ทัณฑบ์น 
44,135 7.73 88,073 22.42 37,662 10.77 

2. ธรุกจิขนสง่ในประเทศและบรกิำรทีเ่กีย่วขอ้ง 213,267 37.36 161,313 41.06 175,302 50.15 

3. ธรุกจิใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิส1์) 303,166 53.11 131,421 33.45 103,556 29.25 

4. รำยไดอ้ืน่2) 10,270 1.80 12,029 3.06 33,022 9.43 

  570,838 100 392,836 100 349,542 100 

หมำยเหตุ 1) บรษัิทไดม้กีำรปรับโครงสรำ้งธรุกจิใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิส ์เมือ่เดอืน ตลุำคม 2562 
2) รำยไดอ้ืน่ ไดแ้ก ่กำรกลับรำยกำรคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรัพย ์ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยลงทนุในหลักทรัพย์

เผือ่ขำย, ดอกเบีย้รับ เป็นตน้  

 

ลกัษณะบรกิาร 

ธุรกจิทา่เทยีบเรอื 

บรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) (เดมิ บรษัิท บำงปะกง เทอรม์นิอล จ ำกัด (มหำชน)) “บรษัิท” 

ประกอบธุรกิจกำรใหบ้รกิำรท่ำเทียบเรือและบริกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับกำรขนส่งสินคำ้ทำงทะเลและ         

ชำยฝ่ัง รวมถึงเรือสนิคำ้เทกองที่บรรทุกสนิคำ้ผ่ำนท่ำเรือของบรษัิท โดยลูกคำ้ของบรษัิทจะมีทั ้งลูกคำ้          

ที่เป็นเจำ้ของเรอื เจำ้ของตูส้นิคำ้และผูน้ ำเขำ้และส่งออกสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ เพื่อกำรน ำเขำ้และส่งออก 

รวมทัง้ใหบ้รกิำรอื่นๆภำยในท่ำเทียบเรือของบรษัิทอันไดแ้ก่ บรกิำรโรงพักสนิคำ้ ขนถ่ำยสนิคำ้ บรรจุและ       

แยกสนิคำ้ ซอ่มแซมตูส้นิคำ้ และบรกิำรอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ท่ำเทียบเรือของบรษัิทตัง้อยู่ที่ เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวทิ (บำงนำ-ตรำด) กม. 52 ต ำบล       

ท่ำขำ้ม อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชงิเทรำ ท่ำเทยีบเรอืมีลักษณะเป็นสะพำนยืน่ออกไปในแม่น ้ำบำงปะกง

ยำวประมำณ 147 เมตร มีควำมกวำ้งหนำ้ท่ำประมำณ 30 เมตร ควำมยำวหนำ้ท่ำเรือประมำณ 1.48 เมตร 

ระดับควำมลึกหนำ้ท่ ำ 4 - 5 เมตร จำกระดับน ้ ำทะเลปำนกลำง มีร่องน ้ ำลึกประมำณ  4.5 เมตร                    

วัดจำกระดับน ้ำทะเลปำนกลำง สำมำรถรับเรอืสนิคำ้ระวำงขับน ้ำสงูสดุขนำด 10,000 เดทเวทตัน (DWT)  

 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
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        บริษัท บ ีจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

ปรมิำณเรอืสนิคำ้ทีใ่ชบ้รกิำรทำ่เทยีบเรอืของบรษัิทตัง้แต่ปี 2558 ถงึ 2563 เป็นดังนี้ 

ปี จ านวนเรอืระหวา่งประเทศ 

(ล า) 

จ านวนเรอืชายฝั่ง 

(ล า) 

จ านวนเรอืสนิคา้เทกอง 

(ล า) 

2558 - - 181 

2559 - - 192 

2560 - 36 61 

2561 - 30 80 

2562 - 30 69 

2563 - 82 30 

 

บรษัิทมโีรงพักสนิคำ้และลำนพักตูส้นิคำ้ของบรษัิทมพีื้นทีร่วมทัง้สิน้ 137,580 ตำรำงเมตร สำมำรถรองรับตู ้

สนิคำ้ไดทั้ง้สิน้จ ำนวน 15,000 TEUS  โดยแบง่เป็นดังนี้ 

ประเภทของคลงัสนิคา้ จ านวนอาคาร จ านวนพืน้ที ่(ตารางเมตร) 

อำคำรโรงพักสนิคำ้ 
สนิคำ้ขำเขำ้    2    หลัง 1/ 

สนิคำ้ขำออก   1    หลัง 2/ 

12,200 

5,000 

พืน้ทีล่ำนพักตูส้นิคำ้ 

(รวมพืน้ทีใ่นและนอกเขตท ำเนียบเทำ่เรอื) 
 119,330 

พืน้ทีเ่ก็บสนิคำ้อันตรำย 2/  150 

พืน้ทีเ่ก็บตูส้นิคำ้หอ้งเย็น 2/  900 

รวม  137,580 

หมำยเหต:ุ 1/ โรงพักสนิคำ้ขำเขำ้ 2 หลัง ตัง้อยู่ทัง้ในและนอกเขตท ำเนียบทำ่เรอื  โดยอำคำรทีอ่ยู่ในเขตท ำเนียบ

ท่ำเรอืมพีืน้ที่ 7,200 ตำรำงเมตร และอำคำรที่อยู่นอกเขตท ำเนียบท่ำเรอืมพีืน้ที่ 5,000 ตำรำงเมตร 

ซึง่ในปัจจุบันบริษัทไดป้รับพื้นที่โรงพักสินคำ้ขำเขำ้ในเขตท ำเนียบท่ำเรือประมำณรอ้ยละ 65           

ของพืน้ทีโ่รงพักสนิคำ้มำใชเ้ป็นพืน้ทีส่ ำหรับโรงพักสนิคำ้ขำออก  

 2/ ตัง้อยูน่อกเขตท ำเนียบทำ่เรอื 

นอกจำกนี้ในกำรประกอบธรุกจิบรษัิทไดร้ับใบอนุญำตจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ด ำเนนิกำรตำ่งๆ 

จำกอดตีที่ผ่ำนมำ บรษัิทไดป้ฏบัิตติำมกฎระเบยีบและเงื่อนไขที่ก ำหนดในใบอนุญำตต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด      

ซึง่ผูบ้รหิำรของบรษัิทเชือ่มั่นวำ่บรษัิทจะไมม่ปัีญหำในกำรขอตอ่อำยขุองใบอนุญำตต่ำงๆ 

 

ธุรกจิขนสง่ในประเทศและบรกิารอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

บริษัทมีแผนกำรขยำยธุรกิจทำงดำ้นโลจิสติกส์ครบวงจร โดยเริ่มจำกธุรกิจขนส่งในประเทศ           

ในเดอืนธันวำคม 2558 โดยมีศูนยบ์รหิำรกำรขนสง่และซ่อมบ ำรุงรถบรรทุกและรถเครนอยู่ที่ 273/15 หมู่ 6 

ถนนบำยพำส กม. 94-95 ต ำบลสุรศักดิ์ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี และไดจ้ัดหำ รถบรรทุก รถเครน         

เพือ่ใหบ้รกิำรลกูคำ้ ทัง้นี้ บรษัิทไดว้่ำจำ้งบคุลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมช ำนำญมำด ำเนนิกจิกำร อำทเิชน่ พนักงำน

ขับรถบรรทกุ รถเครน ชำ่งซอ่มบ ำรุง ฯลฯ เพือ่สนับสนุนธรุกจิเหลำ่นี้ 

 

นโยบายราคา และการแขง่ขนั 

 ในทุกธุรกจิของบรษัิท มีนโยบำยเสนอรำคำที่เหมำะสมแก่ลูกคำ้ โดยพิจำรณำจำก อุปสงค์และ

อปุทำน สภำวะรำคำตลำด และปรมิำณกำรใชบ้รกิำรเป็นส ำคัญ ซึง่โดยท่ัวไปจะเป็นไปตำมจ ำนวนหรอืขนำด
ของสนิคำ้ที่มำใชบ้รกิำร ประกอบกับจ ำนวนครัง้ของกำรใชบ้รกิำรของลูกคำ้รำยนัน้ ๆ ซึง่หำกมกีำรใชบ้รกิำร

เป็นประจ ำบรษัิทจะมีส่วนลดให ้นอกจำกนี้ บรษัิทยังมีนโยบำยรำคำที่ใหค้วำมเป็นธรรมกับลูกคำ้ทุกรำย 
ส ำหรับชอ่งทำงกำรแขง่ขัน แบง่เป็น 

 

ธุรกจิทา่เทยีบเรอืและโรงพกัสนิคา้ 

1)  ลูกคำ้ที่เป็นเจำ้ของเรือ บรษัิทจัดหำลูกคำ้ที่เป็นเจำ้ของเรือเพื่อมำใชบ้รกิำรท่ำเทียบเรอืของ

บรษัิทโดยใชค้วำมสมัพันธท์ีด่ขีองผูบ้รหิำรทีม่ตีอ่ลูกคำ้ดังกลำ่ว 
 2)  ลูกคำ้ทีเ่ป็นเจำ้ของตูส้นิคำ้ ลูกคำ้ทีเ่ป็นเจำ้ของตูส้นิคำ้นัน้เป็นลูกคำ้ทีต่ดิต่อกับเจำ้ของเรอืทีใ่ช ้

บรกิำรของบรษัิทและฝ่ำยกำรตลำดของบรษัิทอยูแ่ลว้  
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บริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

ธุรกจิขนสง่ในประเทศและบรกิารอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 บรษัิทเริม่ตน้ใหบ้รกิำรขนส่งในประเทศกับกลุ่มลูกคำ้ที่ใชบ้รกิำรท่ำเทียบเรือ และโรงพักสนิคำ้        

อยู่เดมินอกจำกนี้ บรษัิทยังใชฐ้ำนธุรกจิที่มใีนภำคตะวันออก น ำเสนอบรกิำรขนส่งในประเทศใหกั้บโรงงำน

อตุสำหกรรมในพืน้ที ่ 
 

สภาวะการแขง่ขนั 

ธุรกจิทา่เทยีบเรอืและโรงพกัสนิคา้ 

ท่ำเทียบเรือของบรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) ที่ปัจจุบันเปลีย่นมำมุ่งเนน้ใหบ้รกิำรกับสนิคำ้      
เทกอง เป็นธุรกจิที่มีกำรแข่งขันที่ค่อนขำ้งสูง โดยเฉพำะในแม่น ้ำบำงปะกง ขอ้ไดเ้ปรียบของท่ำเรือของ

บรษัิทคอื ทำ่เรอืรับบรรทุกทีส่ำมำรถรับเรอืต่ำงประเทศ มเีจำ้หนำ้ทีศุ่ลกำกรประจ ำทำ่เรอื และสำมำรถรับเรอื
ล ำเลยีงที่มีขนำดมำกถงึ 6,000 ตัน มำกกว่ำท่ำอื่น ๆ ในแม่น ้ำบำงปะกงที่สำมำรถรับเรือล ำเลยีงไดสู้งสุด        

ในขนำดทีน่อ้ยกว่ำมำก อยำ่งไรก็ตำม บรษัิทไดห้ันมำจับลกูคำ้ในกลุ่มสนิคำ้เทกองนี้เป็นเวลำไม่นำน จงึยังมี

ฐำนลูกคำ้ที่นอ้ยกว่ำคู่แข่ง แต่บรษัิทยังคงพัฒนำและพยำยำมดงึลูกคำ้ใหม่ใหม้ำใชบ้รกิำรอย่ำงต่อเนื่อง 
อยำ่งไรก็ตำม สนิคำ้เทกองหลำยประเภท มปีรมิำณกำรน ำเขำ้และสง่ออกทีผั่นผวนตำมฤดูกำล 

ในส่วนของโรงพักสินคำ้และคลังสินคำ้ บริษัทยังคงมีลูกคำ้ประจ ำใชบ้ริกำรอยู่จ ำนวนหนึ่ง             

อกีทัง้สรรหำลูกคำ้รำยใหม่เขำ้มำใชบ้รกิำร แมเ้ป็นเพียงกำรเช่ำใชใ้นระยะเวลำหนึ่งตำมก ำหนดสัญญำ          

ซึง่สรำ้งรำยไดใ้หกั้บบรษัิทอยำ่งตอ่เนื่องเชน่เดยีวกัน 

 

ธุรกจิขนสง่ในประเทศและบรกิารอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ภำวะกำรแข่งขันในธุรกิจขนส่งในประเทศมีกำรแข่งขันค่อนขำ้งสูง มีผูใ้หบ้ริกำรจ ำนวนมำก            

แต่มีเพียงไม่กีร่ำยที่สำมำรถใหบ้รกิำรแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร ซึง่เป็นนโยบำยและเป้ำหมำยของบรษัิท 

อันจะเป็นกำรสรำ้งควำมไดเ้ปรียบในเชงิกำรแข่งขัน ท ำใหลู้กคำ้เลือกมำใชบ้รกิำรของบรษัิทมำกยิง่ขึน้ 

บรษัิทพยำยำมสรำ้งระบบกำรบรกิำรที่ดี ระบบกำรควบคุมคุณภำพของกำรบรกิำรที่เขม้ขน้ และ กำรดูแล

รักษำควำมปลอดภัยและอำชวีอนำมัย เพือ่สรำ้งควำมแตกตำ่งกับคูแ่ขง่ และดงึดดูลกูคำ้ใหม้ำใชบ้รกิำร 

 

กลยทุธท์างการตลาด 

 นอกเหนือจำกกำรบรกิำรโลจสิตกิสท์ีค่รบวงจรแลว้ บรษัิทยังไดส้รำ้งพันธมติรทำงกำรคำ้ เพือ่ขยำย

ฐำนลกูคำ้ใหม้ำกขึน้ 

 

ธุรกจิทา่เทยีบเรอืและโรงพกัสนิคา้ 

 บรษัิทจงึไดพ้ยำยำมดงึกลุ่มลูกคำ้ทีข่นสง่สนิคำ้โดยเรอืสนิคำ้เทกอง ซึง่จำกระยะเวลำที่ผ่ำนมำถือ

ไดว้่ำบรษัิทสำมำรถพัฒนำกำรใหบ้รกิำรกับลูกคำ้ใหม่ เพื่อสรำ้งควำมพงึพอใจใหลู้กคำ้จนเป็นทีย่อมรับและ
เพิม่ปรมิำณกำรขนสง่ผ่ำนท่ำเทียบเรอืของบรษัิทอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับพยำยำมรักษำกลุ่มลูกคำ้เดมิที่

ขนส่งสนิคำ้ดว้ยตูค้อนเทนเนอร์ผ่ำนท่ำเรืออืน่ ๆ ใหยั้งคงมำใชบ้รกิำรโรงพักสนิคำ้ และกำรขนถ่ำยสนิคำ้         
ทีบ่ำงปะกงไวใ้หไ้ดม้ำกทีส่ดุ รวมถงึกำรใหบ้รกิำรจัดเก็บสนิคำ้เทกองภำยในลำนวำงพักสนิคำ้ทีส่ำมำรถสรำ้ง

รำยไดเ้พิม่เตมิอกีปรมิำณหนึง่ 

 

ธุรกจิขนสง่ในประเทศและบรกิารอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 เนื่องจำกฐำนลูกคำ้กลุ่มเดมิของบรษัิทที่ใชบ้รกิำรท่ำเทียบเรือและโรงพักสนิคำ้ มีควำมตอ้งกำรใช ้

บรกิำรขนส่งในประเทศ ซึง่บรษัิทไดน้ ำเสนอกำรบรกิำรขนส่งเพิม่เตมิแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อใหลู้กคำ้ไดร้ับกำร

บรกิำรที่สะดวก และสำมำรถลดตน้ทุนในกำรขนส่ง ในส่วนของกลุ่มลูกคำ้ใหม่ บรษัิทไดน้ ำเสนอกำรบรกิำร      

ทีค่รบวงจร ท ำใหส้ำมำรถลดตน้ทุนและสำมำรถเพิม่ประสทิธภิำพดำ้นโลจสิตกิสม์ำกยิง่ขึน้ ซึง่เป็นกำรจูงใจ

กลุ่มลูกคำ้ใหม่ใหม้ำใชบ้รกิำรกับทำงบรษัิทมำกยิง่ขึน้ นอกจำกนี้ บรษัิทยังมุ่งเนน้ในดำ้นคุณภำพของกำร

บรกิำร ควำมปลอดภัยและอำชวีอนำมัยในกำรท ำงำน อันจะท ำใหล้กูคำ้มคีวำมมั่นใจในบรกิำรของบรษัิท 

 

ความพงึพอใจของลูกคา้ 

 ปี 2563 บรษัิทไดม้ีกำรประเมนิควำมพงึพอใจในกำรรับบรกิำรต่ำงๆ ของลูกคำ้ผ่ำนแบบสอบถำม

ของบรษัิท โดยมีกำรประเมินคุณภำพงำนบรกิำร ของหน่วยงำนท่ำเรือ โกดังสนิคำ้ ลำนพักวำงตูส้นิคำ้ 

หน่วยงำนดำ้นพิธีกำรศุลกำกร และกำรรับจัดกำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ และขนส่งในประเทศและ       

บรกิำรอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่น ำขอ้มลูกลับมำพัฒนำคณุภำพกำรใหบ้รกิำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมผีลควำมพงึพอใจ

จำกกำรประเมนิดังนี้ 
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        บริษัท บ ีจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

กำรประเมนิควำมพงึพอใจ ปี 2563 

ทำ่เรอื ขนสง่ พธิกีำรศลุกำกร 

ดำ้นกำรใหบ้รกิำร 4 4 4 

ดำ้นพนักงำน 4 4 5 

ดำ้นสถำนที ่และสิง่อ ำนวยควำมสะดวก 5 n/a n/a 

หมำยเหตุ ระดับกำรใหค้ะแนน ม ี5 ระดับ คอื 1 = นอ้ยทีส่ดุ 2 = นอ้ย 3 = ปำนกลำง 4 = ด ี5 = ดมีำก 

 

ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

บรษัิทมกีำรตดิตำมผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้มทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรด ำเนนิธรุกจิ เชน่ ดำ้นคณุภำพของ

น ้ ำ เสียง อำกำศ เป็นตน้ โดยมีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดลอ้มอย่ำงต่อเนื่องและเคร่งครัด         

บรษัิทไดว้่ำจำ้งบรษัิท เอ็มเม็กซ ์แอสโซซเิอชั่น จ ำกัด เป็นผูด้ ำเนนิกำรในกำรตรวจสอบผลกระทบดังกล่ำว 

ซึง่บรษัิทจะตอ้งส่งผลกำรตรวจสอบผลกระทบดังกล่ำวต่อกรมเจำ้ท่ำเป็นประจ ำ ทัง้นี้ในระยะเวลำ 10 ปี        

ทีผ่ำ่นมำบรษัิทไดป้ฎบัิตใิหเ้ป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดและไม่ไดก้อ่ใหเ้กดิปัญหำใดๆ ตอ่สิง่แวดลอ้ม 
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ความเสีย่งในการประกอบธุรกจิ 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายและระเบยีบ ขอ้บงัคบัตา่งๆ ของรฐับาลที่

เกีย่วขอ้งกบับรษิทั 

เดิมบริษัทมีกำรประกอบธุรกิจหลักประเภทกำรใหบ้รกิำรท่ำเทียบเรือและขนส่งสินคำ้ระหว่ำงประเทศ          

ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ำบำงปะกง ควำมสำมำรถในกำรเตบิโตของบรษัิทจะขึน้อยู่กับนโยบำยและกำรบรหิำรงำน

ทำงดำ้นขนส่งทำงน ้ำของรัฐบำลแต่ละสมัย โดยกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยดำ้นกำรขนสง่ทำงน ้ำ รวมถงึกำร

ออกกฎระเบยีบและขอ้บังคับ เชน่ กำรสง่เสรมิและขยำยกำรลงทุนท่ำเทยีบเรอืกรุงเทพฯ ในแม่น ้ำเจำ้พระยำ  

กำรพัฒนำกอ่สรำ้งท่ำเทยีบเรอืชำยฝ่ัง ณ ท่ำเทยีบเรอืแหลมฉบัง  กำรจัดสรรงบประมำณขุดลอกร่องน ้ำของ

กรมเจำ้ท่ำ อำจส่งผลกระทบต่อกำรลงทุน และกำรขยำยกจิกำรของบรษัิท ซึง่จะท ำใหบ้รษัิทมีรำยไดแ้ละ

ก ำไรทีล่ดลงได ้ 

 

ทั ้งนี้ บรษัิทไดด้ ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงนี้โดยมีกำรขยำยธุรกิจโลจิสติกส์อื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง           

ซึง่รวมถงึ กำรขนสง่ในประเทศและกำรใหบ้รกิำรขนสง่ขำ้มแดน กำรใหบ้รกิำรเชำ่รถเครน กำรใหบ้รกิำรดำ้น 

Freight Forwarder แบบครบวงจร กำรใหบ้รกิำรใหค้ ำปรกึษำดำ้น Warehouse Solutions แบบครบวงจร 

และธุรกจิขนส่งดำ้น E-Commerce อย่ำงไรก็ตำม บรษัิทยังคงมุ่งเนน้ที่จะด ำเนินธุรกิจท่ำเทียบเรือและ

โรงพักสนิคำ้ต่อไป และยังใหค้วำมร่วมมือกับหน่วยงำนของรัฐและองคก์ำรบรหิำรสว่นทอ้งถิน่อย่ำงต่อเนื่อง 

สอดคลอ้งกับวสิยัทัศนข์ององคก์รทีจ่ะด ำเนนิ ธรุกจิโลจสิตกิสแ์บบครบวงจร 

 

ความเสีย่งจากการทีเ่รอืสนิคา้ไมส่ามารถเขา้เทยีบทา่เรอืของบรษิทั 

จำกเดมิที่บรษัิทประกอบธุรกจิท่ำเทียบเรอืและธุรกจิขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ โดยมีเรือบรรทุกตูส้นิคำ้

ระหว่ำงประเทศมำใชบ้รกิำรเทียบท่ำ แต่เนื่องจำกบรษัิทประสบปัญหำร่องน ้ำบำงปะกงตื้นเขนิ ท ำใหเ้รือ

ขนสง่สนิคำ้ระหว่ำงประเทศไมส่ำมำรถเขำ้เทยีบท่ำไดต้ัง้แต่ปี 2551 จนถงึปัจจุบัน สง่ผลใหร้ำยไดข้องบรษัิท

ลดลงอยำ่งมำก 

 

บรษัิทไดบ้รหิำรจัดกำรควำมเสีย่งโดยไดเ้ปลีย่นประเภทของสนิคำ้เป็นสนิคำ้เทกอง ซึง่ใชเ้รอืล ำเลยีงในกำร

ขนถำ่ยเป็นหลัก สำมำรถสัญจรในแมน่ ้ำบำงปะกงดว้ยร่องน ้ำที่ตืน้กว่ำได ้และบรษัิทยังไดม้มีำตรกำรในเรือ่ง

ของกำรใชวั้สดุป้องกันสิง่ของหรอืสนิคำ้ตกหล่นลงแม่น ้ำ เพื่อชว่ยในเรือ่งของร่องน ้ำตืน้เขนิไดอ้กีสว่นหนึ่ง

ดว้ย 

 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราคา่น า้มนั 

ปัจจุบันบริษัทใหบ้ริกำรดำ้นกำรขนส่ง ซึ่งตน้ทุนในกำรใหบ้ริกำรที่ส ำคัญคือน ้ ำมัน ซึ่งอัตรำน ้ ำมัน                

ในตลำดโลกทีผ่่ำนมำมคีวำมผันผวนสงู ท ำใหม้ีผลต่อตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร บรษัิทไดต้ระหนักถงึผลกระทบนี้ 

โดยสัญญำใหบ้รกิำรทีท่ ำกับทำงคู่คำ้ ไดม้กีำรก ำหนดเรือ่งกำรเปลีย่นแปลงของค่ำบรกิำร ขึน้อยู่กับอัตรำค่ำ
น ้ำมันอย่ำงชัดเจน ซึง่ช่วยลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำค่ำน ้ำมันไดใ้นระดับหนึ่ง และยังไดน้ ำ

ระบบต่ำง ๆ เชน่ ระบบตดิตำมรถ มเีจำ้หนำ้ที ่Monitor ตลอดเวลำ เพือ่ควบคมุกำรขับขีข่องพนักงำนใหอ้ยูใ่น
เสน้ทำง เป็นกำรชว่ยประหยัดน ้ำมันไดอ้กีสว่นหนึง่ 

 

ความเสีย่งจากการแขง่ขนัทีร่นุแรงมากขึน้ของธุรกจิขนสง่ 

จำกกำรทีปั่จจุบันในประเทศมผีูป้ระกอบกำรขนสง่เกดิขึน้เป็นจ ำนวนมำก ท ำใหเ้กดิกำรแข่งขันดำ้นรำคำอยำ่ง
รุนแรง บรษัิทจงึไดน้ ำขอ้นี้มำประกอบกำรพจิำรณำค ำนวณอัตรำค่ำบรกิำร  โดยบรษัิทมีมำตรกำรประหยัด

ค่ำใชจ่้ำย ลดรำยจ่ำยเพื่อที่จะสำมำรถแข่งขันในตลำดได ้ แต่บรษัิทยังคงใหค้วำมส ำคัญถึงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรใหบ้รกิำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อใชเ้ป็นจุดแข็งของบรษัิทในสภำวะกำรแข่งขันของธุรกจิขนส่งที่

รุนแ รงอีกด ว้ย  ทั้งนี้ ยั งได ข้ยำยธุ รกิจไปในส่วนของกำรขนส่งข ำ้มแดน  ธุ รกิจขนส่ ง เกี่ย วกับ                        

ดำ้น E-Commerce เพือ่สรำ้งฐำนลกูคำ้ทีก่วำ้งขึน้อกีดว้ย  
 

ปัจจยัความเสี่ยง 
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ความเสีย่งจากการพึง่พงิลกูคา้รายใหญ ่

ปัจจุบันกำรใหบ้รกิำรของบริษัทมีกำรใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้นอ้ยรำยจึงท ำใหอ้ำจจะมีควำมเสี่ยงต่อธุรกิจ           

แต่ดว้ยศักยภำพในกำรใหบ้ริกำรปีที่ผ่ ำนมำ บริษัทมีควำมมั่นใจว่ำจะรักษำฐำนลูกคำ้ที่มีอยู่ เดิม                 

และมแีผนกำรพัฒนำโดยในปีที่ผ่ำนมำบรษัิทไดข้ยำยทมีงำน จัดท ำแผนพัฒนำธุรกจิ แผนพัฒนำกำรตลำด 

ดว้ยทีมงำนที่มปีระสบกำรณ์และควำมช ำนำญเฉพำะดำ้น เนน้ตดิต่อลูกคำ้ในหลำกหลำยกลุ่มธุรกจิมำกขึน้ 

เชน่ กลุม่ลกูคำ้ E-Commerce กลุม่ลกูคำ้ SME เป็นตน้ 

 

ความเสีย่งจากการตอ่อายใุบอนุญาตตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ 

กำรประกอบธุรกจิของบรษัิทจ ำเป็นตอ้งไดร้ับอนุญำตจำก หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวขอ้งหลำยหน่วยงำน          

ทัง้จำกกรมเจำ้ท่ำ กระทรวงคมนำคม และกรมศุลกำกร ซึง่ใบอนุญำตดังกล่ำว ไดแ้ก่ ใบอนุญำตประกอบ

กจิกำรทำ่เรอืเดนิทะเล  ใบอนุญำตใหใ้ชท้่ำเทยีบเรอื ใบอนุญำตใหเ้ปิดท ำเนียบท่ำเรอืและโรงพักสนิคำ้ และ

ใบอนุญำตใหเ้ปิดด ำเนนิกำรโรงพักสนิคำ้ เพือ่ตรวจปล่อยของขำเขำ้และบรรจุของขำออกทีข่นสง่โดยระบบ

คอนเทนเนอร์ นอกเขตท ำเนียบท่ำเรือ (รพท./ICD) ที่รมิน ้ำ เป็นตน้ ซึง่ใบอนุญำตแต่ละประเภทมีอำยุ

แตกตำ่งกัน โดยจะมอีำยสุิน้สดุภำยใน 1 – 15 ปี  

 

ทั ้งนี้ กำรต่ออำยุใบอนุญำตแต่ละครั ้งอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดหรือเงื่อนไขต่ำงๆ ที่แตกต่ำง             

ไปจำกเดมิ ซึง่อำจมผีลกระทบต่อตน้ทุนหรอืกำรด ำเนนิธุรกจิของบรษัิทได ้ อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรทีบ่รษัิทมี

กำรด ำเนินกำรที่ดีและปฏิบัติถูกตอ้งตำมกฏระเบียบของทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัดในระยะที่ผ่ำนมำ              

ท ำใหผู้บ้รหิำรของบรษัิทเชือ่มั่นว่ำบรษัิทจะไม่มปัีญหำอันเป็นอุปสรรคต่อกำรไดร้ับกำรต่ออำยุใบอนุญำตใน

กำรประกอบธรุกจิดังกลำ่ว 

 

ความเสีย่งจากการทีล่กูคา้ไมส่ามารถช าระคา่บรกิารได ้

จำกสภำวะเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิไทยที่ผ่ำนมำอยู่ในช่วงชะลอตัวและซบเซำ ท ำใหก้ำรท ำธุรกจิส่วน

ใหญ่ประสบปัญหำเป็นจ ำนวนมำก ลูกคำ้ที่มำใชบ้รกิำรไม่สำมำรถช ำระหนี้ไดต้ำมก ำหนด บรษัิทจงึมคีวำม
เสีย่งจำกกำรเรยีกเก็บคำ่บรกิำรไม่ได ้

 
อย่ำงไรก็ตำมบรษัิทไดม้วีธิกีำรคัดกรองลูกหนี้อย่ำงเขม้งวด โดยกำรตรวจเช็คเอกสำรเบือ้งตน้จำกคู่คำ้ และ

ตรวจสอบที่ตัง้ส ำนักงำน สถำนะบรษัิท ตรวจดูฐำนะทำงกำรเงนิ งบกำรเงนิ จำกแหล่งที่เชือ่ถือไดเ้พื่อใช ้

ประกอบพจิำรณำกำรใหเ้ครดติ ซึง่เป็นอกีช่องทำงหนึ่งในกำรคัดกรองลูกคำ้ มกีำรท ำสัญญำทีร่ัดกมุมำกขึน้ 

มกีำรเรยีกเก็บเงนิมัดจ ำส ำหรับลกูคำ้รำยใหม ่เพอืชว่ยลดควำมเสีย่งจำกกำรทีไ่ม่สำมำรถเก็บหนี้ได ้

 

ความเสีย่งจากการสรรหาบคุลากร 
เนื่องดว้ยธุรกจิใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสแ์บบครบวงจร ตอ้งใชผู้ช้ ำนำญกำรและมคีวำมรูค้วำมสำมำรถเขำ้ใจ
ในธรุกจิเป็นอยำ่งด ีและในสว่นของกำรใหบ้รกิำรขนสง่ตอ้งอำศัยพนักงำนขับรถทีม่คีวำมสำมำรถในกำรขับรถ

ประเภทพเิศษ และมีใบอนุญำตที่ถูกตอ้งตำมที่กฎหมำยก ำหนด จงึอำจท ำใหเ้กดิควำมเสีย่งในกำรสรรหำ       

บคุลกำกรเหลำ่นี้ 
 

บริษัทไดใ้หค้วำมส ำคัญกับบุคลำกรเหล่ำนี้ เป็นอย่ำงมำก โดยมีทีมบริหำรงำนบุคลำกรที่มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ คัดสรรพนักงำน จัดใหม้ีกำรพัฒนำ อบรม ส่งเสริม รวมถึงกำรพิจำรณำ           

ใหค้่ำตอบแทนบุคลกำกรอย่ำงเหมำะสม เพื่อเป็นขวัญและก ำลังใจจูงใจใหพ้นักงำนท ำงำนกับบรษัิทต่อไป 

ซึง่ลดควำมเสีย่งในเรือ่งนี้ได ้
 

ทั ้งนี้บริษัทไดม้ีช่องทำงในกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรที่มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น เช่น ระบบ            
เพื่อนแนะน ำเพือ่น Job  website, Social media, Head hunter เป็นตน้ เพื่อใหไ้ดบุ้คลำกรที่มคีุณภำพและ

ตรงกับควำมตอ้งกำรของบรษัิทอกีขัน้ตอนหนึ่ง  ทัง้นี้ยังมีระบบต่ำง ๆ เช่น Transportation Management 
System (TMS), ระบบบรหิำรจัดกำรและระบบตดิตำมรถยนต ์(GPS), ระบบบรหิำรจัดกำรลำนตูค้อนเทนเนอร ์

(ICDMS)  เพื่อสนับสนุนกำรท ำงำน ช่วยลดและประหยัดเวลำในกำรท ำงำน รวมทัง้ขัน้ตอนกำรปฏบัิตงิำน

ตำ่ง ๆ ในบรษัิทไดอ้กีดว้ย 
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ความเสีย่งดา้นการเงนิ 

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนนั้น เป็นสิง่ที่ยำกต่อกำรคำดเดำ เนื่องจำกมีปัจจัยต่ำงๆ ที่ส่งผลกระทบ       

ต่อกำรเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยน ทัง้ปัจจัยพื้นฐำนทำงเศรษฐกจิในประเทศ นโยบำยกำรเงนิและ                                                  
กำรคลัง ภำวะเศรษฐกจิโลก กำรคำดกำรณ์และกำรเก็งก ำไร เสถยีรภำพกำรเมืองในประเทศและต่ำงประเทศ 

จิตวิทยำตลำดข่ำวลือต่ำงๆ และปัจจัยทำงเทคนิค ซึ่งควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นนั้น 

ก่อใหเ้กิดควำมเสี่ยงแก่ภำคธุรกิจ โดยเฉพำะธุรกิจที่มีกำรน ำเขำ้-ส่งออก หรือมีควำมเชื่อมโยงกับ             
ภำคตำ่งประเทศ 

 
แมว้่ำธุรกจิจะไม่สำมำรถควบคุมควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่นได ้และบรษัิทยังมีลูกคำ้ที่ช ำระดว้ยสกุล

เงนิต่ำงประเทศมีจ ำนวนไม่มำก แต่บรษัิทก็ค ำนึงถงึควำมเสีย่งนี้ โดยใชเ้ครือ่งมือต่ำงๆ ที่เหมำะสมในกำร

พจิำรณำป้องกันควำมเสีย่งล่วงหนำ้ กำรตดิตำมข่ำวสำรที่มีผลกระทบกับอัตรำแลกเปลี่ยน และตรวจสอบ
อัตรำแลกเปลีย่นอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้มกีำรศกึษำจัดเตรยีมแผนทีจ่ะท ำสัญญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศ

ล่วงหนำ้ (Forward contract) หรือกำรฝำกเงินตรำต่ำงประเทศไวใ้นประเทศไทย (Foreign Currency 
Deposit : FCD) หำกมลีกูคำ้ตำ่งประเทศเพิม่มำกขึน้  

 

ความเสีย่งทีม่ผีลกระทบตอ่สทิธหิรอืการลงทนุของผูถ้อืหลกัทรพัย ์

ความเสีย่งจากการทีบ่รษิทัมขีาดทนุสะสมจ านวนมาก ไมส่ามารถจา่ยเงนิปนัผลได ้
ในงวดบัญชีปี  2563 บริษัทมีผลขำดทุนสะสมจ ำนวน 182.42 ลำ้นบำท และในงวดบัญชีปี  2562                 
มีผลขำดทุนสะสมจ ำนวน 124.39 ลำ้นบำท บริษัทมีผลขำดทุนสะสมเพิ่มขึ้นจ ำนวน 58.03 ลำ้นบำท         

บรษัิทไดล้งทุนในบรษัิทร่วม โดยมสี่วนแบ่งขำดทุนจำกกำรลงทุนในบรษัิทร่วม จ ำนวน 12.75 ลำ้นบำท ท ำ
ใหง้บกำรเงนิรวมในปี 2563 มขีำดทนุจำกกำรด ำเนนิงำน จ ำนวน 57.09 ลำ้นบำท  

บรษัิทยังคงมุ่งมั่นทีจ่ะขยำยธุรกจิอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสรำ้งรำยไดใ้หเ้พิม่มำกขึน้ โดยลดตน้ทุน

และค่ำใชจ่้ำย เพื่อใหธุ้รกจิกลับมำท ำก ำไรไดโ้ดยเร็ว อกีทัง้ไดข้ยำยกำรลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลังงำน
จำกแสงอำทติยใ์นประเทศเวยีดนำม เพือ่เพิม่ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรใหกั้บบรษัิทที่สงูขึน้ 

 

ความเสีย่งจากการบรหิารการลงทนุ 

ความเสีย่งจากการพจิารณาลงทนุในธุรกจิใหมท่ ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

บรษัิทไดม้ีแผนกำรบรหิำรกำรลงทุนโดยไดเ้ขำ้ไปลงทุนในธุรกจิใหม่ที่ไม่ใช่ธุรกจิปกตขิองบรษัิท ซึง่ในปี 

2562 บรษัิทไดข้ยำยกำรลงทุนในธุรกจิพลังงำนไฟฟ้ำจำกแสงอำทติยท์ี่ประเทศเวยีดนำม และกำรบรหิำร
ด ำเนนิกำรก่อสรำ้งโกดังเก็บสนิคำ้ที่จังหวัดระยอง อย่ำงไรก็ตำมกำรขยำยธุรกจิกำรลงทุนก็ขึน้อยู่กับปัจจัย

แวดลอ้มต่ำงๆ เช่น นโยบำยกำรรับซื้อไฟฟ้ำของภำครัฐ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติตำมคุณสมบัติและ
ขอ้ก ำหนดทำงเทคนคิของแต่ละธุรกจิ กฎหมำยและกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยของภำครัฐ กำรจัดหำเงนิทุน 

กำรแข่งขัน กำรเตบิโตของอุตสำหกรรม ผลกระทบดำ้นควำมปลอดภัย ชวีอนำมัย สิง่แวดลอ้ม และสังคม 

เป็นตน้ และในปี 2563 บรษัิทไดเ้ขำ้ร่วมลงทุนในบรษัิทที่ด ำเนินธุรกจิเกี่ยวกับพลังงำนทำงเลือกทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ และร่วมลงทุนในบรษัิทที่ด ำเนนิธุรกจิเกีย่วกับกำรขนส่งโดยระบบควบคุมอุณหภูม ิ

ซึง่อำจจะมคีวำมเสีย่งจำกกำรลงทนุเกดิขึน้  
 

กำรที่บรษัิทพิจำรณำตัดสนิใจเขำ้ด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ บรษัิทไดก้ ำหนดขัน้ตอนใหม้ีกำรสอบทำนและ
วเิครำะหก์ำรลงทุนรวมถงึกำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นต่ำงๆ เชน่ กำรประเมนิควำมเสีย่งทำงดำ้นกำรเงนิ ควำม

เสี่ยงดำ้นกฎหมำย ควำมเสี่ยงดำ้นเทคนิค และกำรวเิครำะห์ปัจจัยแวดลอ้มที่อำจเปลีย่นแปลงไป ซึง่กำร

พจิำรณำลงทุนในต่ำงประเทศบรษัิทตอ้งมีพันธมติรและที่ปรกึษำที่มีควำมช ำนำญทำงธุรกจิในประเทศที่
ลงทุน เพือ่ใหผู้บ้รหิำรไดม้คีวำมมั่นใจวำ่มกีำรป้องกันควำมเสีย่งอย่ำงเพยีงพอและมผีลตอบแทนทีเ่หมำะสม

กอ่นทีจ่ะน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษัิทพจิำรณำตัดสนิใจลงทนุต่อไป 
 

ความเสีย่งจากการบรหิารโครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง 

บรษัิทไดใ้หค้วำมส ำคัญของควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินกำรก่อสรำ้งที่อำจเกดิควำมล่ำชำ้ของผูร้ับเหมำ          

ในกำรก่อสรำ้งและกำรติดตั ้งอุปกรณ์  ปัญหำทำงดำ้นเทคนิควิศวกรรม ปัญหำจำกภั ยธรรมชำต ิ               
รวมถงึขอ้จ ำกัดบำงประกำรที่อำจเกดิขึน้ระหว่ำงด ำเนินกำรที่เกดิจำกปัจจัยภำยในและภำยนอก ที่ส่งผลให ้     

ไม่สำมำรถด ำเนนิกำรไดต้ำมแผนทีก่ ำหนดไว ้และไมส่ำมำรถเปิดด ำเนินกำรโครงกำรไดต้ำมก ำหนดทีร่ะบุไว ้

ในสญัญำ 
 

ทัง้นี้บรษัิทมกีำรวำงแผนและกำรบรหิำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบและมปีระสทิธภิำพ โดยมกีำรก ำหนดแนวทำง
และมำตรกำรในกำรก ำกับดูแลและควบคุมกำรด ำเนินกำรก่อสรำ้งใหเ้ป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว ้เช่น          



 

24                    รายงานประจ าปี 2563 

        บริษัท บ ีจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

กำรคัดเลือกผูร้ับเหมำที่มีมำตรฐำน มีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญ พรอ้มทัง้มีกำรจัดท ำสัญญำที่รัดกุม        
กำรจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภำพมำตรฐำนและส่งมอบสนิคำ้ที่จัดซื้อไดต้ำมก ำหนด กำรบรหิำรจัด

กำรเงินลงทุนในกำรด ำเนินโครงกำร กำรใหค้วำมส ำคัญกับสิ่งแวดลอ้ม ชุมชนและสังคมโดยรอบ               

กำรด ำเนินกำรในดำ้นต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ระเบยีบ และขอ้ก ำหนดต่ำงๆ กำรท ำสัญญำประกันภัย
ควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้ระหว่ำงด ำเนนิกำรกอ่สรำ้ง ทัง้นี้คณะกรรมกำรบรหิำรไดม้กีำรแต่งตัง้คณะท ำงำน

เพื่อบริหำรโครงกำรใหม้ีหนำ้ที่ รับผิดชอบดูแล ควบคุม และติดตำมควำมคืบหนำ้ของโครงกำร                   
กำรเบกิจ่ำยเงนิงบประมำณของโครงกำรอยำ่งต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ เพือ่ใหม้ั่นใจว่ำโครงกำรต่ำงๆ สำมำรถ

ด ำเนนิกำรไดต้ำมแผนและงบประมำณทีก่ ำหนดไว ้
 

ความเสีย่งจากการทจุรติและการคอรร์ปัช ัน่ 
จำกปัจจุบันกำรทุจรติและกำรคอร์รัปชั่นเป็นปัญหำใหญ่ที่ประเทศไทยและท่ัวโลกไดใ้หค้วำมตระหนักถงึ
ควำมส ำคัญและผลกระทบทีเ่กดิขึน้เป็นอย่ำงมำก กำรทีบ่รษัิทประกอบธุรกจิดำ้นโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรมี

กำรตดิตอ่เกีย่วขอ้งกับภำคเอกชน และหน่วยงำนของภำครัฐ ตดิต่องำนรำชกำรต่ำง ๆ ซึง่อำจจะมคีวำมเสีย่ง
ในเรือ่งกำรทจุรติคอรร์ัปชัน่เกดิขึน้ได ้ 

 

บรษัิทด ำเนินงำนดว้ยควำมโปร่งใสมีควำมมุ่งมั่นที่จะปฏบัิตงิำนและใหบ้รกิำรดว้ยควำมซือ่สัตย ์โดยบรษัิท
ไดร้ับกำรรับรองเป็นสมำชกิของแนวร่วมต่อตำ้นคอรร์ัปชั่นของภำคเอกชนไทย (Thailand’s Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)  ซึง่บรษัิทไดจ้ัดท ำนโยบำยต่ำง ๆ  คู่มือต่อตำ้น
คอรร์ัปชั่นทีก่ ำหนดหนำ้ที ่ขัน้ตอนกำรปฏบัิตงิำน และในสว่นของกำรควบคมุภำยใน ไดม้หีน่วยงำนตรวจสอบ

ภำยใน มกีำรตดิตำมผลกำรปฏบัิตงิำนและรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทกุไตรมำส เพือ่ป้องกันกำร

ทุจรติและคอร์รัปชั่น โดยก ำหนดบทลงโทษไวอ้ย่ำงชัดเจนหำกพบว่ำพนักงำนของบรษัิทมีส่วนร่วมในกำร
ทจุรติและกำรคอรร์ัปชัน่ โดยบรษัิทจะพจิำรณำขอ้เท็จจรงิผำ่นคณะกรรมกำรทีไ่ม่มสีว่นเกีย่วขอ้งกับเรือ่งนัน้ๆ 

จำกขอ้มลู เอกสำร หลักฐำน และใหค้วำมเป็นธรรมแกผู่ร้อ้งเรยีนและผูท้ีถ่กูกล่ำวหำ 
 

ความเสีย่งจากโรคระบาดตา่งๆ 
เนื่องจำกสภำวะโรคระบำดที่เกิดขึ้นท่ัวโลกอย่ำงต่อเนื่องในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิอยำ่งมำกทัง้ในสว่นกำรคำ้และกำรลงทนุ ตลำดหุน้ มคีวำมเสีย่งทีจ่ะท ำใหห้ลำยภำคสว่นของธุรกจิ

ชะลอตัว บรษัิทไดค้ ำนงึถงึควำมเสีย่งนี้ โดยระยะแรกไดม้มีำตรกำรสง่เมลแ์จง้พนักงำนอัพเดทขอ้มลูขำ่วสำร 
วธิดีูแลตนเองเพือ่เป็นกำรป้องกันเบือ้งตน้ รวมถงึกำรออกมำตรกำรกำรป้องกันควำมเสีย่งซึง่อำจมผีลกระทบ

กับบุคลำกรและองค์กร  เช่น หำ้มพนักงำนเดนิทำงไปยังกลุ่มประเทศสุ่มเสี่ยงและประเทศกลุ่มเฝ้ำระวัง          
หำกมีควำมจ ำเป็นจะตอ้งไดร้ับกำรพจิำรณำอนุมัตจิำกผูบั้งคับบัญชำก่อนทุกครัง้ เป็นตน้ รวมถงึกำรจัดตัง้

กลุ่มท ำงำนและ war room เพื่อประเมนิสถำนกำรณ์และผลกระทบที่อำจก่อใหเ้กดิควำมเสียหำยกับทำง

ธุรกิจ รวมถึงกำรปรับแผนงำนหรือวำงแผนงำนใหม่ๆ เพื่อสรำ้งโอกำสทำงธุรกิจในช่วงวิกฤตดังกล่ำว           
เชน่ ประสำนงำนกับตัวแทนเอเจนตท์ีอ่ยู่ในกลุ่มประเทศเสีย่งในกำรขอขอ้มูลเพือ่รองรับผลกระทบทำงธุรกจิ

อย่ำงใกลช้ดิ หรอืแมแ้ต่กำรประชมุวำงแผนกลุ่มธุรกจิที่อำจไดร้ับผลกระทบเชงิบวกเพื่อวำงแผนรองรับกำร
เตบิโตของยอดขำย เช่น กลุ่มอคีอมเมริช์ เป็นตน้  นอกเหนือจำกกำรดูแลและวำงมำตรกำรกับพนักงำนใน

องคก์รแลว้ ยังมีมำตรกำรขอ้แนะน ำไปยังครอบครัว และผูใ้กลช้ดิพนักงำน ที่เดนิทำงกลับจำกกลุ่มประเทศ

เสี่ยง ใหห้ยุดและท ำงำนที่บำ้นเพื่อเฝ้ำสังเกตอำกำร 14 วัน หำกบำ้นพักพนักงำนอยู่ในบรเิวณพื้นที่เสี่ยง 
หรือกำรเดนิทำงที่ตอ้งใชร้ถสำธำรณะ ใหส้วมหนำ้กำกตลอดเวลำ และรักษำควำมสะอำดอย่ำงเคร่งครัด  

หำกมอีำกำรน่ำสงสัยใหร้บีพบแพทยแ์ละแจง้ผูบั้งคับบัญชำ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทรำบทันท ีโดยไดม้กีำรมอบหมำย
ใหฝ่้ำยทีร่ับผดิชอบตดิตำมข่ำวสำรอยำ่งใกลช้ดิเพือ่รำยงำนสถำนกำรณ์โดยตรงต่อผูบ้รหิำร 

 

ความเสีย่งจากการถกูคกุคามทางคอมพวิเตอร ์
ปัจจุบันมีกำรใชร้ะบบสำรสนเทศเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและท ำกิจกรรมทำงธุรกิจแทบจะทุกส่วนงำน         

ควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรถูกคุกคำมทำงคอมพวิเตอร ์ กำรโจรกรรมขอ้มูลทำงอนิเทอรเ์น็ต จงึเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้
อยำ่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้และอำจอยูน่อกเหนือกำรควบคมุของบรษัิท บรษัิทไดใ้หค้วำมส ำคัญในเรือ่งควำมเสีย่ง

นี้เป็นอย่ำงมำก โดยมกีำรจัดท ำนโยบำยควำมปลอดภัยสำรสนเทศและมำตรฐำนควำมปลอดภัยสำรสนเทศ      
มีกำรอบรมเพื่อเพิ่มควำมรูใ้หพ้นักงำน มีระบบป้องกันจำกกำรเขำ้ใชง้ำนของผูท้ี่ไม่ไดร้ับอนุญำต หรือ          

โดนบุกรุกจำกไวรัสที่อำจท ำใหข้อ้มูลของบรษัิทถูกท ำลำย เสียหำย มีกำรตรวจเช็คโปรแกรม อุปกรณ์

อเิล็กทรอนิกสต์่ำง ๆ อยู่เป็นประจ ำ มีกำรแจง้เตอืนพนักงำนในส่วนของกำรใชจ้ดหมำยอเิล็คทรอนิกสห์รือ
เปิดไฟล์ที่แนบมำ มีกำรบล็อกเว็บไซด์ที่ไม่เหมำะสม มีกระบวนกำรขัน้ตอนกำรตรวจสอบกับลูกคำ้ คู่คำ้        

ในกำรวำงมำตรำฐำนธุรกรรมกำรดำ้นกำรเงนิระหว่ำงกันอย่ำงเป็นแบบแผน  รวมถงึกำรตรวจสอบในกรณีมี
กำรเปลี่ยนแปลงขอ้มูลใดๆ เช่นกำรโอนเงิน  รวมทั้งควบคุมดูแลติดตำม และตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน           

ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย และมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อช่วยลดควำมเสีย่งที่อำจเกดิขึน้ได ้ซึง่ที่ผ่ำนมำทำงบรษัิท        

ไดเ้จอเหตกุำรณ์ดังกลำ่วและมำตรำกำรทีไ่ดว้ำงไวส้ำมำรถป้องกันกำรสญูเสยีและควบคมุไดอ้ย่ำงรัดกมุ 
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ชือ่บรษัิท :  บรษัิท บี จสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) เดมิ บรษัิท บำงปะกง เทอร์มนิอล 

จ ำกัด (มหำชน) 

ชือ่ภำษำอังกฤษ : Begistics Public Company Limited (Bangpakong Terminal Public 

Company Limited) 

ชือ่ยอ่ : B (BTC) 

เลขทะเบยีนบรษัิท : บมจ. 0107545000357 

ทดุจดทะเบยีน(ณ 18 ม.ีค.2564) : 1,699,936,337.04 บำท 

ทนุทีช่ ำระแลว้(ณ 18 ม.ีค.2564) : 1,218,535.449.28 บำท 

ลักษณะกำรประกอบธรุกจิ : ใหบ้รกิำรโลจสิตกิสค์รบวงจร รวมถงึ ท่ำเทยีบเรอื โรงพักสนิคำ้ กำรขน

ถ่ำยสนิคำ้ ขนส่งทำงถนน บรกิำรเช่ำรถเครน บรกิำรรับจัดกำรขนส่ง

สนิคำ้ระหวำ่งประเทศ  

ทีตั่ง้ส ำนักงำน : 3656/64 อำค ำรกรีนท ำวเวอร์  ชั ้น  19 ยู นิ ต  K  ถนนพ ระรำม  4          

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

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

นำยทะเบยีนหลักทรัพย ์ : บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด 

ผูส้อบบัญช ี : นำงสมุนำ เสนีวงศ ์ณ อยธุยำ ผูส้อบบัญชรีับอนุญำต 

  ทะเบยีนเลขที ่5897 

  บรษัิท กรนิทร ์ออดทิ จ ำกัด 

  เลขที ่72 อำคำร กสท.โทรคมนำคม ชัน้ 24 

  ถนนเจรญิกรุง แขวงบำงรัก เขตบำงรัก 

  กรุงเทพมหำนคร 10500 

  โทรศัพท ์: 0-2105-4661 

ทีป่รกึษำกฎหมำย  : บรษัิท เอ็ม แอนด ์ท ีลอว ์ออฟฟิศ จ ำกัด 

    1 อำคำรพรอ้มพันธุ ์2 ยนูติ 602 ชัน้ 6 ซอยลำดพรำ้ว 3 แขวงจอมพล 
    เขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร 10900 

    โทรศัพท ์: 086-991-6325 

 

 

ผูล้งทนุสำมำรถศกึษำขอ้มลูของบรษัิททีอ่อกหลักทรัพยเ์พิม่เตมิไดจ้ำกแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี   

(แบบ 56-1) ของบรษัิททีแ่สดงไวใ้น www.set.or.th 

 

ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูส าคญัอ่ืน 
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        บริษัท บ ีจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 

 

ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ 

หลกัทรพัยข์องบรษิทั 

ณ วันที่ 18 มีนำคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,699,936,337.04 บำท และทุนช ำระแลว้ 

1,218,535,445.28 บำท แบง่เป็นจ ำนวนหุน้สำมัญ 1,791,963,896 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.68 บำท    

ผูถ้อืหุน้  

เมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 2547 บริษัทไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,106.87 ลำ้นบำท จำกกำร       

เพิม่ทุนเพือ่รองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผลจ ำนวน 40.25 ลำ้นบำท และเพื่อรองรับใบส ำคัญสทิธทิี่จะซือ้หุน้สำมัญ

ชดุที ่1 (BTC-W1) จ ำนวน 221.37 ลำ้นบำทและใบส ำคัญสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมัญชดุที ่2 (BTC-W2)  จ ำนวน 

442.75 ลำ้นบำท ทัง้นี้บรษัิทมทีนุช ำระแลว้ 660,211,226 บำท เนื่องจำก 

ณ วันที่ 12 เมษำยน 2547 บรษัิทจ่ำยหุน้ปันผลใหกั้บผูถ้ือหุน้ที่มรีำยชือ่ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบยีน     

ผูถ้อืหุน้ของบรษัิท จ ำนวน  40,248,000 บำท และในปี 2547 บรษัิทไดร้ับช ำระค่ำหุน้สำมัญเนื่องจำกกำรใช ้

สิทธิแปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิของใบส ำคัญสิทธิที่จะซื้อหุน้สำมัญชุดที่ 1 (BTC-W1) จ ำนวน 

81,207,885 บำท และใบส ำคัญสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมัญชดุที ่2 (BTC-W2) จ ำนวน 69,589,496 บำท 

ปี 2548 บรษัิทไดร้ับช ำระค่ำหุน้สำมัญเนื่องจำกกำรใชส้ทิธแิปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสทิธขิอง

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

ปี 2549 บรษัิทไดร้ับช ำระค่ำหุน้สำมัญเนื่องจำกกำรใชส้ทิธแิปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสทิธขิอง

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

ปี 2550 บรษัิทไดร้ับช ำระค่ำหุน้สำมัญเนื่องจำกกำรใชส้ทิธแิปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสทิธขิอง

ใบส ำคัญสทิธิที่จะซื้อหุน้สำมัญชุดที่ 1 (BTC-W1) จ ำนวน 66,081,910 บำท  ซึ่ง BTC-W1 หมดอำย ุ         

วันที ่28 กมุภำพันธ ์2550 

ปี 2551-2552 ไม่มีกำรใชส้ิทธิแปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิ BTC-W2 ซึ่ง BTC-W2 หมด          

อำยวัุนที ่2 มนีำคม 2552 

เมือ่วันที ่16 กันยำยน 2558 บรษัิทไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 7,015,844,904 บำท และมทีุนช ำระ

จ ำนวน 7,015,844,904 บำท เพื่อน ำเงนิที่ไดจ้ำกกำรเพิ่มทุนไปใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวียนท่ัวไปของบรษัิท 

และช ำระหนี้ และลงทนุเพือ่ขยำยไปยังธรุกจิโลจสิตกิส ์หรอืลงทนุในธรุกจิอืน่ๆตำมควำมเหมำะสมต่อไป  

เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2558 บรษัิทไดเ้พิม่ทุนจดทะเบียนเป็น 14,453,608,907 บำท และทุนช ำระ

แลว้ 7,015,844,904 บำท เพื่อรองรับกำรออกใบส ำคัญแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้สำมัญเพิม่ทุนของบรษัิทบำง

ปะกง เทอรม์นิอล จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที ่3 (BTC-W3) จ ำนวน 3,437,764,003 บำท และหุน้สำมัญเพิม่ทุน

อกีจ ำนวน 4,000,000,000 บำท เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกจิและกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆของบรษัิท และ         

ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุน เวยีนในกำรประกอบกจิกำร เพือ่ใหบ้รษัิทมสีภำพคล่อง และมฐีำนะกำรเงนิทีม่ั่นคงยิง่ขึน้ 

ตลอดจนสำมำรถบรหิำรเงนิสดไดอ้ย่ำงคล่องตัวมำกขึน้ และด ำเนธิรุกจิตอ่ไปอยำ่งยั่งยนื 

เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2560 บรษัิทไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนที่กรมพัฒนำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวง

พำณิชย ์ลดทุนจดทะเบยีนและช ำระแลว้ของบรษัิทจำกเดมิ 7,015,844,904 บำท (เจ็ดพันสบิหำ้ลำ้นแปด

แสนสีห่มืน่สีพ่ันเกำ้รอ้ยสีบ่ำท) เป็น 397,564,544.56 บำท (สำมรอ้ยเกำ้สบิเจ็ดลำ้นหำ้แสนหกหมืน่สีพ่ันหำ้

รอ้ยสีส่บิสีบ่ำทหำ้สบิหกสตำงค)์ โดยกำรลดมูลค่ำที่ตรำไวต้่อหุน้จำกมูลค่ำหุน้ละ 12 บำท (สบิสองบำท) 

เป็น มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.68 บำท (หกสบิแปดสตำงค)์ 

เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ ์2561 บรษัิทไดด้ ำเนินกำรจดทะเบยีนที่กรมพัฒนำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวง

พำณิชย ์เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษัิทจำกเดมิ 592,371,171.68 บำท (หำ้รอ้ยเกำ้สบิสองลำ้นสำมแสนเจ็ด

หมืน่หนึง่พันหนึง่รอ้ยเจ็ดสบิเอ็ดบำทหกสบิแปดสตำงค)์ เป็น 957,033,230.80 บำท  

วันที่ 2 มีนำคม 2561 บรษัิทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแลว้ของบรษัิทที่กระทรวงพำณิชย ์

โดยรวมกำรเพิ่มทุนจำกผูถ้ือหุน้เดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจ ำกัด จำกเดิม 397,564,544.56  

บำท เป็น 592,796,735.40 บำท โดยแบ่งเป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 871,759,905 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 

0.68 บำท 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 2561 บรษัิทไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนที่กรมพัฒนำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวง

พำณิชย ์ลดทุนจดทะเบยีนของบรษัิทจำกเดมิ 957,033,230.80 บำท (เกำ้รอ้ยหำ้สบิเจ็ดลำ้นสำมหมืน่สำม

พันสองรอ้ยสำมสบิบำทแปดสบิสตำงค)์ เป็น 883,340,850.84 บำท 

ผ ูถื้อห ุน้ 
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เมื่อวันที่ 21 สงิหำคม 2562 บรษัิทไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนที่กรมพัฒนำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวง

พำณิชยเ์พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษัิทจำกเดมิ 883,340,850.84 บำท (แปดรอ้ยแปดสบิสำมลำ้นสำมแสนสี่

หมืน่แปดรอ้ยหำ้สบิบำทแปดสบิสีส่ตำงค)์ เป็น 1,757,131,698.04 บำท  

วันที ่12 กันยำยน 2562 บรษัิทจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช ำระแลว้ของบรษัิททีก่ระทรวงพำณิชย ์

โด ย รวม ก ำร เพิ่ ม ทุ น จ ำกผู ้ถื อ หุ ้น เดิ ม  (Right Offering) จ ำก เดิ ม  592,796,735.40 บ ำท  เ ป็ น 

904,019,533.88 บำท โดยแบง่เป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 1,329,440,491 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.68 บำท 

วันที ่26 มถินุำยน 2563 บรษัิทไดด้ ำเนนิกำรจดทะเบยีนทีก่รมพัฒนำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์

ลดทุนจดทะเบยีนของบรษัิทจำกเดมิ 1,757,131,698.04 บำท (หนึง่พันเจ็ดรอ้ยหำ้สบิเจ็ดลำ้นหนึ่งแสน

สำมหมืน่หนึง่พันหกรอ้ยเกำ้สบิแปดบำทบำทสีส่ตำงค)์ เป็น 1,475,536,337.04 บำท 

บรษัิทมีรำยชือ่ผูถ้ือหุน้บรษัิทรำยใหญ่ 10 รำยแรกพรอ้มจ ำนวนและสัดส่วนกำรถือหุน้จำก บันทกึ

ขอ้มูลของบริษัท  ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ในขณะที่บริษัทมีทุนช ำระแลว้ 

1,218,535,449.88 บำท  ปรำกฏดังนี้ 

 

ขอ้มลู ณ วันที ่15 มนีำคม 2564 

ล าดบั รายชือ่ 
จ านวนหุน้ทีถ่อื 

(หุน้) 
รอ้ยละ 

1. บรษัิท มลิลค์อนสตลี จ ำกัด (มหำชน) 435,600,000 28.48% 

2. 
CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C 

CLIENT 
80,000,000 5.23% 

3. นำยสทิธชิยั  ลสีวัสดิต์ระกลู 64,243,700 4.20% 

4. นำยณรงคช์ยั  สมิะโรจน ์ 60,744,600 3.97% 

5. นำยทว ี กลุเลศิประเสรฐิ 46,352,512 3.03% 

6. น.ส.ศรวณีย ์ ศริจิรรยำกลุ 42,389,400 2.77% 

7. นำยธนนนท ์ เตรยีมชำญชยั 42,300,000 2.77% 

8. นำยทัศนัย  หอสมิะสถำพร 32,000,000 2.09% 

9. บรษัิท มำลำค ีจ ำกัด 31,250,000 2.04% 

10. บรษัิท ไทยเอ็นวดีอีำร ์จ ำกัด 29,397,929 1.92% 

 รวม 839,775,534 56.51% 

 

การออกหลกัทรพัยอ์ืน่ 

ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั 

รำยละเอยีดของใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมัญทีอ่นุมัตโิดยผูถ้อืหุน้มดีังนี้ 

อัตรำกำรใชส้ทิธ ิ :  ใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วยมีสทิธซิื้อหุน้สำมัญได ้1 หุน้ เวน้แต่

กรณีทีม่กีำรปรับอัตรำกำรใชส้ทิธติำมเงือ่นไขในกำรปรับสทิธ ิ

รำคำกำรใชส้ทิธ ิ :  0.60 บำท ต่อหุน้ เวน้แต่กรณีที่มีกำรปรับอัตรำกำรใชส้ิทธิตำม

เงือ่นไขในกำรปรับสทิธ ิ

ระย ะเวลำกำรใช ้

สทิธ ิ

:  ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสทิธ ิBTC-W3_สำมำรถใชส้ทิธติำมใบส ำคัญ

แสดงสิทธิ BTC-W3 ได  ้5 ครัง้ ในวันท ำกำรสุดทำ้ยของเดือน

พฤศจิกำยนของทุกปี โดยใหวั้นใชส้ิทธิแรกตรงกับวันที่  30 

พฤศจกิำยน 2559 และวันใชส้ทิธวัินสุดทำ้ยตรงกับวันที่ใบส ำคัญ

แสดงสิทธิ BTC-W3 มีอำยุครบ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบส ำคัญ

แสดงสทิธ ิ 

เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2558 บรษัิทยังไดอ้อกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้สำมัญ

เพิม่ทุน (BTC-W3) จ ำนวน 3,437,232,884 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ใบส ำคัญแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้

สำมัญเพิม่ทนุทีเ่หลอืจ ำนวน 531,119 หน่วยจะถกูยกเลกิในภำยหลัง 

 
บริษั ทได แ้จ ง้ปรับสิทธิ BTC-W3 ไปแล ว้เมื่ อ วันที่ ข ึ้น เครื่องหมำย XW ใน วันที่  5 สิงหำคม 2562                 

โดยมรีำยละเอยีดดังนี้ 

 
 

 
 



 

28                    รายงานประจ าปี 2563 

        บริษัท บ ีจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 
ชือ่ใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท        

บำงปะกง เทอรม์นิอล จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที ่3 

ชือ่ยอ่ : BTC-W3 
รำคำกำรใชส้ทิธกิอ่นกำรปรับสทิธ ิ : 6.53  บำทตอ่ 1 หุน้สำมัญ 

รำคำกำรใชส้ทิธหิลังกำรปรับสทิธ ิ : 4.99  บำทตอ่ 1 หุน้สำมัญ 
อัตรำกำรใชส้ทิธกิอ่นกำรปรับสทิธ ิ : ใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ1 หนว่ย ตอ่ 0.09188  หุน้สำมัญ 

อัตรำกำรใชส้ทิธหิลังกำรปรับสทิธ ิ : ใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ตอ่ 0.12024 หุน้สำมัญ 
วันทีม่ผีลบังคับใช ้ : มีผลบังคับทันทีตัง้แต่วันแรกที่ผูซ้ ื้อหุน้สำมัญไม่ไดร้ับสทิธิ

จองซื้อหุน้สำมัญเพิ่มทุน (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ้น

เครือ่งหมำย XW) คอืตัง้แตวั่นที ่5 สงิหำคม 2562 เป็นตน้ไป 

 

ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั 

รำยละเอยีดของใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมัญทีอ่นุมัตโิดยผูถ้อืหุน้มดีังนี้ 

อัตรำกำรใชส้ทิธ ิ : ใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วยมีสทิธซิือ้หุน้สำมัญได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีที่มกีำรปรับ

อัตรำกำรใชส้ทิธติำมเงือ่นไขในกำรปรับสทิธ ิ

รำคำกำรใชส้ทิธ ิ : 1.20 บำท ต่อหุน้ เวน้แต่กรณีทีม่กีำรปรับอัตรำกำรใชส้ทิธติำมเงือ่นไขในกำรปรับ

สทิธ ิ

ระยะเวลำกำรใช ้

สทิธ ิ

: ผูถ้อืใบส ำคัญแสดงสทิธสิำมำรถใชส้ทิธติำมใบส ำคัญแสดงสทิธไิดปี้ละสองครัง้ 

ในวันท ำกำรสุดทำ้ยของเดอืนมถิุนำยน และ ธันวำคมของทุกปี และวันใชส้ทิธิ

ครัง้สุดทำ้ยตรงกับวันที่ครบก ำหนด ระยะเวลำ 3 ปี นับจำกวันออกใบส ำคัญ

แสดงสทิธทัิง้นี้ก ำหนดวันใชส้ทิธคิรัง้แรกตรงกับวันที ่28 ธันวำคม 2561 และวัน

ใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ยตรงกับวันที ่1 กรกฎำคม 2564 ซึง่หำกวันก ำหนดกำรใชส้ทิธิ

ตรงกับวันหยุดท ำกำรใหเ้ลื่อนเป็นวันท ำกำรก่อนหนำ้วันก ำหนดกำรใชส้ทิธิ

ดังกลำ่ว 

 

เมือ่วันที ่ 2 กรกฎำคม 2561 บรษัิทยังไดอ้อกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมัญเพิม่ทนุ 

(BTC-W4) จ ำนวน 96,849,561 หน่วย ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมัญเพิม่ทนุทีเ่หลอื

จ ำนวน 12,651 หน่วยจะถกูยกเลกิในภำยหลัง 

 

บริษัทไดแ้จง้ปรับสิทธิ BTC-W4 ไปแลว้เมื่อ วันที่ข ึ้น เครื่องหมำย XW ในวันที่  5 สิงหำคม 2562                

โดยมรีำยละเอยีดดังนี้ 
 

ชือ่ใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท           
บ ีจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที ่4 

ชือ่ยอ่ : BTC-W4 

รำคำกำรใชส้ทิธกิอ่นกำรปรับสทิธ ิ : 1.20  บำทตอ่ 1 หุน้สำมัญ 
รำคำกำรใชส้ทิธหิลังกำรปรับสทิธ ิ : 0.92  บำทตอ่ 1 หุน้สำมัญ 

อัตรำกำรใชส้ทิธกิอ่นกำรปรับสทิธ ิ : ใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ตอ่ 1  หุน้สำมญั 
อัตรำกำรใชส้ทิธหิลังกำรปรับสทิธ ิ : ใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ตอ่ 1.30870 หุน้สำมัญ 

วันทีม่ผีลบังคับใช ้ : มีผลบังคับทันทีตัง้แต่วันแรกที่ผูซ้ ื้อหุน้สำมัญไม่ไดร้ับสทิธิ
จองซื้อหุน้สำมัญเพิ่มทุน (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ้น

เครือ่งหมำย XW) คอืตัง้แตวั่นที ่5 สงิหำคม 2562 เป็นตน้ไป 

 

ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั 

รำยละเอยีดของใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมัญทีอ่นุมัตโิดยผูถ้อืหุน้มดัีงนี้ 

อัตรำกำรใชส้ทิธ ิ :  ใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วยมีสทิธซิื้อหุน้สำมัญได ้1 หุน้ เวน้แต่
กรณีทีม่กีำรปรับอัตรำกำรใชส้ทิธติำมเงือ่นไขในกำรปรับสทิธ ิ

รำคำกำรใชส้ทิธ ิ :  0.35 บำท ต่อหุน้ เวน้แต่กรณีที่มีกำรปรับอัตรำกำรใชส้ิทธิตำม
เงือ่นไขในกำรปรบัสทิธ ิ

ระยะเวลำกำรใชส้ทิธ ิ :  ผูถ้อืใบส ำคัญแสดงสทิธสิำมำรถใชส้ทิธติำมใบส ำคัญแสดงสทิธไิด ้
สำมเดือนครั ้ง ในวันท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนตุลำคม มกรำคม 

เมษำยน และกรกฎำคมของทุกปี และวันใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ยตรงกับ

วันที่ครบก ำหนด ระยะเวลำ 1 ปี 6 เดือน นับจำกวันออกใบส ำคัญ
แสดงสทิธทัิง้นี้ก ำหนดวันใชส้ทิธคิรัง้แรกตรงกับวันที่ 31 ตุลำคม 
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2562 และวันใชส้ิทธิครั ้งสุดทำ้ยตรงกับวันที่  15 มีนำคม 2564          
ซึง่หำกวันก ำหนดกำรใชส้ทิธติรงกับวันหยุดท ำกำรใหเ้ลื่อนเป็นวัน

ท ำกำรกอ่นหนำ้วันก ำหนดกำรใชส้ทิธดัิงกล่ำว 

 
เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2562 บรษัิทยังไดอ้อกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้สำมัญเพิม่ทุน 

(BTC-W5) จ ำนวน 290,555,129 หน่วย ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมัญเพิม่ทุนทีเ่หลอื
จ ำนวน 31,506 หน่วยจะถูกยกเลกิในภำยหลังใบส ำคัญแสดงสทิธ ิB-W5 (BTC-W5) สิน้สภำพจำกกำรเป็น

หลักทรัพยจ์ดทะเบยีนตัง้แตวั่นที ่16 มนีำคม 2564 เป็นตน้ไป 
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บรษัิทมนีโยบำยในกำรจ่ำยเงนิปันผลในอัตรำประมำณรอ้ยละ 30 ของก ำไรสทุธใินแต่ละปีหลังหักทุนส ำรอง

ต่ำงๆ ทัง้หมดแลว้ ซึง่กำรจ่ำยเงนิปันผลจะตอ้งไม่มผีลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงนิ สภำพคล่อง 

กำรขยำยธุรกจิ ควำมจ ำเป็น ควำมเหมำะสมอืน่ใดในอนำคต และปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในกำรบรหิำรงำนของ

บรษัิทตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทเห็นสมควรหรือเหมำะสม ทัง้นี้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะตอ้งก่อใหเ้กดิ

ประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหุน้ 

 

ส ำหรับกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษัิทยอ่ยจะพจิำรณำจำกผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทย่อย สถำนะกำรเงนิและ

ปัจจัยส ำคัญอืน่ๆ ของแตล่ะบรษัิทย่อยนัน้ๆ 

 

ทัง้นี้มตคิณะกรรมกำรบรษัิทพจิำรณำเรือ่งกำรจ่ำยเงนิปันผลตอ้งน ำเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมัตติ่อไป 

 

ขอ้มลูกำรจ่ำยเงนิปันผลในรอบ 5 ปี ทีผ่่ำนมำ มดีังนี้ 

รายละเอยีด 2559 2560 2561 2562 2563 

กำรจ่ำยเงนิปันผล (บำท : หุน้) - - - - - 

1. เงนิปันผลประจ ำปี งดจ่ำย งดจำ่ย งดจ่ำย งดจ่ำย งดจ่ำย 

อัตรำสว่นกำรจ่ำยเงนิปันผลต่อก ำไรสทุธ ิ - - - - - 

หมำยเหตุ  บรษัิทมผีลกำรด ำเนนิงำนขำดทนุ จงึงดจ่ำยเงนิปันผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการจ่ายปันผล 
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คณะกรรมการบรษิทั 

 โครงสรำ้งกรรมกำรบรษัิท ประกอบดว้ยคณะกรรมกำร 5 ชดุ คอื คณะกรรมกำรบรษัิท คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรบรหิำร    

ควำมเสีย่งโดยคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษัิทประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒทิี่มีคุณสมบัตคิรบตำมมำตรำ 

68 แหง่พระรำชบัญญัตบิรษัิทมหำชน จ ำกัด พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ที่ออกใหม ่          

ฉบับลงวันที ่22 มนีำคม 2543 ทกุประกำร   

 ณ 15 มนีำคม 2564  คณะกรรมกำรบรษัิท มจี ำนวน 8 ท่ำน ประกอบดว้ย กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร 

จ ำนวน 7 ท่ำน และกรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร จ ำนวน 1 ท่ำน และกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน จ ำนวน

กรรมกำรอสิระ คดิเป็นจ ำนวนรอ้ยละ 37.5 ของกรรมกำรทัง้คณะ 

ล าดบั ชือ่ – สกุล ต าแหนง่ 

1. พลต ำรวจโท สมคดิ  บญุถนอม กรรมกำร  ประธำนกรรมกำรบรษัิท 

2. นำงสำวสทุธริัตน ์ ลสีวัสดิต์ระกลู 

กรรมกำร  รองประธำนกรรมกำรคนที ่1 

ประธำนกรรมกำรสรรและก ำหนดคำ่ตอบแทน และ

กรรมกำรบรหิำร 

3. พลต ำรวจตร ีประภำส  ปิยะมงคล 
กรรมกำรอสิระ รองประธำนกรรมกำรคนที ่2 และ  

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

4. นำยปัญญำ  บญุญำภวัิฒน์ 
กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบรหิำร และ 

ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร 

5 นำยสมทิร  เหลีย่มมณี 
กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

6. นำยไพโรจน ์ ไววำนชิกจิ กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

7. นำยธรีบลูย ์ อรยิสทุธวิงศ ์

กรรมกำรอสิระ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน และกรรมกำร

ตรวจสอบ 

8. นำยถริพงศ ์ ค ำเรอืงฤทธ ์
กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และ

กรรมกำรบรหิำร 

โดยมี นำงยุพดี  คู่เพ็ชร์งำม เป็นเลขำนุกำรบรษัิท ไดร้ับแต่งตัง้จำกมติที่ประชุมคณะกรรมกำร

บรษัิท ครัง้ที ่12/2563 วันที ่5 พฤศจกิำยน 2563 แทนนำงสำวภญิญำพัชญ ์ อรุณเวชกลุ ทีล่ำออกเมื่อวันที ่

9 ตลุำคม 2563   

 

รำยละเอยีดกำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2563 - 31 ธันวำคม 

2563 มดีังนี้ 

 

ล าดบั ชือ่-สกุล ต าแหนง่ 

จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้

ประชุม/จ านวน

คร ัง้ของการ

ประชุม 

หมายเหตุ 

1 พลเอกจงศักดิ ์ พำนชิกลุ 
กรรมกำรอสิระและ 

ประธำนกรรมกำร 
11/15 

ลำออกเมือ่ 1 

พฤศจกิำยน 2563 

2 นำยวุฒชิยั ดวงรตัน์ กรรมกำรอสิระ 10/15 
ลำออกเมือ่ 6 

พฤศจกิำยน 2563 

โครงสรา้งการจดัการ 
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ล าดบั ชือ่-สกุล ต าแหนง่ 

จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้

ประชุม/จ านวน

คร ัง้ของการ

ประชุม 

หมายเหตุ 

3 นำยธรีบลูย ์อรยิสทุธวิงศ ์ กรรมกำรอสิระ 14/15  

4 นำงสำวสรุวยี ์ชัยธ ำรงคก์ลู กรรมกำรอสิระ 9/15 
ลำออกเมือ่ 24 

สงิหำคม 2563 

5 นำยฐติศัิกดิ ์ สกลุครู กรรมกำร และรองประธำนกรรมกำร  12/15 
ลำออกเมือ่ 30 

พฤศจกิำยน 2563 

6 นำยดนัย  เป่ียมทพิยม์นัส กรรมกำร 8/15 
ลำออกเมือ่ 20 

สงิหำคม 2563 

7 นำยพงศศ์ริ ิศริธิร กรรมกำร  9/15 
ลำออกเมือ่ 14 

กันยำยน 2563 

8 
นำงสำวสทุธริัตน ์ลสีวัสดิ์

ตระกลู 

กรรมกำร และรองประธำน

กรรมกำรคนที ่1 
15/15  

9 นำยธำนี โลเกศกระว ี กรรมกำร 14/15 
ลำออกเมือ่ 26 

มกรำคม 2564 

10 พลต ำรวจโท สมคดิ  บญุถนอม กรรมกำร  และประธำนกรรมกำร 2/15 
ไดร้ับแตง่ตัง้เมือ่ 5 

พฤศจกิำยน 2563 

11 
พลต ำรวจตร ีประภำส  ปิยะ

มงคล 

กรรมกำรอสิระ และรองประธำน

กรรมกำรคนที ่2 
2/15 

ไดร้ับแตง่ตัง้เมือ่ 10 

พฤศจกิำยน 2563 

12 นำยปัญญำ  บญุญำภวัิฒน์ กรรมกำร 3/15 
ไดร้ับแตง่ตัง้เมือ่ 5 

พฤศจกิำยน 2563 

13 นำยสมทิร  เหลีย่มมณี กรรมกำรอสิระ 6/15 
ไดร้ับแตง่ตัง้เมือ่ 8 

กันยำยน 2563 

14 นำยไพโรจน ์ ไววำนชิกจิ กรรมกำร 6/15 
ไดร้ับแตง่ตัง้เมือ่ 8 

กันยำยน 2563 

 

กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

 กรรมกำรผูม้ีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั ้งที่ 1/2564          

วันที่ 26 มกรำคม 2564 อนุมัติก ำหนดรำยชื่อกรรมกำรผูม้ีอ ำนำจผูกพันบรษัิท ประกอบดว้ยนำยปัญญำ  

บุญญำภวัิฒน์ นำงสำวสทุธริัตน์  ลสีวัสดิต์ระกูล และนำยถริพงศ ์ ค ำเรอืงฤทธ ์กรรมกำรสองในสำมคนนี้ลง

ลำยมอืชือ่ร่วมกัน และประทับตรำส ำคัญของบรษัิท 

 

ขอบเขตอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมกำรมคีวำมรับผดิชอบต่อผูถ้ือหุน้ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษัิท และกำรก ำกับดูแลใหก้ำร
บรหิำรจัดกำรเป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกจิกำร แนวทำงและเป้ำหมำยทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ

แก่ผูถ้ือหุน้ อยู่ในกรอบจรยิธรรมธุรกจิ และค ำนึงถงึส่วนไดเ้สียของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย โดยมีขอบเขต
หนำ้ทีด่ังนี้ 

(1)  บรหิำรกจิกำรใหเ้ป็นไปเพือ่ประโยชนท์ีด่ทีีส่ดุแกผู่ถ้อืหุน้ (Fiduciary Duty) โดยยดึถอืแนวปฏบัิต ิ
ส ำคัญ 4 ประกำรคอื 

1.1.1 กำรปฏบัิตหินำ้ทีด่ว้ยควำมรับผดิชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care) 

 
1.1.2 กำรปฏบัิตหินำ้ทีด่ว้ยควำมซือ่สตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) 
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1.1.3  กำรปฏิบัตติำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ขอ้บังคับของบรษัิท มตคิณะกรรมกำรบรษัิทและ          
มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (Duty of Obedience) 

