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 วนัที ่10 เมษำยน 2558 

 

เรือ่ง ขอเชญิประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2558 

เรยีน ทำ่นผูถ้อืหุน้ บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ำกดั (มหำชน) 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ย  1. ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2557 

 2. รำยงำนประจ ำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM 

3. ขอ้มูลบุคคลทีรั่บกำรเสนอชือ่ใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบก ำหนด

ตำมวำระ 

 4. แบบรำยงำนกำรเพิม่ทนุของบรษัิท (F53-4) 

 5. ขอ้บงัคบับรษัิทเฉพำะทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประชมุผูถ้อืหุน้ 

 6. วธิกีำรลงทะเบยีน กำรเขำ้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ กำรมอบฉันทะ และกำรออกเสยีงลงคะแนน

7. ขอ้มลูกรรมกำรอสิระเพือ่พจิำรณำเป็นผูรั้บมอบฉันทะ 

 8. แบบฟอรม์ลงทะเบยีน (ทีต่อ้งน ำมำใหว้นัประชมุ)  

 9. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.  

 10. แบบฟอรม์ขอรับรำยงำนประจ ำปี และ/หรอื งบกำรเงนิ 

 11. แผนทีส่ถำนทีจ่ัดกำรประชมุ 

 

ดว้ยคณะกรรมกำรของบริษัทไดม้ีมตใิหเ้รียกประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2558 ขึน้ในวันจันทร์ที ่27 

เมษำยน 2558 เวลำ 14.00 น. ณ หอ้งแพลทนัิม ชัน้ 2 โรงแรมแกรนด ์เมอร์เคยีว กรุงเทพ ฟอร์จูน เลขที ่1 ถนน

รัชดำภเิษก ดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 เพือ่พจิำรณำเรือ่งตำ่งๆ ตำมระเบยีบวำระกำรประชมุดงัตอ่ไปนี้ 

 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 เมือ่วนัที ่25 

เมษายน 2557 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:   กำรประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2557 เมื่อวันที ่25 เมษำยน 2557 ทำงบริษัทได ้

จัดท ำรำยงำนกำรประชุมเสร็จสิน้และไดน้ ำส่งกระทรวงพำณิชย์ภำยในระยะเวลำที่

กฎหมำยก ำหนด นอกจำกนี้บรษัิทไดเ้ผยแพร่รำยงำนกำรประชมุบนเว็บไซดข์องบรษัิท

และไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุฉบับนี้แลว้ โดยมรีำยละเอยีดตำม 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 1 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรใหเ้สนอทีป่ระชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2558 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำร

ประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2557 เมือ่วนัที ่25 เมษำยน 2557   

 

กำรลงมต:ิ วำระนีต้อ้งผำ่นมตรัิบรองดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที ่2 รบัทราบผลการด าเนนิงานในปี 2557 และรายงานประจ าปี 2557  

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:   บริษัทไดร้ำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2557 ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

2557 ทีไ่ดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุฉบับนี้แลว้ โดยมรีำยละเอยีด

ตำม สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 2 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2557 และรำยงำนประจ ำปี 2557 

ใหท้ีป่ระชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2558 รับทรำบ  

 

กำรลงมต:ิ วำระนีเ้ป็นกำรรับทรำบ จงึไมม่กีำรลงมตใินวำระนี้ 
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วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิส าหรบัปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:   พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ... 2535 มำตรำ 112 และขอ้บังคับขอ้ 40 

ก ำหนดว่ำคณะกรรมกำรตอ้งจัดใหม้กีำรท ำงบดุลและบัญชกี ำไรขำดทุน ณ วันสิน้สุด

ของรอบปีบญัชขีองบรษัิท เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิำรณำอนุมัตงิบกำรเงนิของ

บรษัิท ส ำหรับปี 2557 สิน้สดุวนัที ่31 ธันวำคม 2557 ซึง่ไดรั้บกำรตรวจสอบจำกผูส้อบ

บญัชรัีบอนุญำตแลว้ โดยผูส้อบบัญชไีดแ้สดงควำมเห็นวำ่ งบกำรเงนิดังกลำ่วไดแ้สดง

ฐำนะกำรเงนิของบรษัิท ณ วันที ่31 ธันวำคม 2557 และผลกำรด ำเนนิงำนและกระแส

เงนิสด ส ำหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกัน โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษัิทไดส้อบทำนงบกำรเงนิ

ดังกล่ำวเรียบรอ้ยแลว้ โดยมีรำยละเอยีดปรำกฏตำมงบกำรเงนิซึง่เป็นส่วนหนึ่งของ

รำยงำนประจ ำปี 2557 ซึง่ไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุฉบับนี้แลว้ 

โดยมรีำยละเอยีดตำม สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 2  

 

 ฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทในปี 2557 ทีผ่่ำนมำ สำมำรถสรุป

สำระสำคญัไดด้งันี ้

 

งบการเงนิของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 (หนว่ย : ลา้นบาท) 

สนิทรัพยร์วม 5,328.14 

หนีส้นิรวม 702.36 

ทนุช ำระแลว้ 320.00 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 4,625.78 

รำยไดร้วม 4,581.33 

รำยไดต้ำมสญัญำ 4,521.58 

ก ำไรสทุธ ิ 1,002.00 

ก ำไรตอ่หุน้ (บำทตอ่หุน้) 3.14 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรใหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมัตงิบกำรเงนิส ำหรับปี 2557 สิน้สุด

วันที ่31 ธันวำคม 2557 ซึง่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชรัีบอนุญำต และไดผ้่ำน

กำรสอบทำนควำมถูกตอ้งจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทได ้

เห็นชอบแลว้ 

 

กำรลงมต:ิ  วำระนีต้อ้งผำ่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที ่4 พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหนง่ตามวาระ  
  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:   ตำมพระรำชบัญญัตบิรษัิทมหำชนจ ำกัด พ... 2535 และขอ้บังคับของบรษัิทขอ้ 17

ก ำหนดใหใ้นกำรประชมุผูถ้อืหุน้สำมัญประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่ง

จ ำนวนหนึง่ในสำม (1/3) เป็นอัตรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสำมสว่น

ไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ีสุ่ดกับส่วนหนึ่งในสำม (1/3) กรรมกำรซึง่พน้จำก

ต ำแหน่ง อำจไดรั้บเลอืกใหก้ลับเขำ้มำรับต ำแหน่งอกีได ้และกรรมกำรทีจ่ะตอ้งออก

จำกต ำแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภำยหลังจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ ใหจั้บสลำกกัน สว่นปี

หลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมกำรคนทีอ่ยูใ่นต ำแหน่งนำนทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 

 

ปัจจบุนั บรษัิทมกีรรมกำรทัง้ส ิน้ 9 ทำ่น ในกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2558 นี้ มี

กรรมกำรทีต่อ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 3 ทำ่น ไดแ้ก ่

  1)  นำยหยัง เจนิ ล ี  กรรมกำร 
2)  นำงจันทรจ์ริำ สมัครไทย  กรรมกำร 

3)  ร.. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ กรรมกำรอสิระ 
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ปัจจุบันบรษัิทยังไม่มกีำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรสรรหำ อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำร

