
 

1/15 
บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) ทะเบยีนบรษิทั เลขที ่0107545000357 / Begistics Public Company Limited  Registration : 0107545000357 
3656/64 อำคำรกรนีทำวเวอร ์ชัน้ 19 ยนูิต K ถนนพระรำม4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร (02) 367-3570-6 โทรสำร (02) 367-3577 E-mail: contact@begistics.co.th 
3656/64 Green Tower Building, 19th Floor, Unit K, Rama 4 Rd., Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 Tel. (02) 367-3570-6 Fax. (02) 367-3577 E-mail: contact@begistics.co.th 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจำปี 2564 

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 
    

 
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์             

(E-AGM) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ชั้น 19 อาคารกรีนทาวเวอร์ เลขที่ 3656/64 ถนนพระราม 4       
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110    

 
กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม กรรมการ  ประธานกรรมการบริษัท 
2. นางสาวสุทธิรัตน์             ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการ  รองประธานกรรมการคนท่ี 1 กรรมการบริหาร 

และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
(ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 

3. พลตำรวจตรี ประภาส      ปิยะมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการคนท่ี 2 และ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายปัญญา                   บุญญาภิวัฒน์                     กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
5. นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ ์ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี ่ยง กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
(ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 

6. นายสมิทร เหลี่ยมมณ ี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 

7. นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 

8. นายธิระพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร 
(ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 

 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวพีรญา โพธิประสาท ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน 
2. นางดวงนภา ทองสี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
3. นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุน และ เลขานุการบริษัท 
4. นายชัยนรินทร์  สายรังษ ี  ที่ปรึกษาบริษัท (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 
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ผู้สอบบัญชี 

1. นางสุมนา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา        บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 
 
ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ  

1. นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์ ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด 
(ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 

2. นายศุภกร รณะนันทน ์ ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด 
(ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 

 
ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 

1. นายมงคลชน    ศรีอมร        (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 
 
 บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 คน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมเท่ากับ
ร้อยละ 100 
 
เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 นาฬิกา 
 

พลตำรวจโท สมคิด  บุญถนอม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม เวลา 14.00 น. 
โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม  ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุม  โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งต่อ
ที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันน้ี ณ เวลา 14.00 น.  มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
ทั้งสิ้น 28 ราย ทั้งที่ประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 696,627,334  หุ้น หรือร้อยละ 45.5478        
ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,529,441,206 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท 

 
จากนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคญัได้ดังต่อไปนี้ 

 หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วม
ประชุม 

2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายใน
เวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งนึงว่า ยืนยันการ
ลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน 

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิด
โหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย  
หรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงท้ังหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง 
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ที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยในกรณีปกติ ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ถือ
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (บัตรเสีย จะไม่นำมาคำนวณเป็นฐานการนับ
คะแนน) ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับ
ผู ้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม 
Chrome เพื่อทำการลงคะแนนท่ีเมนู E-Voting 

4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชม
ภาพและเสียงของการประชุมต่อ  

5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้า
ผ่านเอกสารมอบฉันทะ 
 

การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการลงคะแนน 
บริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มในแต่ละวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท

จะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้ จะแจ้งผลการลงมติในแต่ละวาระให้ทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป        
ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจาก
ระบบก่อน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้
การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถาม
คำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ 

 
กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้ 
1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ 
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ 

 
กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้ 
1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)  
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์

ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถาม
ของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อท่ีผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับท่ีประชุมแทนท่าน 

3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง
ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ใน
การจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน 

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 2 
นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง 
Chat เจ้าหน้าท่ีจะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลังผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน   
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ทั้งนี ้ บริษัทจะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทาง 

Website ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม  
 

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ  ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการรประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว   

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่า    
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ 

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 28 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็น
จำนวนหุ้นท้ังสิ้น 696,627,334   หุ้น  หรือร้อยละ 45.5478  ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,529,441,206 หุ้น          
       
มติท่ีประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที ่1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น         
ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง 

 
 เห็นด้วย   696,627,334 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100 
  ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 งดออกเสียง             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 
ประธานฯ สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2563 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท 
ประจำปี 2563 นั้น บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏใน
รายงานประจำปี 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ
บริษัท ประจำปี 2563 
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นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์  ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  รายงานผลการดำเนินงานของ

บริษัทประจำปี 2563 ให้ท่ีประชุมรับทราบดังน้ี 

 
บริษัทมีรายได้ปี 2563 เท่ากับ 349,542,000 บาท โดยรายได้ดังกล่าวมาจากธุรกิจขนส่งเป็นหลักในอัตราร้อยละ 