1.1.4  กำรเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถ้ือหุน้อย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ตรวจสอบได ้และทันเวลำ 

(Duty of Disclosure) 
(2) ด ำเนินกจิกำรคำ้ของบรษัิทใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงคแ์ละขอ้บังคับของบรษัิท ตลอดจน       

มตขิองคณะกรรมกำร และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
(3) วำงแผนและนโยบำยกำรบรหิำรงำนของบรษัิท ตลอดจนตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิท 

ก ำหนดระเบยีบตำ่งๆของบรษัิท 
(4) แต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร หรือมอบหมำยใหก้รรมกำรคนใดคนหนึ่งหรือหลำยคน หรือบุคคลอื่น

กระท ำกำรอย่ำงหนึง่อย่ำงใดแทนคณะกรรมกำร และภำยในขอบเขตทีค่ณะกรรมกำรพงึม ีและมสีทิธิ

ทีจ่ะยกเลกิ เพกิถอน แกไ้ข หรอืเปลีย่นแปลงอ ำนำจดังกล่ำวได ้
(5) พจิำรณำ และอนุมัตกิจิกำรอื่นๆ ที่ส ำคัญ อันเกีย่วกับบรษัิท หรอืที่เห็นสมควรจะด ำเนินกิจกำรนัน้ๆ 

เพือ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กบ่รษัิท 
(6) ก ำหนด ทบทวนอ ำนำจอนุมัต ิ

คณะกรรมกำรก ำหนด ทบทวนและอนุมัต ิวสิัยทัศน์ นโยบำย พันธกจิ ภำรกจิ กลยุทธ ์เป้ำหมำย       

แผนธรุกจิ และงบประมำณของบรษัิท อยำ่งนอ้ยทุกๆ 1 ปี รวมทัง้ก ำกับ ควบคุม ดูแล และตดิตำมผล
กำรปฏบัิตงิำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหก้ำรด ำเนนิงำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยและแผนงำนทีก่ ำหนดไว ้

อยำ่งมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล  
(7) อนุมัต ิและทบทวนนโยบำย ดังตอ่ไปนี้ 

• นโยบำยตอ่ตำ้นกำรทุจรติคอรร์ัปชัน่  

• นโยบำยกำรก ำกับดแูลกจิกำร  

• ประมวลจรยิธรรม  

• นโยบำยกำรเผยแพร่ขอ้มลู 

• นโยบำยกำรใหค้วำมคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู และกำรสอบสวนเรือ่งรอ้งเรยีน 

(8) คณะกรรมกำรบรษัิทส่งเสรมิใหบ้รษัิทยดึมั่น และใหค้วำมส ำคัญในกำรบรหิำรตำมหลักจรรยำบรรณ
ทำงธุรกจิ และนโยบำยกำรก ำกับดแูลกจิกำรทีด่ ีทัง้ดำ้นโครงสรำ้งองคก์รและดำ้นกลยุทธก์ำรจัดกำร 

โดยก ำหนดบทบำท และแนวทำงในกำรปฏบัิตงิำนทีเ่ป็นระบบ โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้ 

(9) คณะกรรมกำรก ำหนดใหม้ีกระบวนกำรรับเรื่องรอ้งเรียน และด ำเนินกำรกรณีมีกำรแจง้เบำะแส         
กำรกระท ำผดิ โดยผ่ำนชอ่งทำงเว็บไซตข์องบรษัิท กำรสง่จดหมำยมำยังทีอ่ยู่ของบรษัิท หรอืกำรแจง้

เรือ่งโดยตรงกับหัวหนำ้งำน 
(10) ก ำหนดใหม้ีกำรประเมินควำมเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกับกำรทุจริตภำยในบรษัิทอนุมัติกำรน ำนโยบำย        

แนวทำงกำรปฏบัิต ิและ มำตรกำร/ขัน้ตอนในกำรปฏบัิตเิพือ่กำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ คอรร์ัปชั่น ไปปฏบัิติ

อยำ่งถกูตอ้งและ ท่ัวทัง้องคก์ร 
(11) ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมแนวทำงกำรปฏบัิต ิและมำตรกำร/ขัน้ตอนในกำรปฏบัิตเิพื่อต่อตำ้นกำร

ทุจรติ คอร์รัปชั่น จัดใหม้ีระบบที่สนับสนุนกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ คอร์รัปชั่นที่มีประสทิธภิำพ เพื่อให ้
มั่นใจวำ่ฝ่ำยบรหิำรไดต้ระหนักและใหค้วำมส ำคัญกับกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ัปชั่นในทกุ ๆ รูปแบบ 

ในทกุ ๆ กจิกรรมของบรษัิทและปลกูฝังจนเป็นวัฒนธรรมองคก์ร 
(12) คณะกรรมกำรบรษัิทตอ้งปฏบัิตติำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ัปชั่น แนวทำงกำรปฏบัิต ิและมำตรกำร/

ขัน้ตอนในกำรปฏบัิตเิพือ่ตอ่ตำ้นกำรทจุรติ คอรร์ัปชัน่ของบรษัิทอย่ำงเคร่งครัด รวมถงึเป็นแบบอย่ำงที่

ดใีนเรือ่งของควำมซือ่สัตย ์โปร่งใสและ เป็นธรรม และใหค้ ำปรกึษำ ค ำแนะน ำแกผู่ท้ีเ่กีย่วขอ้งทีม่ขีอ้
สงสยัขอ้ซกัถำมตำ่งๆ กรณีไมป่ฏบัิตติำมมบีทลงโทษตำมกฎหมำย  

(13) ก ำกับดแูลกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษัิทใหอ้ยูใ่นระดับทีข่ับเคลือ่นใหบ้รษัิทเตบิโตอยำ่งยั่งยนื 
(14) พจิำรณำแผนพัฒนำผูบ้รหิำรระดับสงูและแผนสบืทอดกรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ่ และก ำกับดแูลใหม้กีำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผูบ้รหิำรระดับสูงที่มีประสทิธิผลเป็นประจ ำััทุกปี และมีระบบกำร

พจิำรณำก ำัหันดค่ำตอบแทนแกผู่บ้รหิำรระดับสงูทีร่อบคอบ โปร่งใส สอดคลอ้งกับควำมรับผดิชอบ
และผลกำรด ำัเันนิงำนเพือ่กอ่ใหเ้กดิแรงจูงใจทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว 

(15) พัฒนำควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องเขำ้อบรมหรือเขำ้ร่วมในหลักสูตรที่
เกีย่วขอ้งกับกำรปฏบัิตหินำ้ทีก่รรมกำรหรอืกจิกรรมสัมมนำที่เป็นกำรเพิม่พูนควำมรูใ้นกำรปฏบัิตงิำน

อยำ่งตอ่เนื่อง 
(16) ก ำกับดูแลใหฝ่้ำยบรหิำรจัดตัง้หน่วยงำน หรือผูร้ับผดิชอบงำนนักลงทุนสัมพันธท์ี่ท ำหนำ้ที่ในกำร

สื่อสำรกับผูถ้ือหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเครำะห์ ใหเ้ป็นไปอย่ำงเหมำะสม         

เทำ่เทยีมกัน และทันเวลำ 
(17) ก ำกับดูแลใหม้กีำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏบัิตเิกีย่วกับควำมปลอดภัย และสขุอนำมัยในสถำนที่

ท ำงำน 
 

ควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์: คณะกรรมกำรจะพิจำรณำรำยกำรที่มีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์           

อย่ำงรอบคอบ โดยผูม้ีส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ พรอ้มทั้งก ำกับ ดูแล ใหม้ีกำรปฏิบัต ิ           
ตำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกับขัน้ตอนกำรด ำเนนิกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลูใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
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คณะกรรมกำรจะจัดใหม้หีน่วยงำนตรวจสอบภำยในทีม่คีวำมเป็นอสิระ หรอือำจจำ้งบคุคลภำยนอก เพือ่ปฏบัิติ

หนำ้ที่และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีควำมรับผดิชอบในกำรตรวจสอบระบบควบคุมดำ้น

กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรปฏบัิตติำมกฎระเบียบ นโยบำย โดยคณะกรรมกำรจะทบทวน และประเมนิ
ควำมเพยีงพอของระบบควบคมุภำยในอยำ่งนอ้ยปีละครัง้ 

 
คณะกรรมกำรบรษัิทตอ้งเปิดเผยขอ้มลูกำรถอืครองหุน้ของตน และผูเ้กีย่วขอ้งของกรรมกำรภำยใน 30 วันท ำ

กำรหลังจำกไดร้ับกำรแต่งตัง้  รำยงำนกำรซือ้ขำยหุน้ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 1 วัน และรำยงำนเมือ่มกีำรซือ้หรอื
ขำยหลักทรัพยภ์ำยใน 3 วันท ำกำร โดยใหเ้ลขำนุกำรบรษัิท เป็นผูร้วบรวมและจัดท ำขอ้มลูน ำเสนอทีป่ระชมุ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบรษัิทเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อชว่ยงำนของคณะกรรมกำรบรษัิทใน

กำรปฏบัิตหินำ้ทีร่ับผดิชอบในกำรสอบทำนคุณภำพและควำมน่ำเชือ่ถอืของระบบบัญช ีระบบตรวจสอบ ระบบ

ควบคมุภำยใน ตลอดจนกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษัิท 

ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2563 – 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจ ำนวน 5 ท่ำน 

ประกอบดว้ย 

ล าดบั ชือ่ – สกุล ต าแหนง่ 
จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้ประชุม/

จ านวนคร ัง้ของการประชุม 

*1. นำยวุฒชิยั ดวงรัตน์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 5/6 

2. นำยธรีบลูย ์อรยิสทุธวิงศ ์ กรรมกำรตรวจสอบ 6/6 

*3. นำงสำวสรุวยี ์ชัยธ ำรงคก์ลู กรรมกำรตรวจสอบ 4/6 

*4. นำยสมทิร  เหลีย่มมณี กรรมกำรตรวจสอบ 2/6 

*5 พลต ำรวจตร ีประภำส  ปิยะมงคล ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ - 

หมำยเหตุ 

1. นำยวฒุชิัย ดวงรตัน์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ลำออกเมือ่วันที ่6 พฤศจกิำยน 2563   

2. นำงสำวสรุวยี ์ชยัธ ำรงคก์ลู กรรมกำรตรวจสอบ ลำออกเมือ่วันที ่24 สงิหำคม 2563 

3. นำยสมทิร  เหลี่ยมมณี กรรมกำรตรวจสอบ แต่งตัง้จำกมตทิี่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที่ 10/2562 

เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2563 โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของนำงสำว        

สรุวยี ์ชยัธ ำรงคก์ลู 

4. พลต ำรวจตร ีประภำส ปิยะมงคล ประธำนกรรมกรรมกำรตรวจสอบ แตง่ตัง้จำกมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำร

บรษัิทครัง้ที ่13/2563 เมือ่วันที ่10 พฤศจกิำยน 2563 โดยมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรเทำ่กับวำระ

ทีเ่หลอือยูข่อง นำยวฒุชิัย ดวงรัตน์ 

 

ณ วันที ่15 มนีำคม 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษัิท มจี ำนวน 3 ท่ำน โดยมรีำยชือ่ ดังนี้ 

ล าดบั ชือ่ – สกุล ต าแหนง่ 

1. พลต ำรวจตร ีประภำส  ปิยะมงคล ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2. นำยธรีบลูย ์อรยิสทุธวิงศ ์ กรรมกำรตรวจสอบ 

3. นำยสมทิร  เหลีย่มมณี กรรมกำรตรวจสอบ 

โดยมี นำงสำวนภำพร วงศ์กอ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดร้ับแต่งตั ้งเมื่อวันที ่           

9 พฤษภำคม 2562 แทน นำงสำวธดิำรัตน์ ทีอุทศิ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ที่ลำออกเมื่อวันที ่       

30 เมษำยน 2562 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2562 - 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน       

มจี ำนวน 5 ทำ่น ประกอบดว้ย 

ล าดบั ชือ่ – สกุล ต าแหนง่ 

จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้ประชุม/

จ านวนคร ัง้ของการ

ประชุม 

*1. นำยวุฒชิยั  ดวงรัตน์ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

5/6 

*2. นำยฐติศัิกดิ ์ สกลุครู 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด

คำ่ตอบแทน 
5/6 

3. นำยธรีบลูย ์ อรยิสทุธวิงศ ์
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด

คำ่ตอบแทน 
5/6 

*4 นำงสำวสทุธริัตน ์ ลสีวัสดิต์ระกลู 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด

คำ่ตอบแทน 
3/6 

*5 นำยสมทิร  เหลีย่มมณี 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด

คำ่ตอบแทน 
2/6 

หมำยเหตุ :   

1. นำยวุฒิชัย  ดวงรัตน์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ลำออกเมื่อวันที่ 6 พฤศจกิำยน 

2563   

2. นำยฐติศัิกดิ ์ สกลุคร ูกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน ลำออกเมือ่วันที ่30 พฤศจกิำยน 2563   

3. นำงสำวสทุธริัตน์  ลสีวัสดิต์ระกลู ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน แตง่ตัง้จำกมตทิีป่ระชมุ

คณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที ่13/2563 เมือ่วันที ่10 พฤศจกิำยน 2563 

4. นำยสมทิร เหลีย่มมณี แต่งตัง้จำกมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที ่10/2563 เมือ่วันที ่28 กันยำยน 

2563 

 

โดยมี นำงยุพดี  คู่เพ็ชร์งำม เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน แทนนำงสำว

ภญิญำพัชญ ์ อรุณเวชกลุ ทีล่ำออกเมือ่วันที ่9 ตลุำคม 2563 

 

ณ วันที่ 15 มีนำคม 2564 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  ของบริษัท มีจ ำนวน 3 ท่ำน          

โดยมรีำยชือ่ ดังนี้ 

ล าดบั ชือ่ – สกุล ต าแหนง่ 

1. นำงสำวสทุธริัตน ์ ลสีวัสดิต์ระกลู ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

2. นำยธรีบลูย ์ อรยิสทุธวิงศ ์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

3. นำยสมทิร  เหลีย่มมณี กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

 

คณะกรรมการบรหิาร 

ระหว่ำววันที่  1 มกรำคม 2562 - 31 ธันวำคม 2563  คณะกรรมกำรบริหำร มีจ ำนวน 5 ท่ำน 

ประกอบดว้ย 

ล าดบั ชือ่ – สกุล ต าแหนง่ 
จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้ประชุม/

จ านวนคร ัง้ของการประชุม 

*1 นำยฐติศัิกดิ ์ สกลุครู ประธำนกรรมกำรบรหิำร 8/12 

*2 นำยดนัย  เป่ียมทพิยม์นัส กรรมกำรบรหิำร 8/12 

*3 นำยพงศศ์ริ ิ ศริธิร กรรมกำรบรหิำร 8/12 
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ล าดบั ชือ่ – สกุล ต าแหนง่ 
จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้ประชุม/

จ านวนคร ัง้ของการประชุม 

4 นำงสำวสทุธริัตน ์ ลสีวัสดิต์ระกลู กรรมกำรบรหิำร 12/12 

*5 นำยวภิธูำ  ตระกลูฮนุ กรรมกำรบรหิำ 2/12 

6 นำยธำนี  โลเกศกระว ี กรรมกำรบรหิำร 12/12 

*7 นำยปัญญำ  บญุญำภวัิฒน์ ประธำนกรรมกำรบรหิำร 2/12 

*8 นำยไพโรจน ์ ไววำนชิกจิ กรรมกำรบรหิำร 4/12 

หมำยเหตุ :   

1. นำยฐติศัิกดิ ์ สกลุครู ลำออกจำกประธำนกรรมกำรบรหิำร เมือ่วันที ่1 กันยำยน 2563   

2. นำยดนัย  เป่ียมทพิยม์นัส ลำออกจำกกรรมกำรบรหิำร เมือ่วันที ่20 สงิหำคม 2563   

3. นำยพงศศ์ริ ิ ศริธิร ลำออกจำกกรรมกำรบรหิำร เมือ่วันที ่14 กันยำยน 2563   

4. นำยวภิธูำ  ตระกลูฮนุ ลำออกจำกกรรมกำรบรหิำรเมือ่วันที ่11 พฤษภำคม 2563 

5. นำยปัญญำ  บุญญำภิวัฒน์ ประธำนกรรมกำรบริหำร แต่งตั ้งจำกมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท          

ครัง้ที ่12/2563 เมือ่วันที ่5 พฤศจกิำยน 2563 

6. นำยไพโรจน์  ไววำนิชกจิ กรรมกำรบรหิำร แต่งตัง้จำกมตทิี่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที่ 10/2563 

เมือ่วันที ่28 กันยำยน 2563 

7. นำยธำนี  โลเกศกระว ีลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบรหิำร เมือ่วันที ่26 มกรำคม 2563   

 

โดยมี นำงยุพดี  คู่เพ็ชร์งำม เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน แทนนำงสำว

ภญิญำพัชญ ์ อรุณเวชกลุ ทีล่ำออกเมือ่วันที ่9 ตลุำคม 2563 

 

ณ วันที ่15 มนีำคม 2564 คณะกรรมกำรบรหิำรประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 4 คน ดังนี้ 

ล าดบั ชือ่ – สกุล ต าแหนง่ 

1 นำยปัญญำ  บญุญำภวัิฒน์ ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

2 นำงสำวสทุธริัตน ์ ลสีวัสดิต์ระกลู กรรมกำรบรหิำ 

3 นำยไพโรจน ์ ไววำนชิกจิ กรรมกำรบรหิำร 

4 นำยถริพงศ ์ ค ำเรอืงฤทธ ์ กรรมกำรบรหิำร 

หมำยเหตุ : นำยถิรพงศ์  ค ำเรืองฤทธ์ กรรมกำรบริหำรแต่งตั ้งจำกมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท               

ครัง้ที ่2/2564 เมือ่วันที ่29 มกรำคม 2564 

 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ระหว่ำววันที่  1 มกรำคม 2562 - 31 ธันวำคม  2563 คณะกรรมกำรบริหำร มีจ ำนวน 9 ท่ำน 

ประกอบดว้ย 

ล าดบั ชือ่ – สกลุ ต าแหนง่ 
จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้ประชุม/

จ านวนคร ัง้ของการประชุม 

*1 นำยฐติศัิกดิ ์ สกลุครู ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 7/9 

*2 นำยดนัย  เป่ียมทพิยม์นัส กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 7/9 

*3 นำยพงศศ์ริ ิ ศริธิร กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 7/9 

*4 นำยธำนี  โลเกศกระว ี กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 2/9 

*5 นำงสำวสรุวยี ์ชัยธ ำรงคก์ลู กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 7/9 

*6 นำยวุฒชิยั  ดวงรัตน์ ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 8/9 
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ล าดบั ชือ่ – สกลุ ต าแหนง่ 
จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้ประชุม/

จ านวนคร ัง้ของการประชุม 

*7 นำยธรีบลูย ์ อรยิสทุธวิงศ ์ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 1/9 

*8 นำยไพโรจน ์ ไววำนชิกจิ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 2/9 

9 นำยสมทิร  เหลีย่มมณี กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 2/9 

หมำยเหต:ุ   

1. นำยฐติศัิกดิ ์ สกลุครู ลำออกจำกประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เมือ่วันที ่1 กันยำยน 2563   

2. นำยดนัย  เป่ียมทพิยม์นัส ลำออกจำกกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เมือ่วันที ่20 สงิหำคม 2563   

3. นำยพงศศ์ริ ิ ศริธิร ลำออกจำกกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เมือ่วันที ่14 กันยำยน 2563   

4. นำงสำวสรุวยี ์ชยัธ ำรงคก์ลู ลำออกจำกกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เมือ่วันที ่24 สงิหำคม 2563 

5. นำยวุฒิชัย  ดวงรัตน์ .ใหด้ ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง แต่งตัง้จำกมติที่ประชุม

คณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที ่9/2563 เมือ่วันที ่8 กันยำยน 2563 และลำออกเมือ่วันที ่6 พฤศจกิำยน 2563 

6. นำยธีรบูลย์  อรยิสุทธิวงศ์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง แต่งตัง้จำกมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท        

ครัง้ที ่10/2563 เมือ่วันที ่28 กันยำยน 2563 

7. นำยไพโรจน์  ไววำนิชกิจ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง แต่งตัง้จำกมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท            

ครัง้ที ่10/2563 เมือ่วันที ่28 กันยำยน 2563 

8. นำยสมิทร  เหลี่ยมมณี  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง แต่งตั ้งจำกมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท             

ครัง้ที ่10/2563 เมือ่วันที ่28 กันยำยน 2563 

9. นำยธำนี  โลเกศกระว ีลำออกจำกกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เมือ่วันที ่26 มกรำคม 2564   

 

โดยมี นำงยุพดี  คู่เพ็ชร์งำม เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง แทนนำงสำวภิญญำพัชญ ์          

อรุณเวชกลุ ทีล่ำออกเมือ่วันที ่9 ตลุำคม 2563 

 

ณ วันที ่15 มนีำคม 2564 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 4 คน ดังนี้ 

ล าดบั ชือ่ – สกลุ ต าแหนง่ 

1 นำยถริพงศ ์ ค ำเรอืงฤทธ ์ ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

2 นำยธรีบลูย ์ อรยิสทุธวิงศ ์ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

3 นำยไพโรจน ์ ไววำนชิกจิ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

4 นำยสมทิร  เหลีย่มมณี กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

หมำยเหตุ: นำยถริพงศ ์ ค ำเรอืงฤทธ ์ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง แต่งตัง้จำกมตทิี่ประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท      

ครัง้ที ่2/2564 เมือ่วันที ่29 มกรำคม 2564 

 

ผูบ้รหิาร 

ระหวำ่งวันที ่1 มกรำคม 2563 - 31 ธันวำคม 2563 บรษัิทมผีูบ้รหิำร จ ำนวน 10 ทำ่น ดังนี้ 

ล าดบั ชือ่ - นามสกลุ ต าแหนง่ 

1 นำยปัญญำ                   บญุญำภวัิฒน ์                    ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร 

2 นำยพงศศ์ริ ิ ศริธิร ประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยกำรตลำดและปฏบัิตกิำร 

3 นำงสำวพรีญำ โพธปิระสำท ประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยบัญชแีละกำรเงนิ 

4 นำงยพุด ี คูเ่พ็ชรง์ำม ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยสนับสนุน และ เลขำนุกำร

บรษัิท 

5 นำยกฤษฎำ ปัณฑยุำกร ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธรุกจิ 

6 นำยสดดุ ี ควัุนทรำรัย ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบรหิำรธรุกจิ 

7 นำงดวงนภำ ทองส ี ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชแีละกำรเงนิ 

8 นำงสำววำลกิำ ทพิยธ์ัญญ ผูจ้ัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและธรุกำร 

9 นำยอโนชำ กระตำ่ยทอง ผูจ้ัดกำรฝ่ำยปฏบัิตกิำรขนสง่และกำรตลำด 

10 นำยนัฐกร บญุฤทธิภ์ักด ี ผูจ้ัดกำรฝ่ำยโครงกำรและกำรตลำด / รักษำกำร

ผูจั้ดกำรฝ่ำยปฏบัิตกิำรทำ่เรอืและกำรตลำด 
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 เลขานุการบรษิทั 

นำงยุพด ีคู่เพ็ชรง์ำม เป็นเลขำนุกำรบรษัิท โดยเลขำนุกำรบรษัิทเป็นผูท้ี่ไดร้ับมอบหมำยใหป้ฏบัิติ

หนำ้ทีต่ำมมำตรำ 89/15 แห่งพระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์มีหนำ้ที่ในกำรดูแลใหบ้รษัิท

ปฏบัิตติำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งกับบรษัิทเพือ่ใหเ้ป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกจิกำรที่ดขีอง

บรษัิทจดทะเบยีน รวมถงึเป็นทีป่รกึษำใหค้ ำแนะน ำแกก่รรมกำรในกำรปฏบัิตติำมกฎหมำยและกฎเกณฑต์ำ่งๆ 

ที่เกี่ยวกับหนำ้ที่ควำมรับผดิชอบของกรรมกำร ประสำนงำนใหม้ีกำรปฏบัิตติำมมตคิณะกรรมกำรตลอดจน

ปฏบัิตหินำ้ที่ในกำรดูแลกจิกรรมของคณะกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบขอ้บังคับต่ำงๆ อย่ำง

ถูกตอ้ง  ทัง้นี้หนำ้ที่และควำมรับผดิชอบของเลขำนุกำรบรษัิทปรำกฎในเอกสำรแนบ 1 รำยละเอยีดเกีย่วกับ

กรรมกำร ผูบ้รหิำร และเลขำนุกำรบรษัิท 

 

 คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ : บรษัิทไดก้ ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไวอ้ย่ำงชัดเจนและ

โปร่งใสโดยสอดคลอ้งกับหนำ้ทีค่วำมรับผดิชอบและผลกำรปฏบัิตงิำนของกรรมกำรแต่ละท่ำน รวมทัง้เพยีง

พอที่จะจูงใจที่จะรักษำกรรมกำรที่มีคุณภำพไวกั้บบรษัิท  โดยมตทิี่ประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ ปี 2563 เมื่อวันที ่

15 พฤษภำคม 2563 ไดม้ีมติอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2563 เป็นวงเงินไม่เกิน 

3,000,000 บำท (สำมลำ้นบำทถว้น) ซึง่เป็นเบีย้ประชมุและคำ่ตอบแทนรำยเดอืนเท่ำนัน้ โดยไม่มเีงนิรำงวัล 

บ ำเหน็จ และผลประโยชนต์อบแทนอยำ่งอืน่ และใหก้รรมกำรเป็นผูพ้จิำรณำจัดสรรกันเอง 

 

อัตรำเบีย้ประชมุกรรมกำรสิน้สดุ ณ 31 ธันวำคม 2563 ดังตำรำงตอ่ไปนี้ 

 

ต าแหนง่ 
คา่เบีย้ประชุม

กรรมการ/คร ัง้ 

อตัราคา่ตอบแทน

กรรมการ (บาท/

เดอืน) 

ประธำนกรรมกำรบรษัิท 5,000  30,000 

รองประธำนกรรมกำรบรษัิท 5,000  20,000 

กรรมกำรบรษัิท 5,000  10,000 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 5,000  20,000 

กรรมกำรตรวจสอบ 5,000  10,000 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 5,000  20,000 

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 5,000  10,000 

ประธำนกรรมกำรบรหิำร (ทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิำรของบรษัิท) 5,000  20,000 

กรรมกำรบรหิำร (ทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิำรของบรษัิท) 5,000  10,000 

        

คา่ตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก ่คา่ตอบแทน และเบีย้ประชุม ระหวา่ง มกราคม – ธนัวาคม 2563  

ล ำดับ ชือ่-สกลุ 
กรรมกำร 

(บำท) 

กรรมกำร

ตรวจสอ

บ 

(บำท) 

กรรมกำรสรร

หำและ

ก ำหนด

คำ่ตอบแทน 

(บำท) 

กรรมกำร 

บรหิำร 

(บำท) 

กรรมกำร

บรหิำร

ควำม

เสีย่ง 

(บำท) 

รวม 

(บำท) 

*1 พลเอกจงศักดิ ์พำนชิกลุ 55,000 - - - - 55,000 

*2 นำยฐติศัิกดิ ์สกลุครู 60,000 - 25,000 40,000 35,000 160,000 

*3 นำยดนัย เป่ียมทพิยม์นัส 40,000 - - 40,000 35,000 115,000 

4 นำงสำวสทุธริัตน ์ 

ลสีวัสดิต์ระกลู 
75,000 - 15,000 60,000 - 150,000 

5 นำยธำนี โลเกศกระว ี 70,000 - - 60,000 10,000 140,000 

*6 นำยวุฒชิยั ดวงรัตน์ 50,000 25,000 25,000 - 40,000 140,000 

*7 นำยพงศศ์ริ ิศริธิร 45,000 - - 40,000 35,000 120,000 

8 นำยธรีบลูย ์อรยิสทุธวิงศ ์ 70,000 30,000 25,000 - 5,000 130,000 

*9 นำงสำวสรุวยี ์ ชัยธ ำรงคก์ลู 45,000 20,000 - - 35,000 100,000 

*10 พลต ำรวจโท สมคดิ 10,000 - - - - 10,000 
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ล ำดับ ชือ่-สกลุ 
กรรมกำร 

(บำท) 

กรรมกำร

ตรวจสอ

บ 

(บำท) 

กรรมกำรสรร

หำและ

ก ำหนด

คำ่ตอบแทน 

(บำท) 

กรรมกำร 

บรหิำร 

(บำท) 

กรรมกำร

บรหิำร

ควำม

เสีย่ง 

(บำท) 

รวม 

(บำท) 

 บญุถนอม 

*11 พลต ำรวจตร ีประภำส  

ปิยะมงคล 
10,000 - - - - 10,000 

*12 นำยปัญญำ  บญุญำภวัิฒน์ 15,000 - - 10,000 - 25,000 

*13 นำยสมทิร  เหลีย่มมณี 30,000 10,000 10,000  10,000 60,000 

*14 นำยไพโรจน ์ ไววำนชิกจิ 30,000 - - 20,000 10,000 60,000 

15 นำยวภิธูำ ตระกลูฮนุ - - - 10,000 - 10,000 

 รวม 605,000 85,000 100,000 280,000 215,000 1,285,000 

หมำยเหต ุ: 

 พลเอกจงศักดิ ์พำนชิกลุ ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร มผีลตัง้แตวั่นที ่1 พฤศจกิำยน 2563 

 นำยฐติศัิกดิ ์สกลุครู ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร มผีลตัง้แตวั่นที ่30 พฤศจกิำยน 2563 

 นำยดนัย เป่ียมทพิยม์นั ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร มผีลตัง้แตวั่นที ่20 สงิหำคม 2563 

 นำยวฒุชิยั ดวงรัตน ์ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร มผีลตัง้แตวั่นที ่6 พฤศจกิำยน 2563 

 นำยพงศศ์ริ ิศริธิร ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรมผีลตัง้แตวั่นที ่14 กันยำยน 2563 

 นำงสำวสรุวยี ์ ชยัธ ำรงคก์ลู ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร มผีลตัง้แตวั่นที ่24 สงิหำคม 2563 

 พลต ำรวจโท สมคดิ บญุถนอม ไดร้ับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรตำมมตคิณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที ่12/2563  

 เมือ่วันที ่5 พฤศจกิำยน 2563 

 พลต ำรวจตร ีประภำส ปิยะมงคล ไดร้ับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรตำมมตคิณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที ่13/2563  

 เมือ่วันที ่10 พฤศจกิำยน 2563 

 นำยปัญญำ  บุญญำภวัิฒน์ ไดร้ับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรตำมมติคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 12/2563 เมื่อวันที ่          

5 พฤศจกิำยน 2563 

 นำยสมทิร  เหลีย่มมณี ไดร้ับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรตำมมตคิณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที ่9/2563 เมือ่วันที ่8 กันยำยน 

2563 

 นำยไพโรจน์  ไววำนิชกิจ ไดร้ับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 9/2563 เมื่อวันที ่              

8 กันยำยน 2563  

 นำยธำนี  โลเกศกระว ีลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร มผีลตัง้แตวั่นที ่26 มกรำคม 2564 

  

คำ่ตอบแทนอืน่ของกรรมกำร : ไมม่ ี

 
ผูบ้รหิาร 

 ในปี 2563 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนใหผู้บ้ริหำรในช่วงวันที่  1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 2563             
ในรูปของคำ่ตอบแทนรำยเดอืนจ ำนวน 11,482,290.66 บำท 

 

คำ่ตอบแทนอืน่ของผูบ้รหิำร: 
เงนิสมทบเขำ้กองทนุส ำรองเลีย้งชพี มจี ำนวนทัง้สิน้ 329,199.5 บำท 

ไดจ้ัดหำรถยนตใ์หค้ณะผูบ้รหิำรใชใ้นกำรปฏบัิตหินำ้ที ่ 

บคุลากร 

ในปี 2563 บริษัทไดจ้่ำยผลตอบแทนใหแ้ก่พนักงำนจ ำนวน 196 คน (รวมเขำ้ออกระหว่ำงปี)           
รวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 37,627,880.30 บำท ซึง่ผลตอบแทน ไดแ้ก ่เงนิเดอืน ค่ำกะ ค่ำล่วงเวลำ ค่ำเบีย้

ขยัน เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพี เงนิโบนัส ค่ำเบีย้กันดำร วันหยุดพักผ่อน เงนิชดเชยตำมกฎหมำย

แรงงำน  
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จ ำนวนพนักงำน : ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 

สายการปฏบิตังิานหลกั / สถานที่
ท างาน 

ส านกังาน
ใหญ ่

บางปะกง 
ศรี
ราชา 

ระยอง 
แหลม
ฉบงั 

รวมท ัง้สิน้ 

ส ำนักงำนกรรมกำรบรหิำร 2 - - - - 2 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 1 - - - - 1 

ฝ่ำยปฏบัิตกิำรและกำรตลำด 2 14 48 - - 64 

ฝ่ำยควำมปลอดภัยและอำชวีอนำมัย - - 1 - - 1 

ฝ่ำยบัญชแีละกำรเงนิ 6 2 2 - - 10 

ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและธรุกำร 5 2 1 - - 8 

ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 2 - - - - 2 

ฝ่ำยจัดซือ้ 1 - - - - 1 

ฝ่ำยพัฒนำธรุกจิ 4 - - - - 4 

ฝ่ำยยทุธศำสตรอ์งคก์ร 4 - - - - 4 

ฝ่ำยบรหิำรธรุกจิ - - - - 2 2 

ฝ่ำยขนสง่ระหว่ำงประเทศ 7 - - - - 7 

ฝ่ำยพธิกีำรศุลกำกร 3 - - - 2 5 

รวมทัง้สิน้ 37 18 52 - 4 111 

 

ทัง้นี้ในระยะเวลำ 5 ปีทีผ่่ำนมำ บรษัิทไมม่ขีอ้พพิำทดำ้นแรงงำนใดๆ 

 

นโยบายการพฒันาบคุลากร  
บริษัทตระหนักดีว่ำพนักงำนคือทรัพยำกรที่ส ำคัญของบริษัท เป็นจุดเริ่มตน้ของควำมส ำเร็จ              

ในวสิยัทัศนแ์ละพันธกจิขององคก์ร บรษัิทจงึมนีโยบำยมุง่เนน้กำรพัฒนำผูบ้รหิำรและพนักงำนใหเ้ป็นคนเกง่
และคนดภีำยใตก้รอบวัฒนธรรมองคก์รเดยีวกัน โดยบรษัิทใหค้วำมส ำคัญอย่ำงยิง่กับกำรบรหิำรและพัฒนำ

บุคคลำกรใหม้ีควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญ ควำมเป็นมืออำชีพ รวมถึงมีควำมสุขในกำรท ำงำนและจติส ำนึก

รบัผดิชอบตอ่สังคม บรษัิทไดจ้ัดอบรมภำยในองคก์รและสง่พนักงำนไปอบรมภำยนอกองคก์รอยำ่งสม ่ำเสมอ
ทั้งในดำ้นควำมปลอดภัย กำรเพิ่มประสิทธิภำพ กำรเพิ่มทักษะในงำนวิชำชีพ  กำรเพิ่มพูนควำมรู ้

ควำมสำมำรถของตัวพนักงำน รวมถงึไดจ้ัดระบบกำรติดต่อสื่อสำรและกจิกรรมสันทนำกำรต่ำงๆ ภำยใน
องค์กรเพื่อเสรมิสรำ้งควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงพนักงำนกับผูบ้รหิำร นอกจำกนี้บรษัิทยังจัดใหม้ีกำรดูแล

พนักงำนอย่ำงเสมอภำค กำรใหผ้ลตอบแทนกับสวัสดกิำรที่เหมำะสมและเป็นธรรม เพื่อจูงใจและรักษำให ้

พนักงำนท ำงำนกับบรษัิทในระยะยำว 
 

 สวสัดกิารพนกังาน  
 บรษัิทจัดใหม้ีผลประโยชน์และผลตอบแทนกับพนักงำนในรูปแบบอืน่ๆ เชน่ จัดใหม้ีกองทุนส ำรอง

เลีย้งชพีเพือ่เป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงำนและครอบครัว จัดใหม้ปีระกันสุขภำพแบบกลุ่มและประกัน
อุบัตเิหตุแบบกลุ่มที่ช่วยเอือ้ประโยชน์และอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นกำรเขำ้รับกำรรักษำพยำบำล มกีำรตรวจ

สขุภำพประจ ำปี เป็นตน้  
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นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

คณะกรรมกำรบรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) ไดต้ระหนักถงึควำมส ำคัญของกำรมีระบบบรหิำร

จัดกำรที่มีประสทิธภิำพ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได ้ซึง่ระบบกำรบรหิำรจัดกำรที่ดีจะช่วยสรำ้งควำม

เชือ่มั่น ควำมมั่นใจใหกั้บผูถ้อืหุน้ นักลงทนุ ผูม้สีว่นไดเ้สยี และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝ่ำย 

คณะกรรมกำรบรษัิทจงึไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกจิกำรทีด่ ีโดยยดึหลักกำรตำมนโยบำยกำร
ปฏิบัติที่ดีของบรษัิทจดทะเบียนและตำมหลักกำรก ำกับดูแลกจิกำรที่ดีสำกลของ The Organization for 

Economic Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ซึ่ ง
ครอบคลุมหลักกำรทัง้ 5 หมวด ไดแ้ก่ สทิธขิองผูถ้ือหุน้ กำรปฏบัิตติ่อผูถ้ือหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกัน บทบำท

ของผูม้สีว่นไดเ้สยี กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปร่งใส และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร  

 นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบรษัิทไดน้ ำหลักกำรก ำกับดูแลกจิกำรทีด่สี ำหรบับรษัิทจดทะเบยีน ปี 2561 
มำปรบัใชใ้นบรบิทของธรุกจิบรษัิทโดไดว้ำงหลักปฏบัิตไิว ้8 ขอ้ดังต่อไปนี้  

1.  ตระหนกัถงึบทบาทและความรบัผดิชอบในฐานะผูน้ าองคก์ร ทีส่รา้งคุณคา่ใหแ้กก่จิการ
อยา่งย ัง่ยนื 

คณะกรรมกำรมกีำรก ำหนดเป้ำหมำยและวัตถุประสงคข์องบรษัิทใหไ้ปเป็นไปตำมนโยบำยและ

กลยุทธร์วมทัง้มีมำตรกำรและกำรตดิตำมดูแลใหบ้รษัิทสำมำรถบรรลุวัตถุประสงคไ์ด ้โดยเนน้จรยิธรรมและ
ควำมรับผดิชอบต่อผูถ้ือหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียรวมถงึกำรสรำ้งคุณค่ำของกจิกำรในระยะยำวที่ค ำนึงถงึกำร

สรำ้งประโยชนใ์หช้มุชน ลดผลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
คณะกรรมกำรบรษัิไดก้ ำหนดขอบเขตกำรมอบหมำยหนำ้ทีอ่ย่ำงชดัเจนดังรำยละเอยีดต่อไปนี้ 

 

เรือ่งทีดู่แลใหม้กีารด าเนนิการ เรือ่งทีด่ าเนนิการรว่มกบัฝ่าย
จดัการ  

เรือ่งทีใ่หฝ่้ายจดัการเป็นคน
ด าเนนิการ  

1. ก ำหนดเป้ำหมำยและแนวคดิ

หลักขององคก์ร 

1. กลยุทธแ์ละแผนรวมถงึกำรบรหิำร

ควำมเสีย่ง 

1.กำรบรหิำรงำนตำมนโยบำยที่

คณะกรรมกำรก ำหนด เชน่ กำร
จัดซือ้จัดจำ้ง กำรรับบคุคลำกรเขำ้

ท ำงำน เป็นตน้  

2. ก ำหนดโครงสรำ้งและกำรท ำ

หนำ้ทีข่องกรรมกำร 

2. วงเงนิและขอบเขตกำรมอบ

อ ำนำจใหฝ่้ำยจัดกำร 

 

3. มกีำรสรรหำ พัฒนำและ
ประเมนิผล CEO  

3. กำรจดัสรรทรัพยำกรและ
งบประมำณ 

 

4. โครงสรำ้งค่ำตอบแทนที่

เหมำะสม 

4. กำรบรหิำรงำนบคุคล  

5. สรำ้งค่ำนยิม จรยิธรรมของ

องคก์ร  

5. กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรตดิตำม

และประเมนิผล 

 

 
 

2. การก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทีเ่ป็นไปเพือ่การสรา้งคณุคา่อยา่งย ัง่ยนื  

คณะกรรมกำรไดม้ีกำรก ำหนดวสิัยทัศน์และเป้ำหมำยทัง้ระยะสัน้และระยะยำว รวมทัง้ตัวชวัีด      
ทีเ่หมำะสม 

3. เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีเ่อือ้ตอ่การบรรลุผล  
โครงสรำ้งคณะกรรมกำร บทบำทหนำ้ทีข่องประธำนกรรมกำร และควำมเป็นอสิระของประธำน

และฝ่ำยจัดกำร ไดร้ะบไุวใ้นหมวดที ่5 ควำมรบัผดิชอบของกรรมกำร  

4. สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสูงและดแูลโครงสรา้งการบรหิารบคุลากร  
คณะกรรมกำรมกีำรก ำหนด Succession Plan ใหกั้บ CEO และดแูลโครงสรำ้งคำ่ตอบแทน และ

โครงสรำ้งควำมสัมพันธ์ของผูถ้ือหุน้ที่อำจมีผลกระทบต่ออ ำนำจกำรควบคุมหรือกำรบรหิำร
จัดกำร รวมถงึตดิตำมดแูลใหพ้นักงำนมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำรบรหิำรจัดกำรกำรเงนิ  

5. สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิอยา่งรบัผดิชอบ 
คณะกรรมกำรมกีำรสง่เสรมิในเรือ่ง IT Governance โดยมกีำรใหฝ่้ำยจัดกำรเริม่จัดท ำ ปรับปรุง

ก ำหนดนโยบำยสำรสนเทศและควำมปลอดภัยของกำรใชข้อ้มูล รวมถงึกำรจัดสรรทรัพยำกร  

ใหไ้ปในทศิทำงทีบ่รรลเุป้ำหมำยได ้ 
 

 
 

 

การก ากบัดแูลกิจการ 
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6. ดแูลใหม้รีะบบควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม  

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรดูแลควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน ทัง้นี้บรษัิทมีกำร
จัดตัง้คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสี่ยงที่อยู่ภำยใตก้ำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

นอกจำกนี้คณะกรรมกำรใหค้วำมส ำคัญโดยมีกำรประกำศเจตนำรมยเ์พื่อเป็นแนวร่วมต่อตำ้น
ทุจรติคอร์รัปชั่นในเดือนพฤศจกิำยน 2560 และใหม้ีกำรปรับปรุงใหเ้หมำะสมทุกๆ ปี รวมถงึ     

กำรใหค้วำมส ำคัญกับบคุคลผูช้ ีเ้บำะแสกำรทจุรติและกำรจัดกำรกับขอ้รอ้งเรยีนต่ำงๆ ดว้ย 

7. รกัษาความนา่เชือ่ถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูล  
คณะกรรมกำรเนน้ใหม้ีกำรดูแลรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรเปิดเผยขอ้มูลที่ถูกตอ้งเพียงพอ 

รวมทัง้ เนน้ย ้ำใหฝ่้ำยจัดกำรผ่ำนทำงประธำนเจำ้หนำ้ที่กำรเงนิดูแลควำมเพียงพอของสภำพ
คลอ่งทำงกำรเงนิและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ เป็นตน้  

8. สนบัสนุนการมสีว่นรว่มและการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้  

คณะกรรมกำรดูแลใหผู้ถ้ือหุน้มีส่วนร่วมในกำรตัดสนิใจในเรื่องส ำคัญ และวันประชุมผูถ้ือหุน้
เป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ยมปีระสทิธภิำพ รวมถงึกำรเปิดเผยมตทิี่ประชุม รำยงำนกำรประชมุที่

ถูกตอ้ง ครบถว้น ท่ังนี้ในหัวขอ้นี้ระบุไวใ้น หมวด 1 สทิธขิองผูถ้ือหุน้ และหมวด 2 กำรปฏบัติ
ต่อผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกัน และใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอวำระกำรประชมุสำมัญผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 

และ/หรอืเสนอชือ่บุคคลเพื่อเขำ้รับกำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษัิทล่วงหนำ้ก่อนวัน
ประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้เป็นระยะเวลำ 3 เดอืน 

อยำ่งไรก็ตำมคณะกรรมกำรบรษัิทยังคงยดึแนวทำงและรำยละเอยีดกำรปฏบัิตแิละกำรด ำเนนิกำรตำม

นโยบำยกำรก ำกับดแูลกจิกำรทีด่สีำกลของ OECD ทีค่รอบคลมุ 5 หมวด ดังตอ่ไปนี้    
 

หมวดที ่1 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ (The Rights of Shareholders) 

บรษัิทตระหนักและใหค้วำมส ำคัญในสทิธพิื้นฐำนต่ำงๆ ของผูถ้อืหุน้ ทัง้ในฐำนะของเจำ้ของบรษัิท

และในฐำนะนักลงทนุในหลักทรัพย ์เชน่ สทิธใินกำรซือ้ ขำยหรอืโอนหลักทรัพยท์ีต่นถอือยู่ สทิธใินกำรไดร้ับ

ขอ้มูลและสำรสนเทศของบรษัิทอยำ่งเพยีงพอ สทิธใินกำรทีจ่ะไดร้ับส่วนแบ่งผลก ำไรจำกบรษัิทสทิธติ่ำงๆ 

ในกำรประชุมผูถ้ือหุน้ สทิธใินกำรแสดงควำมคดิเห็น สทิธใินกำรร่วมตัดสนิใจในเรือ่งส ำคัญของบรษัิทเช่น 

กำรจัดสรรเงนิปันผล  กำรแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมกำร กำรแต่งตัง้ผูส้อบบัญช ีกำรอนุมัตธิุรกรรมที่ส ำคัญ

และมีผลต่อทศิทำงในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษัิท สทิธผิูถ้ือหุน้เสนอวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 

และ/หรอืเสนอชือ่บุคคลเพื่อเขำ้รับกำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษัิทล่วงหนำ้ก่อนวันประชมุสำมัญผู ้

ถอืหุน้ เป็นตน้ 

 การจดัประชุมผูถ้อืหุน้   

กำรจัดประชุมผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2563 บรษัิทไดด้ ำเนินกำรจัดประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ ในวันศุกร์ที ่        

15 พฤษภำคม 2563 เวลำ เวลำ 14.00 นำฬิกำ ณ หอ้งประชุมบรษัิท บี จสิตกิส์ จ ำกัด (มหำชน) เลขที ่

81/1 หมู่ที่ 8 ต ำบลท่ำขำ้ม อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชงิเทรำ 24130 มีกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมจ ำนวน       

8 คน คดิเป็นสดัสว่นกรรมกำรทีเ่ขำ้ร่วมประชมุเทำ่กับรอ้ยละ 88.89 และมผีูถ้อืหุน้และผูร้ับมอบฉันทะเขำ้ร่วม

ประชมุทัง้สิน้ 38 รำย นับจ ำนวนหุน้ได ้644,223,531  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 48.45 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยได ้

แลว้ทัง้หมด 1,329,440,491 หุน้ โดยในกำรประชมุมผีูเ้ขำ้ร่วมประชมุประกอบดว้ย ประธำน และรองประธำน

กรรมกำรบรษัิท กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรบรหิำร ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร และประธำนเจำ้หนำ้ที่

กำรเงนิ ผูส้อบบัญชรีับอนุญำต ที่ปรกึษำกฎหมำย และผูแ้ทนสมำคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย ประธำนกรรมกำร

ท ำหนำ้ที่เป็นประธำนในที่ประชุม ซึง่ประธำนกรรมกำรไดด้ ำเนินกำรประชุมอย่ำงครบถว้นตำมที่กฎหมำย

ก ำหนด โดยมขีัน้ตอนในกำรด ำเนนิกำรประชมุดังนี้ 

 

ณ กอ่นวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

บรษัิทไดด้ ำเน ินกำรเผยแพร่จดหมำยถงึผูถ้ ือหุน้ผ่ำนระบบของตลำดหลักทรัพย์ โดยเปิด

โอกำสใหผู้ถ้ ือหุน้ทุกรำย มโีอกำสเสนอชือ่บุคคลใหเ้ขำ้รับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรได ้โดยผูถ้ือหุน้ตอ้งส่ง

หนังสอืเสนอชือ่กรรมกำรเป็นลำยลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมกำรบรษัิทภำยในวันที่บรษัิทก ำหนด พรอ้มแนบ

หลักฐำนกำรถอืหุน้ หนังสอืใหค้วำมยนิยอมของบุคคลทีไ่ดร้ับกำรเสนอชือ่ และเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ

คุณสมบัต ิทัง้นี้ บุคคลดังกล่ำวตอ้งมีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบรษัิทมหำชน

จ ำกัด และสทิธใินกำรเสนอวำระกำรประชมุ พรอ้มทัง้เหตุผลสนับสนุนกำรเสนอวำระ และเอกสำรประกอบกำร

พจิำรณำ โดยเสนอผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบรษัิท (www.begistics.co.th) ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษัิทร่วมกัน

พจิำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกวำระกำรประชุม และบุคคลเพื่อเขำ้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร
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บริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 

บรษัิท ในกรณีที่มีกำรบรรจุเป็นวำระกำรประชุม บรษัิทจะแจง้ในหนังสอืนัดประชุมว่ำเป็นวำระที่ก ำหนดโดย      

ผูถ้อืหุน้ สว่นทีค่ณะกรรมกำรบรษัิทปฏเิสธไมร่ับเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้ 

 

1. เสนอเพื่อใหบ้รรจุเป็นวำระ บรษัิทจะชีแ้จงเหตุผลใหท้ี่ประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ทรำบ นอกจำกนี้       

ผูถ้อืหุน้สำมำรถสง่ค ำถำมผ่ำนทำงหนำ้เว็บไซตข์องบรษัิทล่วงหนำ้ก่อนวันประชุม ซึง่ในกำร

ประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2563 ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่ำนใดเสนอวำระกำรประชุมหรือเสนอชือ่

บุคคลเพื่อพจิำรณำเป็นกรรมกำรอสิระของบรษัิทแต่อย่ำงใด  

2. เผยแพร่ก ำหนดกำรประชุมและวำระกำรประชุมใหผู้ถ้ือหุน้ทรำบผ่ำนทำงระบบกำรสื่อสำร

ขอ้มลูของตลำดหลักทรัพยแ์ละเว็บไซตข์องบรษัิทล่วงหนำ้กอ่นวันประชมุประมำณ 30 วัน  

3. จัดสง่หนังสอืเชญิประชมุ ระบุสถำนที ่วัน เวลำ ระเบยีบวำระกำรประชมุและเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อที่

ประชมุพรอ้มดว้ยรำยละเอยีด และเหตุผล ตลอดจนควำมเห็นของคณะกรรมกำรในแต่ละวำระ

พรอ้มแนบหนังสอืมอบฉันทะ รำยงำนประจ ำปี รวมทัง้รำยละเอยีดเพิม่เตมิประกอบกำรพจิำรณำ 

โดยไดจ้ัดสง่เอกสำรดังกลำ่วใหผู้ถ้อืหุน้ทกุคนทีม่รีำยชือ่ ณ วันปิดสมดุทะเบยีน เพือ่กำรประชมุ

ผูถ้ือหุน้ล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม 14 วัน และประกำศลงโฆษณำหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่ำว

เรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นกำรล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 3 วันท ำกำรต่อเนื่อง 3 วันตดิต่อกันก่อนวัน

ประชุม ผูถ้ือหุน้สำมำรถดำวน์โหลดหนังสอืเชญิประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุม รำยงำน

ประจ ำปี ทัง้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ไดจ้ำกเว็บไซตข์องบรษัิท (www.begistics.co.th)  

 

บรษัิทเปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุน้ที่ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ท ำกำรมอบอ ำนำจแก่ตัวแทน          

ผูถ้อืหุน้ หรอืกรรมกำรอสิระของบรษัิทซึง่บรษัิทจะเสนอชือ่กรรมกำรอสิระทุกคนของบรษัิทเพื่อเป็นผูร้ับมอบ

อ ำนำจเขำ้ร่วมประชมุแทนได ้โดยใชห้นังสอืมอบฉันทะ ซึง่ทำงบรษัิทจัดสง่หนังสอืมอบฉันทะ ทัง้แบบ ก. ข. 

และ ค. พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ และสำมำรถดำวนโ์หลดจำกเว็บไซดข์องบรษัิทได ้รวมถงึแจง้เอกสำรหรอื

หลักฐำนที่ตอ้งใช ้และค ำแนะน ำขัน้ตอนกำรมอบฉันทะ ทัง้นี้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่เปิด

โอกำสใหผู้ถ้ือหุน้ก ำหนดกำรใชส้ทิธอิอกเสียงในแตล่ะวำระได ้

 

ณ วนัประชุมผูถ้อืหุน้  

1. บรษัิทไดอ้ ำนวยควำมสะดวกใหก้ับผูถ้ือหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกันทุกรำย และสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ 

โดยเฉพำะนักลงทุนสถำบันเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ และจัดใหม้เีจำ้หนำ้ทีดู่แลตอ้นรับ ใหค้วำม

สะดวกอย่ำงเพียงพอดว้ยกำรเปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุน้ลงทะเบยีนไดต้ัง้แต่เวลำ 12.00 น. ซึง่เป็น

เวลำล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมประมำณ 2 ชั ่วโมง กรรมกำรบรษัิท ผูบ้รหิำรทุกท่ำนรวมทัง้

ผูต้รวจสอบบัญชขีองบรษัิทไดเ้ขำ้ร่วมประชมุโดยพรอ้มเพรยีงกัน  

2. บรษัิทไดน้ ำระบบบำรโ์ค๊ด โดยใชบ้รกิำรจำกบรษัิททีไ่ดร้ับควำมไวว้ำงใจจำกบรษัิทจดทะเบยีน

ในตลำดหลักทรัพย์ มำใชใ้นกำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมและนับคะแนนเพื่ออ ำนวยควำม

สะดวกแก่ผูถ้ ือหุน้ นอกจำกนี้บรษัิทเชญิที่ปรกึษำกฎหมำยเขำ้ร่วมประชมุ เพือ่เป็นสกัขพียำน

ในกำรนับคะแนนเสยีง 

3. จัดใหม้กีำรใชบั้ตรลงคะแนนเสยีงในทกุวำระ เพือ่ควำมโปร่งใสและตรวจสอบได ้

4. กอ่นกำรประชมุประธำนในทีป่ระชมุไดแ้จง้จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชมุทัง้ผูท้ีม่ำดว้ยตนเองและผูร้ับ

มอบฉันทะ ใหท้ีป่ระชุมรับทรำบและไดอ้ธบิำยวธิกีำรลงคะแนนดว้ยบัตรลงคะแนนใหท้รำบกอ่น

กำรประชมุ 

5. ประธำนในที่ประชุมไดด้ ำเนินกำรประชุมตำมล ำดับวำระที่ก ำหนดไวใ้นหนังสือเชญิประชุม        

โดยไม่มีกำรเปลี่ยนล ำดับระเบียบวำระ และไม่มีกำรขอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่นที่ไม่ได ้

ก ำหนดไวใ้นทีป่ระชมุแตอ่ยำ่งใด 

6. ประธำนเปิดโอกำสใหม้ีกำรชีแ้จงและอภปิรำยในแต่ละวำระ เปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุน้ใชส้ทิธอิย่ำง

เท่ำเทียมกันในกำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิท ตลอดจนสอบถำม แสดงควำม

คดิเห็นตำ่งๆ โดยบรษัิทไดบั้นทกึประเด็นส ำคัญไวใ้นรำยงำนกำรประชมุเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถ

ตรวจสอบได ้

7. กำรใชส้ทิธอิอกเสยีงเพื่ออนุมัตใินแต่ละวำระกำรประชุมยดึเสยีงขำ้งมำก โดยใชว้ธิีลงคะแนน

แบบ 1 Share : 1 Vote หรอื 1 หุน้ มคีะแนน 1 เสยีง  

8. กอ่นลงมตใินวำระใด ๆ ประธำนจะใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำมรำยละเอยีดและขอ้สงสัย 

9. เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
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10. ในระหว่ำงกำรประชุม หำกมีผูถ้ือหุน้เขำ้มำร่วมประชุมเพิ่ม บรษัิทจะนับจ ำนวนผูถ้ือหุน้และ

จ ำนวนหุน้ใหม่ทุกครั ้ง ที่มีผูถ้ือหุน้เขำ้มำร่วมประชุมเพิ่ม โดยผูถ้ือหุน้ท่ำนที่เขำ้มำใหม่            

ในระหวำ่งกำรประชมุสำมำรถออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ฉพำะวำระทีย่ังไม่ลงมตใินทีป่ระชมุเทำ่นัน้ 

ทัง้นี้ประธำนจะสรุปผลกำรลงมตใินแตล่ะวำระใหท้ีป่ระชมุรับทรำบ 

11. ประธำนจะแจง้ผลกำรลงคะแนนโดยระบุจ ำนวนหุน้ที่ลงมต ิเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออก

เสยีง  

 ณ ภายหลงัการประชุมผูถ้อืหุน้  

1. หลังจำกเสร็จสิน้กำรประชุม บรษัิทไดแ้จง้มตทิี่ประชุมผูถ้ือหุน้ผ่ำนระบบของตลำดหลักทรัพย ์

โดยไดแ้จง้รำยละเอยีดกำรลงมต ิและผลกำรลงคะแนนเสยีงในแต่ละวำระเพื่อใหผู้ท้ี่สนใจ      

ไดร้ับทรำบ 

2. บรษัิทจัดใหม้ีกำรบันทกึเทปกำรประชุมตัง้แต่ตน้จนจบ และจัดท ำบันทกึรำยงำนกำรประชุม       

ผูถ้ือหุน้อย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น โดยเฉพำะรำยละเอยีดของขัน้ตอนกำรลงคะแนน และวธิีกำร      

นับคะแนน รวมถงึผลของคะแนน ทัง้เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสยีง ควำมคดิเห็นและ

ขอ้ซักถำมของผูถ้ือหุน้ทุกรำย โดยเผยแพร่รำยงำนกำรประชมุผูถ้อืหุน้บนเว็บไซตข์องบรษัิท 

(www.begistics.co.th) ภำยใน 14 วันหลังกำรประชมุ ทัง้ฉบับภำษำไทย และภำษำอังกฤษ 

3. บรษัิทใหค้วำมส ำคัญต่อกำรเปิดเผยขอ้มูลทีม่คีวำมถกูตอ้ง ครบถว้น ทันเวลำ เพือ่ใหนั้กลงทุน 

ผู ถ้ือหุ น้  ผู เ้กีย่วขอ้ง และผู ส้นใจทั ่วไปไดร้ ับทรำบผ ่ำนทำงชอ่งทำงกำรสื่อสำรของ             

ตลำดหลักทรัพย ์เว็บไซต์ของบรษัิทและหำกมีประเด็นขอ้สงสัย ควำมคดิเห็น หรอืค ำแนะน ำ 

ส ำม ำรถติด ต่ อ  “ นั ก ลงทุ นสั มพั น ธ์ ”  โท ร ศัพ ท์  02-3673570  ห รือผ่ ำนท ำงอี เม ล 

ir_investment@begistics.co.th และในทุกๆ ควำมคิดเห็น และค ำแนะน ำ ทำงบรษัิทจะได ้

น ำมำพจิำรณำเพือ่ปรับปรุงพัฒนำกำรท ำงำนของบรษัิทใหด้ยีิง่ข ึน้ต่อไป 

 

หมวดที ่2 การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนั (The Equitable Treatment 

of Shareholders) 

ผูถ้อืหุน้ทุกรำย ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร รวมทัง้ผูถ้อืหุน้คนไทย หรอื

ตำ่งชำต ิผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือ รำยย่อย ผูถ้ือหุน้บุคคล หรือ สถำบัน ควรไดร้ับกำรปฏบัิตทิี่เท่ำเทยีมกัน

และเป็นธรรม และเพื่อเป็นกำรสรำ้งควำมมั่นใจใหกั้บผูถ้ือหุน้ว่ำ คณะกรรมกำรบรษัิทและฝ่ำยจัดกำรจะดูแล

ใหก้ำรใชเ้งนิของผูถ้อืหุน้เป็นไปอยำ่งเหมำะสม เป็นปัจจัยส ำคัญตอ่ควำมมั่นใจในกำรลงทนุกับบรษัิท  

บรษัิทจงึตอ้งก ำหนดกำรก ำกับดูแลในเรือ่งตำ่งๆ เพือ่ก ำหนดแนวทำงปฏบัิต ิเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มั่นใจไดว้ำ่บรษัิท

มกีำรปฏบัิตติอ่ผูถ้อืหุน้อยำ่งเท่ำเทยีม ผูถ้อืหุน้ทกุคนจะไดร้ับสทิธพิืน้ฐำนในฐำนะผูถ้อืหุน้ไมแ่ตกตำ่งกัน 

การใหข้อ้มลูกอ่นการประชุมผูถ้อืหุน้  

ในปี 2563 บรษัิทไดจ้ัดกำรประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ประจ ำปี โดยบรษัิทไดป้ฏบัิตติ่อผูถ้ือหุน้ทุกฝ่ำย

อยำ่งเทำ่เทยีมกนั รำยละเอยีดดังนี้  

1. บรษัิทเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นนอ้ยสำมำรถเสนอวำระกำรประชมุเพิม่เตมิและเสนอชือ่บุคคล

เพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชมุสำมัญประจ ำปี ในปี 2563 บรษัิทไดเ้ผยแพร่จดหมำยถงึ

ผูถ้อืหุน้ผ่ำนระบบของตลำดหลักทรัพยเ์พือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สว่นนอ้ยเสนอเรือ่งเพือ่บรรจุเป็นวำระกำร

ประชุมและเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขำ้รับกำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษัิทตำมกระบวนกำร

สรรหำเป็นกำรลว่งหนำ้กอ่นกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ล่วงหนำ้ 3 เดอืน ตำมหลักเกณฑท์ีบ่รษัิท

ก ำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.begistics.co.th 

2. บริษัทมีนโยบำยส่งเสริมใหผู้ถ้ือหุน้ทั ้งรำยย่อยและนักลงทุนสถำบันร่วมประชมุผูถ้อืหุน้          

โดยเลอืกสถำนทีก่ำรคมนำคมสะดวก เพื่อสง่เสรมิใหผู้ถ้ือหุน้เดนิทำงเขำ้ร่วมประชมุไดห้ลำย

ชอ่งทำง  

3. บรษัิทไดแ้จง้ก ำหนดกำรประชมุพรอ้มระเบยีบวำระกำรประชมุและควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

รวมทัง้กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ใชใ้นกำรประชุม ขัน้ตอนกำรออกเสียงมต ิรวมทัง้สทิธกิำรออก

เสียงลงคะแนนต่อตล ำดหล ักท ร ัพ ย แ์ ล ะ เผ ยแพ ร ่ผ ่ำน ท ำง เว ็บ ไซ ต ข์ อ งบ รษิ ัท 

www.begistics.co.th เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบลว่งหนำ้ประมำณ 30 กอ่นวันประชมุ 
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4. บรษัิทไดจั้ดสง่หนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหนำ้ 

14 วันกอ่นวันประชมุ 

5. กำรเพิ่มวำระกำรประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ล่วงหนำ้ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2563 

บรษัิทไมม่กีำรเพิม่วำระกำรประชมุในวันประชมุโดยไม่ไดแ้จง้ไวล้่วงหนำ้ 

6. กำรมอบฉันทะใหผู้อ้ื ่นเขำ้ร่วมประชุมแทนส ำหรับผูถ้ือหุน้ที่เขำ้ประชุมเองไม่ได ้สำมำรถ

มอบฉันทะใหบุ้คคลอืน่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนโดยกรอกแบบในหนังสือ

มอบฉันทะ แบบ ข ที่บรษัิทแนบไปพรอ้มกับหนังสือเชญิประชุม ซึง่ผูถ้ือหุน้สำมำรถก ำหนด

ทศิทำงในกำรออกเสียงได ้นอกเหนือจำกนั้นบรษัิทไดเ้สนอทำงเลือกโดยกำรแจง้ชือ่กรรม

อสิระจ ำนวน 1 ท่ำน เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ที่เขำ้ร่วมประชมุไมไ่ดม้อบอ ำนำจใหบุ้คคลดังกล่ำวเขำ้ร่วม

ประชุมและลงคะแนนเสยีงแทน ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2563 ไม่มผีูถ้ือหุน้มอบ

อ ำนำจใหก้รรมกำรอสิระของบรษัิทเลย   

7. กำรใชบั้ตรลงคะแนนเสียง กำรลงคะแนนเสียงพิจำรณำกำรประชุมในแต่ละวำระ บรษัิทจะ

เลือกใชว้ิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุน้ มีคะแนนหนึ่งเสียงโดยจะใชบั้ตร

ลงคะแนนเสยีง เพือ่ควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได ้ 

 กำรเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินกำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน ในกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้

ประจ ำปี 2563 ระเบียบวำระอนุมัตแิต่งตัง้กรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่พน้จำกต ำแหน่งตำมก ำหนดวำระ 

บรษัิทเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถใชส้ทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยบรษัิทไดเ้ก็บบัตร

ลงคะแนนเสยีงจำกผูถ้อืหุน้ทกุรำยทีเ่ขำ้ร่วมประชมุ ทัง้กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง 

 

การก ากบัดแูลการใชข้อ้มลูภายใน 

คณะกรรมกำรบรษัิทก ำกับดูแลใหม้ีกำรก ำหนดนโยบำยที่ใชใ้นกำรควบคุมเกี่ยวกับกำรใชข้อ้มูล

ภำยใน และกำรซือ้ขำยหลักทรัพยข์องกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน โดยหำ้มบุคคลทีม่ตี ำแหน่ง

หรอืหนำ้ที่ซึง่ล่วงรู ้และ/หรือครอบครองภำยในซือ้ขำยหลักทรัพยข์องบรษัิทในช่วงเวลำ 30 วัน 

กอ่นกำรเปิดเผยงบกำรเงนิประจ ำไตรมำสและประจ ำปี และชว่งเวลำอืน่ที่บรษัิทจะก ำหนดเป็นครัง้

ครำว (Black Out Period) เพื่อใหเ้กดิควำมเสมอภำคและยุตธิรรมต่อผูถ้ือหุน้ทุกรำย และป้องกัน      

มใิหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรที่เกี่ยวขอ้งซือ้ขำยหลักทรัพย์และหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ื่น

ในทำงมชิอบ 

 

กำรควบคุมเกีย่วกับขอ้มูลภำยใน: กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกคนตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภำยใน

ของบรษัิทที่มสีำระส ำคัญ และยังไม่ไดเ้ปิดเผยสำรสนเทศต่อสำธำรณชนเพือ่ประโยชน์ของตนเอง

และผูอ้ื่น และยดึถือปฏบัิตติำมนโยบำยกำรเก็บรักษำและกำรใชข้อ้มูลภำยในที่บรษัิทก ำหนดไว ้

อยำ่งเคร่งครัด 

 

กำรถือหลักทรัพย์ของบรษัิท: กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษัิทมีสทิธเิสรีภำพในกำร

ลงทุนซือ้ขำยหลักทรัพยข์องบรษัิท แต่เพือ่ป้องกันมใิหเ้กดิควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ กรรมกำร 

ผูบ้รหิำร และพนักงำน รวมถงึคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิำวะ ตอ้งไม่ซือ้ ขำย โอน หรือรับ

โอนหลักทรัพย์ของบรษัิทในช่วงระยะเวลำ 1 เดือนก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงนิแก่สำธำรณชน          

ในกรณีที่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน รวมถงึคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิำวะ มีกำร ซือ้ 

ขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบรษัิท จะตอ้งจัดท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือหลักทรัพย ์

ตลอดจนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืครองหลักทรัพยข์องบรษัิทตอ่หน่วยงำนก ำกับดแูลใหร้ับทรำบตำม

เกณฑท์ี่ก ำหนด นอกจำกนี้ เลขำนุกำรบรษัิทมีหนำ้ทีร่วบรวมขอ้มูลกำรถอืหลักทรัพยข์องกรรมกำร

และผูบ้รหิำรรวมถงึคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติภิำวะ ใหท้ี่ประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทรับทรำบ

เป็นประจ ำทกุไตรมำส 

 

ทัง้นี้ หำกกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนรำยใดฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัตติำมระเบียบว่ำดว้ยกำรควบคุม

เกีย่วกับสำรสนเทศภำยใน และระเบยีบว่ำดว้ยกำรถอืหลักทรัพยข์องบรษัิท รวมทัง้หลักเกณฑอ์ืน่ๆ 

ของหน่วยงำนก ำกับดูแลที่เกี่ยวขอ้ง ถือเป็นควำมผดิทำงวนัิยตำมระเบียบบรษัิท และอำจมีโทษ

ตำมกฎหมำย 
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การก ากบัดแูลดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บรษัิทมีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกวำ้ง โปร่งใส และเป็นธรรม         

โดยก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกคน หำ้มประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบรษัิท 

หลกีเลีย่งกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกับตนเองหรอืบุคคล/นติบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่ำจกอ่ใหเ้กดิควำม

ขัดแยง้ทำงผลประโยชน์กับบรษัิท โดยคณะกรรมกำรบรษัิทมีหนำ้ที่ดูแลใหบ้รษัิทมกีำรปฏบัิตติำม

หลักเกณฑ ์วธิกีำร และกำรเปิดเผยขอ้มลูรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกัน ตำมทีก่ฎหมำยหรอืหน่วยงำนก ำกับ

ดแูลก ำหนดไวอ้ยำ่งเคร่งครัด 

 

ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรที่เกีย่วโยงกัน รำยกำรนัน้จะตอ้งเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรคำ้

ท่ัวไปตำมหลักกำรที่คณะกรรมกำรบรษัิทอนุมัต ิดว้ยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม เปรยีบเสมอืนกำร

ท ำรำยกำรกับบคุคลภำยนอก และค ำนงึถงึประโยชนส์งูสดุของบรษัิท โดยผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีจะตอ้งไม่

มสีว่นในกำรพจิำรณำรำยกำรทีต่นมคีวำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นรำยกำรทีเ่กีย่ว

โยงกันที่ไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรคำ้ท่ัวไปตำมหลักกำรที่คณะกรรมกำรบรษัิทอนุมัติ ซึ่งอำจ

กอ่ใหเ้กดิควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ ตอ้งผ่ำนกำรสอบทำนและใหค้วำมเห็นจำกคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ กอ่นน ำเสนอขออนุมัตจิำกคณะกรรมกำรบรษัิทหรอืผูถ้อืหุน้ 

 

การรายงานการมสีว่นไดเ้สยี 

กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษัิทมหีนำ้ทีร่ำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยีของตนเองและของบคุคลทีม่คีวำม

เกี่ยวขอ้ง ซึง่เป็นส่วนไดเ้สียที่เกี่ยวขอ้งกับกำรบรหิำรจัดกำรกจิกำรของบรษัิท ตำมหลักเกณฑ ์

เงื่อนไข และวิธีกำรตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนก ำหนด โดยเลขำนุกำรบรษัิทมีหนำ้ที่

รวบรวมและจัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียใหแ้ก่ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบทรำบ ภำยใน 7 วันท ำกำร นับแตวั่นทีไ่ดร้ับรำยงำน 

 

หมวดที ่3 บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี (The Role of Stakeholders) 

3.1 การเคารพสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ๆ 

 บรษัิทสง่เสรมิใหม้กีำรด ำเนนิธรุกจิบนพืน้ฐำนของควำมเป็นธรรม และยดึถอืประโยชนร์่วมกันระหวำ่ง

บรษัิทและผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่ต่ำงๆ เป็นส ำคัญ โดยมกีำรก ำหนดนโยบำยในกำรปฏบัิตติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีดังนี้ 

▪ นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัผูถ้อืหุน้ 

สรำ้งกำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและมั่นคง เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ไดร้ับผลตอบแทนที่ยั่งยืน         

โดยมีผลประกอบกำรที่ดแีละมีประสทิธภิำพ เคำรพสทิธขิองผูถ้ือหุน้ในกำรไดร้ับขอ้มูลที่
จ ำเป็นโดยเท่ำเทียมกัน เปิดเผยขอ้มูลที่ถูกตอ้งตำมควำมเป็นจรงิ ด ำเนนิธุรกจิดว้ยควำม
ซือ่สตัยส์จุรติ โปร่งใส เป็นธรรม 

โดยมแีนวปฏบัิตติอ่ผูถ้อืหุน้ดังนี้  

 1.เคำรพสทิธแิละปฏบัิตติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกัน  

 2.ปฏบัิตหินำ้ที่ดว้ยควำมซือ่สัตยส์ุจรติ และด ำเนินกำรใดๆ ดว้ยควำมระมัดระวังรอบคอบ
เพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหุน้ 

 3. มีกำรเผยแพร่ข่ ำวสำรและสำรสนเทศต่ ำงๆ ผ่ ำนทำงเว็บไซต์ของบริษั ทที ่
www.begistics.co.th 

 4. เสนอรำยงำนฐำนะทำงกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำนและขอ้มูลเพิม่เตมิที่ถูกตอ้งครบถว้น 
เพยีงพอและทันเวลำตอ่กำรตัดสนิใจ  

▪ นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัลูกคา้ 

สรำ้งควำมพงึพอใจแกลู่กคำ้เพือ่ใหไ้ดร้ับบรกิำรทีด่ ีโดยปฏบัิตติอ่ลกูคำ้อยำ่งเป็นธรรมและ

เหมำะสม ใหข้อ้มูลเกีย่วกับกำรบรกิำรอย่ำงครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บดิเบือนขอ้เท็จจรงิ 

http://www.begistics.co.th/
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ส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกคำ้ เพื่อน ำผลที่ไดม้ำพัฒนำปรับปรุงกำรใหบ้รกิำรอย่ำง
ตอ่เนื่อง 

ทัง้นี้บรษัิทยังไม่เคยไดร้ับเรื่องรอ้งเรียนจำกลูกคำ้แต่อย่ำงใดและมีแนวทำงปฏิบัติต่อ
ลกูคำ้ดังนี้  

 1.ปฎิบัติต่อลูกคำ้อย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม และตั ้งอยู่บนพื้นฐำนของกำรไดร้ับ
ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมทัง้สองฝ่ำย 

 2. ใหข้อ้มลูขำ่วสำรเกีย่วกับกำรบรกิำรอยำ่งครบถว้นถกูตอ้งเพยีงพอและทันตอ่เหตุกำรณ์  

 3. กำรรักษำควำมลับของลูกคำ้และไม่น ำไปใชเ้พื่อประโยชน์โดยมชิอบ เวน้แต่จะไดร้ับ
อนุญำตจำกลูกคำ้และผูม้ีอ ำนำจของบรษัิทกอ่นหรือเป็นขอ้มูลที่ตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกที่
เกีย่วขอ้งตำมบทบังคับของกฎหมำย  

▪ นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัคูค่า้หรอืพนัธมติรทางธุรกจิ  

 แนวปฏบัิตติอ่คูค่ำ้หรอืพันธมติรทำงธรุกจิดังนี้  

ปฏิบัติกับคู่คำ้ดว้ยควำมเสมอภำคและค ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนำและรักษำ
สัมพันธภำพที่ยั่งยืนกับคู่คำ้ และสรำ้งควำมเชือ่ถือซึง่กันและกัน โดยบรษัิทยดึถือปฏบัิติ
ตำมระเบยีบกำรจัดซือ้จัดจำ้ง ซึง่มกีำรก ำหนดขัน้ตอนและวธิปีฏบัิตไิวอ้ยำ่งชัดเจน 

▪ นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัเจา้หนี ้

ปฏบัิตติำมเงือ่นไขทีม่ีต่อเจำ้หนี้อย่ำงเคร่งครัด ควบคมุใหม้กีำรช ำระคนืเงนิกูแ้ละดอกเบีย้

ใหกั้บเจำ้หนี้เงนิกูย้ืมทุกประเภทอย่ำงครบถว้นตำมก ำหนดเวลำ และปฏบัิตติำมเงื่อนไข
กำรกูย้มืเงนิตำมขอ้ตกลงอยำ่งครบถว้น 

▪ นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัพนกังาน 

ดูแลและปฏบัิตติ่อพนักงำนอย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม ทัง้ในดำ้นโอกำส ผลตอบแทน 

กำรแต่งตัง้โยกยำ้ย กำรพัฒนำศักยภำพ ตลอดจนกำรควบคุมดูแลสภำพแวดลอ้มในกำร
ท ำงำนใหม้ีควำมปลอดภัยต่อชวีติและทรัพยส์นิของพนักงำน เปิดรับฟังควำมคดิเห็นและ

ขอ้เสนอแนะจำกพนักงำน และมกีำรปฏบัิตติ่อพนักงำนทุกระดับดว้ยควำมเป็นธรรมโดยไม่
เลอืกปฏบัิต ิ

▪ นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัคูแ่ขง่ทางการคา้ 

 ด ำเนินธุรกิจภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหำขอ้มูลที่เป็น

ควำมลับของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยวธิกีำรทีไ่มส่จุรติหรอืไมเ่หมำะสม และไม่กระท ำกำรใดๆ 
ทีเ่ป็นกำรละเมดิทรัพยส์นิทำงปัญญำของผูอ้ืน่หรอืคู่แขง่ทำงกำรคำ้ 

▪ นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 

ปฏบัิตติำมกฎหมำย และ/หรอืกฎระเบยีบที่เกีย่วขอ้ง ดูแลป้องกันมใิหก้ำรด ำเนนิงำนของ
บรษัิทก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อคุณภำพชวีติของสังคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม สง่เสรมิ

และสรำ้งสรรค์สังคม ทัง้ในส่วนของกำรพัฒนำคุณภำพชวีติ กำรส่งเสรมิดำ้นกำรศกึษำ 
กำรประหยัดพลังงำน  และกำรรักษำสิง่แวดลอ้ม เพือ่ควำมเจรญิกำ้วหนำ้ตอ่สงัคมโดยรวม 

▪ ภาครฐั: ใหค้วำมร่วมมือและสนับสนุนนโยบำยภำครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชำติ
ภำยใตก้ฎหมำยและหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

▪ องคก์รอสิระและองคก์รอืน่ๆ ในสงัคม: ยกระดับควำมร่วมมือและแลกเปลีย่นขอ้มูลกับ
องคก์รอสิระและองคก์รอืน่ๆ ในสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนำสังคมและประเทศชำตใิหเ้ตบิโต

อย่ำงยั่งยนื และตอบสนองควำมคำดหวังของสังคมอย่ำงสรำ้งสรรคแ์ละเกดิประโยชน์ต่อ
สว่นรวม 
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▪ นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการเคารพสทิธมินุษยชน  

บรษัิทตระหนักถงึควำมส ำคัญตอ่กำรเคำรพสทิธมินุษยชนของบคุคลทุกคน โดยปฏบัิตติอ่

ทกุคนอย่ำงเท่ำเทยีม ปรำศจำกกำรเลอืกปฏบัิต ิสนับสนุน สง่เสรมิสทิธมินุษยชน หลกีเลีย่งกำรกระท ำทีเ่ป็น

กำรละเมดิสทิธมินษุยชน นอกจำกนี้บรษัิทยังตระหนักถงึควำมส ำคัญในดำ้นแรงงำนโดยปฏบัิตติ่อพนักงำน

ตำมกฎหมำยแรงงำน และขอ้บังคับตำ่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับแรงงำนอยำ่งเป็นธรรม 

1. กรรมกำรและพนักงำนทุกคนตระหนักในสทิธ ิเสรีภำพส่วนบุคคล และจะด ำเนินกำรให ้

ควำมคุม้ครอง ไมใ่หถู้กลว่งละเมดิ ดังนัน้ กำรใช ้กำรเปิดเผย หรอืกำรถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนบุคคล จะกระท ำ

มไิด ้เวน้แตไ่ดก้ระท ำโดยสจุรติตำมทีก่ฎหมำยบัญญัต ิ

2. กรรมกำรและพนักงำนทุกคนตระหนักในควำมเป็นมนุษยแ์ละควำมเท่ำเทียมกัน โดยจะ

ปฏบัิตติ่อผูม้สีว่นไดเ้สยีดว้ยควำมเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบัิตเินื่องจำกควำมเหมอืนหรอืควำมแตกต่ำง ไม่ว่ำจะ

เป็นทำงกำยหรือจติใจ เชือ้ชำต ิสัญชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ กำรศกึษำ เป็นตน้ หลีกเลี่ยงกำรแสดงควำม

คดิเห็นอยำ่งใดทีเ่กีย่วขอ้งในเรือ่งดังกลำ่วอันอำจน ำไปสูค่วำมขัดแยง้ 

3. กรรมกำรและพนักงำนทุกคนตระหนักในหลักสทิธมินุษยชนตำมหลักสำกล สอดคลอ้งกับ

ปฏญิญำสำกลวำ่ดว้ยสทิธมินุษยชนของสหประชำชำต ิ(Universal Declaration of Human Rights) 