บริษัทซึง่ไม่รวมกรรมกำรทีม่ีส่วนไดเ้สยีไดพ้ิจำรณำคุณสมบัตใินดำ้นต่ำงๆ โดย

พิจำรณำถงึควำมเหมำะสมดำ้นคุณวุฒ  ิ ประสบกำรณ์ และควำมเชีย่วชำญจำก

หลำกหลำยวชิำชพี รวมถงึผลกำรปฏบิัตงิำนในฐำนะกรรมกำรบริษัทในช่วงทีผ่่ำน

มำแลว้ เห็นว่ำกรรมกำรทัง้ 3 ท่ำนซึง่ครบต ำแหน่งตำมวำระมคีุณสมบัตเิหมำะสม 

สมควรไดรั้บกำรแตง่ตัง้กลับเขำ้เป็นกรรมกำรของบรษัิทตอ่อกีวำระหนึง่ โดยประวัตยิ่อ

และขอ้มลูของกรรมกำรทัง้ 3 ทำ่น ปรำกฏตำม สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 3 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรใหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมัตแิต่งตัง้กรรมกำรทัง้ 3 ท่ำน กลับ

เขำ้ด ำรงต ำแหน่งอกีวำระหนึง่ และเห็นควรเสนอใหร้.. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิไดรั้บกำร

แตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอสิระ  เนื่องจำกมคีณุสมบัตสิอดคลอ้งกับขอ้ก ำหนดตำมขอ้บังคับ

ตลำดหลกัทรัพยแ์หง่ประเท.ไทย 

กำรลงมต:ิ  วำระนีต้อ้งผำ่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 

 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:  ตำมพระรำชบัญญัตบิริษัทมหำชนจ ำกัด พ... 2535 มำตรำ 90 และขอ้บังคับขอ้ 22 

ก ำหนดว่ำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมมตขิองที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ซึง่

ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของ 

ผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุ ส ำหรับกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรของบรษัิทประจ ำปี 2558 

ไดผ้่ำนกำรพจิำรณำอย่ำงรอบคอบจำกทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิท โดยเปรยีบเทยีบ

อำ้งองิจำกบริษัทจดทะเบยีนทีอ่ยู่ในกลุ่มธุรกจิเดยีวกัน ระดับรำยไดแ้ละระดับมูลค่ำ

หลักทรัพยต์ำมรำคำตลำดในชว่งเดยีวกัน รวมถงึพจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของ

บริษัทและภำระหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแลว้ เห็นสมควรก ำหนด

คำ่ตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2558 โดยมรีำยละเอยีดดงันี ้

1) พจิำรณำอนุมัตกิ ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2558 ใหค้งอตัรำเดยีวกับ 

ปี 2557 

 
ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ 
ประธาน
กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

คำ่เบีย้ประชมุ  
(บำท/คน/ครัง้) 

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

คำ่ตอบแทนรำยเดอืน 

(บำท/คน/เดอืน) 

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

คำ่เดนิทำง  

(บำท/คน/ครัง้) 

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

คำ่ทีพั่ก  
(กรณีมคีวำมจ ำเป็น)  

ตำมทีจ่ำ่ย
จรงิ 

ตำมทีจ่ำ่ย
จรงิ 

ตำมทีจ่ำ่ย
จรงิ 

ตำมทีจ่ำ่ย
จรงิ 

หมำยเหต ุ 1) เบีย้ประชมุจำ่ยใหเ้ฉพำะกรรมกำรทีเ่ขำ้ร่วมประชมุ  

 2) กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรพจิำรณำไมรั่บเบีย้ประชมุและคำ่ตอบแทนใน 
  สว่นนี้ 

 

2) พจิำรณำอนุมัตกิำรจ่ำยเงนิค่ำบ ำเหน็จประจ ำปี 2557 โดยพจิำรณำจำกผลกำร
ด ำเนินงำนโดยใหค้ ำนวณจ่ำยตำมระยะเวลำที่กรรมกำรด ำรงต ำแหน่ง และ

มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรด ำเนนิกำรจัดสรรคำ่บ ำเหน็จประจ ำปีใหก้ับกรรมกำรแต่
ละทำ่นตำมทีเ่ห็นสมควร 

 

รวมคา่ตอบแทนท ัง้สองสว่นเป็นจ านวนไมเ่กนิ 9,500,000 บาท 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมัตคิ่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2558 

ตำมทีเ่สนอ 

กำรลงมต:ิ  วำระนี้ตอ้งผ่ำนมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่ำประชมุ 
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัแิต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2558 และก าหนดค่าตอบแทน 
ประจ าปี 2558 

 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:   ตำมพระรำชบัญญัตบิรษัิทมหำชนจ ำกัด พ... 2535 มำตรำ 120 และขอ้บังคับขอ้ 36

ก ำหนดใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สำมัญประจ ำปีแตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ีและก ำหนดจ ำนวนเงนิคำ่

สอบบัญชขีองบรษัิททุกปี ในกำรแต่งตัง้ผูส้อบบัญชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบัญชคีนเดมิอกีก็

ได ้

คณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมัตกิำรแต่งตัง้ผูส้อบ

บญัชจีำกส ำนักงำน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ไดแ้ก ่ 

 นำงเกษร ีณรงคเ์ดช ผูส้อบบญัชรัีบอนุญำตเลขที ่0076 หรอื  

 นำงณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี ผูส้อบบญัชรัีบอนุญำตเลขที ่4563 หรอื  

 นำยชยัยทุธ องั.วุทิยำ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญำตเลขที ่3885  

เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทประจ ำปี 2558 พรอ้มเสนอใหพ้จิำรณำและอนุมัตคิ่ำสอบ

บญัชขีองบรษัิท ประจ ำปี 2558 เป็นเงนิจ ำนวน 1,200,000 บำท 

ทัง้นี้ ผูส้อบบัญชจีำกส ำนักงำน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ไดท้ ำหนำ้ทีเ่ป็นผูส้อบบัญชี

ของบรษัิทกอ่นทีบ่รษัิทจะแปรสภำพเป็นบรษัิทมหำชน รวมเป็นเวลำทัง้ส ิน้ 6 ปี (ตัง้แต่

พ... 2550 – 2555) ซึง่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำ ผูส้อบบัญชจีำกส ำนักงำน เอ.

เอ็ม.ท ีแอสโซซเิอท ปฏบิัตงิำนไดอ้ย่ำงดตีลอดมำ ดังนัน้ เมือ่บรษัิทไดแ้ปรสภำพเป็น

บริษัทมหำชนและเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย์ในปี พ... 2556 บริษัทจงึได ้

แตง่ตัง้ใหส้ ำนักงำน เอ.เอ็ม.ท ีแอสโซซเิอท ท ำหนำ้ทีผู่ส้อบบัญขตีอ่ไป โดยมรีำยชือ่

ผูท้ ำหนำ้ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชใีนชว่งเวลำทีผ่ำ่นมำดงันี ้

ระยะเวลากอ่น 

เขา้จดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัย ์

ระยะเวลาภายหลงั 

เขา้จดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัย ์

รายชือ่ผูส้อบบญัช ี
เลขทีผู่ส้อบ

บญัชรีบัอนุญาต 

ปี 2550 – ปี 2555 ปี 2556  นำงณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี 4563 

- ปี 2557  นำงเกษร ีณรงคเ์ดช 0076 

 

