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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 

ของ บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 

______________________________________ 

 

 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแกรนด์บอลรูม ชัน้ 4 โรงแรมแกรนด ์ 

มลิเลนเนียม สขุุมวทิ เลขที ่30 ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โดยม ีนางสาวผกาวล ีเจยีรสวัสดิว์ัฒนา ประธานกรรมการ บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) 

ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และ นางสาวนภสร ธรรมพิทักษ์ เลขานุการบริษัท ท าหนา้ที่เป็น

เลขานุการทีป่ระชมุ (“เลขานุการ”) 

 

เร ิม่ประชุมเวลา 10.00 น. 

 

 ประธานฯ กลา่วตอ้นรับผูถ้อืหุน้เขา้สูก่ารประชมุและแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่มผีูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง

จ านวน 32 รายและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้เขา้ประชุมจ านวน 176 ราย รวมทัง้หมดเป็นจ านวน 208 ราย นับ

จ านวนหุน้ไดท้ัง้ส ิน้ 276,581,327 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 86.43 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษัิทจ านวน 

320,000,000 หุน้ครบเป็นองคป์ระชมุตามกฎหมายและตามขอ้บังคับของบรษัิท จงึขอเปิดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2557 และขอใหเ้ลขานุการแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร ทีป่รกึษากฎหมาย ผูส้อบบัญช ีทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และ

อธบิายหลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้

 

 เลขานุการกล่าวแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ที่ปรึกษากฎหมาย ผูส้อบบัญช ีที่เขา้ร่วมประชุม 

ตามล าดบัดงันี ้

 

กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1. นางสาวผกาวล ีเจยีรสวสัดิว์ฒันา ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ   

2. นายคลิ ยัง ล ี   กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

3. นายหยัง เจนิ ล ี   กรรมการ และกรรมการผูจ้ัดการ 

4. นายเซงิ ว ูล ี   กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ัดการ 

5. นายเชงิ จนิ ล ี   กรรมการ และผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ สายงานโครงการ 

6. นางจันทรจ์ริา สมัครไทย  กรรมการ และผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ สายงานสนับสนุน-1 

7. นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. รศ. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

9. นายนพดล ธรีะบตุรวงศก์ลุ  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

ผูบ้รหิารและพนกังานทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1. นายพชร แกว้นุกลู  ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ สายงานการเงนิและบญัช ี

2. นางสาวนภสร ธรรมพทิกัษ์  เลขานุการบรษัิท และผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ สายงานสนับสนุน-2 

3. นางสาวสรอ้ยสน แกว้เข็มทอง ผูจั้ดการฝ่ายบญัช ี

 

ทีป่รกึษากฎหมาย 

1. นายชาตร ีตระกลูมณีเนตร  ทีป่รกึษากฎหมายจาก บรษัิท ส านักงานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 

ตวัแทนผูส้อบบญัช ี

1. นางสาวดรณี สมก าเนดิ   ผูจ้ัดการ ส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท 

 

ตวัแทนจากส านกังานกฎหมายท าหนา้ทีส่กัขพียานในการนบัคะแนน 

1. นางสาววรลกัษณ์ วรฉัตรธาร  ตวัแทนจาก บรษัิท ส านักงานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 

2. นางสาวฐติาภา ฤทยัสวสัดิ ์  ตวัแทนจาก บรษัิท ส านักงานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 

 

 

บริษทั    บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 
594 หมู ่4 ต าบลมะขามคู ่อ าเภอนคิมพัฒนา 

จังหว       ระยอง 21180 

โทรโทร.   โทร       :  (66) 3889-3709 

 แฟ็กซ ์  :  (66) 3889-3711 

 
www.bjc1994.com 

http://www.agoda.com/th-th/grand-millennium-sukhumvit-hotel/hotel/bangkok-th.html
http://www.agoda.com/th-th/grand-millennium-sukhumvit-hotel/hotel/bangkok-th.html


 
2 บริษทั บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี จ ำกดั (มหำชน)                          รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2557 

 

นอกจากนี ้เลขานุการไดเ้รยีนเชญิผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมเป็นสกัขพียานในการตรวจนับคะแนน เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่น

ใดประสงคท์ีจ่ะเขา้ร่วมเป็นพยาน จงึไดแ้จง้หลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุดงันี ้

 

1. ผูถ้อืหุน้ทกุคนมคีะแนนเสยีง 1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง และผูถ้อืหุน้ 1 ราย มสีทิธอิอกเสยีงในแตล่ะวาระวา่ “เห็นดว้ย” 
หรอื “ไมเ่ห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” เพยีงทางใดทางหนึง่เทา่นัน้ จะไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ เพือ่แยก

การลงคะแนนเสยีงได ้ ยกเวน้ กรณีผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทนุตา่งประเทศ ทีแ่ตง่ตัง้ใหค้สัโตเดยีนใน 
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ และเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. เทา่นัน้ 

2. การลงคะแนนเสยีงในทกุวาระ ถา้ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใด “ไมเ่ห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหุน้ “เห็น

ดว้ย” ตามมตทิีเ่สนอ แตถ่า้หากมผีูถ้อืหุน้ทา่นใด “ไมเ่ห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ใหล้งคะแนนใน 
บตัรลงคะแนนทีบ่รษัิทจัดให ้ แลว้ยกมอืใหเ้จา้หนา้ทีไ่ปเก็บบตัรลงคะแนนเพือ่น าไปบนัทกึ ทัง้นี ้ บรษัิทจะ

ค านวณคะแนนที ่ “เห็นดว้ย” โดยการน าคะแนนที ่ “ไมเ่ห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” หักออกจากคะแนนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ส าหรับวาระที ่4 เรือ่งพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

แนวทางการก ากับดแูลกจิการทีด่ ี บรษัิทไดจ้ัดใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเพือ่แตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
และบรษัิทจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทกุรายทีเ่ขา้ประชมุ ทัง้กรณี “เห็นดว้ย” “ไมเ่ห็นดว้ย” และ “งด

ออกเสยีง” แตเ่พือ่ไมใ่หเ้สยีเวลาผูถ้อืหุน้ บรษัิทจะขอเก็บบัตรที ่ “ไมเ่ห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” ในการ
แตง่ตัง้กรรมการทลีะราย เพือ่ไปตรวจนับคะแนนกอ่น หลงัจากนัน้ จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูท้ี่ ”เห็นดว้ย” ใน

การพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ราย พรอ้มกนัในคราวเดยีว 

3. วาระในการประชมุครัง้นี ้ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบ
ฉันทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ยกเวน้ วาระที ่ 5 เรือ่งพจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

ประจ าปี 2557 ซึง่จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และ 
ผูรั้บมอบฉันทะซึง่มาประชมุ 

4. ส าหรับผูถ้อืหุน้ทีท่ าหนังสอืมอบฉันทะใหผู้อ้ ืน่เขา้ร่วมประชมุ และเป็นแบบออกเสยีงลงคะแนนตามความ
ประสงคข์องผูถ้อืหุน้นัน้ บรษัิทไดน้ าคะแนน “เห็นดว้ย” “ไมเ่ห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ตามความประสงค์

ของผูถ้อืหุน้ บนัทกึไวใ้นคอมพวิเตอรเ์พือ่การลงมตติามวาระไวแ้ลว้  

5. จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุในแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั เนือ่งจากอาจม ี
ผูถ้อืหุน้เขา้มาประชมุเพิม่ขึน้ในแตล่ะวาระ 

 ประธานฯ ไดเ้ชญิ นายคลิ ยัง ล ีประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กลา่วถงึภาพรวมผลการด าเนนิงานในปี 2556 และ

ทศิทางการด าเนนิธรุกจิในปี 2557 

 

 นายคลิ ยัง ล ีกลา่วตอ่ทีป่ระชมุสรุปไดด้งันี้ 

 

 ปี 2556 ทีผ่า่นมา เป็นปีทีบ่รษัิทประสบความส าเร็จมากทีส่ดุตัง้แตเ่ริม่กอ่ตัง้บรษัิทในปี 2537 เป็นตน้มา โดย