50  นอกจากน้ันเป็นรายได้จากธุรกิจท่าเรือ โรงพักสินค้าและค่าบริการสินค้าทัณฑ์บน อัตราร้อยละ 11  รายได้จากธุรกิจให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์ อัตราร้อยละ 30 และรายได้อื่นๆ จากบริษัทในเครือ คิดเป็นอัตราร้อยละ 9 ของรายได้ทั้งหมด 

 
 
ผลประกอบการในปี 2563  ธุรกิจท่าเรือมีรายได้ 74.05 ล้านบาท  กำไรสุทธิ ติดลบ 2.81 ล้านบาท ธุรกิจการ

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและบริการพิธีการศุลกากร  มีรายได้ 49.79 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1.54 ล้านบาท 
และธุรกิจบริการขนส่งในประเทศมีรายได้  196.05 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 7.83 ล้านบาท 

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม 
และวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง 

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ ้นสุดวันที่             

31 ธันวาคม 2563 
ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 

และข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 และ ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญ      
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564       
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และ งบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง
เรียบร้อย 

 
 

 
 
นางสาวพีรญา โพธิประสาท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) สรุปรายละเอียดของงบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563  ให้ท่ีประชุมรับทราบดังน้ี บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ รายได้อื่น รวม 349,542,000 
บาท  ซึ่งเป็นไรกำไรข้างต้นอยู่ท่ีอัตราร้อยละ 10 ในปี 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดุทน อยู่ท่ี 57.09 ล้านบาท  
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  และ 2562 

 
 

นางสาวพีรญา โพธิประสาท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) สรุปรายละเอียดของงบแสดงฐานะ
การเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดังนี ้

▪ สินทรัพย์รวมของบริษัท 936,728,000  บาท  สินทรัพย์หมุนเวียน  278,474,000  บาท และสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน  658,254,000 บาท   

▪ หนี ้ส ินรวม  312,141,000 บาท หนี ้ส ินหมุนเวียน 103,433,000 บาท และหนี ้ส ินไม่หมุนเวียนอยู ่ที่ 
208,708,000 บาm 

▪ ส่วนของผู้ถือหุ้น 624,587,000  บาท และรวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 936,728,000 บาท 
 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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นางสาวพีรญา โพธิประสาท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) รายงานให้ท่ีประชุมทราบเพิ่มเติมว่า 

งบกำไรขาดทุนเบล็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดสำหรับ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับ 2562 รายได้รวมปี 2563 อยู่ที่ 
349,542,000 บาท ซึ่งลดลงจาก ปี 2562 คิดเป็น อัตราร้อยละ 11.02  ค่าใช้จ่ายรวม ปี 2563 เท่ากับ 393,862,000 บาท ลดลง
จากปี 2562  อยู่ท่ี 28,895,000 บาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 6.8  ปี 2563 บริษัทฯ ขาดทุน 57,094,000 บาท  ขาดทุนเพิ่มขึ้น 
28,508,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 103 เมื่อเทียบกับปี 2562  โดยรับรู้ขาดทุนสุทธิจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งสิ้น 
13.13 ล้านบาท      

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก นางสุมนา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งสังกัด บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว โดยรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื ่อนไข        
และมีข้อสังเกตุเรื่องอื่น 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่า    
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ 

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 28 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็น
จำนวนหุ้นท้ังสิ้น 696,627,334 หุ้น  หรือร้อยละ 45.5478  ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,529,441,206 หุ้น          

 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน

และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
 เห็นด้วย   696,627,334 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100 
  ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 งดออกเสียง             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 
ประธานฯ สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของ
บริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี  2563 
ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประมาณร้อยละ 30 

ของกำไรสุทธิ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 48 และ 51 (ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามไม่ให้บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน   และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท     
ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 
เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผล
การดำเนินงานขาดทุนและต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ 
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ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา 

 
ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่า     

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ 
ทั้งนี ้ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 28 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็น
จำนวนหุ้นท้ังสิ้น 696,627,334  หุ้น  หรือร้อยละ 45.5478  ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,529,441,206 หุ้น          
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิเพ่ือ

เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
 เห็นด้วย   696,627,334 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100 
  ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 งดออกเสียง             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 
ประธานฯ สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติ งดจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตาม
กฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2564 

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย
จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน
หนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่า
ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปกรรมการที่อยู่ในตำแหน่ง นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น
อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ 