อนึ่ง ผูส้อบบัญชตีำมรำยชือ่ทีเ่สนอ และส ำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซเิอท ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ หรือเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สยีกับบริษัท/ผูบ้ริหำร/ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ หรือผูท้ี่

เกีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลำ่ว 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำกำรปฎบิัตงิำนของส ำนักงำน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซิ

เอท ในปีทีผ่่ำนมำ มคีวำมเห็นวำ่ ส ำนักงำน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท และผูส้อบบัญชี

ของส ำนักงำนมคีวำมเชีย่วชำญดำ้นกำรตรวจสอบธุรกจิบรกิำรรับเหมำกอ่สรำ้ง รวมทัง้

ใหค้ ำแนะน ำและใหค้ ำปรกึษำในเรือ่งเกีย่วกับบัญช ีภำษีอำกร และระบบควบคมุภำยใน

ไดเ้ป็นอย่ำงด ีดังนัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจงึเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมกำรแตง่ตัง้ 

ส ำนักงำน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทอกีวำระหนึง่ ส ำหรับค่ำ

สอบบัญชีประจ ำปี 2558 ที่ส ำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ไดเ้สนอมำนั้น 

คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นวำ่มคีวำมเหมำะสมกับประเภทธุรกจิและขนำดธุรกรรมของ

บรษัิท 
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ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคำ่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษัิท 

คา่บรกิาร 
คา่ตอบแทน 

ปี 2558 

คา่ตอบแทน 

ปี 2557 

เพิม่ข ึน้ 

(บาท) 

คา่สอบบญัช ี(Audit Fee):    

- คำ่ตรวจสอบงบกำรเงนิประจ ำปี (บำท) 550,000  520,000  30,000  

- คำ่สอบทำนงบกำรเงนิประจ ำปีของบรษัิท

ร่วม (บำท) 20,000 - 20,000 

- คำ่สอบทำนงบกำรเงนิระหวำ่งกำล จ ำนวน 
3 ไตรมำส (บำท) 570,000 510,000  60,000  

- คำ่สอบทำนงบกำรเงนิระหวำ่งกำลของ

บรษัิทร่วม (บำท)  30,000 - 30,000 

- คำ่สงัเกตกุำรณ์ตรวจนับสต็อคคงเหลอื  

(บำท/ครัง้) 30,000  30,000  -  

รวมคา่สอบบญัชสี าหรบัปี (บาท) 1,200,000 1,060,000 140,000 

คา่บรกิารอืน่ (Non-Audit Fee):    

- คำ่ตรวจรำยงำนบโีอไอ (บำท/ฉบับ) 20,000  20,000  - 

หมำยเหต ุ ค่ำบริกำรขำ้งตน้ไม่รวมค่ำใชจ้่ำยอื่น ซึง่ผูส้อบบัญชจีะเรียกเก็บตำม

คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรใหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมัต ิกำรแต่งตัง้ นำงเกษรี ณรงคเ์ดช 

ผูส้อบบัญชรัีบอนุญำตเลขที ่0076 หรือ นำงณัฐสรัคร์ สโรชนันทจ์ีน ผูส้อบบัญชรัีบ

อนุญำตเลขที ่4563 หรือ นำยชัยยุทธ อัง.ุวทิยำ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญำตเลขที ่3885 

จำกส ำนักงำน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท  เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท และอนุมัตกิ ำหนด

ค่ำตอบแทนตำมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำกลั่นกรอง และคณะกรรมกำร

บรษัิทไดเ้ห็นชอบแลว้ 

กำรลงมต:ิ  วำระนีต้อ้งผ่ำนมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารเปลีย่นแปลงมูลค่าหุน้ทีต่ราไวข้องบรษิทั จากเดมิหุน้ละ 

1.00 บาท เป็นมูลคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอื

บรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงมูลคา่หุน้ทีต่รา

ไวข้องบรษิทั 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:  เพื่อเป็นกำรเพิม่สภำพคล่องในกำรซือ้ขำยหุน้ของบรษัิท คณะกรรมกำรจงึเห็นควรให ้

เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมัตกิำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้ทีต่รำไวจ้ำกเดมิหุน้ละ 

1.00 บำท เป็นมูลค่ำหุน้ที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท รวมทัง้แกไ้ขเพิ่มเตมิหนังสือ

บรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้. 4 ใหส้อดคลอ้งกับกำรเปลีย่นแปลงมูลคำ่หุน้ทีต่รำไวข้อง

บรษัิท 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรใหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิำรณำอนุมัตกิำรเปลีย่นแปลงมูลคำ่หุน้ที่

ตรำไวข้องบรษัิท จำกเดมิหุน้ละ 1.00 บำท เป็นมูลค่ำหุน้ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท 

และแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ขอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกับกำร

เปลีย่นแปลงมลูคำ่หุน้ทีต่รำไวข้องบรษัิท โดยมรีำยละเอยีดดงันี ้

 7.1 อนุมัตกิำรเปลีย่นแปลงมูลคำ่หุน้ทีต่รำไวจ้ำกเดมิหุน้ละ 1.00 บำท เป็นหุน้ละ 

0.25 บำท ซึง่จะท ำใหจ้ ำนวนหุน้สำมัญของบริษัทเพิ่มขึน้จำกเดมิจ ำนวน 

320,000,000 หุ น้  มูลค่ำหุ น้ที่ตรำไวหุ้ น้ละ 1 .00 บำท เ ป็นจ ำนวน 

1,280,000,000 หุน้ มูลคำ่หุน้ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท ทัง้นี้ ทนุจดทะเบยีน

ของบรษัิทยังคงเดมิ คอื 320,000,000 บำท ซึง่ทนุจดทะเบยีนและทนุทีอ่อก

และเรยีกช ำระแลว้ สำมำรถแสดงรำยละเอยีดไดด้งันี ้
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 กอ่นกำร

เปลีย่นแปลง 

มลูคำ่ทีต่รำไว ้

หลงักำร

เปลีย่นแปลง 

มลูคำ่ทีต่รำไว ้

ทนุจดทะเบยีน (บำท) 320,000,000 320,000,000 

ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ (บำท) 320,000,000 320,000,000 

มลูคำ่ทีต่รำไว ้(บำทตอ่หุน้) 1.00 0.25 

จ ำนวนหุน้สำมัญทีอ่อกและช ำระแลว้ (หุน้) 320,000,000 1,280,000,000 

  

 7.2 อนุมัตกิำรแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัท ขอ้ 4. เรื่องทุนจด

ทะเบยีน เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำหุน้ทีต่รำไวข้องบรษัิท

โดยใหย้กเลกิขอ้ควำมเดมิและใหใ้ชข้อ้ควำมดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีนจ ำนวน 320,000,000 บำท (สำมรอ้ยยีส่บิลำ้นบำท) 

 แบง่ออกเป็น 1,280,000,000 หุน้ (หนึ่งพันสองรอ้ยแปดสิบ

ลำ้นหุน้) 

 มลูคำ่หุน้ละ 0.25 บำท (ยีส่บิหำ้สตำงค)์ 

 โดยแยกออกเป็น   

 หุน้สำมัญ 1,280,000,000 หุน้ (หนึ่งพันสองรอ้ยแปดสิบ

ลำ้นหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธ ิ -        หุน้ (        -       ) 

 

 ทัง้นี ้ใหบ้คุคลทีค่ณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำยในกำรจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณห์