มกี าไรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 52.00 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่า่นมา และมอีัตราก าไรสทุธเิพิม่เป็นรอ้ยละ 30.70 นอกจากนี้ ส ิง่

ทีส่ าคญัทีส่ดุคอืบรษัิทไดเ้ขา้เป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยในปลายปีทีผ่่านมา 

 

 ส าหรับปี 2557 นี้ จะเป็นปีทีม่คีวามส าคัญอกีปีหนึ่งของบรษัิท เนื่องจากบรษัิทไดม้กีารเริม่งานโครงการ

ขนาดใหญ่ในประเทศบราซลิ ซึง่เป็นโครงการทีม่คีวามส าคัญมาก และจะสง่ผลตอ่การเตบิโตของรายไดข้องบรษัิท 

นอกจากนี ้ยังมงีานโครงการใหมท่ีไ่ดรั้บจากประเทศออสเตรเลยีและในประเทศอืน่ๆ ซึง่ก าลงัจะเริม่ตน้ขึน้  

 

 ในนามของผูบ้รหิารของบรษัิท ขอถอืโอกาสนีข้อบคณุ ทา่นผูถ้อืหุน้ กรรมการ พนักงาน ผูจ้ าหน่ายสนิคา้และ

วตัถดุบิ และลกูคา้ทกุทา่น ส าหรับความไวว้างใจและการสนับสนุนอยา่งตอ่เนือ่งดว้ยดตีลอดมา 

 

 นายธรรมนูญ จลุมณีโชต ิ(ผูถ้อืหุน้) มขีอ้เสนอแนะดงันี ้ 

 กอ่นการเริม่ประชมุ ประธานฯ ควรสอบถามผูถ้อืหุน้วา่มคีวามเห็นอย่างไรกับวาระการประชมุ เพือ่เป็นการ

สง่เสรมิและยกระดบัใหก้ารประชมุมธีรรมาภบิาลทีส่งูขึน้  

 มคีวามเห็นตอ่วาระการประชมุดงันี ้ 

วาระที ่1  เรือ่งรับทราบรายงานผลการด าเนนิงาน เป็นวาระรับทราบ ไมต่อ้งมกีารพจิารณา  

วาระที ่4 เรอืงพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ ไม่ตอ้งใชค้ าวา่

ใหม่ เนื่องจากเป็นการเสนอชือ่กรรมการเดมิกลับเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระ ไม่ใช่เป็นการ

เสนอชือ่กรรมการใหม ่ 

 ประธานทีป่ระชมุควรแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบเกีย่วกับแนวโนม้ของธุรกจิ ในวาระตน้ๆ เนื่องจากผูม้าประชมุ

ยังอยูก่นัมาก  

 ควรพจิารณาก าหนดใหม้กีารประชมุเร็วขึน้ ประมาณตน้เดอืนเมษายน 



 
3 บริษทั บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี จ ำกดั (มหำชน)                          รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2557 

 เอกสารประกอบการประชมุท าไดด้ ีแต่ขอใหร้ะบุ วัน/เดอืน/ปี เพิม่เตมิในรายงานของประธานกรรมการ 

และขอชมเชยการท างานทีม่ผีลงานดเียีย่ม 

 

 ประธานฯ ชีแ้จงวา่ 

 ถา้ผูถ้อืหุน้ท่านใดตอ้งการเสนอวาระการประชมุ ทางบรษัิทเปิดโอกาสใหเ้สนอไดใ้นการพจิารณาวาระ

สดุทา้ย ซึง่จะพจิารณาไปตามล าดับ 

 การซกัถามเรือ่งผลการด าเนนิงาน ขออนุญาตพจิารณาไปตามวาระทีก่ าหนด 

 หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดมีขอ้ซักถาม นอกเหนือจากวาระ ทางผูบ้รหิารจะเปิดโอกาสใหซ้ักถามในตอนทา้ย 

เมือ่ไดม้กีารพจิารณาตามวาระครบถว้นแลว้  

 ส าหรับขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการจัดการประชมุ ทางผูบ้รหิารจะรับเรือ่งไวพ้จิารณา 

 

 ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาระเบยีบวาระการประชมุ ซึง่ประกอบดว้ยวาระทัง้หมด 7 วาระ ตามล าดบั

ดงัตอ่ไปนี้ 

วาระที ่1 พจิารณารบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานในปี 2556 และรบัรองรายงานประจ าปี 2556 

 ประธานฯ ไดข้อใหท้ีป่ระชมุรับทราบรายงานผลการด าเนนิงานในปี 2556 และรับรองรายงานประจ าปี 2556 
โดยบริษัทไดจั้ดส่งเอกสารพรอ้มกับหนังสอืเชญิประชุมแลว้ รายละเอียดตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 1 และขอใหน้าง 

จันทรจ์ริา สมัครไทย กรรมการ และผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ สายงานสนับสนุน-1 น าเสนอรายละเอยีดเกีย่วกับวาระนี้
ตอ่ทีป่ระชมุ  

  นางจันทร์จิรา สมัครไทย น าเสนอผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2556 เป็นปีที่บริษัทประสบ

ความส าเร็จเป็นอยา่งมาก บรษัิทมรีายไดร้วมเพิม่ขึน้เป็น 3,929 ลา้นบาท จากรายไดร้วม 3,653 ลา้นบาท ในปี 2555 
ส าหรับโครงสรา้งรายไดใ้นปี 2556 มกีารรับรูร้ายไดจ้ากงาน Modularization จ านวน 3,319 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จาก 

2,564 ลา้นบาทในปี 2555 โดยมีสาเหตุจากการรับรูร้ายไดจ้ากโครงการ APLNG เพิม่มากขึน้ ซึง่ลูกคา้รายนี้ได ้
มอบหมายงานเพิม่เตมิใหบ้รษัิทอยา่งตอ่เนือ่งในปีทีผ่า่นมา  

ส าหรับก าไรสทุธขิองบรษัิทเพิม่จาก 793 ลา้นบาทในปี 2555 เป็น 1,206 ลา้นบาทในปี 2556 ซึง่คดิเป็น
การเพิม่ขึน้รอ้ยละ 52 เนื่องจากบรษัิทมกี าไรขัน้ตน้ทีเ่พิม่สงูขึน้ถงึรอ้ยละ 51 จากการทีต่น้ทนุงานตามสญัญาในปี 

2556 ลดลง เกดิจากบรษัิทไดรั้บงานสว่นเพิม่เตมิ ซึง่เป็นงานทีม่ตีน้ทุนต ่ากว่างานสัญญาตัง้ตน้ อกีทัง้มกีารรับรู ้

รายไดจ้ากงาน Modularization ในสดัสว่นทีส่งูขึน้ และมกีารบรหิารจัดการโครงการทีม่ปีระสทิธภิาพ จงึท าใหก้ าไร
สทุธขิองบรษัิทเพิม่สงูขึน้ 

ในสว่นของอตัราสว่นความสามารถในการท าก าไรของบรษัิทในปี 2556 บรษัิทมอีัตราก าไรสทุธริอ้ยละ 30.7 
ของรายไดร้วม ซึง่เพิม่จากรอ้ยละ 21.7 ในปี 2555 เนือ่งจากบรษัิทมอีตัราก าไรขัน้ตน้ทีเ่พิม่สงูขึน้ โดยมสีาเหตตุามที่

ไดก้ลา่วมาแลว้ในขา้งตน้ 

ในดา้นฐานะการเงนิของบรษัิททีผ่า่นมาบรษัิทมฐีานะการเงนิทีแ่ข็งแกร่ง โดยสว่นของผูถ้อืหุน้รวมของบรษัิท
เพิม่ขึน้อย่างมนัียส าคัญเป็น 4,392 ลา้นบาทในปี 2556 เพิม่จาก 1,299 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2555 ซึง่มสีาเหตจุาก 

เงนิสดทีเ่พิม่ขึน้อยา่งมากจากการเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุแกป่ระชาชนเป็นครัง้แรกจ านวน 80 ลา้นหุน้ ในชว่งเดอืน
พฤศจกิายนปี 2556 รวมถงึก าไรสุทธขิองปี 2556 ทีเ่พิ่มขึน้ สง่ผลใหก้ าไรสะสมของบรษัิทเพิม่ขึน้จาก 1,075  

ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2555 เป็น 1,832 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2556 

  ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานในปี 2556 และรับรองรายงาน

ประจ าปี 2556 อย่างไรก็ด ีนายธรรมนูญ จุลมณีโชต ิผูถ้อืหุน้รายย่อยซึง่เขา้ประชมุดว้ยตนเองไดแ้จง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่

ในเรื่องรายงานประจ าปีนัน้ เป็นเรื่องทีต่อ้งแจง้ใหท้ีป่ระชุมรับทราบเท่านั้น ไม่จ าเป็นตอ้งใหท้ีป่ระชุมมมีตรัิบรอง
รายงานดังกล่าว ดังนั้น จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมไม่ตอ้งลงมตใินวาระนี้ โดยใหถ้ือว่าทีป่ระชุมไดรั้บทราบรายงาน

ดงักลา่วแลว้ และเมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้นขอ้เสนอดงักลา่ว ประธานฯ จงึแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่จะไม่มกีารลง
มตใินวาระนี ้และใหถ้อืวา่ทีป่ระชมุไดรั้บทราบรายงานประจ าปี 2556 ดงักลา่วแลว้ 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุรับทราบรายงานผลการด าเนนิงานและรายงานประจ าปี 2556  

 (ไมม่กีารลงคะแนนส าหรับวาระนี)้ 

 

วาระที ่2 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิส าหรบัปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้างจันทรจ์ริา สมัครไทย น าเสนอรายละเอยีดในวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ  

  



 
4 บริษทั บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี จ ำกดั (มหำชน)                          รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2557 

 นางจันทรจ์ริา สมัครไทย น าเสนอรายละเอยีดตอ่ทีป่ระชมุวา่ ตามพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 มาตรา 112 ก าหนดวา่คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารท างบดลุและบญัชกี าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบบัญชี

ของบรษัิท เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตใินการประชมุสามัญประจ าปี 

 
 งบการเงนิของบรษัิท ส าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2556 ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชแีลว้ โดย

ผูส้อบบญัชไีดแ้สดงความเห็นวา่ งบการเงนิดงักลา่วไดแ้สดงฐานะการเงนิของบรษัิท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 และ

ผลการด าเนนิงานและกระแสเงนิสด ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ โดยมรีายละเอยีดตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 (หัวขอ้ “งบการเงนิ”) 

 
            โดยฐานะทางการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิทในปี 2556 ทีผ่า่นมา สามารถสรุปสาระสาคญัไดด้งันี้ 

 
ฐานะทางการเงนิและ 
ผลการด าเนนิงาน 

ปี 2556  
 (ลา้นบาท)  

ปี 2555  
 (ลา้นบาท)  

เปลีย่นแปลง  
(%)  

สนิทรัพยร์วม  4,836  1,883  257 % 

หนีส้นิรวม  445  584  -24 % 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้  320  224  43 % 

สว่นของผูถ้อืหุน้  4,392  1,299  238 % 

รายไดร้วม  3,929  3,653  8 % 

รายไดต้ามสัญญา  3,910  3,614  8 % 

ก าไรสทุธ ิ 1,206  793  52 % 

ก าไรตอ่หุน้ (บาท/หุน้)*  4.93  3.53  39 % 

                     * การค านวณก าไรตอ่หุน้ค านวณจากจ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้เฉลีย่ถว่งน ้าหนักในแตล่ะปี 

 

 ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพิม่เตมิหรอืไม ่ 
 

 นายธรรมนูญ จลุมณีโชต ิ(ผูถ้อืหุน้) มขีอ้เสนอแนะและขอ้ซกัถามดงันี ้

 ในรายงานผูส้อบบัญชคีวรมกีารลงวันทีร่ายงานว่าเป็นวันทีเ่ท่าไร คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุม

ตรวจสอบในวันทีเ่ทา่ไร และคณะกรรมการบรษัิทไดป้ระชมุเมือ่ไร จากการตรวจสอบพบวา่ผูส้อบบัญชี

รายงานวันที ่24 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่พบว่าคณะกรรมการตรวจสอบประชุมเมื่อไร แต่คณะกรรมการ

บริษัทมีประชุมในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 จึงขอเสนอว่าในปีต่อไปควรจัดปฏิทนิการประชุมให ้

สอดคลอ้งกับ ม. 82 ของ พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ่มเตมิครัง้ที่ 3/2551 เพื่อใหม้ี 

ธรรมาภบิาลเพิม่สงูขึน้ โดยตอ้งจัดสง่เอกสารใหค้ณะกรรมการเพือ่พจิารณาอยา่งนอ้ยไมต่ า่กวา่ 7 วนั 

 ควรจัดท าตารางแสดงรายละเอยีดเปรยีบเทยีบขอ้มลู 3 ปี เชน่ ปี 2554, 2555 และ 2556  

 ตามทีร่ายงานวา่ก าไรตอ่หุน้เป็น 4.93 บาทตอ่หุน้ แตห่ากหารก าไรสทุธดิว้ยจ านวนหุน้ น่าจะเป็น 3.77 

บาทตอ่หุน้ ขอใหช้ีแ้จง 

 

 ประธานฯ ชีแ้จงดงันี ้ 

 ทางผูบ้รหิารจะรับขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัก าหนดวนัทีไ่ปพจิารณา  

 การน าเสนอรายงานในปีหนา้จะเพิม่ขอ้มลูเปรยีบเทยีบ 3 ปี ตามทีผู่ถ้อืหุน้แนะน ามา  

 ในสว่นของก าไรตอ่หุน้ทางบรษัิทค านวนโดยใชว้ธิถีัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก ไม่ใชก่ารหารดว้ยจ านวนหุน้ทีม่ี

ในปัจจบุนั 

 

 นายสมชาย เอกอุดมสนิ (ผูรั้บมอบฉันทะ) สอบถามว่า สนิทรัพยข์องบรษัิทในปี 2554 มีจ านวน 985 ลา้น

บาท ปี 2555 เตบิโตเป็น 1,883 ลา้นบาท และปี 2556 เตบิโตเป็น 4,836 ลา้นบาท การเตบิโตแบบกา้วกระโดดของ

สนิทรัพยจ์ากปี 2554 มสีาเหตจุากอะไร 

 

 นางจันทร์จริา สมัครไทย ชีแ้จงวา่ สนิทรัพยท์ีเ่พิม่ขึน้ในปี 2556 สว่นหนึ่งมาจากการทีบ่รษัิทเสนอขายหุน้

สามัญเพิม่ทนุตอ่ประชาชนครัง้แรก ซึง่สว่นใหญเ่ป็นเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้ 

 
เมือ่ไม่มกีารซักถามหรอืเสนอแนะอย่างใดเพิม่เตมิอกี ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2556 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ผ่านการสอบทานความ
ถูกตอ้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ ซึง่ตามขอ้บังคับของบรษัิท  

ในวาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บ

มอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตงิบการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2556 ดว้ยคะแนนเสยีง

ดงันี ้ 



 
5 บริษทั บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี จ ำกดั (มหำชน)                          รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2557 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ านวน (เสยีง) 279,161,830 0 0 

รอ้ยละ 100.00 0.00 - 

หมายเหต:ุ  จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงไมนั่บเป็นฐานในการนับคะแนน และในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้และ
ผูรั้บมอบฉันทะมาประชมุเพิม่อกีจ านวน 2,580,503 เสยีง 

 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรเป็นส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผล
ประกอบการ ปี 2556 

  ประธานฯ ไดข้อให ้นางจันทรจ์ริา สมัครไทย น าเสนอรายละเอยีดในวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ  
 

 นางจันทร์จริา สมัครไทย ไดน้ าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชมุว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรษัิท

มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ซึง่ก าหนดวา่บรษัิทตอ้งจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปีหักดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุส ารองนี้จะมจี านวนไม่

นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน เวน้แตบ่รษัิทจะมขีอ้บงัคบัหรอืกฎหมายอืน่ก าหนดใหต้อ้งมทีนุส ารองมากกวา่
นัน้ จงึเห็นสมควรใหม้กีารจัดสรรก าไรสทุธจิ านวน 8 ลา้นบาท เพื่อเป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย ซึง่ท าใหเ้งนิส ารอง

ตามกฎหมายเพิม่ขึน้จาก 24 ลา้นบาท เป็น 32 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน  
 

 พรอ้มกนันี ้ไดเ้สนอเพือ่พจิารณาการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2556 โดยนโยบายการจ่ายเงนิ

ปันผลของบรษัิทก าหนดวา่ “บรษัิทมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธจิากงบ
เฉพาะกจิการ ภายหลงัหักภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลและหลังหักส ารองตา่งๆ ทกุประเภทตามทีก่ฎหมายก าหนดและตามที่

ก าหนดไวใ้นขอ้บังคับของบรษัิท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กับความ
จ าเป็นและความเหมาะสมอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร”  

 ส าหรับผลการด าเนนิงานในปี 2556 บรษัิทมกี าไรสทุธสิ าหรับปี จ านวน 1,206.30 ลา้นบาท และคดิเป็น

ก าไรตอ่หุน้ 4.93 บาทตอ่หุน้ ซึง่บรษัิทไดพ้จิารณาอยา่งรอบคอบโดยค านงึถงึสภาวะการประกอบธรุกจิ สภาวะทาง
การตลาด โอกาสในการลงทนุและปัจจัยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ พบวา่บรษัิทมกีระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่ะจา่ยเงนิปันผลใน

อตัราหุน้ละ 2.40 บาท รวมเป็นเงนิจ านวน 768.00 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 63.67 ของก าไรสทุธสิ าหรับปี 
ซึง่เป็นการจา่ยปันผลจากผลการด าเนนิงานปี 2556 และก าไรสะสมในสว่นของก าไรจากกจิการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการ

ลงทนุ (BOI) ทัง้นี ้เงนิปันผลดังกลา่วจะไดรั้บยกเวน้ ไมต่อ้งหักภาษี ณ ทีจ่า่ย และไม่สามารถน าไปเครดติภาษีได ้

 
 ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้เพื่อ

พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรเป็นส ารองตามกฎหมาย และอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2556 
ดงันี ้  

1) พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรจ านวน 8.00 ลา้นบาท เป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย รวมเป็น 32.00 ลา้นบาท 
ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษัิท 

2) พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล ในอัตราหุน้ละ 2.40 บาท รวมเป็นเงนิจ านวน 768.00 ลา้นบาท เป็นการ

จ่ายจากก าไรจากผลการด าเนนิงานปี 2556 และก าไรสะสมในสว่นของก าไรจากกจิการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิ
การลงทนุ (BOI) ทัง้นี ้เงนิปันผลดงักลา่วไดรั้บการยกเวน้ไมต่อ้งหักภาษี ณ ทีจ่า่ย   

 
ทัง้นี้ จะก าหนดใหว้ันพฤหัสบดทีี ่8 พฤษภาคม 2557 เป็นวันใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ (Record Date) ในการไดรั้บ

เงนิปันผล โดยจะรวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ดว้ยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน้ในวันศกุรท์ี ่9 พฤษภาคม 2557 และจ่ายปันผล
ในวนัศกุรท์ี ่23 พฤษภาคม 2557 

 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ 

 
 นายธรรมนูญ จลุมณีโชต ิ(ผูถ้อืหุน้) มขีอ้ซักถามเกีย่วกับการก าหนดวันจ่ายเงนิปันผล โดยเมือ่มกีารก าหนด

วันใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เป็นวันที ่8 พฤษภาคม 2557 เมือ่ทุกอย่างพรอ้มเพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพในการบรหิารจัดการ และ

ประสทิธภิาพของผูบ้รหิาร เหตุใดตอ้งรอจ่ายเงนิปันผลในวันที ่23 พฤษภาคม 2557 ซึง่ทาง TSD ใชเ้วลาในการ

ด าเนนิการไม่เกนิ 7 วัน เห็นควรเสนอใหจ้่ายเงนิปันผลไม่เกนิวันที ่15 พฤษภาคม 2557 และมขีอ้ซักถามอกีประเด็น

หนึ่งเพื่อมิใหเ้กิดความผิดพลาดในการประชุม ขอใหย้ืนยันว่าก าไรต่อหุน้ 4.93 บาท เป็นตัวเลขที่ถูกตอ้งแลว้ 

เนื่องจากเมือ่น าอัตราการจ่ายปันผล 2.40 บาทตอ่หุน้ ไปหารดว้ยก าไรตอ่หุน้ 4.93 บาท แลว้ไม่สามารถค านวนเพื่อ

หาอตัราการจา่ยปันผลทีร่อ้ยละ 63.67 ของก าไรสทุธไิด ้ 

 

 ประธานฯ ชีแ้จงในเรือ่งระยะเวลาการจา่ยปันผลวา่ ตามระเบยีบขอ้บงัคบัของตลาดหลักทรัพยฯ์ หลังทีป่ระชมุ

ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมัตกิารจ่ายปันผลแลว้ จะตอ้งมกีารปิดสมุดทะเบยีนอกีครัง้กอ่นการจ่ายเงนิปันผล เพือ่เปิดโอกาสให ้

ผูถ้อืหุน้มเีวลาในการซือ้ขายหุน้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการ และมขีัน้ตอนการด าเนนิการของ TSD ทีต่อ้งเตรยีมการกอ่นจะ



 
6 บริษทั บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี จ ำกดั (มหำชน)                          รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2557 

จ่ายปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ได ้แต่ทางผูบ้ริหารจะรับขอ้เสนอแนะไปพจิารณาว่ามขี ึน้ตอนใดทีท่างบริษัทสามารถปรับลด

ระยะเวลาใหส้ัน้ลงได ้ส าหรับประเด็นเรือ่งการค านวนก าไรตอ่หุน้ ทางบรษัิทค านวนตามจ านวนหุน้ถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก

ตามทีไ่ดอ้ธบิายกอ่นหนา้นี้ แตใ่นการค านวณอัตราการจ่ายปันผล จะเป็นการค านวนจากฐานของก าไรสทุธกิับจ านวน

หุน้ทัง้หมด ซึง่เป็นฐานทนุใหม ่ดงันัน้ตวัเลขจงึแตกตา่งกนั ตามวตัถปุระสงคข์องการน าเสนอทีต่า่งกนั  

 
เมือ่ไม่มกีารซักถามอย่างใดเพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง โดยในวาระนี้ตอ้งไดรั้บ

อนุมัตจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่า

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรจ านวน 8.00 ลา้นบาท เป็นเงนิส ารองตาม
กฎหมาย รวมเป็น 32.00 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษัิท และมมีติ

อนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 2.40 บาท รวมเป็นเงนิจ านวน 768.00 ลา้นบาท ซึง่เป็นการ
จา่ยปันผลจากผลการด าเนนิงานปี 2556 และก าไรสะสมในสว่นของก าไรจากกจิการทีไ่ดรั้บการ

สง่เสรมิการลงทนุ (BOI) ดงันัน้ เงนิปันผลดงักลา่วจะไดรั้บยกเวน้ ไม่ตอ้งหักภาษี ณ ทีจ่า่ย  

โดยก าหนดรายชือ่ผูม้สีทิธรัิบเงนิปันผล (Record Date) ในวนัพฤหัสบดทีี ่ 8 พฤษภาคม 2557 และ
ใหร้วบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ดว้ยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ในวนัศกุรท์ี ่9 พฤษภาคม 2557 
และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวันศกุรท์ี ่23 พฤษภาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ านวน (เสยีง) 279,194,530 0 0 

รอ้ยละ 100.00 0.00 - 

หมายเหต:ุ  จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงไมนั่บเป็นฐานในการนับคะแนน และในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้และ

ผูรั้บมอบฉันทะมาประชมุเพิม่อกีจ านวน 32,700 เสยีง  
 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหนง่ตามวาระ 

 