▪ นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา  

 บริษัทถือว่ำทรัพย์สนิทำงปัญญำเป็นทรัพย์สนิที่มีค่ำ พนักงำน หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งตอ้งช่วยกัน

ปกป้อง และดูแลรักษำทรัพย์สนิทำงปัญญำของบรษัิทใหพ้น้จำกำรน ำไปใช ้หรือเผยแพร่โดยไม่ไดร้ับ

อนุญำต รวมทัง้ตอ้งเคำรพ และไมล่ะเมดิในทรัพยส์นิทำงปัญญำของผูอ้ืน่ 

ค ำนยิำม 

ทรัพย์สนิทำงปัญญำ หมำยถงึ ผลงำนอันเกดิจำกกำรประดษิฐ์ คดิคน้ หรือสรำ้งสรรค์ของมนุษย ์       

ซึง่เนน้ที่ผลผลติของสติปัญญำและควำมช ำนำญ โดยไม่ค ำนึงถึงชนิดของกำรสรำ้งสรรค์หรือวธิีในกำร

แสดงออก ทรัพยส์นิทำงปัญญำอำจแสดงออกในรูปแบบของสิง่ทีจั่บตอ้งได ้เชน่ สนิคำ้ต่ำงๆ หรอืในรูปของ

สิง่ทีจ่ับตอ้งไมไ่ด ้เชน่ บรกิำร แนวคดิในกำรด ำเนนิธรุกจิ กรรมวธิกีำรผลติทำงอตุสำหกรรม 

ลขิสทิธิ ์(Copyright) หมำยถงึ สทิธแิต่เพียงผูเ้ดียวของผูส้รำ้งสรรคท์ี่จะกระท ำกำรใดๆ เกีย่วกับ

งำนที่ผูส้รำ้งสรรค์ไดท้ ำขึ้นตำมประเภทลิขสิทธิ์ที่กฎหมำยก ำหนด ไดแ้ก่ งำนวรรณกรรม นำฏกรรม 

ศลิปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภำพยนตร์ สิง่บันทกึเสียง งำนแพร่เสียงแพร่ภำพ หรืองำนอื่นใดใน

แผนกวรรณคด ีแผนกวทิยำศำสตร ์หรอืแผนกศลิปะ ไม่ว่ำงำนดังกล่ำวจะแสดงออกโดยวธิหีรอืรูปแบบอย่ำง

ใดๆ  

สิทธิบัตร (Patent) คือ ห นังสือส ำคัญที่ รัฐออกให เ้พื่อคุ ม้ครองกำรประดิษฐ์ (Invention)             

หรือกำรออกแบบผลติภัณฑ์ (Industrial Design) ที่มีลักษณะตำมที่กฎหมำยก ำหนด ไดแ้ก่สทิธบัิตรกำร

ประดษิฐ ์สทิธบัิตรกำรออกแบบผลติภัณฑ ์และอนุสทิธบัิตร  

เครือ่งหมำยกำรคำ้ (Trademark) คอืเครือ่งหมำยที่ใชห้รอืจะใชกั้บสนิคำ้ หรอื เครือ่งหมำยบรกิำร 

(Service Mark) เครือ่งหมำยรับรอง (Certification Mark) เครือ่งหมำยร่วม (Collective Mark) เพือ่แสดงว่ำ

สนิคำ้ทีใ่ชเ้ครือ่งหมำยนัน้แตกตำ่งกับสนิคำ้ทีใ่ชเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้ของบคุคลอืน่  

 

 

แนวทำงกำรปฏบัิต ิ

1. กรรมกำรและพนักงำนตระหนักว่ำ ผลที่เกดิจำกกำรปฏิบัติงำนตำมหนำ้ที่เป็นทรัพย์สนิทำง

ปัญญำของบรษัิท ตำมควำมหมำยของกฎหมำย และมหีนำ้ทีใ่หค้วำมร่วมมอื ชว่ยเหลอืในกำร

แสดงสทิธ ิหรอืขอรับควำมคุม้ครองทรัพยส์นิทำงปัญญำทีบ่รษัิทเป็นเจำ้ของ 

2. ดแูลรักษำทรัพยส์นิทำงปัญญำของบรษัิทไม่ใหถ้กูละเมดิ เปิดเผย ท ำซ ้ำ ดัดแปลง หรอืกระท ำ

กำรใดๆ โดยไมไ่ดร้ับอนุญำตจำกบรษัิท 

3. ใหค้วำมเคำรพ และไม่ละเมดิทรัพยส์นิทำงปัญญำของผูอ้ืน่ ตรวจสอบผลงำนอันเป็นสทิธขิอง

บคุคลภำยนอกทีไ่ดร้ับมำ หรอืทีจ่ะน ำมำใชกั้บบรษัิท 
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4. ในกำรเขำ้ท ำสญัญำ หรอืนติกิรรมใดๆ ควรตกลงเกีย่วกับสทิธใินทรัพยส์นิทำงปัญญำใหช้ดัเจน  

5. ใหค้วำมร่วมมือในกำรแสดงสทิธิ หรือขอรับควำมคุม้ครองสทิธิของทรัพย์สนิทำงปัญญำที่

บรษัิทเป็นเจำ้ของ 

6. รำยงำนต่อผูบั้งคับบัญชำ หรือผูดู้แลงำนดำ้นทรัพยส์นิทำงปัญญำเมื่อพบกำรกระท ำที่เห็นว่ำ

เป็นกำรละเมิดสทิธิ อำจน ำไปสู่กำรละเมิดสทิธิ หรือกำรกระท ำที่อำจก่อใหเ้กิดขอ้พิพำท

เกีย่วกับทรัพยส์นิทำงปัญญำของบรษัิท 

7. กรรมกำรและพนักงำนตระหนักและใหค้วำมเคำรพ และไม่ลว่งละเมดิทรัพยส์นิทำงปัญญำของ

ผูอ้ืน่ หำกมกีรณีเกดิขึน้ ใหแ้จง้ตอ่คณะกรรมกำรหรอืหัวหนำ้หน่วยงำนโดยตรงทันท ี

▪     นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัยบ์รษิทั และการใชข้อ้มลูภายใน 

ในปี 2561 คณะกรรมกำรบรษัิทไดม้กีำรทบทวนประมวลจรยิธรรมโดยมกีำรเพิม่เตมิแนวปฏบัิติ

เกีย่วกับกำรซือ้ขำยหลักทรัพยบ์รษัิท และกำรใชข้อ้มลูภำยใน ดังตอ่ไปนี้ 

แนวทำงปฏบัิต ิ

1. กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกคนตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูภำยในของบรษัิททีม่สีำระส ำคัญ และยัง

ไมไ่ดเ้ปิดเผยสำรสนเทศตอ่สำธำรณชนเพือ่ประโยชนข์องตนเอง และผูอ้ืน่ 

2. กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษัิทมีสทิธเิสรีภำพในกำรลงทุนซือ้ขำยหลักทรัพยข์อง

บรษัิท แต่เพื่อป้องกันมใิหเ้กดิควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน 

รวมถงึคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิำวะ ตอ้งไม่ซือ้ขำย โอน หรอืรับโอนหลักทรัพยข์อง

บรษัิทในชว่งระยะเวลำ 1 เดอืนก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงนิแกส่ำธำรณชน และภำยหลังจำกมี

กำรเปิดเผยงบกำรเงนิรำยไตรมำสและงบกำรเงนิประจ ำปีเพือ่ใหป้ระชำชนไดเ้ขำ้ถงึขอ้มูลอยำ่ง

ท่ัวถงึอยำ่งนอ้ย 24 ชัว่โมง 

3. กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ มีกำรซื้อขำย 

โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบรษัิท จะตอ้งจัดท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์

ตลอดจนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืครองหลักทรัพยข์องบรษัิทตอ่หน่วยงำนก ำกับดแูลใหร้ับทรำบ

ตำมเกณฑท์ีก่ ำหนด 

4. เลขำนุกำรบรษัิทมีหนำ้ที่รวบรวมขอ้มูลกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำร และผูบ้รหิำรรวมถึง         

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิำวะ ใหท้ี่ประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทรับทรำบเป็นประจ ำทุก

ไตรมำส 

ทัง้นี้ หำกกรรมกำรผูบ้รหิำร และพนักงำนรำยใดฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำดว้ยกำรควบคุม

เกีย่วกับสำรสนเทศภำยใน และระเบยีบว่ำดว้ยกำรถือหลักทรัพยข์องบรษัิท รวมทัง้หลักเกณฑอ์ืน่ๆ 

ของหน่วยงำนก ำกับดูแลที่เกี่ยวขอ้ง ถือเป็นควำมผดิทำงวนัิยตำมระเบียบบรษัิท และอำจมีโทษ

ตำมกฎหมำย 

 

การก ากบัตดิตามและสอบทาน 

ฝ่ำยบรหิำรจะทบทวนนโยบำยฉบับนี้ และเสนอใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษัิท

พิจำรณำอนุมัติ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง รวมทั้งก ำกับ และติดตำมกำรน ำนโยบำยฉบับนี้ไปปฏิบัติและ            

ใหค้ ำแนะน ำตำ่งๆ อยำ่งตอ่เนื่อง ทัง้นี้ หำกตอ้งมกีำรปรับปรุงใด ๆ ตอ้งด ำเนนิกำรโดยเร็วทีส่ดุ 

 

กระบวนการลงโทษ 

กำรลงโทษใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบวำ่ดว้ยวนัิยพนักงำนบรษัิท และ/หรอืขอ้กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.2 การแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน 

 บรษัิทมมีำตรกำรดูแลผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำยใหส้ำมำรถรอ้งเรยีนกับบรษัิทผ่ำนชอ่งทำงต่ำงๆ เพือ่เพิม่

ประสทิธภิำพในกำรดูแลผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำย  

บรษัิทมีมำตรกำรดูแลผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยใหส้ำมำรถรอ้งเรียนกับบรษัิทผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ           

เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรดูแลผูม้ีส่วนไดเ้สยีทุกฝ่ำย โดยบรษัิทไดจ้ัดท ำนโยบำยใหค้วำมคุม้ครองผูใ้ห ้
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ขอ้มูลและกำรสอบสวนเรือ่งรอ้งเรียน โดยสำมำรถรอ้งเรยีนหรอืแสดงควำมคดิเห็นต่อบรษัิทตำมระเบยีบว่ำ

ดว้ยกระบวนกำรรับและพจิำรณำขอ้รอ้งเรยีนผำ่นชอ่งทำงตำ่งๆ ดังนี้  

 

จดหมำย 

เลขำนุกำรบรษัิท 

บรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) 

3656/64 อำคำรกรนีทำวเวอร ์ชัน้ 19 ยนูติ K 

ถนนพระรำม4 แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 

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

อเีมล ์  ir_investment@begistics.co.th 

โทรศัพท ์    : (662)-367-3570-6 

โทรสำร    : (662)-367-3577 
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หมวดที ่4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 

 

การเปิดเผยขอ้มลู 

บรษัิทยึดมั่นในหลักกำรเปิดเผยขอ้มูลที่มีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ท่ัวถึง และทันเวลำ          

ทัง้ขอ้มูลทำงกำรเงนิและขอ้มลูทีไ่ม่ใชท่ำงกำรเงนิ เพือ่ใหนั้กลงทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำยทัง้ในประเทศ

และต่ำงประเทศมขีอ้มูลทีเ่ชือ่ถอืได ้เพยีงพอต่อกำรตัดสนิใจอย่ำงสม ่ำเสมอ และสะดวกในกำรเขำ้ถงึทัง้ใน

รูปแบบเอกสำร ระบบกำรแจง้ข่ำวของตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เว็บไซตข์องบรษัิท และกำรแถลง

ขำ่ว ซึง่ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยประกอบดว้ย  

- ขอ้มูลทำงกำรเงินและข่ำวสำรที่ส ำคัญของบริษัท อำทิ ขอ้มูลงบกำรเงินของบริษัท และ          

บริษัทย่อย ขอ้มูลเกี่ยวกับผูถ้ือหุน้รำยใหญ่และสิทธิในกำรออกเสียง ขอ้มูลเกี่ยวกับกรรมกำรและ

คณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่ง ๆ นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล จรรยำบรรณและนโยบำยกำรก ำกับดแูลกจิกำร  

- ขอ้มลูควำมเคลือ่นไหวและขำ่วกจิกรรมทีส่ ำคัญของบรษัิท 

 

ผูม้หีนา้ทีใ่นการเปิดเผยขอ้มลู 

ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร หรือผูท้ี่ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรมอบหมำยใหเ้ป็นผูด้ ำเนินกำรเปิดเผย

ขอ้มลูของบรษัิทโดยตอ้งยดึถอืหลักกำรดำ้นควำมถกูตอ้ง ครบถว้น ทันตอ่เวลำ และเทำ่เทยีมกัน 

เลขำนุกำรบรษัิท รับผดิชอบในกำรเปิดเผยสำรสนเทศทีส่ ำคัญต่อตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ผูถ้อืหุน้ และนักลงทนุ 

ผูบ้รหิำรระดับสงูในสำยงำนกำรเงนิ และหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ ์รับผดิชอบในกำรใหข้อ้มูลและ

ตอบขอ้ซักถำมของผูถ้ือหุน้ นักลงทุน นักวเิครำะหห์ลักทรัพย ์และบุคคลท่ัวไป เกีย่วกับขอ้มูลทำงกำรเงนิ 

ผลกำรด ำเนินงำน ลักษณะกำรประกอบธุรกจิ นโยบำยบรษัิท แผนงำนและกำรลงทุน โครงกำรระหว่ำงกำร

พัฒนำ โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ ปัจจัยทีอ่ำจมผีลตอ่กำรเปลีย่นแปลงของผลกำรด ำเนนิงำนทีส่ ำคัญ 

ผูท้ีไ่มม่หีนำ้ทีร่ับผดิชอบในกำรเปิดเผยขอ้มูลของบรษัิท หรอื ไมใ่ชผู่ท้ีไ่ดร้ับมอบหมำยจำกประธำน

เจำ้หนำ้ที่บรหิำร หำ้มเปิดเผยขอ้มูลภำยในที่อำจมีผลกระทบต่อชือ่เสยีงและภำพลักษณ์ของบรษัิท รวมถงึ

ขอ้มลูทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรเปลีย่นแปลงของรำคำและปรมิำณกำรซือ้ขำยหลักทรัพยข์องบรษัิท 

 

การก ากบัดแูลการด าเนนิงานของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 

 คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแล

ผลประโยชนใ์นเงนิลงทนุของบรษัิท ดังนี้ 

1. สง่เสรมิใหบ้รษัิทยอ่ยและบรษัิทร่วมน ำหลักกำรก ำกับดแูลกจิกำรทีด่มีำปฏบัิต ิ

2. คณะกรรมกำรบรษัิทคัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบรษัิทเขำ้เป็นกรรมกำร และผูบ้รหิำรใน

บรษัิทยอ่ยและบรษัิทร่วม 

3. ก ำกับดแูลโดยนโยบำยทีก่ ำหนดโดยบรษัิท ผำ่นกรรมกำรตัวแทนและผูบ้รหิำร 

4. พจิำรณำเรื่องที่มีควำมส ำคัญ รวมทัง้นโยบำยที่ส ำคัญต่ำงๆ เช่น แผนธุรกจิ กลยุทธ ์กำรเพิม่

ทนุหรอืลดทนุ กำรเลกิบรษัิท เป็นตน้ 

5. ตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำนโดยฝ่ำยบรหิำร คณะกรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรของบรษัิท 

6. ดูแลใหบ้รษัิทย่อยและบรษัิทร่วมปฏบัิตติำมกฎระเบยีบและขอ้บังคับที่เกีย่วขอ้งของหน่วยงำน

ก ำกับดูแล ไดแ้ก่ รำยกำรระหว่ำงกัน รำยกำรไดม้ำและจ ำหน่ำยไปซึง่ทรัพย์สนิ กำรเปิดเผย

ขอ้มูลที่ส ำคัญตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด รวมถงึดูแลใหม้ีกำรจัดท ำบัญชแีละรำยงำนทำงกำรเงนิ

ถกูตอ้งตำมทีค่วร ตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งและตำมมำตรฐำนกำรบัญชทีีร่ับรองท่ัวไป 

7. พิจำรณำกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ ของบริษัทย่อย ที่มีนัยส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกจิ หรือฐำนะ

กำรเงนิของบรษัิท โดยก ำหนดใหก้ำรท ำธรุกรรมต่ำงๆ ตอ้งไดร้ับอนุมัตจิำกคณะกรรมกำรบรษัิท

ทกุครัง้ 

8. ก ำหนดใหม้กีำรตรวจสอบโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพือ่ใหม้ั่นใจว่ำมกีำรควบคุมภำยในที่

ก ำหนดไวเ้พยีงพอและมปีระสทิธภิำพ 

9. กำรเปิดเผยขอ้มลูทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทย่อย บรษัิทไดว้ำ่จำ้งผูส้อบบัญชี

รับอนุญำตจำกส ำนักงำนสอบบัญชีเดียวกันเพื่อท ำหนำ้ที่ตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูลทำง

กำรเงนิและทีม่ใิชท่ำงกำรเงนิมำเปิดเผยในงบกำรเงนิของบรษัิท 

ทัง้นี้รำยละเอยีดกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรและผูบ้รหิำรในบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม ปรำกฎตำมเอกสำร

แนบ 2 



 

รายงานประจ าปี 2563 

บริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน)   53 

 

 

ผูส้อบบญัช ีและการจดัท ารายงานทางการเงนิ 

งบกำรเงนิของบรษัิทไดร้ับกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชทีี่มีควำมเป็นอสิระ มีควำมรูค้วำมช ำนำญ 

และมีคุณสมบัตคิรบถว้นตำมที่ก ำหนด เพื่อใหค้วำมมั่นใจแก่คณะกรรมกำรบรษัิทและผูถ้ือหุน้ว่ำงบกำรเงนิ

ของบรษัิทและบรษัิทย่อยสะทอ้นใหเ้ห็นฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทไดต้ำมควำมเป็น

จรงิ โดยบรษัิทมนีโยบำยในกำรเปลีย่นแปลงผูส้อบบัญชทีุกรอบระยะเวลำ 5 ปี เพื่อใหก้ำรใหค้วำมเห็นของ

ผูส้อบบัญชมีีควำมเป็นอสิระอย่ำงแทจ้รงิ คณะกรรมกำรบรษัิทใหค้วำมส ำคัญและรับผดิชอบต่องบกำรเงนิ

ของบรษัิท บรษัิทย่อย และบรษัิทร่วม ซึง่จัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนและหลักกำรบัญชทีี่รับรองท่ัวไป โดยใช ้

นโยบำยกำรบัญชทีีเ่หมำะสมตำมหลักควำมระมัดระวัง ถูกตอ้ง และครบถว้น เพื่อใหส้ำมำรถสะทอ้นผลกำร

ด ำเนินงำนของบรษัิทตำมควำมเป็นจรงิ คณะกรรมกำรบรษัิทจัดใหม้ีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และ

เปิดเผยขอ้มูลที่ส ำคัญอย่ำงโปร่งใสและเพียงพอ โดยรำยงำนต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์และตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่ำงต่อเนื่อง 

เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และนักลงทนุ นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ

มีหนำ้ที่สอบทำนควำมน่ำเชือ่ถือและควำมถูกตอ้งของรำยงำนทำงกำรเงนิ รวมทัง้ระบบควบคุมภำยในให ้

เป็นไปอยำ่งเพยีงพอและเหมำะสม เพือ่ใหม้ั่นใจวำ่งบกำรเงนิของบรษัิทสำมำรถเชือ่ถอืได ้

ในปี 2563 บรษัิทจ่ำยคำ่ตอบแทนของผูส้อบบัญช ีดังนี้ 

● ค่ำสอบบัญชแีละค่ำสอบทำนรำยไตรมำสของบรษัิท จ ำนวน 1,680,000 บำท ค่ำสอบบัญชแีละ             

คำ่สอบทำนรำยไตรมำสของบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม จ ำนวน 425,000 บำท 

● ค่ำตอบแทนอืน่ (Non-Audit fee) ของบรษัิทใหส้ ำนักงำนสอบบัญชทีี่ผูส้อบบัญชสีังกัด จ ำนวน         

66,760 บำท  

 

หมวดที ่5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board 

of Directors) 

 

 5.1 โครงสรา้งคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบรษัิทประกอบดว้ยบุคคลซึง่มคีวำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์

ต่อกำรด ำเนินธุรกจิและมีควำมมุ่งมั่นที่จะบรหิำรงำนใหเ้กดิประสทิธภิำพ มีกำรเตบิโตอย่ำงมีคุณภำพ และ

ย่ังยืนโดยมุ่งเนน้กำรบริหำรงำนที่มีจริยธรรมและก่อใหเ้กิดประโยชน์ส ูงส ุดต ่อผู ถ้ ือหุ น้ เป็นส ำค ัญ              

โดยคณะกรรมกำรบรษัิทท ำหนำ้ที่ก ำหนดนโยบำย วสิัยทัศน์ ภำรกจิ เป้ำหมำย ตลอดจนก ำกับดูแลฝ่ำย

บรหิำรเพือ่ใหก้ำรบรหิำรเป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว ้ภำยใตก้ฎหมำย ขอ้บังคับ และมตทิี่ประชุมผูถ้ือ

หุน้ ดว้ยควำมรับผดิชอบ ระมัดระวัง ซือ่สตัย ์ โปร่งใส ตำมหลักกำรก ำกับดแูลกจิกำรทีด่ ี 

 

ปัจจุบัน คณะกรรมกำรของบรษัิทมีจ ำนวน 8 ท่ำน ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน         

ซึ่งจะท ำกำรใหเ้กิดกำรถ่วงดุลในกำรออกเสียงในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ตำมเกณฑ์ ที่ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกับดูแลหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์และตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนดตำม

ขอ้บังคับของบรษัิทก ำหนดไวว้่ำในกำรประชมุใหญ่ผูถ้ือหุน้สำมัญประจ ำปี กรรมกำรตอ้งออกจำกต ำแหน่ง

หนึง่ในสำม ถำ้จ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ีส่ดุกับสว่น

หนึง่ในสำม กรรมกำรทีจ่ะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ใหใ้ชว้ธิี

จับฉลำกกันว่ำผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปใหก้รรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผูอ้อกจำก

ต ำแหน่ง อยำ่งไรก็ตำม กรรมกำรทีอ่อกตำมวำระนัน้อำจไดร้ับเลอืกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหมก็่ได ้

 นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบรษัิทยังไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมกำร 4 ชดุ ไดแ้ก ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรบรหิำร       

เพือ่ปฏบัิตหินำ้ทีเ่ฉพำะเรือ่งและเสนอเรือ่งใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทพจิำรณำหรอืรับทรำบ ตำมขอบเขตอ ำนำจ

หนำ้ทีท่ีก่ ำหนด 

 บรษัิทไดแ้บ่งแยกบทบำทหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบรษัิทกับผูบ้รหิำรอย่ำง

ชัดเจนโดย คณะกรรมกำรบรษัิทท ำหนำ้ที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของผูบ้รหิำร

ในระดับนโยบำย ในขณะทีผู่บ้รหิำรท ำหนำ้ทีบ่รหิำรงำนของบรษัิทในดำ้นต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนด 

ทัง้นี้ บรษัิทมเีลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรษัิท  ซึง่ท ำหนำ้ทีใ่หค้ ำแนะน ำดำ้นกฎเกณฑต์่ำงๆ ทีค่ณะกรรมกำร

จะตอ้งทรำบและปฏบัิตหินำ้ที่ในกำรดูแลกจิกรรมของคณะกรรมกำร รวมทัง้ประสำนงำนใหม้ีกำรปฏบัิตติำม

มตคิณะกรรมกำร  รวมทัง้จัดท ำกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทและกำรประชุมผูถ้ือหุน้ จัดท ำรำยงำนกำร
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ประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท รำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ รำยงำนประจ ำปีของบรษัิทตลอดจนจัดเก็บเอกสำร

ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

 

 5.2 บทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรมีควำมรับผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ในกำรด ำเนนิธุรกจิของบรษัิท และกำรก ำกับดูแลใหก้ำร

บรหิำรจัดกำรเป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกจิกำร แนวทำงและเป้ำหมำยทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ

แก่ผูถ้ือหุน้ อยู่ในกรอบจรยิธรรมธุรกจิ และค ำนึงถงึส่วนไดเ้สียของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย โดยมีขอบเขต

หนำ้ทีด่ังนี้ 

 

5.2.1  บรหิำรกจิกำรใหเ้ป็นไปเพือ่ประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุแกผู่ถ้อืหุน้ (Fiduciary Duty) โดย

ยดึถอืแนวปฏบัิตสิ ำคัญ 4 ประกำรคอื 

(1)  กำรปฏบัิตหินำ้ที่ดว้ยควำมรับผดิชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of 

Care) 

 (2) กำรปฏบัิตหินำ้ทีด่ว้ยควำมซือ่สตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) 

(3)  กำรปฏิ บั ติต ำมกฎหมำย  วัต ถุ ป ระสงค์  ข ้อ บั งคั บ ข องบ ริษั ท                  

มตคิณะกรรมกำรบรษัิทและมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (Duty of Obedience) 

(4)  กำรเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถ้ือหุน้อย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ตรวจสอบ

ได ้และทันเวลำ (Duty of Disclosure) 

5.2.2  ด ำเนินกจิกำรคำ้ของบรษัิทใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงคแ์ละขอ้บังคับ

ของบรษัิท ตลอดจนมตขิองคณะกรรมกำร และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

5.2.3  วำงแผนและนโยบำยกำรบริหำรงำนของบรษัิท ตลอดจนตรวจสอบผลกำร

ด ำเนนิงำนของบรษัิท ก ำหนดระเบยีบตำ่งๆของบรษัิท 

5.2.4  แตง่ตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร หรอืมอบหมำยใหก้รรมกำรคนใดคนหนึง่หรอืหลำย

คน หรอืบุคคลอืน่กระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำร และภำยใน

ขอบเขตที่คณะกรรมกำรพึงมี และมีสิทธิที่จะยกเลิก เพิกถอน แกไ้ข หรือ

เปลีย่นแปลงอ ำนำจดังกลำ่วได ้

5.2.5 พจิำรณำ และอนุมัตกิจิกำรอืน่ๆ ทีส่ ำคัญ อันเกีย่วกับบรษัิท หรอืที่เห็นสมควรจะ

ด ำเนนิกจิกำรนัน้ๆ เพือ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กบ่รษัิท 

5.2.6 ก ำหนด ทบทวนอ ำนำจอนุมัต ิ

 คณะกรรมกำรก ำหนด ทบทวนและอนุมัต ิวสิัยทัศน์ นโยบำย พันธกจิ ภำรกจิ       

กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกจิ และงบประมำณของบรษัิท อย่ำงนอ้ยทุกๆ 1 ปี 

รวมทัง้ก ำกับ ควบคมุ ดูแล และตดิตำมผลกำรปฏบัิตงิำนอยำ่งสม ่ำเสมอ เพือ่ให ้

กำรด ำเนินงำนให เ้ป็นไปตำมนโยบำยและแผนงำนที่ก ำหนดไวอ้ย่ำงมี

ประสทิธภิำพและประสทิธผิล  

5.2.7  อนุมัต ิและทบทวนนโยบำย ดังตอ่ไปนี้ 

 ● นโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ัปชัน่ 

 ● นโยบำยกำรก ำกับดแูลกจิกำร 

 ● ประมวลจรยิธรรม 

 ● นโยบำยกำรเผยแพร่ขอ้มลู 

 ● นโยบำยกำรใหค้วำมคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู และกำรสอบสวนเรือ่งรอ้งเรยีน 

5.2.8  คณะกรรมกำรบรษัิทส่งเสรมิใหบ้รษัิทยดึมั่น และใหค้วำมส ำคัญในกำรบรหิำร

ตำมหลักจรรยำบรรณทำงธุรกจิ และนโยบำยกำรก ำกับดูแลกจิกำรที่ด ีทัง้ดำ้น

โครงสรำ้งองคก์รและดำ้นกลยุทธก์ำรจัดกำร โดยก ำหนดบทบำท และแนวทำง

ในกำรปฏบัิตงิำนทีเ่ป็นระบบ โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้ 

5.2.9  คณะกรรมกำรก ำหนดใหม้กีระบวนกำรรับเรือ่งรอ้งเรยีน และด ำเนนิกำรกรณีมกีำร

แจง้เบำะแสกำรกระท ำผดิโดยผ่ำนชอ่งทำงเว็ปไซดข์องบรษัิท กำรสง่จดหมำย

มำยังทีอ่ยูข่องบรษัิท หรอืกำรแจง้เรือ่งโดยตรงกับหัวหนำ้งำน 

5.2.10  ก ำหนดใหม้ีกำรประเมนิควำมเสีย่งที่เกีย่วขอ้งกับกำรทุจรติภำยในบรษัิท อนุมัติ

กำรน ำนโยบำย แนวทำงกำรปฏบัิต ิและมำตรกำร/ขัน้ตอนในกำรปฏบัิตเิพือ่กำร

ตอ่ตำ้นกำรทจุรติ คอรร์ัปชัน่ ไปปฏบัิตอิยำ่งถกูตอ้งและท่ัวทัง้องคก์ร  

5.2.11 ก ำกับดแูลกำรปฏบัิตติำมแนวทำงกำรปฏบัิต ิและมำตรกำร/ขัน้ตอนในกำรปฏบัิติ

เพื่อต่อตำ้นกำรทุจรติ คอรร์ัปชั่น จัดใหม้ีระบบที่สนับสนุนกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ 
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คอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภำพ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำฝ่ำยบริหำรไดต้ระหนักและให ้

ควำมส ำคัญกับกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในทุก ๆ รูปแบบ ในทุก ๆ 

กจิกรรมของบรษัิทและปลกูฝังจนเป็นวัฒนธรรมองคก์ร 

5.2.12 คณะกรรมกำรบรษัิทตอ้งปฏิบัติตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชั่น แนวทำง       

กำรปฏบัิต ิและมำตรกำร/ขัน้ตอนในกำรปฏบัิตเิพื่อต่อตำ้นกำรทุจรติ คอรร์ัปชั่น

ของบรษัิทอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงเป็นแบบอย่ำงที่ดีในเรื่องของควำมซื่อสัตย ์

โปร่งใสและ เป็นธรรม และใหค้ ำปรกึษำ ค ำแนะน ำแกผู่ท้ี่เกีย่วขอ้งทีม่ขีอ้สงสัย

ขอ้ซกัถำมตำ่งๆ กรณีไมป่ฏบัิตติำมมบีทลงโทษตำมกฎหมำย 

5.2.13 ก ำกับดูแลใหม้ีกำรบรหิำรควำมเสี่ยงของบรษัิทใหอ้ยู่ในระดับที่ขับเคลื่อนให ้

บรษัิทเตบิโตอยำ่งยั่งยนื 

5.2.14 พจิำรณำแผนพัฒนำผูบ้รหิำรระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ ่

และก ำกับดูแลใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผูบ้ริหำรระดับสูงที่มี

ประสทิธผิลเป็นประจ ำทุกปี และมีระบบกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนแก่

ผูบ้รหิำรระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคลอ้งกับควำมรับผดิชอบและผลกำร

ด ำเนนิงำนเพือ่กอ่ใหเ้กดิแรงจูงใจทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว 

5.2.15 พัฒนำควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรปฏบัิตงิำนอย่ำงต่อเนื่องเขำ้อบรมหรอืเขำ้ร่วม

ในหลักสูตรที่เกีย่วขอ้งกับกำรปฏบัิตหิน ้ำที่กรรมกำรหรอืกจิกรรมสัมมนำที่เป็น

กำรเพิม่พูนควำมรู ้ในกำรปฏบัิตงิำนอยำ่งตอ่เนื่อง 

5.2.16 ดูแลใหฝ่้ำยบรหิำรตัง้หน่วยงำน หรือผูร้ับผิดชอบงำนนักลงทุนสัมพันธ์ที่ท ำ

หน ำ้ที่ ในกำรสื่อสำรกับผู ถ้ือหุ น้  และผู ม้ีส่วนได เ้สียอื่น  เช่น  นักลงทุน 

นักวเิครำะห ์ใหเ้ป็นไปอยำ่งเหมำะสม เทำ่เทยีมกัน และทันเวลำ 

5.2.17 ก ำกับดูแลใหม้ีกำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏบัิตเิกี่ยวกับควำมปลอดภัย และ

สขุอนำมัยในสถำนทีท่ ำงำน  

 

คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบดว้ยบุคคลที่มีควำมรู ้ทักษะและควำมเชี่ยวชำญที่หลำกหลำย           

และมีภำวะผูน้ ำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมกำรบรษัิทจะมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวสิัยทัศน์ ภำรกิจ          

กลยุทธ์ นโยบำยแนวทำงในกำรประกอบธุรกิจ และก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบรษัิทใหเ้ป็นไปตำม

กฎหมำย วัตถปุระสงค ์ขอ้บังคับ และมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

 

5.3 นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ  

ที ่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2561 ใหม้ีกำรพิจำรณำ

ทบทวนนโยบำยและกำรปฏบัิตติำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกจิกำร โดยมีกำรเพิ่มเตมิบทบำทหนำ้ที่ของ

คณะกรรมกำรใหส้อดคลอ้งกับหลักปฏบัิตขิองกำรก ำกับดูแลกจิกำรที่ดสี ำหรับบรษัิทจดทะเบียนใหเ้ป็น

ปัจจุบัน โดยมีกำรเปิดเผยรำยงำนกำรก ำกับดูแลกจิกำรไวใ้นรำยงำนประจ ำปีและแบบแสดงรำยกำรขอ้มูล

ประจ ำปี (แบบ 56-1) พรอ้มทัง้นโยบำย สง่เสรมิใหก้รรมกำรบรษัิททุกท่ำน รวมถงึเลขำนุกำรบรษัิทเขำ้ร่วม

อบรมในหลักสตูรต่ำงๆ ที่เกีย่วกับกำรก ำกับดแูลกจิกำร ทัง้ของสมำคมสง่เสรมิสถำบันกรรมกำรบรษัิทไทย 

ตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึสถำบันอืน่เพือ่น ำควำมรูค้วำมสำมำรถมำพัฒนำทำงบรหิำรตอ่ไป 
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5.4    จรรยาบรรณธุรกจิ 

 ที ่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2561 ใหม้ีกำรพิจำรณำ

ทบทวนประมวลจรยิธรรมทำงธุรกจิ โดยมีกำรเพิ่มเตมิกำรจัดท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์

ตลอดจนกำรเปลีย่นแปลงกำรถือครองหลักทรัพยข์องบรษัิทต่อหน่วยงำนก ำกับดูแลใหร้ับทรำบตำมเกณฑ ์     
ทีก่ ำหนด  

 ทัง้นี้ บรษัิทไดม้ีกำรประกำศและแจง้ใหพ้นักงำนทุกคนรับทรำบและยดึถือปฏิบัตอิย่ำงเคร่งครัด 
รวมถงึใหม้กีำรปฏบัิตติำมแนวทำงดังกลำ่ว 

 

5.5 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำกำรท ำรำยงำนระหว่ำงกันกับบุคคลที่มีควำมขัดแยง้ทำง

ผลประโยชน์ดว้ยควำมรอบคอบ และสมเหตุสมผล พรอ้มทัง้ไดก้ ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรม         
ทีม่คีวำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนบ์นหลักกำรทีว่ำ่ กำรตัดสนิใจใดๆ ในกำรด ำเนนิกจิกรรมทำงธรุกจิจะตอ้งท ำ

ในลักษณะเดยีวกับทีว่ญิญชูนจะพงึกระท ำกับคู่สัญญำท่ัวไปในสถำนกำรณ์เดยีวกันดว้ยอ ำนำจตอ่รองทำงกำร

คำ้ที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำรผู บ้ริหำรหรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวขอ้ง                 
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่ำนั้น และควรหลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่ก่อใหเ้กิดควำมขัดแยง้ทำง

ผลประโยชน์ โดยก ำหนดใหผู้ท้ี่มีส่วนเกีย่วขอ้งหรอืเกีย่วโยงกับรำยกำรทีพ่จิำรณำ ตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททรำบ
ถงึควำมสมัพันธห์รอืกำรเกีย่วโยงของตนในรำยกำรดังกลำ่ว และตอ้งไมเ่ขำ้ร่วมกำรพจิำรณำตัดสนิ รวมถงึไม่

มอี ำนำจอนุมัตใินธรุกรรมนัน้ๆ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษัิทเกีย่วกับรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกัน และรำยกำรที่
มีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ ซึง่ไดม้ีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ และ ไดป้ฏิบัติตำม

หลักเกณฑท์ี่ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและหรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำด
หลักทรัพย ์รวมทัง้จะไดม้ีกำรเปิดเผยไวใ้นงบกำรเงนิ รำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1)  

 

5.6 ระบบการควบคมุภายใน 

บริษัทไดใ้หค้วำมส ำคัญต่อระบบควบคุมภำยในทั้งในระดับบรหิำร และระดับปฏิบัติงำน และ         
เพื่อรักษำเงนิทุนของผูถ้ือหุน้และสนิทรัพย์ของบรษัิท บรษัิทจงึไดด้ ำเนินกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน       

เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน โดยไดป้ระกำศเป็นนโยบำยในกำรปฏบัิตงิำน

ของบรษัิทและไดก้ ำหนดภำระหนำ้ที ่อ ำนำจกำรด ำเนินกำรของผูป้ฏบัิตงิำนและผูบ้รหิำร ไวเ้ป็นลำยลักษณ์
อักษรอย่ำงชัดเจน โดยมกีำรแบ่งแยกหนำ้ที่ผูป้ฏบิัตงิำน ผูต้ดิตำมควบคุม และผูป้ระเมนิผลออกจำกกัน 

พรอ้มทัง้มกีำรควบคมุดแูลกำรใชท้รัพยส์นิของบรษัิทใหเ้กดิประโยชน ์
ทัง้นี้ บรษัิทไดม้กีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพือ่ท ำหนำ้ทีใ่นกำรสอบทำนระบบกำรควบคุม

ภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในใหม้คีวำมเหมำะสม และมีประสทิธผิลเพยีงพอและเหมำะสมกับกำรด ำเนิน
ธรุกจิตลอดจนกำรดแูลทรัพยส์นิและกำรใชท้รพัยส์นิใหเ้ป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพ เพือ่ป้องกันควำมเสยีหำย

หรือกำรทุจรติที่อำจเกดิขึน้ โดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในท ำหนำ้ที่สอดส่องดูแลระบบกำรควบคุมภำยใน

และตรวจสอบรำยกำรทีส่ ำคัญอย่ำงสม ่ำเสมอและรำยกำรต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เกีย่วกับควำมเพียงพอ
และควำมมีประสิทธิภำพของระบบควบคุมภำยในซึ่งครอบคลุมทั้งกำรด ำเนินงำนและกำรก ำกับดูแล

ปฏบัิตงิำน (Compliance Control) กำรจัดกำรควำมเสีย่งและกำรใหค้วำมส ำคัญต่อรำยกำรผดิปกตทัิง้หลำย 
พรอ้มทั้งใหข้อ้เสนอแนะในกำรปรับปรุงระบบควบคุมภำยในเพื่อใหม้ีควำมมั่นใจว่ำบริษัทมีระบบที่มี

ประสทิธผิล ซึง่จะสง่เสรมิควำมน่ำเชือ่ถอืใหกั้บงบกำรเงนิของบรษัิท 

 

5.7   รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำหนำ้ทีส่อบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิ  โดยมฝ่ีำยบัญชแีละกำรเงนิ และ
ผูส้อบบัญชีมำประชุมร่วมกันและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส              

โดยคณะกรรมกำรบรษัิทเป็นผูร้ับผดิชอบต่องบกำรเงนิของบรษัิทรวมทัง้สำรสนเทศทำงกำรเงนิ  (รำยงำน

ควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ) ทีป่รำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงนิดังกล่ำว
จัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชรีับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชขีองบรษัิทกำรเปิดเผยขอ้มลูสำรสนเทศ

ที่ส ำคัญทัง้ขอ้มูลทำงกำรเงนิ และไม่ใช่กำรเงนิ ด ำเนินกำรบนพื้นฐำนของขอ้เท็จจรงิอย่ำงครบถว้น และ
สม ่ำเสมอดว้ย 

 

 5.8 การประชุมคณะกรรมการ 

บรษัิทไดก้ ำหนดใหจ้ัดประชุมคณะกรรมกำรโดยปกตเิป็นประจ ำทุก 3 เดอืน และอำจมีกำรประชุม

พเิศษเพิม่เตมิตำมควำมจ ำเป็น โดยมีกำรก ำหนดวำระที่ชัดเจน และน ำส่งเอกสำรก่อนกำรประชุมล่วงหนำ้       

ไม่นอ้ยกวำ่ 7 วัน เพือ่ใหค้ณะกรรมกำรไดม้เีวลำศกึษำขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอกอ่นกำรประชมุ เวน้แต่กรณีมเีหตุ

จ ำเป็นเร่งดว่นในกำรประชมุประธำนกรรมกำรบรษัิทและกรรมกำรผูจ้ัดกำรเป็นผูร้่วมกันก ำหนดวำระกำรประชมุ

และพจิำรณำเรือ่งเขำ้วำระกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท โดยเปิดโอกำสใหก้รรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอ

เรือ่งตำ่งๆ เพือ่เขำ้รับกำรพจิำรณำเป็นวำระกำรประชมุได ้
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ในกำรพจิำรณำเรือ่งตำ่งๆ ประธำนกรรมกำรบรษัิท ซึง่ท ำหนำ้ทีป่ระธำนในทีป่ระชมุจะเปิดโอกำสให ้

กรรมกำรแสดงควำมคดิเห็นไดอ้ย่ำงอสิระ โดยในบำงวำระอำจมผีูบ้รหิำรระดับสูงเขำ้ร่วมประชุมดว้ยเพื่อให ้

สำรสนเทศรำยละเอียดขอ้มูลที่เป็นประโยชน์เพิม่เตมิในฐำนะผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้จะไดร้ับทรำบนโยบำย

โดยตรงเพื่อใหส้ำมำรถน ำไปปฏบัิตอิย่ำงมีประสทิธภิำพ ทัง้นี้ในกำรลงมตใินที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท       

ใหถ้ือมตขิองเสยีงขำ้งมำก โดยใหก้รรมกำรคนหนึ่งมีเสยีงหนึ่งเสยีง โดยกรรมกำรที่มีสว่นไดเ้สยีจะไม่เขำ้ร่วม

ประชมุและ/ หรอืไม่ใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ และถำ้คะแนนเสยีงเท่ำนัน้ ประธำนในทีป่ระชมุจะ

ออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้ำด 

ทัง้นี้ในปี 2563 บรษัิทไดจ้ัดประชุมคณะกรรมกำรทัง้สิน้ 15 ครัง้ในกำรประชุมแต่ละครัง้ บรษัิทจะ

มอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทเขำ้ร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกครั ้ง โดยเลขำนุกำร

คณะกรรมกำรจะเป็นผูบั้นทกึรำยงำนกำรประชมุและจัดส่งใหป้ระธำนกรรมกำรบรษัิทพจิำรณำลงลำยมือชือ่

รับรองควำมถูกตอ้ง โดยเสนอใหท้ี่ประชุมรับรองในวำระแรกของกำรประชุมครัง้ถัดไป รวมทัง้เป็นผูจ้ัดเก็บ

ขอ้มลูหรอืเอกสำรเกีย่วกับกำรประชมุตำ่งๆ เพือ่สะดวกในกำรสบืคน้อำ้งองิในภำยหลัง 

 

 5.9 วาระในการด ารงต าแหนง่ 

วำระในกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบรษัิท ไดก้ ำหนดใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบัญญัตบิรษิัท

มหำชน พ.ศ. 2535 ส่วนกรรมกำรอสิระมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี ตดิต่อกันไดไ้ม่เกนิ 3 วำระ เวน้แต่

ไดร้ับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนว่ำ กรรมกำรดังกล่ำวได ้

กระท ำคุณประโยชน์ต่อบรษัิทเป็นอย่ำงยิง่และกำรด ำรงต ำแหน่งตำมวำระที่ก ำหนดมไิดท้ ำใหค้วำมเป็นอสิระ

ขำดหำยไป ทัง้นี้ตอ้งไดร้ับกำรอนุมัตจิำกคณะกรรมกำรบรษัิท และผูถ้อืหุน้ดว้ย 

 

 5.10 คา่ตอบแทน 

บริษั ทมีน โยบำยจ่ ำยค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู ้บ ริห ำรที่ จู ง ใจใน ระดั บที่ เห มำะส ม                     

โดยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน ท ำหนำ้ที ่โดยค ำนงึถงึผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทและ

ควำมสอดคลอ้งกับธุรกจิอุตสำหกรรมเดยีวกัน รวมถึงควำมเหมำะสมกับหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบของ

กรรมกำรและผูบ้รหิำรแต่ละท่ำน โดยบรษัิทใชค้วำมระมัดระวังในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรของบรษัิท       

ใหอ้ยูใ่นระดับทีเ่หมำะสม โดยเป็นอัตรำทีแ่ขง่ขันไดใ้นกลุ่มธุรกจิเดยีวกัน เพือ่ทีจ่ะดแูลและรักษำผูบ้รหิำรทีม่ี

คณุภำพไว ้ผูบ้รหิำรทีไ่ดร้ับมอบหมำยหนำ้ทีแ่ละควำมรับผดิชอบเพิม่ขึน้จะไดร้ับค่ำตอบแทนเพิม่ทีเ่หมำะสม

กับหนำ้ทีแ่ละควำมรับผดิชอบทีไ่ดร้ับมอบหมำยเพิม่มำกขึน้ทัง้นี้ บรษัิทจัดใหม้คี่ำตอบแทนกรรมกำรไวอ้ย่ำง

ชัดเจนและโปร่งใส และไดผ้่ำนกำรอนุมัตจิำกที่ประชุมผูถ้ือหุน้ โดยมีกำรเปิดเผยค่ำตอบแทนที่จ่ำยใหแ้ก่

กรรมกำรผูบ้รหิำรในแบบทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยก์ ำหนด 

 

5.11 การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 

คณะกรรมกำรมนีโยบำยสง่เสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกใหม้กีำรฝึกอบรมและกำรใหค้วำมรูเ้กีย่วกับ

กำรก ำกับดูแลกจิกำรของบรษัิท เพื่อใหม้ีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง และในกรณีที่มีกำร

เปลีย่นแปลงกรรมกำรหรอืแตง่ตัง้กรรมกำรใหม่ ฝ่ำยจัดกำรจะจัดใหม้เีอกสำรและขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่กำร

ปฏบัิตหินำ้ทีข่องกรรมกำรใหม ่

 

 5.12 การรายงานขอ้มลู 

1)    คณะกรรมกำร มีหนำ้ที่รับผดิชอบต่อรำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงนิ และขอ้มูลท่ัวไปต่อผูถ้ือหุน้ 

และผูล้งทุนท่ัวไปอย่ำงถูกตอ้งตำมควำมเป็นจรงิ ครบถว้นโปร่งใส มคี ำอธบิำยอย่ำงมเีหตุผล

พรอ้มตัวเลขสนับสนุน ทัง้ในดำ้นนโยบำยผลกำรด ำเนินงำน แนวโนม้ในอนำคต ตลอดจน

ผลส ำเร็จ และอปุสรรคของกจิกำร 

2)    คณะกรรมกำรมีควำมเขำ้ใจ และสนับสนุนกำรปฏบัิตติำมมำตรฐำนกำรปฏบัิตงิำนทำงวชิำชพี

ของผูส้อบบัญช ี

3)   คณะกรรมกำรไดจ้ัดท ำรำยงำนแสดงถงึควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อกำรจัดท ำและ

เปิดเผยรำยงำนทำงกำรเงนิของกจิกำรเสนอไวใ้นรำยงำนประจ ำปี ควบคู่กับงบกำรเงนิ และ

รำยงำนของผูส้อบบัญช ีโดยครอบคลมุถงึ 

3.1) กำรปฏบัิตติำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย ที่ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรของบรษัิทตอ้งจัดท ำ

ใหม้กีำรจัดท ำงบกำรเงนิ เพือ่แสดงถงึฐำนะกำรเงนิ และผลกำรด ำเนนิงำนในรอบปีทีผ่ำ่น

มำทีเ่ป็นจรงิ และสมเหตสุมผล 
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3.2) ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษัิทในกำรจัดกำรใหม้ีขอ้มูลทำงบัญชทีี่ถูกตอ้ง 

ครบถว้น และเพียงพอเพื่อจะด ำรงรักษำไวซ้ึง่ทรัพยส์นิของบรษัิทและเพื่อใหท้รำบถงึ

จุดออ่น เพือ่ป้องกันไมใ่หเ้กดิกำรทจุรติ หรอืมกีำรด ำเนนิกำรทีผ่ดิปกต ิ

3.3) ค ำยนืยันว่ำบรษัิทไดถ้อืปฏบัิตติำมมำตรฐำนบัญชทีีร่ับรองโดยท่ัวไป ใชน้โยบำยบัญชทีี่

เหมำะสมและถือปฏบัิตโิดยสม ่ำเสมอ ตลอดจนไดม้ีกำรพจิำรณำถงึควำมสมเหตุสมผล

อยำ่งรอบคอบในกำรจัดท ำงบกำรเงนิของบรษัิท 

 

 5.13 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมกำรบรษัิทจัดใหม้ีกำรประเมนิผลกำรปฏบัิตงิำนของตนเองโดยประเมนิทัง้คณะ (Board 

Self-Assessment) กำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อยแบบรำยคณะ และกำรประเมนิตนเองของ

คณะกรรมกำรเป็นรำยบุคคล เป็นประจ ำทุกปี เพื่อใหค้ณะกรรมกำรใชเ้ป็นกรอบในกำรก ำหนดบรรทัดฐำน 

ตรวจสอบกำรปฏบัิตหินำ้ที่ และน ำผลที่ไดเ้ปรยีบเทียบกับผลกำรปฏบัิตงิำนตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำร

สะทอ้นใหเ้ห็นถงึควำมรับผดิชอบในผลกำรปฏบัิตงิำนใหม้ปีระสทิธภิำพอย่ำงแทจ้รงิ 

 

5.14 การปฐมนเิทศกรรมการใหม ่

 คณะกรรมกำรบรษัิทก ำหนดใหม้ีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทุกคน ก่อนกำรท ำหนำ้ที่กรรมกำร 

เพื่อใหก้รรมกำรใหม่รับทรำบควำมคำดหวังที่บรษัิทมีต่อบทบำท หนำ้ที่ ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร 

นโยบำยและแนวทำงปฏบัิตใินกำรก ำกับดแูลกจิกำรของบรษัิทตลอดจนสรำ้งควำมรู ้ควำมเขำ้ใจในธุรกจิและ

กำรด ำเนินงำนดำ้นต่ำงๆ ของบรษัิทเพื่อเตรยีมควำมพรอ้มในกำรปฏบัิตหินำ้ที่ของกรรมกำร โดยทัง้นี้ในปี 

2563 บรษัิทมกีรรมกำรทีเ่ขำ้รับต ำแหน่งใหม ่คอื  

1. พลต ำรวจโท สมคดิ บญุถนอม  เมือ่วันที ่5 พฤศจกิำยน 2563 

2. พลต ำรวจตร ีประภำส ปิยะมงคล เมือ่วันที ่10 พฤศจกิำยน 2563 

3. นำยปัญญำ  บญุญำภวัิฒน ์ เมือ่วันที ่5 พฤศจกิำยน 2563 

4. นำยสมทิร  เหลีย่มมณี เมือ่วันที ่8 กันยำยน 2563 

5. นำยไพโรจน ์ ไววำนชิกจิ เมือ่วันที ่8 กันยำยน 2563 

 

 5.15 การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัอืน่ของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูง 

คณะกรรมกำรบรษัิท ก ำหนดใหก้รรมกำรของบรษัิทสำมำรถด ำรงต ำแหน่งในบรษัิทจดทะเบียน        

ไม่เกนิ 5 บรษัิท บรษัิทจดทะเบยีนและบรษัิทย่อยทีไ่ม่ใชบ่รษัิทจดทะเบยีน ไม่เกนิ 5 บรษัิท ยกเวน้ในกรณี

ไดร้ับ มอบหมำยจำกบรษัิทใหไ้ปด ำรงต ำแหน่ง  

 คณะกรรมกำรบรษัิท ก ำหนดใหก้รรมกำรผูจ้ัดกำรของบรษัิทสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใน

บรษัิทจดทะเบียนไม่เกนิ 5 บรษัิท บรษัิทจดทะเบียนและบรษัิทย่อยที่ไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียน ไม่เกนิ 5 

บรษัิท ทัง้นี้ ไม่นับรวมบรษัิทย่อย บรษัิทในเครอื และบรษัิทร่วมทุนของบรษัิท ซึง่บรษัิทมีควำมจ ำเป็นตอ้ง

เขำ้ไปก ำกับดแูลกำรบรหิำรจัดกำรเพือ่รักษำผลประโยชนข์องบรษัิท 

 

 5.16 การตดิตอ่สือ่สารกบัฝ่ายบรหิาร 

คณะกรรมกำรบรษัิทสนับสนุนใหผู้บ้รหิำรระดับสงูของบรษัิทเขำ้ร่วมประชมุกับคณะกรรมกำรบรษัิท 

โดยเป็นผูน้ ำเสนอขอ้มลูทีเ่กีย่วกับวำระทีต่นรับผดิชอบต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิท เพือ่ใหค้ณะกรรมกำร

บรษัิทไดร้ับทรำบขอ้มูลควำมคดิเห็นจำกผูบ้รหิำรที่รับผดิชอบงำนโดยตรง ขณะเดยีวกันผูบ้รหิำรก็มีโอกำส

ไดเ้รยีนรูแ้ละท ำควำมเขำ้ใจมมุมองของคณะกรรมกำรบรษัิท 

นอกจำกนี้บริษัทไดจั้ดใหม้ีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ซึ่งกรรมกำรผู ด้ ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรบรหิำรจะประชมุตดิตำมงำน และแลกเปลีย่นควำมคดิเห็นกับผูบ้รหิำรระดับสงูเป็นประจ ำทุกเดอืน 

 

 5.17 การจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สยีของกรรมการ ผู ้บรหิารและบุคคลทีม่คีวาม

เกีย่วขอ้ง  

บรษัิทก ำหนดใหม้ีกำรจัดท ำแบบรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และบุคคลที่มี

ควำมเกี่ยวขอ้ง เพือ่ใหเ้ป็นขอ้มูลพืน้ฐำนในกำรก ำกับดูแลดำ้นกำรมสีว่นไดเ้สยีในระดับกรรมกำร และ

ผูบ้รหิำรระดับสูง โดยก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรตอ้งจัดท ำแบบรำยงำนดังกล่ำว และก ำหนดให ้

เลขำนุกำรบรษัิทมหีนำ้ทีจั่ดเก็บ รวบรวมใชใ้นกำรตรวจสอบและก ำกับดแูลดำ้นควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์

หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง ผูบ้รหิำรมีหนำ้ที่ตอ้งรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงใหเ้ลขำนุกำรบรษัิทรับทรำบกำร

เปลีย่นแปลงนัน้ ซึง่หลักเกณฑแ์ละวธิกีำรรำยงำนไดม้กีำรทบทวนประจ ำปี 
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 5.18 การจดัท ารายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย ์ 

เพื่อก ำกับดูแลดำ้นกำรใชข้อ้มูลภำยใน บรษัิทไดก้ ำหนดใหค้ณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร ซึง่หมำย

รวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลุนิตภิำวะ เมื่อมีกำรเปลีย่นแปลงกำรถือครองหลักทรัพยข์อง บรษัิท บำง

ปะกง เทอรม์นิอล จ ำกัด (มหำชน) จะตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททรำบและรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลักทรัพย์

ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วันท ำกำรนับจำกวันที่ซื้อ ขำย โอน หรือรับโอน 

รวมทัง้มหีนำ้ทีท่ี่จะตอ้งรำยงำนกำรซือ้-ขำยหุน้ / ถือครองหลักทรัพยข์องบรษัิทของกรรมกำรใหท้รำบในที่

ประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ถัดไป โดยทุกสิน้ไตรมำสและสิน้ปีส ำนักเลขำนุกำรบรษัิทจะท ำหนังสอืแจง้

หำ้มไม่ใหก้รรมกำรผูบ้รหิำรหรอืหน่วยงำนที่ไดร้ับขอ้มูลภำยในเปิดเผยขอ้มูลภำยในแกบุ่คคลภำยนอกหรือ

บคุคลทีไ่ม่มหีนำ้ทีเ่กีย่วขอ้ง และซือ้ขำยหลักทรัพยข์องบรษัิทในชว่ง 45 วัน ตัง้แต่วันปิดงบจนถงึวันแจง้งบ

ต่อตลำดหลักทรัพยฯ์ คือ ก่อนที่งบกำรเงนิจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน เพื่อเป็นกำรป้องกันไม่ใหน้ ำขอ้มูล

ภำยในไปใชใ้นทำงมชิอบ ทัง้นี้ ในระหวำ่งปีทีผ่ำ่นมำกรรมกำรและผูบ้รหิำรไดป้ฏบัิตติำมอย่ำงเคร่งครัด 

 

คณะกรรมการชุดยอ่ย  

โครงสรำ้งกำรจัดกำรของบรษัิท ประกอบดว้ยคณะกรรมกำร 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรบรษัิท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำร และ

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
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คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมกำรบรษัิท ณ วันที ่15 มนีำคม 2564  มจี ำนวน 8 ทำ่น ประกอบดว้ย 

ล าดบั ชือ่ – สกุล ต าแหนง่ 

1. พลต ำรวจโท สมคดิ บญุถนอม กรรมกำร  ประธำนกรรมกำรบรษัิท 

2. นำงสำวสทุธริตัน ์ลสีวัสดิต์ระกลู กรรมกำร  รองประธำนกรรมกำรคนที ่1ประธำนกรรมกำรสรร

และก ำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรบรหิำร 

3. พลต ำรวจตร ีประภำส ปิยะมงคล กรรมกำรอสิระ รองประธำนกรรมกำรคนที ่2 และ  

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

4. นำยปัญญำ บญุญำภวัิฒน์ กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบรหิำร และ ประธำนเจำ้หนำ้ที่

บรหิำร 

5. นำยสมทิร เหลีย่มมณี กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

6. นำยไพโรจน ์ไววำนชิกจิ กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

7. นำยธรีบลูย ์อรยิสทุธวิงศ ์ กรรมกำรอสิระ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง กรรมกำร

ตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

8. นำยถรีพงศ ์ ค ำเรอืงฤทธ ์ กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และ

กรรมกำรบรหิำร 

โดยม ีนำงยพุด ีคูเ่พ็ชรง์ำม เป็นเลขำนุกำรบรษัิท 

 

ขอบเขตอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 

(ปรบัปรุงโดยมตคิณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที ่14/2563 เมือ่วันที ่30 พฤศจกิำยน 2563) 

ใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทมหีนำ้ทีด่ังตอ่ไปนี้ 

1. บรหิำรกจิกำรใหเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผูถ้ือหุน้ (Fiduciary Duty) โดยยดึถือแนว

ปฏบัิตสิ ำคัญ 4 ประกำร คอื 

a. กำรปฏบัิตหินำ้ทีด่ว้ยควำมรับผดิชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)  

b. กำรปฏบัิตหินำ้ทีด่ว้ยควำมซือ่สัตยส์จุรติ (Duty of Loyalty) 

c. กำรปฏบัิตติำมกฏหมำย วัตถุประสงค์ ขอ้บังคับของบรษัิท มตคิณะกรรมกำรบรษัิทและ              

มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (Duty of Obedience) 

d. กำรเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถ้ือหุน้อย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ตรวจสอบได ้และทันเวลำ 

(Duty of Disclosure) 

2. ด ำเนินกิจกำรคำ้ของบริษัทใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์และขอ้บังคับของบริษัท 

ตลอดจนมตขิองคณะกรรมกำร และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

3. วำงแผนและนโยบำย กำรบรหิำรงำนของบรษัิท ตลอดจนตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนของ

บรษัิท ก ำหนดระเบยีบตำ่งๆ ของบรษัิท 

4. แต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร หรอืมอบหมำยใหก้รรมกำรคนใดคนหนึง่หรอืหลำยคน หรอืบุคคล

อืน่กระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำร และภำยในขอบเขตที่คณะกรรมกำรพงึม ี

และมสีทิธทิีจ่ะยกเลกิ เพกิถอน แกไ้ข หรอื เปลีย่นแปลงอ ำนำจดงักลำ่วได ้

5. พจิำรณำ และอนุมตักิจิกำรอืน่ๆ ทีส่ ำคัญ อันเกีย่วกับบรษัิทหรอืทีเ่ห็นสมควรจะด ำเนนิกจิกำร

นัน้ๆ เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์แกบ่รษัิท 

6. ก ำหนด ทบทวนอ ำนำจอนุมัต ิ

คณะกรรมกำรก ำหนด ทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ นโยบำย พันธกิจ ภำรกิจ กลยุทธ ์

เป้ำหมำยแผนธุรกจิ และงบประมำของบรษัิท อย่ำงนอ้ยทุกๆ 1 ปี รวมทัง้ก ำกับ ควบคุม ดูแล 

และตดิตำมผลกำรปฏบัิตงิำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหก้ำรด ำเนนิงำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยและ

แผนงำนทีก่ ำหนดไวอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล 

7. อนุมัต ิและทบทวนนโยบำย ดังตอ่ไปนี้ 

●  นโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ัปชัน่ 

●  นโยบำยกำรก ำกับดแูลกจิกำร 

●  ประมวลจรยิธรรม 

●  นโยบำยกำรเผยแพร่ขอ้มลู 
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●  นโยบำยกำรใหค้วำมคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู และกำรสอบสวนเรือ่งรอ้งเรยีน 

8. คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมใหบ้ริษัทยึดมั่น และใหค้วำมส ำคัญในกำรบริหำรตำมหลัก

จรรยำบรรณทำงธรุกจิ และนโยบำยกำรก ำกับดูแลกจิกำรทีด่ ีทัง้ดำ้นโครงสรำ้งองคก์รและดำ้น

กลยุทธก์ำรจัดกำรโดยก ำหนดบทบำท และแนวทำงปฏบัิตงิำนที่เป็นระบบ โปร่งใส สำมำรถ

ตรวจสอบได ้

9. คณะกรรมกำรก ำหนดใหม้ีกระบวนกำรรับเรือ่งรอ้งเรียน และด ำเนินกำรกรณีมีกำรแจง้เบำะแส

กำรกระท ำผดิโดยผ่ำนชอ่งทำงเว็ปไซตข์องบรษัิท กำรสง่จดหมำยมำยังที่อยู่ของบรษัิท หรอื

กำรแจง้โดยตรงกับหัวหนำ้งำน 

10. ก ำหนดใหม้กีำรประเมนิควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรทจุรติภำยในบรษัิท  อนุมัตกิำรน ำนโยบำย            

แนวทำงกำรปฏบัิต ิและมำตรกำร/ขัน้ตอนในกำรปฏบัิตเิพื่อกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ คอรร์ัปชั่น        

ไปปฏบัิตอิยำ่งถกูตอ้งและท่ัวทัง้องคก์ร 

11. ก ำกับดูแลกำรปฏบัิตติำมแนวทำงกำรปฏบัิต ิและมำตรกำร/ขัน้ตอนในกำรปฏบัิตเิพื่อต่อตำ้น

กำรทุจรติคอร์รัปชั่น จัดใหม้ีระบบที่สนับสนุนกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ คอร์รัปชั่นที่มีประสทิธภิ   

ำพ เพือ่ใหม้ั่นใจวำ่ฝ่ำยบรหิำรไดต้ระหนักและใหค้วำมส ำคัญกับกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น 

ในทกุๆ รูปแบบในทกุๆ กจิกรรมของบรษัิทและปลกูฝังจนเป็นวัฒนธรรมองคก์ร 

12. คณะกรรมกำรบรษัิทตอ้งปฏบัิตติำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชั่น แนวทำงกำรปฏบัิต ิและ

มำตรกำร/ขัน้ตอนในกำรปฏิบัติเพื่อต่อตำ้นกำรทุจรติ คอร์รัปชั่นของบรษัิทอย่ำงเคร่งครัด 

รวมถงึเป็นแบบอย่ำงที่ดใีนเรื่องของควำมซือ่สัตย ์โปร่งใส และเป็นธรรม และใหค้ ำปรกึษำ 

ค ำแนะน ำแก่ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งที่มีขอ้สงสัยขอ้ซักถำมต่ำงๆ กรณีไม่ปฏบัิตติำมมีบทลงโทษตำม

กฏหมำย 

13. ก ำกับดูแลกำรบรหิำรควำมเสี่ยงของบรษัิทใหอ้ยู่ในระดับที่ขับเคลื่อนใหบ้รษัิทเตบิโตอย่ำง

ย่ังยนื 

14. พจิำรณำแผนพัฒนำผูบ้รหิำรระดบัสงูและแผนสบืทอดกรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ ่และก ำกับดูแลให ้

มกีำรประเมนิผลกำรปฏบัิตงิำนของผูบ้รหิำรระดับสงูที่มปีระสทิธผิลเป็นประจ ำทุกปี ใหม้ีระบบ

กำรพจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผูบ้รหิำรระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคลอ้งกับควำม

รับผดิชอบและผลกำรด ำเนนิงำนเพือ่กอ่ใหเ้กดิแรงจูงใจทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว 

15. พัฒนำควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรปฏบัิตงิำนอย่ำงตอ่เนื่องเขำ้อบรมหรอืเขำ้ร่วมในหลักสตูรที่

เกี่ยวขอ้งกับกำรปฏิบัติหนำ้ที่กรรมกำรหรือกจิกรรมสัมมนำที่เป็นกำรเพิ่มพูนควำมรูใ้นกำร

ปฏบัิตงิำนอยำ่งตอ่เนื่อง 

16. ก ำกับดูแลใหฝ่้ำยบรหิำรจัดตัง้หน่วยงำน หรอืผูร้ับผดิชอบงำนนักลงทุนสัมพันธท์ีท่ ำหนำ้ทีใ่น

กำรสื่อสำรกับผูถ้ือหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น เช่น นักลงทุน นักวเิครำะห์ ใหเ้ป็นไปอย่ำง

เหมำะสม เทำ่เทยีมกัน และทันเวลำ 

17. ก ำกับดูแลใหม้ีกำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏบัิตเิกี่ยวกับควำมปลอดภัย และสุขอนำมัยใน

สถำนทีท่ ำงำน 

18. รำยงำนควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงนิโดยแสดงควบคู่กับ

รำยงำนของผูส้อบบัญช ีน ำเสนอในรำยงำนประจ ำปีของบรษัิทและกำรเปิดเผยงบกำรเงนิเพื่อ

แสดงถงึฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนในรอบปีทีผ่่ำนมำเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

19. คณะกรรมกำรจะพจิำรณำรำยกำรทีม่คีวำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ โดยผูม้สีว่น

ไดเ้สยีไม่มสีว่นร่วมในกำรตัดสนิใจ พรอ้มทัง้ก ำกับ ดูแล ใหม้กีำรปฏบัิตติำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกับ

ขัน้ตอนกำรด ำเนนิกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

20. คณะกรรมกำรจะจัดใหม้ีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในที่มีควำมเป็นอิสระ หรืออำจจำ้ง

บุคคลภำยนอก เพื่อปฏิบัติหนำ้ที่และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีควำม

รับผิดชอบในกำรตรวจสอบระบบควบคุมดำ้นกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรปฏิบัติตำม

กฎระเบยีบ นโยบำย โดยคณะกรรมกำรจะทบทวน และประเมนิควำมเพยีงพอของระบบควบคมุ

ภำยในอยำ่งนอ้ยปีละครัง้ 

21. คณะกรรมกำรบรษัิทตอ้งเปิดเผยขอ้มูลกำรถือครองหุน้ของตน และผูเ้กีย่วขอ้งของกรรมกำร

ภำยใน 30 วันท ำกำรหลังจำกไดร้ับกำรแต่งตัง้  รำยงำนกำรซือ้ขำยหุน้ลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 1 วัน 

และรำยงำนเมื่อมีกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ภำยใน 3 วันท ำกำร โดยใหเ้ลขำนุกำรบรษัิท       

เป็นผูร้วบรวมและจัดท ำขอ้มลูน ำเสนอที่ประชมุ 
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บทบาทหนา้ทีข่องประธานกรรมการ 

ใหป้ระธำนกรรมกำรมหีนำ้ทีด่ังตอ่ไปนี้ 

(1) พจิำรณำก ำหนดวำระกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทร่วมกับกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดค่ำตอบแทน กรรมกำรบรหิำรและประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และดูแลใหก้รรมกำรบรษัิทไดร้ับ

ขอ้มูลอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น ชัดเจน และทันเวลำก่อนกำรประชุม เพื่อใหก้รรมกำรบรษัิทสำมำรถ
ตัดสนิใจไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

(2) เป็นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำร และมีคะแนนเสียงชี้ขำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำร                 
มกีำรลงคะแนนเสยีง และมคีะแนนเสยีงสองขำ้งเทำ่กัน 

(3) เป็นผูเ้รยีกประชมุคณะกรรมกำร และกำรประชมุผูถ้อืหุน้ แตอ่ำจมอบหมำยใหก้รรมกำรอืน่เรยีกหรอืลง
นำม ในหนังสอืเชญิประชมุได ้

(4) เป็นประธำนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และมคีะแนนเสยีงชีข้ำดในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีำรลงคะแนนเสยีง และ             

มคีะแนนเสยีงสองขำ้งเท่ำกันด ำเนนิกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทตำมระเบยีบวำระ ขอ้บังคับของ
บรษัิท และกฎหมำย 

(5) จัดสรรเวลำอย่ำงเพยีงพอ และสง่เสรมิใหก้รรมกำรบรษัิททุกคนอภปิรำย แลกเปลีย่นควำมคดิเห็นได ้
อย่ำงเต็มที่ เป็นอิสระ และใชดุ้ลยพินิจอย่ำงรอบคอบ โดยค ำนึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยอย่ำง

ครบถว้น 

(6) ด ำเนินกำรและควบคุมใหก้ำรประชุมกรรมกำร หรือกำรประชุมผูถ้ือหุน้เป็นไปตำมระเบยีบวำระ และ
ตอ้งเปิดโอกำสใหก้รรมกำร หรอืผูถ้อืหุน้ แลว้แตก่รณี ซกัถำมหรอืแสดงควำมเห็นตำมสมควร 

(7) เสรมิสรำ้งควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงคณะกรรมกำรบรษัิทกับฝ่ำยจัดกำร และสนับสนุนกำรปฏิบัติ
หนำ้ทีข่องประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรและฝ่ำยจัดกำรตำมนโยบำยของบรษัิท 

(8) ก ำกับดูแลใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรจัดกำรอย่ำงโปร่งใสในกรณีที่มีควำมขัดแยง้ทำง
ผลประโยชน ์

(9) ก ำกับดแูลใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทมโีครงสรำ้งและองคป์ระกอบทีเ่หมำะสม 

(10) ก ำกับดูแลใหก้ำรปฏบัิตหินำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรษัิทโดยรวม คณะกรรมกำรชุดย่อยชุดต่ำงๆ และ
กรรมกำรบรษัิทแตล่ะคน เป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพและเกดิประสทิธผิล  

(11) ทบทวนกฏบัตรคณะกรรมกำรบรษัิทอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบรษัิทเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อช่วยงำนของคณะกรรมกำรบรษัิท        

ในกำรปฏบัิตหินำ้ที่รับผดิชอบในกำรสอบทำนคุณภำพและควำมน่ำเชือ่ถือของระบบบัญช ีระบบตรวจสอบ 

ระบบควบคมุภำยใน ตลอดจนกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษัิท 

 

ปัจจุบัน คณะกรรมกำรตรวจสอบ มจี ำนวน 3 ทำ่น ประกอบดว้ย 

ล าดบั ชือ่ – สกุล ต าแหนง่ 

1. พลต ำรวจตร ีประภำส ปิยะมงคล ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2. นำยสมทิร เหลีย่มมณี กรรมกำรตรวจสอบ 

3. นำยธรีบลูย ์อรยิสทุธวิงศ ์ กรรมกำรตรวจสอบ 

โดยม ีนำงสำวนภำพร วงศก์อ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

ขอบเขตอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

 (ปรับปรุงโดยมตคิณะกรรมกำรบรษัิท เมือ่วันที ่2 มนีำคม 2563) 

1. สอบทำนใหบ้รษัิทมีรำยงำนทำงกำรเงนิ (รำยไตรมำสและประจ ำปี) ที่ถูกตอ้งและเปิดเผย

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของบรษัิทอยำ่งเพยีงพอกอ่นเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษัิท 

2. สอบทำนใหบ้รษัิทมีระบบควบคุมภำยในและระบบตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม เพียงพอ และ        

มีประสทิธภิำพรวมทัง้พิจำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให ้

ควำมเห็นชอบในกำรพจิำรณำแตง่ตัง้ โยกยำ้ย เลกิจำ้ง หัวหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และ

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ

ภำยใน 

3. สอบทำนใหค้วำมเห็นชอบแผนงำนตรวจสอบ ซึง่สอดคลอ้งกับควำมเสีย่งองคก์ร รวมทัง้ก ำกับ

ดูแลกำรปฏบัิตงิำนตรวจสอบใหเ้ป็นไปตำมแผนงำน และมำตฐำนสำกลว่ำดว้ยกำรปฏบัิติงำน

วชิำชพีกำรตรวจสอบภำยใน 
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4. สอบทำนใหบ้รษัิทมีระบบกำรประเมนิควำมเสีย่งที่ส่งผลกระทบกับบรษัิท รวมถงึควำมเสี่ยง

เกีย่วกับกำรทุจรติ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำมกีำรป้องกันควำมเสี่ยงที่จะท ำใหเ้กดิโอกำสกำรทุจรติที่มี
ผลกระทบตอ่ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทนอ้ยทีส่ดุ 

5. พจิำรณำและทบทวนนโนบำยดังต่อไปนี้ ใหม้ีควำมเหมำะสมกับรูปแบบธุรกจิ สภำพแวดลอ้ม
บรษัิท วัฒนธรรมองคก์ร 

• นโยบำยตอ่ตำ้นกำรทุจรติคอรร์ัปชัน่  

• นโยบำยกำรก ำกับดแูลกจิกำร  

• ประมวลจรยิธรรม  

• นโยบำยกำรเผยแพร่ขอ้มลู 

• นโยบำยกำรใหค้วำมคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู และกำรสอบสวนเรือ่งรอ้งเรยีน 

6. ด ำเนนิกำรใหฝ่้ำยบรหิำรจัดใหม้กีระบวนกำรรับและก ำกับดแูลกำรรับเรือ่งรอ้งเรยีน 

7. สอบทำนใหบ้รษัิทปฏบัิตติำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของ

ตลำดหลักทรัพยห์รอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิของบรษัิท 

8. พจิำรณำคัดเลือกบุคคลซึง่มีควำมเป็นอสิระ เพื่อเสนอแต่งตัง้ เลกิจำ้ง บุคคลซึง่มีควำมเป็น

อสิระและก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบัญชขีองบรษัิทประสำนงำนกับผูส้อบบัญชเีกี่ยวกับ

วัตถุประสงคใ์นกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ ขอบเขต แนวทำง แผนงำน และปัญหำที่พบระหว่ำง

กำรตรวจสอบ และประเด็นทีผู่ส้อบบัญชเีห็นว่ำเป็นสำระส ำคัญ รวมทัง้เขำ้ร่วมประชมุกับผูส้อบ

บัญชโีดยไมม่ฝ่ีำยจัดกำรเขำ้ร่วมประชมุดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

9. พจิำรณำรำยกำรที่เกีย่วโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ใหม้ีควำม

ถูกตอ้งและครบถว้นใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้ง

เปิดเผยขอ้มูลในกำรเขำ้ท ำรำยกำรดังกล่ำวอย่ำงถูกตอ้งครบถว้น ทัง้นี้เพื่อใหม้ั่นใจว่ำรำยกำร

ดังกลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บรษัิท 

10. จัดท ำรำยงำนผลกำรก ำกับดูแลกจิกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำน

ประจ ำปีของบรษัิทซึง่รำยงำนดังกลำ่วตอ้งลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ย

ขอ้มลูดังตอ่ไปนี้ 

• ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เชื่อถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงิน            

ของบรษัิท 

• ควำมเห็นเกีย่วกับควำมเพยีงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษัิท 

• ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลักทรัพย ์หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิของบรษัิท 

• ควำมเห็นเกีย่วกับควำมเหมำะสมของผูส้อบบัญช ี

• ควำมเห็นเกีย่วกับรำยงำนทีอ่ำจมคีวำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์

• จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบ

แตล่ะทำ่น 

• ควำมเห็นชอบหรอืขอ้สังเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ับจำกกำรปฏบัิตหินำ้ที่

ตำมกฎบัตร 

• รำยกำรอืน่ที่เห็นว่ำผูถ้ือหุน้และผูล้งทุนท่ัวไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหนำ้ที่และควำม

รับผดิชอบทีไ่ดร้ับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท 

11. ปฏิบัติหนำ้ที่อื่นๆ ตำมที่ไดม้อบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ดว้ยควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ตำมวรรคหนึ่ง คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำม

รบัผดิชอบต่อคณะกรรมกำรบรษัิทโดยตรงและคณะกรรมกำรของบรษัิทยังคงมคีวำมรับผดิชอบ

ในกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทตอ่บคุคลภำยนอก 

12. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ที่สอดส่องดูแล ฝ่ำยจัดกำรมหีนำ้ที่รับผดิชอบต่อกำรจัดเตรียม              

งบกำรเงินของบริษัทและผูส้อบบัญชีภำยนอกมีหนำ้ที่ตรวจสอบงบกำรเงินดังกล่ำว  

คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษัิท รับทรำบร่วมกันว่ำ ฝ่ำยจัดกำร ผูต้รวจสอบ

ภำยในและผูส้อบบัญชภีำยนอกมีทรัพยำกรและเวลำ  ตลอดจนขอ้มูลควำมรูเ้รื่องบัญช ีกำร

ตรวจสอบ ระบบควบคุมภำยใน และกระบวนกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษัิทมำกกว่ำ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ฉะนัน้บทบำท กำรสอดสอ่งดูแลของคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่ไดใ้ห ้

ประกันเป็นพเิศษในงบกำรเงนิและขอ้มลูกำรเงนิทีบ่รษัิทน ำเสนอใหกั้บผูถ้อืหุน้และบุคคลอืน่ๆ 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

ปัจจุบัน คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มจี ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย 

ล าดบั ชือ่ – สกุล ต าแหนง่ 

1. นำงสำวสทุธริัตน ์ลสีวัสดิต์ระกลู  ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

2. นำยธรีบลูย ์อรยิสทุธวิงศ ์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

3. นำยสมทิร เหลีย่มมณี กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

โดยม ีนำงยพุด ี คูเ่พ็ชรง์ำม เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

 

ขอบเขตอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

1. ก ำหนดวธิีกำรหรอืหลักเกณฑก์ำรสรรหำกรรมกำรบรษัิทหรอืประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร เพื่อให ้

เกดิควำมโปร่งใสเพือ่น ำเสนอคณะกรรมกำรบรษัิท 

2. ก ำหนดคุณสมบัตขิองกรรมกำรที่ตอ้งกำรทดแทน  เพื่อใหม้ีองคป์ระกอบและคุณสมบัตติำม

กฎหมำยระเบยีบที ่เกีย่วขอ้ง  และก ำหนดวธิ ีกำรเสนอรำยชือ่ผูม้ีคุณสมบัตพิรอ้มเหตุผล

ประกอบตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท 

3. คัดเลอืกบคุคลทีส่มควรไดร้ับกำรเสนอชือ่เป็นกรรมกำรใหมห่รอืสรรหำประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร 

4. เสนอแนะวธิีกำรประเมนิผลกำรปฏบัิติงำนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆรวมทัง้

ตดิตำมและสรุปผล กำรประเมนิใหค้ณะกรรมกำรบรษัิททรำบ เพื่อน ำขอ้มูลมำพจิำรณำปรับปรุง

ประสทิธภิำพในกำรท ำงำน 

5. พจิำรณำทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบรษัิทในเรื่องโครงสรำ้ง ขนำด องคป์ระกอบ 

หนำ้ที่ควำมรับผดิชอบ และควำมหลำกหลำย เพื่อใหส้อดคลอ้งกับขนำด กลยุทธแ์ละนโยบำย

บริษัท รวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ  ใหม้ีควำม

ทันสมัยอยูเ่สมอ 

6. จัดท ำแผนสบืทอดต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรและผูบ้รหิำรระดับสงูของบรษัิท เพือ่เสนอ

ใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทพจิำรณำ 

7. ก ำหนดวธิีกำรและหลักเกณฑ์  กำรจ่ำยค่ำทดแทนใหค้ณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ และประธำน

เจำ้หนำ้ที่บรหิำรที่เป็นธรรมและสอดคลอ้งกับผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทต่อคณะกรรมกำร

บรษัิท 

8. ประเมินผลทำงปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบรหิำร  ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรเพื่อก ำหนด

คำ่ตอบแทนกอ่นน ำเสนอขออนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษัิทเป็นประจ ำทุกปี 

9. พจิำรณำงบประมำณกำรขึน้ค่ำจำ้ง กำรเปลีย่นแปลงค่ำจำ้งและผลตอบแทนของคณะกรรมกำร

บรษัิท  คณะกรรมกำรบรหิำร  รวมทัง้ฝ่ำยจัดกำรเพือ่น ำเสนอคณะกรรมกำรบรษัิท 

10. พิจำรณำทบทวนศึกษำ ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงแนวโนม้ในเรื่องผลตอบแทนของ

คณะกรรมกำรบรษัิท คณะกรรมกำรบรหิำร รวมทัง้ฝ่ำยจัดกำรโดยเปรยีบเทียบกับบรษัิทอืน่ที่มี

กำรประกอบธรุกจิอยำ่งเดยีวกัน 

11. คณะกรรมกำรบรษัิทยังไดก้ ำหนดใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มกีำรประชุม

อยำ่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

 

คณะกรรมการบรหิาร 

ปัจจุบัน คณะกรรมกำรบรหิำร มจี ำนวน 4 ทำ่น ประกอบดว้ย 

ล าดบั ชือ่ – สกุล ต าแหนง่ 

1 นำยปัญญำ บญุญำภวัิฒน์ ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

2 นำงสำวสทุธริัตน ์ลสีวัสดิต์ระกลู กรรมกำรบรหิำร 

3 นำยไพโรจน ์ไววำนชิกจิ กรรมกำรบรหิำร 

4 นำยถริพงศ ์ค ำเรอืงฤทธิ ์ กรรมกำรบรหิำร 
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ขอบเขตอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรหิาร 

1. ก ำหนดนโยบำยเป้ำหมำย กลยุทธ์ แผนกำรด ำเนินงำน งบประมำณประจ ำปี และอ ำนำจกำร

บรหิำรงำนตำ่ง ๆ ของบรษัิท เพือ่เสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทอนุมัต ิ 

2. ควบคุมดูแลกำรด ำเนินธุรกจิของบรษัิทใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำย กลยุทธ ์แผนกำร

ด ำเนินงำนและงบประมำณประจ ำปีที่ไดร้ับอนุมัตจิำกคณะกรรมกำรบรษัิท ใหเ้ป็นไปอย่ำงมี

ประสทิธภิำพและเอือ้ต่อสภำพธุรกจิ พรอ้มใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ กำรบรหิำรจัดกำรแก่ผูบ้รหิำร

ระดับสงู 

3. พจิำรณำอนุมัตกิำรใชจ่้ำยเงนิเพื่อกำรลงทุน กำรจัดท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิกับสถำบันกำรเงนิ 

เพื่อกำรเปิดบัญชี กูย้ืม จ ำน ำ ค ้ำประกัน และกำรอื่นใด รวมถึงกำรซื้อขำย/จดทะเบียน

กรรมสทิธิท์ีด่นิ เพือ่กำรท ำธรุกรรมตำมปกตขิองบรษัิท ภำยใตอ้ ำนำจวงเงนิทีไ่ดก้ ำหนดไว ้

4. ก ำหนดโครงสรำ้งองค์กรและกำรบรหิำรจัดกำรที่มีประสทิธภิำพ โดยครอบคลุมทัง้เรื่องกำร

คัดเลอืก กำรฝึกอบรม กำรว่ำจำ้ง และกำรเลกิจำ้งพนักงำนของบรษัิทที่เป็นคณะผูบ้รหิำร หรอื

ผูบ้รหิำรระดับสูง โดยอำจมอบหมำยใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร หรือผูบ้รหิำรระดับสูงของ

บรษัิท เป็นผูม้อี ำนำจแทนบรษัิททีจ่ะลงนำมในสญัญำจำ้งแรงงำน 

5. ก ำกับดูแลและอนุมัตเิรือ่งทีเ่กีย่วกับกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทและอำจแต่งตัง้หรอืมอบหมำยให ้

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลำยคนกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด แทนคณะกรรมกำรบรหิำร

ตำมที่เห็นสมควรได ้และคณะกรรมกำรบรหิำรสำมำรถยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอ ำนำจ

นัน้ ๆ ได ้

6. พิจำรณำกลั่นกรองงำนทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็น             

ผูพ้จิำรณำกลั่นกรอง เพือ่น ำเสนอคณะกรรมกำรบรษัิทโดยตรง 

7. ปฏบัิตหินำ้ทีอ่ืน่ใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำย 

 ทัง้นี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรนั้น จะตอ้งไม่มี

ลักษณะเป็นกำรอนุมัติกำรเขำ้ท ำรำยกำรที่ท ำใหค้ณะกรรมกำรบริหำร หรือผูร้ับมอบอ ำนำจจำกคณะ

กรรมกำรบรหิำร สำมำรถอนุมัตริำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแยง้ มีส่วนไดเ้สยี หรืออำจมีควำม

ขัดแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดกับ บรษัิท บี จสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) หรือบรษัิทย่อย (ตำมที่นิยำมไวใ้น

ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน) ซึง่กำรอนุมัตริำยกำรในลักษณะ

ดังกล่ำวจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำร และ/หรอื ที่ประชมุผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี เพือ่พจิำรณำอนุมัติ

รำยกำรดังกล่ำวตำมที่ขอ้บังคับบรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) หรอืบรษัิทย่อย หรอืกฎหมำยที่เกีย่วขอ้ง

ก ำหนด 

 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ปัจจุบัน คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง มจี ำนวน 4 ทำ่น ประกอบดว้ย 

ล าดบั ชือ่ – สกุล ต าแหนง่ 

1 นำยถริพงศ ์ ค ำเรอืงฤทธ ์ ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

2 นำยธรีบลูย ์อรยิสทุธวิงศ ์ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

3 นำยไพโรจน ์ไววำนชิกจิ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

4 นำยสมทิร เหลีย่มมณี กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 

ขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

1. พจิำรณำสอบทำน และน ำเสนอนโยบำยและกรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ใหแ้กค่ณะกรรมกำรบรษัิท 

เพือ่พจิำรณำอนุมัต ิ
2. พิจำรณำสอบทำนและใหค้วำมเห็นชอบควำมเสี่ยงที่ยอมรับได ้(Risk Appetite) และน ำเสนอ

คณะกรรมกำรบรษัิทเพือ่รับทรำบ 
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3. ก ำกับดูแลกจิกำรกำรพัฒนำและกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและกรอบกำรบรหิำรควำมเสี่ยงอย่ำง

ตอ่เนื่อง เพือ่ใหก้ลุ่มบรษัิทฯ มรีะบบบรหิำรควำมเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิำพท่ัวทัง้องคก์รและมกีำรปฏบัิติ
ตำมอยำ่งตอ่เนื่อง 

4. สอบทำนรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อติดตำมควำมเสี่ยงที่มีสำระส ำคัญ และด ำเนินกำร       
เพือ่ใหม้ั่นใจวำ่ องคก์รมกีำรจัดกำรควำมเสีย่งอยำ่งเพยีงพอและเหมำะสม 

5.    ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ และมีหน่วยงำนตรวจสอบ

ภำยในเป็นผูส้อบทำนเพื่อใหม้ั่นใจว่ำ บรษัิทฯ มรีะบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำร
ควำมเสีย่ง รวมทัง้กำรน ำระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งมำปรับใชอ้ย่ำงเหมำะสมและมีกำรปฏบัิตติำม

ท่ัวทัง้องคก์ร 
6. รำยงำนคณะกรรมกำรบรษัิทเกี่ยวกับควำมเสี่ยงและและกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ส ำคัญอย่ำง

สม ่ำเสมอ 

7. ใหค้ ำแนะน ำและค ำปรึกษำกับคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Sub Risk-Management 
Committee : SRM) และ/หรอืหน่วยงำน และ/หรอืคณะท ำงำนทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

รวมทัง้พจิำรณำแนวทำงที่เหมำะสมในกำรแกไ้ขขอ้มูลต่ำงๆ ทีเ่กีย่วกับกำรพัฒนำระบบกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง 

8. พจิำรณำแต่งตัง้อนุกรรมกำรและ/หรอืบุคลำกรเพิม่เตมิหรอืทดแทนในคณะอนุกรรมกำรบรหิำรควำม
เสี่ยง และ/หรือหน่วยงำน และ/หรือคณะท ำงำนที่เกี่ยวขอ้งกับกำรบรหิำรควำมเสี่ยงตำมควำม

เหมำะสม รวมทั้งก ำหนดบทบำทหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำร             

ตำมวัตถปุระสงค ์
9. ปฏบัิตกิำรอืน่ใดเกีย่วกับกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีค่ณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำย 

 
ทัง้นี้ผูบ้รหิำร และ/หรือคณะอนุกรรมกำรควำมเสีย่ง และ/หรือหน่วยงำน และ/หรอืคณะท ำงำนที่

เกีย่วขอ้งกับกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และ/หรอืผูต้รวจสอบภำยใน และ/หรอืผูส้อบบัญช ีจะตอ้งรำยงำนหรือ

น ำเสนอขอ้มูลและเอกสำรที่เกี่ยวขอ้งต่อ คณะกรรมกำรควำมเสี่ยง เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ 
คณะกรรมกำรควำมเสีย่ง ใหบ้รรลตุำมหนำ้ทีท่ีไ่ดร้ับมอบหมำย 

 

การสรรหา การแตง่ต ัง้ และวาระการด ารงต าแหนง่ 

1. กรรมการอิสระ หมำยถึง กรรมกำรที่ไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมกำรบริหำรงำนหรือมี

ผลประโยชน์ที่เกี่ยวขอ้งกับบรษัิท อันอำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสนิใจโดยอสิระของตน 

และมคีณุสมบัตดิังตอ่ไปนี้ 

(ก) ถือหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ที่มีสทิธอิอกเสียงทัง้หมดของ บรษัิท บรษัิท

ใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม นติบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขัดแยง้ ทัง้นี้ ใหนั้บรวมกำรถอืหุน้

ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมกำรอสิระรำยนัน้ๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่สีว่นร่วมบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีไ่ดร้ับ

เงนิเดอืนประจ ำ หรอื ผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม 

บรษัิทย่อยล ำดับเดียวกัน นิตบิุคคลที่อำจมีควำมขัดแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมี

ลักษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกว่ำสองปีกอ่นวันทีไ่ดร้ับกำรแตง่ตัง้ 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธท์ำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย 

ในลักษณะที่เป็นบดิำ มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของ

ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้ับกำรเสนอชือ่ใหเ้ป็น

ผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกจิกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม 

หรือ นิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแยง้ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช ้

วจิำรณญำณอย่ำงอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร

ซึง่ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรือ ผูบ้รหิำรของผูท้ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกจิกับ บรษัิท 

บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม หรอืนติบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขัดแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้

จำกกำรมลีักษณะดังกลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกว่ำสองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้ับกำรแตง่ตัง้  

ควำมสัมพันธท์ำงธุรกจิ ตำมวรรคหนึ่ง รวมถงึกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ที่กระท ำเป็น

ปกตเิพือ่ประกอบกจิกำร กำรเชำ่หรอืใหเ้ชำ่อสังหำรมิทรัพยร์ำยกำรเกีย่วกับสนิทรัพย์

หรือบริกำร หรือกำรใหห้รือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงนิดว้ยกำรรับหรือใหกู้ย้ืม          

ค ้ำประกัน กำรใหส้นิทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สนิ รวมถงึกำรกระท ำอื่นในลักษณะ
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เดยีวกัน ซึง่เป็นผลใหบ้รษัิทหรอืคู่สัญญำมภีำระหนี้ที่ตอ้งช ำระต่ออกีฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่

รอ้ยละสำมของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบรษัิทหรือตัง้แต่ยี่สบิลำ้นบำทขึ้นไป 

แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทัง้นี้กำรค ำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวธิีกำร

ค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกีย่วโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยว่ำดว้ยกำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏบัิตกิำรของบรษัิทจดทะเบยีนใน

รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกันโดยอนุโลม แต่ในกำรพจิำรณำภำระหนี้ดังกล่ำวใหนั้บรวมภำระ

หนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหวำ่ง 1 ปีกอ่นวันทีม่คีวำมสมัพันธท์ำงธรุกจิกับบคุคลเดยีวกัน 

(จ)  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม หรอืนิติ

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแยง้ และไม่เป็นผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซึง่ไม่ใช่กรรมกำร

อสิระ ผูบ้รหิำร หรือหุน้ส่วนผูจ้ัดกำรของส ำนักงำนสอบบัญช ีซึง่มีผูส้อบบัญชีของ

บรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม หรอืนติบิคุคลทีอ่ำจมคีวำมขัดแยง้สังกัดอยู ่

เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีักษณะดังกล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปีก่อนวันที่ไดร้ับกำร

แตง่ตัง้ 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีใดๆ ซึง่รวมถงึกำรใหบ้รกิำรเป็นที่ปรกึษำ

กฎหมำยหรอืที่ปรกึษำทำงกำรเงนิ ซึง่ไดร้ับค่ำบรกิำรเกนิกว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำก

บรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม หรอืนติบิุคคลที่อำจมคีวำมขัดแยง้ ทัง้นี้ใน

กรณีที่ผูใ้หบ้รกิำรวชิำชพีเป็นนิตบิุคคลใหร้วมถงึกำรเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ กรรมกำรซึง่

ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผูบ้รหิำรหรือหุน้ส่วนผูจ้ัดกำรของผูใ้หบ้รกิำรวชิำชีพนั้นดว้ย         

เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีักษณะดังกล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปีกอ่นวันที่ไดร้ับกำร

แตง่ตัง้ 

(ช) ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้ับกำรแต่งตั ้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท            

ผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับผูถ้อืหุน้รำยใหญข่องบรษัิท 

(ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำร

ด ำเนนิงำนของบรษัิท  

ทัง้นี้ ภำยหลังไดร้ับกำรแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรอสิระทีม่ลีักษณะเป็นไปตำมวรรคหนึ่ง 

(ก) ถึง (ซ) แลว้ กรรมกำรอิสระอำจไดร้ับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ใหร้่วม

ตัดสนิใจในกำรด ำเนินกจิกำรของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิท

ย่อยล ำดับเดยีวกัน หรอื นิตบิุคคลที่อำจมีควำมขัดแยง้ โดยมกีำรตัดสนิใจในรูปแบบ

ขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

การสรรหา การแตง่ต ัง้ และวาระการด ารงต าแหนง่ 

บรษัิทมีกระบวนกำรสรรหำผูด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได ้

โดยคณะกรรมกำรไดท้ ำหนำ้ที่พิจำรณำคัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ไม่มีลักษณะตอ้งหำ้มตำมที่กฎหมำยก ำหนด และ

เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรพจิำรณำกอ่นจะน ำเสนอใหท้ี่ประชมุผูถ้ือหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้ 

ทั ้งนี้  เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกในขอ้บังคับของบริษัทและกฎหมำย            

ทีเ่กีย่วขอ้ง  ดังนี้ 

คณะกรรมกำรของบรษัิทประกอบดว้ยกรรมกำรอย่ำงนอ้ย 5 คน และใหค้ณะกรรมกำร

เลือกตัง้กรรมกำรดว้ยกันเป็นประธำนกรรมกำร และอำจเลือกรองประธำนกรรมกำรและ

ต ำแหน่งอื่นตำมที่เห็นเหมำะสมดว้ยกันได ้และกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวน

กรรมกำรทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นรำชอำณำจักร 

ผูเ้ป็นกรรมกำรของบรษัิทไมจ่ ำเป็นตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 

ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมกำรตำมหลักเกณฑแ์ละวธิกีำรดังต่อไปนี้ 

ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทำ่จ ำนวนหุน้ทีต่นถอื 

ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลำยคนเป็นกรรมกำร

ก็ได ้ ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมำกนอ้ย

เพยีงใดไมไ่ด ้
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บคุคลซึง่ไดร้ับคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล ำดับลงมำเป็นผูไ้ดร้ับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร เท่ำ

จ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บักำรเลอืกตัง้

ในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสยีงเท่ำกันเกนิจ ำนวนกรรมกำรที่จะพงึมี หรอืจะพงึเลอืกตัง้ใน

ครัง้นัน้  ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 

กรรมกำรมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้บังคับของบรษัิท คอื ในกำรประชมุ

ผูถ้ือหุน้สำมัญประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งอย่ำงนอ้ยจ ำนวนหนึ่งใน

สำม (1/3) โดยอัตรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหเ้ป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดย

จ ำนวนใกลเ้คยีงทีส่ดุ 

โดยกรรมกำรทีจ่ะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภำยหลังจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ 

ใหจ้ับสลำกว่ำผูใ้ดจะออก  สว่นปีหลังๆต่อไปใหก้รรมกำรคนทีอ่ยู่ในต ำแหน่งนำนทีส่ดุเป็น

ผูอ้อกจำกต ำแหน่งโดยกรรมกำรที่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้ับเลือกเขำ้มำด ำรง

ต ำแหน่งใหมอ่กีครัง้ก็ได ้

นอกจำกกำรพน้ต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรอำจพน้ต ำแหน่งเมือ่ 

• ตำย 

• ลำออก 

• ขำดคณุสมบัต ิหรอืมลีักษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบรษัิทมหำชน จ ำกัด 

• ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 

• ศำลมคี ำสัง่ใหอ้อก 

• กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ใหย้ืน่ใบลำออกต่อบรษัิท กำรลำออกมผีล

นับแตวั่นทีใ่บลำออกไปถงึบรษัิท 

กรรมกำรซึง่ลำออกตำมวรรคหนึง่จะแจง้กำรลำออกของตนใหน้ำยทะเบยีนบรษัิทมหำชน 

จ ำกัดทรำบดว้ยก็ได ้

ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ 

คณะกรรมกำรอำจเลอืกบคุคลซึง่มคีณุสมบัตแิละไมม่ลัีกษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยวำ่ดว้ย

บรษัิทมหำชนเขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เวน้แต่วำระ

ของกรรมกำรจะเหลอืนอ้ยกว่ำสอง (2) เดอืน โดยบุคคลซึง่เขำ้เป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำว 

จะอยูใ่นต ำแหนง่กรรมกำรไดเ้พยีงเทำ่วำระทีย่ังเหลอือยูข่องกรรมกำรทีต่นแทน 

มตขิองคณะกรรมกำรตำมวรรคหนี่ง ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในสี ่

(3/4) ของจ ำนวนกรรมกำรทีย่ังเหลอือยู ่ 

ในกรณีที่กรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมกำรที่พน้จำกต ำแหน่งยังคงอยู่

รักษำกำรในต ำแหน่งเพือ่ด ำเนนิกจิกำรของบรษัิทต่อไปเพยีงเท่ำที่จ ำเป็นจนกว่ำกรรมกำร

ชุดใหม่เขำ้รับหนำ้ที่ เวน้แต่ศำลจะมีค ำสั่งเป็นอย่ำงอื่น ในกรณีที่คณะกรรมกำรพน้จำก

ต ำแหน่งตำมค ำสัง่ศำล 

คณะกรรมกำรที่พน้จำกต ำแหน่ง ตอ้งจัดใหม้ีกำรประชมุผูถ้ือหุน้เพื่อเลอืกตัง้กรรมกำรชุด

ใหม่ภำยในหนึง่ (1) เดอืนนับแต่วันที่พน้จำกต ำแหน่ง โดยสง่หนังสอืนัดประชมุไปยังผูถ้อื

หุน้ไม่นอ้ยกว่ำสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมใน

หนังสอืพมิพไ์ม่นอ้ยกว่ำสำม (3) วันกอ่นวันประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณำเป็นระยะเวลำ

สำม (3) วันตดิตอ่กัน 

ที่ประชุมผูถ้ือหุน้อำจลงมตใิหก้รรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถงึครำวออกตำมวำระ

ไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ำสำมในสี ่(3/4) ของจ ำนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและมสีทิธิ

ออกเสียงลงคะแนน และมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำกึง่หนึ่ง (1/2)ของจ ำนวนหุน้ที่ถือ

โดยผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

คณะกรรมกำรเป็นผูร้ับผิดชอบจัดกำรกจิกำรทั้งหลำยทั้งปวงของบรษัิท และมีอ ำนำจ

หนำ้ทีด่ ำเนนิกำรภำยในขอบเขตของกฎหมำย วัตถุประสงค ์ขอ้บังคับของบรษัิทและตำม
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มตขิองที่ประชุมผูถ้ือหุน้  โดยคณะกรรมกำรอำจมอบหมำยใหบุ้คคลหนึ่งหรือหลำยคน

ปฏบัิตงิำนอยำ่งใดอยำ่งหนึง่แทนคณะกรรมกำรก็ได ้

คณะท างานความเสีย่ง 

บรษัิทไดท้บทวนแต่งตัง้คณะท ำงำนควำมเสี่ยงตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที่ 1/2562            

เมือ่วันที ่9 พฤษภำคม 2562 คณะท ำงำนควำมเสีย่งมหีนำ้ทีด่ังตอ่ไปนี้ 

1. ก ำหนดนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่ง 

2. ก ำหนดคูม่อืกำรปฏบัิตงิำนบรหิำรควำมเสีย่ง 

3. วเิครำะหค์วำมเสีย่ง 

4. ระบคุวำมเสีย่ง 

5. ประเมนิควำมเสีย่ง 

6. ตดิตำมผลกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

7. รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยอำ้งองิตำมบทบำทหนำ้ที่

ตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ขอ้ 4 สอบทำนใหบ้รษัิทมีระบบกำรประเมนิควำมเสีย่ง 

กำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสมเพยีงพอ และมปีระสทิธภิำพ 

8. สือ่สำรและเสรมิสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจเรือ่งกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหกั้บพนักงำนในองคก์ร 

 

แผนสบืทอดต าแหนง่ (Succession Plan) 

 บรษัิทไดต้ระหนักถงึควำมส ำคัญของกำรบรหิำรงำนของบรษัิทอย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล 

ตลอดจนกำรด ำเนนิกจิกำรอย่ำงต่อเนื่อง อันจะน ำมำซึง่กำรเตบิโตและกำ้วหนำ้ขององคก์รอยำ่งยั่งยนื ดังนัน้ 

บรษัิทจงึไดเ้ริม่จัดท ำแผนสบืทอดต ำแหน่งขึน้ โดยไดเ้ริม่มกีำรจัดท ำก ำหนดขัน้ตอนและกระบวนกำรสบืทอด

ต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร ผูบ้รหิำรระดับสงูและในต ำแหน่งอืน่ๆเป็นล ำดับถัดไป เพือ่ใหม้ั่นใจว่ำมผีูม้ี

ควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรสบืทอดต ำแหน่งส ำคัญขององคก์รเพือ่กำรด ำเนนิงำนอยำ่งตอ่เนื่องตอ่ไป 

 

การก ากบัดแูลการด าเนนิงานของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 

นโยบายการลงทนุในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 

 บริษัทมีนโยบำยกำรบริหำรงำนในบริษัทย่อยและบรษัิทร่วมในกำรก ำกับดูแลโครงสรำ้งกำร
บรหิำรงำน และกำรด ำเนนิธรุกจิของบรษัิทรวมถงึกำรบรหิำรงำนในบรษัิทย่อยหรือบรษัิทร่วมใหส้อดคลอ้งกับ

แผนกำรด ำเนินธุรกจิ เป้ำหมำย และกลยุทธ ์ของบรษัิทฯ ตำมมตขิองผูถ้ือหุน้ โดยสุจรติ ภำยใตก้ฎหมำย 

วัตถุประสงค์ และขอ้บังคับของบรษัิท ตลอดจนก ำกับดูแลบรษัิท บริษัทย่อย บรษัิทร่วมใหป้ฏิบัตติำม
กฎหมำยวำ่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยแ์ละกฎระเบยีบของตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

 

การดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายใน 

 บรษัิทมนีโยบำยป้องกันกำรน ำขอ้มูลภำยในของบรษัิทไปใช ้โดยเฉพำะขอ้มูลทีเ่กีย่วกับฐำนะทำง

กำรเงนิของบรษัิทก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน โดยกำรจ ำกัดจ ำนวนบุคคลที่จะทรำบขอ้มูลในวงจ ำกัด

ผูบ้รหิำรตอ้งรำยงำนกำรถือหลักทรัพยข์องตน ของคู่สมรส และบุตรทียั่งไมบ่รรลุนิตภิำวะ ซึง่ถอืหลักทรัพย์

ของบรษัิท ตำมบทก ำหนดโทษตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 และได ้

ก ำหนดใหผู้บ้รหิำรรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถือหลักทรัพยต์่อคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำด

หลักทรัพย ์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 นอกจำกนี้ได ้

ก ำหนดหำ้มผูบ้ริหำรที่ไดร้ับทรำบขอ้มูลภำยในกระท ำกำรใดๆ ซึ่งเป็นกำรขัดต่อมำตรำ 241 ของ

พระรำชบัญญตัดิังกลำ่ว  

 โดยบรษัิทไดก้ ำหนดมำตรกำรป้องกันกรรมกำรและผูบ้ริหำรใชข้อ้มูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์

ใหแ้กต่นเองหรอืผูอ้ืน่ในทำงมชิอบ กำรเขำ้ถงึขอ้มลูของบรษัิท  
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 บรษัิทจะไม่เลือกปฏบัิตติ่อผูถ้ือหุน้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพเิศษ ผูถ้ือหุน้ทุกท่ำนมีสทิธเิขำ้ถงึขอ้มูล

ของบรษัิทในระดับทีเ่ท่ำเทยีมกัน ผูถ้อืหุน้รำยยอ่ย และผูถ้อืหุน้สถำบัน ตำมนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำง

เทำ่เทยีมและเป็นธรรม และไดร้บัขอ้มลูเพยีงพอตำมทีบ่รษัิทเปิดเผยชอ่งทำงตำ่งๆ มดีังนี้  

โทรศัพท ์: 02-3673570 

เว็บไซต ์:  www.begistics.co.th 

แผนกนักลงทนุสมัพันธ ์: ir_investment@begistic.co.th 

 ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร จะเป็นผูล้่วงรูข้อ้มูลภำยในเชงิลกึ และทีมงำนผูบ้รหิำรระดับสงูของบรษัิท 

(Top Management) จะเป็นผูล้่วงรูห้ลักกำรบรหิำรและนโยบำยของบรษัิท และบุคลำกรตอ้งรักษำควำมลับ

ในสว่นที่ตัวเองรับผดิชอบไม่ใหค้วำมลับตกไปยังบุคคลอืน่ทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง โดยบรษัิทจะไม่เปิดเผยขอ้มูลที่มี

นัยส ำคัญที่ยังไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชนใหแ้ก่พนักงำนที่ไม่ไดร้ับอนุญำต กลุ่มบุคคลหรือบุคคลอื่นใด 

(รวมถงึสือ่มวลชน นักวเิครำะห)์ จนกวำ่ขอ้มลูจะไดเ้ปิดเผยตอ่สำธำรณชนแลว้ โดยยดึหลักปฏบัิตดิังนี้  

 หำ้มผูบ้รหิำรและบุคลำกรทีล่่วงรูข้อ้มูลภำยในรวมถงึทีมงำนนักลงทุนสัมพันธ ์ใชข้อ้มูลภำยในเพื่อ

หำผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและผูอ้ื่นในทำงมิชอบ ซึ่งเป็นกำรเอำเปรียบผูถ้ือหุน้อื่น เช่น กำรซื้อขำย

หลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภำยใน (Insider Trading) โดยหำ้มผูบ้รหิำรและบคุลำกรทีล่ว่งรูข้อ้มลูภำยในรวมถงึ

ทีมงำนนักลงทุนสัมพันธซ์ือ้ขำยหุน้ในช่วงเวลำ 1 เดือนก่อนกำรประกำศงบกำรเงนิ หรือ ก่อนกำรประกำศ

สำรสนเทศที่มนัียส ำคัญ จนกว่ำบรษัิทจะไดด้ ำเนนิกำรเปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยเรยีบรอ้ยแลว้ 

 หลกีเลี่ยงกำรใหข้อ้มูลเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนที่มีผลกระทบต่อรำคำหุน้หรือเป็นประโยชน์ต่อ       

ผูห้นึ่งผูใ้ดโดยเฉพำะ ในช่วงเวลำก่อนที่จะมีกำรจัดส่งงบกำรเงนิใหแ้ก่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภำยในระยะเวลำ 1 เดอืน (Blackout Period) กอ่นแจง้ผลประกอบกำรอย่ำงเป็นทำงกำรผ่ำน ระบบกำรจัดสง่

ข่ำวของตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ เวน้แต่ในกรณีทีม่ปีระเด็นหรอืเหตุกำรณ์ทีท่ ำ

ใหผ้ลประกอบกำรของบรษัิทถูกคำดกำรณ์คลำดเคลือ่นอย่ำงมนัียส ำคัญ จนสง่ผลใหผู้ท้ี่น ำขอ้มูลไปใชเ้กดิ

ควำมเขำ้ใจผดิได ้บรษัิทจะด ำเนนิกำรเปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 กำรกระท ำฝ่ำฝืนใดๆ อันเป็นเหตุใหบ้รษัิทไดร้ับควำมเสยีหำย หรอืสูญเสยีโอกำสทำงธุรกจิ บรษัิท

ถือเป็นกำรปฏิบัติขัดกับนโยบำยและจริยธรรมทำงธุรกิจ ตอ้งไดร้ับโทษทำงวินัยอย่ำงรำ้ยแรง และ              

ยังมคีวำมผดิตำมพระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  

 

นโยบายการเผยแพรข่อ้มลู 

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2561 ใหม้ีกำรพิจำรณำ

ทบทวนนโยบำยกำรเผยแพร่ขอ้มลูกำรด ำเนนิงำนของบรษัิท  

บรษัิท บี จสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) ตระหนักถงึหลักกำรก ำกับดูแลกจิกำรที่ดี โดยใหค้วำมส ำคัญกับกำร

เปิดเผยขอ้มลูสำรสนเทศใหม้คีวำมเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้เผือ่ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำยไดร้ับขอ้มูล

ที่ถูกตอ้ง ชัดเจน และไดร้ับขอ้มูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลของบรษัิทฯ ยดึตำมหลัก

ประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเปิดเผยสำรสนเทศของบรษัิท        

จดทะเบยีน 

 

ค านยิาม ขอ้มลูส าคญั  

 ขอ้มูลส ำคัญ หมำยถงึ ขอ้มูลใดๆ ก็ตำมทีเ่กีย่วกับกำรด ำเนนิธุรกจิของบรษัิทฯ ที่หำกมกีำรเปิดเผย

ขอ้มูลโดยวิธีกำรที่ไม่เหมำะสม อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญ ต่อควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจ        

ของบรษัิท หรอืกระทบตอ่รำคำหลักทรัพย ์หรอืมอีทิธพิลตอ่กำรตัดสนิใจในกำรลงทนุ ไดแ้ก ่

1. งบกำรเงนิ และกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยบัญชทีีส่ ำคัญ 

2. ขอ้มูลทีเ่กีย่วกับกำรควบรวมบรษัิท กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ทีอ่ำจมี

ผลตอ่กำรเปลีย่นแปลงโครงสรำ้งของบรษัิท 

3. ขอ้มลูเกีย่วกับกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่หลักทรัพย ์หรอืกำรลงทนุมมีลูคำ่ทีม่นัียส ำคัญ 
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4. กำรจ่ำยหรอืงดจ่ำยเงนิปันผล 

5. ขอ้มูลกำรคำดกำรณ์เกี่ยวกับสภำวะ ทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกจิ รวมถึงผลประกอบกำรใน

อนำคตของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย 

6. ขอ้มลูเกีย่วกับนโยบำยกลยทุธใ์นกำรด ำเนนิธรุกจิทีส่ ำคัญ 

7. ขอ้มลูอืน่ๆ ทีเ่ห็นวำ่มผีลกระทบตอ่รำคำหลักทรัพย ์และกำรตัดสนิใจในกำรลงทนุ 

 

หลกัเกณฑใ์นการปฏบิตัเิกีย่วกบัการเผยแพรข่อ้มลูส าคญัของบรษิทั 

1. กำรเปิดเผยขอ้มูลที่ยังไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะใหเ้ปิดเผยดว้ยควำมระมัดระวัง ถูกตอ้ง

ครบถว้น ทันเวลำ พรอ้มทัง้ด ำเนินกำรใหม้ั่นใจไดว้่ำผูถ้ือหุน้ หรือนักลงทุนไดร้ับขอ้มูลต่ำงๆ 

อย่ำงเพียงพอ และเท่ำเทียมกัน และสำมำรถเขำ้ถงึขอ้มูลไดง้่ำยโดยผ่ำนช่องทำงเว็ปไซต ์     

ของบรษัิท 

2. กำรเปิดเผยขอ้มูลที่เป็นกำรคำดกำรณ์ที่เกี่ยวกับทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงผล

ประกอบกำรในอนำคตของบรษัิท ใหเ้ปิดเผยดว้ยควำมระมัดระวัง อธบิำยถึงเงื่อนไข หรือ 

สมมตฐิำนทีใ่ชป้ระกอบกำรคำดกำรณ์นัน้ 

3. กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคัญที่ไดเ้ปิดเผยสู่สำธำรณะแลว้ใหเ้ปิดเผยอย่ำงชัดเจน ครบถว้น          

โดยไม่ใหเ้กดิควำมสับสน นอกจำกนัน้กำรใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับขอ้มูลทีเ่คยเปิดเผยไปแลว้

นัน้ตอ้งมคีวำมชัดเจน และสอดคลอ้งกันไม่ขัดแยง้กับขอ้มูลที่เคยเปิดเผยไปแลว้จนอำจท ำให ้

เกดิควำมเขำ้ใจผดิพลำดในขอ้มลูเดมิ 

4. กำรเปิดเผยขอ้มูลอื่นๆ  ที่ไม่ใช่ขอ้มูลส ำคัญใหเ้ปิดเผยตำมขอ้เท็จจรงิ และไม่เจตนำใหผู้ใ้ช ้

ขอ้มลูส ำคัญผดิในขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนนิงำน รำคำหลักทรัพย ์

5. กำรเปิดเผยขอ้มูลที่อำจท ำใหบ้รษัิทดั้บผลกระทบเชิงธุรกิจหรือกำรแข่งขันใหร้ะมัดระวัง        

เป็นพเิศษ เชน่ ขอ้มลูทีเ่กีย่วกับตน้ทนุควำมลับทำงกำรแขง่ขัน 

 

หลกัเกณฑท์ีต่อ้งถอืปฏบิตัขิองกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนของบรษิทั 

เพือ่ประโยชนต์่อกำรก ำกับดแูลกจิกำรทีด่ ีใหก้รรมกำรและพนักงำนทีถ่อืเป็นบคุคลทีล่ว่งรู ้หรอืมีโอกำสลว่งรู ้

ขอ้มลูภำยในของบรษัิทซึง่เป็นสำระส ำคัญต่อกำรเปลีย่นแปลงรำคำของหลักทรัพยใ์หถ้อืปฏบัิตดิังนี้ 

1. กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกคนตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภำยในของบรษัิทที่มีสำระส ำคัญ และ     

ยังไมไ่ดเ้ปิดเผยสำรสนเทศต่อสำธำรณชนเพือ่ประโยชนข์องตนเอง และผูอ้ืน่ 

2. กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษัิทมีสทิธเิสรีภำพในกำรลงทุนซือ้ขำยหลักทรัพยข์อง

บรษัิท แต่เพื่อป้องกันมใิหเ้กดิควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน 

รวมถงึคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภำวะ ตอ้งไม่ซือ้ขำย โอน หรอืรับโอนหลักทรัพยข์อง

บรษัิทในช่วงระยะเวลำ 1 เดอืนก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงนิแก่สำธำรณชนและภำยหลังจำกมี

กำรเปิดเผยงบกำรเงนิรำยไตรมำสและงบกำรเงนิประจ ำปี เพื่อใหป้ระชำชนไดเ้ขำ้ถงึขอ้มูล

อยำ่งท่ัวถงึอยำ่งนอ้ย 24 ชัว่โมง 

3. กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน รวมถงึคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิำวะ มีกำรซือ้ ขำย 

โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบรษัิทจะตอ้งจัดท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์

ตลอดจนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืครองหลักทรัพยข์องบรษัิทตอ่หน่วยงำนก ำกับดแูลใหร้ับทรำบ

ตำมเหตกุำรณ์ทีก่ ำหนด 

4. กรรมกำร และผูบ้รหิำร หำกมีกำรซือ้ ขำยหลักทรัพยข์องบรษัิท ตอ้งแจง้ขอ้มูลต่อเลขำนุกำร

บรษัิทอยำ่งนอ้ย 1 วันลว่งหนำ้กอ่นท ำกำรซือ้ขำย และแจง้ขอ้มลูหลังกำรซือ้ขำย 1 วัน นับจำก

วันทีซ่ือ้ขำยหลักทรัพย ์
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5. เลขำนุกำรบรษัิทมีหนำ้ที่รวบรวมขอ้มูลกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำร และผูบ้รหิำรรวมถึง        

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิำวะ ใหท้ี่ประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทรับทรำบเป็นประจ ำทุก

ไตรมำส 

ทั ้งนี้ หำกกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนรำยใดฝ่ำฝืนไม่ปฏัติตำมระเบียบว่ำดว้ยกำรควบคุม

เกีย่วกับสำรสนเทศภำยใน และระเบยีบว่ำดว้ยกำรถอืหลักทรัพยข์องบรษัิท รวมทัง้หลักเกณฑอ์ืน่ๆ 

ของหน่วยงำนก ำกับดูแลที่เกี่ยวขอ้ง ถือเป็นควำมผดิทำงวนัิยตำมระเบียบบรษัิท และอำจมีโทษ

ตำมกฎหมำย 

 

ชว่งเวลาการเปิดเผยขอ้มลูส าคญั 

ช่วงเวลำในกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคัญ หรือขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งใหเ้ป็นไปตำมกฎเกณฑ์ประกำศของ

หน่วยงำนที่เกีย่วขอ้ง เช่น ประกำศ หรอืเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนอื่นๆ กรณีเป็น

ขอ้มูลส ำคัญที่ไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สำธำรณะจะตอ้งไดร้ับมอบหมำยจำกประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร หรอืผูท้ี่ไดร้ับ

มอบหมำยจำกประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรเทำ่นัน้ 

 

เมือ่มเีหตกุารณ์ทีม่นียัส าคญั 

เมือ่มเีหตกุำรณ์ทีม่นัียส ำคัญ ข่ำวคลำดเคลือ่น หรอืมกีำรอำ้งองิขอ้มูลทีไ่มถู่กตอ้ง หรอืขอ้มลูส ำคัญ

รั่วไหลไปสู่บุคคลอื่น หรือถูกเปิดเผยก่อนเวลำอันควร และอำจก่อใหเ้กดิข่ำวลือที่มีผลกระทบต่อรำคำ

หลักทรัพย ์และ/หรอืกำรด ำเนินงำนของบรษัิทไม่ว่ำทำงบวกหรอืทำงลบ ใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร หรือ      

ผูท้ีไ่ดร้ับมอบหมำยจำกประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรชีแ้จงขอ้มูลส ำคัญและขอ้เท็จจรงิทีค่วรตอ้งแจง้ ผ่ำนตลำด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและชอ่งทำงกำรเปิดเผยต่ำงๆ เพือ่ใหเ้กดิควำมเขำ้ใจทีถ่กูตอ้งโดยทันท ี

 

การแตง่ต ัง้และหนา้ทีข่องผูเ้ผยแพรข่อ้มลู 

1. ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร หรือประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยกำรเงนิ หรือเลขำนุกำรบรษัิท       

เป็นผูม้ีหนำ้ที่เผยแพร่ขอ้มูลตำมรอบระยะเวลำบัญช ีไดแ้ก่ งบกำรเงนิประจ ำปี และ     

งบกำรเงนิรำยไตรมำส แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำน

ประจ ำปี (56-2) 

2. ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร หรอืประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยกำรเงนิ หรอืเลขำนุกำรบรษัิทเป็น

ผูม้ีหนำ้ที่ เผยแพร่ขอ้มูลตำมเหตุกำรณ์  ไดแ้ก่ รำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไป             

ซึง่สนิทรัพย ์รำยกำรเกี่ยวโยง ก ำหนดวันประชุมผูถ้ือหุน้ กำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำร

และผูส้อบบัญช ีกำรยำ้ยทีตั่ง้ส ำนักงำนใหญ่ รำยงำนกำรประชมุผูถ้อืหุน้ และโครงกำร

ลงทนุ 

3. ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร หรอืประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยกำรเงนิ หรอืเลขำนุกำรบรษัิทเป็น

ผูม้หีนำ้ทีใ่หข้อ้มลูท่ัวไปส ำหรับกำรด ำเนนิงำนของบรษัิท 

4. ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร หรอืประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยกำรเงนิ หรอืเลขำนุกำรบรษัิทเป็น

ผูม้ี่หนำ้ที่ประสำนงำนกับหน่วยงำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์  ตลำดหลักทรัพย ์          

แหง่ประเทศไทยหรอืหน่วยงำนก ำกับดูแลอืน่ๆ 

5. ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร จะเป็นผูร้ับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลและเผยแพร่ขอ้มูล

ทัง้หมดของบรษัิท เพือ่ใหม้ั่นใจวำ่ขอ้มลูนัน้ๆ ถกูตอ้งเป็นปัจจุบัน และปฏบัิตใิหเ้ป็นไป

ตำมนโยบำยนี้ 

 

นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัช ัน่ 

 บรษัิทใหค้วำมส ำคัญกับมำตรกำรต่อตำ้นคอรร์ัปชั่น เป็นเรือ่งทีทุ่กภำคสว่นคำดหวังและมุ่งมั่นทีจ่ะ

ปฏบัิตติำมใหเ้กดิเป็นรูปธรรม บรษัิทไดม้กีำรทบทวนนโยบำยกำรต่อตำ้นคอรร์ัปชั่นในทีป่ระชมุคณะกรรมกำร

บรษัิท ครัง้ที ่8/2560  เมือ่วันที ่14 พฤศจกิำยน 2560 และไดม้กีำรอนุมัตใิหม้กีำรประกำศเจตนำรมณ์ในกำร
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เขำ้ร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏบัิตขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ (Collective Action Coalition) 

เมือ่วันที ่30 พฤศจกิำยน 2560 และในปี 2561 ไมม่กีำรปรับเปลีย่นเนื้อหำเพิม่เตมิ เนื่องจำกในปี 2560 ไดม้ี

กำรปรับเปลีย่นเนื้อหำใหมทั่ง้หมดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกำรปฏบัิตงิำนภำยในองคก์ร ในเดอืนธันวำคมปี 2562 

บรษัิทไดท้ ำกำรยื่นเอกสำรขอรับรองเขำ้ร่วมโครงกำรฯ  และปัจจุบันบรษัิทไดร้ับกำรรับรองเขำ้ร่วมโครงกำร

แนวร่วมปฏบัิตขิองภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นกำรทุจรติ (มตทิีป่ระชมุของคณะกรรมกำรแนวรว่มฯ ณ วันที ่

7 กมุภำพันธ ์2563 โดยผลกำรรับรองจะมอีำย ุ3 ปี นับจำกวันทีม่มีตใิหก้ำรรับรอง) 

 

นโยบำย หลักกำร และวัตถปุระสงค ์

 “คอรร์ัปชั่น” หมำยถงึ กำรทุจรติในกำรกระท ำหรอืควำมประพฤตใิดๆ เพือ่แสวงหำประโยชนท์ีม่ชิอบ

ดว้ยกฎหมำย กำรให ้เสนอว่ำจะให ้รับ หรอืเรยีกรอ้ง สนิบนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ืน่ ไม่ว่ำกระท ำ

ดว้ยตนเอง หรือผ่ำนบุคคลอื่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท ำจำกหรือกับเจำ้หนำ้ที่ภำครัฐ หรือ

หน่วยงำนภำคเอกชน หรือหน่วยงำนก ำกับดูแลตำมกฎหมำยใดๆ หรอืองคก์รสำธำรณกุศล (เรยีกรวมกันว่ำ 

“เจำ้หนำ้ที่”) และไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท ำ หรือเป็นเจำ้หนำ้ที่ในหรือต่ำงประเทศ เพื่อใหเ้จำ้หนำ้ที่ดังกล่ำว

ปฏบัิตหิรอืละเวน้กำรปฏบัิตหินำ้ที ่หรอืใชอ้ ำนำจทีไ่ม่ถูกตอ้ง อันเป็นกำรใหไ้ดม้ำ หรอืรักษำไวซ้ึง่ธุรกจิ หรอื

ไดร้ับกำรปฏิบัติ หรือไดเ้ปรียบเป็นพิเศษที่ไม่เป็นไปตำมกฎหมำย หรือเพื่อชักจูงใจเจำ้หนำ้ที่อันอำจมี

ผลกระทบตอ่กำรตัดสนิใจในกำรปฏบัิตหินำ้ที ่  

“ทุจรติ” หมำยถึง กำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบดว้ยหนำ้ที่หรือดว้ยกฎหมำยของกรรมกำร
ผูบ้รหิำร และพนักงำนทัง้ของบรษัิทของลูกคำ้ และของคู่คำ้ หรอืคู่สัญญำของบรษัิท อำท ิกำรท ำหลักฐำน

กำรเงนิเป็นเท็จกำรน ำทรัพย์สนิของบรษัิทไปใชส้่วนตัว กำรเบียดบัง กำรยักยอก ฉอ้โกง กำรกระท ำใน

ลักษณะทีม่กีำรขัดกันของผลประโยชน ์
กำรจ่ำยเงนิคอรร์ัปชั่น หรอืกำรจ่ำยผลประโยชน์ทำงทุจรติ หมำยควำมรวมถงึ กำรจ่ำยเงนิทรัพยส์นิ 

หรอืผลประโยชนใ์ดๆ โดยตรงจำกบรษัิทเอง หรอืผำ่นลกูคำ้/คู่คำ้ หรอืบคุคลทีส่ำม 
นโยบำยกำรต่อตำ้นทุจรติคอรร์ัปชั่น นับเป็นเรื่องที่ส ำคัญอย่ำงยิง่อกีประกำรหนึ่ง ที่คณะกรรมกำร

เห็นสมควรจัดใหม้ีขึน้ นอกเหนือจำกกำรที่คณะกรรมกำรไดจ้ัดใหม้ีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกจิกำร และ

ประมวลจรยิธรรมธุรกจิ เพื่อเป็นแนวทำงปฏบัิตขิองกำรกระท ำหรือควำมประพฤตขิององคก์ร และบุคคลใน
องคก์ร ทีส่งัคมเห็นเป็นกำรท่ัวไปวำ่เป็นควำมถูกตอ้งแลว้ 

 นโยบำยกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งรวมถึงกำรกระท ำอันเป็นกำรทุจรตินี้ เป็นกำรก ำหนด
หลักกำรเพือ่ควำมเขำ้ใจร่วมกันของกรรมกำร และพนักงำนทุกคน เพือ่ยดึถอืเป็นแนวทำงปฏบัิตติอ่ไป บรษัิท

จงึก ำหนดนโยบำยกำรตอ่ตำ้นทจุรติคอรร์ัปชัน่ไว ้ดังนี้ 
1. กรรมกำรและพนักงำนจะด ำเนินธุรกจิอย่ำงถูกตอ้ง ตรงไปตรงมำ และกระท ำเพื่อใหม้ั่นใจว่ำ       

กำรด ำเนนิกำรนัน้ไม่ท ำใหเ้กดิขอ้ครหำ หรอืท ำใหเ้สือ่มเสยีชือ่เสยีงในทุกรูปแบบ ทุกกจิกรรมที่

อยูภ่ำยใตก้ำรดแูล รวมถงึกำรควบคมุ กำรบรจิำคเพือ่กำรกศุล กำรไมบ่รจิำคใหแ้กพ่รรคกำรเมอืง 
กำรใหข้องขวัญทำงธรุกจิ และเงนิสนับสนุนกจิกรรมตำ่งๆ ดังนี้ 

ก. ไม่รับและไม่เรยีกรอ้งเงนิ ทรัพยส์นิ หรอืประโยชน์อืน่ใดกับผูห้นึ่งผูใ้ดที่มเีจตนำชักน ำให ้
กระท ำหรอืละเวน้กำรกระท ำทีไ่มถ่กูตอ้ง 

ข. ไมใ่หแ้ละไมเ่สนอใหเ้งนิ ทรัพยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใดจำกผูเ้กีย่วขอ้งทำงธรุกจิ 

“ผูเ้กีย่วขอ้งทำงธุรกจิ” บุคคล หรอืนิตบิุคคล หรอืองคก์รที่บรษัิทตดิต่อหรอืมสีัมพันธท์ำงธุรกจิ ไม่ว่ำจะเป็น
องคก์รภำครัฐ หรอืเอกชน รวมถงึองคก์รสำธำรณกศุล 

2. บรษัิทจะวำงตัวเป็นกลำงทำงกำรเมือง จะไม่กระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรฝักใฝ่ หรือสนับสนุน
พรรคกำรเมอืงใด หรอืผูห้นึง่ผูใ้ดทีม่อี ำนำจทำงกำรเมอืง ไมบ่รจิำคเงนิ และ/หรอืทรัพยส์นิอยำ่ง

ใดแกพ่รรคกำรเมอืง 

3. บรษัิทมีระบบกำรจัดซือ้จัดจำ้ง และขัน้ตอนกระบวนกำร เพื่อควบคุมกำรจัดซือ้ และกำรสั่งซือ้ 
กำรแจง้ใหช้ ำระหนี้ กำรเรยีกเก็บค่ำบรกิำร โดยจะมีกำรบันทึกขอ้มูลอย่ำงเป็นระบบ เพื่อใช ้

อำ้งองิ และตรวจสอบได ้
4. บรษัิทมกีำรประเมนิควำมเสีย่งในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งหรอืสุม่เสีย่งต่อกำรทุจรติ และคอรร์ัปชัน่ 

5. บรษัิทจัดใหม้กีำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม สม ่ำเสมอ เพือ่ป้องกันไม่ใหพ้นักงำนมกีำรปฏบัิตทิี่
ไมเ่หมำะสม โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ งำนดำ้นกำรขำย กำรตลำด และกำรจัดซือ้ 

6. บรษัิทจดัใหค้วำมรูด้ำ้นกำรต่อตำ้นกำรทจุรติ และคอรร์ัปชั่นแกค่ณะกรรมกำรบรษัิท ผูบ้รหิำรและ

พนักงำน เพื่อส่งเสรมิควำมซือ่สัตย ์สุจรติ และควำมรับผดิชอบในกำรปฏบัิตติำมหนำ้ที่ รวมถงึ
สือ่ใหเ้หน็ถงึควำมมุง่มั่นของบรษัิท 

7. บรษัิทจัดใหม้กีำรรำยงำนทำงกำรเงนิ โดยมคีณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหนำ้ที่สอบทำนรำยงำน
ทำงกำรเงนิ และมฝ่ีำยบัญช ีและกำรเงนิ และผูส้อบบัญชมีำประชมุร่วมกัน และน ำเสนอรำยงำน

ทำงกำรเงนิตอ่คณะกรรมกำรบรษัิททกุไตรมำส 
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8. บรษัิทส่งเสรมิใหม้ีกำรสื่อสำรที่หลำกหลำยช่องทำงเพื่อใหพ้นักงำน และผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง

สำมำรถแจง้เบำะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจไดว้่ำผูแ้จง้เบำะแสไดร้ับกำรคุม้ครอง โดยไม่ใหถู้ก
ลงโทษโยกยำ้ยที่ไม่เป็นธรรม หรอืกลั่นแกลง้ดว้ยประกำรใด และรวมถงึกำรแต่งตัง้บุคคลเพื่อ

ตรวจสอบตดิตำมทกุเบำะแสทีม่กีำรแจง้เขำ้มำ 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน กำรใหค้วำมคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน 

 บรษัิทมนีโยบำยคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล และกำรสอบสวนเรือ่งรอ้งเรยีน เพือ่ใหม้ั่นใจว่ำ ผูร้อ้งเรยีนหรอื

แจง้เรื่องจะไดร้ับควำมคุม้ครอง หำกเป็นกำรกระท ำที่สุจรติ โดยผ่ำนช่องทำงและกระบวนกำรในนโยบำย

ดังกลำ่ว 

 กรรมกำรและพนักงำนจะไม่เพกิเฉยหรือละเลย เมือ่พบเห็นกำรกระท ำที่เขำ้ข่ำยคอร์รัปชั่น โดยให ้

แจง้ผำ่นชอ่งทำงและกระบวนกำร และจะใหค้วำมร่วมมอืในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตำ่งๆ 

 ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร มีหนำ้ที่และรับผิดชอบในกำรจัดใหม้ีระบบ และใหก้ำรส่งเสรมิและ

สนับสนุนนโยบำยนี้อย่ำงเต็มก ำลัง รวมถงึเสนอแนะควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให ้

สอดคลอ้งกับกำรเปลีย่นแปลงของธรุกจิและขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

 คณะกรรมกำรจะจัดใหฝ่้ำยจัดกำรเผยแพร่นโยบำยกำรต่อตำ้นคอร์รัปชั่น ผ่ำนช่องทำงกำรสือ่สำร

ของบรษัิท เชน่ จดหมำยอเิล็กทรอนกิส ์เว็บไซต ์แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำน

ประจ ำปี (แบบ 56-2)  

 คณะกรรมกำรก ำหนดใหม้กีำรทบทวนนโยบำยกำรตอ่ตำ้นคอรร์ัปชัน่ เป็นประจ ำทกุปี 

แนวทำงในกำรตดิตำมประเมนิผลกำรปฏบัิตติำมแนวทำงปฏบัิตใินกำรป้องกันกำรมสีว่นเกีย่วขอ้งกับกำร

คอรร์ปัชัน่  

 ผูต้รวจสอบภำยในท ำหนำ้ที่ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในและใหข้อ้เสนอแนะอย่ำงต่อเนื่อง      

โดยด ำเนินกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ไดร้ับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

และรำยงำนผลกำรตรวจสอบทีม่นัียส ำคัญและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 ในปี 2562 เลขำนุกำรบรษัิทร่วมกับหัวหนำ้ตรวจสอบภำยในและฝ่ำยทรัพยำบุคคลไดอ้บรมให ้

ผูบ้รหิำรและพนักงำนรอ้ยละ 100 ทรำบถงึจรรยำบรรณทำงธุรกจิ นโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นทุจรติและ
คอรร์ัปชัน่ (ฉบับปรับปรุง) และทบทวนนโยบำยนี้พรอ้มอธบิำยและยกตัวอย่ำงกรณีศกึษำและแนะน ำแนวทำง

ในกำรปฎบัิตตินของผูบ้รหิำรและพนักงำนเพือ่หลกีเลีย่งกำรทุจรติคอรร์ัปชัน่  

 

คา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี

 คา่ตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee) 

 บรษัิทจ่ำยคำ่ตอบแทนจำกกำรสอบบัญช ีใหแ้กผู่ส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิทย่อย และบรษัิทร่วมใน

รอบปีบัญชีปี 2563 เป็นจ ำนวนเงิน 2,105,000 บำท (สองลำ้นหนึ่งแสนหำ้พันบำทถว้น) ซึ่งยังไม่รวม

ค่ำใชจ่้ำยอื่นๆ ที่เกดิขึน้จรงิที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงนิโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่ำงหำก ทั้งนี้            

ไมเ่กนิ 66,760 บำท (หกหมืน่หกพันเจ็ดรอ้ยหกสบิบำทถว้น) 

 

 คา่บรกิารอืน่ ๆ (Non-Audit Fee) 

- ไมม่ ี 
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การถอืครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร 

 

 

*จ ำนวนหุน้รวม 1,329,440,491 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไว ้0.68   บำท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ 
ณ 15 ม.ีค. 

2564 

ณ 31 ธ.ค. 

2563 

เพิม่ 

(ลด) 

1. พลต ำรวจโท สมคดิ บญุถนอม กรรมกำร  ประธำนกรรมกำรบรษัิท - - - 

2. นำงสำวสทุธริัตน ์ลสีวัสดิต์ระกลู กรรมกำร  รองประธำนกรรมกำรคนที ่1 

ประธำนกรรมกำรสรรและก ำหนด

คำ่ตอบแทน และกรรมกำรบรหิำร 

- - - 

3. พลต ำรวจตร ีประภำส ปิยะมงคล กรรมกำรอสิระ รองประธำนกรรมกำรคน

ที ่2 และ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

- - - 

4. นำยปัญญำ บญุญำภวัิฒน์ กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบรหิำร และ  

ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร 

- - - 

5. นำยสมทิร เหลีย่มมณี กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ และ 

กรรมกำรสรรหำและก ำหนด

คำ่ตอบแทน 

- - - 

6. นำยไพโรจน ์ไววำนชิกจิ กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร และ

กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

- - - 

7. นำยธรีบลูย ์อรยิสทุธวิงศ ์ กรรมกำรอสิระ กรรมกำรบรหิำรควำม

เสีย่ง กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำร

สรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

- - - 

8. นำยธำนี  โลเกศกระว ี กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำม

เสีย่ง และกรรมกำรบรหิำร 

- - - 

9. นำยพงศศ์ริ ิศริธิร ประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยกำรตลำดและ

ปฏบัิตกิำร 

- - - 

10. นำงสำวพรีญำ โพธปิระสำท ประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยบัญชแีละกำรเงนิ - - - 

11. นำงยพุด ีคูเ่พ็ชรง์ำม ประธำนเจำ้หนำ้ฝ่ำยงำนสนับสนุนและ 

เลขำนุกำรบรษัิท 

- - - 

12. นำงดวงนภำ ทองส ี ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชแีละกำรเงนิ - - - 

13. นำยกฤษฎำ ปัณฑยุำกร ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธรุกจิ - - - 

14.นำยสดดุ ีคุวันทรำรัย ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยยทุธศำสตรอ์งคก์รและ

บรหิำรธรุกจิ 

- - - 

15.นำงอรุัจฉัท สภุวัน ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยปฏบัิตกิำร - - - 
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ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibilities-CSR) 

ควำมรับผดิชอบตอ่สังคมขององคก์ร (Corporate Social Responsibility-CSR) เป็นหนึง่ในหลักกำร

ทีบ่รษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) ไดใ้หค้วำมส ำคัญอย่ำงยิง่ในกำรด ำเนนิธรุกจิ ดว้ยตระหนักวำ่ องคก์รจะ

เติบโตไดอ้ย่ำงย่ังยืน ตอ้งอำศัยทั้งวิสัยทัศน์ ควำมสำมำรถ ควบคู่ กับกำรมีคุณธรรมและจริยธรรมใน           

กำรด ำเนนิงำน ดว้ยหลักกำรก ำกับดแูลกจิกำรทีด่ ีซึง่รวมถงึกำรมคีวำมรับผดิชอบตอ่ชมุชนและสงัคม 

 

CSR in process 

บริษัทจึงมีนโยบำยใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ปฏิบัติตำมกฎหมำย             

มีควำมรับผดิชอบต่อสังคม สิง่แวดลอ้มและกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สยี (Stakeholder) จงึไดก้ ำหนดแนวทำงดำ้น

ควำมรับผดิชอบต่อสงัคมเพือ่เป็นกรอบในกำรปฏบัิตงิำนดำ้นตำ่งๆใหผู้บ้รหิำรและพนักงำนทุกคนยดึถอืปฏบัิต ิ

โดยน ำหลักกำรก ำกับดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษัิทไปปฏบัิตใินกำรบรหิำรจัดกำรธรุกจิทุกระดับและถอืเป็นกจิวัตร

จนเป็นวัฒนธรรมทีด่ขีององคก์ร  

นอกจำกนี้ บริษัทยังยึดมั่นในควำมเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่ำงเท่ำเทียมกัน และ

ปฏบัิตงิำนเพื่อผลประโยชน์ของบรษัิทอย่ำงเต็มควำมสำมำรถดว้ยควำมซื่อสัตย์สุจรติ โปร่งใสที่สำมำรถ

ตรวจสอบได ้

ในกำรก ำกับดูแลกจิกำรทีด่ ีมผีูม้สี่วนไดเ้สยีหลำยกลุ่มทีส่ ำคัญดว้ยกัน ไดแ้ก ่ลูกคำ้ พนักงำน คู่คำ้ 

เจำ้หนี้ คู่แข่ง ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ชมุชนทีต่ัง้อยู่รอบท่ำเทยีบเรอืของบรษัิท สังคมและสิง่แวดลอ้ม ซึง่บรษัิทได ้

ใหค้วำมส ำคัญต่อสทิธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมถึงไม่กระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรละเมิดสทิธขิอง           

ผูม้สีว่นไดเ้สยีเหลำ่นัน้ดว้ย ซึง่สำมำรถสรุปไดด้ังนี้ 

พนักงำน 

บรษัิทตระหนักดีว่ำพนักงำนคือทรัพยำกรที่ส ำคัญของบรษัิท เป็นจุดเริม่ตน้ของควำมรับผดิชอบ       

ในวสิัยทัศน์และพันธกจิขององคก์ร บรษัิทจงึมุ่งเนน้กำรพัฒนำผูบ้รหิำรและพนักงำนใหเ้ป็นคนเกง่และคนด ี

ภำยใตก้รอบวัฒนธรรมเดียวกัน โดยบรษัิทใหค้วำมส ำคัญอย่ำงยิง่กับกำรบรหิำรและพัฒนำบุคคลำกรใหม้ี

ควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญ ควำมเป็นมืออำชีพ ควำมสุขในกำรทำงำนและจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม 

นอกจำกนี้ บรษัิทยังจัดใหม้ีกำรดูแลพนักงำนอย่ำงเสมอภำค กำรใหผ้ลตอบแทนกับสวัสดกิำรที่เหมำะสม

และเป็นธรรม พรอ้มทัง้จัดระบบกำรตดิต่อสือ่สำรและกจิกรรมสันทนำกำรต่ำงๆ ภำยในองคก์รเพือ่เสรมิสรำ้ง

ควำมสมัพันธอั์นดรีะหวำ่งพนักงำนกบัผูบ้รหิำร  

ลกูคำ้ 

บรษัิทมุ่งมั่นในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบรกิำรใหด้ียิ่งๆ ขึ้น เพื่อใหลู้กคำ้เกิดควำมเชื่อมั่นและ        

ควำมพึงพอใจสูงสุด โดยมีนโยบำยใหบ้รกิำรที่มีคุณภำพทัง้ดำ้นควำมปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ทันเวลำ  

ภำยใตเ้งื่อนไขที่เป็นธรรมและใหข้อ้มูลเกีย่วกับบรกิำรที่ถูกตอ้งเพียงพอและทันต่อเหตุกำรณ์แก่ลูกคำ้โดย     

ไม่มีกำรกล่ำวเกนิควำมเป็นจรงิ อันเป็นเหตุใหลู้กคำ้เกดิควำมเขำ้ใจผดิเกี่ยวกับคุณภำพของกำรใหบ้รกิำร

หรือเงื่อนไขใดๆของกำรใหบ้ริกำร นอกจำกนี้พนักงำนพึงรักษำควำมลับของลูกคำ้และไม่น ำไปใช ้           

เพือ่ประโยชนข์องตนเองหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 

คูค่ำ้ 

บรษัิทไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรจัดซือ้และจัดจำ้งพรอ้มทัง้กำรจัดหำไวเ้ป็นระเบยีบบรษัิท เพื่อให ้

กำรด ำเนนิธรุกจิกับคูค่ำ้เป็นไปอยำ่งเหมำะสม มปีระสทิธภิำพและเป็นธรรม ตำมหลักกำรก ำกับดแูลกจิกำรทีด่ ี

และเพือ่ใหต้ัวแทนของบรษัิทมกีำรด ำเนนิธุรกจิอย่ำงมคีุณภำพและมจีรรยำบรรณทำงธรุกจิทีเ่หมำะสมโดยมี

นโยบำยปฏบัิตติ่อคู่คำ้อย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม และตัง้อยู่บนพื้นฐำนของกำรไดร้ับผลตอบแทนที่เป็น

ธรรมตอ่ทัง้สองฝ่ำย และปฏบัิตติำมสัญญำ หรอืเงือ่นไขตำ่งๆ ทีต่กลงกันไวอ้ยำ่งเคร่งครัด กรณีทีไ่ม่สำมำรถ

ปฏบัิตติำมเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่ง ตอ้งรีบแจง้ใหคู้่คำ้ทรำบล่วงหนำ้ เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ข      

จำกกำรทีบ่รษัิทประกำศเจตนำรมณ์ในกำรเขำ้ร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏบัิตขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้น

กำรทุจรติ (Collective Action Coalition) เมื่อวันที่ 30 พฤศจกิำยน 2560 นัน้ บรษัิทจัดไดท้ ำจดหมำยแจง้

ใหคู้่คำ้รับทรำบถงึกำรประกำศเจตนำรมณ์ต่อตำ้นทุจรติว่ำจะไม่มีกำรรับจ่ำยและไม่มีกำรใหส้นิบนในกำร       

ท ำธรุกจิในทกุรูปแบบ และขอควำมรว่มมอืใหป้ฏบัิตติำม 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
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เจำ้หนี้ 

บริษัทปฏิบัติต่อเจำ้หนี้อย่ำงเป็นธรรม มีควำมรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบัติตำมเงื่อนไข

ขอ้ก ำหนดของสัญญำและพันธะทำงกำรเงนิอย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใชว้ธิกีำรทีไ่ม่สจุรติ ปกปิดขอ้มูลหรอื

ขอ้เท็จจรงิอันจะท ำใหเ้จำ้หนี้เกดิควำมเสยีหำย กรณีที่ไม่สำมำรถปฏบัิตติำมเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่ง ตอ้งรีบ

แจง้ใหเ้จำ้หนี้ทรำบลว่งหนำ้ เพือ่ร่วมกันพจิำรณำหำแนวทำงแกไ้ข 

คูแ่ขง่ 

บรษัิทเนน้กำรด ำเนนิธรุกจิอยำ่งมจีรยิธรรม โปร่งใส มกีำรแขง่ขันอย่ำงเป็นธรรมกับคูแ่ข่งขัน ภำยใต ้

กรอบกตกิำของกำรแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหำขอ้มูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยวธิีกำรที่ไม่สจุรติ

หรอืไม่เหมำะสม เชน่ กำรจ่ำยเงนิสนิจำ้งใหแ้กพ่นักงำนของคู่แข่ง เป็นตน้ และไมท่ ำลำยชือ่เสยีงของคูแ่ข่ง

ทำงกำรคำ้ ดว้ยกำรกลำ่วหำในทำงรำ้ย 

ผูถ้อืหุน้ 

บรษัิทมคีวำมมุง่มั่นทีจ่ะด ำเนนิธรุกจิอย่ำงโปร่งใส ปฏบัิตติำมกฎหมำย เชือ่ถอืได ้และแน่วแน่ในกำร

สรำ้งงำนสรำ้งรำยไดเ้พิ่ม รวมถงึสรำ้งกจิกำรใหม้ีฐำนะทำงกำรเงนิที่มั่นคงอย่ำงยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่ำหุน้

สงูสดุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 

ชมุชนรอบๆ บรษัิท สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

บรษัิทถือว่ำกำรจัดกำรดำ้นอำชวีอนำมัย ควำมปลอดภัยและสิง่แวดลอ้มเป็นส่วนส ำคัญในกำรด ำเนิน

ธุรกจิท่ำเทียบเรือและตอ้งปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนสำกล จงึส่งเสรมิและสรำ้งจติส ำนึกแก่

พนักงำนและบุคคลผูเ้กี่ยวขอ้งใหต้ระหนักถงึควำมส ำคัญของกำรรักษำคุณภำพอำชวีอนำมัย ควำมปลอดภัย

สิง่แวดลอ้ม และกำรเสรมิสรำ้งควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อ

คณุภำพชวีติของชมุชนรอบๆ บรษัิท และไมก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 

CSR after process  

บรษัิทไดใ้หค้วำมร่วมมือสนับสนุนกจิกรรมประเภทต่ำงๆของชุมชนและหน่วยงำนของรัฐอย่ำง

สม ่ำเสมอและเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่ำนมำ บรษัิทไดส้นับสนุนกำรด ำเนินงำนของกรมศุลกำกร  

ร่วมกจิกรรมของกรมเจำ้ทำ่  นอกจำกนี้ยังมกีำรบรจิำคเงนิร่วมท ำบญุกับวัดต่ำงๆในพืน้ทีอ่กีดว้ย 

 

การป้องกนัการมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัช ัน่ 

บรษัิทไดม้กีำรสือ่สำรผ่ำนชอ่งทำงต่ำง ๆ ไปทัง้ระดับกรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนักงำน โดยจัดอบรม

สัมมนำเรือ่งนโยบำย คู่มอื กำรต่อตำ้นคอรร์ัปชั่นเพื่อเป็นกำรก ำหนดใหก้ำรด ำเนนิกำรทุกกระบวนกำรอยู่ใน

ขอ้บังคับของบรษัิท ขอบข่ำยของกฎหมำย อย่ำงเคร่งครัดหรอืถำ้เกดิขอ้ผดิพลำดในกระบวนกำรด ำเนนิงำน 

เนื่องจำกควำมประมำท รูเ้ท่ำไมถ่งึกำรณ์ หำกพจิำรณำแลว้มคีวำมผดิจรงิตำมขอ้กล่ำวหำ บรษัิทสนับสนุนให ้

มกีำรใหร้ับโทษจำกภำครัฐ หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งโดยไมม่กีำรชว่ยเหลอืใหพ้น้ผดิ 
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บรษัิทมกีำรก ำหนดโครงสรำ้งองคก์ร สำยกำรบังคับบัญชำ อ ำนำจอนุมัต ิและระเบยีบกำรปฏบัิตงิำน

ของแผนกต่ำงๆ ที่ชัดเจน โดยคณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ สอบทำนและ

ประเมนิควำมเพียงพอของระบบกำรควยคุมภำยใน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษัิท โดยฝ่ำยตรวจสอบ

ภำยในท ำหนำ้ที่ประเมินควำมเพียงพอระบบกำรควบคุมภำยใน และประเมินควำมเสี่ยงของแผนกต่ำงๆ 

ภำยในองคก์ร เพื่อจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในส ำหรับปี 2563 และแผนกำรตรวจสอบภำยในระยะยำว 

และท ำหนำ้ที่ประเมนิควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทตำมแบบประเมนิของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย ์และตลำดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) และรำยงำนผลกำรประเมนิต่อคณะกรรมกำร

ตรวจสอบเพือ่พจิำรณำใหค้วำมเห็นชอบกอ่นรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท  

 

 คณะกรรมกำรไดต้ระหนักถงึควำมเสีย่งที่สง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนนิธุรกจิขององคก์ร จงึไดก้ ำหนด

ปัจจัยควำมเสีย่งดำ้นตำ่งๆ และมมีำตรกำรในกำรบรหิำรจัดกำรควำมเสีย่งครอบคลมุทุกดำ้น ดังนี้ 

1. ควำมเสีย่งดำ้นกำรประกอบธรุกจิ ประกอบดว้ย ควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยและระเบยีบ 

ขอ้บังคับต่ำงๆ ของรัฐบำลที่เกี่ยวขอ้งกับบรษัิท ควำมเสี่ยงจำกกำรที่เรือสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ       

ไม่สำมำรถเขำ้เทียบท่ำเรือของบรษัิท ควำมเสี่ยงจำกกำรพึง่พงิลูกคำ้รำยใหญ่และนอ้ยรำย และ

ควำมเสี่ยงจำกกำรต่ออำยุใบอนุญำตต่ำงๆที่เกี่ยวขอ้งกับกำรประกอบธุรกิจ ควำมเสี่ยงจำก         

ควำมผันผวนของอัตรำค่ำน ้ ำมัน ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันที่รุนแรงมำกขึ้นของธุรกิจขนส่ง         

ควำมเสีย่งจำกกำรทีล่กูคำ้ไมส่ำมำรถช ำระค่ำบรกิำรได ้และควำมเสีย่งจำกกำรสรรหำบคุลำกร 

2. ควำมเสี่ยงดำ้นกำรเงิน ประกอบดว้ย ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์ ควำมเสี่ยง        

จำกอัตรำแลกเปลีย่น 

3. ควำมเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อสทิธหิรอืกำรลงทุนของผูถ้อืหลักทรัพยป์ระกอบดว้ย ควำมเสีย่งจำกกำร

ทีบ่รษัิทมขีำดทนุสะสมจ ำนวนมำก ไมส่ำมำรถจ่ำยเงนิปันผลได ้

4. ควำมเสีย่งจำกกำรบรหิำรกำรลงทุน ประกอบดว้ย ควำมเสีย่งจำกกำรพจิำรณำลงทุนในธุรกจิใหม ่     

ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ 

5. ควำมเสีย่งจำกกำรบรหิำรโครงกำรทีอ่ยูร่ะหวำ่งกอ่สรำ้ง 

6. ควำมเสีย่งจำกกำรทจุรติและกำรคอรร์ัปชัน่ 

7. ควำมเสีย่งจำกโรคระบำดตำ่งๆ 

8. ควำมเสีย่งจำกกำรคกุคำมทำงคอมพวิเตอร ์

 

 อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรเห็นวำ่ ระบบกำรควบคุมภำยในและมำตรกำรลดควำมเสีย่งของบรษัิท        

มีควำมเพียงพอและเหมำะสมกับควำมเสีย่งในปัจจุบัน โดยบรษัิทไดจ้ัดใหม้ีบุคคลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะ

ด ำเนนิกำรใหเ้ป็นไปตำมระบบไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ สำมำรถป้องกันทรัพยส์นิของบรษัิทจำกกำรทีก่รรมกำร

หรอืผูบ้รหิำรน ำไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไม่มีอ ำนำจ รวมถงึกำรท ำธุรกรรมกับบุคคลอื่นที่อำจมคีวำมขัดแยง้

และบคุคลทีเ่กีย่วโยงกันอยำ่งเพยีงพอแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยง 
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ขอ้มลูหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบรษิทั 

รำยละเอยีดเกีย่วกับหัวหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน 

ชือ่-นำมสกลุ นำงสำวนภำพร วงศก์อ 

ต ำแหนง่ หัวหนำ้แผนกตรวจสอบภำยใน 

วฒุกิำรศกึษำ ปรญิญำตรบัีญช ี– กำรบัญช ี

ประวัตกิำรอบรม ไมม่ ี

  

ประสบกำรณ์ทำงำน หัวหนำ้แผนกตรวจสอบภำยใน บรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) 

เจำ้หนำ้ทีเ่จำ้หนำ้ทีธ่รุกำร  บรษัิท อสเิทมิ จ ำกัด 

เจำ้หนำ้ทีว่เิครำะหน์โยบำยและแผน สถำบันวจัิยกำรแพทยแ์ผนไทย กระทรวง

สำธำรณสขุ 

เจำ้หนำ้ทีบั่ญช ีบรษัิท คอสยำม จ ำกัด 

หนำ้ทีค่วำมรับผดิชอบ รับผิดชอบงำนดำ้นตรวจสอบภำยในขององค์กร รำยงำนผลกำรตรวจสอบ              

ตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบและผูบ้รหิำร  โดยมบีทบำทหนำ้ทีค่วำมรับผดิชอบดังนี้  

1.สอบทำนควำมเพียงพอและเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในขององค์กร        

เพื่อพัฒนำและปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในใหม้ีประสทิธภิำพและเหมำะสม

ยิง่ขึน้ 

2.สอบทำนกำรและสนับสนุนใหม้ีกำรพัฒนำระบบกำรทำงำนใหม้ีประสิทธิภำพ

เพิม่ขึน้อยำ่งตอ่เนื่องและสม ่ำเสมอ 

3.สอบทำนกำรประเมนิควำมเสี่ยงภำยในองค์กร เพื่อหำมำตรกำรป้องกันและลด

ควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ 

4.เสนอแนวทำงแกไ้ข ใหค้ ำแนะน ำเกีย่วกับกำรควบคมุภำยในของบรษัิท  

5.ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวขอ้งกับกำรตรวจสอบภำยใน ตำมที่ไดร้ับมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบหรอืผูบ้รหิำร 
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สรุปรำยกำรระหว่ำงกันของบรษัิท บรษัิทย่อย และบรษัิทที่เกี่ยวขอ้งหรือกับบุคคลที่อำจมีควำม

ขัดแยง้ทำงผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ในปี 2563  ดังนี้ 

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้/ 

ลกัษณะ ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะรายการ 

นโยบายการ 

ก าหนดราคา 

มลูคา่ (พนับาท) 

2562 2563 

บรษิทั มลิลค์อน สตลี จ ากดั 

(มหาชน)* 

- รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 

- คำ่เชำ่ 
- ลกูหนี้กำรคำ้ 

- รำยไดค้ำ้งรับ 
- เจำ้หนี้กำรคำ้ 

*** 

รำคำทีต่กลงกัน 

125,110 

1 
17,350 

1,295 
- 

 

24,134 

35 
36 

- 
43 

บรษิทั มลิลค์อน บรูพา จ ากดั* - รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 

- คำ่เชำ่ 
- ลกูหนี้กำรคำ้ 

- รำยไดค้ำ้งรับ 
- เงนิทดรองจ่ำย 

- เจำ้หนี้กำรคำ้ 

*** 

รำคำทีต่กลงกนั 

36,435 

277 
2,564 

1,580 
28 

23 

13,468 

162 
2,349 

- 
8 

- 
บรษิทั ซนัเทคเมทลัส ์จ ากดั* - รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 

- คำ่เชำ่ 

- ลกูหนี้กำรคำ้ 
- รำยไดค้ำ้งรับ 

- เจำ้หนี้กำรคำ้ 

*** 

รำคำทีต่กลงกัน 

931 

- 

143 
114 

- 

8,576 

- 

1,566 
- 

- 
บรษิทั ยูเอยซู ีจ ากดั** - คำ่เชำ่ รำคำทีต่กลงกัน 267 - 

บรษิทั มาลาค ีจ ากดั - รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 

- ลกูหนี้กำรคำ้ 
- รำยไดค้ำ้งรับ 

- เงนิทดรองจ่ำย 

*** 12 

- 
- 

- 

- 

- 
- 

- 
บรษิทั ซพีเีอส ชปิป้ิง แอนด ์โลจิ

สตกิส ์จ ากดั*** 

- รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 

- คำ่เชำ่ 

- ลกูหนี้กำรคำ้ 
- รำยไดค้ำ้งรับ 

- เจำ้หนี้กำรคำ้ 

*** 

รำคำทีต่กลงกนั 

248 

2,980 

15 
114 

6,068 

4,275 

- 

1,914 
61 

- 

* เริม่ตน้ควำมสมัพันธเ์ป็นบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกันตัง้แต่วันที ่1 มนีำคม 2561 

** เริม่ตน้ควำมสมัพันธเ์ป็นบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกันตัง้แต่วันที ่1 มกรำคม 2561 

***เริม่ตน้ควำมสมัพันธเ์ป็นบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกันตัง้แต่วันที ่13 พฤศจกิำยน 2561 

 

***นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 

 นโยบำยก ำหนดรำคำ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร ปี 2563 

 

- ตำมรำคำตลำด ปี 2563 
- สว่นงำนใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิส ์

 - สว่นงำนใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิส ์โดยรำคำทีต่กลงร่วมกัน 

 - สว่นงำนขนสง่ในประเทศ โดยวธิตีน้ทนุบวกก ำไรสว่นเพิม่ 

 และมสีว่นลดใหต้ำมทีต่กลงร่วมกัน 

คำ่เชำ่ รำคำทีต่กลงกัน 

รายการระหวา่งกนั 
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คณะกรรมกำรบรษัิทเป็นผูร้ับผดิชอบตอ่งบกำรเงนิของ บรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) และงบกำรเงนิรวม

ของบรษัิท บี จสิติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย รวมถงึขอ้มูลสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฎใน

รำยงำนประจ ำปี 

 

ซึง่ไดจั้ดท ำขึน้ตำมมำตรฐำน กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ภำยใตพ้ระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ.2543 และ

พระรำชบัญญัตวิชิำชีพ พ.ศ.2547 รวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏบัิต ิทำงกำรบัญชทีี่ประกำศใชโ้ดยสภำ

วชิำชีพบัญชี และพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 คณะกรรมกำรบรษัิทได ้

ค ำนงึถงึนโยบำยกำรบัญชทีีน่ ำมำปฏบัิต ิและเชือ่ว่ำนโยบำยดังกล่ำวมคีวำมเหมำะสม และไดถ้อืปฏบัิตอิย่ำง