สนธทิีก่รมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณชิย ์มอี ำนำจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค ำหรอื

ด ำเนนิกำรใดๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมค ำสัง่ของนำยทะเบยีน 

กำรลงมต:ิ  วำระนี้ตอ้งผ่ำนมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ำสำมในสี ่(3/4) ของจ ำนวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะซึง่มำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัจิา่ยเงนิปันผล ส าหรบัผลประกอบการปี 2557 เป็นเงนิสดและ

หุน้สามญั 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:  บรษัิทมนีโยบำยจำ่ยเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ในอัตรำไม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 50 ของก ำไรสทุธิ

จำกงบเฉพำะกจิกำรภำยหลังหักภำษีเงินไดน้ิตบิุคคลและหลังหักส ำรองต่ำงๆ ทุก

ประเภทตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดและตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้บังคับของบรษัิท อย่ำงไรก็

ตำม กำรจ่ำยเงนิปันผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กับควำมจ ำเป็นและ

ควำมเหมำะสมอืน่ๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษัิทเห็นสมควร 

  จำกผลกำรด ำเนนิงำนปี 2557 บรษัิทมผีลประกอบกำรก ำไรสทุธจิำกงบกำรเงนิเฉพำะ

กจิกำรจ ำนวน 1,006.11 ลำ้นบำท บรษัิทจงึมคีวำมประสงคท์ีจ่ะจ่ำยเงนิปันผลเป็นเงนิ

สด ในอัตรำหุน้ละ 0.25 บำท รวมเป็นเงนิจ ำนวนไม่เกนิ 320,000,000 บำท (โดย

ค ำนวณจำกมูลค่ำหุน้ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท) เพื่อใหหุ้น้ของบรษัิทมสีภำพคล่อง

มำกขึน้และเพิ่มผลตอบแทนในกำรลงทุนแก่ผูถ้ ือหุน้แทนกำรจ่ำยปันผลเป็นเงนิสด 

นอกจำกนี้ บรษัิทไดพ้จิำรณำจ่ำยเงนิปันผลอกีสว่นหนึ่งเป็นหุน้สำมัญ มูลค่ำทีต่รำไว ้

หุน้ละ 0.25 บำท ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอัตรำ 4 หุน้สำมัญเดมิตอ่ 1 หุน้ปันผล  โดยบรษัิท

เห็นสมควรใหก้ันก ำไรสว่นหนึง่ไวเ้พือ่เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนรองรับกำรท ำงำนโครงกำร

ใหญท่ีค่ำดวำ่จะไดรั้บในปี 2558 นี ้
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรใหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิำรณำอนุมัตกิำรจ่ำยเงนิปันผลส ำหรับผล

ประกอบกำรปี 2557 โดยมรีำยละเอยีดดงันี ้  

 8.1  อนุมัตกิำรจ่ำยเงนิปันผลเป็นเงนิสด ในอัตรำหุน้ละ 0.25 บำท รวมเป็นเงนิ

จ ำนวนไม่เกนิ 320,000,000 บำท (โดยค ำนวณจำกมูลค่ำหุน้ทีต่รำไวหุ้น้ละ 

0.25 บำท)  

 8.2  อนุมัตกิำรจ่ำยเงินปันผลเป็นหุน้สำมัญ จ ำนวนไม่เกนิ 320,000,000 หุน้  

มูลคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท (Stock Dividend) ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอัตรำ 4 

หุน้สำมัญเดมิตอ่ 1 หุน้ใหม ่รวมเป็นเงนิจ ำนวนไม่เกนิ 80,000,000 บำท หรอื

คดิเป็นอตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผล 0.0625 บำทตอ่หุน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รำยใดมี

เ.ษของหุน้เดมิคงเหลอืภำยหลงักำรจัดสรรหุน้ปันผลแลว้ บรษัิทจะจ่ำยปันผล

เป็นเงนิสดแทนกำรจำ่ยหุน้ปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.0625 บำท   

รวมกำรจ่ำยเงนิสดปันผลและหุน้ปันผล คดิเป็นกำรจ่ำยปันผลในอัตรำหุน้ละ 0.3125 

บำท (โดยค ำนวณจำกมูลค่ำหุน้ที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท) หรือคดิเป็นจ ำนวนเงิน

ทัง้หมดไม่เกนิ 400,000,000 บำท ทัง้นี้ กำรจ่ำยเงนิปันผลดังกล่ำวเป็นกำรจ่ำยเงนิ 

ปันผลจำกก ำไรสะสมในสว่นของก ำไรจำกกจิกำรทีไ่ดรั้บกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ (BOI) 

ดงันัน้ เงนิปันผลดงักลำ่วจงึไดรั้บยกเวน้ใหไ้มต่อ้งหักภำษี ณ ทีจ่ำ่ย  

โดยจะก ำหนดใหว้นัพุธที ่13 พฤษภำคม 2558 เป็นวันก ำหนดสทิธผิูถ้อืหุน้ในกำรไดรั้บ

เงนิปันผล (Record Date) และก ำหนดใหร้วบรวมรำยชือ่ตำมมำตรำ 225 แห่ง

พระรำชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ... 2535 (รวมทัง้ทีม่ีกำรแกไ้ข

เพิม่เตมิ) ดว้ยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพักกำรโอนหุน้ในวันพฤหัสบดทีี ่14 พฤษภำคม 2558 

และก ำหนดวนัจำ่ยปันผลในวนัองัคำรที ่26 พฤษภำคม 2558 

เนื่องจำกเรือ่งตำ่งๆ ทีจ่ะพจิำรณำในวำระที ่8.2 – วำระที ่10 เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับ

กำรอนุมัตกิำรจ่ำยเงนิปันผลเป็นหุน้สำมัญของบรษัิท (Stock Dividend) ดังนัน้ ในกำร

พจิำรณำในวำระที ่8.2 – วำระที ่10 จะถอืเป็นเงือ่นไขซึง่กันและกัน โดยหำกวำระใด

วำระหนึง่ไม่ไดรั้บกำรอนุมัตจิะถอืว่ำวำระอืน่ๆ ทีไ่ดรั้บอนุมัตแิลว้เป็นอันยกเลกิ และจะ

ไม่มกีำรพจิำรณำในวำระอืน่ๆ ตอ่ไป และจะถอืวำ่กำรพจิำรณำอนุมัตกิำรจ่ำยเงนิปันผล

เป็นหุน้สำมัญไมไ่ดรั้บอนุมัตจิำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้นี้ 

ทัง้นี ้กำรจำ่ยเงนิปันผลเป็นหุน้ดังกลำ่ว บรษัิทจะด ำเนนิกำรภำยหลังจำกทีไ่ดรั้บอนุมัติ

จำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึมกีำรจดทะเบยีนเพิม่ทนุกบักระทรวงพำณชิยเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

กำรลงมต:ิ   วำระนีต้อ้งผ่ำนมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจ านวน 80,000,000 บาท 

จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 320,000,000 บาท เป็นจ านวน 400,000,000 

บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 320,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ทีต่รา

ไวหุ้น้ละ 0.25 บาท และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:  สบืเนื่องจำกวำระที ่8.2 กำรพจิำรณำอนุมัตกิำรจ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมัญใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