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งประจำปี 2564 มีรายช่ือ ดังนี้    
1. นางสาวสุทธิรัตน์  ลีสวัสดิ์ตระกูล  กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท คนท่ี 1 /  

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ 
กรรมการบริหาร 
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2. นายปัญญา  บุญญาภิวัฒน ์  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นายสมิทร  เหลี่ยมมณี   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ 

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม       

เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 
จนถึงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด 

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564  โดยไม่รวม
กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท           
โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535       
ของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิมดังนี้ 

1. นางสาวสุทธิรัตน์  ลีสวัสดิ์ตระกูล   
2. นายปัญญา  บุญญาภิวัฒน ์   
3. นายสมิทร  เหลี่ยมมณี   
  
นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เห็นว่ากรรมการทั้งสามท่าน

ดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและ
ความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรม การบริษัท 
ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรง
ตำแหน่งอ่ืนๆ ต่อไปตามเดิม 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่า      
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ 

ทั ้งนี ้ ในวาระนี้จะลงคะแนนเพื ่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล            
โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 28 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 
696,627,334  หุ้น  หรือร้อยละ 45.5478  ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,529,441,206 หุ้น                  
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็น

กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
 เห็นด้วย   696,627,334 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100 
  ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 งดออกเสียง             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
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 ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายปัญญา  บุญญาภิวัฒน์ เป็นกรรมการ 

ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
 เห็นด้วย   696,627,334 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100 
  ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 งดออกเสียง             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 
 ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั ้ง นายสมิทร เหลี่ยมมณี เป็นกรรมการ          

ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
 เห็นด้วย   696,627,334 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100 
  ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 งดออกเสียง             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 
ประธานฯ สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ประจำปี 2564 เป็นรายบุคคล ทั้ง 3 ท่าน คือ (1) นางสาวสุทธิรัตน์   ลีสวัสดิ์ตระกูล  (2) นายปัญญา  บุญญาภิวัฒน์  และ          
(3) นายสมิทธ  เหลี่ยมมณี ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งรวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆต่อไปตามเดิม ด้วยคะแนนเสียง       
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และ
ค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม 
บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็น
จำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกไ็ด้ 
และนอกจากนั้นให้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้าง
ของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของ
บริษัท การจ่ายค่าตอบแทนจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด  และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 
2564  และประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวม
ของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจำปี 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 )  ในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท       
(สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2563 ทั้งนี้ กรณีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนราย
เดือนในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียวเท่านั้น กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม
เพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดเตรียมกรมธรรม์ประกันความรับผิดชอบของ 
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กรรมการ (Directors and officers liability Insurance) กรมธรรม์ประกันสุขภาพและกรมธรรม์ประกันชีวิต ค่าใช้จ่ายการอบรม
สัมมนาโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามวงเงินท่ีกำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
 
นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 

 
หมายเหตุ:  (1) กรณีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียวเท่านั้น 
               (2) ในปี 2563  บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย รวม  2.645  ล้านบาท 

 
ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่า    

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ 
ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 28 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบ
ฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ ้น 696,627,334  หุ ้น หรือร้อยละ 45.5478  ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั ้งหมดจำนวน 
1,529,441,206 หุ้น                             
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการ ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
 เห็นด้วย   696,627,334 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100 
  ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 งดออกเสียง             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 
ประธานฯ สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 
ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ทั้งนี้ กรณีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราสูงสุด
เพียงอัตราเดียวเท่านั้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และ 
มาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญ       
ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี
จะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากน้ี ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรอืไม ่โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบญัชี
รายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่ พ้นจากการปฏิบัติ
หน้าที่โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที ่ 3/2564 เมื ่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท          
ครั้งท่ี 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน 
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ประจำปี 2564 

1)   นายชัยยุทธ อังศุวิทยา       ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขท่ี 3885 หรือ  
2)   นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน      ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขท่ี 4563 หรือ 
3)   นางสาวดรณี สมกำเนิด       ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขท่ี 5007 หรือ 
4)   นางสาวจารุณี น่วมแม่  ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขท่ี 5596 หรือ 
5)   นายศิรเมศร์  โชติกุลนันท์  ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขท่ี 11821 
 
ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และ       

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตราย
อื่นทำหน้าที่แทน และให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
จำนวนไม่เกิน 2.80 ล้านบาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)  ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบ
งบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก  ในกรณีที่มีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติให้มอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายเป็นกรณีๆ ไป  

คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซ
ซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 จำนวนไม่เกิน 2.80 ล้านบาท 
(สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงท่ีเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บ
ต่างหาก   ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว 
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ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่า     

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ 
ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 28 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็น
จำนวนหุ้นท้ังสิ้น 696,627,334  หุ้น  หรือร้อยละ 45.5478  ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,529,441,206 หุ้น                                      
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
 เห็นด้วย   696,627,334 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100 
  ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 งดออกเสียง             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 
ประธานฯ สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. 
แอสโซซิเอท  เป็น ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 2.80 ล้านบาท (สองล้านแปด
แสนบาทถ้วน)  ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก       
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถาม
ใดๆ เพิ่มเติมอีกจึงเรียนเชิญให้ นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ตอบข้อซักถามที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจ
ส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้า ดังนี้ 
 
คำถามจาก นายสาคร ซิ้มศรีสกุล จากหลักทรัพย์หยวนต้า  
1. การขายและโอนสิทธิเช่าที่ดิน ท่าเรือ ที่บางปะกง  อาคารเป็นของบริษัท แต่ที่ดินเป็นสิทธิการเช่าเท่านั้น ทางบริษัทขาย
ทั้งหมดเลยใช่ไหม 
นายปัญญา บุญญาภิวัฒน ์: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติอนุมัติโอนสิทธิการเช่าที่ดินจำนวน 15 โฉนด ตั้งอยู่ที่ ตำบล
ท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และขายสิ่งปลูกสร้าง อาคารที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าว และได้ระบุรายละเอียดไว้ใน
สัญญา โดยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคม 2564 
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2. ผู้ซ้ือสิทธิการเช่าท่ีดิน ท่าเรือ มาโอนแล้วเสร็จเวลาใด หรือจะโอนในสัปดาห์ใด 
นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ : บริษัทได้ประกาศในวันที่ 9 เมษายน 2564 ไว้ ซึ่งตามระเบียบของกรมที่ดินจะเป็นต้องทำประกาศ     
เป็นเวลา 30 วัน หากไม่มีผลคัดค้านใดก็จะดำเนินการตามสัญญาเสร็จสิ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564  
 

3. ต่อไปทางบริษัทไม่ทำธุรกิจท่าเรือ แล้วใช่หรือไม่ เนื่องจากไม่คุ้มทุน 
นายปัญญา บุญญาภิวัฒน ์: เนื่องจาก ท่าเรือ ของบริษัทอยู่ท่ี บางปะกง และผลการดำเนินงานของธุรกิจท่าเรือขาดทุนอยู่บ่อยครั้ง   
เนื่องจากสภาวะทางธรรมชาติของท่าเรือที่ร่องน้ำตื้นเขิน เรือใหญ่ไม่สามารถเทียบท่าได้ และการที่ต้องลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ต้องลงทุนค่อนข้างสูง  ในขณะเดียวกันที่ดินท่ีดำเนินกิจการท่าเรือนั้น เป็นที่ดินท่ีบริษัทเช่าจากเจ้าของอื่น มีระยะสัญญา
เช่าเหลืออีกประมาณ 8 ปี  คณะกรรมการพิจารณาและเห็นสมควรขายสิทธิ์การเช่าที่ดินและอาคาร และนำเงินที่ได้จากการขาย
และโอนสิทธิน้ันมาดำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่สร้างผลประโยชน์และเกิดกำไรให้กับทางบริษัทและผู้ถือหุ้นมากขึ้น  
 

4. ทางบริษัทมีรถใหญ่ รถบรรทุกสินค้าอุตสาหกรรม  รถเทรลเลอร ์รถหัวลาก ตอนนี้ใช้งานในอัตราร้อยละเท่าใด 
นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ : ปัจจุบันบริษัทใช้งานรถบรรทุกสินค้าเต็มความสามารถของบริษัท และตอนนี้บริษัทพยายามหา 
ผู้รับเหมาช่วงสัญญาเข้ามาร่วมธุรกิจกับบริษัทมากขึ้น ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน 2564 นี้ บริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
จำนวนมาก ซึ่งรถของบริษัทไม่เพียงพอ บริษัทจึงเปิดรับสมัครพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเข้ามาช่วยในการขนส่งเช่นเดียวกัน  
 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม  ประธานกรรมการ จึงได้กล่าว
ขอบคุณและกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.02 น. 
 
 
 

        ขอแสดงความนับถือ 
 
 

    พลตำรวจโท 
          (สมคิด บุญถนอม) 
          ประธานกรรมการ 

 

 (นางยุพดี  คู่เพ็ชร์งาม) 
   ผู้บันทึกการประชุม  