ต่อเนื่อง รวมทัง้หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิยังไดเ้ปิดเผยขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ และมีสำระส ำคัญทำง

กำรเงนิ โดยใชข้อ้มูลที่เป็นเหตุเป็นผลในกำรพจิำรณำ และกำรประมำณกำรที่รอบคอบมำสนับสนุน ผูส้อบ

บัญชภีำยนอกของบรษัิทฯ ไดต้รวจสอบงบกำรเงนิประจ ำปี 2563 และแสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงือ่นไขและมี

ขอ้สงัเกตเรือ่งอืน่ 

 

นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบรษัิทยังมีหนำ้ที่ในกำรควบคุมดูแล ใหบ้ริษัทฯ มีระบบกำรก ำกับดูแลกจิกำรทีมี

ประสิทธิภำพ ซึ่งรวมไปถึงกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน และกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ          

เพือ่ใหค้วำมมั่นใจในเรือ่งควำมถกูตอ้ง และครบถว้นของขอ้มลูทำงกำรเงนิของบรษัิทฯ  

 

คณะกรรมกำรบรษัิทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรอสิระทัง้ชุด โดยมี

หนำ้ทีใ่นกำรควบคุมดูแลควำมถกูตอ้ง และควำมเพยีงพอของขัน้ตอนรำยงำนทำงกำรเงนิ รวมทัง้กำรประเมนิ

ควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยใน และประสทิธภิำพของระบบกำรควบคมุภำยในเป็นรำยปี และควำมเป็น

อสิระของระบบกำรตรวจสอบภำยใน ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบไดแ้สดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปี ใน

สว่นรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

งบกำรเงนิของบรษัิทฯ และงบกำรเงนิรวมของบริษัทฯ และบรษัิทย่อยไดร้ับกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชี

ของบรษัิทฯ  คือ บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ำกัด ในกำรตรวจสอบนั้นทำงคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรได ้

สนับสนุนขอ้มูลและเอกสำรต่ำงๆ เพือ่ใหผู้ส้อบบัญชสีำมำรถตรวจสอบและแสดงควำมเห็นไดต้ำมมำตรฐำน

กำรสอบบัญชีโดยควำมเห็นของผูส้อบบัญชีไดป้รำกฎในรำยงำนของผูส้อบบัญชีซึง่แสดงไวใ้นรำยงำน

ประจ ำปีแลว้ 

 

ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบรษัิท ดว้ยระบบกำรควบคุมภำยในของบรษัิท และกำรตรวจสอบภำยในของ

บรษัิทสำมำรถสรำ้งควำมเชือ่มั่นไดว้่ำงบกำรเงนิของ บรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) และงบกำรเงนิรวม

ของบรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อยและรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษัิทมีควำมถูกตอ้งใน

สำระส ำคัญแลว้  

  

 

     

    พลต ำรวจโท 

 

                                                                              สมคดิ  บญุถนอม                 

                                                                          ประธำนกรรมกำรบรษัิท 

 

 

 

                                                                        นำยปัญญำ  บัญญำภวัิฒน์ 

                                                                          ประธำนกรรมกำรบรหิำร                                                    

 
 

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน 
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งบการเงนิ 

(ก) ผูส้อบบัญชขีองบรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน)  

• ปี 2561 : นำงสำวกรรณิกำร์ วิภำณุรัตน์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 7305  

บรษัิท กรนิทร ์ออดทิ จ ำกัด  

• ปี 2562 : นำงสำวกรรณิกำร์ วิภำณุรัตน์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 7305  

บรษัิท กรนิทร ์ออดทิ จ ำกัด  

• ปี 2563 : นำงสุมนำ เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ ผูส้อบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 5897 

บรษัิท กรนิทร ์ออดทิ จ ำกัด  

 

(ข) สรุปรำยงำนกำรสอบบัญช ี

 รำยงำนของผูส้อบบัญชรีับอนุญำตไดแ้สดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไข และขอ้สังเกต ุ

กำรไม่สำมำรถหำหลักฐำนกำรสอบบัญช/ีกำรสอบทำนทีเ่หมำะสมอยำ่งเพยีงพอ ซึง่ผลกระทบ

ที่อำจเกดิขึน้มีสำระส ำคัญแต่ไม่แผ่กระจำย อันเกดิขึน้จำกสำถนกำรณ์ที่อยู่เหนือกำรควบคุม

ของกจิ  ส ำหรับงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรขำ้งตน้นี้ แสดงฐำนะกำรเงนิรวมและ

แสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย ณ วันที ่

31 ธันวำคม 2563 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกจิกำร และกระแส

เงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำรส ำหรับปีสิน้สุดวันเดยีวกัน โดยถูกตอ้งตำมที่ควร

ในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

โดยมีเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ คอื กำรประมำณมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรัพยท์ำง

กำรเงนิตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 10 และกำรดอ้ยค่ำของสนิทรัพย์สทิธกิำรใช ้       
ในส่วนของกจิกำรท่ำเทียบเรอืตำมหมำยเหตุขอ้ 16   ซึง่ในปี 2563 บรษัิทตอ้งมีกำรทดสอบ

กำรดอ้ยค่ำของบัญชทีี่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ และสทิธกิำรเชำ่ ทัง้ในส่วนของกจิกำรท่ำเทยีบ

เรอื- ทีม่ขีอ้บง่ชีข้องกำรดอ้ยค่ำ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กำรทดสอบกำร ดอ้ยค่ำ
มนัียส ำคัญต่อกำรตรวจสอบ เนื่องจำกบรษัิทมยีอดตำมบัญชสีทุธกิอ่นคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ทีใ่ชใ้น

กจิกำรท่ำเทยีบเรอืและกจิกำรขนส่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เป็นจ ำนวน 296.61 ลำ้นบำท 
ผูบ้ริหำรจึงใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินค่อนขำ้งมำก ซึ่งขึ้นอยู่ กับขอ้สมมติซึ่งสำมำรถ

เปลีย่นแปลงตำมสภำพทำงเศรษฐกจิ และภำวะตลำดในอนำคตรวมถงึกำรใชอั้ตรำคดิลด 

 งบกำรเงนิและงบกำรเงนิรวมของบรษัิทตัง้แต่ปี 2561 - 2563 ผูล้งทนุสำมำรถดูไดจ้ำก 

Website ตำ่งๆ ดังนี้  

- ส ำนักงำน ก.ล.ต.:  www.sec.or.th 

- ตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย: www.set.or.th 

- บรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน):  www.begistics.co.th 

       ขอ้มลูทางการเงินท่ีส าคญั 

http://www.set.or.th/
http://www.begistics.co.th/
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บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 

   
งบแสดงฐานะการเงนิ 

   
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

สนิทรพัย ์  
   

หนว่ย ; พนับาท 

 

หมำย

เหต ุ

 
งบการเงนิรวม 

  
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

 

31 
ธนัวาคม 

2563 

 

31 
ธนัวาคม 

2562 

  

31 ธนัวาคม 

2563  

31 ธนัวาคม 

2562 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน  
  

 
  

   
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิ
สด 6 6,394 

 
225,361 

  
6,329  215,399                             

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้หมนุเวยีน
อืน่-สทุธ ิ 7 159,927 

 
74,920 

  
63,493  74,917  

เงนิลงทนุชัว่ครำว - สทุธ ิ 4,9 9,000 

 

150,043 

  

9,000  

       

150,043 
สนิทรัพยภ์ำษีเงนิไดข้องงวด

ปัจจุบัน  5,338 

 

6,287 

  

5,337  6,287  

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่  785 

 

529 

  

785  

              

529  

 
รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน  278,474 

 

457,140 

  

254825  447,175  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน   
 

 
  

   
 
เงนิลงทนุในหลักทรัพยเ์ผือ่ขำย-

สทุธ ิ 4, 10 150,182 

 

180 

  

150,182   180  

เงนิลงทนุในบรษัิทร่วม-สทุธ ิ 13 52,931 
 

65,705 
  

62,680  62,680 

เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย 12 - 
 

- 
  

10,000  10,000 

เงนิลงทนุระยะยำวอืน่ 4 - 
 

34,000 
  

-  34,000 

อสงัหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรลงทนุ 14 58,365 
 

58,365 
  

58,365   58,365  

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 4,15 173,760 
 

236,076 
  

173,760  

        
236,076  

สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน-สทุธ ิ 18 1,113 
 

415 
  

1,113  415 

สทิธกิำรเชำ่ - สทุธ ิ 4,17 -  24,835   -  24,835  

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 19 20,726 

 

14,940 

  

30,726  

         

14,940 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน  658,254 
 

474,533 
  

688,003  

                     
481,508  

รวมสนิทรพัย ์  936,728 

 

931,673 

  

942,828  

                   

928,683  

    

 
 

 
 

 

 



 

รายงานประจ าปี 2563  84 

บริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 
บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 

   
งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่) 

   
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
   

หนว่ย : พนับาท 

 

หมำย

เหต ุ

 

งบการเงนิรวม 

  

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  

31 

ธนัวาคม 

2563 

 31 

ธนัวาคม 

2562 

  

31 ธนัวาคม 

2563  

31 ธนัวาคม 

2562 

  
  

 
  

    

หนีส้นิหมนุเวยีน  

  

 

  

   
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้หมนุเวยีน

อืน่  56,582 

 

64,241 

  

52,522  64,230                               
สว่นของหนี้สนิระยะยำวทีถ่งึ

ก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 4, 20 45,885 

 

29,331 

  

45,885  

                             

29,311  

คำ่เชำ่คำ้งจ่ำย 4 - 
 

24,686 
  

-  

                             
24,686  

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่  966 
 

392 
  

966  392 

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน  103,433 
 

118,650 
  

99,373  

                             
118,639  

          

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน   
 

 

  
   

เงนิกูย้มืระยะยำว - สทุธ ิ 4, 20 207,093 

                              

80,766  

  

207,093  

                             

80,766  

คำ่เชำ่คำ้งจ่ำย 4 - 

                              

49,254  

  

-  

                             

49,254  
ประมำณกำรหนี้สนิไมห่มนุเวยีน

ส ำหรับผลประโยชนพ์นักงำน 21 1,315 

                                   

270  

  

1,315  

                                  

270  

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่  30 
             

124  
  

300   123  

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน  208,708 
                            

130,414  
  

208,708  

                           
130,414  

          

รวมหนีส้นิ  312,141 
 

249,064 
  

308,081  

                           
249,052  
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บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 

   
งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่) 

   
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 
 

 
 

 
  

   
หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
(ตอ่) 

   
หนว่ย : พนับาท 

 

 หมำย
เหต ุ

 
งบกำรเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

 

 

31 

ธนัวาคม 
2563  

31 

ธนัวาคม 
2562 

 

31 ธนัวาคม 
2563  

31 ธนัวาคม 
2562 

 

 

   
  

    

สว่นของผูถ้อืหุน้ 
 

   
  

   

ทนุเรอืนหุน้ 
 

   
  

   

   ทนุจดทะเบยีน  

 

23 1,475,536  

                           

1,757,131  

 

1,475,536  

                           

1,757,131  

   ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ 

 

23 904,020  

                           

904,020 

 

904,020  

                           

904,020 
สว่นเกนิ(ต ่ำกวำ่)มูลคำ่หุน้

สำมัญ - สทุธ ิ

 

23 (97,025)                                    

    

(97,025)                                   

 

(97,025)                                        (97,025)                                   

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม 
 

    
 

   

   ทนุส ำรองตำมกฎหมำย 

 

25   

                                     

-    

 

  

                                     

-    

   ขำดทนุสะสม 

 

 (182,421)  

                            

(124,396) 

 

(172,261)  

                            

(127,375) 

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผู ้
ถอืหุน้ 

 

 13  
                                  

11 
 

13  

                                  
11 

สว่นของผูถ้อืหุน้ - สุทธ ิ
 

 624,587  682,609                            
 

634,747  679,630                            

 

 

    
 

   
รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อื
หุน้ 

 

 936,728  
                           

931,673  
 

942,828  

                           
928,683  
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บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน)  

งบก าไรขาดทุนและก าไรเบ็ดเสร็จ 

ส าหรบัแตล่ะปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

หนว่ย : พนับาท 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร งบกำรเงนิรวม 

 2563 2562 2561 2563 2562 2561 

รำยได ้       

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 335,898 384,403 560,568 340,832 384,403 560,568 

รำยไดอ้ืน่ 12,607 8,433 10,270 8,710 8,433 10,270 

รวมรายได ้ 348,505 392,836 570,838 349,542 392,836 570,838 

ตน้ทนุและค่ำใชจ่้ำย       

ตน้ทนุค่ำบรกิำร 305,656 350,183 548,563 307,955 350,183 548,563 

คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยและบรหิำร 67,717 60,358 69,049 68,957 60,418 69,049 

หนี้สงสยัจะสญู 4,852 6,931 - 4,852 6,931 - 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 14,235 5,225 3,928 12,098 5,225 3,928 

รวมคา่ใชจ้า่ย 392,460 422,697 621,540 393,862 422,757 621,540 

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุใน

บรษัิทร่วม 

- - - (12,750) 1,995 2,139 

ก ำไร (ขำดทนุ) กอ่นภำษี (43,955) (29,875) (50,702) (57,070) (27,926) (48,563) 

ภำษีเงนิได ้ - - - (24) 660 449 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี (43,955) (29,875) (50,702) (57,094) (28,586) (49,012) 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสร็จอืน่

ส ำหรับปี 

(929) 3 (252) (929) 3 (252) 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสร็จรวม

ส ำหรับปี 

(44,884) (29,872) (50,954) (58,023) (28,583) (49,264) 

ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน

และปรับลด (บำท) 

(0.033) (0.030) (0.061) (0.429) (0.028) (0.059) 



 

รายงานประจ าปี 2563 

บริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน)   87 

 

 

 

หมำยเหต:ุ 
(1) เมื่อวันที่ 1 สงิหำคม 2562 ตำมมตทิี่ประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 2/2562 มมีตอินุมัตใิหเ้ขำ้

ท ำรำยกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ จ ำนวน 2 โครงกำร โดยกำรซื้อหุน้สำมัญ        

เพิม่ทุนของ GA Power Pte Co., Ltd. บรษัิทจ ำกัด จดทะเบยีนภำยใตก้ฎหมำยประเทศสงิคโปร ์
(“GAP”) ดว้ยเงนิลงทุนไม่เกนิ 160 ลำ้นบำท ในสัดส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 40 ของจ ำนวนหุน้ที่ช ำระ

แลว้ โดย GAP เป็นผูถ้ือหุน้ในสัดส่วน 100% และเป็นผูไ้ดร้ับอนุญำตใหล้งทุนในบรษัิท GA 
Power Solar Park Huong Son Co., Ltd. และ GA Power Solar Park Cam Xuyen Co., Ltd.             

นติบิุคคลจดทะเบยีนภำยใตก้ฎหมำยประเทศสำธำรณรัฐสังคมนยิมเวยีดนำม ซึง่เป็นบรษัิททีไ่ดร้ับ

ใบอนุญำตใหล้งทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทติย ์ประเทศเวยีดนำม ขนำดก ำลังกำรผลติ
ตดิตัง้รวมทัง้ 2 โครงกำร จ ำนวน 58.00 เมกะวัตต ์บรษัิทไดด้ ำเนินกำรช ำระค่ำหุน้สำมัญเพิม่ทุน

ใหกั้บ GA Power Pte Co., Ltd. งวดแรก จ ำนวนเงนิ 58 ลำ้นบำท 

เมื่อวันที่ 29 มถิุนำยน 2563 ตำมมตทิี่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 7/2563 มีมตใิหเ้ปลี่ยนแปลง

โครงกำรลงทุนในพลังงำนแสงอำทิตย์ จังหวัดหำติ๋ญ ประเทศเวียดนำมจำก 2 โครงกำร            

เป็นจ ำนวน 1 โครงกำร ขนำดก ำลังกำรผลติตดิตัง้รวม 29.00 เมกะวัตตโ์ดยไดร้ับหนังสอือนุมัตใิน

หลักกำรจำกกำรไฟฟ้ำประเทศเวยีดนำม (Vietnam Electricity : “EVN”) ตกลงจะรับซือ้ไฟฟ้ำจำก

ทัง้ 1โครงกำร โดยมกีำรท ำสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ (PPA) ลงวันที ่3 สงิหำคม 2563 โดยมรีะยะเวลำ

ซื้อขำยไฟฟ้ำ 20 ปีใหกั้บ EVN และคำดว่ำจะอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำ (Feed in Tariff หรือ FIT )           

ที ่0.0709 USD ต่อหน่วย เป็น ระยะเวลำ 20 ปี โดยจะก่อสรำ้งแลว้เสร็จและเริม่จ ำหน่ำยไฟฟ้ำใน

เชงิพำณิชย ์(COD) ไดภ้ำยในเดอืนธันวำคม 2563 ซึง่กำรเปลีย่นแปลงดังกล่ำวเป็นผลมำจำกกำร

ปรับลดอัตรำรับซือ้ไฟฟ้ำ (Feed in Tariff) ของรัฐบำลเวยีดนำมส ำหรับโครงกำรทีบ่รษัิทลงทนุ  

เมือ่วันที ่29 ธันวำคม 2563 โครงกำรไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทติยไ์ดจ้่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย ์

(COD) ใหกั้บกำรไฟฟ้ำเวยีดนำมเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (อำ้งองิ ตำมประกำศบรษัิทเลขที่ B-HO No. 

001/2564 เมือ่วันที ่4 มกรำคม 2564 ในเว็บไซตต์ลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย) 

เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2562 บรษัิท ซีพีเอส ชปิป้ิงแอนด์โลจสิติกส ์จ ำกัด มีมติเพิ่มทุนจ ำนวน         

2 ลำ้นบำท จำกเดมิทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ 18 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบยีน 20 ลำ้นบำท ท ำให ้

สัดส่วนกำรถือหุน้เปลีย่นแปลงจำกเดมิรอ้ยละ 26 ของทุนช ำระแลว้ เป็นรอ้ยละ 23 ของทุนช ำระ

แลว้ ทัง้นี้ บรษัิทไดม้หีนังสอืคัดคำ้นกำรเพิม่ทนุบรษัิทดังกลำ่ว  

ต่อมำเมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2563 บริษัทร่วมดังกล่ำวยื่นหนังสือเพิกถอนกำรจดทะเบียนต่อ          

กรมพัฒนำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย์ โดยมีมติพิเศษใหล้ดทุนของบรษัิทลง 2 ลำ้นบำท         

โดยกำรลดจ ำนวนหุน้ จำกเดิมทุนจดทะเบียน 20 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียน 18 ลำ้นบำท         

ท ำใหส้ดัสว่นกำรถอืหุน้ในบรษัิทร่วมดังกลำ่วเปลีย่นแปลงเป็นรอ้ยละ 26 ของทนุช ำระแลว้ 

 

บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน)  
งบกระแสเงนิสด 

ณ. วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
หนว่ย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

                                                                   2563 2562 2561 2563 2562 2561 
งบกระแสเงนิสด       

เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)
กจิกรรมด ำเนนิงำน 

14,514 15,361 (66,992) (76,137) 15,309 (66,992) 

เงนิสดสทุธใิดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)

กจิกรรมลงทนุ 

(153,863) (233,820) 127,458 (73,109) (223,806) 127,458 

เงนิสดสทุธไิดม้ำจำกกำร(ใชไ้ป

ใน)กจิกรรมจัดหำเงนิ 

(69,726) 110,259 240,184 (69,726) 110,259 240,184 
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ขอ้มลูทำงกำรเงนิบรษัิทร่วมทีม่สีำระส ำคัญ 

บรษัิท ซพีเีอส ชปิป้ิง แอนด ์โลจสิตกิส ์จ ำกัด 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงนิ 

 พันบำท 

 ณ วันที ่31 ธน้วำคม 

 2563  2562 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 123,428  66,668 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 17,745  7,954 

หนี้สนิหมนุเวยีน 111,567  38,223 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน 6,596  1,403 

 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ 

 พันบำท 

 ณ วันที ่31 ธน้วำคม 

 2563  2562 

รำยได ้ 298,472  222,200 

คำ่ใชจ้่ำย 306,503  210,574 

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ (9,569)  9,080 

 

บรษัิท GA Power Pte. Ltd. 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงนิ 

 พันบำท 

 ณ วันที ่31 ธน้วำคม 

 2563  2562 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 82,184  124,050 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 711,150  11,067 

หนี้สนิหมนุเวยีน 405,601  21,729 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน 314,486  7,803 

 

 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ 

 พันบำท 

 ณ วันที ่31 ธน้วำคม 

 2563  2562 

รำยได ้ 1,932  16,379 

คำ่ใชจ่้ำย 23,783  25,180 

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ (25,715)  (8,801) 

 

(2) เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย 
เมือ่วันที ่10 พฤศจกิำยน 2563 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที ่13/2563 มมีตอินุมัตเิพิม่ทนุใน

บริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จ ำกัด (“บริษัทย่อย”) จ ำนวนไม่เกิน 40 ลำ้นบำท จำกเดิมทุน            
จดทะเบยีน 10 ลำ้นบำท เป็นทนุ จดทะเบยีนใหม ่50 ลำ้นบำท 

เมื่อวันที่  25 ธันวำคม 2563 บริษัทจ่ำยช ำระค่ำหุ น้ เพิ่มทุนจ ำนวน 10 ลำ้นบำท  และวันที ่              

5 กมุภำพันธ ์2564 บรษัิทจ่ำยช ำระคำ่หุน้เพิม่ทนุจ ำนวน 30 ลำ้นบำท รวมเป็นจ ำนวน 40 ลำ้นบำท 

ทัง้นี้ บรษัิทยอ่ยด ำเนนิกำรจดทะเบยีนเพิม่ทนุแลว้เสร็จเมือ่วันที ่9 กมุภำพันธ ์2564 

เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2562 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2562 มีมตอินุมัตใิหจ้ัดตัง้บรษัิทย่อย
แห่งใหม่  (บริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จ ำก ัด) ม ูลค ่ำท ุนจดทะเบยีน 10 ลำ้นบำท และ                  

ไดจ้ดทะเบยีนจัดตัง้บรษัิทกับกระทรวงพำณิชยแ์ลว้เมือ่วันที่ 13 มถิุนำยน 2562 และช ำระค่ำหุน้

แลว้ทัง้จ ำนวน 

งบกำรเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ของบรษัิทย่อยดังกล่ำวขำ้งตน้ที่น ำมำจัดท ำงบกำรเงนิรวม

เป็นงบกำรเงนิทีผ่ำ่นกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชแีลว้ 
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(3) เงนิลงทนุระยะยำวอืน่ 

เป็นเงนิลงทนุในตรำสำรทนุ ถอืเป็นเงนิลงทนุทั่วไป ประกอบดว้ย 

      พันบำท 

ชือ่บรษัิท  

ประเภท

กจิกำร 

 สดัสว่น

ควำม

เป็น

เจำ้ของ 

(รอ้ยละ) 

 

ทนุช ำระ

แลว้ 

 

  

 

31 

ธันวำคม 

2563 

 

 

 

 31 ธันวำคม 

2562 

บรษัิท โซโกะจัน 

จ ำกัด 

 บรหิำร

จัดกำรดำ้น

กำรรับค ำ

สัง่ซือ้, 

คลังสนิคำ้ 

และกำร

ขนสง่ 

 10  2,469  -  9,000 

บรษัิท มนูช็อต 

เวนเจอร ์

แคปปิตอล จ ำกัด 

 
ธรุกจิร่วม

ลงทนุ 

 13  236,000  50,000  25,000 

บรษัิท เดอะ เม

กะวัตต ์จ ำกัด 

 ธรุกจิร่วม

ลงทนุ

โรงไฟฟ้ำ 

 10  976,000  100,000  - 

เงนิลงทุนระยะ

ยาวอืน่-สุทธ ิ

       150,000  34,000 

 

ตำมมตทิี่ประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจกิำยน 2563 มีมตอินุมัติ

ขำยหุน้สำมัญของบรษัิท โซโกะจัน จ ำกัด และมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรไปด ำเนินกำร 
โดยแต่งตัง้บรษัิท มูนช็อต เวนเจอร ์แคปปิตอล จ ำกัด เป็นผูแ้ทนในกำรเจรจำซือ้ขำยหุน้สำมัญ 

พรอ้มทัง้อนุมัตคิ่ำธรรมเนียมในกำรเจรจำซือ้ขำยรอ้ยละ 5 ในกำรเจรจำขำย บรษัิทจงึไดจ้ัดประเภท
เป็นสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิหมนุเวยีนอืน่ 

 

(4) เงนิฝำกธนำคำรตดิภำระค ้ำประกัน - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เงนิฝำกประจ ำ จ ำนวน 47.79 ลำ้นบำท (31 ธันวำคม 2562 : 40.02  

ลำ้นบำท ) ของบรษัิท ไดใ้ชเ้ป็นหลักประกันส ำหรับหนังสือค ้ำประกันของธนำคำรที่ออกใหแ้ก่

หน่วยงำนรำชกำรสองแห่ง จ ำนวน 0.26 ลำ้นบำท และจ ำนวน 37.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ และ       

ค ำ้ประกันกำรใชบั้ตรน ้ำมัน จ ำนวน 1.60 ลำ้นบำท  

ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 และ 2563 เงินค ้ำประกันจ ำนวน 0.50 ลำ้นบำท ของบริษัท                

ใชค้ ้ำประกันกำรใชบั้ตรน ้ำมัน - 

 

(5) อสงัหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 อสังหำรมิทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของบริษัท ไดแ้ก่ ที่ดิน 

จ ำนวน 2 โฉนด พื้นที่ประมำณ 16 ไร่ 1 งำน 46 ตำรำงวำ แสดงโดยวธิีรำคำทุน จ ำนวน 58.37 

ลำ้นบำท (มูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระจัดท ำในปี 2563 โดยวิธ ี          

รำคำตลำดจ ำนวน 72 ลำ้นบำท ของ 2 โฉนด)  

เมื่อวันที่ 10 พฤศจกิำยน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที่ 13/2563 มีมตอินุมัตนิ ำที่ดนิ

จดจ ำนองกับธนำคำรแห่งหนึ่งเพื่อเป็นหลักประกันในกำรออกหนังสือค ้ำประกันใหกั้บหน่วยงำน

รำชกำรและหน่วยงำนเอกชน 

(6) ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ สทุธ ิ

ตำมมตทิี่ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร ครัง้ที่ 11/2563 เมื่อวันที ่24 พฤศจกิำยน 2563 มมีตอินุมัติ

ขำยรถลำกจูงจ ำนวน 11 คัน และรถกึง่พ่วงจ ำนวน 10 คัน ของบรษัิทใหแ้กบ่คุคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกัน

ในรำคำ 18.00 ลำ้นบำท 
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รำคำทรัพยส์นิของบรษัิทกอ่นหักคำ่เสือ่มรำคำสะสมของอำคำรและอปุกรณ์ ซึง่ไดค้ดิคำ่เสือ่มรำคำ

เต็มจ ำนวนแลว้แต่ยังคงใชง้ำนจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวน 209.64 ลำ้นบำท         
(31 ธันวำคม 2562 : 288.15 ลำ้นบำท)  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ยำนพำหนะและรถบรรทุกกึง่พ่วงสว่นหนึ่งของบรษัิทรำคำ
ทุน  128.33 ลำ้นบำท และ 163.02 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ เกิดจำกกำรท ำสัญญำเช่ำซื้อใน           

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 บรษัิทโอนส่วนปรับปรุงท่ำเรือและส่วนพัฒนำที่ดนิไปสนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้

จ ำนวน 30.73 ลำ้นบำท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บรษัิทไดท้บทวนค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรัพย์ส่วนงำนท่ำเรือ        
บำงปะกง (รวมมูลค่ำสนิทรัพยส์ทิธกิำรใชต้ำมหมำยเหตุ 16) โดยใชข้อ้มูลที่จัดท ำโดยผูป้ระเมนิ

รำคำอสิระโดยวธิปีระมำณกำรรำยไดพ้บว่ำมลูค่ำตำมบัญชใีกลเ้คยีงกับมูลคำ่ทีค่ำดว่ำจะไดร้ับคนื 

บรษัิทไดร้ับแจง้ขอ้มูลกำรเวนคนืที่ดนิจ ำนวน 1 ไร่ 2 งำน 77 ตำรำงวำ ส ำหรับค่ำทดแทนที่ดนิใน
อัตรำตำรำงวำละ 20,000 บำท เป็นเงนิ 13.55 ลำ้นบำท และค่ำทดแทนค่ำรื้อถอนสิง่ปลูกสรำ้ง

และควำมเสียหำยอื่นๆ เป็นเงนิ 9.14 ลำ้นบำท (รวมค่ำทดแทนเบื้องตน้ทัง้สิน้เป็นเงนิ 22.69         
ลำ้นบำท) บรษัิทไดบั้นทึกผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของทรัพย์สนิจ ำนวนเงนิ 3.90 ลำ้นบำท        

ตำมผลตำ่งของคำ่ทดแทนเบือ้งตน้ทีต่ ่ำกวำ่มูลคำ่ตำมบัญช ี 
ในวันที่ 23 สิงหำคม 2560 บริษัทไดย้ื่นอุทธรณ์ค่ำทดแทนที่ดินต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง

คมนำคม และวันที่ 18 ธันวำคม 2560 บรษัิทไดย้ื่นอุทธรณ์ค่ำทดแทนสิง่ปลูกสรำ้งและพืชผล      

กำรฟ้องรอ้งคดเีกีย่วกับกำรขอเพิม่คำ่ทดแทนทรัพยส์นิทีถ่กูเวนคนืนัน้  
ในวันที ่15 พฤศจกิำยน 2560 บรษัิทด ำเนนิกำรน ำโฉนดทีด่นิของบรษัิทไปใหเ้จำ้พนักงำนทีด่นิจด

ทะเบยีนหักแบง่ทีด่นิทีถ่กูเวนคนืแลว้  
ต่อมำเมื่อ วันที่  30 มีนำคม 2561 เลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมไดแ้จง้ผล             

กำรพจิำรณำอทุธรณ์เงนิคำ่ทดแทนถงึบรษัิทว่ำรัฐมนตรวีำ่กำรกระทรวงคมนำคมไดเ้ห็นชอบกับมติ

ของคณะกรรมกำรพจิำรณำอทุธรณ์เงนิคำ่ทดแทนทีม่มีตดิังนี้ 
5) ยืน่ค่ำทดแทนที่ดนิส่วนที่ถูกเวนคนืกับทำงรำชกำร และค่ำเสยีหำยจำกกำรประกอบธุรกจิ 

เนื่องจำกคำ่ทดแทนที ่ คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำเบือ้งตน้ก ำหนดใหเ้ป็นธรรมแลว้ 
6) ไม่ก ำหนดค่ำทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีรำคำลดลงของที่ดินโฉนดเลขที่ 58293            

ให ้เนื่องจำกที่ดนิสว่นทีเ่หลอืยังใชป้ระโยชน์ได ้ไม่เขำ้หลักเกณฑท์ี่จะไดร้ับค่ำทดแทน
ในสว่นนี้ 

7) เพิม่คำ่ทดแทนสิง่ปลกูสรำ้งบนทีด่นิโฉนดเลขที ่58293 ใหอ้กีเป็นเงนิ 453,518 บำท 

8) เพิ่มค่ำทดแทนควำมเสียหำยระหว่ำงกำรจัดหำสถำนที่ประกอบกำรใหม่ใหอ้ีกเป็นเงิน 
109,411 บำท 

โดยแจง้ดว้ยว่ำกรมทำงหลวงจะไดต้ิดต่อใหบ้ ริษัทไปรับเงินค่ำทดแทนในส่วนที่ เพิ่มขึ้น            
พรอ้มดอกเบีย้ตำมกฎหมำยตอ่ไป 

ในวันที่ 6 สงิหำคม 2561 บรษัิทไดย้ื่นขอรังวัดแบ่งขำยเวนคืนที่ดินโฉนดเลขที่  58293 ต่อมำ

เจำ้หนำ้ที่ที่ดนิไดม้ีหนังสอืแจง้ใหไ้ปด ำเนินกำรจดทะเบยีนโดยใหไ้ปด ำเนินกำรพรอ้มกับผูแ้ทน
กรมทำงหลวงตำมหนังสือแจง้ลงวันที่ 7 ธันวำคม 2561 โดยแจง้ผลกำรรังวัดว่ำเนื้อที่ในส่วนที่

เวนคนืรังวัดแลว้ไดเ้นื้อที ่1 - 1 - 72 ไร่ (นอ้ยกวำ่ที ่จดทะเบยีนไว ้0 - 1 - 05 ไร่) 
เจำ้หนำ้ทีเ่วนคนืไดม้หีนังสอืแจง้ขอใหบ้รษัิทคนืเงนิค่ำทีด่นิทีบ่รษัิทไดร้ับค่ำเวนคนืไวแ้ลว้ เฉพำะ

ส่วนที่รังวัด แลว้ เนื้อที่ถูกเวนคืนลดลง 0 - 1 - 05 ไร่เป็นเงนิจ ำนวน 2,100,000 บำท เมื่อวันที ่        

27 สงิหำคม 2562 บรษัิทไดจ้่ำยเงนิจ ำนวน 2,100,000 บำท คืนใหแ้ก่กรมทำงหลวงเรียบรอ้ย
แลว้ เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2562 บรษัิทไดจ้ดทะเบยีนแบ่งขำยเวนคนื (กันเขต) ที่ดนิโฉนดเลขที ่

58263 เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ 
ในวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2562 บรษัิทไดย้ื่นฟ้องคดีปกครองขอเพิ่มค่ำทดแทนอีกเป็นเงนิจ ำนวน 

32,420,223 บำทพรอ้มดอกเบี้ยในอัตรำดอกเบี้ยสูงสุดของดอกเบี้ยเงนิฝำกประเภทฝำกประจ ำ
ของธนำคำรออมสนิในจ ำนวนเงนิที่เพิ่มขึน้นับแต่วันที่ตอ้งมีกำรจ่ำยเงนิหรือวำงค่ำทดแทนนั้น 

ขณะนี้คดีอยู่ระหว่ำงพิจำรณำชั ้นแสวงหำขอ้เท็จจริงของศำลปกครองกรมทำงหลวง ที่ 1           

อธิบดีกรมทำงหลวง ที่ 2 และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ที่ 3 (ผูถู้กฟ้องคดีทั ้งสำม)           
ไดย้ื่นค ำใหก้ำรแกค้ดีฉบับลงวันที่ 30 พฤษภำคม 2562 แลว้ ศำลปกครองกลำงไดส้่งส ำเนำ

ค ำใหก้ำรดังกลำ่วมำใหบ้รษัิทเพือ่ใหบ้รษัิทท ำค ำคัดคำ้นค ำใหก้ำรยืน่ต่อศำลปกครองกลำงภำยใน 
30 วัน เมือ่วันที ่7 สงิหำคม 2562 บรษัิทไดย้ืน่ค ำคัดคำ้นค ำใหก้ำรต่อศำลปกครองกลำงเรยีบรอ้ย

แลว้ 
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(7) สนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้- สทุธ ิ

รำยกำรเคลือ่นไหวส ำหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2563  มดีังนี้ 

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม / 

 งบกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำร 

มลูคำ่สทุธติำมบัญช ีณ วันที ่1 มกรำคม 2563                           -  

รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที ่16  

มำถอืปฏบัิตคิรัง้แรก (หมำยเหต ุ4) 120,411 
บวก เพิม่ขึน้ระหวำ่งปี 3,867 

บวก โอนเขำ้ - รำคำทนุ 392,656 
(โอนเขำ้) - ค่ำเสือ่มรำคำสะสม (299,206) 

(หัก) คำ่เสือ่มรำคำส ำหรับปี (26,456) 

(โอนเขำ้) - ดอ้ยค่ำ (37,883) 

มลูคำ่สทุธติำมบัญช ีณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 153,389 

 

สนิทรัพยส์ทิธกิำรใชแ้บง่ตำมประเภทสนิทรัพย ์ไดดั้งนี้ 

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม / 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที ่

 31 ธันวำคม 2563 

ทีด่นิและสว่นปรับปรุงทีด่นิ 140,199 
อำคำรและสว่นปรับปรุงอำคำร 492 

ยำนพำหนะ 12,698 

รวมสนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้ 153,389 

 

งบก ำไรขำดทนุมรีำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งกับสัญญำเชำ่ดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม / 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ส ำหรับปีสิน้สดุวันที ่
 31 ธันวำคม 2563 

คำ่เสือ่มรำคำส ำหรับสนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้  

ทีด่นิและสว่นปรับปรุงทีด่นิ 22,800 
อำคำรและสว่นปรับปรุงอำคำร 655 

ยำนพำหนะ 3,001 

รวมสนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้
26,456 

 

 

(8) - สทิธกำรเชำ่ - สทุธ ิ
รำยกำรเคลือ่นไหวส ำหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2563 มดีังนี้ 

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม / 
 งบกำรเงนิเฉพำะ

กจิกำร 

มลูคำ่สทุธติำมบัญช ีณ วันที ่1 มกรำคม 2563 24,835 

บวก เพิม่ขึน้ระหวำ่งปี - 
(โอนออก) เป็นสนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้ (24,835) 

(หัก) รำยจ่ำยตัดบัญชสี ำหรับปี - 

มลูคำ่สทุธติำมบัญช ีณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 - 
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(9) ประมำณกำรหนี้สนิไมห่มนุเวยีนส ำหรับผลประโยชนพ์นักงำน 

กำรวเิครำะหก์ำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ที่ตอ้งจ่ำยในอนำคตก่อนคดิลด ณ วันที ่

31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มรีำยละเอยีด ดังนี้ 

 พันบำท 

 งบกำรเงนิรวม/งบเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562 

ภำยใน 1 ปี 108  92 

มำกกวำ่ 1 ปี ไมเ่กนิ 5 ปี 52  68 

เกนิกว่ำ 5 ปี 1,333  532 

 

(10) ในที่ประชุมวสิำมัญผูถ้ือหุน้บรษัิทครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2563 ผูถ้ือหุน้มีมตใินเรื่อง

ส ำคัญตอ่ไปนี้ 
(10.1) อนุมัตเิพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษัิทจ ำนวน 224,400,000 บำท จำกทุนจดทะเบียน

เดิ ม  จ ำ น ว น  1,475,536,337.04 บ ำ ท  เ ป็ น ทุ น จ ด ท ะ เบี ย น ใ ห ม่  จ ำ น ว น 

1,699,936,337.04 บ ำท  โดยกำรออกหุ ้น ส ำมั ญ เพิ่ มทุ น ให ม่  จ ำน วน ไม่ เกิน 
330,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.68 บำท และแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณห์

สนธขิองบรษัิทขอ้ 4 
บริษัทไดจ้ดทะเบียนกำรเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทกับกระทรวงพำณิชย ์        

เมือ่วันที ่7 มกรำคม 2564 

 
(10.2) อนุมัตจิัดสรรหุน้สำมัญเพิม่ทุนใหม่ จ ำนวนไม่เกนิ 330,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว ้

หุน้ละ 0.68 บำท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด ทัง้นี้ บรษัิทไดช้ ำระเงนิเพิม่ทุนจำกบุคคล
ในวงจ ำกัดครบถว้นแลว้โดยมีรำยละเอยีด ดังนี้ 

 
 
จ ำนวนงวดทีช่ ำระ จ ำนวนเงนิ วันทีช่ ำระเพิม่ทนุ 

1 31.50 ลำ้นบำท 3 กมุภำพันธ ์2564 

2 36.00 ลำ้นบำท 5 กมุภำพันธ ์2564 

3 22.50 ลำ้นบำท 8 กมุภำพันธ ์2564 

 

(11) ที่ประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2563 มีมติอนุมัติใหล้ดทุน          
จดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 281,595,361 บำท จำกเดิมทุนจดทะเบียน 1,757,131,698.04 

บำท เป็นทุนจดทะเบียน 1,475,536,337.04 บำท โดยกำรตัดหุน้สำมัญที่ยังไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำย

ออกจ ำนวน 414,110,825 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.68 บำท และแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณห์สนธ ิ     
ขอ้ 4 

 
(12) ที่ประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2562 มีมตอินุมัตลิดทุนจดทะเบยีน

บ ริษั ท จำกทุ น จดท ะเบี ยน จ ำน วน  883,349,453.52 บ ำท  เป็ นทุ น จดท ะเบี ยน จ ำน วน 
883,340,850.84 บำท โดยกำรตัดหุน้สำมัญจดทะเบียนที่เหลือจำกกำรจัดสรรหุน้เพื่อรองรับ

ใบส ำคัญแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้สำมัญเพิม่ทุน (B - W4) จ ำนวน 12,651 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 

0.68 บำท บรษัิทไดจ้ดทะเบียนกำรเปลีย่นแปลงทุนจดทะเบียนของบรษัิทกับกระทรวงพำณิชย ์
เมือ่วันที ่15 กรกฎำคม 2562 

 
(13) ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ือหุ น้ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2562 ผูถ้ือหุน้มีมติในเรื่อง

ดังตอ่ไปนี้ 

(13.1) อนุมัติกำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนใหกั้บผูถ้ือหุน้เดิมของบรษัิทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ 
จ ำนวนไม่เกนิ 871,759,905 หุน้ ในอัตรำ 1 หุน้สำมัญเดมิ ต่อ 1 หุน้สำมัญใหม่ ในรำคำ

เสนอขำยหุน้ละ 0.33 บำท คดิเป็นมลูคำ่รวมไมเ่กนิ 287,680,768.65 บำท 
(13.2) อนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหุน้สำมัญ ครัง้ที่ 5 (B - W5) 

จ ำนวนไม่เกนิ 290,586,635 หน่วย ในอัตรำ 3 หุน้สำมัญเดมิ ไดใ้บส ำคัญแสดงสทิธทิี่จะ

ซือ้หุน้สำมัญของบรษัิท จ ำนวน 1 หน่วย โดยไม่คดิมูลค่ำ (เศษของใบส ำคัญแสดงสทิธทิี่
ไม่เต็มจ ำนวน 1 หน่วย จำกกำรค ำนวณใหปั้ดเศษทิง้) อัตรำกำรใชส้ทิธ ิ1 หน่วยสำมำรถใช ้

สทิธซิือ้หุน้สำมัญเพิม่ทุนของบรษัิทได ้1 หุน้ในรำคำใชส้ทิธหิุน้ละ 0.35 บำท และก ำหนด
ระยะเวลำกำรใชส้ทิธ ิ1 ปี 6 เดอืนนับแตวั่นทีอ่อกใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ

(13.3) อนุมัตกิำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิม่ทุนเพือ่รองรับกำรปรับสทิธขิองใบส ำคัญแสดงสทิธ ิครัง้ที ่3 
(B - W3) และ ครัง้ที่ 4 (B - W4) ซึง่ก ำหนดในขอ้ก ำหนดสทิธ ิ(B - W3) และ ขอ้ก ำหนด
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สิทธิ (B - W4) โดยบริษัทตอ้งปรับสิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ ครั ้งที่  3 (B - W3) และ

ใบส ำคัญแสดงสทิธ ิครัง้ที ่4 (B - W4) ดังนี้  
1. จัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 90,430,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 

0.68 บำท เพือ่รองรับกำรปรับสทิธขิองใบส ำคัญแสดงสทิธ ิครัง้ที ่3 (B - W3) 
2. จัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 32,210,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 

0.68 บำท เพือ่รองรับกำรปรับสทิธขิองใบส ำคัญแสดงสทิธ ิครัง้ที ่4 (B - W4) 

(13.4) อนุมัตกิำรแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกำรเพิม่ทุนจด
ทะเบยีน 

 
(14) ใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมัญ 

(14.1) ตำมมตทิี่ประชุมวสิำมัญผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2562 ผูถ้ือหุน้มีมติ

อนุมัตกิำรออกใบส ำคัญแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้สำมัญของบรษัิท (B - W5) ใหกั้บผูถ้ือหุน้เดมิ
ตำมสดัสว่น เมือ่วันที ่16 กรกฎำคม 2562 โดยมสีำระส ำคัญ ดังนี้ 

จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ : 290,586,635 หน่วย 

สทิธขิองใบส ำคัญแสดง

สทิธ ิ

: ใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธใินกำรซือ้หุน้สำมัญ 1 หุน้  

โดยมรีำคำกำรใชส้ทิธ ิ0.35 บำทต่อ 1 หุน้ 
อำยขุองใบส ำคัญแสดง

สทิธ ิ  

: 1 ปี 6 เดอืน นับตัง้แตวั่นทีอ่อกใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ 

(วันที ่16 กันยำยน 2562 ถงึวันที ่15 มนีำคม 2564) 
วันก ำหนดกำรใชส้ทิธ ิ : วันที ่30 ตลุำคม 2563 

 
(14.2) ตำมมตทิี่ประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2561 ผูถ้ือหุน้มีมติ

อนุมัตกิำรออกใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมัญของบรษัิท (B - W4) ใหกั้บผูถ้อืหุน้เดมิ

ตำมสดัสว่น เมือ่วันที ่2 กรกฎำคม 2561 โดยมสีำระส ำคัญ ดังนี ้
จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ : 96,862,212 หน่วย 

สทิธขิองใบส ำคัญแสดง
สทิธ ิ

: ใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธใินกำรซือ้หุน้สำมัญ 1.30870 หุน้  
โดยมรีำคำกำรใชส้ทิธ ิ0.92 บำทต่อ 1 หุน้ 

อำยขุองใบส ำคัญแสดง
สทิธ ิ  

: 3 ปี นับตัง้แตวั่นทีอ่อกใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ 
(วันที ่2 กรกฎำคม 2561 ถงึวันที ่30 มถินุำยน 2564) 

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 ยอดคงเหลอืของใบส ำคัญแสดงสทิธทิียั่งไมไ่ดใ้ชใ้ชส้ทิธ ิ(B - W4) มี

จ ำนวน 96,849,561 หน่วย 

 

(15) กำรค ้ำประกันและคดคีวำม 

บรษัิทเป็นผูค้ ้ำประกันเงนิกูย้ืม (รวมดอกเบี้ย) รำยหนึ่งของบริษัทร่วมแห่งหนึ่งตั ้งแต่ปี 2547         

เงนิกูย้มืนี้ใชใ้นกำรซือ้เรอืบรรทกุสนิคำ้ บรษัิทร่วมนี้ไมไ่ดช้ ำระเงนิกูย้มืตำมงวดช ำระ 

เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2557 ธนำคำรไดฟ้้องศำลใหบ้ริษัทร่วม บริษัท และบริษัทร่วมอีกแห่ง         

(ในฐำนะผูค้ ้ำประกัน) ใหช้ ำระหนี้เป็นจ ำนวน 317.40 ลำ้นบำท พรอ้มทัง้ดอกเบี้ยในอัตรำรอ้ยละ 

18 ตอ่ปี ของเงนิตน้ 234.90 ลำ้นบำท นับจำกวันที ่5 เมษำยน 2557 

บรษัิทไดป้ระมำณกำรขำดทุนจำกกำรค ้ำประกันเป็นจ ำนวน 227 ลำ้นบำท ในระหว่ำงปี 2557 ถงึ 

2558 

เมื่อวันที่ 24 สงิหำคม 2558 บรษัิทไดป้ระนีประนอมยอมควำมกับธนำคำรเพื่อช ำระหนี้จำกกำร      

ค ้ำประกันเป็นจ ำนวนเงนิ 227 ลำ้นบำทที่ศำล ต่อมำในปี 2559 บรษัิทไดข้ำยเงนิลงทุนในบรษัิท

ร่วมทั้งหมดท ำใหบ้รษัิทสิน้สุดกำรเป็นบรษัิทที่เกี่ยวขอ้งกันตัง้แต่วันที่ดังกล่ำว และตำมมติที่

ประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทเมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2559 ไดอ้นุมัติใหฝ่้ำยบรหิำรของบรษัิท

รวบรวมขอ้มูลเพื่อด ำเนินกำรทำงกฎหมำยที่จ ำเป็นและสมควรในส่วนหนี้สนิที่คำ้งช ำระต่อบรษัิท

ตอ่ไป และเมือ่วันที ่11 เมษำยน 2560 บรษัิทไดย้ืน่ฟ้องรอ้งต่อศำลลม้ละลำยกลำง เพือ่ด ำเนนิคดี

กับอดตีบรษัิทร่วมทัง้สองและผูค้ ้ำประกันแลว้รวม 4 รำย ตอ่ศำลลม้ละลำยกลำง 

ปัจจุบันบรษัิทไดย้ืน่ค ำขอรับช ำระหนี้ตอ่เจำ้พนักงำนพทัิกษ์ทรัพยแ์ลว้ส ำหรับอดตีบรษัิทร่วม 2 รำย 

และส ำหรับผูค้ ้ำประกันร่วมอกี 2 รำย 
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อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั 

 

 
 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจกิำยน 2561 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร ครัง้ที่ 9/2561  มีมตอินุมัตใิหล้งทุนในบรษัิท 

ซีพีเอส ชปิป้ิงแอนด์โลจสิติกส์ จ ำกัด ในสัดส่วนรอ้ยละ 26 ของทุนช ำระแลว้ของบรษัิทที่ลงทุนคิดเป็น
จ ำนวนหุน้ 46,800 หุน้ รำคำหุน้ละ 100 บำท รวมเป็นเงนิ 4,680,000 บำท 

เมือ่วันที ่1 สงิหำคม 2562 ตำมมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที ่2/2562 มมีตอินุมัตใิหเ้ขำ้ท ำรำยกำร
ลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ จ ำนวน 2 โครงกำร โดยกำรซื้อหุน้สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท            

GA Power Pte.Ltd., บรษัิทจ ำกัด จดทะเบยีนภำยใตก้ฎหมำยประเทศสงิคโปร ์(“GAP”) ดว้ยเงนิลงทุนไม่

เกนิ 160 ลำ้นบำท ในสัดส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 40.00 ของจ ำนวนหุน้ที่ช ำระแลว้ โดย GAP เป็นผูถ้ือหุน้ใน
สัดส่วน 100% และเป็นผูไ้ดร้ับอนุญำตใหล้งทุนในบรษัิท GA Power Solar Park Huong Son Ltd., และ 

GA Power Solar Park Cam Xuyen Ltd., นิติบุคคลจดทะเบียนภำยใตก้ฎหมำยประเทศสำธำรณรัฐสังคม
นิยมเวียดนำม ซึง่เป็นบรษัิทที่ไดร้ับใบอนุญำตใหล้งทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ประเทศ

เวยีดนำม ขนำดก ำลังกำรผลติตดิตัง้รวมทัง้ 2 โครงกำร จ ำนวน 58.00 เมกะวัตต ์บรษัิทไดด้ ำเนินกำรช ำระ      
คำ่หุน้สำมัญเพิม่ทนุใหกั้บ GA Power Pte. Ltd., งวดแรก จ ำนวนเงนิ 58 ลำ้นบำท  

ในระหวำ่งปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2562 บรษัิทไมไ่ดร้ับเงนิปันผลจำกบรษัิทร่วม 

เมือ่วันที่ 29 เมษำยน 2562 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2562 มีมตอินุมัตใิหจ้ัดตัง้บรษัิทย่อยแห่งใหม่ 
(บรษัิท บยีอนด ์แคปปิตอล จ ำกัด) มูลค่ำทุนจดทะเบยีน 10,000,000 บำท และไดจ้ดทะเบยีนจัดตัง้บรษัิท

กับกระทรวงพำณชิยแ์ลว้เมือ่วันที ่13 มถินุำยน 2562 และช ำระคำ่หุน้แลว้ทัง้จ ำนวน 
เมื่อวันที่ 29 มถิุนำยน 2563 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 7/2563 มีมตใิหเ้ปลี่ยนแปลงโครงกำร

ลงทุนในพลังงำนแสงอำทิตย์ จังหวัดหำติ๋ญ ประเทศเวียดนำมจำก 2 โครงกำร เป็นจ ำนวน 1 โครงกำร 

ขนำดก ำลังกำรผลติตดิตัง้รวม 29.00 เมกะวัตต์โดยไดร้ับหนังสืออนุมัตใินหลักกำรจำกกำรไฟฟ้ำประเทศ
เวียดนำม (Vietnam Electricity : “EVN”) ตกลงจะรับซื้อไฟฟ้ำจำกทั้ง 1โครงกำร โดยมีกำรท ำสัญญำ         

ซือ้ขำยไฟฟ้ำ (PPA) ลงวันที่ 3 สงิหำคม 2563 โดยมีระยะเวลำซือ้ขำยไฟฟ้ำ 20 ปีใหกั้บ EVN และคำดว่ำ
จะอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำ (Feed in Tariff หรือ FIT ) ที่ 0.0709 USD ต่อหน่วย เป็น ระยะเวลำ 20 ปี โดยจะ

บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
อตัราสว่นทางการเงนิ 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร งบกำรเงนิรวม 
2563 2562 2561 2563 2562 2561 

อตัราสว่นและสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio) 
อัตรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 2.56 3.77 3.48 2.69 3.85 3.48 

อัตรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (เทำ่) 0.70 2.34 3.34 1.61 2.42 3.34 

อัตรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงนิ
สด 

(เทำ่) 0.14 0.12 -0.72 -0.74 0.12 -0.72 

อัตรำสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้กำรคำ้ (เทำ่) 2.41 4.84 10.50 1.78 4.84 10.50 
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลีย่ (วัน) 149.54 74.45 34.28 202.39 74.45 34.28 

อัตรำสว่นหมนุเวยีนเจำ้หนี้ (เทำ่) 5.75 3.42 26.93 5.44 3.42 26.93 

ระยะเวลำช ำระหนี้ (วัน) 63.50 106.75 13.55 67.06 106.75 13.55 
Cash Cycle (วัน) 86.04 -32.30 20.72 135.33 -32.30 20.72 

 
อัตรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 8.6% 9% 2% 9.4% 9% 2% 

อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน (%) -7.1% -5% -8% -7.8% -5% -8% 
อัตรำสว่นเงนิสดต่อก ำไร (%) 33.3% 34% -143% -165.6% 34% -143% 

อัตรำก ำไรสทุธ ิ (%) -12.6% -8% -9% -16.3% -7% -9% 

อัตรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) -6.6% -7% -11% -8.5% -10% -11% 
 

อัตรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย ์ (%) -4.5% -3% -8% -4.6% -3% -8% 
อัตรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์

ถำวร 

(%) -13.7% -1% -9% -20.8% -1% -9% 

อัตรำกำรหมนุเวยีนของสนิทรัพย ์ (เทำ่) 0.36 0.45 0.87 0.36 0.45 0.87 
 

อัตรำสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อื
หุน้ 

(เทำ่) 0.49 0.37 0.43 0.5 0.36 0.43 

อัตรำสว่นควำมสำมำรถช ำระ
ดอกเบีย้ 

(เทำ่) 0.36 -5 -12 6.68 -5 -12 

อัตรำสว่นควำมสำมำรถช ำระ

ภำระผูกพัน (Cash Basis) 

(เทำ่) -0.07 -0.14 0.82 0.35 -0.16 0.82 

อัตรำกำรจ่ำยเงนิปันผล (%) N/A NA NA N/A N/A N/A 
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ก่อสรำ้งแลว้เสร็จและเริม่จ ำหน่ำยไฟฟ้ำในเชิงพำณิชย์ (COD) ไดภ้ำยในเดือนธันวำคม 2563 ซึ่งกำร

เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวเป็นผลมำจำกกำรปรับลดอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำ (Feed in Tariff) ของรัฐบำลเวยีดนำม
ส ำหรับโครงกำรทีบ่รษัิทลงทนุ  

เมือ่วันที่ 29 ธันวำคม 2563 โครงกำรไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทติยไ์ดจ่้ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย ์(COD) 
ใหกั้บกำรไฟฟ้ำเวียดนำมเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ (อำ้งอิง ตำมประกำศบรษัิทเลขที่ B-HO No. 001/2564         

เมือ่วันที ่4 มกรำคม 2564 ในเว็บไซตต์ลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย) 

 
งบกำรเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ของบรษัิทย่อยดังกล่ำวขำ้งตน้ที่น ำมำจัดท ำงบกำรเงนิรวมเป็น         

งบกำรเงนิทีผ่ำ่นกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชแีลว้ 
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13. การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ 
 

ภาพรวมธุรกจิ 
 ปี 2563 อยู่ในช่วงสถำกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ 2019 ที่ปัจจุบันไดข้ยำย

วงกวำ้งขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจท่ัวโลกเกิดกำรชลอตัว และมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดังกล่ำวอำจน ำมำซึง่ควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้ม
ของกำรด ำเนินธุรกิจ กิจกรรมต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศชลอตัวลง และในบำงกิจกรรม               

ไดห้ยดุชะงักลง ซึง่ภำพรวมของบรษัิทในแตล่ะธรุกจิ ไดร้ับผลกระทบอยำ่งชัดเจน       
ธรุกจิทำ่เรอื มกีำรชลอกำรน ำเขำ้ และสง่ออกสนิคำ้  ท ำใหร้ำยไดจ้ำกธุรกจิทำ่เรอืลดลง ธุรกจิขนสง่

ในประเทศไดร้ับผลกระทบจำกปรมิำณงำนของลูกคำ้โดยตรงและมำตรกำรจ ำกัดเวลำ แต่บรษัิทมีกำรปรับ

กลยทุธท์ำงดำ้นกำรตลำดโดยเพิม่รำยไดจ้ำกลูกคำ้ธุรกจิ E-Commerce  และในส่วนธุรกจิดำ้นโลจสิตกิส ์
ไดร้ับผลกระทบจำกปรมิำณงำนน ำเขำ้ และส่งออกของลูกคำ้โดยตรงเช่นกัน ทัง้นี้บรษัิทมุ่งเนน้กำรบรหิำร

จัดกำร กำรควบคมุตน้ทนุ และคำ่ใชจ่้ำยอยำ่งระมัดระวัง เพือ่ใหธ้รุกจิด ำเนนิไปไดอ้ยำ่งต่อเนื่องและมั่นคง  

 

ผลการด าเนนิงาน 

 ในปี 2563 บรษัิทมีรำยไดร้วม 349.54 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 43.30 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปี 2562 ที่มีรำยได ้392.84  ลำ้นบำท ซึง่ในปี 2563  บรษัิทมี รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรธุรกจิ

ท่ำเรือ 37.66 ลำ้นบำท รำยไดจ้ำกธุรกจิขนส่งในประเทศจ ำนวน 175.30 ลำ้นบำท และรำยไดจ้ำกธุรกจิ
ดำ้นโลจสิตกิสจ์ ำนวน 103.55 ลำ้นบำท และรำยไดอ้ืน่ 33.02ลำ้นบำท สัดสว่นรำยไดล้ดลงเมื่อเทียบกับปี

กอ่นคดิเป็นรอ้ยละ 11.02 แต่ในส่วนของอัตรก ำไรขัน้ตน้ของปี 2563 ปรับตัวดขี ึน้เป็นรอ้ยละ 9.64 เพิม่ขึน้
เมือ่เทยีบกับปีกอ่น มอัีตรำก ำไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 8.90  

 
พันบำท 

งบกำรเงนิรวม 

ส ำหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม  

 ธรุกจิทำ่เทยีบเรอื ธรุกจิขนสง่ใน ธรุกจิใหบ้รกิำร   
 และโรงพักสนิคำ้ ประเทศ ดำ้นโลจสิตกิส ์ อืน่ๆ รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 37,662 88,073 175,302 161,313 103,556 131,421 24,312 3,596 340,832 384,403 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำร (39,180) (92,729) (149,867) (130,547) (97,918) (123,431) (20,990) (3,476) (307,955) (350,183) 

ก ำไร (ขำดทนุ) ขัน้ตน้ (1,518) (4,656) 25,435 30,766 5,638 7,990 3,322 120 32,877 34,220 

 
เมื่อเปรียบเทียบเฉพำะรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรในปี 2562 ที่เท่ำกับ 384.40 ลำ้นบำท บรษัิทมี

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรลดลงจ ำนวน 43.57 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 11.33 
 

ธุรกจิท่ำเทียบเรือและโรงพักสนิคำ้ที่บำงปะกงมีรำยไดใ้นปี 2563 เท่ำกับ 37.66 ลำ้นบำท ลดลง 

50.41ลำ้นบำทจำกรำยไดใ้นปี 2562 ที่ 88.07  ลำ้นบำท จำกรำยไดบ้รกิำรท่ำเทียบเรอืและโรงพักสนิคำ้
และคลังสนิคำ้ทัณฑบ์น อย่ำงไรก็ตำมรำยไดดั้งกล่ำวยังไม่สำมำรถครอบคลุมตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรได ้ยังคงมี

ขำดทุนขัน้ตน้ใน 2563 เท่ำกับ 1.52 ลำ้นบำท ปี 2562 เท่ำกับ 4.66ลำ้นบำท ขำดทุนลดลงเท่ำกับ 3.14 
ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นขำดทนุเลดลงขรอ้ยละ 67.38 

 

ธรุกจิดำ้นกำรขนสง่ในประเทศ และบรกิำรอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ประกอบดว้ย บรกิำรขนสง่ดว้ยรถเทรล
เลอร์ และรถกะบะจัมโบ ้บรกิำรเช่ำรถเครน มีรำยไดใ้นปี 2563 เท่ำกับ 175.30 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 13.99       

ลำ้นบำท จำกปี 2562 ซึง่มีรำยได ้161.31 ลำ้นบำท ธุรกจิดำ้นกำรขนส่งมีก ำไรขัน้ตน้ในปี 2563 เท่ำกับ 
25.43 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2562 ซึง่มกี ำไรขัน้ตน้ 30.77 ลำ้นบำท  

 

ธุรกจิดำ้นกำรใหบ้รกิำรโลจสิติกส์ มีรำยไดใ้นปี 2563 เท่ำกับ 103.56 ลำ้นบำท ลดลง 27.87        
ลำ้นบำท จำกปี2562 ซึง่มีรำยไดเ้ท่ำกับ 131.42 ลำ้นบำท โดยในปี 2563 มีก ำไรขัน้ตน้ 5.64 ลำ้นบำท  

ลดลงจำกปี 2562 ทีม่กี ำไรขัน้ตน้ 7.99 ลำ้นบำท  
 

 ค่ำใชจ่้ำยในปี 2563 รวมทั้งสิ้น 406.61 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร จ ำนวน 
307.96 ลำ้นบำท ค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำร จ ำนวน 68.96 ลำ้นบำท หนี้สงสัยจะสูญ 4.85 ลำ้นบำท ตน้ทุน

กำรเงนิ 12.10 ลำ้นบำท และสว่นแบ่งขำดทนุจำกบรษัิทร่วม 12.75 ลำ้นบำท  ลำ้นบำท เมือ่เปรยีบเทยีบกับ

ปี 2562 ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร ลดลง จ ำนวน 42.23 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 12.06 โดยลดลงสอดคลอ้งกับ
รำยไดท้ี่มีกำรปรับลงดลง ส่วนค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำรเพิม่ขึน้จ ำนวน 8.54 ลำ้นบำท คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

14.13  
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 ในปี 2563 บรษัิท มีผลขำดทุนส ำหรับปี จ ำนวน 57.09 ลำ้นบำท ขำดทุนเพิม่ขึน้ 28.51 ลำ้นบำท 

จำกผลขำดทุนในปี 2562 จ ำนวน 28.59 ลำ้นบำท ซึง่ขำดทุนเพิม่ขึน้จำกปี 2562 คดิเป็นรอ้ยละ 99.73 

เนื่องมำจำกกำรลดลงของรำยไดท้ีเ่ป็นผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ 

2019  ท ำใหปี้ 2563 มผีลขำดทุนตอ่หุน้ขึน้พืน้ฐำน จ ำนวน 0.0429 บำท เพิม่ขึน้จำกปี 2562 ทีม่ผีลขำดทุน

ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำน 0.0283 บำท  

 

ฐานะการเงนิ 

สนิทรพัยร์วม 
สนิทรัพยร์วมของบรษัิท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  มจี ำนวน 936.73 ลำ้นบำท เทียบกับปี 2562 

ที่มสีนิทรัพยร์วมจ ำนวนเท่ำกับ 931.67 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้เท่ำกับ 5.06 ลำ้นบำท หรือเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ      

1 ประกอบดว้ย 
 

- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ปี 2563 มีจ ำนวน 6.39 ลำ้นบำท ปี 2562 มีจ ำนวน 
225.36 ลำ้นบำท ลดลง 218.97 ลำ้นบำท เนื่องจำกมีกำรเพิ่มทุนในบรษัิทย่อยธุรกจิให ้

สนิเชือ่ กำรลงทุนเพิม่ในบรษัิทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์  และกำรใหกู้ย้ืมแก่
บรษัิทย่อย บรษัิทร่วมธุรกจิเกีย่วกับพลังงำนแสงอำทติย์ ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้หมุนเวยีน

อืน่ๆ เพิม่ขึน้  จ ำนวน 85..01 ลำ้นบำท สนิทรัพยภ์ำษีเงนิได ้ลดลง จ ำนวน 0.95 ลำ้นบำท 

สนิทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้ จ ำนวน 0.25 ลำ้นบำท และสนิทรัพย์ทำงกำรเงนิหมุนเวียน 
ลดลง 141.04 ลำ้นบำท  

- สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึน้ทั ้งสิน้ จ ำนวน 183.72 ลำ้นบำท เนื่องมำจำกเงนิลงทุนใน
บริษัทร่วมลดลง จ ำนวน 12.77 ลำ้นบำท ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์-สุทธิเลดลง 62.32          

ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรจ ำหน่ำยรถบรรทุกหัวลำก  สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ จ ำนวน 

5.79 ลำ้นบำท และกำรเปลีย่นแปลงของสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิไม่หมนุเวยีน สนิทรัพยส์ทิธกิำร
ใช ้เงินลงทุนระยะยำว และสทิธิกำรเช่ำ ซึ่งเป็นผลจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่  16            
เรือ่งสญัญำเชำ่มำถอืปฎบัิต ิ

  

หนีส้นิรวม 
 หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวน 312.14 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกับ            

31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวนเท่ำกับ 249.06 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 63.08 ลำ้นบำท หรือคดิเป็นหนี้สนิ         
ทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 25.33 ซึง่ประกอบดว้ย 

 

- หนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวน 103.43 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกับ           
31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวนเท่ำกับ 118.65 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 15.22 ลำ้นบำท หรือ      

คิดเป็นหนี้สนิหมุนเวียนที่ลดลงรอ้ยละ 12.83 เนื่องจำกบรษัิทมีหนี้สนิตำมสัญญำเช่ำซื้อ
รถบรรทุกที่ลดลง 7.56 ลำ้นบำท และเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้หมุนเวยีนอื่น ที่ลดลง 7.66 

ลำ้นบำท 
 

- หนี้สนิไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวน 208.71 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกับ        

31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวนเท่ำกับ 130.41 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 78.30 ลำ้นบำท หรือ       
คดิเป็นหนี้สนิไม่หมุนเวยีนทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 60.04 ซึง่เป็นผลจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงนิ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16        
เรือ่งสญัญำเชำ่มำถอืปฎบัิต ิ

 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 ส่วนของผูถ้ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 624.59 ลำ้นบำท  เมื่อเปรียบเทียบกับวันที่            

31 ธันวำคม 2562 ที่มีจ ำนวนเท่ำกับ 682.61 ลำ้นบำท ลดลงเท่ำกับ 58.02 ลำ้นบำท คิดเป็นส่วนของ       
ผูถ้ือหุน้ที่ลดลงรอ้ยละ 8.50 เป็นผลเนื่องมำจำก มีผลขำดทุนส ำหรับปี 2563 เพิม่ขึน้ จ ำนวน 58.02 ลำ้น

บำท 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บรษัิทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,475,536,337.04 บำท (หุน้สำมัญ
จ ำนวน 2,169,906,378 หุ น้  มูลค่ำหุ น้ละ 0.68) และมีทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ของบริษัทจ ำนวน 

904,019,533.88 บำท 
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สภาพคลอ่ง 

ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น จ ำนวน 98.24        

ลำ้นบำท กระแสเงนิสดทีเ่ปลีย่นแปลงมำจำกกจิกรรม ดังตอ่ไปนี้ 

หน่วย : พันบำท 

รายการ จ านวนเงนิ 

2563 2562 

กระแสเงนิสดสทุธจิำกกจิกรรมด ำเนนิงำน (76,137) 15,309 

กระแสเงนิสดสทุธจิำกกจิกรรมลงทนุ  (73,109) (223,806) 

กระแสเงนิสดสทุธจิำกกจิกรรมจัดหำเงนิ  (69,726) 110,259 

เงนิสดสุทธ ิเพิม่ขึน้ (ลดลง) (218,972) (98,238) 

 

บรษัิทมเีงนิสดสทุธยิกมำจำกวันที ่31 ธันวำคม 2562 เทำ่กับ 225.36 ลำ้นบำท 

กระแสเงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน ในปี 2563 มีจ ำนวน (76.14) ลำ้นบำท ในปี 2562 มีจ ำนวน 

15.31 ลำ้นบำท ซึง่มกีระแสเงนิสดทใชไ้ปจำกกจิกรรมด ำเนนิงำนเพิม่ขึน้  จ ำนวน 91.45 ลำ้น  

กระแสเงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมลงทุน ในปี 2563 มีจ ำนวน (73.11) ลำ้นบำท ในปี 2562 มีจ ำนวนเท่ำกับ 

(223.81) ลำ้นบำท ซึง่มกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ ลดลง จ ำนวน 150.70 บำท  

กระแสเงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมจัดหำเงนิ ในปี 2563 มีจ ำนวน (69.73) ลำ้น ในปี 2562 มีจ ำนวน 110.26 

ลำ้นบำท ซึง่มกีระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ ลดลง จ ำนวน 173.99 ลำ้นบำท เป็นผลเนื่องมำจำกในปี 

2562 มีกระแสเงนิสดไดม้ำจำกกำรเพิม่ทุน จำกเงนิสดที่ไดม้ำและใชไ้ปขำ้งตน้ทัง้หมด เป็นผลใหบ้รษัิทมี

เงนิสดคงเหลอืสิน้ปี ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 6.39ลำ้นบำท 

 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งทีส่ าคญั 

 ในปี 2563 อัตรำส่วนสภำพคล่อง (Current Ratio) และอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (Quick 

Ratio) ของบรษัิทนั้น มีอัตรำที่เปลี่ยนแปลงลดลงจำกปี 2562 ในระดับ 2.69 และ 1.61 เท่ำ ตำมล ำดับ 

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 203 วัน จำกปี 2562 อยู่ที่ 75 วัน ส ำหรับระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระหนี้ ปี 2563         

อยูท่ี ่68 วัน จำกปี 2562 อยูท่ี ่107 วัน  

 อัตรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย ์ (ROA) ในปี 2563 อยู่ที่ -5% มีอัตรำที่ลดลงจำกปี 2561 อยู่ที่ -

4% และมีอัตรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพยถ์ำวร (ROFA) อยู่ที่ -21% มอัีตรำที่ลดลงจำกปี 2562 อยู่ที่ -1%  

อันเนื่องมำจำก  

ส ำหรับอัตรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพย์ ปี 2563 อยู่ที่  0.36 เท่ำ ปี 2562 อยู่ที่  0.45 เท่ำ           

ซึง่มอัีตรำกำรหมนุเวยีนของสนิทรัพยท์ีล่ดลง จ ำนวน 0.09 เทำ่ 

  

ภาระผกูพนั 

 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วนัที ่ ณ วันที ่

 31 ธันวำคม 
2563 

31 ธันวำคม 
2562 

31 ธันวำคม 
2563 

31 ธันวำคม 
2562 

สญัญำจำ้งผูร้ับเหมำ 5.17 - 5.17 - 

สญัญำว่ำจำ้งบรกิำร 6.00 0.32 6.00 0.32 

 

- ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีภำระผูกพันจำกกำรใหธ้นำคำรออกหนังสือค ้ำประกันแก ่           
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคจ ำนวนเงนิ 0.26 ลำ้นบำท กรมศุลกำกร จ ำนวนเงนิ 37.00 ลำ้นบำท และ       

ค ้ำประกันกำรใชบั้ตรน ้ำมัน จ ำนวน 1.60 ลำ้นบำท  
- เมือ่วันที ่13 พฤษภำคม 2563 บรษัิทถกูฟ้องรอ้งเป็นคดแีพ่งต่อศำลจังหวัดฉะเชงิเทรำ คดหีมำยเลข

ด ำที่ พ.432/2563 เรยีกค่ำจำ้งตักและขนส่งสนิคำ้รวมทัง้งำนอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 

2563 บรษัิทยอมรับช ำระหนี้ตำมฟ้องโจทกจ์ ำนวน 1.71 ลำ้นบำท โดยบรษัิทตกลงผ่อนช ำระหนี้เป็น
งวดรำยเดอืนๆละไม่นอ้ยกว่ำ 0.10 ลำ้นบำท เริม่ช ำระงวดแรกภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2563 เป็นตน้

ไป บรษัิทบันทกึหนี้สนิดังกล่ำวครบถว้นแลว้ 
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เสนอ  ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน)  
 
ความเห็นอยา่งมเีงือ่นไข 
ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงนิของบรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย ซึง่ประกอบดว้ย งบ

แสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 งบก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกจิกำร งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้ือหุน้รวมและ
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้เฉพำะกจิกำร งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพำะ

กจิกำรส ำหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ รวมถงึหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชทีี่
ส ำคัญ 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ ยกเวน้ผลกระทบซึง่อำจจะเกดิขึน้ของเรื่องที่กล่ำวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น

อย่ำงมีเงือ่นไข งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรขำ้งตน้นี้ แสดงฐำนะกำรเงนิรวมและแสดงฐำนะ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 และ

ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกจิกำร และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพำะ
กจิกำรส ำหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกัน โดยถกูตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมเีงือ่นไข 
เงนิลงทุนในบรษัิทร่วม ซึ่งเป็นบรษัิทในต่ำงประเทศแห่งหนึ่ง และบันทึกบัญชีโดยวธิีส่วนไดเ้สีย ยอด

คงเหลือของบัญชเีงนิลงทุนซึง่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 
46.69 ลำ้นบำท  และสว่นก ำไร(ขำดทุน)ของบรษัิทร่วมในสว่นทีเ่ป็นของบรษัิท แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกัน จ ำนวน (10.29) ลำ้นบำท  และจำกหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 
5 บรษัิทและบรษัิทย่อยใหกู้ย้ืมเงนิสุทธแิก่บรษัิทร่วมแห่งนี้ จ ำนวนรวมทัง้สิน้ 143.14 ลำ้นบำท (บรษัิท : 

97.65 ลำ้นบำท และ บรษัิทย่อย : 45.49 ลำ้นบำท) แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม สิน้สุด ณ วัน

เดยีวกัน ทัง้นี้เมือ่รวมรำยกำรเงนิลงทุน และเงนิใหกู้ย้ืมสุทธแิกบ่รษัิทร่วมแห่งนี้ คดิเป็นรอ้ยละ 20.26 ของ
มลูคำ่สนิทรัพยร์วม  

ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดม้ำซึง่หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่ำเงนิลงทุนใน
บรษัิทร่วมดังกลำ่ว และกลุม่บรษัิทมไิดพ้จิำรณำค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ส ำหรับเงนิให ้

กูย้มืแก่บรษัิทร่วมนัน้ เนื่องจำก ขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ับรำยงำนงบกำรเงนิรวมที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชี

รับอนุญำต เพือ่หำหลักฐำนและประเมนิควำมน่ำเชือ่ถอืตอ่งบกำรเงนิรวมของบรษัิทร่วม อันเนื่องจำกขอ้จ ำกัด
ดำ้นเวลำ บรษัิทบันทกึเงนิลงทุนในบรษัิทร่วมโดยอำศัยขอ้มูลทำงกำรเงนิที่จัดท ำโดยฝ่ำยบรหิำรของกลุ่ม

บรษัิทร่วม ดังนัน้ ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถตรวจสอบควำมเหมำะสมและเพยีงพอของสว่นแบ่งก ำไร(ขำดทนุ) ของ
กลุ่มบรษัิทร่วม และตรวจสอบกำรพจิำรณำค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ส ำหรับเงนิใหกู้ย้มื

ทีก่ลุ่มบรษัิทใหแ้ก่บรษัิทร่วม รวมทัง้ขอ้มูลหรอืสมมตฐิำนที่ส ำคัญที่มีผลต่อค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติที่

คำดวำ่จะเกดิขึน้ทีเ่ป็นสำระส ำคัญดังกลำ่วได ้ 
ดังนั้น ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงนิส ำหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 จงึมีเงื่อนไขในเรื่อง

ดังกล่ำวนี้ จำกกำรถูกจ ำกัดขอบเขตโดยสถำนกำรณ์ ขำ้พเจำ้จงึไม่สำมำรถสรุปไดว้่ำจ ำเป็นตอ้งปรับปรุง
รำยกำรดังกล่ำวขำ้งตน้หรอืไม่ เพียงใด ซึง่หำกจ ำเป็นตอ้งปรับปรุงจะมีผลกระทบต่อกำรแสดงฐำนะกำรเงนิ

รวม ผลกำรด ำเนนิงำนรวม และกระแสเงนิสดรวม ส ำหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกัน 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบัิตงิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญช ีควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค

ควำมรับผดิชอบของผูส้อบบัญชตี่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในรำยงำนของ

ขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มคีวำมเป็นอสิระจำกกลุ่มบรษัิทและบรษัิทตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชพี
บัญช ีทีก่ ำหนดโดยสภำวชิำชพีบัญชใีนสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะ

กจิกำร และขำ้พเจำ้ไดป้ฏบัิติตำมควำมรับผดิชอบดำ้นจรรยำบรรณอื่นๆ ซึง่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำนี้ 
ขำ้พเจำ้เชือ่ว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชทีี่ขำ้พเจำ้ไดร้ับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในกำรแสดง

ควำมเห็นอยำ่งมเีงือ่นไขของขำ้พเจำ้  

 

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 
เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ คือ เรื่องต่ำงๆ ที่มีนัยส ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวชิำชีพของ
ขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมส ำหรับปีปัจจุบัน ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเรือ่งเหล่ำนี้มำพจิำรณำในบรบิทของ

กำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั ้งนี้ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดง

ควำมเห็นแยกตำ่งหำกส ำหรับเรือ่งเหลำ่นี้ 
 

 

       รายงานของผ ูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
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กำรประมำณมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิ 
ควำมเสีย่ง 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 งบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษัิทมีสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิที่ตอ้งวัด

ดว้ยมูลคำ่ยตุธิรรม ดังทีเ่ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 10 ซึง่เป็นจ ำนวนทีม่สีำระส ำคัญตอ่งบ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิทีวั่ดมลูคำ่ดว้ยมูลคำ่ยุตธิรรมของบรษัิทประกอบดว้ย เงนิลงทนุระยะยำว คอื ตรำสำรทุน
ซึง่วัดมูลค่ำยุตธิรรมโดยใชข้อ้มูลที่เป็นสำระส ำคัญที่ไม่สำมำรถสังเกตไดใ้นตลำด (ขอ้มูลระดับที่ 3) โดย

ผูบ้รหิำรไดท้ ำกำรปรับปรุงเพือ่ใหส้ะทอ้นควำมเสีย่งและลักษณะของตรำสำรทนุ 
ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคัญกับเรือ่งดังกล่ำว เนื่องจำกสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิที่วัดค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมมีมูลค่ำที่

เป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงนิของบรษัิท และส ำหรับกำรใชข้อ้มูลระดับที ่3 ในกำรวัดมูลค่ำยุตธิรรม ผูบ้รหิำร

ตอ้งใชด้ลุยพนิจิทีส่ ำคัญในกำรปรับปรุงขอ้มลูทีใ่ชเ้พือ่ใหส้ะทอ้นควำมเสีย่งและลักษณะของตรำสำรทุน ซึง่มี
ผลตอ่ผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิท 

 

วธิกีำรตอบสนองควำมเสีย่ง 
ดังนัน้ วธิกีำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ไดร้วมถงึกำรประเมนิควำมสมเหตุสมผลของวธิกีำรและขอ้สมมตฐิำนที่

ผูบ้รหิำรใชใ้นกำรวัดมลูคำ่ยตุธิรรมของตรำสำรทนุทีม่กีำรใชข้อ้มลูทีเ่ป็นสำระส ำคัญทีไ่ม่สำมำรถสังเกตไดใ้น
ตลำด (ขอ้มลูระดบัที ่3)  

จำกวธิกีำรตรวจสอบที่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบัิต ิขำ้พเจำ้พจิำรณำว่ำขอ้สมมตฐิำนที่ใชใ้นกำรวัดมูลค่ำยุตธิรรมของ
ตรำสำรทนุมคีวำมสมเหตสุมผล 

 

  

กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้
ควำมเสีย่ง 
บรษัิทตอ้งมีกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของสนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้ในส่วนของกจิกำรท่ำเทียบเรือตำมหมำยเหตุ

ขอ้ 16 ที่มขีอ้บ่งชีข้องกำรดอ้ยค่ำ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำมนัียส ำคัญ