ของบรษัิท ดังนัน้ บรษัิทจงึมคีวำมจ ำเป็นตอ้งพจิำรณำเพิม่ทุนจดทะเบยีนเพื่อรองรับ

กำรจ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมัญดังกล่ำว รวมทัง้แกไ้ขเพิ่มเตมิหนังสอืบริคณหส์นธขิอง

บรษัิท ขอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิท 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรใหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมัตกิำรเพิม่ทนุจดทะเบยีนของ

บรษัิท และแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

กำรเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิท โดยมรีำยละเอยีดดงันี ้ 
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 9.1  อนุมัตกิำรเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิทจำกเดมิ 320,000,000 บำท เป็นทุน

จดทะเบียน 400,000,000 บำท โดยกำรออกหุน้สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 

320,000,000 หุน้ มูลคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท รวมเป็นทุนจดทะเบยีนที่

เพิม่ขึน้ทัง้ส ิน้ 80,000,000 บำท เพื่อรองรับกำรจ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมัญของ

บรษัิท (Stock Dividend) ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิท ดังรำยละเอยีดทีป่รำกฏ

ตำมแบบรำยงำนกำรเพิม่ทนุของบรษัิท (สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 4) 

 9.2  อนุมัตกิำรแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัท ขอ้ 4. เรื่องทุนจด

ทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให ้

ยกเลกิขอ้ควำมเดมิและใหใ้ชข้อ้ควำมดงัตอ่ไปนีแ้ทน   

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีนจ ำนวน 400,000,000 บำท (สีร่อ้ยลำ้นบำท) 

 แบง่ออกเป็น 1,600,000,000 หุน้ (หนึง่พันหกรอ้ยลำ้นหุน้) 

 มลูคำ่หุน้ละ 0.25 บำท (ยีส่บิหำ้สตำงค)์ 

 โดยแยกออกเป็น   

 หุน้สำมัญ 1,600,000,000 หุน้ (หนึง่พันหกรอ้ยลำ้นหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธ ิ -        หุน้ (        -       ) 

  

 ทัง้นี ้ใหบ้คุคลทีค่ณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำยในกำรจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณห์

สนธทิีก่รมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณชิย ์มอี ำนำจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค ำหรอื

ด ำเนนิกำรใดๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมค ำสัง่ของนำยทะเบยีน 

 

กำรลงมต:ิ   วำระนี้ตอ้งผ่ำนมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ำสำมในสี ่(3/4) ของจ ำนวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะซึง่มำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัเพือ่รองรบัการจา่ยหุน้

ปนัผล 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:    จำกกำรทีม่กีำรพจิำรณำออกหุน้สำมัญเพิม่ทุนจ ำนวน 320,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ที่

ตรำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท (ดังรำยละเอยีดทีป่รำกฏในวำระที ่9) เพือ่รองรับกำรจ่ำยหุน้

ปันผลของบรษัิท (ดังรำยละเอยีดทีป่รำกฏในวำระที ่8.2) จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

พจิำรณำอนุมัตจิัดสรรหุน้สำมัญเพิม่ทนุดงักลำ่ว 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรใหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิำรณำอนุมัตกิำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิม่ทนุ

ของบรษัิทจ ำนวนไมเ่กนิ 320,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท เพือ่รองรับ

กำรจ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมัญใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษัิท ตำมรำยละเอยีดทีป่รำกฏใน

วำระที ่8.2 

 

กำรลงมต:ิ   วำระนีต้อ้งผ่ำนมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 

วาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

 

บรษัิทก ำหนดรำยชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2558 ในวันพฤหัสบดทีี ่

19 มนีำคม 2558 และใหร้วบรวมรำยชือ่ตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยฯ์ โดย

วธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนั.กุรท์ี ่20 มนีำคม 2558  
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บรษัิทไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ำกัด (มหำชน) ประจ ำปี 

2558 ฉบับนี้ พรอ้มเอกสำรประกอบกำรประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไวใ้นเว็บไซต์ของบริษัท 

www.bjc1994.com ในหัวขอ้นักลงทนุ – นักลงทนุสมัพันธ ์– ขอ้มูลส ำหรับผูถ้อืหุน้ – กำรประชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ หำก

ผูถ้อืหุน้ทำ่นใดมคี ำถำมตอ้งกำรใหบ้รษัิทชีแ้จงในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบวำระกำรประชมุ สำมำรถจัดสง่ค ำถำม

ลว่งหนำ้ใหบ้รษัิทภำยในวนั.กุรท์ี ่10 เมษำยน 2558 ไดท้ีอ่เีมล ์ir@bjc1994.com 

 

จงึขอเรียนเชญิท่ำนผูถ้ือหุน้โปรดเขำ้ร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนทีด่ังกล่ำว หำกผูถ้ือหุน้ท่ำนใด

ประสงคจ์ะแต่งตัง้บคุคลอืน่หรือกรรมกำรอสิระของบรษัิทเป็นผูรั้บมอบฉันทะเพื่อเขำ้ร่วมประชมุและออกเสยีงแทน 

โปรดกรอกรำยละเอยีดและลงลำยมอืชือ่ในหนังสอืมอบฉันทะ โดยเลอืกแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ทีแ่นบมำ

พรอ้มหนังสอืนี้ พรอ้มแนบหลักฐำนตำมทีก่ ำหนด และส่งเอกสำรกลับมำถงึบริษัทภำยในวันจันทร์ที ่20 เมษำยน 

2558 รำยละเอยีดวธิกีำรลงทะเบยีนกำรเขำ้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้และกำรมอบฉันทะปรำกฏตำมสิง่ทีส่ง่มำดว้ย 6 ทัง้นี ้

เพื่อใหก้ำรลงทะเบยีนในกำรเขำ้ประชุมผูถ้ือหุน้เป็นไปดว้ยควำมสะดวกรวดเร็วยิง่ขึน้ ผูถ้อืหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะ

สำมำรถลงทะเบยีนพรอ้มยืน่เอกสำรเพือ่กำรตรวจสอบ ณ สถำนทีป่ระชมุไดต้ัง้แตเ่วลำ 13.00 น. เป็นตน้ไป   

 ขอแสดงควำมนับถอื 

 บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 (นำงสำวผกำวล ีเจยีรสวัสดิว์ฒันำ)  

 ประธำนกรรมกำร 

 

 

หมายเหต ุ: บรษัิทน ำสง่รำยงำนประจ ำปี 2557 ใหผู้ถ้อืหุน้ในรูปของซดีรีอม ทัง้นี้ หำกผูถ้อืหุน้ใดมคีวำมประสงค์

จะขอรับรำยงำนประจ ำปี 2557 ในแบบรูปเลม่ กรุณำตดิตอ่ขอรับไดท้ีเ่ลขำนุกำรบรษัิท โดยกรอก

รำยละเอยีดแสดงควำมจ ำนงในแบบฟอรม์ขอรับรำยงำนประจ ำปี และ/หรอื งบกำรเงนิ (ตำมสิง่ทีส่ง่มำ

ดว้ย 10) และสง่โทรสำรไปยังหมำยเลข 0-3889-3711 หรอือเีมล ์ir@bjc1994.com  หำกมขีอ้สงสยั

กรุณำตดิตอ่เลขำนุกำรบรษัิทไดท้ีห่มำยเลขโทร.พัท ์0-3889-3709 ตอ่ 106 

 

http://www.bjc1994.com/
mailto:ir@bjc1994.com
mailto:ir@bjc1994.com
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สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 1 

 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 

ของ บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 

______________________________________ 

 

 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2557 เวลำ 10.00 น. ณ หอ้งแกรนด์บอลรูม ชัน้ 4 โรงแรมแกรนด ์ 

มลิเลนเนียม สขุมุวทิ เลขที ่30 ถนนสขุมุวทิ 21 (อโ.ก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
โดยม ีนำงสำวผกำวล ีเจยีรสวัสดิว์ัฒนำ ประธำนกรรมกำร บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ำกัด (มหำชน) (“บรษัิท”) 

ท ำหนำ้ทีเ่ป็นประธำนทีป่ระชุม (“ประธำนฯ”) และ นำงสำวนภสร ธรรมพิทักษ์ เลขำนุกำรบริษัท ท ำหนำ้ที่เป็น

เลขำนุกำรทีป่ระชมุ (“เลขำนุกำร”) 

 

เร ิม่ประชุมเวลา 10.00 น. 