 ประธานฯ แจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีขอใหก้รรมการทีต่อ้งออกตาม
วาระ และไดรั้บการเสนอชือ่กลับเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง คอื นายคลิ ยัง ล ีนายเชงิ จนิ ล ีและนายบุญชว่ย  

กอ่กจิโรจน ์ออกจากทีป่ระชมุระหวา่งการพจิารณาในวาระนี้ และขอใหเ้ลขานุการเป็นผูช้ ีแ้จงรายละเอยีดตอ่ทีป่ระชมุ 

 
เลขานุการ ไดช้ีแ้จงวา่ ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับของบรษัิทขอ้ 17 

ก าหนดใหใ้นการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็น
อตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกับสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลอืกใหก้ลับเขา้มารับต าแหน่งอกีได ้และกรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่ง
ในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ ใหจั้บสลากกัน สว่นปีหลังๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่ง

นานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

 
ปัจจุบัน บรษัิทมกีรรมการทัง้ส ิน้ 9 ทา่น ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 นี้ มกีรรมการทีต่อ้งออก

จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก ่

1) นายคลิ ยัง ล ี กรรมการ 

2) นายเชงิ จนิ ล ี กรรมการ 

3) นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์ กรรมการอสิระ 
 

ปัจจบุนับรษัิทยังไมม่กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการทีม่สีว่น
ไดเ้สยีไดพ้จิารณาคณุสมบัตใินดา้นตา่งๆ โดยดถูงึความเหมาะสมดา้นคณุวฒุ ิประสบการณ์ และความเชีย่วชาญจาก

หลากหลายวชิาชพี รวมถงึผลการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบรษัิทในชว่งทีผ่่านมาแลว้ เห็นวา่กรรมการทัง้ 3 ทา่น มี

คณุสมบตัเิหมาะสม สมควรไดรั้บการแตง่ตัง้กลับเขา้เป็นกรรมการของบรษัิทตอ่อกีวาระหนึง่ โดยประวัตยิ่อและขอ้มูล
ของกรรมการทัง้ 3 ทา่น ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 ทีไ่ดส้ง่ไปพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุแลว้ 

 
ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่น กลับเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึง่ 

โดยกรรมการล าดับที่ 3 จะเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดตามขอ้บังคับ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 

ประธานฯ ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงในวาระนีโ้ดยพจิารณาการแตง่ตัง้กรรมการทลีะต าแหน่ง เพือ่ให ้
เป็นไปตามแนวทางการก ากับดแูลกจิการทีด่ ี บรษัิทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทกุรายทีเ่ขา้ประชมุ ทัง้กรณี 

“เห็นดว้ย” “ไมเ่ห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” โดยเก็บบัตรที ่ “ไมเ่ห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” ในการแตง่ตัง้
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กรรมการทลีะราย เพือ่ไปตรวจนับคะแนนกอ่น หลงัจากนัน้จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูท้ี ่ ”เห็นดว้ย” ในการพจิารณา

แตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ราย พรอ้มกนัในคราวเดยีว 
 

4.1 นายคลิ ยงั ล ี(กรรมการ)  
 

ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาแตง่ตัง้ นายคลิ ยัง ล ีกลับเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอกีวาระ

หนึง่ 

 

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ (ผูถ้ ือหุน้) เสนอแนะว่า ในวาระนี้เป็นการเสนอชือ่กรรมการที่พน้จาก

ต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีครัง้หนึง่ จงึไม่ใชก่ารแตง่ตัง้กรรมการใหม่ และบรษัิทควรแจง้ให ้
ผูถ้อืหุน้ทราบว่ากรรมการทีจ่ะเลอืกกลับเขา้ด ารงต าแหน่งอกีครัง้หนึ่งแต่ละท่านนั้น ไดท้ าประโยชน์หรือช่วยเหลอื

บรษัิทอยา่งไรบา้ง เพือ่เป็นขอ้มลูใหผู้ถ้อืหุน้ใชป้ระกอบการพจิารณา   
 

 ประธานฯ ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า นายคลิ ยัง ล ีเป็นผูก้อ่ตัง้บรษัิท และดแูลในดา้นการด าเนนิธุรกจิมาโดย

ตลอด 

 

เมือ่ไมม่กีารซกัถามหรอืเสนอแนะอยา่งใดเพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาการแตง่ตัง้

นายคลิ ยัง ล ีกลบัเขา้เป็นกรรมการอกีวาระหนึง่ วาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพิจารณาแลว้ มีมตอินุมัตแิต่งตัง้ นายคลิ ยัง ล ีทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเขา้

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตอ่อกีวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ านวน (เสยีง) 279,193,530 0 1,000 

รอ้ยละ 100.00 0.00 - 

หมายเหต:ุ จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงไมนั่บเป็นฐานในการนับคะแนน 

 
4.2 นายเชงิ จนิ ล ี(กรรมการ)  

 
ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาแตง่ตัง้ นายเชงิ จนิ ล ีกลับเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอกีวาระ

หนึง่ และไดข้อใหน้างจันทรจ์ริา สมัครไทย ใหข้อ้มลูของนายเชงิ จนิ ล ีเพิม่เตมิตอ่ทีป่ระชมุ  
 

นางจันทรจ์ริา สมัครไทย ไดช้ีแ้จงวา่ นายเชงิ จนิ ล ี เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถในเรือ่งของงาน

โครงการ งานดา้นการผลติ มปีระสบการณ์เป็นผูเ้ชีย่วชาญในดา้นการผลติผลติภัณฑต์า่งๆ ของบรษัิทมาอยา่งตอ่เนือ่ง  
 

เมือ่ไม่มกีารซักถามอย่างใดอกี ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาการแตง่ตัง้ นายเชงิ จนิ ล ีกลับ
เขา้เป็นกรรมการอกีวาระหนึง่ วาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตแิต่งตัง้ นายเชงิ จนิ ล ีทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเขา้

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตอ่อกีวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ านวน (เสยีง) 279,193,530 0 1,000 

รอ้ยละ 100.00 0.00 - 

หมายเหต:ุ  จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงไมนั่บเป็นฐานในการนับคะแนน 

 

4.3 นายบุญชว่ย กอ่กจิโรจน ์(กรรมการอสิระ)  
 

ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ นายบุญช่วย ก่อกจิโรจน์ กลับเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอกีวาระหนึ่ง และไดข้อใหน้างจันทร์จริา สมัครไทย ใหข้อ้มูลของนายบุญช่วย ก่อกจิโรจน์ เพิ่มเตมิต่อ 

ทีป่ระชมุ  
 

นางจันทรจ์ริา สมัครไทย ไดช้ีแ้จงวา่ นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์ เป็นกรรมการอสิระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ มคีวามรูค้วามสามารถในดา้นการควบคมุคณุภาพ ระบบ ISO ระบบคณุภาพตา่งๆ การตรวจสอบ
ภายใน ระบบการควบคมุภายใน ซึง่ชว่ยแนะน าบรษัิทใหม้กีารควบคมุเป็นไปตามระบบคณุภาพตา่งๆ  
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เมือ่ไมม่กีารซกัถามอยา่งใดเพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาการแตง่ตัง้  นายบญุชว่ย 

กอ่กจิโรจน์ กลับเขา้เป็นกรรมการอกีวาระหนึง่ วาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตแิตง่ตัง้ นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์ ทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตอ่อกีวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ านวน (เสยีง) 279,193,530 0 1,000 

รอ้ยละ 100.00 0.00 - 

หมายเหต:ุ  จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงไมนั่บเป็นฐานในการนับคะแนน 
 

 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 

 ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการ ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ  

 
 เลขานุการ ไดช้ีแ้จงว่า ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดว่าการจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมตขิองทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ ซึง่ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม 

(2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ ส าหรับการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการของบรษัิทประจ าปี 
2557 ไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอา้งองิจากบริษัท 

จดทะเบยีนทีอ่ยู่ในกลุ่มธุรกจิเดยีวกัน ระดับรายได ้และระดับมูลคา่หลักทรัพยต์ามราคาตลาดในชว่งเดยีวกัน รวมถงึ
พจิารณาจากผลการด าเนนิงานของบรษัิทและภาระหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของกรรมการ 