ต่อกำรตรวจสอบ เนื่องจำกบรษัิทมยีอดตำมบัญชสีุทธกิ่อนค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำที่ใชใ้นกจิกำรท่ำเทียบเรือ ณ 
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เป็นจ ำนวน 141.29 ลำ้นบำท ผูบ้รหิำรจงึใชดุ้ลยพนิิจในกำรประเมนิค่อนขำ้งมำก 

ซึง่ขึน้อยู่กับขอ้สมมตซิึง่สำมำรถเปลีย่นแปลงตำมสภำพทำงเศรษฐกจิ และภำวะตลำดในอนำคตรวมถงึกำร
ใชอั้ตรำคดิลด 

 

วธิกีำรตอบสนองควำมเสีย่ง 
ดังนัน้ วธิีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ไดร้วมถงึกำรสอบทำนควำมเป็นไปไดข้องกำรเตบิโตของรำยไดข้อง

ธรุกจิและกำรใชอั้ตรำคดิลด เพือ่ชว่ยในกำรประเมนิขอ้สมมตทิีจั่ดท ำโดยผูป้ระเมนิรำคำอสิระ ขำ้พเจำ้ไดใ้ห ้
ควำมส ำคัญกับควำมเพยีงพอของกำรเปิดเผยขอ้มูลของกจิกำรเกีย่วกับสมมตฐิำนซึง่สง่ผลกระทบต่อผลกำร

ทดสอบกำรดอ้ยค่ำที่อ่อนไหวมำกทีสุ่ด และมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญที่สดุต่อกำรก ำหนดมูลค่ำที่คำดว่ำ

จะไดร้ับคนืสนิทรัพยส์ทิธกิำรใชท้ีใ่ชใ้นกจิกำร 
 

ขอ้มลูและเหตกุำรณ์ทีเ่นน้ 
ก) ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 2.1 เนื่องดว้ยผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำร

แพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 บรษัิทไดจ้ัดท ำงบกำรเงนิส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 

2563 โดยเลอืกน ำแนวปฏบัิตทิำงกำรบัญช ีเรือ่ง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลอืกเพิม่เตมิทำง
บัญชเีพือ่รองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 ทีป่ระกำศโดย

สภำวชิำชพีบัญช ีมำถอืปฏบัิต ิทัง้นี้ ขำ้พเจำ้มไิดใ้หข้อ้สรุปอยำ่งมเีงือ่นไขต่อกรณีนี้แตอ่ย่ำงใด 
ข) ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 5.4 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บรษัิทมเีงนิ

ใหกู้ย้ืมแก่บรษัิทร่วม จ ำนวนเงนิ 97.65 ลำ้นบำท เมื่อรวมกับจ ำนวนเงนิที่บรษัิทย่อยใหกู้ย้ืมแก่บริษัทร่วม
ดังกล่ำว เป็นจ ำนวนเงนิ 45.49 ลำ้นบำท รวมทัง้สิน้ 143.14 ลำ้นบำท คดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 48 ของเงนิให ้

กูย้ืมแก่บรษัิทร่วมที่ไดร้ับตำมสัดสว่นจำกผูถ้ือหุน้ ทัง้นี้ สัดสว่นกำรลงทุนในบรษัิทร่วม ตำมหมำยเหตุขอ้ที ่

13 
 

เรือ่งอืน่ 
งบกำรเงนิของบรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) ส ำหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2562 ซึง่ประกอบดว้ยงบ

แสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 งบก ำไร

ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกจิกำร งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้
รวมและงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้เฉพำะกจิกำร งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสด

เฉพำะกจิกำรส ำหรับปีสิน้สุดวันเดียวกัน ที่แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชอีื่นใน
ส ำนักงำนเดยีวกันกับขำ้พเจำ้ ซึง่แสดงควำมเห็นอยำ่งไมม่เีงือ่นไขตำมรำยงำนลงวันที ่2 มนีำคม 2563  
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ขอ้มลูอืน่ 
ผูบ้รหิำรเป็นผูร้ับผดิชอบต่อขอ้มลูอืน่ ขอ้มูลอืน่ประกอบดว้ยขอ้มูลซึง่รวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถงึ

งบกำรเงนิรวมและรำยงำนของผูส้อบบัญชทีีอ่ยู่ในรำยงำนประจ ำปีนัน้ ขำ้พเจำ้คำดวำ่ขำ้พเจำ้จะไดร้ับรำยงำน
ประจ ำปีภำยหลังวันทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบัญชนีี้ 

 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงนิรวมไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอืน่และขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเชือ่มั่นต่อขอ้มูล
อืน่  

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ที่เกีย่วเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวม คอื กำรอ่ำนและพจิำรณำว่ำขอ้มูล
อืน่มีควำมขัดแยง้ที่มีสำระส ำคัญกับงบกำรเงนิรวมหรือควำมรูท้ี่ไดร้ับจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือ

ปรำกฏว่ำขอ้มลูอืน่มกีำรแสดงขอ้มลูทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสำระส ำคัญหรอืไม ่เมือ่ขำ้พเจำ้ไดอ้ำ่นรำยงำน

ประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้่ำมีกำรแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสำระส ำคัญ ขำ้พเจำ้ตอ้งสือ่สำร
เรือ่งดังกล่ำวกับผูม้หีนำ้ที่ในกำรก ำกับดูแลเพือ่ใหผู้ม้หีนำ้ที่ในกำรก ำกับดูแลด ำเนนิกำรแกไ้ขขอ้มูลทีแ่สดง

ขัดตอ่ขอ้เท็จจรงิ 
 

ควำมรับผดิชอบของผูบ้รหิำรและผูม้หีนำ้ทีใ่นกำรก ำกับดแูลต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ผูบ้รหิำรมีหนำ้ที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมเหล่ำนี้ โดยถูกตอ้งตำมที่ควรตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผูบ้รหิำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็น

เพือ่ใหส้ำมำรถจัดท ำงบกำรเงนิรวมทีป่รำศจำกกำรแสดงขอ้มูลทีข่ัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสำระส ำคัญไม่วำ่จะ
เกดิจำกกำรทจุรติหรอืขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิรวม ผูบ้รหิำรรับผดิชอบในกำรประเมนิควำมสำมำรถของกลุ่มบรษัิทในกำรด ำเนนิงำน
ต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกีย่วกับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑ์กำรบัญชี

ส ำหรับกำรด ำเนนิงำนต่อเนื่อง เวน้แตผู่บ้รหิำรมคีวำมตัง้ใจทีจ่ะเลกิบรษัิทหรอืหยดุด ำเนนิงำนหรอืไมส่ำมำรถ

ด ำเนนิงำนตอ่เนื่องตอ่ไปได ้
ผูม้หีนำ้ทีใ่นกำรก ำกับดูแลมหีนำ้ทีใ่นกำรสอดสอ่งดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของกลุ่ม

บรษัิท 
 

ควำมรับผดิชอบของผูส้อบบัญชตี่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวัตถุประสงค์ เพื่อใหไ้ดค้วำมเชือ่มั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงนิโดยรวม
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรือ

ขอ้ผิดพลำดและเสนอรำยงำนของผูส้อบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเชื่อมั่นอย่ำง
สมเหตุสมผล คอืควำมเชือ่มั่นในระดับสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏบัิตงิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำน

กำรสอบบัญชจีะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสำระส ำคัญที่มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที่ขัด
ต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคัญเมื่อคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำง

สมเหตุสมผลว่ำรำยกำรที่ขัดต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละรำยกำรหรอืทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสนิใจทำง

เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บกำรเงนิรวมจำกกำรใชง้บกำรเงนิรวมเหลำ่นี้ 
ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญช ีขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจและกำรสังเกตและสงสัย

เยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีตลอดกำรตรวจสอบกำรปฏบัิตงิำนของขำ้พเจำ้รวมถงึ 
  

• ระบุและประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงนิ

รวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรือขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏบัิตงิำนตำม
วธิกีำรตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อควำมเสีย่งเหล่ำนัน้และไดห้ลักฐำนกำรสอบบัญชทีีเ่พยีงพอและเหมำะสม

เพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็น
สำระส ำคัญซึง่เป็นผลมำจำกกำรทุจรติจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกดิจำกขอ้ผดิพลำดเนื่องจำกกำรทุจรติอำจ

เกีย่วกับกำรสมรูร้่วมคดิ กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตัง้ใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูลกำรแสดงขอ้มูลที่

ไมต่รงตำมขอ้เท็จจรงิหรอืกำรแทรกแซงกำรควบคมุภำยใน 
• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรตรวจสอบเพือ่ออกแบบวธิกีำรตรวจสอบ

ที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสทิธผิลของกำร
ควบคมุภำยในของกลุม่บรษัิท 

• ประเมนิควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชทีีผู่บ้รหิำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร
ทำงบัญชแีละกำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จัดท ำขึน้โดยผูบ้รหิำร 

• สรุปเกีย่วกับควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบัญชสี ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของผูบ้รหิำร

และจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ไดร้ับสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ทีอ่ำจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่ำงมนัียส ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบรษัิทในกำรด ำเนนิงำน

ตอ่เนื่องหรอืไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคัญ ขำ้พเจำ้ตอ้งกลำ่วไวใ้นรำยงำนของ
ผูส้อบบัญชีของขำ้พเจำ้โดยใหข้อ้สังเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงนิรวมที่เกี่ยวขอ้ง หรือถำ้กำร

เปิดเผยดังกล่ำวไม่เพยีงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึน้อยู่กับหลักฐำน
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กำรสอบบัญชีที่ไดร้ับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้อบบัญชีของขำ้พเจำ้อย่ำงไรก็ตำมเหตุกำรณ์หรือ

สถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตใุหบ้รษัิทตอ้งหยดุกำรด ำเนนิงำนตอ่เนื่อง 
• ประเมนิกำรน ำเสนอโครงสรำ้งและเนื้อหำของงบกำรเงนิโดยรวม รวมถงึกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำงบ

กำรเงนิรวมแสดงรำยกำรและเหตกุำรณ์ในรูปแบบทีท่ ำใหม้กีำรน ำเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตำมทีค่วรหรอืไม่ 
ขำ้พเจำ้ไดส้ือ่สำรกับผูม้หีนำ้ที่ในกำรก ำกับดูแลในเรือ่งต่ำงๆ ที่ส ำคัญ ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลำของ

กำรตรวจสอบตำมที่ไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นที่มีนัยส ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องที่มี

นัยส ำคัญในระบบกำรควบคมุภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้ ำรับรองแก่ผูม้ีหนำ้ที่ในกำรก ำกับดูแลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณที่
เกี่ยวขอ้งกับควำมเป็นอิสระและไดส้ื่อสำรกับผูม้ีหนำ้ที่ในกำรก ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทั ้งหมด

ตลอดจนเรื่องอืน่ซึง่ขำ้พเจำ้เชือ่ว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพจิำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอสิระของ

ขำ้พเจำ้และมำตรกำรทีข่ำ้พเจำ้ใชเ้พือ่ป้องกันไมใ่หข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอสิระ 
 

จำกเรือ่งที่สือ่สำรกับผูม้หีนำ้ที่ในกำรก ำกับดูแลขำ้พเจำ้ไดพ้จิำรณำเรือ่งต่ำงๆ ทีม่ีนัยส ำคัญมำกที่สดุในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงนิรวมในปีปัจจุบันและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบขำ้พเจำ้ไดอ้ธบิำยเรื่อง

เหล่ำนี้ในรำยงำนของผูส้อบบัญชีเวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บังคับไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่ำวหรอืในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกดิขึน้ขำ้พเจำ้พจิำรณำว่ำไม่ควรสือ่สำรเรือ่งดังกล่ำวในรำยงำนของ

ขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบ

มำกกวำ่ผลประโยชนต์อ่สว่นไดเ้สยีสำธำรณะจำกกำรสือ่สำรดังกลำ่ว 
 

ผูส้อบบัญชทีีร่ับผดิชอบงำนสอบบัญชแีละกำรน ำเสนอรำยงำนฉบับนี้คอืนำงสมุนำ  เสนีวงศ ์ณ อยธุยำ 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

(นำงสมุนำ  เสนีวงศ ์ณ อยธุยำ) 
ผูส้อบบัญชรีับอนุญำต ทะเบยีนเลขที ่5897 

บรษัิท กรนิทร ์ออดทิ จ ำกัด 

กรุงเทพมหำนคร 
วันที ่1 มนีำคม 2564 
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บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัยอ่ย          

งบแสดงฐานะการเงนิ          

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563          

          

               
(หนว่ย : พนั

บาท) 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่   ณ วนัที ่

 

หมาย
เหต ุ  

31 ธนัวาคม 
2563  

31 ธนัวาคม 
2562  

31 ธนัวาคม 
2563  

31 ธนัวาคม 
2562 

สนิทรพัย ์              

สนิทรพัยห์มุนเวยีน          

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด 6  

                     
6,394   

                 
225,361   

                     
6,329   

                 
215,399  

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ 
- สทุธ ิ 7  

                 
159,927   

                   
74,920   

                   
63,493   

                   
74,917  

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คำ้ง
รับแกก่จิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน 5.4  

                             
-   

                             
-   

                   
72,851   

                             
-  

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คำ้ง
รับแกบ่รษัิทร่วม 5.4  

                   
97,030   

                             
-   

                   
97,030   

                             
-  

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คำ้ง
รับแกก่จิกำรอืน่ - สทุธ ิ 8  

                             
-   

                             
-   

                             
-   

                             
-  

สนิทรัพยภ์ำษีเงนิไดข้องปีปัจจุบัน   

                     
5,338   

                     
6,287   

                     
5,337   

                     
6,287  

สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิหมนุเวยีนอืน่ 4, 9  

                     
9,000   

                 
150,043   

                     
9,000   

                 
150,043  

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่   

                        
785   

                        
529   

                        
785   

                        
529  

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน   

                 
278,474   

                 
457,140   

                 
254,825   

                 
447,175  

          

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน          

สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 4, 10  

                 
150,182   

                        
180   

                 
150,182   

                        
180  

เงนิฝำกธนำคำรตดิภำระค ้ำประกัน 11  

                   
47,788   

                   
40,017   

                   
47,788   

                   
40,017  

เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย 12  

                             
-   

                             
-   

                   
10,000   

                   
10,000  

เงนิลงทนุในบรษัิทร่วม 13  

                   
52,931   

                   
65,705   

                   
62,680   

                   
62,680  

เงนิลงทนุระยะยำวอืน่ 4  

                             
-   

                   
34,000   

                             
-   

                   
34,000  

อสังหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรลงทนุ 14  

                   
58,365   

                   
58,365   

                   
58,365   

                   
58,365  

ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ - สทุธ ิ 4, 15  

                 
173,760   

                 
236,076   

                 
173,760   

                 
236,076  

สนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้- สทุธ ิ 4, 16  

                 
153,389   

                             
-   

                 
153,389   

                             
-  

สทิธกิำรเชำ่ - สทุธ ิ 4, 17  

                             
-   

                   
24,835   

                             
-   

                   
24,835  

สนิทรัพยไ์มม่ตัีวตน - สทุธ ิ 18  

                     
1,113   

                        
415   

                     
1,113   

                        
415  

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 19  

                   
20,726   

                   
14,940   

                   
30,726   

                   
14,940  
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บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัยอ่ย          

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)          

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563          

          

               
(หนว่ย : พนั

บาท) 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   
ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่   ณ วนัที ่

 

หมาย
เหต ุ  

31 ธนัวาคม 
2563  

31 ธนัวาคม 
2562  

31 ธนัวาคม 
2563  

31 ธนัวาคม 
2562 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน   
                 

658,254   
                 

474,533   
                 

688,003   
                 

481,508  

รวมสนิทรพัย ์   
                 

936,728   
                 

931,673   
                 

942,828   
                 

928,683  

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้              

หนีส้นิหมุนเวยีน          

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้หมนุเวยีนอืน่   

                   
56,582   

                   
64,241   

                   
52,522   

                   
64,230  

สว่นของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีถ่งึ
ก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 4, 20  

                   
45,885   

                   
29,331   

                   
45,885   

                   
29,331  

คำ่เชำ่คำ้งจ่ำยทีถ่งึก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึง่ปี 4  

                             
-   

                   
24,686   

                             
-   

                   
24,686  

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่   

                        
966   

                        
392   

                        
966   

                        
392  

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน   

                 
103,433   

                 
118,650   

                   
99,373   

                 
118,639  

          

หนีส้นิไมห่มุนเวยีน          

หนี้สนิตำมสัญญำเชำ่ - สทุธ ิ 4, 20  

                 
207,093   

                   
80,766   

                 
207,093   

                   
80,766  

คำ่เชำ่คำ้งจ่ำย 4  

                             
-   

                   
49,254   

                             
-   

                   
49,254  

ประมำณกำรหนี้สนิไมห่มนุเวยีน
ส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 21  

                     
1,315   

                        
270   

                     
1,315   

                        
270  

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่   

                        
300   

                        
123   

                        
300   

                        
123  

รวมหนีส้นิไมห่มุนเวยีน   

                 
208,708   

                 
130,413   

                 
208,708   

                 
130,413  

รวมหนีส้นิ   

                 
312,141   

                 
249,063   

                 
308,081   

                 
249,052  

          

สว่นของผูถ้อืหุน้          

ทนุเรอืนหุน้          

   ทนุจดทะเบยีน  23  1,475,536   1,757,131   1,475,536   1,757,131  

   ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ 23        904,020    904,020     904,020        904,020  

สว่นเกนิ (สว่นต ่ำ) มลูคำ่หุน้ 23     (97,025)    (97,025)     (97,025)        (97,025) 
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บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 

และบรษิทัยอ่ย          

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)          

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563          

          

          

               
(หนว่ย : พนั

บาท) 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   
ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

 
หมาย
เหต ุ  

31 ธนัวาคม 
2563  

31 ธนัวาคม 
2562  

31 ธนัวาคม 
2563  

31 ธนัวาคม 
2562 

ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม          

   ทนุส ำรองตำมกฎหมำย 25  

                             
-   

                             
-   

                             
-   

                             
-  

   ขำดทนุสะสม   

                
(182,421)  

                
(124,396)  

                
(172,261)  

                
(127,375) 

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้   

                          
13   

                          
11   

                          
13   

                          
11  

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้   

                 
624,587   

                 
682,610   

                 
634,747   

                 
679,631  

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้   

                 
936,728   

                 
931,673   

                 
942,828   

                 
928,683  
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บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัยอ่ย          

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
         

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563          

          

               
(หนว่ย : พนั

บาท) 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

หมาย
เหต ุ  2563  2562  2563  2562 

          

รายได ้          

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 30  

                 
340,832   

                 
384,403   

                 
335,898   

                 
384,403  

รำยไดด้อกเบีย้ 27, 30  

                     
4,426   

                     
6,360   

                     
4,385   

                     
6,346  

รำยไดอ้ืน่ 27, 30  

                     
4,284   

                     
2,073   

                     
8,222   

                     
2,073  

รวมรายได ้   

                 
349,542   

                 
392,836   

                 
348,505   

                 
392,822  

          

คา่ใชจ้า่ย           

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำร 28, 30  

                
(307,955)  

                
(350,183)  

                
(305,656)  

                
(350,183) 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร  28, 30  

                  
(68,957)  

                  
(60,418)  

                  
(67,717)  

                  
(60,358) 

หนี้สงสัยจะสญู 30  

                    
(4,852)  

                    
(6,931)  

                    
(4,852)  

                    
(6,931) 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 30  

                  
(12,098)  

                    
(5,225)  

                  
(14,235)  

                    
(5,225) 

รวมคา่ใชจ้า่ย   

                
(393,862)  

                
(422,757)  

                
(392,460)  

                
(422,697) 

          
สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุใน
บรษิทัรว่ม 30  

                  
(12,750)  

                     
1,995   

                             
-   

                             
-  

(ขำดทนุ) กอ่นภำษีเงนิได ้   

                  
(57,070)  

                  
(27,926)  

                  
(43,955)  

                  
(29,875) 

(คำ่ใชจ้่ำย) รำยไดภ้ำษีเงนิได ้ 30  

                         
(24)  

                       
(660)  

                             
-   

                             
-  

(ขาดทนุ) ส าหรบัปี 31  

                  
(57,094)  

                  
(28,586)  

                  
(43,955)  

                  
(29,875) 

          

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอืน่          
รายการทีอ่าจถูกจดัประเภทใหมไ่วใ้น
ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั :          

ผลก ำไรจำกกำรวัดมลูคำ่สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิ 10         2          3          2             3  
รายการทีจ่ะไมถู่กจดัประเภทใหมไ่วใ้น
ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั :          
ผล (ขำดทนุ) จำกกำรวัดมูลคำ่ใหมข่อง
ผลประโยชน์พนักงำนทีก่ ำหนดไว ้ 21  

                       
(931)  

                             
-   

                       
(931)  

                             
-  
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บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) และ

บรษิทัยอ่ย          

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (ตอ่) 
         

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563          

          

               
(หนว่ย : พนั

บาท) 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
หมาย
เหต ุ  2563  2562  2563  2562 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับปี   

                       
(929)  

                            
3   

                       
(929)  

                            
3  

(ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี   

                  
(58,023) 

                   
(28,583)  

                  
(44,884)  

                  
(29,872) 

   
   

 
 

 
 

การแบง่ปนั (ขาดทนุ)          

สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่   (57,094)  (28,586)  (43,955)  (29,875) 

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ          -           -         -             -  

   (57,094)  

                  
(28,586)  

                  
(43,955)  

                  
(29,875) 

การแบง่ปนั (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวม          

สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่   

                  
(58,023)  

                  
(28,583)  

                  
(44,884)  

                  
(29,872) 

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ   

                             
-   

                             
-   

                             
-   

                             
-  

   

                  
(58,023)  

                  
(28,583)  

                  
(44,884)  

                  
(29,872) 

          

(ขาดทนุ) ตอ่หุน้ข ัน้พืน้ฐาน 31  (0.0429)  (0.0283)  (0.0331)  (0.0296) 

          
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกั (พนั
หุน้) 31  1,329,440   1,009,691   1,329,440   1,009,691  
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บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

  

    

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)  

    

    

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  

    

    

  
    

    

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ (ตอ่)  

    

  

หนว่ย : พนั
บาท 

  

    

 

งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ 

 

หมาย
เหต ุ 

 31 

ธนัวาคม 
2562 

 31 

ธนัวาคม 
2561  

31 

ธนัวาคม 
2562  

31 

ธนัวาคม 
2561 

  

    

    

สว่นของผูถ้อืหุน้  

    

    

ทนุเรอืนหุน้  

    

    

   ทนุจดทะเบยีน  20 
 

1,757,131 
 

883,349  1,757,131  883,349 

   ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ 20 
 

904,019 
 

592,797  904,019  592,797 

สว่นเกนิมูลคำ่หุน้สำมัญ - สทุธ ิ 20 
 

(97,025) 
 

63,163  (97,025)  63,163 

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม  

 

 

 

     

   ทนุส ำรองตำมกฎหมำย 21 
 

- 
 

-  -  - 

   ขำดทนุสะสม  

 

(124,396) 
 

(95,810)  (127,375)  (97,500) 

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ 10 
 

11 
 

8  11  8 

สว่นของผูถ้อืหุน้ - สุทธ ิ  

 

682,609 
 

560,158  679,630  558,468 

  

 

 

 

     

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้  

 

931,673 
 

801,361  928,683  799,671 
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บริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

    บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย       

    งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้       

     ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563       

                    

                                   
(หนว่ย : พนั

บาท) 

   งบการเงนิรวม 

           องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้      

          ผลก าไร 
(ขาดทนุ) 

        

 

      ก าไร (ขาดทนุ) สะสม  จากการวดัมลูคา่
ใหมข่อง 

 ผลตา่งจากการ
เปลีย่นแปลง 

 รวม     

 

  ทุนทีอ่อก  สว่นเกนิ 
(สว่นต า่) 

 ทุนส ารอง    ผลประโยชน์
พนกังาน 

 ในมูลคา่ยตุธิรรม
ของ 

 องคป์ระกอบ
อืน่ของ 

 สว่นไดเ้สยี
ทีไ่มม่ ี

 รวมสว่นของ 
 

หมาย
เหต ุ 

 และช าระ
แลว้ 

 มูลคา่หุน้
สามญั 

 ตาม
กฎหมาย  

 ขาดทุน
สะสม 

 ทีก่ าหนดไว ้  เงนิลงทนุเผือ่
ขาย 

 สว่นของผูถ้อื
หุน้ 

 อ านาจ
ควบคมุ 

 ผูถ้อืหุน้ 
 

 
         

 
   

 
 

 
 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 
มกราคม 2562 

               
592,797  

                    
63,163  

                        
-  

           
(95,810) 

                                           
-  

                                            
8  

                                  
8  

                             
-  

               
560,158  

เพิม่ทนุ 
23               

311,223  
                 

(160,188) 
                        

-  
                       

-  
                                           

-  
                                             

-  
                                  

-  
                             

-  
               

151,035  

(ขำดทนุ) เบ็ดเสร็จรวม
ส ำหรับปี 

                           
-  

                              
-  

                        
-  

           
(28,586) 

                                           
-  

                                            
3  

                                  
3  

                             
-  

               
(28,583) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 

               
904,020  

                   
(97,025) 

                        
-  

         
(124,396) 

                                           
-  

                                          
11  

                                
11  

                             
-  

               
682,610  

เพิม่ทนุ 
21                           

-  
                              

-  
                        

-  
                

(931) 
                                      

931  
                                             

-  
                              

931  
                             

-  
                          

-  

(ขำดทนุ) เบ็ดเสร็จรวม
ส ำหรับปี 

                           
-  

                              
-  

                        
-  

           
(57,094) 

                                    
(931) 

                                            
2  

                            
(929) 

                             
-  

               
(58,023) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 

               
904,020  

                   
(97,025) 

                        
-  

         
(182,421) 

                                           
-  

                                          
13  

                                
13  

                             
-  

               
624,587  
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      บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย     

      งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้     

       ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563     

                  

                               
(หนว่ย : พนั

บาท) 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

           องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้    

 

   

 

 

   

 
ผลก าไร (ขาดทุน) 

จากการ 

      

 

 

   

 

 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 

 
วดัมูลคา่ใหมข่อง 

 
ผลตา่งจากการ
เปลีย่นแปลง 

 
รวม 

  

 

 

 
ทุนทีอ่อก 

 
สว่นเกนิ 
(สว่นต า่) 

 
ทุนส ารอง 

   
ผลประโยชน์
พนกังาน 

 
ในมูลคา่ยตุธิรรม

ของ 

 
องคป์ระกอบ
อืน่ของ 

 

รวมสว่นของ  
หมาย
เหต ุ 

 
และช าระ
แลว้ 

 
มูลคา่หุน้
สามญั 

 
ตามกฎหมาย  

 
ขาดทุนสะสม 

 
ทีก่ าหนดไว ้

 
เงนิลงทนุเผือ่ขาย 

 
สว่นของผูถ้อื

หุน้ 

 
ผูถ้อืหุน้ 

 

 

         

 

   

 

 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 
มกราคม 2562 

  
                     

592,797   

                       
63,163   

                            
-   

                 
(97,500)  

                                              
-   

                                              
8  

 
                                 

8   

                  
558,468  

เพิม่ทนุ 23 

 
                     

311,223   

                   
(160,188)  

                            
-   

                            
-   

                                              
-   

                                               
-   

                                  
-   

                  
151,035  

(ขำดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรบัปี   

                                
-   

                                
-   

                            
-   

                 
(29,875)  

                                              
-   3   

                                 
3   

                  
(29,872) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2562   904,020    (97,025)  -    (127,375)  -   11   11   679,631  

เพิม่ทนุ 21  

                                
-   

                                
-   

                            
-   

                      
(931)  

                                         
931   

                                               
-   

                             
931   

                              
-  

(ขำดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี   

                                
-   

                                
-   

                            
-   

                 
(43,955)  

                                       
(931)  

                                              
2   

                           
(929)  

                  
(44,884) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 

  

                     
904,020   

                     
(97,025)  

                            
-    (172,261)  

                                              
-   

                                            
13   

                               
13   

                  
634,747  

 
 
 





บรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัยอ่ย          

งบกระแสเงนิสด  

        

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563          

          

               
(หนว่ย : 
พนับาท) 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

หมาย
เหต ุ  2563  2562  2563   2562 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน          

(ขำดทนุ) กอ่นภำษีเงนิได ้   

            
(57,070)  

            
(27,926)  

            
(43,955)  

            
(29,875) 

ปรบัรายการทีก่ระทบ (ขาดทนุ) เป็นเงนิ
สดรบั (จา่ย)          

กำรปรับปรุงตน้ทนุทำงกำรเงนิ   

              
14,235   

                
5,225   

              
14,235   

                
5,225  

กำรปรับปรุงดอกเบีย้รับ   

              
(2,289)  

              
(6,360)  

              
(4,385)  

              
(6,346) 

กำรปรับปรุงดว้ยลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่
หมนุเวยีน ลดลง   

            
(86,419)  

              
38,196   

              
20,484   

              
38,199  

กำรปรับปรุงดว้ยสนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 
(เพิม่ขึน้) ลดลง   

                 
(255)  

              
11,119   

                 
(255)  

              
11,119  

กำรปรับปรุงดว้ยสนิทรัพยไ์ม่หมนุเวยีนอืน่ 
(เพิม่ขึน้)   

                 
(279)  

                   
(76)  

            
(10,279)  

                   
(76) 

กำรปรับปรุงดว้ยเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่
หมนุเวยีน (ลดลง)   

              
(7,210)  

            
(27,025)  

            
(11,259)  

            
(27,036) 

กำรปรับปรุงดว้ยค่ำเชำ่คำ้งจ่ำย (ลดลง)   

                        
-   

              
(8,215)  

                        
-   

              
(8,215) 

กำรปรับปรุงดว้ยหนี้สนิหมนุเวยีนอืน่เพิม่ขึน้ 
(ลดลง)   

                   
574   

                 
(140)  

                   
574   

                 
(140) 

กำรปรับปรุงดว้ยหนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่เพิม่ขึน้   

                   
176   

                   
124   

                   
176   

                   
124  

คำ่เสือ่มรำคำ และคำ่ใชจ้่ำยตัดบัญช ี   

              
18,611   

              
27,231   

              
18,611   

              
27,231  

คำ่ตัดจ ำหน่ำยสนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้   

              
26,456   

                        
-   

              
26,456   

                        
-  

กำรปรับปรุงดว้ยผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ที่
รับรูใ้นก ำไรหรอืขำดทนุ   

                
4,362    -   

                
4,362    -  

หนี้สงสัยจะสญู   

                
2,141   

                
6,929   

                
2,141   

                
6,929  

กำรปรับปรุงดว้ยประมำณกำรหนี้สนิ
ผลประโยชน์พนักงำนเพิม่ขึน้   

                   
226   

                     
79   

                   
226   

                     
79  

กำรปรับปรุงดว้ยประมำณกำรหนี้สนิเพิม่ขึน้   

                        
-   

                
4,200   

                        
-   

                
4,200  

กำรปรบัปรุงดว้ยขำดทนุจำกอัตรำแลกเปลีย่น
ทียั่งไมเ่กดิขึน้จรงิ   

                
5,607   

                   
103   

                
4,841   

                   
103  

กำรปรับปรุงดว้ยขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำร
จ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์   

              
(2,475)  

                   
170   

              
(2,475)  

                   
170  

กำรปรับปรุงดว้ย (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำย
หน่วยลงทนุในกองทนุเปิด   

                 
(314)  

                        
-   

                 
(314)  

                        
-  

กำรปรับปรุงดว้ย (ก ำไร) จำกกำรเปลีย่นแปลง
มลูคำ่ยตุธิรรมของ          

   หน่วยลงทนุในกองทนุเปิด   

                        
-   

                   
(43)  

                        
-   

                   
(43) 

กำรปรับปรงุดว้ยสว่นแบง่ (ก ำไร) ขำดทนุจำก
บรษัิทอืน่   

              
12,750   

              
(1,995)  

                        
-   

                        
-  
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บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัยอ่ย          

งบกระแสเงนิสด (ตอ่)  
        

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563          

          

               
(หนว่ย : 
พนับาท) 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

หมาย

เหต ุ  2563  2562  2563   2562 

รวมรำยกำรปรับปรุงจำกกำรกระทบยอด ก ำไร 
(ขำดทนุ)   

            
(71,173)  

              
21,596   

              
19,184   

              
21,648  

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากการ
ด าเนนิงาน          

เงนิสดจ่ำยภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน   

                 
(112)  

                        
-   

                 
(112)  

                        
-  

ภำษีเงนิไดร้ับคนื   

                   
779   

                        
-   

                   
779   

                        
-  

ภำษีเงนิได ้(จ่ำยออก)   

              
(5,631)  

              
(6,287)  

              
(5,337)  

              
(6,287) 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) 
กจิกรรมด าเนนิงาน   

            
(76,137)  

              
15,309   

              
14,514   

              
15,361  

          

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ          

เงนิฝำกตดิภำระค ้ำประกัน (เพิม่ขึน้)   

              
(7,771)  

                 
(368)  

              
(7,771)  

                 
(368) 

เงนิสดจ่ำยเพือ่ซือ้เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย   

                        
-   

                        
-   

                        
-   

            
(10,000) 

เงนิสดจ่ำยเพือ่ซือ้หนว่ยลงทนุในหุน้ - ไมจ่ด
ทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย ์   

          
(125,000)  

            
(17,500)  

          
(125,000)  

            
(17,500) 

เงนิสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุใน
กองทนุเปิด   

            
150,357   

                        
-   

            
150,357   

                        
-  

เงนิสดจ่ำยเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุเปิด   

                        
-   

          
(150,000)  

                        
-   

          
(150,000) 

เงนิสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและ
อปุกรณ ์   

              
16,899   

                
1,505   

              
16,899   

                
1,505  

เงนิสดจ่ำยเพือ่ซือ้ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ ์   

              
(7,866)  

              
(5,444)  

              
(7,866)  

              
(5,444) 

เงนิสดจ่ำยเพือ่ซือ้สนิทรัพยไ์มม่ตัีวตน   

                 
(179)  

                 
(359)  

                 
(179)  

                 
(359) 

เงนิสดจ่ำยลว่งหนำ้เงนิลงทนุ   
                        

-   
            

(58,000)  
            

(10,000)  
            

(58,000) 

เงนิสดจ่ำยเพือ่ใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิกำรที่
เกีย่วขอ้งกัน   

                       
-   

                        
-   

            
(72,200)  

                       
-  

เงนิสดจ่ำยเพือ่ใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษัิทร่วม   
          

(101,464)  
                        

-   
          

(101,464)  
                        

-  

เงนิสดจ่ำยเพือ่ใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิกำรอืน่   
                        

-   
          

(150,000)  
                        

-   
          

(150,000) 

เงนิสดรับช ำระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิกำร
อืน่   

                        
-   

            
150,000   

                        
-   

            
150,000  

ดอกเบีย้รับ   
                

1,915   
                

6,360   
                

3,361   
                

6,346  

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) 
กจิกรรมลงทนุ   

            
(73,109)  

          
(223,806)  

          
(153,863)  

          
(233,820) 
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บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัยอ่ย          

งบกระแสเงนิสด (ตอ่)  
        

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563          

          

               
(หนว่ย : 
พนับาท) 

   งบการเงนิรวม 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
หมาย
เหต ุ  2563  2562  2563   2562 

เงนิสดจ่ำยลว่งหนำ้เงนิลงทนุ   

                        
-   

            
(58,000)  

            
(10,000)  

            
(58,000) 

เงนิสดจ่ำยเพือ่ใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิกำรที่
เกีย่วขอ้งกัน   

                       
-   

                        
-   

            
(72,200)  

                       
-  

เงนิสดจ่ำยเพือ่ใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษัิทร่วม   

          
(101,464)  

                        
-   

          
(101,464)  

                        
-  

เงนิสดจ่ำยเพือ่ใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิกำรอืน่   

                        
-   

          
(150,000)  

                        
-   

          
(150,000) 

เงนิสดรับช ำระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิกำร
อืน่   

                        
-   

            
150,000   

                        
-   

            
150,000  

ดอกเบีย้รับ   

                
1,915   

                
6,360   

                
3,361   

                
6,346  

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) 
กจิกรรมลงทนุ   

            
(73,109)  

          
(223,806)  

          
(153,863)  

          
(233,820) 

          

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ          

เงนิสดรับจำกกำรออกหุน้ทนุ   

                        
-   

            
151,035   

                        
-   

            
151,035  

เงนิสดรับจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบัน
กำรเงนิ   

                
5,515   

                        
-   

                
5,515   

                        
-  

เงนิสดจ่ำยเพือ่ช ำระเงนิกูย้มืระยะสัน้จำก
สถำบันกำรเงนิ   

              
(5,515)  

                        
-   

              
(5,515)  

                        
-  

เงนิสดจ่ำยช ำระหนี้สนิตำมสัญญำเชำ่   

            
(55,337)  

            
(35,610)  

            
(55,337)  

            
(35,610) 

ดอกเบีย้จ่ำย   

            

(14,389)  

              

(5,166)  

            

(14,389)  

              

(5,166) 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) 
กจิกรรมจดัหาเงนิ   

            
(69,726)  

            
110,259   

            
(69,726)  

            
110,259  

          
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ขึน้ 
(ลดลง) สุทธ ิ   

          
(218,972)  

            
(98,238)  

          
(209,075)  

          
(108,200) 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 6  

            
225,361   

            
323,599   

            
215,399   

            
323,599  

ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลีย่นของเงนิตรำ
ตำ่งประเทศ   

                       
5   

                        
-   

                       
5   

                        
-  

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี 6  

                
6,394   

            
225,361   

                
6,329   

            
215,399  

          

ขอ้มูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ          

   รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด          

     เจำ้หนี้เชำ่ซือ้คำ่ยำนพำหนะ   

                        
-   

              
67,200   

                        
-   

              
67,200  

     (โอนออก) ไปเป็นสนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้   

            
(30,731)  

                        
-   

            
(30,731)  

                        
-  
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1. เรือ่งท ัว่ไป 

บรษัิท บี จสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) “บรษัิท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียน
ตั ้งอยู่เลขที่ 3656/64 อำคำรกรีนทำวเวอร์ ชั ้น 19 ยูนิตเค ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหำนคร 

บรษัิทจดทะเบยีนกับตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยเมือ่เดอืนกรกฎำคม 2546 

บรษัิทด ำเนนิธรุกจิหลักเกีย่วกับกำรประกอบกจิกำรท่ำเรอืทีบ่ำงปะกงซึง่รวมถงึกำรใหบ้รกิำรโรงพักสนิคำ้ทีข่นสง่

โดยระบบคอนเทนเนอร์ โรงเก็บสนิคำ้ ท่ำเทียบเรือและบรกิำรอืน่ ๆ ที่เกีย่วขอ้ง บรษัิทไดเ้พิม่ธุรกจิดำ้นกำร
ขนส่งและบรกิำรที่เกี่ยวขอ้งเริม่ตัง้แต่เดือนธันวำคม 2558 และธุรกจิใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิส ์เริม่ตัง้แต่เดอืน

มกรำคม 2561 

ตำมมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที ่14/2563 เมือ่วันที ่30 พฤศจกิำยน 2563 ทีป่ระชมุอนุมัตใิหยุ้ตกิำร

ใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิส ์

บรษัิทมทีีอ่ยูต่ำมทีจ่ดทะเบยีน มดีังนี้ 

ส ำนักงำน  : เลขที ่3656/64 อำคำรกรนีทำวเวอร ์ชัน้ 19 ยนูติเค ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตัน เขต

คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 

สำขำ 1 : เลขที ่8/1 หมู่ที ่8 ต ำบลท่ำขำ้ม อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชงิเทรำ 

สำขำ 2  : เลขที ่273/15 หมูท่ี ่6 ต ำบลสรุศักดิ ์อ ำเภอศรรีำชำ จังหวัดชลบรุ ี

สำขำ 3 ก) : เลขที ่99 หมู่ที ่3 ต ำบลนคิมพัฒนำ อ ำเภอนคิมพัฒนำ จังหวัดระยอง 

ก) จดทะเบยีนยกเลกิสำขำ เมือ่วันที ่18 สงิหำคม 2563 

2. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิและการน าเสนองบการเงนิรวม 

2.1 การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ปัจจุบันไดข้ยำยวงกวำ้งขึน้อย่ำงต่อเนื่อง
ท ำใหเ้กดิกำรชะลอตัวของเศรษฐกจิ และมีผลกระทบต่อธุรกจิและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์

ดังกลำ่วอำจน ำมำซึง่ควำมไมแ่น่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนนิธุรกจิ ฝ่ำยบรหิำรของ

กลุ่มบรษัิทตดิตำมควำมคบืหนำ้ของสถำนกำรณ์ดังกล่ำวและประเมนิผลกระทบทำงกำรเงนิเกีย่วกับมูลค่ำ
ของสนิทรัพย ์ประมำณกำรหนี้สนิและหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี้ฝ่ำยบรหิำรไดใ้ชป้ระมำณกำร

และดลุยพนิจิในประเด็นตำ่ง ๆ เมือ่สถำนกำรณ์มกีำรเปลีย่นแปลง 
2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิ 

งบกำรเงนิไดจ้ัดท ำขึน้ตำมหลักกำรบัญชทีี่รับรองท่ัวไปภำยใตพ้ระรำชบัญญัตกิำรบัญช ีพ.ศ. 2543 ซึง่
หมำยถงึมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ออกภำยใตพ้ระรำชบัญญัติวชิำชีพบัญช ีพ.ศ. 2547 และ

ขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์่ำดว้ยกำรจัดท ำและน ำเสนอรำยงำน

ทำงกำรเงนิภำยใตพ้ระรำชบัญญตัหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
งบกำรเงนินี้ไดจ้ัดท ำเป็นเงนิบำทและเป็นภำษำไทยตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของประเทศไทย 

ทัง้นี้งบกำรเงนินี้มวัีตถปุระสงคท์ีจ่ัดท ำขึน้เพือ่แสดงฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนนิงำน และกระแสเงนิสด ตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของประเทศไทยเทำ่นัน้  

ยกเวน้ทีก่ลำ่วไวใ้นนโยบำยกำรบัญช ีงบกำรเงนินี้จัดท ำขึน้โดยถอืเกณฑก์ำรบันทกึตำมรำคำทนุเดมิ 

เพื่อควำมสะดวกของผูอ้่ำนงบกำรเงนิ บรษัิทไดจ้ัดท ำงบกำรเงนิฉบับภำษำอังกฤษขึน้จำกงบกำรเงนิฉบับ
ภำษำไทยนี้ ซึง่ไดน้ ำเสนอเพือ่วัตถปุระสงคข์องกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเพือ่ใชใ้นประเทศ 
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2.3 เกณฑใ์นการน าเสนองบการเงนิรวม 

งบกำรเงนิรวมนี้ไดร้วมงบกำรเงนิของบรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อยที่บรษัิทมีอ ำนำจ

ควบคมุหรอืถอืหุน้เกนิกวำ่รอ้ยละ 50 ของหุน้ทีบ่รษัิทมสีทิธอิอกเสยีง ดังนี้ 

 สดัสว่นกำรลงทนุ (รอ้ยละ)  

 ณ วันที ่ ณ วันที ่  

 
31 ธันวำคม 

2563 
31 ธันวำคม 

2562 
ประเภทธรุกจิ 

บรษัิท บยีอนด ์แคปปิตอล 
จ ำกัด 

100 100 ใหส้นิเชือ่ทุกประเภท ยกเวน้ทีเ่ขำ้
ขำ่ยตอ้งขออนุญำตและรำยงำนกับ

ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

งบกำรเงนิรวมประกอบดว้ยงบกำรเงนิของบรษัิท และบรษัิทย่อย (รวมกันเรียกว่ำ “กลุ่มบรษัิท”) และสว่น
ไดเ้สยีของกลุม่บรษัิทในบรษัิทร่วม 

บรษิทัยอ่ย 
บรษัิทยอ่ยเป็นกจิกำรทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุของกลุม่บรษัิท กำรควบคมุเกดิขึน้เมือ่กลุม่บรษัิทเปิดรับหรอืมี

สทิธใินผลตอบแทนผันแปรจำกกำรเกีย่วขอ้งกับกจิกำรนัน้และมคีวำมสำมำรถในกำรใชอ้ ำนำจเหนือกจิกำร

นัน้ท ำใหเ้กดิผลกระทบตอ่จ ำนวนเงนิผลตอบแทนของกลุม่บรษัิท งบกำรเงนิของบรษัิทยอ่ยไดร้วมอยู่ในงบ
กำรเงนิรวม นับแตวั่นทีม่กีำรควบคมุจนถงึวันทีก่ำรควบคมุสิน้สดุลง 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 
ณ วันที่ซื้อส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม กลุ่มบรษัิทวัดมูลค่ำส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมตำม

อัตรำสว่นไดเ้สยีในสนิทรัพยส์ทุธทิีไ่ดม้ำจำกผูถ้กูซือ้ 

การสูญเสยีการควบคมุ 
เมือ่กลุ่มบรษัิทสญูเสยีกำรควบคุมในบรษัิทย่อย กลุ่มบรษัิทตัดรำยกำรสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิของบรษัิทย่อย

นั้นออก รวมถงึส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของผูถ้ือหุน้ที่เกี่ยวขอ้งกับ
บรษัิทย่อยนัน้ ก ำไรหรอืขำดทุนที่เกดิขึน้จำกกำรสญูเสยีกำรควบคุมในบรษัิทย่อยรับรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 

สว่นไดเ้สยีในบรษัิทยอ่ยเดมิทียั่งคงเหลอือยูใ่หวั้ดมลูคำ่ดว้ยมลูค่ำยตุธิรรม ณ วันทีส่ญูเสยีกำรควบคมุ 
 

บรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 

สว่นไดเ้สยีในเงนิลงทนุทีบั่นทกึตำมวธิสีว่นไดเ้สยี 
ส่วนไดเ้สยีของกลุ่มบรษัิทในเงนิลงทุนที่บันทกึตำมวธิีส่วนไดเ้สยี ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สยีในบรษัิทร่วม

และกำรร่วมคำ้                                                     
บรษัิทร่วมเป็นกจิกำรที่กลุ่มบรษัิทมีอทิธพิลอย่ำงมนัียส ำคัญโดยมีอ ำนำจเขำ้ไปมีสว่นร่วมในกำรตัดสนิใจ

เกี่ยวกับนโยบำยทำงกำรเงนิและกำรด ำเนินงำนแต่ไม่ถงึระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบำย

ดังกลำ่ว กำรร่วมคำ้เป็นกำรร่วมกำรงำนทีก่ลุ่มบรษัิทมกีำรควบคุมร่วมในงำนนัน้ โดยมสีทิธใินสนิทรัพยส์ทุธิ
ของกำรร่วมกำรงำนนัน้มำกกว่ำกำรมสีทิธใินสนิทรัพยแ์ละภำระผูกพันในหนี้สนิที่เกีย่วขอ้งกับกำรร่วมกำร

งำนนัน้ 
สว่นไดเ้สยีในบรษัิทร่วมและกำรร่วมคำ้บันทกึบัญชตีำมวธิสีว่นไดเ้สยี โดยรับรูร้ำยกำรเมือ่เริม่แรกดว้ยรำคำ

ทุน ซึง่รวมถงึตน้ทุนกำรท ำรำยกำร ภำยหลังจำกรับรูร้ำยกำรเริม่แรก ส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนและก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ของเงนิลงทุนที่บันทกึตำมวธิสีว่นไดเ้สยีของกลุ่มบรษัิท จะถูกบันทกึในงบกำรเงนิรวม

จนถงึวันทีก่ลุม่บรษัิทสญูเสยีควำมมอีทิธพิลอยำ่งมนัียส ำคัญ หรอืกำรควบคมุร่วม 

การตดัรายการในงบการเงนิรวม 
ยอดคงเหลอืและรำยกำรบัญชรีะหวำ่งกจิกำรในกลุม่ รวมถงึรำยไดห้รอืค่ำใชจ่้ำยทียั่งไมเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่เป็น

ผลมำจำกรำยกำรระหว่ำงกจิกำรในกลุ่ม ถูกตัดรำยกำรในกำรจัดท ำงบกำรเงนิรวม ก ำไรทีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิ
ซึง่เป็นผลมำจำกรำยกำรกับบรษัิทร่วมและกจิกำรที่ควบคุมร่วมกันถูกตัดรำยกำรกับเงนิลงทุนเท่ำที่กลุ่ม

บรษัิทมีส่วนไดเ้สียในกจิกำรที่ถูกลงทุนนัน้ ขำดทุนที่ยังไม่เกดิขึน้จรงิถูกตัดรำยกำรในลักษณะเดียวกับ

ก ำไรทีย่ังไมเ่กดิขึน้จรงิ แตเ่ทำ่ทีเ่มือ่ไมม่หีลักฐำนกำรดอ้ยคำ่เกดิขึน้ 
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2.4 เกณฑก์ารวดัมลูคา่ 

งบกำรเงนินี้จัดท ำขึน้โดยถอืหลักเกณฑก์ำรบันทกึตำมรำคำทนุเดมิ ยกเวน้รำยกำรดังตอ่ไปนี้ 

รำยกำร เกณฑก์ำรวัดมูลคำ่ 

สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิหมนุเวยีนอืน่ มลูคำ่ยุตธิรรม 
สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่ มลูคำ่ยุตธิรรม 

หนี้สนิผลประโยชนท์ีก่ ำหนดไว ้ มูลค่ำปัจจุบันของประมำณกำรหนี้สนิไม่หมุนเวยีนตำมโครงกำร
ผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว ้ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุประกอบ 

งบกำรเงนิขอ้ 21 

 
2.5 การประมาณการ 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิในประเทศไทย ฝ่ำยบรหิำรมคีวำมจ ำเป็นตอ้ง
ใชป้ระมำณกำร และขอ้สมมตฐิำนที่กระทบต่อรำยได ้รำยจ่ำย สนิทรัพยแ์ละหนี้สนิ เพื่อประโยชน์ในกำร

ก ำหนดมูลค่ำของสนิทรัพย์ หนี้สนิ ตลอดจนหนี้สนิที่อำจเกดิขึน้ ดว้ยเหตุดังกล่ำว ผลของรำยกำรเมื่อ

เกดิขึน้จรงิจงึอำจแตกตำ่งไปจำกทีไ่ดป้ระมำณกำรไว ้
ประมำณกำรและขอ้สมมตฐิำนที่ใชใ้นกำรจัดท ำงบกำรเงนิจะไดร้ับกำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ กำรปรับ

ประมำณกำรทำงบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่กำรประมำณกำรดังกล่ำวไดร้ับกำรทบทวนหำกกำรปรับ
ประมำณกำรกระทบเฉพำะงวดบัญชนัีน้ๆ หรอืบันทกึในงวดบัญชทีีป่รับและงวดบัญชใีนอนำคตหำกกำรปรับ

ประมำณกำรกระทบทัง้งวดบัญชใีนปัจจุบันและอนำคต 

กำรใชด้ลุยพนิจิและกำรประมำณกำรทำงบัญชทีีส่ ำคัญ ไดแ้ก ่

 

ผลประโยชนพ์นกังาน  

หนี้สนิตำมโครงกำรผลประโยชนห์ลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึน้ตำมหลักคณิตศำสตรป์ระกันภัย 
ซึง่ตอ้งอำศัยขอ้สมมตฐิำนตำ่ง ๆ ในกำรประมำณกำร เชน่ อัตรำคดิลด จ ำนวนเงนิเดอืน ทีค่ำดวำ่จะเพิม่ขึน้

ในอนำคต อัตรำมรณะและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งในเชงิประชำกรศำสตร ์เป็นตน้ ในกำรก ำหนดอัตรำคดิลดฝ่ำย
บรหิำรไดพ้จิำรณำถงึอัตรำดอกเบี้ยที่สะทอ้นถงึสภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกจิ ในปัจจุบัน ส่วนอัตรำมรณะใช ้

ขอ้มูลตำรำงอัตรำมรณะที่เปิดเผยท่ัวไปในประเทศ อย่ำงไรก็ตำมผลประโยชน์หลังกำรเลิกจำ้งงำนที่
เกดิขึน้จรงินัน้อำจแตกตำ่งไปจำกทีป่ระมำณไว ้

 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

สนิทรัพยไ์ม่มตัีวตนจะตัดจ ำหน่ำย โดยวธิเีสน้ตรงตำมอำยุกำรใชง้ำนโดยประมำณและจะพจิำรณำดอ้ยค่ำหำก

มขีอ้บง่ชี ้

 

คา่เสือ่มราคา 

ในกำรค ำนวณค่ำเสือ่มรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบรหิำรใชป้ระมำณอำยุกำรใชง้ำนและมูลค่ำซำกเมื่อ
เลกิใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และไดม้ีกำรทบทวนอำยุกำรใชง้ำนและมูลค่ำซำกหำกมีกำรเปลีย่นแปลง

  

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

มลูค่ำยุตธิรรมของเครือ่งมือทำงกำรเงนิ ซึง่ไม่มกีำรซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยคล่องวัดมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำร

ประเมนิมูลค่ำ บรษัิทใชดุ้ลยพนิิจในกำรเลอืกวธิีกำรและตัง้ขอ้สมมตฐิำนซึง่ส่วนใหญ่อำ้งองิจำกสถำนะของ

ตลำดทีม่อียู ่ณ วันสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
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การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์

บรษัิทพจิำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรัพย ์หำกมีขอ้บ่งชีว้่ำมีกำรดอ้ยค่ำ เมื่อพบว่ำมูลค่ำยุตธิรรมของ

สนิทรัพยดั์งกล่ำวลดลงอย่ำงมสีำระส ำคัญ บรษัิทจะประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้ับคนืของสนิทรัพย ์ซึง่กำร
ประมำณกำรดังกลำ่วขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของฝ่ำยบรหิำร 

 

2.6 สกลุเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนนิงานและน าเสนองบการเงนิ 

งบกำรเงนินี้จัดท ำและแสดงหน่วยเงนิตรำเป็นเงนิบำทซึง่เป็นสกุลเงนิที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบรษัิท 

ขอ้มูลทำงกำรเงนิทัง้หมดมีกำรปัดเศษในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิเพื่อใหแ้สดงเป็นหลักพันบำทและ

หลักลำ้นบำท ยกเวน้ทีร่ะบไุวเ้ป็นอยำ่งอืน่ 

 

2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร ิม่มผีลบงัคบัใชใ้นปีปจัจบุนั 

ในระหว่ำงปี กลุ่มบรษัิทไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหมจ่ ำนวนหลำยฉบับ ซึง่มผีลบังคับใชส้ ำหรับงบ

กำรเงนิที่มีรอบระยะเวลำบัญชทีี่เร ิม่ในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏบัิต ิมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิดังกลำ่วไดร้ับกำรปรับปรุงหรอืจัดใหม้ขี ึน้เพือ่ใหม้เีนื้อหำเท่ำเทยีมกับมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นกำรอธบิำยใหช้ัดเจนเกีย่วกับวธิปีฏบัิตทิำงกำร

บัญชแีละกำรใหแ้นวปฏบัิตทิำงกำรบัญชกัีบผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ
ดังกล่ำวมำถือปฏบัิตนิี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงนิของบรษัิทและบรษัิทย่อย 

อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซึง่ไดม้ีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรส ำคัญ 

สำมำรถสรุปไดด้ังนี้   

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุม่เครือ่งมอืทางการเงนิ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงนิ ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตคีวำม

มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบับ ไดแ้ก ่

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  

ฉบับที ่7 กำรเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 

ฉบับที ่9 เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 

มำตรฐำนกำรบัญช ี  

ฉบับที ่32  กำรแสดงรำยกำรเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

ฉบับที ่16 กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำน

ตำ่งประเทศ 

ฉบับที ่19 กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทนุ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิกลุ่มดังกล่ำวขำ้งตน้ก ำหนดหลักกำรเกีย่วกับกำรจัดประเภทและกำร

วัดมูลคำ่เครือ่งมอืทำงกำรเงนิดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมหรอืรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยโดยพจิำรณำจำกประเภทของตรำ

สำรทำงกำรเงนิลักษณะของกระแสเงนิสดตำมสัญญำและแผนธุรกจิของกจิกำร (Business Model) 

หลักกำรเกี่ยวกับวธิีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงนิโดยใชแ้นวคดิของผลขำดทุน 

ดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้และหลักกำรเกีย่วกับกำรบัญชป้ีองกันควำมเสีย่ง รวมถงึกำรแสดงรำยกำร

และกำรเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ  
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กำรน ำมำตรฐำนกลุม่นี้มำถอืปฏบัิตมิผีลกระทบตอ่งบกำรเงนิของบรษัิทจำกรำยกำรดังต่อไปนี้ 

- กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนของบรษัิทที่ไม่ใช่บรษัิทจด

ทะเบยีน บรษัิทวัดมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนของบรษัิทที่ไม่ใชบ่รษัิทจดทะเบยีน 
และจัดประเภทเงนิลงทุนดังกล่ำวเป็นสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิทีวั่ดมลูค่ำยตุธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน 

โดยผูบ้รหิำรของบรษัิทไดป้ระเมินและพิจำรณำแลว้ว่ำ รำคำทุนของเงนิลงทุนในตรำสำรทุน
ดังกล่ำวไดส้ะทอ้นมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนแลว้ ดังนัน้ กำรวัดมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนใน

ตรำสำรทนุดังกลำ่วจงึมผีลกระทบต่อกำรปรับปรุงก ำไรสะสม ณ วันที ่1 มกรำคม 2563 

- กำรรับรูร้ำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตดำ้นเครดิต บรษัิทรับรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกดิขึน้ต่อสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิโดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอใหเ้หตุกำรณ์ที่มกีำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดติเกดิขึน้

ก่อน บรษัิทจะใชว้ธิีกำรอย่ำงง่ำยในกำรพจิำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยุ
ส ำหรับลูกหนี้กำรคำ้ โดยผูบ้รหิำรของบรษัิทพจิำรณำแลว้ว่ำกำรรับรูร้ำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดติ

ขำ้งตน้จงึไมม่ผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อกำรปรับปรุงก ำไรสะสม ณ วันที ่1 มกรำคม 2563 

กลุ่มบรษัิทน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิกลุ่มนี้มำถอืปฏบัิตโิดยรับรูผ้ลกระทบสะสมของกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิกลุ่มนี้มำถือปฏบัิตคิรัง้แรกโดยปรับปรุงกับก ำไรสะสม ณ วันที่ 1 

มกรำคม 2563 และไมป่รับยอ้นหลังงบกำรเงนิปีกอ่นทีแ่สดงเปรยีบเทยีบ 
ทัง้นี้ ผลสะสมของกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยบัญชแีสดงอยูใ่นหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิขอ้ 4 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เร ือ่ง สญัญาเชา่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที่ 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบัญช ีฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญำเช่ำ 

และกำรตคีวำมมำตรฐำนบัญชทีีเ่กีย่วขอ้ง มำตรฐำนฉบับนี้ไดก้ ำหนดหลักกำรของกำรรับรูร้ำยกำร กำร
วัดมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสญัญำเชำ่และก ำหนดใหผู้เ้ชำ่รับรูส้นิทรัพยแ์ละ

หนี้สนิส ำหรับสัญญำเชำ่ทุกรำยกำรทีม่รีะยะเวลำในกำรเชำ่มำกกว่ำ 12 เดอืน เวน้แต่สนิทรัพยอ์ำ้งองิ
นัน้มมีลูคำ่ต ่ำ 

กำรบัญชสี ำหรับผูใ้หเ้ช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญช ีฉบับที่ 17 

ผูใ้หเ้ช่ำยังคงตอ้งจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงนิทุนโดยใช ้

หลักกำรเชน่เดยีวกันกับมำตรฐำนกำรบัญชฉีบับที ่17 

บรษัิทน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับนี้มำถือปฏบัิติโดยรับรูผ้ลกระทบสะสมของกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับนี้มำถือปฏบัิตคิรัง้แรกโดยปรับปรุงกับก ำไรสะสม ณ วันที่ 1 

มกรำคม 2563 และไมป่รับยอ้นหลังงบกำรเงนิปีกอ่นทีแ่สดงเปรยีบเทยีบ 

ทัง้นี้ ผลกระทบสะสมของกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชแีสดงอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ

ขอ้ 4 

 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีี่

เร ิม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2564 

สภำวชิำชพีบัญชไีดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงนิฉบับปรับปรุง ซึง่จะมผีลบังคับใชส้ ำหรับงบกำรเงนิทีม่รีอบระยะเวลำบัญชทีีเ่ร ิม่ในหรอืหลังวันที ่1 

มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดังกล่ำวไดร้ับกำรปรับปรุงหรือจัดใหม้ีขึน้เพื่อใหม้ี
เนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธบิำยให ้

ชดัเจนเกีย่วกับวธิปีฏบัิตทิำงกำรบัญชแีละกำรใหแ้นวปฏบัิตทิำงบัญชกัีบผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ปัจจุบันฝ่ำยบรหิำรของกลุ่มบรษัิทอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงนิในปีที่เร ิ่มน ำ

มำตรฐำนกลุม่ดังกล่ำวมำถอืปฏบัิต ิ
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3. นโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

3.1 รายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศ 

รำยกำรบัญชทีีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงนิบำท โดยใชอั้ตรำแลกเปลีย่น ณ วันที่เกดิรำยกำร
สนิทรัพยแ์ละหนี้สนิที่เป็นตัวเงนิและเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ ณ วันทีร่ำยงำน แปลงค่ำเป็นเงนิบำทโดยใช ้

อัตรำแลกเปลีย่น ณ วันนัน้ ก ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรแปลงค่ำจะบันทกึในก ำไรหรอืขำดทนุ 

สนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทีไ่ม่เป็นตัวเงนิ ซึง่เกดิจำกรำยกำรบัญชทีีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศซึง่บันทกึตำมเกณฑ์
รำคำทนุเดมิ แปลงคำ่เป็นเงนิบำทโดยใชอั้ตรำแลกเปลีย่น ณ วันทีเ่กดิรำยกำร 

 

3.2 ขอ้มลูจ าแนกตามสว่นงาน 

สว่นงำนด ำเนนิงำนไดถู้กรำยงำนในลักษณะเดยีวกับรำยงำนภำยในที่น ำเสนอใหผู้ม้อี ำนำจตัดสนิใจสงูสุด 

ดำ้นกำรด ำเนินงำน ผูม้ีอ ำนำจตัดสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถงึบุคคลที่มีหนำ้ที่ในกำรจัดสรร
ทรัพยำกรและประเมนิผลกำรปฏบัิตงิำนของสว่นงำนด ำเนนิงำน ซึง่พจิำรณำวำ่คอืกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ ่ที่

ท ำกำรตัดสนิใจเชงิกลยทุธ ์

กลุ่มบรษัิทน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมสว่นงำนโดยแสดงส่วนงำนธุรกจิเป็นรูปแบบหลักในกำร

รำยงำน โดยพจิำรณำจำกโครงสรำ้งกำรบรหิำรและกำรรำยงำนทำงกำรเงนิภำยในของบริษัทเป็นเกณฑ ์ใน
กำรก ำหนดสว่นงำน (ดหูมำยเหตขุอ้ 30) 

 

3.3 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดประกอบดว้ย เงนิสด เงนิฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน ออมทรัพย ์

และฝำกประจ ำไม่เกนิ 3 เดอืน โดยไม่รวมเงนิฝำกธนำคำรทีม่ภีำระผูกพัน และเงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่สีภำพ
คลอ่งสงูและมอีำยคุงเหลอืนับแตวั่นออกตรำสำรจนถงึปัจจุบันเป็นระยะเวลำสำมเดอืนหรอืต ่ำกว่ำ  

 

3.4 ลูกหนีก้ารคา้ 

ลูกหนี้กำรคำ้รับรูเ้ร ิม่แรกดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนที่ไดร้ับหรอืคำ้งรับ และจะวัดมูลค่ำภำยหลัง

ดว้ยจ ำนวนเงนิทีเ่หลอือยูห่ักดว้ยผลขำดทนุดำ้นเครดติ ณ วันสิน้งวด  

กลุ่มบรษัิทใชว้ธิกีำรอย่ำงง่ำย (Simplified Approach) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที ่9 ใน

กำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ ซึง่ก ำหนดใหพ้จิำรณำผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกดิขึน้

ตลอดอำยหุนี้และรับรูผ้ลขำดทุนตัง้แต่กำรรับรูร้ำยกำรลกูหนี้กำรคำ้ ในกำรพจิำรณำผลขำดทนุดำ้นเครดติที่
คำดว่ำจะเกดิขึน้ ลูกหนี้กำรคำ้จะถูกจัดกลุ่มตำมวันที่ครบก ำหนดช ำระ อัตรำควำมเสียหำยที่คำดว่ำจะ

เกดิขึน้จะขึน้อยู่กับประวัตกิำรช ำระเงนิและขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดติในอดีตซึง่มีกำรปรับเพื่อสะทอ้น
ขอ้มูลปัจจุบันและกำรคำดกำรณ์ล่วงหนำ้เกีย่วกับปัจจัยทำงเศรษฐกจิมหภำคทีม่ีผลต่อควำมสำมำรถของ

ลกูคำ้ในกำรช ำระหนี้ ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่บันทกึในก ำไรหรอืขำดทนุภำยใตค้่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำร 

 

3.5 สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิ 

การจดัประเภทรายการและการวดัมลูคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

กำรจัดประเภทรำยกำรขึน้อยู่กับโมเดลธุรกจิ (Business Model) ของกจิกำรในกำรจัดกำรสนิทรัพยท์ำงกำร

เงนิและลักษณะของกระแสเงนิสดตำมสัญญำของสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิ 

บรษัิทจัดประเภทสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิตำมลักษณะกำรวัดมลูคำ่ดังนี้ 

- รำยกำรที่วัดมูลค่ำภำยหลังดว้ยมูลค่ำยุติธรรม (ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือผ่ำนก ำไรหรือ

ขำดทนุ) และ 

- รำยกำรทีวั่ดมลูคำ่ดว้ยรำคำทนุตัดจ ำหน่ำย 

บรษัิทตอ้งจัดประเภทรำยกำรใหมส่ ำหรับเงนิลงทนุในตรำสำรหนี้เฉพำะเมือ่บรษัิทเปลีย่นแปลงโมเดลธรุกจิ
ในกำรบรหิำรสนิทรัพยเ์หลำ่นัน้ 
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ตรำสำรทุนสำมำรถจ ำแนกและไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงไดต้ำมประเภทของกำรวัดมูลค่ำไดส้องประเภท 
ไดแ้ก่ กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน (FVPL) หรือกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอืน่ (FVOCI) ซึง่ไมส่ำมำรถจัดประเภทรำยกำรใหมเ่ขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรอืขำดทนุในภำยหลัง  

ในกำรรับรูร้ำยกำรเมือ่เริม่แรกบรษัิทตอ้งวัดมูลค่ำของสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิหรอืหนี้สนิทำงกำรเงนิที่ไม่ได ้

วัดมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุนดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม บวกหรอืหักดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำร
ซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกับกำรไดม้ำหรอืกำรออกสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิหรอืหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ ตน้ทนุกำรท ำ

รำยกำรของสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิทีวั่ดมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุนนัน้รับรูเ้ป็นคำ่ใชจ่้ำยใน

ก ำไรหรอืขำดทนุ 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินซึ่งประกอบดว้ยอนุพันธ์แฝงจะพิจำรณำในภำพรวมว่ำกระแสเงินสดที่เกิดจำก

สนิทรัพยท์ำงกำรเงนินัน้เป็นกำรจ่ำยเพยีงเงนิตน้และดอกเบีย้หรอืไม่ (Solely Payments of Principal and 
Interest) 

กำรวัดมลูค่ำในภำยหลังของตรำสำรหนี้ข ึน้อยู่กับโมเดลทำงธุรกจิของบรษัิทในกำรจัดกำรสนิทรัพยท์ำงกำร

เงนิและลักษณะของกระแสเงนิสดตำมสัญญำของสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิ กำรวัดมลูคำ่ตรำสำรหนี้สำมำรถท ำ
ได ้3 วธิ ีโดยขึน้อยูกั่บกำรจัดประเภทตรำสำรหนี้ของบรษัิท 

- รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย - สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิตอ้งวัดมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยเมือ่บรษัิทถอืครอง
สนิทรัพยท์ำงกำรเงนินัน้ตำมโมเดลธุรกจิที่มีวัตถุประสงคก์ำรถือครองสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิเพื่อรับ

กระแสเงนิสดตำมสัญญำ และขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิซึง่ท ำใหเ้กดิกระแสเงนิ
สดซึง่เป็นกำรจ่ำยเพียงเงนิตน้และดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงนิตน้ในวันที่ก ำหนดไว ้รำยได ้

ดอกเบีย้จำกสนิทรัพย์ทำงกำรเงนิดังกล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใชว้ธิีอัตรำดอกเบี้ยที่แทจ้รงิ ก ำไรหรือ

ขำดทุนที่เกดิขึน้จำกกำรตัดรำยกำรจะรับรูโ้ดยตรงในก ำไรหรือขำดทุนและแสดงรำยกำรในก ำไร 
(ขำดทุน) อืน่ พรอ้มกับก ำไรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่น รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็น

ก ำไรหรอืขำดทนุ 

- มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (FVOCI) - สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิตอ้งวัดมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ

ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่เมื่อบรษัิทถือครองสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิตำมโมเดลธุรกจิที่มี

วัตถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงนิสดตำมสัญญำและเพื่อขำยสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิ และขอ้ก ำหนดตำม
สัญญำของสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิซึง่ท ำใหเ้กดิกระแสเงนิสด ซึง่เป็นกำรจ่ำยเพยีงเงนิตน้และดอกเบีย้

จำกยอดคงเหลอืของเงนิตน้ในวันที่ก ำหนดไว ้กำรเปลีย่นแปลงของมูลค่ำของสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิ
รับรูผ้่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ยกเวน้ รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ รำยไดด้อกเบีย้ และก ำไร

ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่นที่เกี่ยวขอ้งจะรับรูเ้ป็นก ำไรหรือขำดทุน เมื่อมีกำรตัดรำยกำรสนิทรัพย์
ทำงกำรเงนิ ก ำไรหรอืขำดทุนสะสมที่เคยรับรูร้ำยกำรในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่จะตอ้งจัดประเภท

รำยกำรใหม่เขำ้ก ำไรหรือขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไร (ขำดทุน) อื่น รำยไดด้อกเบี้ยจำก

สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิดังกล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใชว้ธิอัีตรำดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ รำยกำรขำดทุนจำกกำร

ดอ้ยคำ่แสดงเป็นรำยกำรแยกตำ่งหำกในงบก ำไรขำดทนุ 

- มลูคำ่ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) - สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิทีไ่ม่เขำ้เงือ่นไขกำรวัดมลูค่ำดว้ย
รำคำทุนตัดจ ำหน่ำยหรือ FVOCI ตอ้งวัดมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ก ำไรหรือ

ขำดทุนที่เกดิจำกตรำสำรหนี้ทีวั่ดมูลค่ำ FVPL จะรับรูเ้ป็นก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงรำยกำรสทุธใิน

ก ำไร (ขำดทนุ) อืน่ในรอบระยะเวลำทีเ่กดิรำยกำร 

เงนิปันผลที่ไดร้ับจำกเงนิลงทุนจะรับรูเ้ป็นก ำไรหรือขำดทุนโดยแสดงรำยกำรเป็นรำยไดอ้ื่นเมื่อบรษัิทมี

สทิธทิีจ่ะไดร้ับเงนิปันผล 

กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ วัดมูลค่ำดว้ย FVPL จะรับรู เ้ป็นก ำไร 

(ขำดทุน) อืน่ในงบก ำไรขำดทุน รำยกำรขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำ (และกำรกลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ย

ค่ำ) ของตรำสำรทุนทีวั่ดมูลค่ำดว้ย FVOCI จะไม่แยกแสดงรำยกำรต่ำงหำกจำกรำยกำรเปลีย่นแปลงอืน่ ๆ 
ในมลูคำ่ยตุธิรรม 

การจดัประเภทรายการและการวดัมลูคา่ของหนีส้นิทางการเงนิและสว่นของเจา้ของ 

เครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีบ่รษัิทเป็นผูอ้อกตอ้งจัดประเภทเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิหรอืตรำสำรทนุโดยพจิำรณำ

ภำระผกูพันตำมสญัญำ 
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- หำกบรษัิทมีภำระผูกพันตำมสัญญำทีจ่ะตอ้งสง่มอบเงนิสดหรอืสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิอืน่ใหกั้บกจิกำร
อืน่ โดยไม่สำมำรถปฏเิสธกำรช ำระหรอืเลือ่นกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มกี ำหนดไดนั้น้ เครือ่งมอืทำง

กำรเงนินัน้จะจัดประเภทเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิ เวน้แต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำ

สำรทนุของบรษัิทเองดว้ยจ ำนวนตรำสำรทนุทีค่งที ่และเปลีย่นกบัจ ำนวนเงนิทีค่งที ่

- หำกบริษัทไม่มีภำระผูกพันตำมสัญญำหรือสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพันตำมสัญญำไปได ้

เครือ่งมอืทำงกำรเงนิดังกลำ่วจะจัดประเภทเป็นตรำสำรทนุ 

ในกำรรับรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรกบรษัิทตอ้งวัดมูลค่ำของหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยมูลค่ำยุติธรรม บรษัิทจัด

ประเภทรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิทัง้หมดที่วัดมูลค่ำในภำยหลังดว้ยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย ยกเวน้หนี้สนิ
ทำงกำรเงนิบำงรำยกำร  

 

การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

บรษัิทตอ้งรับรูส้นิทรัพยท์ำงกำรเงนิหรอืหนี้สนิทำงกำรเงนิในงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะเมื่อบรษัิทเป็น

คูส่ัญญำตำมขอ้ก ำหนดของสัญญำของเครือ่งมอืทำงกำรเงนินัน้ กำรซือ้หรอืขำยสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิตำม
วธิปีกตติอ้งรับรูร้ำยกำรในวันซือ้ขำย ซึง่เป็นวันทีก่ลุ่มบรษัิทตกลงทีจ่ะซือ้หรอืขำยสนิทรัพย ์สนิทรัพยท์ำง

กำรเงินจะถูกตัดรำยกำรเฉพำะเมื่อสทิธิตำมสัญญำที่จะไดร้ับกระแสเงนิสดจำกสนิทรัพย์ทำงกำรเงิน
หมดอำยุ หรอืเมื่อบรษัิทโอนสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิ และเป็นกำรโอนควำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำม

เป็นเจำ้ของเกอืบทัง้หมดของสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิ 

 

การดอ้ยคา่ 

บรษัิทประเมนิขอ้มูลคำดกำรณ์อนำคตประกอบกำรพิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ที่
เกี่ยวขอ้งกับตรำสำรหนี้ที่วัดมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยและ FVOCI วธิีกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำที่

เลือกใชข้ึ้นอยู่กับควำมเป็นสำระส ำคัญของควำมเสี่ยงดำ้นเครดิต กลุ่มบริษัทใชว้ิธีท่ัวไป (General 

approach) ในกำรพจิำรณำคำ่เผือ่ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ 

 

3.6 เงนิลงทนุ 
เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย และเงนิลงทุนในบรษัิทร่วมในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษัิทบันทกึบัญชโีดย

ใชว้ธิรีำคำทนุปรับลดดอ้ยค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนโดยมลูคำ่ทีล่ดลงดังกลำ่วแสดงเป็นขำดทุนจำก

กำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทนุในงบก ำไรขำดทนุ 
 

3.7 อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 

อสังหำรมิทรัพยท์ี่ถอืครองโดยบรษัิทเพือ่หำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเชำ่ หรอืจำกกำรเพิม่ขึน้ของมูลค่ำของ

สนิทรัพยห์รอืทัง้สองอย่ำง และไม่ไดม้ีไวใ้ชง้ำนโดยกจิกำรในบรษัิทจะถูกจัดประเภทเป็นอสังหำรมิทรัพย์

เพือ่กำรลงทนุ  

อสังหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรลงทุนของบรษัิท ไดแ้ก ่ทีด่นิทีถ่อืครองไวเ้พื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเชำ่ระยะ

ยำว หรอืจำกกำรเพิม่มลูคำ่ของสนิทรัพย ์และรวมถงึทีด่นิซึง่ยังมไิดร้ะบวัุตถปุระสงคข์องกำรใชใ้นอนำคต  

กำรรับรูร้ำยกำรเมือ่เริม่แรกของอสังหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรลงทุนดว้ยวธิรีำคำทุน หลังจำกกำรรับรูเ้มือ่เริม่แรก 

อสงัหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรลงทนุจะบันทกึดว้ยวธิรีำคำทนุ หักคำ่เผือ่ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้ม)ี 

 

3.8 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

ทีด่นิแสดงตำมรำคำทนุ 

อำคำรและอุปกรณ์แสดงดว้ยรำคำทนุหักคำ่เสือ่มรำคำสะสมและขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ (ถำ้ม)ี 

ค่ำเสื่อมรำคำบันทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุน ค ำนวณโดยวิธีเสน้ตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรใช ้

ประโยชน์โดยประมำณของสนิทรัพยแ์ต่ละรำยกำร  ค่ำเสือ่มรำคำค ำนวณจำกตน้ทุนของสนิทรัพยห์ักมลูค่ำ

คงเหลอืของสนิทรัพย ์อำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสนิทรัพยแ์ละมูลค่ำคงเหลอืทบทวนทุกสิน้ปี อำยุกำรใช ้

ประโยชนข์องสนิทรัพยโ์ดยประมำณแสดงไดดั้งนี้ 
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 ปี 

อำคำรและสว่นปรับปรุง 20 - 50 

เครือ่งจักรและอปุกรณ์ 5 และ 10 
เครือ่งตกแตง่ตดิตัง้และเครือ่งใชส้ ำนักงำน 3 และ 5 

ยำนพำหนะ 5, 7 และ 10 

บรษัิทไมค่ดิคำ่เสือ่มรำคำส ำหรับสนิทรัพยท์ีอ่ยูร่ะหวำ่งกำรกอ่สรำ้ง 

ผลก ำไรหรอืขำดทุนที่เกดิจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกสิง่ตอบ

แทนสทุธทิีไ่ดร้ับจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรัพยกั์บมลูคำ่ตำมบัญชขีองสนิทรัพย ์และจะรับรูใ้นรำยกำรรำยไดอ้ืน่
หรอืคำ่ใชจ่้ำยอืน่ในงบก ำไรขำดทนุ 

 

3.9 สญัญาเชา่ 

สญัญาเชา่ - กรณีกลุม่บรษิทัเป็นผูเ้ชา่ 

ณ วันเริม่ตน้ของสัญญำ บรษัิทประเมนิว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรอืประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรอืไม่ โดย
สญัญำจะเป็นสัญญำเชำ่หรอืประกอบดว้ยสญัญำเชำ่ ถำ้สัญญำเชำ่นัน้เป็นกำรใหส้ทิธใินกำรควบคมุกำรใช ้

สนิทรัพยท์ีร่ะบสุ ำหรับชว่งเวลำหนึง่เพือ่กำรแลกเปลีย่นกับสิง่ตอบแทน 

บรษัิทรับรูส้นิทรัพยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสัญญำเชำ่ ณ วันทีส่ัญญำเชำ่เริม่มผีล สนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้

วัดมูลค่ำโดยใชร้ำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ยจ ำนวนเงนิของหนี้สนิตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวัดมูลค่ำเริม่แรก 

ปรับปรุงดว้ยกำรจ่ำยช ำระใด ๆ ตำมสญัญำเชำ่ ณ วันทีส่ัญญำเริม่มผีลหรอืกอ่นวันทีส่ัญญำเริม่มผีล ตน้ทุน
ทำงตรงเริม่แรกใด ๆ ที่เกดิขึน้ และประมำณกำรตน้ทุนที่จะเกดิขึน้ส ำหรับผูเ้ช่ำในกำรรื้อและกำรขนยำ้ย

สนิทรัพยอ์ำ้งองิ กำรบูรณะสถำนที่ตัง้ของสนิทรัพยอ์ำ้งองิ หรอืกำรบูรณะสนิทรัพยอ์ำ้งองิใหอ้ยู่ในสภำพ
ตำมทีก่ ำหนดไว ้หักดว้ยสิง่จูงใจตำมสญัญำเชำ่ทีไ่ดร้ับใด ๆ 

หนี้สนิตำมสัญญำเช่ำวัดมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบันของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำที่ยังไม่ไดจ่้ำยช ำระ ณ 

วันทีส่ญัญำเชำ่เริม่มผีล ซึง่คดิลดดว้ยอัตรำดอกเบีย้ตำมนัยของสัญญำเชำ่หำกอัตรำนัน้สำมำรถก ำหนดได ้
ทกุเมือ่ แต่หำกอัตรำนัน้ไมส่ำมำรถก ำหนดไดท้กุเมือ่ บรษัิทตอ้งใชอั้ตรำดอกเบีย้กำรกูย้มืสว่นเพิม่ของกลุ่ม