 

 ประธำนฯ กลำ่วตอ้นรับผูถ้อืหุน้เขำ้สูก่ำรประชมุและแจง้ใหท้ีป่ระชมุทรำบวำ่มผีูถ้อืหุน้เขำ้ประชมุดว้ยตนเอง

จ ำนวน 32 รำยและผูรั้บมอบฉันทะจำกผูถ้ือหุน้เขำ้ประชุมจ ำนวน 176 รำย รวมทัง้หมดเป็นจ ำนวน 208 รำย นับ

จ ำนวนหุน้ไดท้ัง้ส ิน้ 276,581,327 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 86.43 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมดของบรษัิทจ ำนวน 

320,000,000 หุน้ครบเป็นองคป์ระชมุตำมกฎหมำยและตำมขอ้บังคับของบรษัิท จงึขอเปิดกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้

ประจ ำปี 2557 และขอใหเ้ลขำนุกำรแนะน ำกรรมกำร ผูบ้รหิำร ทีป่รกึษำกฎหมำย ผูส้อบบัญช ีทีเ่ขำ้ร่วมประชมุ และ

อธบิำยหลกัเกณฑก์ำรออกเสยีงลงคะแนนในกำรประชมุครัง้นี ้

 

 เลขำนุกำรกล่ำวแนะน ำกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน ที่ปรึกษำกฎหมำย ผูส้อบบัญช ีที่เขำ้ร่วมประชุม 

ตำมล ำดบัดงันี ้

 

กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1. นำงสำวผกำวล ีเจยีรสวสัดิว์ฒันำ ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอสิระ   

2. นำยคลิ ยัง ล ี   กรรมกำร และประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร 
3. นำยหยัง เจนิ ล ี   กรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ัดกำร 

4. นำยเซงิ ว ูล ี   กรรมกำร และรองกรรมกำรผูจ้ัดกำร 
5. นำยเชงิ จนิ ล ี   กรรมกำร และผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำร สำยงำนโครงกำร 

6. นำงจันทรจ์ริำ สมัครไทย  กรรมกำร และผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำร สำยงำนสนับสนุน-1 

7. นำยบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์  กรรมกำรอสิระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
8. ร.. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ  กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

9. นำยนพดล ธรีะบตุรวง.ก์ลุ  กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
 

ผูบ้รหิารและพนกังานทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1. นำยพชร แกว้นุกลู  ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำร สำยงำนกำรเงนิและบญัช ี
2. นำงสำวนภสร ธรรมพทิกัษ์  เลขำนุกำรบรษัิท และผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำร สำยงำนสนับสนุน-2 

3. นำงสำวสรอ้ยสน แกว้เข็มทอง ผูจั้ดกำรฝ่ำยบญัช ี
 

ทีป่รกึษากฎหมาย 

1. นำยชำตร ีตระกลูมณีเนตร  ทีป่รกึษำกฎหมำยจำก บรษัิท ส ำนักงำนกฎหมำย แคปปิตอล จ ำกดั 

ตวัแทนผูส้อบบญัช ี

1. นำงสำวดรณี สมก ำเนดิ   ผูจ้ัดกำร ส ำนักงำน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท 

 

ตวัแทนจากส านกังานกฎหมายท าหนา้ทีส่กัขพียานในการนบัคะแนน 

1. นำงสำววรลกัษณ์ วรฉัตรธำร  ตวัแทนจำก บรษัิท ส ำนักงำนกฎหมำย แคปปิตอล จ ำกดั 

2. นำงสำวฐติำภำ ฤทยัสวสัดิ ์  ตวัแทนจำก บรษัิท ส ำนักงำนกฎหมำย แคปปิตอล จ ำกดั 
 

 

 

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
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นอกจำกนี้ เลขำนุกำรไดเ้รียนเชญิผูถ้อืหุน้เขำ้ร่วมเป็นสักขพียำนในกำรตรวจนับคะแนน เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้

ทำ่นใดประสงคท์ีจ่ะเขำ้ร่วมเป็นพยำน จงึไดแ้จง้หลกัเกณฑก์ำรออกเสยีงลงคะแนนในกำรประชมุดงันี ้

 
1. ผูถ้อืหุน้ทกุคนมคีะแนนเสยีง 1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง และผูถ้อืหุน้ 1 รำย มสีทิธอิอกเสยีงในแตล่ะวำระวำ่ “เห็นดว้ย” 

หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสยีง” เพียงทำงใดทำงหนึ่งเท่ำนัน้ จะไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ เพื่อ

แยกกำรลงคะแนนเสยีงได ้ยกเวน้ กรณีผูรั้บมอบฉันทะจำกผูล้งทุนต่ำงประเท. ทีแ่ต่งตัง้ใหค้ัสโตเดยีนใน 
ประเท.ไทยเป็นผูรั้บฝำกและดแูลหุน้ และเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. เทำ่นัน้ 

2. กำรลงคะแนนเสยีงในทกุวำระ ถำ้ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทำ่นใด “ไมเ่ห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ใหถ้อืวำ่ผูถ้อืหุน้ “เห็น
ดว้ย” ตำมมติที่เสนอ แต่ถำ้หำกมีผูถ้ ือหุน้ท่ำนใด “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ใหล้งคะแนนใน 

บัตรลงคะแนนทีบ่รษัิทจัดให ้แลว้ยกมือใหเ้จำ้หนำ้ทีไ่ปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อน ำไปบันทกึ ทัง้นี้ บริษัทจะ

ค ำนวณคะแนนที ่“เห็นดว้ย” โดยกำรน ำคะแนนที ่“ไม่เห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” หักออกจำกคะแนนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ส ำหรับวำระที ่4 เรือ่งพจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหน่งตำมวำระ เพือ่ใหเ้ป็นไป
ตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลกจิกำรทีด่ ีบริษัทไดจ้ัดใหผู้ถ้ ือหุน้สำมำรถลงคะแนนเพื่อแต่งตัง้กรรมกำรเป็น

รำยบคุคล และบรษัิทจะเก็บบัตรลงคะแนนจำกผูถ้อืหุน้ทกุรำยทีเ่ขำ้ประชมุ ทัง้กรณี “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” 
และ “งดออกเสยีง” แตเ่พื่อไม่ใหเ้สยีเวลำผูถ้อืหุน้ บรษัิทจะขอเก็บบัตรที ่ “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” 