 
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 มรีายละเอยีดดงันี ้

1) พจิารณาอนุมัตกิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2557 โดยใหค้งอตัราเดยีวกบัปี 2556 แบง่เป็น 

 
ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ 
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คา่เบีย้ประชมุ 

(บาท/คน/ครัง้) 

40,000 15,000 15,000 15,000 

คา่ตอบแทนรายเดอืน 
(บาท/คน/เดอืน) 

40,000 15,000 15,000 15,000 

คา่เดนิทาง  
(บาท/คน/ครัง้) 

7,500 7,500 7,500 7,500 

คา่ทีพ่ัก  
(กรณีมคีวามจ าเป็น)  

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

หมายเหตุ: 1) เบีย้ประชมุจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ 
 2) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารพจิารณาไมรั่บเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนในสว่นนี ้

 

2) พิจารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิค่าบ าเหน็จประจ าปี ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2556 โดยพิจารณาจาก 

ผลการด าเนินงานโดยใหค้ านวณจ่ายตามระยะเวลาที่กรรมการด ารงต าแหน่ง และมอบหมายให ้
คณะกรรมการด าเนนิการจัดสรรคา่บ าเหน็จประจ าปีใหก้บักรรมการแตล่ะทา่นตามทีเ่ห็นสมควร  

โดยมูลคา่รวมคา่ตอบแทนท ัง้สองสว่น มจี านวนเงนิไมเ่กนิ 13.50 ลา้นบาท 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ 

 
 นายธรรมนูญ จุลมณีโชต ิ(ผูถ้อืหุน้) เสนอแนะว่า กรรมการมีภารกจิหนา้ทีเ่หมอืนกันหมด ยกเวน้ประธาน

กรรมการจะมหีนา้ทีเ่พิม่ในฐานะเป็นประธาน เชน่ การลงนาม การเชญิประชมุกรรมการ ซึง่โดยทั่วไปประธานกรรมการ

จะรับค่าตอบแทนมากกว่ากรรมการท่านอืน่รอ้ยละ 25.00 และรองประธานกรรมการจะไดม้ากกว่ากรรมการท่านอืน่ 

รอ้ยละ 12.50 จงึขอเสนอแนะใหบ้รษัิทน าหลกัเกณฑน์ีม้าใชใ้นการพจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และส าหรับ

ตวัเลขการจา่ยบ าเหน็จกรรมการ ควรแสดงถงึเงนิบ าเหน็จทีก่รรมการแตล่ะทา่นจะไดรั้บดว้ย 

 

 ประธานฯ ชีแ้จงวา่ บรษัิทจะรับขอ้เสนอไปพจิารณา ส าหรับขอ้มูลเปรยีบเทยีบเพือ่ใหเ้ห็นภาพชดัเจนมากขึน้ 

ในสว่นผลตอบแทนกรรมการ บรษัิทพจิารณาความเหมาะสมตามขนาดของธุรกจิและผลการด าเนินงาน ถา้พจิารณา

เทยีบเคยีงกับตัวเลขก าไร จะเท่ากับรอ้ยละ 1.12 และถา้เปรียบเทียบกับจ านวนเงินปันผลที่พิจารณาจ่ายใหก้ับ 

ผูถ้อืหุน้ จะเทา่กบัรอ้ยละ 1.67 

 



 
9 บริษทั บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี จ ำกดั (มหำชน)                          รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2557 

 นายธรรมนูญ จุลมณีโชต ิ(ผูถ้อืหุน้) ใหข้อ้มูลเพิม่เตมิวา่ โดยทั่วไปผลตอบแทนกรรมการจะคดิจากผลก าไร

สทุธ ิสว่นใหญจ่ะอยูใ่นชว่งประมาณรอ้ยละ 0.30 - 1.00 ของก าไรสทุธ ิขึน้กบัขนาดของของบรษัิท ส าหรับจ านวนเงนิ

ทีเ่สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตกิารจา่ยนัน้ ไมม่ขีอ้ขดัขอ้งแตอ่ยา่งใด แตข่อใหม้กีารก าหนดหลักเกณฑท์ีแ่น่ชดั จงึ

ขอแจง้เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาตอ่ไป 

 

 ประธานฯ ชีแ้จงวา่ บรษัิทไดม้กีารพจิารณาความเหมาะสมตามขนาดของธุรกจิ พจิารณาเปรยีบเทยีบการจ่าย

คา่ตอบแทนของบรษัิททีอ่ยูใ่นกลุม่ธรุกจิเดยีวกนั และพจิารณาจากผลการด าเนนิงาน  

 

 นางสาวรุ่งเรอืง เงางามรัตน ์(ผูถ้อืหุน้) สอบถามวา่ คา่ตอบแทนทีแ่จง้วา่เป็นตวัเลขรอ้ยละ 1.12 นี้เป็นตัวเลข

รอ้ยละของก าไรใชห่รือไม่ และไดจ้่ายไปแลว้ใชห่รือไม่ จงึมคี าถามว่า หากบริษัทขาดทุนจะก าหนดค่าตอบแทน

อยา่งไร 

 

 ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ตัวเลขรอ้ยละทีน่ ามาแสดงนัน้ เป็นการเทยีบเคยีงกับก าไรสทุธปีิ 2556 เพือ่ใหเ้ห็นภาพ 

อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนทีเ่สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณานัน้แบ่งเป็นสองสว่น สว่นแรกเป็นค่าตอบแทนทีเ่ป็นค่าเบีย้

ประชมุและค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรับปี 2557 และสว่นทีส่องคอืค่าบ าเหน็จส าหรับปี 2556 ซึง่พจิารณาจากผล

ประกอบการปี 2556 ซึง่ผูถ้อืหุน้ไดท้ราบตวัเลขแลว้วา่บรษัิทมผีลประกอบการทีม่กี าไรเป็นจ านวนเทา่ไร ถา้ปีใดบรษัิท

มกี าไรมาก ค่าตอบแทนในสว่นนี้ย่อมสูงตามผลประกอบการ แต่หากปีใดขาดทุน บริษัทก็ตอ้งพจิารณาตามความ

เหมาะสมตอ่ไป 

 

 นางสาวสวุรรณี เชยีรศริชิัยยุทธ (ผูถ้อืหุน้) สอบถามวา่ ค่าทีพั่กทีก่ าหนดว่าจ่ายตามจรงินัน้ บรษัิทมเีกณฑ์

ก าหนดอยา่งไร มกีารตัง้งบประมาณในสว่นนีเ้ทา่ไร และในปี 2556 มกีารจา่ยเป็นจ านวนเทา่ไร  

 

 ประธานฯ ชี้แจงว่า ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีค่าใชจ้่ายในส่วนนี้เกิดขึ้น โดยปกติการประชุม

คณะกรรมการจะจัดใหม้ขี ึน้ทีส่ านักงานของบรษัิท ซึง่ตัง้อยู่ทีจ่ังหวัดระยอง กรรมการจะเดนิทางแบบเชา้ไปเย็นกลับ 

แตบ่รษัิทไดก้ าหนดกรอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี้ เผือ่ไวใ้นกรณีทีม่คีวามจ าเป็น ส าหรับการตัง้งบประมาณนัน้ ไม่ไดม้กีาร

ก าหนดเป็นตัวเลขไว ้โดยวธิปีฏบิัตขิองทางบรษัิทจะมรีายชือ่โรงแรมทีไ่ดต้ดิต่อใชบ้รกิารจองหอ้งพักเป็นประจ าอยู่

แลว้ 

 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืเสนอแนะอยา่งใดเพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัต ิ
คา่ตอบแทนกรรมการตามทีเ่สนอ ในวาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สองใน

สาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุ 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ านวน (เสยีง) 279,168,837 30,000 700 

รอ้ยละ 99.99 0.01 0.00 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะมาประชมุเพิม่อกีจ านวน 5,007 เสยีง 

 

 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2557 

 
 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายบุญชว่ย ก่อกจิโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ น าเสนอรายละเอยีดในวาระนี้ต่อ 