บรษัิท 

 

กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเชำ่ทีร่วมอยูใ่นกำรวัดมลูคำ่ของหนี้สนิตำมสัญญำเชำ่ ประกอบดว้ย 

- กำรจ่ำยช ำระคงที ่รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเนื้อหำ 

- กำรจ่ำยช ำระค่ำเชำ่ผันแปรทีข่ ึน้อยู่กับดัชนีหรอือัตรำ ซึง่กำรวัดมูลค่ำเริม่แรกใชดั้ชนีหรอือัตรำ ณ วันที่

สญัญำเชำ่เริม่มผีล 

- จ ำนวนเงนิทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกันมูลคำ่คงเหลอื 

- รำคำใชส้ทิธเิลอืกซือ้ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่กลุ่มบรษัิทจะใชส้ทิธเิลอืกซือ้นัน้ โดย
รำคำดังกลำ่วเป็นคำ่เชำ่ทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระในระยะกำรต่อสญัญำตำมสทิธเิลอืกซือ้ และ 

- กำรจ่ำยช ำระค่ำปรับเพื่อกำรยกเลกิสัญญำเช่ำ หำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกลุ่มบรษัิทจะ

ยกเลกิสญัญำเชำ่ 

ในกำรใชว้ธิรีำคำทุน กลุ่มบรษัิทตอ้งวัดมูลค่ำสนิทรัพยส์ทิธกิำรใชด้ว้ยรำคำทุนหักค่ำเสือ่มรำคำสะสมและ

ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่สะสม และปรับปรุงดว้ยกำรวัดมลูคำ่ของหนี้สนิตำมสัญญำเชำ่ใหม ่กลุม่บรษัิทจะ
คดิค่ำเสือ่มรำคำสนิทรัพยส์ทิธกิำรใชโ้ดยใชว้ธิีเสน้ตรงนับจำกวันทีส่ัญญำเชำ่เริม่มผีลจนถงึวันสิน้สดุอำยุ

กำรใชป้ระโยชนข์องสนิทรัพยส์ทิธกิำรใชห้รอืวันสิน้สดุอำยุสญัญำเชำ่แลว้แต่วันใดจะเกดิขึน้กอ่น อยำ่งไรก็

ตำม หำกสัญญำเช่ำโอนควำมเป็นเจำ้ของในสนิทรัพยอ์ำ้งองิใหแ้ก่กลุ่มบรษัิทเมื่อสิน้สุดอำยุสัญญำเช่ำ 
หรอืหำกรำคำทุนของสนิทรัพยส์ทิธกิำรใชส้ะทอ้นว่ำกลุ่มบรษัิทจะใชส้ทิธเิลอืกซือ้ กลุ่มบรษัิทตอ้งคดิค่ำ

เสื่อมรำคำสินทรัพย์สิทธิกำรใชจ้ำกวันที่สัญญำเช่ำเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอำยุกำรใชป้ระโยชน์ของ
สนิทรัพยอ์ำ้งองิ อำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสนิทรัพยส์ทิธกิำรใชพ้จิำรณำโดยใชห้ลักกำรเดียวกันกับกำร

พจิำรณำอำยกุำรใชป้ระโยชนข์องทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์  
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หนี้สนิตำมสัญญำเช่ำตอ้งมีกำรวัดมูลค่ำใหม่เมือ่มีกำรเปลีย่นแปลงจ ำนวนเงนิที่คำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระใน
อนำคต ซึง่อำจเกดิจำกกำรเปลีย่นแปลงดังต่อไปนี้ 

- กำรเปลีย่นแปลงดัชนีหรอือัตรำทีใ่ชใ้นกำรก ำหนดกำรจ่ำยช ำระเหล่ำนัน้ 

- กำรเปลีย่นแปลงจ ำนวนเงนิทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกันมลูคำ่คงเหลอื 

- กลุ่มบรษัิทเปลี่ยนแปลงกำรประเมนิกำรใชส้ทิธเิลือกซื้อ สทิธกิำรต่อสัญญำ และสทิธเิลือกในกำร

ยกเลกิสญัญำเชำ่ 

เมื่อหนี้สนิตำมสัญญำเช่ำที่ถูกวัดมูลค่ำใหม่เพื่อสะทอ้นกำรเปลีย่นแปลงของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ 

กลุ่มบรษัิทตอ้งรับรูจ้ ำนวนเงนิของกำรวัดมูลค่ำของหนี้สนิตำมสัญญำเช่ำใหม่ โดยกำรปรับปรุงสนิทรัพย์
สทิธกิำรใช ้อย่ำงไรก็ตำม ถำ้มูลค่ำตำมบัญชขีองสนิทรัพยส์ทิธกิำรใชม้มีูลคำ่ลดลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ และมี

กำรลดลงเพิม่เตมิจำกกำรวัดมลูค่ำของหนี้สนิตำมสัญญำเชำ่ กลุม่บรษัิทตอ้งรับรูจ้ ำนวนคงเหลอืของกำรวัด

มลูคำ่ใหมใ่นก ำไรหรอืขำดทนุ 

 

สญัญาเชา่ระยะส ัน้ และสญัญาเชา่ซึง่สนิทรพัยม์มีลูคา่ต า่ 

กลุ่มบรษัิทอำจเลอืกที่จะไม่รับรูส้นิทรัพยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสัญญำเช่ำส ำหรับสัญญำเชำ่ระยะสัน้ 

ซึง่เป็นสัญญำเช่ำที่มีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดอืนหรอืนอ้ยกว่ำ หรอืสัญญำเช่ำซึง่สนิทรัพยอ์ำ้งองิมีมูลค่ำต ่ำ 
กลุ่มบรษัิทรับรูก้ำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเชำ่ที่เกีย่วขอ้งกับสัญญำเชำ่ดังกล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวธิเีสน้ตรง

ตลอดอำยสุญัญำเชำ่ 

 

3.10 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

สนิทรัพยไ์มม่ตัีวตนจะตัดจ ำหน่ำยโดยวธิเีสน้ตรงตำมอำยุกำรใชง้ำนโดยประมำณ และพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำ

หำกมขีอ้บง่ชี ้

ระยะเวลำทีค่ำดวำ่จะไดร้ับประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิแสดงไดดั้งนี้ 

 ปี 

คำ่ลขิสทิธิซ์อฟทแ์วร ์ 3 

 

3.11 การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์

บรษัิทพจิำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรัพย ์หำกมขีอ้บ่งชีว้่ำมกีำรดอ้ยค่ำ เมือ่พบว่ำมูลค่ำยตุธิรรมของ
สนิทรัพยดั์งกล่ำวลดลงอย่ำงมีสำระส ำคัญ บรษัิทจะประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้ับคนืของสนิทรัพย ์ซึง่

กำรประมำณกำรดังกลำ่วขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของฝ่ำยบรหิำร 

 
3.12 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มุนเวยีนอืน่ 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้หมนุเวยีนอืน่แสดงในรำคำทนุ 

 

3.13 ผลประโยชนพ์นกังาน 

- กองทนุส ำรองเลีย้งชพีพนักงำน 

กลุ่มบรษัิทจัดใหม้ีกองทุนส ำรองเลี้ยงชพี ซึง่เป็นลักษณะของแผนกำรจ่ำยสมทบที่ ไดก้ ำหนดกำร

จ่ำยสมทบไวแ้ลว้ สนิทรัพยข์องกองทุนส ำรองเลีย้งชพี ไดแ้ยกออกไปจำกสนิทรัพยข์องกลุ่มบรษัิท 
และไดร้ับกำรบรหิำรโดยผูจั้ดกำรกองทุนภำยนอก กองทุนส ำรองเลีย้งชพีดังกลำ่วไดร้ับเงนิสะสมเขำ้

กองทุนจำกพนักงำนในอัตรำรอ้ยละ 3 ของเงนิเดือน และกลุ่มบรษัิทจ่ำยสมทบเป็นรำยเดือนเขำ้
กองทุนนี้ ในอัตรำรอ้ยละ 3 ของเงนิเดอืนพนักงำน เงนิจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพีบันทกึเป็น

คำ่ใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทนุส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชทีีเ่กดิรำยกำรนัน้ 

- ผลประโยชนพ์นักงำน 

ผลประโยชนร์ะยะสัน้ของพนักงำน 

กลุ่มบรษัิทรับรู ้เงนิเดือน ค่ำจำ้ง โบนัส และเงนิสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเมื่อเกดิ
รำยกำร 
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ผลประโยชนห์ลังออกจำกงำนของพนักงำน 
 

โครงการสมทบเงนิ 
กลุ่มบรษัิทและพนักงำนของกลุ่มบรษัิทไดร้่วมกันจัดตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบดว้ยเงนิที่

พนักงำนจ่ำยสะสมและเงนิทีก่ลุ่มบรษัิทจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดอืน สนิทรัพยข์องกองทุนส ำรองเลีย้ง
ชพีไดแ้ยกออกจำกสนิทรัพยข์องกลุ่มบรษัิท เงนิทีก่ลุม่บรษัิทจ่ำยสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชพีบันทกึ

เป็นคำ่ใชจ่้ำยในปีทีเ่กดิรำยกำร 

 
โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  

กลุ่มบรษัิทมีภำระส ำหรับเงนิชดเชยที่ตอ้งจ่ำยใหแ้ก่พนักงำนเมือ่ออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน 
ซึง่กลุม่บรษัิทถอืวำ่เงนิชดเชยดังกลำ่วเป็นโครงกำรผลประโยชนห์ลังออกจำกงำนส ำหรับพนักงำน  

กลุ่มบรษัิทค ำนวณหนี้สนิตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใชว้ธิคีดิลด

แต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยกลุ่มบรษัิทไดท้ ำกำรประเมิน
ภำระผกูพันดังกลำ่วตำมหลักคณิตศำสตรป์ระกันภัย  

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and 
losses) ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรูทั้นทใีนก ำไรหรอืขำดทุน

เบ็ดเสร็จอืน่ 
 

3.14 ประมาณการหนีส้นิ 

ประมำณกำรหนี้สนิจะรับรูก็้ต่อเมือ่กลุ่มบรษัิทมภีำระหนี้สนิตำมกฎหมำยทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบันหรอืทีก่อ่ตัวขึน้
อันเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดตี และมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำประโยชน์เชงิเศรษฐกจิจะตอ้ง

ถูกจ่ำยไปเพื่อช ำระภำระหนี้สนิดังกล่ำว และสำมำรถประมำณจ ำนวนภำระหนี้สนิไดอ้ย่ำงน่ำเชื่อถือ ถำ้
ผลกระทบดังกล่ำวมจี ำนวนทีเ่ป็นสำระส ำคัญ ประมำณกำรหนี้สนิพจิำรณำจำกกำรคดิลดกระแสเงนิสดทีจ่ะ

จ่ำยในอนำคตโดยใชอั้ตรำคดิลดในตลำดปัจจุบันก่อนค ำนวณภำษีเงนิได ้ เพื่อใหส้ะทอ้นจ ำนวนที่อำจ

ประเมนิไดใ้นตลำดปัจจุบันซึง่แปรไปตำมเวลำและควำมเสีย่งทีม่ตีอ่หนี้สนิ 

 

3.15 รายได ้

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรับรูเ้มื่อมีกำรใหบ้รกิำรแกลู่กคำ้แลว้ โดยพจิำรณำถงึขัน้ควำมส ำเร็จของงำนในกำร

พจิำรณำจังหวะในกำรส่งมอบกำรควบคุมเพื่อประเมนิว่ำจะรับรูร้ำยได ้ณ เวลำใดเวลำหนึ่งหรือรับรูต้ลอด
ชว่งเวลำหนึง่ 

บรษัิทย่อยค ำนวณรำยไดด้อกเบีย้จำกเงนิใหกู้ย้มื โดยวธิอัีตรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิและรับรูร้ำยไดต้ำมเกณฑ์

คงคำ้ง บรษัิทจะรับรูร้ำยไดด้อกเบี้ยจำกค่ำงวดคำ้งช ำระดังกล่ำวเมื่อไดร้ับช ำระเงนิรำยงวด และจะรับรู ้
รำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งใหมเ่มือ่ลกูหนี้ไดช้ ำระเงนิรำยงวดทีค่งคำ้งครบถว้นแลว้ 

บรษัิทย่อยรับรูร้ำยไดค้่ำธรรมเนียมและค่ำบรกิำรตำมสัญญำที่ท ำกับลูกคำ้โดยพิจำรณำถงึจ ำนวนเงนิที่
สะทอ้นถงึสิง่ตอบแทนทีบ่รษัิทคำดว่ำจะมสีทิธไิดร้ับจำกกำรใหบ้รกิำรนัน้ๆ และระยะเวลำในกำรรับรูจ้ะขึน้อยู่

กับกำรทีบ่รษัิทไดป้ฏบัิตติำมภำระทีบ่รษัิทตอ้งปฏบัิตโิดยกำรใหบ้รกิำรดังกล่ำวกับลูกคำ้ตลอดชว่งระยะเวลำ 

หรอื ณ เวลำใดเวลำหนึง่ 

ดอกเบีย้รับรับรูต้ำมเกณฑส์ดัสว่นของเวลำโดยค ำนงึถงึอัตรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 

รำยไดอ้ืน่รับรูเ้ป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้ง 

 

3.16 คา่ใชจ้า่ย 

คำ่ใชจ่้ำยบันทกึตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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3.17 ภาษเีงนิได ้

คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงนิไดส้ ำหรับปีประกอบดว้ยภำษีเงนิไดปั้จจุบันและภำษีเงนิไดร้อกำรตัดบัญช ี              

ภำษีเงนิไดปั้จจุบันไดแ้ก่ภำษีที่คำดว่ำจะจ่ำยช ำระโดยค ำนวณจำกก ำไรประจ ำปีที่ตอ้งเสียภำษี โดยใช ้

อัตรำภำษีทีป่ระกำศใชห้รอืทีค่ำดว่ำมผีลบังคับใช ้ณ วันทีร่ำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษีที่เกีย่วกับ

รำยกำรในปีกอ่น ๆ 

ภำษีเงนิไดร้อกำรตัดบัญชบัีนทกึโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวทีเ่กดิขึน้ระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชขีอง

สนิทรัพยแ์ละหนี้สนิและจ ำนวนทีใ่ชเ้พือ่ควำมมุ่งหมำยทำงภำษี ภำษีเงนิไดร้อกำรตัดบัญชวัีดมูลคำ่โดยใช ้

อัตรำภำษีทีค่ำดวำ่จะใชกั้บผลแตกต่ำงชัว่ครำวเมือ่มกีำรกลับรำยกำรโดยองิกับกฎหมำยทีป่ระกำศใชห้รอืที่

คำดวำ่มผีลบังคับใช ้ณ วันทีร่ำยงำน 

สนิทรัพยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตัดบัญชจีะบันทกึต่อเมือ่มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำก ำไรเพื่อเสยีภำษี
ในอนำคตจะมจี ำนวนเพยีงพอกับกำรใชป้ระโยชน์จำกผลแตกตำ่งชั่วครำวดังกล่ำว สนิทรัพยภ์ำษีเงนิไดร้อ

กำรตัดบัญชจีะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำทีป่ระโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูก
ใชจ้รงิ 

กลุ่มบรษัิทคำดว่ำมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำบรษัิทจะไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จำกก ำไรเพื่อเสียภำษีใน
อนำคต ดังนัน้กลุม่บรษัิทจงึไมไ่ดบั้นทกึสนิทรัพยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตัดบัญช ี

 

3.18 ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ 

ก ำไร (ขำดทุน) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำน ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) สทุธสิ ำหรับปี ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมัญ

ถัวเฉลีย่ถว่งน ้ำหนักทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ 

 

3.19 บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บุคคลหรอืกจิกำรที่เกีย่วขอ้งกัน หมำยถงึ บุคคลหรือกจิกำรที่มีอ ำนำจควบคุมบรษัิทถูกควบคุมโดยกลุ่ม
บรษัิทไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบรษัิท รวมถึงกลุ่ม

บรษัิทที่ท ำหนำ้ที่ถือหุน้บรษัิทย่อยและกจิกำรที่เป็นบรษัิทย่อยในเครือเดียวกัน  นอกจำกนี้บุคคลหรือ
กจิกำรที่เกีย่วขอ้งกันยังหมำยรวมถงึบรษัิทร่วมและบุคคลซึง่ถือหุน้ที่มีสทิธอิอกเสยีงไม่ว่ำทำงตรงหรือ

ทำงออ้มและมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญกับกลุ่มบรษัิท ผูบ้รหิำรส ำคัญ กรรมกำรหรอืพนักงำนของกลุ่ม

บรษัิท ตลอดทัง้สมำชกิในครอบครัวทีใ่กลช้ดิกับบคุคลดังกลำ่วและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกับบุคคลเหล่ำนัน้ 

ในกำรพจิำรณำควำมสัมพันธร์ะหว่ำงบุคคลหรือกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกันกับกลุ่มบรษัิทแต่ละรำยกำรบรษัิท

ค ำนงึถงึเนื้อหำของควำมสมัพันธม์ำกกว่ำรูปแบบทำงกฎหมำย 

 

3.20 การวดัมลูคา่ยตุธิรรม 

มูลค่ำยุตธิรรม หมำยถงึ รำคำที่คำดว่ำจะไดร้ับจำกกำรขำยสนิทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน

หนี้สนิใหผู้อ้ื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกดิขึน้ในสภำพปกตริะหว่ำงผูซ้ ื้อและผูข้ำย (ผูร้่วมใน

ตลำด) ณ วันที่วัดมูลค่ำ กลุ่มบรษัิทใชร้ำคำเสนอซือ้ขำยในตลำดที่มสีภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุตธิรรม
ของสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิซึง่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนดใหต้อ้งวัดมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ

ยุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มตีลำดทีม่สีภำพคล่องส ำหรับสนิทรัพยห์รอืหนี้สนิทีม่ีลักษณะเดยีวกันหรอืไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได ้กลุ่มบรษัิทจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช ้

เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลที่สำมำรถสังเกตไดท้ี่

เกีย่วขอ้งกับสนิทรัพยห์รอืหนี้สนิทีจ่ะวัดมลูค่ำยตุธิรรมนัน้ใหม้ำกทีส่ดุ 

ล ำดับชัน้ของมูลค่ำยุตธิรรมที่ใชวั้ดมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิในงบกำรเงนิ

แบง่ออกเป็นสำมระดับตำมประเภทของขอ้มูลทีน่ ำมำใชใ้นกำรวัดมูลคำ่ยุตธิรรม ดังนี้ 

ระดบั 1 ใชข้อ้มลูรำคำเสนอซือ้ขำยของสนิทรัพยห์รอืหนี้สนิอย่ำงเดยีวกันในตลำดทีม่สีภำพคล่อง 

ระดับ 2 ใชข้อ้มลูอืน่ทีส่ำมำรถสงัเกตไดข้องสนิทรัพยห์รอืหนี้สนิ ไมว่ำ่จะเป็นขอ้มลูทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

ระดับ 3 ใชข้อ้มลูทีไ่มส่ำมำรถสงัเกตได ้เชน่ ขอ้มลูเกีย่วกับกระแสเงนิในอนำคตทีก่จิกำรประมำณขึน้ 
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ทกุวันสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน บรษัิทจะประเมนิควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดับชัน้ของมูลค่ำ
ยุตธิรรมส ำหรับสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิที่ถืออยู่ ณ วันสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุตธิรรมแบบ

เกดิขึน้ประจ ำ 

 

3.21 เครือ่งมอืทางการเงนิ 

การจดัประเภทรายการและวดัมลูคา่ 

สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้วัดมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุตธิรรม

ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ หรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย กำรจัดประเภทดังกล่ำวจะขึน้อยู่กับโมเดลธุรกจิ
ของกลุ่มบรษัิทในกำรจัดกำรสนิทรัพย ์และลักษณะของกระแสเงนิสดตำมสัญญำของสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิ

นัน้ 

สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิประเภทตรำสำรทุนวัดมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนหรอืผ่ำนก ำไร

ขำดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ 

หนี้สนิทำงกำรเงนิจัดประเภทรำยกำรและวัดมลูคำ่ดว้ยวธิรีำคำทุนตัดจ ำหน่ำย 

 

การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

กลุ่มบรษัิทรับรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ต่อสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิทีวั่ดมูลค่ำดว้ยวธิรีำคำทุน

ตัดจ ำหน่ำย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอใหเ้หตุกำรณ์ที่มีกำรดอ้ยคำ่ดำ้นเครดติเกดิขึน้ก่อน กลุ่มบรษัิทพจิำรณำ
กำรเปลีย่นแปลงในควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิเป็นระดับ และก ำหนดวธิีกำรวัดค่ำเผื่อ

ผลขำดทนุดำ้นเครดติและกำรค ำนวณดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิทีแ่ตกต่ำงกันในแตล่ะระดับ โดยมขีอ้ยกเวน้ส ำหรับ

ลกูหนี้กำรคำ้หรอืสนิทรัพยท์ี่เกดิจำกสญัญำทีไ่ม่มอีงคป์ระกอบเกีย่วกับกำรจัดหำเงนิทีม่นัียส ำคัญ ซึง่กลุ่ม
บรษัิทใชว้ธิกีำรอยำ่งง่ำยในกำรพจิำรณำคำ่เผือ่ผลขำดทนุทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ตลอดอำยุ 

 

3.22 แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เร ือ่ง มาตรการผ่อนปรนช ัว่คราวส าหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิทาง

บญัชเีพือ่รองรบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID - 19) 

สภำวชิำชพีบัญชไีดป้ระกำศใชแ้นวปฏบัิตทิำงกำรบัญช ีเรือ่ง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลอืก

เพิม่เตมิทำงบัญชเีพือ่รองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID - 19) โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบำงเรื่องจำกกำรปฏบัิตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงนิบำงฉบับ และเพือ่ใหเ้กดิควำมชัดเจนในวธิปีฏบัิตทิำงบัญช ีในชว่งเวลำทียั่งมคีวำมไม่แน่นอน
เกีย่วกับสถำนกำรณ์ดังกลำ่ว 

แนวปฏบัิตทิำงกำรบัญชดัีงกล่ำวไดป้ระกำศลงในรำชกจิจำนุเบกษำเมื่อวันที ่22 เมษำยน 2563 และมผีล

บังคับใชส้ ำหรับกำรจัดท ำงบกำรเงนิของบรษัิททีม่รีอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สดุภำยในชว่งเวลำระหวำ่งวันที ่
1 มกรำคม 2563 ถงึวันที ่31 ธันวำคม 2563 

กลุม่บรษัิทเลอืกใชม้ำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลอืกเพิม่เตมิทำงบัญชดัีงตอ่ไปนี้ 

- เลอืกที่จะไม่ตอ้งน ำขอ้มูลที่มีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward - looking information) มำใช ้

วัดมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ ในกรณีที่บรษัิทใชว้ธิีกำรอย่ำงง่ำยในกำรวัด

มลูคำ่ของผลขำดทนุดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 
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4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ีเนือ่งจากการน ามาตรฐานทางรายงานทางการเงนิใหมม่า

ถอืปฏบิตั ิ

ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 2.7 กลุ่มบรษัิทไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่ม

เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ และ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่16 เรือ่ง สัญญำเชำ่ มำถอืปฏบัิตใินระหว่ำง

ปีปัจจุบัน โดยบรษัิทไดเ้ลอืกปรับผลกระทบสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชดัีงกล่ำว และไม่ปรับ
ยอ้นหลัง งบกำรเงนิปีกอ่นทีแ่สดงเปรยีบเทยีบ 

ทัง้นี้ กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชเีนื่องจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่มเครือ่งมือทำง
กำรเงนิ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำมำถือปฏบัิตไิม่มีผลกระทบต่อก ำไร

สะสมตน้ปี 2563 

จ ำนวนเงนิของรำยกำรปรับปรุงที่มผีลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 จำก
กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชเีนื่องจำกกำรน ำมำตรฐำนเหลำ่นี้มำถอืปฏบัิต ิแสดงไดด้ังนี้ 

 
 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ผลกระทบจำก  

  มำตรฐำนกำร   
 

 

รำยงำนทำง

กำรเงนิ 

มำตรฐำนกำร 

 
 

ณ วันที ่

กลุม่เครือ่งมอื รำยงำนทำง

กำรเงนิ ณ วันที ่
 31 ธันวำคม 

2562 
ทำงกำรเงนิ ฉบับที ่16 1 มกรำคม 

2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ     

สนิทรพัย ์     
สนิทรพัยห์มนุเวยีน     

เงนิลงทนุชัว่ครำว               

150,043  

           

(150,043) 

- - 

สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิหมนุเวยีนอืน่ -               

150,043  

-             

150,043  
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน     

สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่ - 180 - 180 
เงนิลงทนุในหลักทรัพยเ์ผือ่ขำย 180 (180) - - 

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 236,076 - (30,731) 205,345 

สนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้- สทุธ ิ - - 175,978 175,978 
สทิธกิำรเชำ่ - สทุธ ิ 24,835 - (24,835) - 

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้     
หนีส้นิหมุนเวยีน     

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีถ่งึก ำหนดช ำระ

ภำยในหนึง่ปี 

29,331 - 

19,793 49,124 
คำ่เชำ่คำ้งจ่ำย 24,686 - (24,686) - 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สทุธ ิ 80,766 - 174,558 255,324 

คำ่เชำ่คำ้งจ่ำย 49,254 - (49,254) - 
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4.1 เครือ่งมอืทางการเงนิ 

ณ วันที ่1 มกรำคม 2563 กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำของสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่9 เปรยีบเทยีบกับกำรจัดประเภทและมลูคำ่ตำมบัญชเีดมิ แสดงไดดั้งนี้ 

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม 

 

 

กำรจัดประเภทและวัดมลูค่ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิ ฉบับที ่9 

  มลูคำ่ยุตธิรรม มลูคำ่ยุตธิรรม   

 
มลูคำ่ตำม ผำ่นก ำไรหรอื 

ผำ่นก ำไร
ขำดทนุ รำคำทนุ  

 หลักกำรบัญชี

เดมิ ขำดทนุ เบ็ดเสร็จอืน่ ตัดจ ำหน่ำย รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ ณ วนัที ่1 

มกราคม 2563 

     

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด                  
225,361  

- -              
225,361  

         
225,361  

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้หมนุเวยีน - 
สทุธ ิ

                   
74,920  

- -                
74,920  

           
74,920  

สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิหมนุเวยีนอืน่      

- หน่วยลงทนุในกองทนุเปิด                  
150,043 

                 
150,043 

- -          
150,043 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 529 - - 529 529 
สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่      

- หน่วยลงทนุในกองทนุเปิด                         
180  

- 180  - 180 

- หน่วยลงทนุในหุน้ - ไมจ่ดทะเบยีน
ใน   ตลำดหลักทรัพย ์ 34,000 - 34,000 - 34,000 

เงนิฝำกธนำคำรตดิภำระค ้ำประกัน 40,017 - - 40,017 40,017 

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 525,050 150,043 34,180 340,827 525,050 
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 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 

 

กำรจัดประเภทและวัดมลูค่ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิ ฉบับที ่9 

  มลูคำ่ยุตธิรรม มลูคำ่ยุตธิรรม   

 
มลูคำ่ตำม ผำ่นก ำไรหรอื 

ผำ่นก ำไร
ขำดทนุ รำคำทนุ  

 หลักกำรบัญชี

เดมิ ขำดทนุ เบ็ดเสร็จอืน่ ตัดจ ำหน่ำย รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ ณ วนัที ่1 

มกราคม 2563 

     

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด                  
215,399 

- - 215,399            
215,399 

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้หมนุเวยีน - 
สทุธ ิ

74,917  - - 74,917  74,917  

สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิหมนุเวยีนอืน่      

- หน่วยลงทนุในกองทนุเปิด                  
150,043 

                 
150,043 

- -           
150,043 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 529 - - 529 529 
สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่      

- หน่วยลงทนุในกองทนุเปิด                         
180  

- 180  - 180  

- หน่วยลงทนุในหุน้ - ไมจ่ดทะเบยีน
ใน   ตลำดหลักทรัพย ์ 34,000 - 34,000 - 34,000 

เงนิฝำกธนำคำรตดิภำระค ้ำประกัน 40,017 - - 40,017 40,017 

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 515,085 150,043 34,180 330,862 515,085 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 บรษัิทและบรษัิทย่อยไม่ไดก้ ำหนดใหห้นี้สนิทำงกำรเงนิใดวัดมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยตุธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทนุ 

 

4.2 สญัญาเชา่ 

ในกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที่ 16 มำใชเ้ป็นครัง้แรก กลุ่มบรษัิทรับรูห้นี้สนิตำมสัญญำ

เชำ่ส ำหรับสัญญำเชำ่ทีเ่คยจัดประเภทเป็นสัญญำเชำ่ด ำเนนิงำนภำยใตม้ำตรฐำนกำรบัญชฉีบับที ่17 เรือ่ง 
สัญญำเช่ำ หนี้สนิตำมสัญญำเช่ำดังกล่ำววัดมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงนิที่ตอ้งจ่ำยช ำระตำม

สญัญำเชำ่ทีย่ังไม่ไดจ่้ำยช ำระ คดิลดดว้ยอัตรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืสว่นเพิม่ของกลุ่มบรษัิท อัตรำดอกเบีย้เงนิ
กูย้ืมส่วนเพิม่ดังกล่ำวของกลุ่มบรษัิทที่น ำมำค ำนวณหนี้สนิตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 อยู่

ระหวำ่งรอ้ยละ 3.1 - 4.6 

ส ำหรับสัญญำเชำ่ทีเ่คยจัดประเภทเป็นสญัญำเชำ่กำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรบัญช ีฉบับที ่17 กลุม่บรษัิทรับรู ้
มลูค่ำตำมบัญชขีองสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ดังกลำ่วกอ่นวันน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ

ฉบับที่ 16 มำถือปฏบัิตเิป็นมูลค่ำตำมบัญชขีองสนิทรัพย์สทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่
น ำมำปฏบัิตใิชค้รัง้แรก 
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 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม / 

 

งบกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำร 

ภำระผูกพันตำมสญัญำเชำ่ด ำเนนิงำนทีเ่ปิดเผย ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 240,972  
(หัก) สญัญำเชำ่ระยะสัน้ทีร่ับรูเ้ป็นคำ่ใชจ่้ำยตำมวธิเีสน้ตรง - 
(หัก) สญัญำเชำ่ซึง่สนิทรัพยอ์ำ้งองิมมีูลคำ่ต ่ำทีร่ับรูเ้ป็นคำ่ใชจ่้ำยตำมวธิี

เสน้ตรง - 
บวก สทิธทิีจ่ะซือ้หรอืขยำยระยะเวลำทีค่่อนขำ้งแนท่ีจ่ะมกีำรใชส้ทิธ ิ - 

(หัก) สทิธทิีส่ำมำรถยกเลกิสัญญำทีค่่อนขำ้งแน่ทีจ่ะมกีำรใชส้ทิธ ิ - 
(หัก) สญัญำพจิำรณำเป็นสญัญำบรกิำร (4,617) 

(หัก) ดอกเบีย้จ่ำยรอตัดบัญช ี (42,004) 

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่เพิม่ขึน้จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที ่
16  

   มำปฏบัิตใิช ้ 194,351  

หนี้สนิสญัญำเชำ่กำรเงนิ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562                110,097 

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ ณ วันที ่1 มกรำคม 2563 304,448  

  

ประกอบดว้ย  
   หนี้สนิสัญญำเชำ่หมนุเวยีน 49,124  

   หนี้สนิสัญญำเชำ่ไมห่มนุเวยีน 255,324  

รวม 304,448  

 

สนิทรัพยส์ทิธกิำรใชแ้บง่ตำมประเภทสนิทรัพย ์ไดด้ังนี้ 

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม /  
งบกำรเงนิเฉพำะ

กจิกำร 

 ณ วันที ่
 1 มกรำคม 2563 

ทีด่นิและสว่นปรับปรุงทีด่นิ 162,999  
อำคำรและสว่นปรับปรุงอำคำร 1,147    

ยำนพำหนะ 

                     
11,832  

รวมสนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้

                   
175,978  

 

5. รายการบญัชแีละยอดคงเหลอืกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บคุคลหรอืกจิกำรที่เกีย่วขอ้งกัน_หมำยถงึ บุคคลหรอืกจิกำรทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคมุของบรษัิท หรอืสำมำรถควบคุม
บรษัิททัง้ทำงตรงและทำงออ้ม หรอืมีอทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญในกำรตัดสนิใจดำ้นกำรเงนิ หรอืกำรด ำเนินงำน

ของบรษัิท 
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5.1 ลักษณะควำมสมัพันธ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

สิ้

สิน้สดุควำมสมัพันธ ์เมือ่วันที ่30 พฤศจกิำยน 2563 

5.2 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รำยกำร นโยบำยก ำหนดรำคำ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร ตำมรำคำตลำด 

รำยไดค้ำ่เชำ่และคำ่บรกิำร ตำมรำคำทีต่กลงร่วมกันตำมสัญญำ 

รำยไดค้ำ่บรกิำรทรัพยำกรบคุคล ตำมรำคำทีต่กลงร่วมกันตำมสัญญำ 
ดอกเบีย้รับ อัตรำรอ้ยละ 1.0 - 8.0 ตอ่ปี 

คำ่เชำ่ ตำมรำคำทีต่กลงร่วมกันตำมสัญญำ 

 

5.3 รำยกำรรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยที่ส ำคัญกับกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกันส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 

2562 มดีังนี้ 
 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 
    

บรษัิท มลิลค์อน สตลี จ ำกัด (มหำชน) 24,134 125,110 24,134 125,110 

บรษัิท มลิลค์อน บรูพำ จ ำกัด 13,468 36,435 13,468 36,435 
บรษัิท ซนัเทคเมทัลส ์จ ำกัด 8,576 931 8,576 931 

บรษัิท มำลำค ีจ ำกัด - 12 - 12 

บรษัิท ซพีเีอส ชปิป้ิง แอนด ์โลจสิตกิส ์จ ำกัด 4,275 248 4,275 248 

รวมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 50,453 162,736 50,453 162,736 

รายไดด้อกเบีย้ 
    

GA Power Pte Co., Ltd. 307 - - - 

ดอกเบีย้รบั 
    

บรษัิท บยีอนด ์แคปปิตอล จ ำกัด - - 2,137 - 

GA Power Pte Co., Ltd. 392 - 392 - 

 

ประเทศทีจ่ัดตัง้ 

/  
ชือ่กจิกำร สญัชำต ิ ลักษณะควำมสมัพันธ ์

บรษัิท บยีอนด ์แคปปิตอล จ ำกัด ประเทศไทย บรษัิทย่อย 

บรษัิท มลิลค์อน บรูพำ จ ำกัด ประเทศไทย 
บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกัน โดยมกีรรมกำร

ร่วมกัน 

บรษัิท ซนัเทคเมทัลส ์จ ำกัด ประเทศไทย 
บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกัน โดยมกีรรมกำร

ร่วมกัน 

บรษัิท ยเูอยซู ีจ ำกัด * ประเทศไทย 
บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกัน โดยมกีรรมกำร

ร่วมกัน 

บรษัิท มลิลค์อน สตลี จ ำกัด (มหำชน) ประเทศไทย ผูถ้อืหุน้ในบรษัิท 
บรษัิท มำลำค ีจ ำกัด ประเทศไทย ผูถ้อืหุน้ในบรษัิท 

บรษัิท ซพีเีอส ชปิป้ิงแอนดโ์ลจสิตกิส ์
จ ำกัด 

ประเทศไทย บรษัิทร่วม 

GA Power Pte Co., Ltd. สงิคโปร ์ บรษัิทร่วม 
กรรมกำรบรษัิท ประเทศไทย กรรมกำรบรษัิท 

ผูบ้รหิำรส ำคัญ ประเทศไทย บคุคลทีม่อี ำนำจและควำมรับผดิชอบกำร

วำงแผน สัง่กำร และควบคมุกจิกรรมตำ่ง ๆ 
ของกจิกำรไมว่่ำทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

ทัง้นี้รวมถงึกรรมกำรของบรษัิท (ไมว่ำ่จะ
ท ำหนำ้ทีใ่นระดับบรหิำรหรอืไม)่ 



บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน                                      
วันที ่31 ธันวำคม 2563 

รายงานประจ าปี 2563 

บริษทั บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
133 

รวมดอกเบีย้รับ 392 - 2,529 - 

รายไดค้า่เช่าและคา่บรกิาร     

บรษัิท บยีอนด ์แคปปิตอล จ ำกัด - - 1,800 - 

รายไดอ้ืน่     

บรษัิท ซพีเีอส ชปิป้ิง แอนด ์โลจสิตกิส ์จ ำกัด 2,593 - 2,593 - 

คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัคา่เชา่ 
    

บรษัิท มลิลค์อน สตลี จ ำกัด (มหำชน) 35 1 35 1 

บรษัิท มลิลค์อน บรูพำ จ ำกัด 162 277 162 277 
บรษัิท ยเูอยซู ีจ ำกัด  - 267 - 267 

บรษัิท ซพีเีอส ชปิป้ิง แอนด ์โลจสิตกิส ์จ ำกัด - 2,980 - 2,980 

รวมคำ่ใชจ่้ำยเกีย่วกับค่ำเชำ่ 197 3,525 197 3,525 

     

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2563 2562 2563 2562 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ 
    

บรษัิท มลิลค์อน สตลี จ ำกัด (มหำชน) 26 - 26 - 

บรษัิท ซพีเีอส ชปิป้ิง แอนด ์โลจสิตกิส ์จ ำกัด 13 - 13 - 

รวมคำ่ใชจ่้ำยอืน่ 39 - 39 - 

คา่ตอบแทนผูบ้รหิารทีส่ าคญั     

ผลประโยชนร์ะยะส ัน้ของพนกังาน 16,688 14,842 16,688 14,842 

ผลประโยชนห์ลังออกจำกงำน 548 341 548 341 

รวมคำ่ตอบแทนผูบ้รหิำรทีส่ ำคัญ 17,236 15,183 17,236 15,183 

 

5.4ยอดคงเหลอืสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กับกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน มดีังนี้ 

5.5 

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่

 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่     

ลูกหนีก้ารคา้ 
    

บรษัิท มลิลค์อน สตลี จ ำกัด (มหำชน) 36 17,350 36 17,350 

บรษัิท มลิลค์อน บรูพำ จ ำกัด 2,349 2,564 2,349 2,564 

บรษัิท ซนัเทคเมทัลส ์จ ำกัด 1,566 143 1,566 143 
บรษัิท ซพีเีอส ชปิป้ิง แอนด ์โลจสิตกิส ์จ ำกัด 1,914 15 1,914 15 

GA Power Pte Co., Ltd.ค) 45,488 - - - 

รวมลกูหนี้กำรคำ้ 51,353 20,072 5,865 20,072 

ลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่     

คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหนา้     
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 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่
 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

 2563 2562 2563 2562 

บรษัิท มลิลค์อน สตลี จ ำกัด (มหำชน) 3 - 3 - 

รวมคำ่ใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 3 - 3 - 

     

     

รายไดค้า้งรบั     

บรษัิท มลิลค์อน สตลี จ ำกัด (มหำชน) - 1,295 - 1,295 

บรษัิท มลิลค์อน บรูพำ จ ำกัด - 1,580 - 1,580 

บรษัิท ซพีเีอส ชปิป้ิง แอนด ์โลจสิตกิส ์จ ำกัด 61 114 61 114 

รวมรำยไดค้ำ้งรับ 61 2,989 61 2,989 

เงนิทดรองจา่ย     

บรษัิท มลิลค์อน บรูพำ จ ำกัด - 28 - 28 

บรษัิท ซพีเีอส ชปิป้ิง แอนด ์โลจสิตกิส ์จ ำกัด 8 - 8 - 

รวมเงนิทดรองจ่ำย 8 28 8 28 

ลูกหนีอ้ ืน่     

บรษัิท บยีอนด ์แคปปิตอล จ ำกัด - - 1,926 - 

รวมลกูหนี้อืน่ - - 1,926 - 

รวมลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ 72 3,017 1,998 3,017 

รวมลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้หมุนเวยีนอืน่ 51,425 23,089 7,863 23,089 

เงนิใหกู้ย้มืระยะส ัน้และดอกเบีย้คา้งรบั 
    

บรษิทัยอ่ย 
    

บรษัิท บยีอนด ์แคปปิตอล จ ำกัด     

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ - - 72,200 - 

ดอกเบีย้คำ้งรับ - - 651 - 

รวมเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คำ้งรับ - - 72,851 - 

บรษิทัรว่ม 
    

GA Power Pte Co., Ltd.     

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 96,657 - 96,657 - 

ดอกเบีย้คำ้งรับ 373 - 373 - 

รวมเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คำ้งรับ 97,030 - 97,030 - 

     

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 
    

บรษัิท มลิลค์อน บรูพำ จ ำกัด 3 - 3 - 

บรษัิท ซนัเทคเมทัลส ์จ ำกัด 40 - 40 - 

รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 43 - 43 - 
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กำรเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน มดีังนี้ 

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
  ก ำไร

(ขำดทนุ) 
 

  กำรเปลีย่นแปลง จำกอัตรำ  

 ณ วันที ่   แลกเปลีย่นที ่ ณ วันที ่

 1 มกรำคม 
2563 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) ยังไมเ่กดิขึน้ 31 ธันวำคม 
2563 

บรษิทัยอ่ย 
     

บรษัิท บยีอนด ์แคปปิตอล 

จ ำกัด 

- 72,200 - - 72,200 

บรษิทัรว่ม 
     

GA Power Pte Co., Ltd.ค) - 101,464 - (4,807) 96,657 

 

ก) เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร ครัง้ที ่4/2563 มมีตอินุมัตใิหเ้งนิกูย้มืระยะ
สัน้แกบ่รษัิทยอ่ย ในวงเงนิไมเ่กนิจ ำนวน 100 ลำ้นบำท โดยมรีำยละเอยีดกำรเบกิใช ้ดังนี้ 

1) บรษัิทย่อยออกต๋ัวสัญญำใชเ้งนิ จ ำนวน 36 ลำ้นบำท ใหแ้กบ่รษัิท คดิอัตรำดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 
ตอ่ปี ครบก ำหนดช ำระคนืวันที่ 14 ตุลำคม 2563 ต่อมำบรษัิทย่อยด ำเนินกำรต่อตั๋วระยะเวลำ 3 

เดอืน ครบก ำหนดช ำระคนืวันที่ 14 มกรำคม 2564 และจนถงึปัจจุบันบรษัิทยังไม่ไดร้ับช ำระเงนิ

จำกบรษัิทยอ่ย 
2) บรษัิทย่อยออกต๋ัวสัญญำใชเ้งนิ จ ำนวน 36.2 ลำ้นบำท ใหแ้กบ่รษัิท คดิอัตรำดอกเบีย้รอ้ยละ 5.5 

ต่อปี ครบก ำหนดช ำระคนืวันที่ 26 กมุภำพันธ ์2563 และจนถงึปัจจุบันบรษัิทยังไม่ไดร้ับช ำระเงนิ
จำกบรษัิทยอ่ย 

ข) เนื่องจำกกำรปรับลดอัตรำรับซือ้ไฟฟ้ำของรัฐบำลเวยีดนำม และกำรเปลีย่นแปลงสัดสว่นกำรใหกู้ย้ืม

จำกสถำบันกำรเงนิจำกเดมิ 70% เป็น 50% ของมูลค่ำโครงกำร และดว้ยปัจจุบันยังไม่ไดร้ับกำร
อนุมัตเิงนิกูย้มืในสว่นของกำรช ำระคำ่หุน้สำมัญเพิม่ทนุ จงึใหด้ ำเนนิกำรในรูปแบบเงนิใหกู้ย้มื ดังนี้ 

1) ตำมมตทิี่ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร ครั ้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม 2563 มีมตอินุมัติ
ใหช้ ำระเงนิลงทุนใหกั้บบรษัิทร่วมในรูปแบบเงนิใหกู้ย้ืมตำมสัดส่วนกำรลงทุน จ ำนวน 21.10 

ลำ้นบำท 

2) ตำมมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที ่8/2563 เมือ่วันที ่11 สงิหำคม 2563 มมีตอินุมัตใิห ้
ช ำระเงนิลงทุนใหกั้บบรษัิทร่วมในรูปแบบเงนิใหกู้ย้ืมตำมสัดส่วนกำรลงทุนจ ำนวน 80.36 ลำ้น

บำท 

3) บรษัิทใหเ้งนิกูย้ืมระยะสัน้แก่บรษัิทร่วมโดยกำรท ำสัญญำ คดิอัตรำดอกเบีย้รอ้ยละ 1.0 ต่อปี เมื่อ

โครงกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำไดร้ับสัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ และไดร้ับอนุมัตกิำรปล่อยเงนิกูจ้ำกสถำบัน
กำรเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทำงบรษัิทร่วมจะด ำเนนิกำรช ำระเงนิคนืมำในรูปแบบเงนิลงทนุ 

ค) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บรษัิทมีเงนิใหกู้ย้ืมแก่บรษัิทร่วม จ ำนวนเงนิ 97.65 ลำ้นบำท เมื่อรวมกับ

จ ำนวนเงนิทีบ่รษัิทยอ่ยใหกู้ย้มืแกบ่รษัิทร่วมดังกลำ่ว เป็นจ ำนวนเงนิ 45.49 ลำ้นบำท รวมทัง้สิน้ 143.14 
ลำ้นบำท คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 48 ของเงนิใหกู้ย้ืมแก่บรษัิทร่วมที่ไดร้ับตำมสัดส่วนจำกผูถ้ือหุน้ ทัง้นี้ 

สดัสว่นกำรลงทุนในบรษัิทร่วม ตำมหมำยเหตขุอ้ที ่13 
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 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่

 31 

ธันวำคม 

31 

ธันวำคม 

31 

ธันวำคม 
31 ธันวำคม 

 2563 2562 2563 2562 

คา่หุน้จา่ยลว่งหนา้     

บรษัิท บยีอนด ์แคปปิตอล จ ำกัด - - 10,000 - 

รวมคำ่หุน้จ่ำยลว่งหนำ้ - - 10,000 - 

เจา้หนีก้ารคา้     

บรษัิท มลิลค์อน บรูพำ จ ำกัด - 23 - 23 

บรษัิท มลิลค์อน สตลี จ ำกัด (มหำชน) 43 - 43 - 

บรษัิท ซพีเีอส ชปิป้ิง แอนด ์โลจสิตกิส ์จ ำกัด - 6,068 - 6,068 

รวมเจำ้หนี้กำรคำ้ 43 6,091 43 6,091 

 

6. เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่

 31 

ธันวำคม 

31 

ธันวำคม 

31 

ธันวำคม 
31 ธันวำคม 

 2563 2562 2563 2562 

เงนิสดในมอื 541 198 541 198 

เงนิฝำกธนำคำร 5,853 225,163 5,788 215,201 

รวม 6,394 225,361 6,329 215,399 

7. ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่ - สุทธ ิ

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่

 31 
ธันวำคม 

31 
ธันวำคม 

31 
ธันวำคม 31 ธันวำคม 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีก้ารคา้     

- ลูกหนีก้ารคา้ 99,643 68,651 47,579 68,651 
- ลูกหนีค้ดคีวาม 50,614 - 4,630 - 

(หกั) คา่เผือ่ผลขาดทนุทางดา้นเครดติ (2,874) (6,949) (2,874) (6,949) 

รวมลูกหนีก้ารคา้ - สุทธ ิ 147,383 61,702 49,335 61,702 

ลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่     
- คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหนา้ 4,036 3,867 3,724 3,867 

- เงนิทดรองจา่ย 438 811 438 811 
- รายไดค้า้งรบั 10,158 7,220 10,158 7,220 

- ลูกหนีอ้ ืน่ๆ 4,150 1,353 6,076 1,350 
- ลูกหนีค้ดคีวาม 33 - 33 - 



บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน                                      
วันที ่31 ธันวำคม 2563 

รายงานประจ าปี 2563 

บริษทั บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
137 

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่
 31 

ธันวำคม 

31 

ธันวำคม 

31 

ธันวำคม 31 ธันวำคม 

 2563 2562 2563 2562 

(หกั) คา่เผือ่ผลขาดทุนทางดา้นเครดติ (6,271) (33) (6,271) (33) 

รวมลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่ - สุทธ ิ 12,544 13,218 14,158 13,215 

รวมลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีห้มนุเวยีนอืน่ - 
สุทธ ิ 159,927 74,920 63,493 74,917 

 
ลกูหนี้กำรคำ้แยกตำมอำยหุนี้ ดังนี้ 

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่

 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีท้ ีย่งัไมถ่งึก าหนดช าระ :     

- ปกต ิ 72,555 48,563 23,491 48,563 

ลูกหนีท้ ีเ่กนิก าหนดช าระ :     
- ไมเ่กนิ 3 เดอืน 18,575 6,730 18,575 6,730 

- มากกวา่ 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 1,852 3,962 1,852 3,962 
- มากกวา่ 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 692 2,020 692 2,020 

- มากกวา่ 12 เดอืน 2,234 4,385 2,234 4,385 

รวมลูกหนี ้ 95,908 65,660 46,844 65,660 

ลูกหนีร้บัสภาพหนี ้ - 2,398 - 2,398 
ลูกหนีค้ดคีวาม 50,614 - 4,630 - 

เช็ครบัลว่งหนา้ 3,735 593 735 593 

รวมลกูหนี้กำรคำ้ 150,257 68,651 52,209 68,651 

 

คำ่เผือ่ผลขำดทนุทำงดำ้นเครดติมกีำรเปลีย่นแปลงในระหวำ่งปี ดังนี้ 
 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่
 31 

ธันวำคม     

31 

ธันวำคม     

31 

ธันวำคม     

31 ธันวำคม     

 2563 2562 2563 2562 

ยอดยกมา 6,982 33 6,982 33 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 2,163 6,949 2,163 6,949 

ยอดยกไป 9,145 6,982 9,145 6,982 

ก) ในระหวำ่งปี 63 ลกูหนี้กำรคำ้ของบรษัิทยอ่ย เกดิจำกกำรใหส้นิเชือ่ทุกประเภท ยกเวน้ทีเ่ขำ้ขำ่ยตอ้งขอ
อนุญำตและรำยงำนกับธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

ข) ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 ลกูหนี้กำรคำ้ของบรษัิทย่อยรำยหนึง่ครบก ำหนดช ำระคนืเงนิใหกู้ย้มืแลว้ บรษัิท
ยอ่ยไดด้ ำเนนิกำรสง่จดหมำยทวงถำมแตไ่ม่ไดร้ับกำรตอบกลับ เมือ่วันที ่28 ธันวำคม 2563 บรษัิทยอ่ยจงึ

ด ำเนนิกำรฟ้องลูกหนี้กำรคำ้รำยดังกลำ่ว และหยดุรับรูด้อกเบีย้จำกกำรผดินัดช ำระ 
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8. เงนิใหกู้ย้มืระยะส ัน้และดอกเบีย้คา้งรบัแกก่จิการอืน่ - สุทธ ิ

  (หน่วย : พันบำท) 

 อัตรำดอกเบีย้ (รอ้ยละตอ่ปี) งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำร 

 ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่
 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

 2563 2562 2563 2562 

ยอดยกมา 2.50 และ 
6.25 

2.50 และ 
6.25 

4,650 232,463 

เพิม่ขึน้   - 150,000 

(ลดลง)   (4,650) (377,813) 

ยอดยกไป   - 4,650 
(หกั) คา่เผือ่ผลขาดทุน

ทางดา้นเครดติ 

  - (4,650) 

เงนิใหกู้ย้มืระยะส ัน้แกก่จิการ

อืน่ - สุทธ ิ

  - - 

 
 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที ่ ณ วันที ่

 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

 2563 2562 

ลูกหนีไ้มห่มนุเวยีนอืน่   
ดอกเบีย้คา้งรบั    

   ดอกเบีย้คา้งรบั - 197 
   (หกั) คา่เผือ่ผลขาดทนุทางดา้นเครดติ - (197) 

รวม - - 

ลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่   
   ลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่ - 332 

   (หกั) คา่เผือ่ผลขาดทนุทางดา้นเครดติ - (332) 

รวม - - 

สุทธ ิ -  - 
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คำ่เผือ่ผลขำดทนุทำงดำ้นเครดติมกีำรเปลีย่นแปลงในระหว่ำงปี ดังนี้ 

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำร 

 ณ วันที ่ ณ วันที ่
 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

 2563 2562 

ยอดยกมา 5,179         520,965  

ตดัหนีสู้ญ (4,847)  (515,766) 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) (332)  (20) 

ยอดยกไป - 5,179 

 

บรษัิทไม่ไดร้ับรูด้อกเบี้ยรับจำกเงนิใหกู้ย้ืมอดตีบรษัิทร่วมของเงนิตน้ 4.65 ลำ้นบำท ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวำคม 2563 และ 2562 เนื่องจำกฝ่ำยบรหิำรของบรษัิทเชือ่ว่ำดอกเบีย้รับนี้จะเรยีกเก็บไม่ได ้บรษัิทไดบั้นทกึ

คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูส ำหรับเงนิใหกู้ย้มืและดอกเบีย้คำ้งรับไวทั้ง้จ ำนวน 

เมือ่วันที ่20 พฤษภำคม 2563 ศำลลม้ละลำยกลำงไดม้คี ำพพิำกษำใหบ้รษัิท แพลทตน่ัิม เจด จ ำกัด และบรษัิท 

แพลทตน่ัิม ไดมอนด ์จ ำกัด เป็นบุคคลลม้ละลำยแลว้ แต่อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรประกำศค ำพพิำกษำใหเ้ป็น
บคุคลลม้ละลำยในรำชกจิจำนุเบกษำ ทัง้นี้ 

ก) เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2563 ศำลลม้ละลำยกลำงไดม้ีค ำพิพำกษำใหบ้รษัิท แพลทติน่ัม เจด จ ำกัด เป็น
บคุคลลม้ละลำย บรษัิทจงึตัดจ ำหน่ำยหนี้สญูเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้จ ำนวน 2.55 ลำ้นบำท และดอกเบีย้คำ้งรับ 

ข) เมื่อวันที่ 10 พฤศจกิำยน 2563 ศำลลม้ละลำยกลำงไดม้ีค ำพพิำกษำใหบ้รษัิท แพลทตน่ัิม ไดมอนด ์จ ำกัด 

เป็นบุคคลลม้ละลำย บรษัิทจงึตัดจ ำหน่ำยหนี้สูญเงนิใหกู้ย้ืมระยะสัน้จ ำนวน 2.10 ลำ้นบำท และดอกเบี้ย
คำ้งรับ 

เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2562 ศำลลม้ละลำยกลำงไดพ้พิำกษำใหบ้รษัิท แพลทตน่ัิม คอนเทนเนอร ์ไลน์ส จ ำกัด 
เป็นบคุคลลม้ละลำย บรษัิทจงึตัดจ ำหน่ำยหนี้สญูเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้จ ำนวน 153.95 ลำ้นบำท  

เมือ่วันที ่25 มนีำคม 2562 ศำลลม้ละลำยกลำงไดพ้พิำกษำใหบ้รษัิท แพลทตน่ัิม เอ็มเมอรัลด ์จ ำกัด เป็นบคุคล

ลม้ละลำย บรษัิทจงึตัดจ ำหน่ำยหนี้สญูเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้จ ำนวน 73.86 ลำ้นบำท  

 

9. สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอืน่ 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ณ วันที ่ ณ วันที ่

 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

 2563 2562 

หน่วยลงทนุในกองทนุเปิด - 150,043 

หน่วยลงทนุในหุน้ - ไมจ่ดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย ์ 9,000 - 

รวมสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิหมนุเวยีนอืน่ 9,000 150,043 

9.1 หน่วยลงทนุในกองทนุเปิด 

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ณ วันที ่ ณ วันที ่

 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

 2563 2562 
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 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ณ วันที ่ ณ วันที ่
 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

 2563 2562 

รำคำทนุ - 150,000 

ปรับมลูค่ำยตุธิรรม - 43 

สทุธ ิ - 150,043 

 

รำยกำรเคลือ่นไหวของหน่วยลงทนุในกองทนุเปิดส ำหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2563 มดีังนี้ 

 

9.2 หน่วยลงทนุในหุน้ - ไมจ่ดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย ์

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของหน่วยลงทุนในหุน้ - ไม่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 
2563 มดีังนี้ 

 

  (หน่วย : พัน
บำท) 

 งบกำรเงนิรวม / 
 งบกำรเงนิเฉพำะ

กจิกำร 

มลูคำ่ตำมบัญช ีณ วันที ่1 มกรำคม 2563 150,043 
ผลรวมการซือ้หนว่ยลงทุนในกองทุนเปิด (150,357) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหนา่ยหนว่ยลงทุนในกองทุนเปิด 314 

มลูคำ่ตำมบัญช ีณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 - 

  (หน่วย : พัน
บำท) 

 งบกำรเงนิรวม / 
 งบกำรเงนิเฉพำะ

กจิกำร 

รำคำทนุ 9,000 

ปรบัมลูคา่ยตุธิรรม - 

สทุธ ิ 9,000 

  (หน่วย : พัน
บำท) 

 งบกำรเงนิรวม / 

 งบกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำร 

มลูคำ่ตำมบัญช ีณ วันที ่1 มกรำคม 2563 - 
จา่ยเงนิลงทุน - 

โอนเขา้ จดัประเภทจากสนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 9,000 

มลูคำ่ตำมบัญช ีณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 9,000 
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หน่วยลงทนุในหุน้ - ไมจ่ดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย ์ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : พันบำท) 

   งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  

สดัสว่น

ควำม   ณ วันที ่ ณ วันที ่
  เป็นเจำ้ของ   31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

ชือ่บรษัิท ประเภทกจิกำร  (รอ้ยละ) 
ทนุจด
ทะเบยีน 

ทนุช ำระ
แลว้ 2563 2562 

บรษิทั โซโกะ
จนั จ ากดั 

บรหิำรจัดกำรดำ้น
กำร 

รับค ำสัง่ซือ้
,คลังสนิคำ้ 

และกำรขนสง่ 10.00 2,469 2,469 9,000 - 

ตำมมตทิี่ประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที่ 14/2563 เมือ่วันที่ 30 พฤศจกิำยน 2563 มีมตอินุมัตขิำยหุน้สำมัญ
ของบรษัิท โซโกะจัน จ ำกัด และมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรไปด ำเนินกำร โดยแต่งตัง้บรษัิท มูนช็อต 

เวนเจอร ์แคปปิตอล จ ำกัด เป็นผูแ้ทนในกำรเจรจำซือ้ขำยหุน้สำมัญ พรอ้มทัง้อนุมัตคิ่ำธรรมเนียมในกำรเจรจำ
ซือ้ขำยรอ้ยละ 5 ในกำรเจรจำขำย บรษัิทจงึไดจั้ดประเภทเป็นสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิหมนุเวยีนอืน่ 

 

10. สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มุนเวยีนอืน่ 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที ่ ณ วันที ่

 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

 2563 2562 

หน่วยลงทนุในกองทนุเปิด 182 180 

หนว่ยลงทุนในหุน้ - ไมจ่ดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย ์* 

150,000 34,000 

รวมสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 150,182 34,180 

* ยอดคงเหลอื ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 เดมิแสดงเป็นเงนิลงทุนระยะยำวอืน่ ไดจั้ดประเภทใหมเ่ป็นสนิทรัพย์

ทำงกำรเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่ ตำมทีก่ลำ่วไวใ้นหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิขอ้ 4 
10.1 หน่วยลงทนุในกองทนุเปิด 

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที ่ ณ วันที ่

 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

 2563 2562 

ราคาทุน 180 177 
ปรบัมลูคา่ยตุธิรรม 2 3 

สทุธ ิ 182 180 
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รำยกำรเคลือ่นไหวของหน่วยลงทนุในกองทนุเปิดส ำหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2563 มดีังนี้ 

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม / 

 
งบกำรเงนิเฉพำะ

กจิกำร 

มลูคา่ตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2563 180 

ปรบัมลูคา่ยตุธิรรม 2 

มลูคา่ตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 182 

 

10.2หน่วยลงทนุในหุน้ - ไมจ่ดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย ์
 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที ่ ณ วันที ่

 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

 2563 2562 

ราคาทุน 150,000 34,000 
ปรบัมลูคา่ยตุธิรรม - - 

สทุธ ิ 150,000 34,000 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของหน่วยลงทุนในหุน้ - ไม่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 
2563 มดีังนี้ 

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม / 

 
งบกำรเงนิเฉพำะ

กจิกำร 

มลูคา่ตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2563 34,000 

จา่ยเงนิลงทุน 125,000 

(โอนออก) จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ (9,000) 

มลูคา่ตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 150,000 
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หน่วยลงทนุในหุน้ - ไมจ่ดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย ์ประกอบดว้ย 
   (หน่วย : พันบำท) 

   งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  

สดัสว่น

ควำม   ณ วันที ่ ณ วันที ่
  เป็นเจำ้ของ   31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

ชือ่บรษัิท ประเภทกจิกำร  (รอ้ยละ) 
ทนุจด
ทะเบยีน 

ทนุช ำระ
แลว้ 2563 2562 

บรษัิท โซโกะจัน 
จ ำกัด * 

บรหิำรจัดกำรดำ้น
กำร 

รับค ำสัง่ซือ้
,คลังสนิคำ้ 

และกำรขนสง่ 10.00 2,469 2,469 - 9,000 

บรษิทั มนูช็อต 
เวนเจอร ์ 

     แคปปิตอล 
จ ากดั ธรุกจิร่วมลงทนุ 13.00 378,000 236,000 50,000 25,000 

บรษิทั เดอะ เม

กะวตัต ์จ ากดั โรงงำนไฟฟ้ำ 10.00 976,000 976,000 100,000 - 

รวมเงนิลงทนุในตรำ

สำรทนุ  

  

  150,000 34,000 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บรษัิทจัดประเภทหน่วยลงทุนในหุน้ (*) เป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 

เนื่องจำกมมีตอินุมัตขิำยหุน้สำมัญดังกล่ำว 

ก) ตำมมตทิี่ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร ครัง้ที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 24 สงิหำคม 2561 มีมตอินุมัตใิหล้งทุนในหุน้

สำมัญของบรษัิท มูนช็อต เวนเจอร ์แคปปิตอล จ ำกัด จ ำนวน 300,0000 หุน้ รำคำหุน้ละ 100 บำท รวมเป็น

เงนิ 30 ลำ้นบำท โดยมรีำยละเอยีดในกำรจ่ำยช ำระคำ่หุน้ ดังนี้ 

 

 สดัสว่นกำรช ำระ (%)   

จ ำนวนงวดทีช่ ำระ ของมูลคำ่เงนิลงทนุ จ ำนวนเงนิ วันทีช่ ำระคำ่หุน้ 

1 รอ้ยละ 25 7.5 ลำ้นบำท 6 ธันวำคม 2561 

2 รอ้ยละ 25 7.5 ลำ้นบำท 30 กรกฎำคม 2562 

3 รอ้ยละ 25 7.5 ลำ้นบำท 11 พฤษภำคม 2563 

งวดสดุทำ้ย รอ้ยละ 25 7.5 ลำ้นบำท 21 กันยำยน 2563 

ข) ตำมมตทิี่ประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 1 สงิหำคม 2562 มีมตอินุมัตใิหล้งทุนในหุน้
สำมัญเพิม่ทุนของบรษัิท มูนช็อต เวนเจอร ์แคปปิตอล จ ำกัด เพิม่ในสัดส่วนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน 

จ ำนวน 200,000 หุน้ รำคำหุน้ละ 100 บำท รวมเป็นเงนิ 20 ลำ้นบำท ซึง่รำคำดังกลำ่วเป็นรำคำตำมมูลค่ำหุน้ 

โดยมรีำยละเอยีดกำรจ่ำยช ำระค่ำหุน้เพิม่ทนุ ดังนี้ 
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 สดัสว่นกำรช ำระ (%)   

จ ำนวนงวดทีช่ ำระ ของมูลคำ่เงนิลงทนุ จ ำนวนเงนิ วันทีช่ ำระคำ่หุน้ 

1 รอ้ยละ 50 10.0 ลำ้นบำท 23 กันยำยน 2562 

2 รอ้ยละ 25 5.0 ลำ้นบำท 11 พฤษภำคม 2563 

งวดสดุทำ้ย รอ้ยละ 25 5.0 ลำ้นบำท 21 กันยำยน 2563 

ค) ตำมมตทิี่ประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2563 มีมตอินุมัตใิหบ้รษัิทเขำ้

ร่วมลงทุนในบรษัิท เดอะ เมกะวัตต ์จ ำกัด (“บรษัิทร่วมลงทุน” หรอื “เมกะวัตต”์) ในสัดสว่นกำรลงทุนรอ้ย

ละ 5 ของทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 2,500 ลำ้นบำท ตำมทีผู่ถ้อืหุน้ตกลงกันและอยู่ในระหว่ำงกำรระดมทุน คดิ
เป็นมลูคำ่เงนิลงทนุจ ำนวน 125 ลำ้นบำท 

ตำมมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรหิำร ครัง้ที ่10/2563 เมือ่วันที ่19 ตุลำคม 2563 มมีตอินุมัตจิ่ำยเงนิลงทุน
ไมเ่กนิ 125 ลำ้นบำท โดยมรีำยละเอยีดกำรจ่ำยช ำระค่ำหุน้ ดังนี้ 

 สดัสว่นกำรช ำระ (%)   

จ ำนวนงวดทีช่ ำระ ของมูลคำ่เงนิลงทนุ จ ำนวนเงนิ วันทีช่ ำระคำ่หุน้ 

1 รอ้ยละ 80 100.0 ลำ้นบำท 22 ตลุำคม 2563 

2 รอ้ยละ 20 25.0 ลำ้นบำท 8 กมุภำพันธ ์2564 

 

11. เงนิฝากธนาคารตดิภาระค า้ประกนั 

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 เงนิฝำกประจ ำ จ ำนวน 47.79 ลำ้นบำท (31 ธันวำคม 2562 : 40.02 ลำ้นบำท) ของ
บรษัิท ไดใ้ชเ้ป็นหลักประกันส ำหรับหนังสอืค ้ำประกันของธนำคำรทีอ่อกใหแ้กห่น่วยงำนรำชกำรสองแห่ง จ ำนวน 

0.26 ลำ้นบำท และจ ำนวน 37.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ และค ้ำประกันกำรใชบั้ตรน ้ำมัน จ ำนวน 1.60 ลำ้นบำท

ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เงนิค ้ำประกันจ ำนวน 0.50 ลำ้นบำท ของบรษัิท ใชค้ ้ำประกันกำรใชบั้ตร

น ้ำมันในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

12. เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 

ประกอบดว้ย 

 ทนุช ำระแลว้ สดัสว่นเงนิลงทนุ รำคำทนุ เงนิปันผล (พันบำท) 

 
(พันบำท) (รอ้ยละ) (พันบำท) 

ส ำหรับปี 
สิน้สดุวันที ่

 ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่   

 

31 ธันวำคม 

31 

ธันวำคม 

31 

ธันวำคม 

31 

ธันวำคม 

31 

ธันวำคม 

31 

ธันวำคม 

31 

ธันวำคม 

31 

ธันวำคม 
ชือ่บรษัิท 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บรษัิท บยีอนด ์แคปปิตอล 

จ ำกัด 
10,000 10,000 100 100 10,000 10,000 - - 

ก) งบกำรเงนิ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 ของบรษัิทย่อยดังกล่ำวขำ้งตน้ทีน่ ำมำจัดท ำงบกำรเงนิรวมเป็นงบ

กำรเงนิทีผ่ำ่นกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชแีลว้ 

ข) เมือ่วันที ่10 พฤศจกิำยน 2563 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที ่13/2563 มมีตอินุมัตเิพิม่ทุนในบรษัิท บี
ยอนด ์แคปปิตอล จ ำกัด (“บรษัิทย่อย”) จ ำนวนไม่เกนิ 40 ลำ้นบำท จำกเดมิทุนจดทะเบยีน 10 ลำ้นบำท 

เป็นทนุจดทะเบยีนใหม ่50 ลำ้นบำท 

เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2563 บรษัิทจ่ำยช ำระค่ำหุน้เพิ่มทุนจ ำนวน 10 ลำ้นบำท และวันที่ 5 กุมภำพันธ ์

2564 บรษัิทจ่ำยช ำระคำ่หุน้เพิม่ทนุจ ำนวน 30 ลำ้นบำท รวมเป็นจ ำนวน 40 ลำ้นบำท 
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ทัง้นี้ บรษัิทยอ่ยด ำเนนิกำรจดทะเบยีนเพิม่ทนุแลว้เสร็จเมือ่วันที ่9 กมุภำพันธ ์2564 

ค) เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2562 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2562 มีมตอินุมัตใิหจ้ัดตัง้บรษัิทย่อยแห่งใหม่ 

(บรษัิท บยีอนด ์แคปปิตอล จ ำกัด) มูลค่ำทุนจดทะเบยีน 10 ลำ้นบำท และไดจ้ดทะเบยีนจัดตัง้บรษัิทกับ
กระทรวงพำณิชยแ์ลว้เมือ่วันที ่13 มถิุนำยน 2562 และช ำระค่ำหุน้แลว้ทัง้จ ำนวน 
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13. เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 

13.1 เงนิลงทนุในบรษัิทร่วม มรีำยละเอยีดดังตอ่ไปนี้ 

 

 

      (หน่วย : พันบำท) 

   (รอ้ยละ)   งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   สดัสว่นควำมเป็นเจำ้ของ   วธิสีว่นไดเ้สยี วธิรีำคำทนุ 

   ณ วันที ่ ณ วันที ่ ทนุจด  ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่

   31 ธันวำคม 31 ธันวำคม ทะเบยีน 

ทนุช ำระ

แลว้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

 ประเภทกจิกำร สกลุเงนิ 2563 2562  (พันบำท)  (พันบำท) 2563 2562 2563 2562 

บรษัิท ซพีเีอส ชปิป้ิง  แอนด ์โลจิ
สตกิส ์จ ำกัด 

ใหบ้รกิำรดำ้นชิ้

ปป้ิงและโลจิ
สตกิส ์ บำท 26.00 26.00 18,000 18,000 6,243 8,730 4,680 4,680 

GA Power Pte Co., Ltd. โรงงำนไฟฟ้ำ 

ดอลลำร์

สงิคโปร ์ 40.00 40.00 4,700 4,700 46,688 56,975 58,000 58,000 

รวมเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม       52,931 65,705 62,680 62,680 
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ก) เมือ่วันที ่23 ธันวำคม 2563 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที ่15/2563 มมีตอินุมัตเิรือ่งส ำคัญดังตอ่ไปนี้ 

1) อนุมัตใิหบ้รษัิทร่วมลงทุนในบรษัิทร่วมจัดตัง้ใหม่ ในสัดสว่นกำรลงทุนรอ้ยละ 40 ของทุนจดทะเบยีน 

จ ำนวน 50 ลำ้นบำท คดิเป็นมลูคำ่เงนิลงทนุ จ ำนวน 20 ลำ้นบำท 

2) อนุมัติใหห้ลักประกันแก่สถำบันกำรเงินแห่งหนึ่งที่เกี่ยวขอ้งกับโครงกำรโซล่ำร์ ฟำร์ม ประเทศ

เวยีดนำมของบรษัิทร่วม ดังนี้ 

2.1) จ ำน ำหุน้ที่บรษัิทถืออยู่ในบรษัิทร่วม (GA Power Pte Co., Ltd.) จ ำนวนอัตรำรอ้ยละ 40 เป็น
หลักประกันกำรช ำระหนี้ของโครงกำรโซลำ่ร ์ฟำรม์ ประเทศเวยีดนำม 

2.2) กำรลงทุนทีเ่ป็น “เงนิลงทุนใหกู้ย้มื” บรษัิทด ำเนนิกำรโอนสทิธกิำรรับเงนิกูใ้หแ้กส่ถำบันกำรเงนิ
แหง่หนึง่ เป็นหลักประกันในฐำนะทีบ่รษัิทเป็นเจำ้หนี้ของ GA Power Pte Co., Ltd. 

2.3) กำรใหผู้ถ้ือหุน้สนับสนุนเงินลงทุนใหแ้ก่ GAP ภำยใตเ้งื่อนไขกฎหมำยและหลักเกณฑ์ที่

เกีย่วขอ้ง ม ี3 กรณี ไดแ้ก ่
2.3.1) กรณี : ไมส่ำมำรถผลติไฟฟ้ำไดต้ำมทีต่กลง 

2.3.2) กรณี : รำคำจ ำหน่ำยไฟฟ้ำลดลงโดยโครงกำรจะตอ้งไดร้ับสัญญำกำรขำยไฟฟ้ำในรำคำ 
7.09 cents USD/kWh ภำยในปี 2563 

2.3.3) กรณี : ยุตสิัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำก่อนหมดอำยุสัญญำ บรษัิทจะตอ้งเพิม่เงนิลงทุนเขำ้ไป
ในโครงกำรเท่ำจ ำนวนส่วนต่ำงที่เกดิขึน้ตำมสัดส่วนอัตรำรอ้ยละ 40 ที่บรษัิทลงทุนใน 

GA Power Pte Co., Ltd. จำกตน้เงนิกู ้จ ำนวน 13.9 ลำ้นเหรยีญสหรัฐ 

ข) เมือ่วันที ่1 สงิหำคม 2562 ตำมมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที ่2/2562 มมีตอินุมัตใิหเ้ขำ้ท ำรำยกำร
ลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทติย ์จ ำนวน 2 โครงกำร โดยกำรซือ้หุน้สำมัญเพิม่ทุนของ GA Power 

Pte Co., Ltd. บรษัิทจ ำกัด จดทะเบียนภำยใตก้ฎหมำยประเทศสงิคโปร์ (“GAP”) ดว้ยเงนิลงทุนไม่เกนิ 
160 ลำ้นบำท ในสัดส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 40 ของจ ำนวนหุน้ที่ช ำระแลว้ โดย GAP เป็นผูถ้ือหุน้ในสัดส่วน 

100% และเป็นผูไ้ดร้ับอนุญำตใหล้งทุนในบรษัิท GA Power Solar Park Huong Son Co., Ltd. และ GA 

Power Solar Park Cam Xuyen Co., Ltd. นิตบิุคคลจดทะเบยีนภำยใตก้ฎหมำยประเทศสำธำรณรัฐสังคม
นิยมเวยีดนำม ซึง่เป็นบรษัิทที่ไดร้ับใบอนุญำตใหล้งทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทติย์ ประเทศ

เวยีดนำม ขนำดก ำลังกำรผลติตดิตัง้รวมทัง้ 2 โครงกำร จ ำนวน 58.00 เมกะวัตต ์บรษัิทไดด้ ำเนนิกำรช ำระ
คำ่หุน้สำมัญเพิม่ทนุใหกั้บ GA Power Pte Co., Ltd. งวดแรก จ ำนวนเงนิ 58 ลำ้นบำท 

เมื่อวันที่ 29 มถิุนำยน 2563 ตำมมตทิี่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 7/2563 มีมตใิหเ้ปลีย่นแปลงโครงกำร
ลงทุนในพลังงำนแสงอำทติย์ จังหวัดหำติญ๋ ประเทศเวยีดนำมจำก 2 โครงกำร เป็นจ ำนวน 1 โครงกำร 

ขนำดก ำลังกำรผลติตดิตัง้รวม 29.00 เมกะวัตตโ์ดยไดร้ับหนังสอือนุมัตใินหลักกำรจำกกำรไฟฟ้ำประเทศ

เวยีดนำม (Vietnam Electricity : “EVN”) ตกลงจะรับซือ้ไฟฟ้ำจำกทัง้ 1โครงกำร โดยมกีำรท ำสัญญำซือ้
ขำยไฟฟ้ำ (PPA) ลงวันที ่3 สงิหำคม 2563 โดยมรีะยะเวลำซือ้ขำยไฟฟ้ำ 20 ปีใหกั้บ EVN และคำดว่ำจะ

อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำ (Feed in Tariff หรือ FIT ) ที่ 0.0709 USD ต่อหน่วย เป็น ระยะเวลำ 20 ปี โดยจะ
ก่อสรำ้งแลว้เสร็จและเริม่จ ำหน่ำยไฟฟ้ำในเชงิพำณิชย์ (COD) ไดภ้ำยในเดือนธันวำคม 2563 ซึง่กำร

เปลีย่นแปลงดังกล่ำวเป็นผลมำจำกกำรปรับลดอัตรำรับซือ้ไฟฟ้ำ (Feed in Tariff) ของรัฐบำลเวยีดนำม

ส ำหรับโครงกำรทีบ่รษัิทลงทนุ  

เมือ่วันที ่29 ธันวำคม 2563 โครงกำรไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทติยไ์ดจ่้ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย ์(COD) 

ใหกั้บกำรไฟฟ้ำเวยีดนำมเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (อำ้งองิ ตำมประกำศบรษัิทเลขที ่B-HO No. 001/2564 เมือ่
วันที ่4 มกรำคม 2564 ในเว็บไซตต์ลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย) 

ค) เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2562 บรษัิท ซพีีเอส ชปิป้ิงแอนดโ์ลจสิตกิส ์จ ำกัด มีมตเิพิม่ทุนจ ำนวน 2 ลำ้นบำท 

จำกเดมิทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ 18 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบยีน 20 ลำ้นบำท ท ำใหส้ัดส่วนกำรถือหุน้
เปลี่ยนแปลงจำกเดิมรอ้ยละ 26 ของทุนช ำระแลว้ เป็นรอ้ยละ 23 ของทุนช ำระแลว้ ทั ้งนี้ บรษัิทไดม้ี

หนังสอืคัดคำ้นกำรเพิม่ทนุบรษัิทดังกล่ำว  

ตอ่มำเมือ่วันที ่28 ตลุำคม 2563 บรษัิทร่วมดังกลำ่วยืน่หนังสอืเพกิถอนกำรจดทะเบยีนต่อกรมพัฒนำธรุกจิ

กำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์โดยมีมตพิเิศษใหล้ดทุนของบรษัิทลง 2 ลำ้นบำท โดยกำรลดจ ำนวนหุน้ จำก

เดมิทุนจดทะเบียน 20 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียน 18 ลำ้นบำท ท ำใหส้ัดส่วนกำรถือหุน้ในบรษัิทร่วม

ดังกลำ่วเปลีย่นแปลงเป็นรอ้ยละ 26 ของทนุช ำระแลว้ 
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ง) ในระหวำ่งปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2563 บรษัิทไมไ่ดร้ับเงนิปันผลจำกบรษัิทร่วม 

13.2 สว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสร็จส ำหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มดีงันี้ 

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม 

 สว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ)      

สว่นแบง่ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ

อืน่  

 จำกเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม  จำกเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม            

บรษัิทร่วม 2563 2562 2563 2562 

บรษัิท ซพีเีอส ชปิป้ิง แอนด ์โลจสิตกิส ์

จ ำกัด 
(2,488) 

2,360 
- - 

GA Power Pte Co., Ltd. (10,286) (1,025) - - 

รวม (12,774) 1,335 - - 

 
13.3 ขอ้มลูทำงกำรเงนิของบรษัิทร่วมทีม่สีำระส ำคัญ 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงนิ 
 (หน่วย : พันบำท) 

 บรษัิท ซพีเีอส ชปิป้ิงแอนด ์  
โลจสิตกิส ์จ ำกัด GA Power Pte Co., Ltd. 

 ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่

 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
 2563 2562 2563 2562 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 123,428 66,668 82,184 124,050 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 17,745 7,954 711,150 11,067 

หนี้สนิหมนุเวยีน 111,567 38,223 405,601 21,729 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีน 6,596 1,403 314,486 7,803 

 

สรุปรำยกำรก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสร็จส ำหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ดังนี้ 

 (หน่วย : พันบำท) 

 บรษัิท ซพีเีอส ชปิป้ิงแอนด ์  
โลจสิตกิส ์จ ำกัด GA Power Pte Co., Ltd. 