ในกำรแตง่ตัง้กรรมกำรทลีะรำย เพือ่ไปตรวจนับคะแนนกอ่น หลังจำกนัน้ จะเก็บบัตรลงคะแนนจำกผูท้ี่ ”เห็น

ดว้ย” ในกำรพจิำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรทัง้ 3 รำย พรอ้มกนัในครำวเดยีว 
3. วำระในกำรประชมุครัง้นี้ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบ

ฉันทะซึง่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  ยกเวน้ วำระที ่5 เรื่องพจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ประจ ำปี 2557 ซึง่จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และ 

ผูรั้บมอบฉันทะซึง่มำประชมุ 

4. ส ำหรับผูถ้อืหุน้ที่ท ำหนังสอืมอบฉันทะใหผู้อ้ ืน่เขำ้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสยีงลงคะแนนตำมควำม
ประสงคข์องผูถ้อืหุน้นัน้ บรษัิทไดน้ ำคะแนน “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ตำมควำมประสงค์

ของผูถ้อืหุน้ บนัทกึไวใ้นคอมพวิเตอรเ์พือ่กำรลงมตติำมวำระไวแ้ลว้  
5. จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่ำประชมุในแต่ละวำระอำจไม่เท่ำกัน เนื่องจำกอำจมี 

ผูถ้อืหุน้เขำ้มำประชมุเพิม่ขึน้ในแตล่ะวำระ 
  

 ประธำนฯ ไดเ้ชญิ นำยคลิ ยัง ล ีประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร กล่ำวถงึภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนในปี 2556 

และท.ิทำงกำรด ำเนนิธรุกจิในปี 2557 

 

 นำยคลิ ยัง ล ีกลำ่วตอ่ทีป่ระชมุสรุปไดด้งันี้ 

 

 ปี 2556 ทีผ่่ำนมำ เป็นปีทีบ่รษัิทประสบควำมส ำเร็จมำกทีส่ดุตัง้แตเ่ริม่ก่อตัง้บรษัิทในปี 2537 เป็นตน้มำ 

โดยมีก ำไรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 52.00 เมื่อเปรียบเทยีบกับปีที่ผ่ำนมำ และมีอัตรำก ำไรสุทธิเพิ่มเป็นรอ้ยละ 30.70 

นอกจำกนี้ ส ิง่ทีส่ ำคัญทีส่ดุคอืบรษัิทไดเ้ขำ้เป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเท.ไทยในปลำยปีที่

ผำ่นมำ 

 

 ส ำหรับปี 2557 นี้ จะเป็นปีทีม่คีวำมส ำคัญอกีปีหนึ่งของบรษัิท เนื่องจำกบรษัิทไดม้กีำรเริม่งำนโครงกำร

ขนำดใหญ่ในประเท.บรำซลิ ซึง่เป็นโครงกำรทีม่คีวำมส ำคัญมำก และจะสง่ผลตอ่กำรเตบิโตของรำยไดข้องบรษัิท 

นอกจำกนี ้ยังมงีำนโครงกำรใหมท่ีไ่ดรั้บจำกประเท.ออสเตรเลยีและในประเท.อืน่ๆ ซึง่ก ำลงัจะเริม่ตน้ขึน้  

 

 ในนำมของผูบ้รหิำรของบรษัิท ขอถอืโอกำสนี้ขอบคุณ ท่ำนผูถ้อืหุน้ กรรมกำร พนักงำน ผูจ้ ำหน่ำยสนิคำ้

และวตัถดุบิ และลกูคำ้ทกุทำ่น ส ำหรับควำมไวว้ำงใจและกำรสนับสนุนอยำ่งตอ่เนือ่งดว้ยดตีลอดมำ 

 

 นำยธรรมนูญ จลุมณีโชต ิ(ผูถ้อืหุน้) มขีอ้เสนอแนะดงันี ้ 

 กอ่นกำรเริม่ประชมุ ประธำนฯ ควรสอบถำมผูถ้อืหุน้ว่ำมคีวำมเห็นอย่ำงไรกับวำระกำรประชมุ เพือ่เป็น

กำรสง่เสรมิและยกระดบัใหก้ำรประชมุมธีรรมำภบิำลทีส่งูขึน้  

 มคีวำมเห็นตอ่วำระกำรประชมุดงันี ้ 

วำระที ่1  เรือ่งรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน เป็นวำระรับทรำบ ไมต่อ้งมกีำรพจิำรณำ  

วำระที ่4 เรอืงพจิำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรใหมแ่ทนกรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหน่งตำมวำระ ไม่ตอ้งใชค้ ำวำ่

ใหม่ เนื่องจำกเป็นกำรเสนอชือ่กรรมกำรเดมิกลับเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอกีวำระ ไม่ใชเ่ป็นกำร

เสนอชือ่กรรมกำรใหม ่ 

 ประธำนทีป่ระชุมควรแจง้ใหท้ี่ประชุมทรำบเกีย่วกับแนวโนม้ของธุรกจิ ในวำระตน้ๆ เนื่องจำกผูม้ำ

ประชมุยังอยูก่นัมำก  
 ควรพจิำรณำก ำหนดใหม้กีำรประชมุเร็วขึน้ ประมำณตน้เดอืนเมษำยน 
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 เอกสำรประกอบกำรประชมุท ำไดด้ ีแตข่อใหร้ะบ ุวัน/เดอืน/ปี เพิม่เตมิในรำยงำนของประธำนกรรมกำร 
และขอชมเชยกำรท ำงำนทีม่ผีลงำนดเียีย่ม 

 

ประธำนฯ ชีแ้จงวำ่ 

 ถำ้ผูถ้อืหุน้ทำ่นใดตอ้งกำรเสนอวำระกำรประชมุ ทำงบรษัิทเปิดโอกำสใหเ้สนอไดใ้นกำรพจิำรณำวำระ

สดุทำ้ย ซึง่จะพจิำรณำไปตำมล ำดับ 

 กำรซกัถำมเรือ่งผลกำรด ำเนนิงำน ขออนุญำตพจิำรณำไปตำมวำระทีก่ ำหนด 

 หำกผูถ้อืหุน้ทำ่นใดมขีอ้ซักถำม นอกเหนือจำกวำระ ทำงผูบ้รหิำรจะเปิดโอกำสใหซ้ักถำมในตอนทำ้ย 

เมือ่ไดม้กีำรพจิำรณำตำมวำระครบถว้นแลว้  

 ส ำหรับขอ้เสนอแนะเกีย่วกบักำรจัดกำรประชมุ ทำงผูบ้รหิำรจะรับเรือ่งไวพ้จิำรณำ 

 

 ประธำนฯ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำระเบยีบวำระกำรประชมุ ซึง่ประกอบดว้ยวำระทัง้หมด 7 วำระ ตำมล ำดับ

ดงัตอ่ไปนี้ 

 

วาระที ่1 พจิารณารบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานในปี 2556 และรบัรองรายงานประจ าปี 2556 

 ประธำนฯ ไดข้อใหท้ีป่ระชมุรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนในปี 2556 และรับรองรำยงำนประจ ำปี 2556 