ทีป่ระชมุ  

 
 นายบญุชว่ย ก่อกจิโรจน์ น าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชมุ ว่าตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 

2535 มาตรา 120 ก าหนดใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปีแตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ีและก าหนดจ านวนเงนิคา่สอบบัญชี

ของบรษัิททกุปี ในการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชจีะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีก็ได ้

 

  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาการปฎบิัตงิานของส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ในปีทีผ่่านมา มี
ความเห็นว่า ส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท และผูส้อบบัญชขีองส านักงานมคีวามเชีย่วชาญดา้นการตรวจสอบ

ธรุกจิบรกิารรับเหมากอ่สรา้ง รวมทัง้ใหค้ าแนะน าและใหค้ าปรกึษาในเรือ่งเกีย่วกับบัญช ีภาษีอากร และระบบควบคมุ
ภายในไดเ้ป็นอย่างดี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรใหเ้สนอคณะกรรมการพิจารณาเสนอต่อ 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชจีากส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ไดแ้ก ่ 

 นางเกษร ี ณรงคเ์ดช  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่0076  หรอื  



 
10 บริษทั บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี จ ำกดั (มหำชน)                          รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2557 

 นางณัฐสรัคร ์ สโรชนันทจ์นี  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4563  หรอื  

 นายสมุติร ์ ขอไพบลูย ์ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4885  หรอื  

 นายชยัยทุธ  องัศวุทิยา ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3885  

เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท ประจ าปี 2557 โดยผูส้อบบัญชตีามรายชือ่ทีเ่สนอ และส านักงาน เอ.เอ็ม.ท ี 

แอสโซซเิอท ไม่มสี่วนไดส้่วนเสยีกับบริษัท ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับบุคคลดังกล่าว พรอ้ม
เสนอใหพ้ิจารณาและอนุมัตคิ่าสอบบัญชขีองบริษัท ประจ าปี 2557 เป็นเงนิจ านวน 1,060,000 บาท ซึง่เพิ่มขึน้

ประมาณรอ้ยละ 10 จากปี 2556 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าคา่สอบบัญชทีีผู่ส้อบบัญชเีสนอมานัน้มคีวาม
เหมาะสมกบัขอบขา่ยงานผูส้อบบัญช ีความเชีย่วชาญ ความช านาญ ประเภทธุรกจิและขนาดธุรกรรมของบรษัิท โดย

บรษัิทไดม้กีารเปรยีบเทยีบคา่สอบบัญชจีากผูส้อบบญัชรีายอืน่ดว้ยแลว้ 

 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษัิท 

คา่บรกิาร 
คา่ตอบแทน  
ปี 2557 

คา่ตอบแทน  
ปี 2556 

เพิม่ข ึน้ 
(บาท) 

คา่สอบบญัช ี(Audit Fee):    
- คา่ตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี (บาท) 520,000  500,000  20,000  

- คา่สอบทานงบการเงนิระหวา่งกาล (บาท) 

จ านวน 3 ไตรมาส 510,000 450,000  60,000  

- คา่สังเกตกุารณ์ตรวจนับสต็อคคงเหลอื  
(บาท/ครัง้) 30,000  20,000  10,000  

รวมคา่สอบบญัช ี(Audit fee) ส าหรบัปี (บาท) 1,060,000 970,000 90,000 

คา่บรกิารอืน่ (Non-Audit Fee):    
- คา่ตรวจรายงานบโีอไอ (บาท/ฉบับ) 20,000  20,000  - 

หมายเหตุ:  คา่บรกิารขา้งตน้ไมร่วมค่าใชจ้่ายอืน่ ซึง่ผูส้อบบัญชจีะเรยีกเก็บตามคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

  ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้  

 นางเกษร ี ณรงคเ์ดช ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่0076  หรอื  

 นางณัฐสรัคร ์ สโรชนันทจ์นี ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4563  หรอื  

 นางสมุติร ์ ขอไพบลูย ์ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4885  หรอื  

 นางชยัยทุธ  องัศวุทิยา ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3885  

  จากส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท  เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท และอนุมัตกิ าหนดคา่ตอบแทนตามที่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณากลัน่กรอง และคณะกรรมการบรษัิทไดเ้ห็นชอบแลว้ 

 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ  

 
 นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ (ผูถ้ ือหุน้) สอบถามว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ัดประชุมเมื่อไร การ

เปรยีบเทยีบคา่สอบบัญชมีบีรษัิทใดบา้ง เป็นราคาเทา่ไร หากไม่สามารถเปิดเผยชือ่บรษัิทไดใ้หแ้จง้เป็นชือ่ A, B, C 

และเหตุผลทีข่อปรับราคาเพิม่ขึน้จากปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแลว้เห็นควรอย่างไร และมีอกีหนึ่ง
ค าถามทีถ่ามไปเมือ่สกัครู่วา่คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชมุพจิารณางบการเงนิไปในวนัทีเ่ทา่ไร 

 

 นายบุญชว่ย ก่อกจิโรจน์ ชีแ้จงว่า บรษัิทไดเ้ปรียบเทยีบค่าสอบบัญชกีับผูส้อบบัญชรีายอืน่ โดยส านักงาน 

เอ.เอ็ม.ท ีแอสโซซเิอท มคีา่บรกิารรวมทัง้สว่นของ Audit fee และ Non-audit fee รวมเป็น 1,120,000 บาท ส าหรับ

ผูส้อบบัญชอีกีรายหนึง่ทีบ่รษัิทไดส้อบถามราคาและบรกิารไป มกีารเสนอคา่บรกิารรวมทัง้สว่นของ Audit fee และ 

Non-audit fee รวมเป็นจ านวน 1,400,000 บาท ดงันัน้ทางคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแลว้วา่การเสนอปรับเพิม่

คา่สอบบัญชขีองส านักงาน เอ.เอ็ม.ท ีแอสโซซเิอท ขึน้อกีประมาณรอ้ยละ 10 นัน้มคีวามเหมาะสม เมือ่พจิารณาใน

ขอบขา่ยงาน จะเห็นวา่บรษัิทมธีุรกรรมหรอืการด าเนินงานอยู่ในเกณฑท์ีด่ขี ึน้ มจี านวนธุรกรรมมากขึน้ และผลงานที่

ผา่นมาของผูส้อบบญัชก็ีเป็นทีน่่าพอใจ 

 

 ส าหรับวนัทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชมุเพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นตอ่งบการเงนิประจ าปี 2556 นัน้ 

ไดจ้ัดใหม้ีขึน้ในวันเดียวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท คือ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ส าหรับวันที่ 25 

กมุภาพันธ ์2557 นัน้เป็นวนัทีบ่รษัิทเผยแพร่ขา่วผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพยฯ์  

 

 นางสาวรุ่งเรอืง เงางามรัตน์ (ผูถ้อืหุน้) สอบถามวา่ การทีเ่สนอรายชือ่ผูส้อบบัญชมีาใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 4 

รายชือ่นัน้ เมือ่มมีตอินุมัตแิลว้สดุทา้ยเลอืกคนใดคนหนึง่ใชห่รอืไม่ เหตใุดไม่ระบแุตง่ตัง้ผูส้อบบัญชเีป็นชือ่ส านักงาน

ไปเลย และบรษัิทแตง่ตัง้ใหส้ านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท เป็นผูส้อบบญัชมีาแลว้กีปี่ 

 



 
11 บริษทั บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี จ ำกดั (มหำชน)                          รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2557 

 ประธานฯ ตอบขอ้ซักถามว่า ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพิจารณาอนุมัตผิูส้อบบัญช ี4 ชือ่ แต่ในการด าเนินการ

ตรวจสอบ/สอบทานงบการเงินจะเป็นท่านเดียว โดยจ าเป็นจะตอ้งก าหนดทัง้ชื่อบุคคลและชื่อส านักงานเป็น 

ผูส้อบบญัชขีองบรษัิท โดยส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท เป็นผูส้อบบญัชใีหก้บับรษัิทตัง้แตปี่ 2551 

 