 2563 2562 2563 2562 

รำยได ้ 298,472 222,200 1,932 16,379 
คำ่ใชจ่้ำย 306,503 210,574 23,783 25,180 

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ (9,569) 9,080 (25,715) (8,801) 

14. อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 อสังหำรมิทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนของบรษัิท ไดแ้ก่ ที่ดนิ จ ำนวน 2 โฉนด 

พื้นที่ประมำณ 16 ไร่ 1 งำน 46 ตำรำงวำ แสดงโดยวธิีรำคำทุน จ ำนวน 58.37 ลำ้นบำท (มูลค่ำยุตธิรรมตำม
รำคำประเมนิโดยผูป้ระเมนิรำคำอสิระจัดท ำในปี 2563 โดยวธิรีำคำตลำดจ ำนวน 72 ลำ้นบำท ของ 2 โฉนด)  

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทครั ้งที่ 13/2563 มีมติอนุมัตนิ ำที่ดินจดจ ำนองกับ

ธนำคำรแหง่หนึง่เพือ่เป็นหลักประกันในกำรออกหนังสอืค ้ำประกันใหกั้บหน่วยงำนรำชกำรและหน่วยงำนเอกชน 
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15. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 

 

 

 

 

 

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
 สว่น    

เครือ่ง

ตกแตง่ 
   

  ปรับปรุง อำคำร  เครือ่งจักร ตดิตัง้และ    

  สทิธกิำร และสว่น  และ เครือ่งใช ้  งำนระหวำ่ง  
 ทีด่นิ เชำ่ทีด่นิ ปรับปรุง ทำ่เทยีบเรอื อปุกรณ์ ส ำนักงำน ยำนพำหนะ กอ่สรำ้ง รวม 

ราคาทุน          

ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 41,376 192,279 112,493 65,485 114,993 12,855 99,588 1,607 640,676 

เพิม่ขึน้ - - - 51 148 1,133 74,410 4,112 79,854 
จ ำหน่ำย - - - - (7,740) - (5,803) - (13,543) 

โอนเขำ้ (โอนออก) 2,889 - 151 - 384 171 - (3,595) - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 44,265 192,279 112,644 65,536 107,785 14,159 168,195 2,124 706,987 
เพิม่ขึน้ - - - - 355 311 - 7,200 7,866 

จ ำหน่ำย - - (352) - (224) (784) (32,346) - (33,706) 

โอนเขำ้ (โอนออก) - (192,214) - (65,536) - - - (2,124) (259,874) 

ณ วนัที ่ 31  ธนัวาคม 2563 44,265 65 112,292 - 107,916 13,686 135,849 7,200 421,273 
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 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  สว่น    เครือ่งตกแตง่    

  ปรับปรุง อำคำร  เครือ่งจักร ตดิตัง้และ    
  สทิธกิำร และสว่น  และ เครือ่งใช ้  งำนระหวำ่ง  

 ทีด่นิ เชำ่ทีด่นิ ปรับปรุง ทำ่เทยีบเรอื อปุกรณ์ ส ำนักงำน ยำนพำหนะ กอ่สรำ้ง รวม 

คา่เสือ่มราคาสะสม          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 - 158,752 94,262 59,530 109,757 10,569 25,712 - 458,582 

คำ่เสือ่มรำคำส ำหรับปี - 6,119 1,586 2,667 2,565 1,294 9,967 - 24,198 

จ ำหน่ำย - - - - (7,740) - (4,129) - (11,869) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 - 164,871 95,848 62,197 104,582 11,863 31,550 - 470,911 
คำ่เสือ่มรำคำส ำหรับปี - 5,785 1,590 2,334 2,611 1,163 12,923 - 26,406 

จ ำหน่ำย - - (352) - (166) (668) (17,856) - (19,042) 

โอนเขำ้ (โอนออก) - (170,593) - (64,531) - - - - (235,124) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 - 63 97,086 - 107,027 12,358 26,617 - 243,151 

          
คา่เผือ่การดอ้ยคา่          

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 - - - - - - - - - 

คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ส ำหรับปี - - 4,362 - - - - - 4,362 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 - - 4,362 - - - - - 4,362 

          

มลูคา่สุทธทิางบญัช ี          

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 44,265 27,408 16,796 3,339 3,203 2,296 136,645 2,124 236,076 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 44,265 2 10,844 - 889 1,328 109,232 7,200 173,760 
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ตำมมตทิี่ประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร ครัง้ที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจกิำยน 2563 มมีตอินุมัตขิำยรถลำกจูง
จ ำนวน 11 คัน และรถกึง่พ่วงจ ำนวน 10 คัน ของบรษัิทใหแ้กบ่คุคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกันในรำคำ 18.00 ลำ้นบำท 

รำคำทรัพยส์นิของบรษัิทกอ่นหักค่ำเสือ่มรำคำสะสมของอำคำรและอุปกรณ์ ซึง่ไดค้ดิคำ่เสือ่มรำคำเต็มจ ำนวนแลว้      
แต่ยังคงใชง้ำนจนถงึ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มจี ำนวน 209.64 ลำ้นบำท (31 ธันวำคม 2562 : 288.15 ลำ้น

บำท)  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ยำนพำหนะและรถบรรทุกกึง่พ่วงส่วนหนึ่งของบรษัิทรำคำทุน 128.33 

ลำ้นบำท และ 163.02 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ เกดิจำกกำรท ำสญัญำเชำ่ซือ้ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 บรษัิทโอนส่วนปรับปรุงท่ำเรือและส่วนพัฒนำที่ดนิไปสนิทรัพย์สทิธกิำรใชจ้ ำนวน 30.73 
ลำ้นบำท 

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 บรษัิทไดท้บทวนคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรัพยส์ว่นงำนท่ำเรอืบำงปะกง (รวมมูลค่ำ
สนิทรัพยส์ทิธกิำรใชต้ำมหมำยเหตุ 16) โดยใชข้อ้มูลทีจ่ัดท ำโดยผูป้ระเมนิรำคำอสิระโดยวธิปีระมำณกำรรำยได ้

พบวำ่มลูคำ่ตำมบัญชใีกลเ้คยีงกับมลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้ับคนื 

บรษัิทไดร้ับแจง้ขอ้มูลกำรเวนคนืที่ดนิจ ำนวน 1 ไร่ 2 งำน 77 ตำรำงวำ ส ำหรับค่ำทดแทนที่ดนิในอัตรำตำรำงวำ
ละ 20,000 บำท เป็นเงนิ 13.55 ลำ้นบำท และค่ำทดแทนคำ่รือ้ถอนสิง่ปลูกสรำ้งและควำมเสยีหำยอืน่ๆ เป็นเงนิ 9.14 

ลำ้นบำท (รวมค่ำทดแทนเบือ้งตน้ทัง้สิน้เป็นเงนิ 22.69 ลำ้นบำท) บรษัิทไดบั้นทกึผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ
ทรัพยส์นิจ ำนวนเงนิ 3.90 ลำ้นบำท ตำมผลตำ่งของคำ่ทดแทนเบือ้งตน้ทีต่ ่ำกว่ำมลูคำ่ตำมบัญช ี 

ในวันที่ 23 สงิหำคม 2560 บรษัิทไดย้ื่นอุทธรณ์ค่ำทดแทนที่ด ินต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม และ
วันที่ 18 ธันวำคม 2560 บรษัิทไดย้ืน่อุทธรณ์ค่ำทดแทนสิง่ปลูกสรำ้งและพืชผล กำรฟ้องรอ้งคดเีกีย่วกับกำรขอ

เพิม่คำ่ทดแทนทรัพยส์นิทีถ่กูเวนคนืนัน้  

ในวันที่ 15 พฤศจกิำยน 2560 บรษัิทด ำเนินกำรน ำโฉนดที่ดนิของบรษัิทไปใหเ้จำ้พนักงำนที่ดนิจดทะเบยีนหัก
แบง่ทีด่นิทีถ่กูเวนคนืแลว้  

ต่อมำเมือ่วันที่ 30 มนีำคม 2561 เลขำนุกำรรัฐมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมไดแ้จง้ผลกำรพจิำรณำอุทธรณ์เงนิ
คำ่ทดแทนถงึบรษัิทว่ำรัฐมนตรวีำ่กำรกระทรวงคมนำคมไดเ้ห็นชอบกับมตขิองคณะกรรมกำรพจิำรณำอทุธรณ์เงนิ

คำ่ทดแทนทีม่มีตดิังนี้ 

9)  ยื่นค่ำทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนกับทำงรำชกำร และค่ำเสียหำยจำกกำรประกอบธุรกจิ เนื่องจำกค่ำ
ทดแทนที ่ คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำเบือ้งตน้ก ำหนดใหเ้ป็นธรรมแลว้ 

10) ไม่ก ำหนดค่ำทดแทนที่ดนิส่วนที่เหลอืที่มีรำคำลดลงของที่ดนิโฉนดเลขที่ 58293 ให ้เนื่องจำกที่ดนิส่วนที่
เหลอืยังใชป้ระโยชนไ์ด ้ไมเ่ขำ้หลักเกณฑท์ีจ่ะไดร้ับคำ่ทดแทนในสว่นนี้ 

11) เพิม่คำ่ทดแทนสิง่ปลกูสรำ้งบนทีด่นิโฉนดเลขที ่58293 ใหอ้กีเป็นเงนิ 453,518 บำท 

12) เพิม่คำ่ทดแทนควำมเสยีหำยระหวำ่งกำรจัดหำสถำนทีป่ระกอบกำรใหมใ่หอ้กีเป็นเงนิ 109,411 บำท 

โดยแจง้ดว้ยว่ำกรมทำงหลวงจะไดต้ดิต่อใหบ้รษัิทไปรับเงนิค่ำทดแทนในส่วนที่เพิ่มขึน้ พรอ้มดอกเบี้ยตำม

กฎหมำยตอ่ไป 

ในวันที่ 6 สงิหำคม 2561 บรษัิทไดย้ื่นขอรังวัดแบ่งขำยเวนคืนที่ดนิโฉนดเลขที่ 58293 ต่อมำเจำ้หนำ้ที่ที่ดนิไดม้ี

หนังสอืแจง้ใหไ้ปด ำเนินกำรจดทะเบยีนโดยใหไ้ปด ำเนนิกำรพรอ้มกับผูแ้ทนกรมทำงหลวงตำมหนังสอืแจง้ลงวันที ่7 
ธันวำคม 2561 โดยแจง้ผลกำรรังวัดวำ่เนื้อทีใ่นสว่นทีเ่วนคนืรังวัดแลว้ไดเ้นื้อที่ 1 - 1 - 72 ไร่ (นอ้ยกว่ำที่จดทะเบยีน

ไว ้0 - 1 - 05 ไร่) 

เจำ้หนำ้ที่เวนคนืไดม้ีหนังสอืแจง้ขอใหบ้รษัิทคนืเงนิค่ำที่ดนิที่บรษัิทไดร้ับค่ำเวนคนืไวแ้ลว้ เฉพำะสว่นที่รังวัด แลว้
เนื้อที่ถูกเวนคนืลดลง  0 - 1 - 05 ไร่เป็นเงนิจ ำนวน 2,100,000 บำท เมื่อวันที่ 27 สงิหำคม 2562 บรษัิทไดจ่้ำยเงนิ

จ ำนวน 2,100,000 บำท คนืใหแ้ก่กรมทำงหลวงเรยีบรอ้ยแลว้ เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2562 บรษัิทไดจ้ดทะเบยีนแบ่ง
ขำยเวนคนื (กันเขต) ทีด่นิโฉนดเลขที ่58263 เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ 

ในวันที่ 7 กมุภำพันธ ์2562 บรษัิทไดย้ืน่ฟ้องคดปีกครองขอเพิม่ค่ำทดแทนอกีเป็นเงนิจ ำนวน 32,420,223 บำท

พรอ้มดอกเบีย้ในอัตรำดอกเบีย้สงูสดุของดอกเบีย้เงนิฝำกประเภทฝำกประจ ำของธนำคำรออมสนิในจ ำนวนเงนิที่
เพิม่ขึน้นับแต่วันที่ตอ้งมีกำรจ่ำยเงนิหรอืวำงค่ำทดแทนนัน้ ขณะนี้คดอียู่ระหว่ำงพจิำรณำชัน้แสวงหำขอ้เท็จจรงิ

ของศำลปกครองกรมทำงหลวง ที่ 1 อธบิดกีรมทำงหลวง ที ่2 และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ที่ 3 (ผูถู้ก
ฟ้องคดทัีง้สำม) ไดย้ื่นค ำใหก้ำรแกค้ดีฉบับลงวันที่ 30 พฤษภำคม 2562 แลว้ ศำลปกครองกลำงไดส้่งส ำเนำ

ค ำใหก้ำรดังกล่ำวมำใหบ้รษัิทเพื่อใหบ้รษัิทท ำค ำคัดคำ้นค ำใหก้ำรยื่นต่อศำลปกครองกลำงภำยใน 30 วัน เมื่อ
วันที ่7 สงิหำคม 2562 บรษัิทไดย้ืน่ค ำคัดคำ้นค ำใหก้ำรต่อศำลปกครองกลำงเรยีบรอ้ยแลว้ 
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16. สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิ

รำยกำรเคลือ่นไหวส ำหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2563  มดีังนี้ 

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม / 

 งบกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำร 

มลูคำ่สทุธติำมบัญช ีณ วันที ่1 มกรำคม 2563                           -  
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที ่16  

มำถอืปฏบัิตคิรัง้แรก (หมำยเหต ุ4) 120,411 
บวก เพิม่ขึน้ระหวำ่งปี 3,867 

บวก โอนเขำ้ - รำคำทนุ 392,656 

(โอนเขำ้) - ค่ำเสือ่มรำคำสะสม (299,206) 
(หัก) คำ่เสือ่มรำคำส ำหรับปี (26,456) 

(โอนเขำ้) - ดอ้ยค่ำ (37,883) 

มลูคำ่สทุธติำมบัญช ีณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 153,389 

 

สนิทรัพยส์ทิธกิำรใชแ้บง่ตำมประเภทสนิทรัพย ์ไดดั้งนี้ 

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม / 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที ่

 31 ธันวำคม 2563 

ทีด่นิและสว่นปรับปรุงทีด่นิ 140,199 
อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำร 492 

ยำนพำหนะ 12,698 

รวมสนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้ 153,389 

 

งบก ำไรขำดทนุมรีำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งกับสัญญำเชำ่ดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม / 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ส ำหรับปีสิน้สดุวันที ่

 31 ธันวำคม 2563 

คำ่เสือ่มรำคำส ำหรับสนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้  
ทีด่นิและสว่นปรับปรงุทีด่นิ 22,800 

อำคำรและสว่นปรับปรุงอำคำร 655 

ยำนพำหนะ 3,001 

รวมสนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้
26,456 

17. สทิธกิารเช่า - สุทธ ิ

รำยกำรเคลือ่นไหวส ำหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2563 มดีงันี้ 

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม / 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

มลูคำ่สทุธติำมบัญช ีณ วันที ่1 มกรำคม 2563 24,835 
บวก เพิม่ขึน้ระหวำ่งปี - 

(โอนออก) เป็นสนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้ (24,835) 
(หัก) รำยจ่ำยตัดบัญชสี ำหรับปี - 

มลูคำ่สทุธติำมบัญช ีณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 - 
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18. สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอืน่ - สุทธ ิ
 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม /  

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 คำ่ลขิสทิธิซ์อฟแวร ์

ราคาทุน  

มลูคำ่สทุธติำมบัญช ีณ วันที ่1 มกรำคม 2563 842 
บวก เพิม่ขึน้ระหวำ่งปี 179 

(หัก) ลดลงระหวำ่งปี (330) 

โอนเขำ้ (โอนออก) 865 

มลูคำ่สทุธติำมบัญช ีณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 1,556 

คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม 
 

มลูคำ่สทุธติำมบัญช ีณ วันที ่1 มกรำคม 2563 427 

บวก คำ่ตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี 309 
(หัก) ลดลงระหวำ่งปี (293) 

โอนเขำ้ (โอนออก) - 

มลูคำ่สทุธติำมบัญช ีณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 443 

มลูคา่สุทธทิางบญัช ี  

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 415 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 1,113 

19. สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 
 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่
 31 

ธันวำคม 

31 

ธันวำคม 

31 

ธันวำคม 31 ธันวำคม 
 2563 2562 2563 2562 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ยรอขอคนื 18,895 13,388 18,895 13,388 

คา่หุน้จา่ยลว่งหนา้ (หมายเหต ุ12) - - 10,000 - 

อืน่ๆ 1,831 1,552 1,831 1,552 

รวม 20,726 14,940 30,726 14,940 

 

20. หนีส้นิตามสญัญาเช่า - สุทธ ิ

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 หนี้สนิตำมสญัญำ
เชำ่ 

ดอกเบีย้รอตัดจ่ำย สทุธ ิ

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563    

ถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 57,380 (11,495) 45,885 

ถงึก ำหนดช ำระหลังหนึง่ปีแตไ่มเ่กนิหำ้ปี 162,461 (24,384) 138,077 

ถงึก ำหนดช ำระสว่นทีเ่กนิหำ้ปี 74,059 (5,043) 69,016 

รวม 293,900 (40,922) 252,978 

    

ณ วันที ่31 ธันวำคม  2562    

ถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 35,029 (5,698) 29,331 

ถงึก ำหนดช ำระหลังหนึง่ปีแตไ่มเ่กนิหำ้ปี 88,095 (7,329) 80,766 
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 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 หนี้สนิตำมสญัญำ
เชำ่ 

ดอกเบีย้รอตัดจ่ำย สทุธ ิ

รวม 123,124 (13,027) 110,097 

 

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 เกดิจำกกำรซือ้ยำนพำหนะภำยใตส้ัญญำเชำ่ซือ้ มลูค่ำสทุธทิำง

บัญชขีองยำนพำหนะเหล่ำนี้ ม ี109.19 ลำ้นบำท กรรมสทิธิข์องยำนพำหนะเหล่ำนี้จะโอนมำยังบรษัิทเมื่อช ำระ
เงนิงวดสดุทำ้ย และเกดิจำกภำระผูกพันเกีย่วกับสัญญำเชำ่ทีด่นิกับบุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกับอำยุสัญญำ 30 ปี ตัง้แต่

วันที ่1 มกรำคม 2542 สิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2572 มลูคำ่ตำมสญัญำ 24.68 ลำ้นบำทตอ่ปี 

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 เกดิจำกกำรซือ้ยำนพำหนะภำยใตส้ัญญำเชำ่ซือ้ มูลคำ่สทุธทิำง

บัญชขีองยำนพำหนะเหล่ำนี้มจี ำนวน 135.03 ลำ้นบำท กรรมสทิธิข์องยำนพำหนะเหล่ำนี้จะโอนมำยังบรษัิทเมือ่

ช ำระเงนิงวดสดุทำ้ย 

 

21. ประมาณการหนีส้นิไมห่มุนเวยีนส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 

กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำปัจจุบันของภำระผูกพัน (ไม่ไดจ้ัดเป็นกองทนุ) มดีังนี้ 

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2563 2562 

   

ภำระผูกพัน ณ วันที ่1 มกรำคม  270 191 

   

ตน้ทนุบรกิำรปัจจุบัน 206 71 

ดอกเบีย้จำกภำระผูกพัน 20 8 

ขำดทนุ ตำมหลักคณติศำสตรป์ระกันภัย 931 - 

(หัก) หนี้สนิลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระ (112) - 

 1,045 79 

   

ภำระผูกพัน ณ วันที ่31 ธันวำคม 1,315 270 

ขอ้สมมตฐิำนที่ส ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตรป์ระกันภัยที่ใชใ้นกำรค ำนวณประมำณกำรหนี้สนิ

ผลประโยชนข์องพนักงำนมดัีงนี้ 

 งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที ่ ณ วันที ่

 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 

อัตรำคดิลด (รอ้ยละตอ่ปี) 
1.80 2.92 

อัตรำกำรขึน้เงนิเดอืนโดยเฉลีย่ (รอ้ยละตอ่ปี) 
5.00 6.18 

อัตรำกำรหมนุเวยีนพนักงำน 
ตำมชว่งอำยขุอง

พนักงำน 
ตำมชว่งอำยขุอง

พนักงำน 

เกษียณอำยุ 
60 ปี 60 ปี 
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กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิำนหลักในกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยซึง่มีผลกระทบเพิม่ขึน้ 
(ลดลง) ต่อภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีดังนี้ 

 
 (หน่วย : พันบำท) 

 กำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำปัจจุบันของภำระผกูพันผลประโยชนพ์นักงำนเพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

 2563 2562 

 กรณีอัตรำเพิม่ขึน้ กรณีอัตรำลดลง กรณีอัตรำเพิม่ขึน้ กรณีอัตรำลดลง 

อัตรำคดิลด  
    (รอ้ยละ 0.50) (85) 92 (11) 12 

อัตรำกำรขึน้เงนิเดอืนใน
อนำคต (รอ้ยละ 0.50) 193 (169) 13 (12) 

อัตรำกำรหมนุเวยีนพนักงำน 

(รอ้ยละ 20) (423) 620 (16) 18 

 

กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวขำ้งตน้อำจไม่ไดแ้สดงถงึกำรเปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้จรงิในภำระผูกพันผลประโยชน์
พนักงำน เนื่องจำกเป็นกำรยำกที่กำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตฐิำนต่ำงๆที่เกดิขึน้แยกต่ำงหำกจำกขอ้สมมติฐำน

อืน่ซึง่อำจมีควำมสัมพันธกั์น 

กำรวเิครำะหก์ำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ที่ตอ้งจ่ำยในอนำคตก่อนคดิลด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2563 และ 2562 มีรำยละเอยีดดังนี้ 

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2563 2562 

ภำยใน 1 ปี 108 92 

มำกกวำ่ 1 ปี ไมเ่กนิ 5 ปี 
52 68 

เกนิกว่ำ 5 ปี 
1,333 532 

 

22. สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิ 

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 ผูบ้รหิำรของบรษัิทไดป้ระเมนิโมเดลธรุกจิทีใ่ชจั้ดกำรสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ

ของกลุม่บรษัิท และจัดประเภทรำยกำรสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิดังนี้  

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม 

 มลูคำ่ มลูคำ่ยุตธิรรม   
 ยตุธิรรม ผำ่นก ำไร   

 ผำ่นก ำไร ขำดทนุ รำคำทนุ  
 ขำดทนุ เบ็ดเสร็จอืน่ ตัดจ ำหน่ำย รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 

    

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - 6,394 6,394 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ - สทุธ ิ - - 159,927 159,927 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คำ้งรับแกบ่รษัิท

ร่วม 

- - 97,030 97,030 

สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิหมนุเวยีนอืน่     

-  หน่วยเงนิลงทนุ - ไมจ่ดทะเบยีนในตลำด
หลักทรัพย ์ 9,000 - - 9,000 

สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่     
-  หน่วยลงทนุในกองทนุเปิด - 182 - 182 
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-  หน่วยลงทนุในหุน้ - ไมจ่ดทะเบยีนในตลำด
หลักทรัพย ์ - 150,000 - 150,000 

เงนิฝำกธนำคำรตดิภำระค ้ำประกัน - - 47,788 47,788 

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 9,000 150,182 311,139 470,321 

หนีส้นิทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
    

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้หมนุเวยีนอืน่ - - 56,582 56,582 
สว่นของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีถ่งึก ำหนดช ำระ

ภำยในหนึง่ปี - - 45,885 45,885 

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สทุธ ิ - - 207,093 207,093 
ประมำณกำรหนี้สนิไมห่มนุเวยีนส ำหรับ

ผลประโยชนพ์นักงำน - - 1,315 1,315 

รวมหนีส้นิทางการเงนิ - - 310,875 310,875 

 
 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 มลูคำ่ มลูคำ่ยุตธิรรม   

 ยตุธิรรม ผำ่นก ำไร   

 ผำ่นก ำไร ขำดทนุ รำคำทนุ  
 ขำดทนุ เบ็ดเสร็จอืน่ ตัดจ ำหน่ำย รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2563 

    

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - 6,329 6,329 

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ - สทุธ ิ - - 63,493 63,493 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คำ้งรับแกก่จิกำรที่
เกีย่วขอ้งกัน - - 72,851 72,851 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คำ้งรับแกบ่รษัิท
ร่วม - - 97,030 97,030 

สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิหมนุเวยีนอืน่     

- หน่วยลงทนุในหุน้ - ไมจ่ดทะเบยีนในตลำด
หลักทรัพย ์ 9,000 - - 9,000 

สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่     
- หน่วยลงทนุในกองทนุเปิด - 182 - 182 

- หน่วยลงทนุในหุน้ - ไมจ่ดทะเบยีนในตลำด
หลักทรัพย ์ - 150,000 - 150,000 

เงนิฝำกธนำคำรตดิภำระค ้ำประกัน - - 47,788 47,788 

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 9,000 150,182 287,491 446,673 

หนีส้นิทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
    

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้หมนุเวยีนอืน่ - - 52,522 52,522 

สว่นของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีถ่งึก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึง่ปี - - 45,885 45,885 

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สทุธ ิ - - 207,093 207,093 

ประมำณกำรหนี้สนิไมห่มนุเวยีนส ำหรับ
ผลประโยชนพ์นักงำน - - 1,315 1,315 

รวมหนีส้นิทางการเงนิ - - 306,815 306,815 

23. ทนุเรอืนหุน้ และสว่นเกนิ (สว่นต า่) มลูคา่หุน้ 

  ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 

 มลูคำ่หุน้ จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน 
 ตอ่หน่วย พันหุน้ พันบำท พันหุน้ พันบำท 

ทนุจดทะเบยีน 
     

หุน้สำมัญ 0.68 2,584,017 1,757,131 1,299,043 883,349 

ออกหุน้ใหม ่  - - 1,284,987 873,791 



บรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 

157 

รายงานประจ าปี 2563 

บริษทั บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

  ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 

 มลูคำ่หุน้ จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน 
 ตอ่หน่วย พันหุน้ พันบำท พันหุน้ พันบำท 

(ลดหุน้สำมัญ)  (414,110) (281,595) (13) (9) 

รวม  2,169,907 1,475,536 2,584,017 1,757,131 

 
     

 
     

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 
     

หุน้สำมัญ 0.68 1,329,440 904,020 871,760 592,797 
ออกหุน้ใหม ่  - - 457,680 311,223 

รวม  1,329,440 904,020 1,329,440 904,020 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 
     

หุน้สำมัญ 0.68 1,329,440 904,020 1,329,440 904,020 

สว่นเกนิ (สว่นต า่) มลูคา่หุน้ 
     

สว่นเกนิมูลคำ่หุน้สำมัญ 0.22 287,106 63,163 287,106 63,163 

(สว่นต ่ำ) มลูค่ำหุน้สำมัญ 0.35 457,680 (160,188) 457,680 (160,188) 

รวม   (97,025)  (97,025) 

23.1 ทีป่ระชมุวสิำมัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2563 เมือ่วันที ่8 ธันวำคม 2563 มมีตอินุมัตเิรือ่งส ำคัญดังตอ่ไปนี้  

1) อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 224,400,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม จ ำนวน 
1,475,536,337.04 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ ำนวน 1,699,936,337.04 บำท โดยกำรออกหุน้

สำมัญเพิ่มทุนใหม่ จ ำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.68 บำท และแกไ้ข

เพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทขอ้ 4 
บรษัิทไดจ้ดทะเบยีนกำรเปลีย่นแปลงทุนจดทะเบยีนของบรษัิทกับกระทรวงพำณิชย ์เมือ่วันที่ 7 มกรำคม 

2564 
2) อนุมัตจิัดสรรหุน้สำมัญเพิม่ทุนใหม่ จ ำนวนไม่เกนิ 330,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.68 

บำท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด 

ทัง้นี้ บรษัิทไดช้ ำระเงนิเพิม่ทุนจำกบุคคลในวงจ ำกัดครบถว้นแลว้ โดยมีรำยละเอยีด ดังนี้ 
จ ำนวนงวดทีช่ ำระ จ ำนวนเงนิ วันทีช่ ำระเพิม่ทนุ 

1 31.50 ลำ้นบำท 3 กมุภำพันธ ์2564 

2 36.00 ลำ้นบำท 5 กมุภำพันธ ์2564 

3 22.50 ลำ้นบำท 8 กมุภำพันธ ์2564 

23.2 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2563 มีมตอินุมัตใิหล้ดทุนจดทะเบยีนของ

บรษัิทจ ำนวน 281,595,361 บำท จำกเดิมทุนจดทะเบียน 1,757,131,698.04 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 

1,475,536,337.04 บำท โดยกำรตัดหุน้สำมัญที่ยังไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยออกจ ำนวน 414,110,825 หุน้ มูลค่ำ
หุน้ละ 0.68 บำท และแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 

23.3 ที่ประชุมสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2562 มีมตอินุมัตลิดทุนจดทะเบยีนบรษัิทจำก
ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 883,349,453.52 บำท เป็นทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 883,340,850.84 บำท โดยกำรตัด

หุน้สำมัญจดทะเบยีนทีเ่หลอืจำกกำรจัดสรรหุน้เพือ่รองรับใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมัญเพิม่ทุน (B - 
W4) จ ำนวน 12,651 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.68 บำท 

บรษัิทไดจ้ดทะเบยีนกำรเปลีย่นแปลงทุนจดทะเบยีนของบรษัิทกับกระทรวงพำณิชย ์เมือ่วันที ่15 กรกฎำคม 

2562 

23.4 ทีป่ระชมุวสิำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2562 เมือ่วันที ่26 กรกฎำคม 2562 ผูถ้อืหุน้มมีตใินเรือ่งดังตอ่ไปนี้ 

(1) อนุมัติกำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนใหกั้บผูถ้ือหุน้เดิมของบรษัิทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ จ ำนวนไม่เกิน 
871,759,905 หุน้ ในอัตรำ 1 หุน้สำมัญเดมิ ต่อ 1 หุน้สำมัญใหม่ ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 0.33 บำท คดิ

เป็นมลูคำ่รวมไมเ่กนิ 287,680,768.65 บำท 
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(2) อนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหุน้สำมัญ ครั ้งที่ 5 (B - W5) จ ำนวนไม่เกิน 
290,586,635 หน่วย ในอัตรำ 3 หุน้สำมัญเดมิ ไดใ้บส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมัญของบรษัิท จ ำนวน 

1 หน่วย โดยไม่คดิมูลค่ำ (เศษของใบส ำคัญแสดงสทิธทิี่ไม่เต็มจ ำนวน 1 หน่วย จำกกำรค ำนวณใหปั้ด
เศษทิง้) อัตรำกำรใชส้ทิธ ิ1 หน่วยสำมำรถใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมัญเพิม่ทุนของบรษัิทได ้1 หุน้ในรำคำใชส้ทิธิ

หุน้ละ 0.35 บำท และก ำหนดระยะเวลำกำรใชส้ทิธ ิ1 ปี 6 เดอืนนับแตวั่นทีอ่อกใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ

(3) อนุมัตกิำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิม่ทุนเพือ่รองรับกำรปรับสทิธขิองใบส ำคัญแสดงสทิธ ิครัง้ที ่3 (B - W3) และ 

ครัง้ที ่4 (B - W4) ซึง่ก ำหนดในขอ้ก ำหนดสทิธ ิ(B - W3) และ ขอ้ก ำหนดสทิธ ิ(B - W4) โดยบรษัิทตอ้ง

ปรับสทิธใิบส ำคัญแสดงสทิธ ิครัง้ที ่3 (B - W3) และใบส ำคัญแสดงสทิธ ิครัง้ที ่4 (B - W4) ดังนี้  

1. จัดสรรหุน้สำมัญเพิม่ทุนจ ำนวนไมเ่กนิ 90,430,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.68 บำท เพือ่รองรับ

กำรปรับสทิธขิองใบส ำคัญแสดงสทิธ ิครัง้ที ่3 (B - W3) 

2. จัดสรรหุน้สำมัญเพิม่ทุนจ ำนวนไมเ่กนิ 32,210,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.68 บำท เพือ่รองรับ

กำรปรับสทิธขิองใบส ำคัญแสดงสทิธ ิครัง้ที ่4 (B - W4) 

(4) อนุมัตกิำรแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกำรเพิม่ทนุจดทะเบยีน 

 

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 
ตำมบทบัญญัตแิห่งพระรำชบัญญัตบิรษัิทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีที่บรษัิทเสนอขำยหุน้สูงกว่ำ

มลูค่ำหุน้ทีจ่ดทะเบยีนไว ้บรษัิทตอ้งน ำค่ำหุน้สว่นเกนินี้ตัง้เป็นทุนส ำรอง (“สว่นเกนิมูลค่ำหุน้”) สว่นเกนิมูลค่ำหุน้นี้จะ
น ำไปจ่ำยเป็นเงนิปันผลไมไ่ด ้

24. ใบส าคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญั 

24.1 ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ือหุน้ครั ้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2562 ผูถ้ือหุน้มีมติอนุมัติกำรออก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้สำมัญของบริษัท (B - W5) ใหกั้บผูถ้ือหุน้เดิมตำมสัดส่วน เมื่อวันที่ 16 

กรกฎำคม 2562 โดยมสีำระส ำคัญ ดังนี้ 
จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ : 290,586,635 หน่วย 

สทิธขิองใบส ำคัญแสดง
สทิธ ิ

: ใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธใินกำรซือ้หุน้สำมัญ 1 หุน้  
โดยมรีำคำกำรใชส้ทิธ ิ0.35 บำทต่อ 1 หุน้ 

อำยขุองใบส ำคัญแสดง

สทิธ ิ  

: 1 ปี 6 เดอืน นับตัง้แตวั่นทีอ่อกใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ 

(วันที ่16 กันยำยน 2562 ถงึวันที ่15 มนีำคม 2564) 
วันก ำหนดกำรใชส้ทิธ ิ : วันที ่30 ตลุำคม 2563 

24.2 ตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2561 ผูถ้ือหุน้มีมติอนุมัติกำรออก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้สำมัญของบริษัท (B - W4) ใหกั้บผูถ้ือหุน้เดิมตำมสัดส่วน เมื่อวันที่ 2 

กรกฎำคม 2561 โดยมสีำระส ำคัญ ดังนี้ 
จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ : 96,862,212 หน่วย 

สทิธขิองใบส ำคัญแสดง
สทิธ ิ

: ใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธใินกำรซือ้หุน้สำมัญ 1.30870 หุน้  
โดยมรีำคำกำรใชส้ทิธ ิ0.92 บำทต่อ 1 หุน้ 

อำยขุองใบส ำคัญแสดง

สทิธ ิ  

: 3 ปี นับตัง้แตวั่นทีอ่อกใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ 

(วันที ่2 กรกฎำคม 2561 ถงึวันที ่30 มถินุำยน 2564) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ยอดคงเหลอืของใบส ำคัญแสดงสทิธทิี่ยังไม่ไดใ้ชใ้ชส้ทิธ ิ(B - W4) มีจ ำนวน 

96,849,561 หน่วย 

25. ส ารองตามกฎหมาย 

ตำมบทบัญญัตแิห่งพระรำชบัญญัตบิรษัิทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 บรษัิทจะตอ้งจัดสรรทุนส ำรอง                          
(“ทุนส ำรองตำมกฎหมำย”) อย่ำงนอ้ยรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธปิระจ ำปีหลังจำกหักขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) 

จนกว่ำทุนส ำรองดังกล่ำวมจี ำนวนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ทุนส ำรองนี้จะน ำไปจ่ำยเป็นเงนิปัน

ผลไมไ่ด ้
 

26. การค า้ประกนัและคดคีวาม 

บรษัิทเป็นผูค้ ้ำประกันเงนิกูย้มื (รวมดอกเบีย้) รำยหนึง่ของบรษัิทร่วมแห่งหนึง่ตัง้แต่ปี 2547 เงนิกูย้มืนี้ใชใ้นกำร

ซือ้เรอืบรรทกุสนิคำ้ บรษัิทร่วมนี้ไมไ่ดช้ ำระเงนิกูย้มืตำมงวดช ำระ 
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เมือ่วันที ่4 เมษำยน 2557 ธนำคำรไดฟ้้องศำลใหบ้รษัิทร่วม บรษัิท และบรษัิทร่วมอกีแห่ง (ในฐำนะผูค้ ้ำประกัน) 
ใหช้ ำระหนี้เป็นจ ำนวน 317.40 ลำ้นบำท พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในอัตรำรอ้ยละ 18 ต่อปี ของเงนิตน้ 234.90 ลำ้นบำท 

นับจำกวันที ่5 เมษำยน 2557 
บรษัิทไดป้ระมำณกำรขำดทนุจำกกำรค ้ำประกันเป็นจ ำนวน 227 ลำ้นบำท ในระหวำ่งปี 2557 ถงึ 2558 

เมื่อวันที่ 24 สงิหำคม 2558 บรษัิทไดป้ระนีประนอมยอมควำมกับธนำคำรเพื่อช ำระหนี้จำกกำรค ้ำประกันเป็น
จ ำนวนเงนิ 227 ลำ้นบำททีศ่ำล ต่อมำในปี 2559 บรษัิทไดข้ำยเงนิลงทุนในบรษัิทร่วมทัง้หมดท ำใหบ้รษัิทสิน้สดุ

กำรเป็นบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกันตัง้แตวั่นทีด่ังกล่ำว และตำมมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิทเมือ่วันที ่11 พฤษภำคม 

2559 ไดอ้นุมัตใิหฝ่้ำยบรหิำรของบรษัิทรวบรวมขอ้มูลเพื่อด ำเนินกำรทำงกฎหมำยที่จ ำเป็นและสมควรในส่วน
หนี้สนิทีค่ำ้งช ำระต่อบรษัิทต่อไป และเมือ่วันที่ 11 เมษำยน 2560 บรษัิทไดย้ื่นฟ้องรอ้งต่อศำลลม้ละลำยกลำง 

เพือ่ด ำเนนิคดกัีบอดตีบรษัิทร่วมทัง้สองและผูค้ ้ำประกันแลว้รวม 4 รำย ตอ่ศำลลม้ละลำยกลำง 
ปัจจุบันบรษัิทไดย้ืน่ค ำขอรับช ำระหนี้ตอ่เจำ้พนักงำนพทัิกษ์ทรัพยแ์ลว้ส ำหรับอดตีบรษัิทร่วม 2 รำย และส ำหรับผู ้

ค ้ำประกันร่วมอกี 2 รำย  

 

27. รายไดอ้ืน่ 
 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่

 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

 2563 2562 2563 2562 

ก ำไรจำกกำรขำยทรัพยส์นิ 
2,475 619             

2,475  

619 

ดอกเบีย้รับ 
2,288 6,360            

4,385  
6,346 

คำ่ควำมเสยีหำย 
2,438 -              

2,438  
- 

อืน่ ๆ 
1,509 1,454              

3,309  

1,454 

รวม 8,710 8,433 12,607 8,419 

 

28. คา่ใชจ้า่ยตามลกัษณะ 

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร 

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2563 2562 2563 2562 

คำ่เสือ่มรำคำ 26,333 23,921 26,333 23,921 

คำ่เชำ่ทีด่นิ - 14,824 - 14,824 
คำ่ใชจ่้ำยเกีย่วกับพนักงำน 41,634 28,313 41,634 28,313 

คำ่แบ่งบรรจุสนิคำ้ 5,735 8,231 5,735 8,231 
คำ่ขนสง่ 81,034 151,805 81,034 151,805 

คำ่ขนถำ่ยสนิคำ้ 3,712 8,978 3,712 8,978 

คำ่น ้ำมันและกำ๊ซ 29,211 28,630 29,211 28,630 
คำ่ซอ่มบ ำรุง 7,019 6,717 7,019 6,717 

ตน้ทนุค่ำด ำเนนิกำรพธิกีำรศลุกำกร 50,869 56,397 50,869 56,397 
ตน้ทนุค่ำระวำงขนสง่ 10,230 6,858 10,230 6,858 

ตน้ทนุงำนกอ่สรำ้ง 18,691 3,476 18,691 3,476 

อืน่ ๆ 33,487 12,033 31,188 12,033 

รวม 307,955 350,183 305,656 350,183 

 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 
 (หน่วย : พันบำท) 
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 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2563 2562 2563 2562 

คำ่ใชจ่้ำยเกีย่วกับพนักงำน 13,440 12,396 13,440 12,396 

คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำร 16,687 14,842 16,687 14,842 

คำ่เสือ่มรำคำ 4,794 3,033 4,794 3,033 

คำ่ธรรมเนียมใบอนุญำตและค่ำธรรมเนียมอืน่ 3,293 4,060 3,257 4,060 

คำ่ทีป่รกึษำ 7,510 6,590 7,510 6,590 

อืน่ ๆ 23,233 19,497 22,029 19,437 

รวม 68,957 60,418 67,717 60,358 

 

บรษัิทไดจ้ัดตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชพีส ำหรับพนักงำนของบรษัิทบนพืน้ฐำนควำมสมัครใจของพนักงำนในกำรเป็น
สมำชกิของกองทุน โดยพนักงำนจ่ำยเงนิสะสมในอัตรำรอ้ยละ 2 ของเงนิเดอืนทุกเดอืน และบรษัิทจ่ำยสมทบใน

อัตรำรอ้ยละ 2 ของเงนิเดอืนของพนักงำนทุกเดอืน และในเดอืนกรกฎำคม 2559 เป็นตน้ไป พนักงำนจ่ำยเงนิ

สะสมในอัตรำรอ้ยละ 3 ของเงนิเดอืนทกุเดอืน และบรษัิทจ่ำยสมทบในอัตรำรอ้ยละ 3 ของเงนิเดอืนของพนักงำน
ทุกเดอืน กองทุนส ำรองเลีย้งชพีนี้ไดจ้ดทะเบยีนเป็นกองทุนส ำรองเลีย้งชพีตำมขอ้ก ำหนดของกระทรวงกำรคลัง

และจัดกำรกองทนุโดยผูจ้ัดกำรกองทนุทีไ่ดร้ับอนุญำต 

 

29. ภาษเีงนิได ้

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 บรษัิทและบรษัิทย่อยมขีำดทุนสะสมทำงภำษียกไปเป็นจ ำนวนเงนิประมำณ 1,169.29 

ลำ้นบำทและ 0.05 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ โดยผลขำดทนุสะสมดังกล่ำวจะใชเ้ป็นเครดติภำษีไดไ้มเ่กนิปี 2568 

สนิทรัพยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตัดบัญชทีีเ่กดิจำกผลแตกตำ่งชั่วครำวทีม่ไิดร้ับรูใ้นงบกำรเงนิมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2563 2562 2563 2562 

ขำดทนุสะสม 233,867 131,245 233,858 131,245 

คำ่เผือ่ผลขำดทนุดำ้นเครดติ 1,254 2,432 1,254 2,432 

คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่สนิทรัพย ์ 29,884 29,012 29,884 29,012 

หนี้สนิผลประโยชนพ์นักงำน 263 53 263 53 

สนิทรัพยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตัดบัญช ี- สทุธ ิ 265,268 162,742 265,259 162,742 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 งบกำรเงนิไม่ไดบั้นทกึสนิทรัพยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตัดบัญชสี ำหรับรำยกำรผลแตกต่ำง
ชั่วครำวที่ใชห้ักภำษีของบริษัทและบรษัิทย่อย จ ำนวน 265.27 ลำ้นบำท และ 265.26 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ 

เนื่องจำกฝ่ำยบรหิำรของกลุ่มบรษัิทพจิำรณำแลว้เห็นว่ำยังมคีวำมไม่แน่นอนวำ่บรษัิทจะมกี ำไรทำงภำษี ในอนำคต
เพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์จำกรำยกำรดังกล่ำว และหรอืวำ่อำจไม่ไดใ้ชเ้ป็นรำยกำรหักทำงภำษีในอนำคต 
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30. สว่นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูสว่นงำนด ำเนนิงำนทีน่ ำเสนอนี้สอดคลอ้งกับรำยงำนภำยในของบรษัิทและบรษัิทย่อย ทีผู่ม้อี ำนำจตัดสนิใจ
สงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำนไดร้ับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใชใ้นกำรตัดสนิใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรใหกั้บ

สว่นงำนและประเมนิผลกำรด ำเนนิงำนของสว่นงำน 

บรษัิทประกอบธุรกจิเกีย่วกับท่ำเรอืที่บำงปะกง ธุรกจิขนส่งในประเทศและธุรกจิใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิส ์ขอ้มูล

กำรจ ำแนกสว่นงำนของแต่ละประเภทธรุกจิของบรษัิท ส ำหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มดีังนี้ 

 
 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม 

 ส ำหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 

 ธรุกจิท่ำเทยีบเรอื ธรุกจิขนสง่ใน ธรุกจิใหบ้รกิำร   

 และโรงพักสนิคำ้ ประเทศ ดำ้นโลจสิตกิส ์ อืน่ๆ รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รำยไดจ้ำกกำร

ใหบ้รกิำร 37,662 
88,073 

175,302 
161,313 

103,556 
131,421 

24,312 
3,596 

340,832 
384,403 

ตน้ทนุกำร

ใหบ้รกิำร (39,180) 
(92,729) 

(149,867) 
(130,547) 

(97,918) 
(123,431) 

(20,990) 
(3,476) 

(307,955) 
(350,183) 

ก ำไร (ขำดทนุ) 
ขัน้ตน้ (1,518) 

(4,656) 
25,435 

30,766 
5,638 

7,990 
3,322 

120 
32,877 

34,220 

รำยไดด้อกเบีย้         4,426 6,360 
รำยไดอ้ืน่         4,284 2,073 

คำ่ใชจ่้ำยในกำร
บรหิำร 

        (68,957) (60,418) 

หนี้สงสยัจะสญู         (4,852) (6,931) 

ตน้ทนุทำง
กำรเงนิ 

        (12,098) (5,225) 

สว่นแบง่ก ำไร 
(ขำดทนุ) จำก

บรษัิทร่วม 

        
(12,750) 

1,995 

(ขำดทนุ) กอ่น
ภำษีเงนิได ้

        (57,070) (27,926) 

(คำ่ใชจ้่ำย) 
รำยไดภ้ำษีเงนิ

ได ้

        
(24) 

(660) 

(ขำดทนุ) สทุธ ิ         (57,094) (28,586) 

           

สนิทรัพยถ์ำวร - 
มลูคำ่ตำมบัญช ี

          

ณ วันที ่31 
ธันวำคม 2563 

 1,201  172,260  299  -  173,760 

ณ วันที ่31 
ธันวำคม 2562 

 59,580  176,016  480  -  236,076 
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 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ส ำหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 

 ธรุกจิท่ำเทยีบเรอื ธรุกจิขนสง่ใน ธรุกจิใหบ้รกิำร   

 และโรงพักสนิคำ้ ประเทศ ดำ้นโลจสิตกิส ์ อืน่ๆ รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รำยได ้

จำกกำร
ใหบ้รกิำร 37,662 

88,073 
175,302 

161,313 
103,556 

131,421 
19,378 

3,596 
335,898 

384,403 

ตน้ทนุ
กำร

ใหบ้รกิำร (39,180) 
(92,729) 

(149,867) 
(130,547) 

(97,918) 
(123,431) 

(18,691) 
(3,476) 

(305,656) 
(350,183) 

ก ำไร 
(ขำดทนุ) 

ขัน้ตน้ (1,518) 
(4,656) 

25,435 
30,766 

5,638 
7,990 

687 
120 

30,242 

34,220 

รำยได ้

ดอกเบีย้         4,385 
6,346 

รำยได ้
อืน่         8,222 

2,073 

คำ่ใชจ่้ำย
ในกำร

บรหิำร         (67,717) 

(60,358) 

หนี้สงสยั

จะสญู         (4,852) 
(6,931) 

ตน้ทนุ
ทำง

กำรเงนิ         (14,235) 
(5,225) 

(ขำดทนุ) 

สทุธ ิ         (43,955) (29,875) 

           
สนิทรัพย์

ถำวร - 
มลูคำ่

ตำมบัญช ี           

ณ วันที ่
31 

ธันวำคม 
2563  1,201  172,260  299  -  173,760 

ณ วันที ่
31 

ธันวำคม 

2562  

59,580  176,016  480  -  236,076 
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31. (ขาดทุน) ตอ่หุน้ 

31.1 (ขำดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำน 

(ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พื้นฐำนส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ค ำนวณโดยกำรหำร (ขำดทุน) 
ส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนถัวเฉลีย่ถว่งน ้ำหนักของหุน้สำมัญทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ในระหวำ่งปี ดังนี้ 

 
 ส ำหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2563 2562 2563 2562 

       
(ขำดทนุ) ส ำหรับปี (พันบำท) (57,094) (28,586) (43,955) (29,875) 

     
จ ำนวนหุน้สำมัญ ณ วันที ่1 มกรำคม 1,329,440 871,760 1,329,440 871,760 

ผลกระทบของหุน้ทีอ่อก - 137,931 - 137,931 

จ ำนวนหุน้สำมัญถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก (พัน

หุน้) 

1,329,440 1,009,691 1,329,440 1,009,691 

     

(ขำดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำน  (0.0429) (0.0283) (0.0331) (0.0296) 

เนื่องจำกมูลค่ำยุตธิรรมของหุน้สำมัญมรีำคำต ่ำกว่ำรำคำใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมัญ จงึไม่มผีลกระทบของหุน้ปรับ

ลดเกดิขึน้ ดังนัน้ขำดทนุตอ่หุน้ปรับลดจงึเทำ่กับขำดทนุต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน 

 

31.2 (ขำดทนุ) ตอ่หุน้ปรับลด 

(ขำดทุน) ต่อหุน้ปรับลดค ำนวณโดยกำรหำรขำดทุนสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมัญดว้ยจ ำนวนหุน้สำมัญถัว

เฉลีย่ถว่งน ้ำหนักซึง่ออกจ ำหน่ำยและเรยีกช ำระในระหวำ่งปีปรับปรุงดว้ยผลกระทบจำกสทิธทิีจ่ะเลอืกซือ้หุน้ 

บรษัิทไม่ไดค้ ำนวณขำดทนุต่อหุน้ปรับลดส ำหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เนื่องจำกมูลค่ำ

ยตุธิรรมของหุน้สำมัญมรีำคำต ่ำกวำ่รำคำใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมัญ 

32. เครือ่งมอืทางการเงนิ 

32.1 นโยบายการจดัการความเสีย่งทางดา้นการเงนิ 

บรษัิทมีควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนินธุรกจิตำมปกตจิำกกำรเปลีย่นแปลงอัตรำดอกเบี้ยและอัตรำแลกเปลีย่น

เงนิตรำตำ่งประเทศ และจำกกำรไมป่ฏบัิตติำมขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของคู่สญัญำ  

32.2 ความเสีย่งทางดา้นสนิเชือ่ 

ควำมเสีย่งทำงดำ้นสนิเชือ่ คอืควำมเสีย่งที่ลูกคำ้หรอืคู่สัญญำไม่สำมำรถช ำระหนี้แกบ่รษัิท ตำมเงื่อนไขที่
ตกลงไวเ้มือ่ครบก ำหนด 

ฝ่ำยบรหิำรไดก้ ำหนดนโยบำยทำงดำ้นสนิเชือ่เพื่อควบคุมควำมเสีย่งทำงดำ้นสนิเชือ่ดังกล่ำวโดยสม ่ำเสมอ 
โดยกำรวเิครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิของลูกคำ้ทุกรำยที่ขอวงเงนิสนิเชือ่ในระดับหนึ่ง ๆ ณ วันที่รำยงำนไม่

พบว่ำมีควำมเสีย่งจำกสนิเชือ่ที่เป็นสำระส ำคัญ ควำมเสีย่งสูงสุดทำงดำ้นสนิเชือ่แสดงไวใ้นรำคำตำมบัญชี

ของสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิแตล่ะรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

32.3 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ยเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดในอนำคต กำร

เปลี่ยนแปลงดังกล่ำว อำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน  และกระแสเงนิสด  บรษัิทมีควำมเสี่ยง

เกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ยเนื่องจำกมีเงนิฝำกสถำบันกำรเงนิ เงนิลงทุนชั่วครำว เงนิใหกู้ย้ืมระยะสัน้ เงนิฝำก

ธนำคำรตดิภำระค ้ำประกัน หนี้สนิตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิระยะยำว  บรษัิทมไิดใ้ชอ้นุพันธ์ทำงกำรเงนิ เพื่อ

ป้องกันควำมเสีย่งดังกลำ่ว 
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ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำ
ดอกเบีย้และส ำหรับสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิที่มีอัตรำดอกเบีย้คงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบก ำหนด

หรอืวันทีม่กีำรก ำหนดอัตรำดอกเบีย้ใหม ่(หำกวันทีม่กีำรก ำหนดอัตรำดอกเบีย้ใหมถ่งึกอ่น) ไดด้ังนี้ 
 

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม 

 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 

 
อัตรำดอกเบีย้คงที ่

อัตรำ

ดอกเบีย้ 
   

 
 มำกกวำ่ 1  

ปรับขึน้ลง

ตำม 
ไมม่อัีตรำ  

อัตรำ

ดอกเบีย้ 
 ภำยใน 1 

ปี 
ถงึ 5 ปี 

มำกกวำ่ 5 
ปี 

รำคำตลำด ดอกเบีย้ รวม ทีแ่ทจ้รงิ 

       (รอ้ยละตอ่

ปี) 
สนิทรพัยท์างการเงนิ        

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
- - - 5,853 541 6,394 

0.25 - 
0.62 

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ - 

สทุธ ิ 98,048 - - - 61,879 159,927 

8.00 - 

15.00 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คำ้ง

รับแก ่
     บรษัิทร่วม - 97,030 - - - 97,030 1.00 

สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิหมนุเวยีนอืน่        

- หน่วยลงทนุในหุน้ - ไม่จด
ทะเบยีนใน 

     ตลำดหลักทรัพย ์ - - - - 9,000 9,000 - 
สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิไมห่มนุเวยีน

อืน่        
- หน่วยลงทนุในกองทนุเปิด - - - - 182 182 - 

- หน่วยลงทนุในหุน้ - ไม่จด

ทะเบยีนใน 
     ตลำดหลักทรัพย ์ - - - - 150,000 150,000 - 

เงนิฝำกธนำคำรตดิภำระค ้ำประกัน 
- 47,788 - - - 47,788 

0.90 - 
1.30 

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 98,048 144,818 - 5,853 221,602 470,321  

หนีส้นิทางการเงนิ        

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้หมนุเวยีน

อืน่ - - - - 56,582 56,582 - 
สว่นของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีถ่งึ

ก ำหนด 
     ช ำระภำยในหนึง่ปี 45,885 - - - - 45,885 5.91 

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สทุธ ิ - 207,093 - - - 207,093 5.91 

รวมหนีส้นิทางการเงนิ 45,885 207,093 - - 56,582 309,560  
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 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม 

 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 

 
อัตรำดอกเบีย้คงที ่

อัตรำ
ดอกเบีย้ 

   

 
 มำกกวำ่ 1  

ปรับขึน้ลง

ตำม 
ไมม่อัีตรำ  

อัตรำ

ดอกเบีย้ 
 ภำยใน 1 

ปี 
ถงึ 5 ปี 

มำกกวำ่ 5 
ปี 

รำคำตลำด ดอกเบีย้ รวม ทีแ่ทจ้รงิ 

       (รอ้ยละตอ่
ปี) 

สนิทรพัยท์างการเงนิ        

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
- - - 225,163 198 225,361 

0.25 - 
0.62 

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้หมนุเวยีน
อืน่ - สทุธ ิ - - - - 74,920 74,920 - 

สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิหมนุเวยีนอืน่        
- หน่วยลงทนุในกองทนุเปิด - - - - 150,043 150,043 - 

สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิไมห่มนุเวยีน

อืน่        
- หน่วยลงทนุในกองทนุเปิด - - - - 180 180 - 

- หน่วยลงทนุในหุน้ - ไม่จด
ทะเบยีนใน 

     ตลำดหลักทรัพย ์ - - - - 34,000 34,000 - 

เงนิฝำกทีต่ดิภำระค ้ำประกัน - 40,017 - - - 40,017 
0.90 - 
1.30 

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ - 40,017 - 225,163 259,341 524,521  

หนีส้นิทางการเงนิ        

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้หมนุเวยีน
อืน่ - - - - 64,241 64,241 - 

สว่นของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีถ่งึ

ก ำหนด 
     ช ำระภำยในหนึง่ปี 29,331 - - - - 29,331 

5.91 - 
7.50 

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สทุธ ิ - 80,766 - - - 80,766 
5.91 - 
7.50 

รวมหนีส้นิทางการเงนิ 29,331 80,766 - - 64,241 174,338  
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 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 

 
อัตรำดอกเบีย้คงที ่

อัตรำ
ดอกเบีย้ 

   

 
 มำกกวำ่ 1  

ปรับขึน้ลง

ตำม 
ไมม่อัีตรำ  

อัตรำ

ดอกเบีย้ 
 ภำยใน 1 

ปี 
ถงึ 5 ปี 

มำกกวำ่ 5 
ปี 

รำคำตลำด ดอกเบีย้ รวม ทีแ่ทจ้รงิ 

       (รอ้ยละตอ่
ปี) 

สนิทรพัยท์างการเงนิ        

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
- - - 5,788 541 6,329 

0.25 - 
0.62 

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ - 
สทุธ ิ - - - - 63,493 63,493 - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คำ้ง
รับแก ่

     กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน 72,851 - - - - 72,851 

5.50 - 

7.50 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คำ้ง
รับแก ่

     บรษัิทร่วม - 97,030 - - - 97,030 1.00 
สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิหมนุเวยีนอืน่        

- หน่วยลงทนุในหุน้ - ไม่จด

ทะเบยีนใน 
     ตลำดหลักทรัพย ์ - - - - 9,000 9,000 - 

สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิไมห่มนุเวยีน
อืน่        

- หน่วยลงทนุในกองทนุเปิด - - - - 182 182 - 
- หน่วยลงทนุในหุน้ - ไม่จด

ทะเบยีนใน 

     ตลำดหลักทรัพย ์ - - - - 150,000 150,000 - 
เงนิฝำกธนำคำรตดิภำระค ้ำประกัน 

- 47,788 - - - 47,788 
0.90 - 

1.30 
รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 72,851 144,818 - 5,788 223,216 446,673  

หนีส้นิทางการเงนิ        
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้หมนุเวยีน

อืน่ - - - - 52,522 52,522 - 

สว่นของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีถ่งึ
ก ำหนด 

     ช ำระภำยในหนึง่ปี 45,885 - - - - 45,885 5.91 

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สทุธ ิ - 207,093 - - - 207,093 5.91 

รวมหนีส้นิทางการเงนิ 45,885 207,093 - - 52,522 305,500  
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 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 

 
อัตรำดอกเบีย้คงที ่

อัตรำ

ดอกเบีย้ 
   

 
 มำกกวำ่ 1  

ปรับขึน้ลง

ตำม 
ไมม่อัีตรำ  

อัตรำ

ดอกเบีย้ 
 ภำยใน 1 

ปี 
ถงึ 5 ปี 

มำกกวำ่ 5 
ปี 

รำคำตลำด ดอกเบีย้ รวม ทีแ่ทจ้รงิ 

       (รอ้ยละตอ่

ปี) 
สนิทรพัยท์างการเงนิ        

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
- - - 215,200 199 215,399 

0.25 - 
0.62 

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้หมนุเวยีน
อืน่ - สทุธ ิ - - - - 74,917 74,917 - 

สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิหมนุเวยีนอืน่        

- หน่วยลงทนุในกองทนุเปิด - - - - 150,043 150,043 - 
สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิไมห่มนุเวยีน

อืน่        
- หน่วยลงทนุในกองทนุเปิด - - - - 180 180 - 

- หน่วยลงทนุในหุน้ - ไม่จด

ทะเบยีนใน 
     ตลำดหลักทรัพย ์ - - - - 34,000 34,000 - 

เงนิฝำกทีต่ดิภำระค ้ำประกัน - 40,017 - - - 40,017 
0.90 - 
1.30 

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ - 40,017 - 215,200 259,339 514,556  

หนีส้นิทางการเงนิ        

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้หมนุเวยีน

อืน่ - - - - 64,230 64,230 - 
สว่นของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีถ่งึ

ก ำหนด 
     ช ำระภำยในหนึง่ปี 29,331 - - - - 29,331 

5.91 - 
7.50 

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สทุธ ิ - 80,766 - - - 80,766 
5.91 - 
7.50 

รวมหนีส้นิทางการเงนิ 29,331 80,766 - - 64,230 174,327  
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33. มลูคา่ยุตธิรรม 

เนื่องจำกเครือ่งมอืทำงกำรเงนิสว่นใหญ่ของบรษัิทจัดอยู่ในประเภทระยะสัน้หรอืมอัีตรำดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกับอัตรำ

ดอกเบีย้ในตลำด บรษัิทฯจงึประมำณมูลค่ำยุตธิรรมของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิใกลเ้คยีงกับมลูค่ำตำมบัญชทีีแ่สดง
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

ในระหวำ่งปีปัจจุบัน ไมม่กีำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดับชัน้ของมลูคำ่ยตุธิรรม  

ส ำหรับสนิทรัพย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิอื่นนอกเหนือจำกที่กล่ำวขำ้งตน้มีมูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรม

ดังตอ่ไปนี้ 

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมูลคา่ยตุธิรรม     

สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิหมนุเวยีนอืน่     
- หน่วยลงทนุในหุน้ - ไมจ่ดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย ์ - - 9,000 9,000 

สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่     
- หน่วยลงทนุในกองทนุเปิด * - 182 - 182 

- หน่วยลงทนุในหุน้ - ไมจ่ดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย ์ - - 150,000 150,000 
     

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมูลคา่ยตุธิรรม     

สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิหมนุเวยีนอืน่     

- หน่วยลงทนุในกองทนุเปิด * - 150,043 - 150,043 
- หน่วยลงทนุในหุน้ - ไมจ่ดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย ์ - - 9,000 9,000 

สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่     
- หน่วยลงทนุในกองทนุเปิด * - 180 - 180 

- หน่วยลงทนุในหุน้ - ไมจ่ดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย ์ - - 34,000 34,000 

* ระดับ 2 กำรวัดมลูคำ่ยตุธิรรมโดยใชร้ำคำมลูคำ่หน่วยลงทนุทีป่ระกำศโดยบรษัิทหลักทรัพยจ์ัดกำรกองทนุ 

 

34. ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

บรษัิทมคีวำมเสีย่งทำงดำ้นอัตรำแลกเปลีย่นส ำหรับรำยกำรลูกหนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้กำรคำ้ตำ่งประเทศ  

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บรษัิทมสีนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ รำยละเอยีดดังนี้ 

  งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่

รำยกำร สกลุเงนิ 
31 ธันวำคม 
2563 

31 ธันวำคม 
2562 

31 ธันวำคม 
2563 

31 ธันวำคม 
2562 

ลกูหนี้กำรคำ้ ดอลลำร ์สหรัฐอเมรกิำ 1,569,468 63,087 46,468 63,087 

เจำ้หนี้กำรคำ้ 
ดอลลำร ์สหรัฐอเมรกิำ

สหรัฐอเมรกิำ 47 13,418 47 13,418 

 

 

 

 



บรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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บริษทั บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

35. ภาระผกูพนัและหนีส้นิทีอ่าจจะเกดิขึน้ในภายหนา้ 

35.1 ภำระผกูพัน 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วนัที ่

 31 ธันวำคม 
2563 

31 ธันวำคม 
2562 

31 ธันวำคม 
2563 

31 ธันวำคม 
2562 

สญัญำจำ้งผูร้ับเหมำ 5.17 - 5.17 - 

สญัญำว่ำจำ้งบรกิำร 6.00 0.32 6.00 0.32 

 

35.2 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บรษัิทมีภำระผูกพันจำกกำรใหธ้นำคำรออกหนังสอืค ้ำประกันแก่กำรไฟฟ้ำส่วน

ภมูภิำคจ ำนวนเงนิ 0.26 ลำ้นบำท กรมศุลกำกร จ ำนวนเงนิ 37.00 ลำ้นบำท และค ้ำประกันกำรใชบั้ตรน ้ำมัน 
จ ำนวน 1.60 ลำ้นบำท                                                                                                                                              

35.3 เมือ่วันที ่13 พฤษภำคม 2563 บรษัิทถูกฟ้องรอ้งเป็นคดแีพ่งต่อศำลจังหวัดฉะเชงิเทรำ คดหีมำยเลขด ำที ่พ.

432/2563 เรียกค่ำจำ้งตักและขนส่งสินคำ้รวมทั้งงำนอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2563 บรษัิท
ยอมรับช ำระหนี้ตำมฟ้องโจทกจ์ ำนวน 1.71 ลำ้นบำท โดยบรษัิทตกลงผ่อนช ำระหนี้เป็นงวดรำยเดอืนๆละไม่

นอ้ยกว่ำ 0.10 ลำ้นบำท เริ่มช ำระงวดแรกภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2563 เป็นตน้ไป บรษัิทบันทึกหนี้สิน
ดังกลำ่วครบถว้นแลว้ 

 

36. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

36.1 ตำมมตทิี่ประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2564 มีมตอินุมัตใิหบ้รษัิท บี

ยอนด์ แคปปิตอล จ ำกัด (“บรษัิทย่อย”) ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของบรษัิท เขำ้ท ำรำยกำรซื้อหุน้สำมัญของ 
บรษัิท โซลูชั่นส ์มอเตอร์ จ ำกัด (“SM”) จ ำนวน 640,000 หุน้ รำคำหุน้ละ 187.50 บำท มูลค่ำรวม 120 

ลำ้นบำท จำกบรษัิท คอมพลที ทรำนสปอรต์ จ ำกัด ทัง้นี้ กำรซือ้ขำยหุน้สำมัญดังกล่ำวระหว่ำงบรษัิทย่อย
กับผูข้ำยอยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำรใหเ้ป็นไปตำมสัญญำซือ้ขำยหุน้ซึง่คูส่ัญญำจะไดต้กลงลงนำมร่วมกันตอ่ไป  

ต่อมำเมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2564 บรษัิท บียอนด์ แคปปิตอล จ ำกัด (“บรษัิทย่อย”) จ่ำยช ำระค่ำซือ้หุน้

สำมัญขำ้งตน้จ ำนวน 30 ลำ้นบำท และวันที ่10 กุมภำพันธ ์2564 จ่ำยช ำระค่ำซือ้หุน้สำมัญเพิม่เตมิ จ ำนวน 
30 ลำ้นบำท รวมเป็นจ ำนวน 60 ลำ้นบำท 

36.2 ตำมมตทิี่ประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ ์2564 มีมตอินุมัตใิหเ้พิม่ทุน
ในบรษัิท บยีอนด ์แคปปิตอล จ ำกัด (“บรษัิทย่อย”) จ ำนวนไม่เกนิ 90 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิ 50 

ลำ้นบำท เป็นทนุจดทะเบยีนใหมจ่ ำนวน 140 ลำ้นบำท  

ต่อมำเมือ่วันที่ 9 กุมภำพันธ ์2564 บรษัิทจ่ำยช ำระค่ำหุน้เพิม่ทุนแลว้จ ำนวน 30 ลำ้นบำท ทัง้นี้ บรษัิทย่อย
อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนนิกำรจดทะเบยีนเพิม่ทนุ 

36.3 ตำมมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที ่4/2564 เมือ่วันที ่19 กมุภำพันธ ์2564 มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตโิอน
สทิธกิำรเช่ำที่ดนิจ ำนวน 15 โฉนด และขำยสิง่ปลูกสรำ้งที่ตัง้อยู่บนที่ดนิดังกล่ำว โดยท ำสัญญำจะซือ้จะขำย

อำคำรและสทิธกิำรเช่ำทีด่นิกับบรษัิททีไ่ม่เกีย่วขอ้งกันแห่งหนึง่ มูลค่ำสัญญำรวม 75 ลำ้นบำท ซึง่เป็นรำคำที่

ไม่ต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบัญช ีและไม่ต ่ำกว่ำรำคำประเมนิ โดยช ำระเงนิมัดจ ำในวันท ำสัญญำจ ำนวน 7.50 ลำ้นบำท 
และส่วนที่เหลอืช ำระในวันที่กำรซือ้ขำยเสร็จสมบูรณ์ หรอืภำยในวันที่ 30 เมษำยน 2564 ภำยใตเ้งื่อนไขตอ้ง

ไดร้ับควำมยนิยอมจำกผูใ้หเ้ชำ่ 

37. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบกำรเงนินี้ไดร้ับกำรอนุมัตใิหอ้อกโดยกรรมกำรผูม้อี ำนำจของบรษัิทเมือ่วันที ่1 มนีำคม 2564 
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บริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
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บริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

1. รายละเอยีดเกีย่วกบัคณะกรรมการ ผูบ้รหิารและเลขานุการบรษิทั ณ วนัที ่15 มนีาคม 2564  

 

ช่ือ-สกุล / ตำแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / 

อื่นๆ 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ประวัติการ
ทำผิด

กฎหมายใน
ระยะ 5 ปี  

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. พลตำรวจโท สมคิด  
บุญถนอม 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- วันที่ได้รับแต่งต้ัง 

   5 พฤศจิกายน 2563 

68 ไม่มี ไม่มี ปริญญาโท 
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 
ปริญญาตรี  
รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (ตำรวจ) 
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  
 

- 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 

พ.ย.2563 – ปัจจุบัน 
มิ.ย. 2561 – 2563 

 
พ.ย.2555 – ปัจจุบัน 

2556 – ปัจจุบัน 

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

-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 
-บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) 
 
-บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
-สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 

ไม่มี 

2. นางสาวสุทธิรัตน์ 
 ลีสวัสดิ์ตระกูล 
- กรรมการ 
- รองประธานคนที่ 1 
- ประธานกรรมการสรรหาและ 
  กำหนดค่าตอบแทน 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
  ผูกพันบริษัท 
-  วันที่ได้รับแต่งต้ัง  
   27 กุมภาพันธ์  2561 

39 ไม่มี 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 

ปริญญาโท  
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต  
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ปริญญาตรี 
นิเทศศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

- หลักสูตร Director Accreditation   
Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550 

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

 
 

2551 – ปัจจุบัน 
2550 – ปัจจุบัน

  

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

-บจ.บียอนด์ แคปปิตอล 
- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 
 
 
- Millcon Burapa Co., Ltd. 

  - Millcon Steel Plc. 

ไม่มี 
 
 
 
 
 

3. พลตำรวจตรีประภาส  
ปิยะมงคล 
- กรรมการอิสระ 
- รองประธานกรรมการ คนที่ 2  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- วันที่ได้รับแต่งต้ัง 
   10 พฤศจิกายน 2563 
 

63 ไม่มี ไม่มี ปริญญาโท  
พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต 
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
 
ปริญญาตรี 
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 

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

พ.ย.2563 – ปัจจุบัน 
 

ส.ค.. 2561 – 2563 
มี.ค.2562-ปัจจุบัน 

 
2560 – 2561 

 
 

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

-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 
 
-บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) 
-คณะกรรมการการเลือกต้ัง(กกต.) 
 
-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
 
-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

ไม่มี 
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บริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

ช่ือ-สกุล / ตำแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / 

อื่นๆ 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ประวัติการ
ทำผิด

กฎหมายใน
ระยะ 5 ปี  

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

  แห่งสภาทนายความ 2557 - 2560 -รองผู้บังคับการจังหวัดสุรินทร์ 

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

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

-หลักสูตรกรรมการบริหารระดับสูง 
  รุ่น 94/2007 (DCP 94/2007) 
-หลักสูตร Role of The Chairman 
  RCP  39/2016 
- หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา 
  ฝ่ายอำนวยการ (สจว.) รุ่นที่ 109 
หลักสูตรการบริหารจัดการความ 
  มั่นคงข้ันสูง (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 

พ.ย.2563 – ปัจจุบัน 
 

2559 - 2563 
 
 
 

2553 – ปัจจุบัน 
 

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

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

ไม่มี 

5. นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- วันที่ได้รับแต่งต้ัง 
   25 กุมภาพันธ์ 2562 

42 ไม่มี ไม่มี ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

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

ก.พ.2562-ปัจจุบัน 
 
 

2559-ปัจจุบัน 
2555-2559 

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

-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 
 
 
-บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด 
-บริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด 

ไม่มี 
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บริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

ช่ือ-สกุล / ตำแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / 

อื่นๆ 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ประวัติการ
ทำผิด

กฎหมายใน
ระยะ 5 ปี  

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

6 นายสมิทร  เหลี่ยมมณี 
- กรรมการอิสระ  
- กรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน 
- วันที่ได้รับแต่งต้ัง 
   8 กันยายน 2563 

 ไม่มี ไม่มี ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 

ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

 ส.ค.2563 – ปัจจุบัน 
 
 

ธ.ค.2562 – ปัจจุบัน 
 

ม.ค.2562 - พ.ย.2562 
  

ธ.ค.2561 – ธ.ค.2562 

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

-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 
 
 
- Ergon Asia Co.,Ltd. 
 
- KPN Green Energy Solution Public 
Company 
- Envotech Engineering Co.,Ltd. 

ไม่มี 

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

 ไม่มี ไม่มี 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 

 ส.ค.2563 – ปัจจุบัน 
 

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

 
มิ.ย.2559 - พ.ค.2561 

 
ก.พ.2559 - พ.ค.2559 

- กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- Vice Chairman 
- Managing Director 
 
- Country Manager 
 
- Country Manager 
 

-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 

ไม่มี 

8.นายถิรพงศ์  คำเรืองฤทธ์ 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมกรบริหารความ
เสี่ยง 
- กรรมการบริหาร 
- วันที่ได้รับแต่งต้ัง 
  26 มกราคม 2564 

55 ไม่มี ไม่มี Mini MBA 
มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ 
 
ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 

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

ม.ค.2564 - ปัจจุบัน 
 
 

2562 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

2560 – ปัจจุบัน 

- กรรมการ ประธานกรรมกรบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมกรบริหาร 
 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ
กำกับดูแลกิจการ และรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
-  กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 
 
 
-บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) 
 
 
-บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) 
-บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด 
- บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) 
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บริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

ช่ือ-สกุล / ตำแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / 

อื่นๆ 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ประวัติการ
ทำผิด

กฎหมายใน
ระยะ 5 ปี  

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 
 
 

 

กรรมการบริหาร กรรมการบริหารการ
ลงทุน 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

 
 
-บริษัท มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จำกัด 
-บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำกัด 

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

42 ไม่มี ไม่มี 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 
 

2552 - 2563 
 

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

-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 
 
-Millcon Steel Public Company 
Limited 

ไม่มี 

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

45 ไม่มี ไม่มี ปริญญาโท 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 
Public Administration 
University Of San Francisco, CA 

 
ปริญญาตรี 
มนุษยศ์าสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
วิชาโทภาษาสเปน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาอัสสัมชัญ 

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

พ.ย.2563 – ปัจจุบัน 
 

2556 – 2563  
 
 

- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุน
และเลขานุการบริษัท 
- เลขานุการบริษัท 
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
- เลขานุการคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายใน 
- เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
-เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
-ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรการ 

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

ไม่มี 

11. นายพงศ์ศิริ ศิริธร 
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการและการลาด 
- วันที่ได้รับแต่งต้ัง  

45 ไม่มี ไม่มี ปริญญาโท  
Logistics Management  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 

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

พ.ย.2563 – ปัจจุบัน 
 

มี.ค. 2561 – พ.ย.2563 
 

- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและ
การลาด 
- กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

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

ไม่มี 



 

175 

รายงานประจ าปี 2563 

บริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

ช่ือ-สกุล / ตำแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / 

อื่นๆ 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ประวัติการ
ทำผิด

กฎหมายใน
ระยะ 5 ปี  

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

  1 มีนาคม 2561 
 

ปริญญาตรี  
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

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

 
2550-2556 

- Country Manager 
- Country Leader 
 
-General Manager 

-  Aramex (Thailand) Co., Ltd. 
- Chep Pallecom Solution 
(Thailand) Co., Ltd. 
-Ceva Logistics (Thailand) Co.,Ltd. 

12.นางดวงนภา ทองสี 
-  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน ได้รับแต่งต้ัง เมื่อวันที่  
  4 มกราคม 2561 
-รักษาการประธานเจ้าหน้าที่
การเงิน ได้รับแต่งต้ังเมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2562 

43 ไม่มี ไม่มี ปริญญาตรี 
 บริหารธุรกิจ (การบัญชี) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

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

 
เม.ย.2560 – ธ.ค.2560 

 
ธ.ค.2557– มี.ค.2560  

 
2550 - 2557 

- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 
-  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 
- ที่ปรึกษาผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 
-  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ 
-  หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน  

-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 
-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 
 
-บริษัท เลิศวินัย แอนด์ ซันส์ จำกัด 
 
-บริษัท ดีดี ธัญการย์ จำกัด 
 
-บริษัท ตงฮั้ว โฮลด้ิง จำกัด (มหาชน) 

ไม่มี 

13.นายกฤษฎา  ปัณฑุยากร 
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
 - วันที่ได้รับแต่งต้ัง  
  1 สิงหาคม 2561 

40 0.030 ไม่มี ปริญญาตรี  
คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ไม่มี 
 
 
 

ส.ค.61 – ปัจจุบัน 
ก.ค.57 - 61 

- ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ   
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ   

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

ไม่มี 

14.นายสดุดี คุวันทรารัย 
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาตร์องค์กร
และบริหารธุรกิจ 

-วันที่ได้รับแต่งต้ัง  
1 กรกฎาคม 2562 

40 ไม่มี ไม่มี ปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ไม่มี ก.ค.2562-ปัจจุบัน 
 

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

-ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาตร์องค์กรและ
บริหารธุรกิจ 
-ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้าโกลบอล 
-ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้าโกลบอล 

-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 
 
-บริษัท ซีว่า เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด 
-บริษัท ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิส 
(ประเทศไทย) จำกัด 

ไม่มี 
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2. หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทั 

เลขำนุกำรบรษัิท จะตอ้งปฏบัิตหินำ้ที่ตำมที่ก ำหนดในมำตรำ  89/15 และมำตรำ 89/16 ของพระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึง่มีผล

บังคับใชใ้นวันที่ 31 สงิหำคม 2551 ดว้ยควำมรับผดิชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซือ่สัตยส์ุจรติ รวมทัง้ปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค ์ขอ้บังคับบรษัิท มตคิณะกรรมกำร 

ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ หนำ้ทีต่ำมกฎหมำยของเลขำนุกำรบรษัิทมดีังนี้ 

1. จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำรดังตอ่ไปนี้ 

• ทะเบยีนกรรมกำร 

• หนังสอืนัดประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบรษัิท 

• หนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ และรำยงำนกำรประชมุผูถ้อืหุน้ 

2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยีทีร่ำยงำนโดยคณะกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร และจัดสง่ส ำเนำรำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยีตำมมำตรำ 89/14 ใหป้ระธำนกรรมกำร และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7  วันท ำกำรนับแต่วันทีบ่รษัิทไดร้ับรำยงำนนัน้ 

3. ด ำเนนิกำรอืน่ ๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุประกำศก ำหนด 
นอกจำกนี้ เลขำนุกำรบรษัิทยังมหีนำ้ทีอ่ืน่ตำมทีบ่รษัิทมอบหมำย ดังนี้ 

• ใหค้ ำแนะน ำดำ้นกฎหมำยและกฎเกณฑต์่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้พงึปฏบัิตดิำ้นกำรก ำกับดแูลในกำรด ำเนนิกจิกรรมของคณะกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

• ท ำหนำ้ทีใ่นกำรด ำเนนิกำรจัดประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทและประชมุผูถ้อืหุน้ 

• ตดิตอ่ประสำนงำนกับหนว่ยงำนภำยในบรษัิทใหป้ฏบัิตติำมมตคิณะกรรมกำรบรษัิทและมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

• ตดิตอ่ประสำนงำนกับหน่วยงำนทีก่ ำกับดแูล เชน่ ส ำนักงำนตลำดหลักทรัพยฯ์ และดแูลกำรเปิดเผยขอ้มลูและรำยงำนสำรสนเทศตอ่หน่วยงำนทีก่ ำกับดูแลและ

สำธำรณชน ใหถ้กูตอ้งครบถว้นตำมกฎหมำย 

• จัดใหม้กีำรปฐมนเิทศ ใหค้ ำแนะน ำแกก่รรมกำรทีไ่ดร้ับกำรแต่งตัง้ใหม ่

• หนำ้ทีอ่ืน่ ๆ ตำมทีไ่ดร้ับมอบหมำยจำกบรษัิท 
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3. ขอ้มลูการด ารงต าแหน่งของกรรมการผูบ้รหิารและผูม้อี านาจควบคมุในบรษิทัรว่ม, บรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทั 

 

ณ วันที ่15 มนีำคม 2564 

รายชือ่ Begistics 
บรษิทัยอ่ย 

Beyond Capital 

บรษิทัรว่ม 

CPSL 
GA Power 

1. พลต ำรวจโท สมคดิ บญุถนอม XX , / - - - 

2. นำงสำวสทุธริัตน ์ ลสีวัสดิต์ระกลู X , / / - / 

3. พลต ำรวจตร ีประภำส  ปิยะมงคล X , / - - - 

4. นำยปัญญำ  บญุญำภวัิฒน์ / , // - / - 

5. นำยถริพงศ ์ ค ำเรอืงฤทธ ์ / / - - 

6. นำยธรีบลูย ์ อรยิสทุธวิงศ ์ / - - - 

7. นำยไพโรจน ์ ไววำนชิกจิ / - - - 

8. นำยสมทิร  เหลีย่มมณี / - - - 

9. นำยพงศศ์ริ ิศริธิร /// - - - 

10. นำงสำวพรีญำ  โพธปิระสำท /// - - - 

11. นำงยพุด ี คูเ่พ็ชรง์ำม /// - - - 

12. นำงดวงนภำ ทองส ี //// - - - 

13. นำยกฤษฎำ ปัณฑยุำกร //// - - - 

14. นำยสดดุ ีคุวันทรำรัย //// - - - 

หมำยเหต ุ:  XX=ประธำนกรรมกำร  X=รองประธำนกรรมกำร  /=กรรมกำร //=ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร   

///=ประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำย  ////=ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย 
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