 นายธรรมนูญ จุลมณีโชต ิ(ผูถ้ ือหุน้) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิ่มเตมิว่า การแต่งตัง้ผูส้อบบัญชทีี่เป็นบุคคล

เดยีวกนั ท าไดไ้มเ่กนิ 5 ปี ตดิตอ่กัน ถา้หากตอ้งการจะแตง่ตัง้ส านักงานผูส้อบบัญชรีายเดมิ จะตอ้งเป็นทมีงานคนละ

ชดุกนั 

 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้ทีใ่หข้อ้เสนอแนะและจะรับไปพจิารณา เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซักถามหรอื
เสนอแนะเพิม่เตมิอย่างใดอกี ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ีและก าหนดคา่ตอบแทน

ผูส้อบบัญช ีประจ าปี 2557 ตามทีเ่สนอ ในวาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพิจารณาแลว้ มีมตอินุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชจีากส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ตาม

รายชือ่ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท ส าหรับปี 2557  

(1) นางเกษร ี ณรงคเ์ดช  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่0076  หรอื 

(2) นางณัฐสรัคร ์ สโรชนันทจ์นี  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4563  หรอื 

(3) นายสมุติร ์ ขอไพบลูย ์ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4885  หรอื 

(4) นายชยัยุทธ  องัศวุทิยา  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3885 

และอนุมัตคิา่สอบบญัช ี(Audit Fee) ประจ าปี 2557 เป็นเงนิจ านวน 1.06 ลา้นบาท ดว้ยคะแนนเสยีง

ดงันี ้ 
 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ านวน (เสยีง) 279,203,052 0 0 

รอ้ยละ 100.00 0.00 - 

หมายเหต:ุ   จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงไมนั่บเป็นฐานในการนับคะแนน และในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้และ

ผูรั้บมอบฉันทะมาประชมุเพิม่อกีจ านวน 3,515 เสยีง 

 
 

วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

 

 ประธานฯ แจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่ ไดม้กีารพจิารณาครบถว้นตามระเบยีบวาระตา่งๆ ทีไ่ดก้ าหนดในหนังสอืเชญิ

ประชมุแลว้ ส าหรับในกรณีทีจ่ะมกีารเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งอืน่ๆ นัน้ จะตอ้งมผีูถ้อืหุน้เห็นชอบดว้ยจ านวนหุน้
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 

 
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งอืน่ใดเป็นระเบยีบวาระพจิารณาเพิม่เตมิ 

 

 ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชมุวา่ มขีอ้คดิเห็นหรอืขอ้ซกัถามประการใดเพิม่เตมิหรอืไม่ ซึง่มผีูถ้อืหุน้แสดง
ความคดิเห็นและสอบถามเพิม่เตมิดงันี้ 

 
 นายธรียทุธ พชืธัญญากจิ (ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย) สอบถามวา่ ปัจจุบนัไดม้กีาร

ตืน่ตวัตอ่การตอ่ตา้นทจุรติคอรรั์ปชัน่อย่างมาก แลว้ทาง IOD ไดจ้ัดท าโครงการแนวร่วมตอ่ตา้นทจุรติคอรรั์ปชัน่ จงึมี
ค าถามวา่บรษัิทสนใจทีจ่ะเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน่กับทาง IOD หรอืไม ่ และบรษัิทมคีวาม

สนใจทีจ่ะน านโยบายหรอืแผนงานไปใชใ้นบรษัิทอย่างไร  

 

 นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน์ ตอบขอ้ซักถามวา่ ในการบรหิารและการด าเนนิธุรกจิของบรษัิทนั้นเรามุ่งมั่นบรหิาร

และด าเนนิธุรกจิดว้ยความโปร่งใส และด าเนินการใหม้คีวามถูกตอ้งโดยปฏบิัตติามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บังคับต่างๆ 

นอกจากนี้แลว้คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทไดใ้หค้วามส าคัญกับการแกปั้ญหาการทจุรติคอรรั์ปชัน่ โดยไดม้ี

การก าหนดเป็นนโยบายการมสีว่นร่วมตา้นคอรรั์ปชัน่ออกมา แลว้ประกาศใหพ้นักงานและทกุสว่นภายในองคก์รไดรั้บรู ้

โดยทางบรษัิทเองไดก้ าหนดแนวทางปฏบิัตโิดยการหา้มกรรมการหรอืพนักงานเขา้ไปด าเนินการ หรือสนับสนุนการ

คอร์รัปชั่น อกีทัง้เรามีการก าหนดมาตรฐานวธิกีารปฏบิัตงิานทีช่ัดเจน พรอ้มทัง้มกีารตรวจสอบ จากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ในการร่วมตรวจสอบและ

ทบทวนในประเด็นต่างๆ ดว้ย และยังมกีารจัดใหม้กีลไกการรายงานหรือสือ่สารใหก้ับผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี นอกจากนี้

แลว้บคุคลภายนอกเองก็สามารถสือ่สาร รายงานหรอืแจง้เรือ่งทีอ่าจจะมกีารคอรรั์ปชัน่ในการด าเนนิธุรกจิได ้ในเรือ่ง

ของการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อตา้นคอร์รัปชั่นร่วมกับทาง IOD นั้น ทางบริษัทก็มีความสนใจและไดม้กีาร



 
12 บริษทั บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี จ ำกดั (มหำชน)                          รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2557 

พจิารณาในเรือ่งนี ้โดยอยูใ่นขัน้ตอนการศกึษาระเบยีบการตา่งๆ ของบรษัิท รวมถงึระเบยีบตา่งๆ ของ IOD ในการร่วม

เป็นสมาชกิเครอืขา่ยฯ ซึง่คงมคีวามคบืหนา้ในโอกาสตอ่ไป 

 

 นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ (ผูถ้ ือหุน้) เสนอแนะว่า เนื่องจากบริษัทอยู่ต่างจังหวัด ควรจัดใหม้ีหมายเลข

โทรศพัทเ์ป็นหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืส าหรับการตดิตอ่ดว้ย เพือ่ความสะดวกในการตดิตอ่ และคดิวา่มผีูถ้อืหุน้หลาย

คนคงสนใจไปเยีย่มชมโรงงาน ถา้จัดใหม้ ีcompany visit ไดก็้จะเป็นสิง่ด ีเพือ่เป็นสิง่กระตุน้ เป็นการท า PR (Public 

Relation) อกีทางหนึง่ทีจ่ะท าใหผู้ถ้อืหุน้ สือ่ตา่งๆ ไดรั้บรูค้วามกา้วหนา้ของบรษัิท นอกจากนี้ขอขอบคณุกรรมการ

และพนักงานบรษัิททีด่ าเนนิการท าใหม้คีวามกา้วหนา้ มคีวามน่าเชือ่ถอื และสามารถจา่ยปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ไดม้าก 

 

 ประธานฯ กลา่วขอบคณุส าหรับขอ้เสนอแนะในเรือ่งหมายเลขโทรศัพทม์อืถอื ทางบรษัิทจะรับไปด าเนนิการ 

สว่นการเยีย่มชมกจิการทางบรษัิทยนิดตีอ้นรับ ถา้ผูถ้อืหุน้ทา่นใดสนใจใหแ้จง้ชือ่ไดท้ีเ่ลขานุการบรษัิท ทางบรษัิทจะ

ท าการรวบรวมรายชือ่วา่มผีูถ้อืหุน้สนใจมากนอ้ยเพยีงใด  

 

 เมือ่ไมม่ผีูใ้ดสอบถามหรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดก้ลา่วขอบคณุและกลา่วปิดการประชมุ 
 

 
ปิดประชุมเวลา 12.14 น.  

 

 

 

      ลงชือ่          -ผกาวล ีเจยีรสวัสดิว์ฒันา-         ประธานทีป่ระชมุ 

                                (      นางสาวผกาวล ีเจยีรสวสัดิว์ฒันา       ) 

 

 

 

      ลงชือ่             -นภสร ธรรมพทิกัษ์-               ผูบ้นัทกึการประชมุ 

                   (          นางสาวนภสร ธรรมพทิกัษ์           ) 