โดยบริษัทไดจั้ดส่งเอกสำรพรอ้มกับหนังสอืเชญิประชุมแลว้ รำยละเอียดตำมสิง่ที่ส่งมำดว้ย 1 และขอใหน้ำง 
จันทรจ์ริำ สมัครไทย กรรมกำร และผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำร สำยงำนสนับสนุน-1 น ำเสนอรำยละเอยีดเกีย่วกับวำระนี้

ตอ่ทีป่ระชมุ  

  นำงจันทร์จิรำ สมัครไทย น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนต่อที่ประชุมว่ำ ในปี 2556 เป็นปีที่บริษัทประสบ

ควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงมำก บรษัิทมรีำยไดร้วมเพิ่มขึน้เป็น 3,929 ลำ้นบำท จำกรำยไดร้วม 3,653 ลำ้นบำท ในปี 
2555 ส ำหรับโครงสรำ้งรำยไดใ้นปี 2556 มกีำรรับรูร้ำยไดจ้ำกงำน Modularization จ ำนวน 3,319 ลำ้นบำท ซึง่

เพิม่ขึน้จำก 2,564 ลำ้นบำทในปี 2555 โดยมสีำเหตจุำกกำรรับรูร้ำยไดจ้ำกโครงกำร APLNG เพิม่มำกขึน้ ซึง่ลกูคำ้

รำยนีไ้ดม้อบหมำยงำนเพิม่เตมิใหบ้รษัิทอยำ่งตอ่เนื่องในปีทีผ่่ำนมำ  

ส ำหรับก ำไรสทุธขิองบรษัิทเพิม่จำก 793 ลำ้นบำทในปี 2555 เป็น 1,206 ลำ้นบำทในปี 2556 ซึง่คดิเป็น

กำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 52 เนื่องจำกบรษัิทมกี ำไรขัน้ตน้ทีเ่พิม่สงูขึน้ถงึรอ้ยละ 51 จำกกำรทีต่น้ทนุงำนตำมสัญญำในปี 
2556 ลดลง เกดิจำกบรษัิทไดรั้บงำนสว่นเพิม่เตมิ ซึง่เป็นงำนทีม่ตีน้ทุนต ่ำกว่ำงำนสัญญำตัง้ตน้ อกีทัง้มกีำรรับรู ้

รำยไดจ้ำกงำน Modularization ในสดัสว่นทีส่งูขึน้ และมกีำรบรหิำรจัดกำรโครงกำรทีม่ปีระสทิธภิำพ จงึท ำใหก้ ำไร

สทุธขิองบรษัิทเพิม่สงูขึน้ 

ในสว่นของอตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษัิทในปี 2556 บรษัิทมอีัตรำก ำไรสทุธริอ้ยละ 30.7 

ของรำยไดร้วม ซึง่เพิม่จำกรอ้ยละ 21.7 ในปี 2555 เนื่องจำกบรษัิทมอีัตรำก ำไรขัน้ตน้ทีเ่พิม่สงูขึน้ โดยมสีำเหตุ
ตำมทีไ่ดก้ลำ่วมำแลว้ในขำ้งตน้ 

ในดำ้นฐำนะกำรเงนิของบริษัททีผ่่ำนมำบริษัทมีฐำนะกำรเงนิทีแ่ข็งแกร่ง โดยส่วนของผูถ้ือหุน้รวมของ
บรษัิทเพิม่ขึน้อย่ำงมนัียส ำคัญเป็น 4,392 ลำ้นบำทในปี 2556 เพิม่จำก 1,299 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2555 ซึง่มสีำเหตุ

จำกเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้อยำ่งมำกจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมัญเพิม่ทนุแกป่ระชำชนเป็นครัง้แรกจ ำนวน 80 ลำ้นหุน้ ในชว่ง

เดอืนพฤ.จกิำยนปี 2556 รวมถงึก ำไรสทุธขิองปี 2556 ทีเ่พิม่ขึน้ สง่ผลใหก้ ำไรสะสมของบรษัิทเพิม่ขึน้จำก 1,075  
ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2555 เป็น 1,832 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2556 

  ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในปี 2556 และรับรองรำยงำน
ประจ ำปี 2556 อย่ำงไรก็ด ีนำยธรรมนูญ จุลมณีโชต ิผูถ้อืหุน้รำยย่อยซึง่เขำ้ประชมุดว้ยตนเองไดแ้จง้ตอ่ทีป่ระชมุวำ่

ในเรื่องรำยงำนประจ ำปีนัน้ เป็นเรื่องทีต่อ้งแจง้ใหท้ีป่ระชุมรับทรำบเท่ำนัน้ ไม่จ ำเป็นตอ้งใหท้ีป่ระชุมมีมตรัิบรอง

รำยงำนดังกล่ำว ดังนั้น จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมไม่ตอ้งลงมตใินวำระนี้ โดยใหถ้อืว่ำทีป่ระชุมไดรั้บทรำบรำยงำน
ดังกล่ำวแลว้ และเมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่ำนใดคัดคำ้นขอ้เสนอดังกลำ่ว ประธำนฯ จงึแจง้ใหท้ีป่ระชมุทรำบวำ่จะไม่มกีำร

ลงมตใินวำระนี ้และใหถ้อืวำ่ทีป่ระชมุไดรั้บทรำบรำยงำนประจ ำปี 2556 ดงักลำ่วแลว้ 
 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนและรำยงำนประจ ำปี 2556  

 (ไมม่กีำรลงคะแนนส ำหรับวำระนี)้ 

 

วาระที ่2 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิส าหรบัปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 

 ประธำนฯ ไดข้อใหน้ำงจันทรจ์ริำ สมัครไทย น ำเสนอรำยละเอยีดในวำระนีต้อ่ทีป่ระชมุ  
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 นำงจันทรจ์ริำ สมัครไทย น ำเสนอรำยละเอยีดตอ่ทีป่ระชมุวำ่ ตำมพระรำชบัญญัตบิรษัิทมหำชนจ ำกดั พ... 
2535 มำตรำ 112 ก ำหนดวำ่คณะกรรมกำรตอ้งจัดใหม้กีำรท ำงบดลุและบญัชกี ำไรขำดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชี

ของบรษัิท เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิำรณำอนุมัตใินกำรประชมุสำมัญประจ ำปี 
 

 งบกำรเงนิของบรษัิท ส ำหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2556 ไดรั้บกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบัญชแีลว้ โดย
ผูส้อบบัญชไีดแ้สดงควำมเห็นว่ำ งบกำรเงนิดังกล่ำวไดแ้สดงฐำนะกำรเงนิของบรษัิท ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556 

และผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิน้สุดวันเดียวกัน โดยถูกตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ โดยมรีำยละเอยีดตำม สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 1 (หัวขอ้ “งบกำรเงนิ”) 
 

            โดยฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทในปี 2556 ทีผ่ำ่นมำ สำมำรถสรุปสำระสำคญัไดด้งันี้ 
 

ฐานะทางการเงนิและ 
ผลการด าเนนิงาน 

ปี 2556  
 (ลา้นบาท)  

ปี 2555  
 (ลา้นบาท)  

เปลีย่นแปลง  
(%)  

สนิทรัพยร์วม  4,836  1,883  257 % 

หนีส้นิรวม  445  584  -24 % 

ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้  320  224  43 % 

สว่นของผูถ้อืหุน้  4,392  1,299  238 % 

รำยไดร้วม  3,929  3,653  8 % 

รำยไดต้ำมสัญญำ  3,910  3,614  8 % 

ก ำไรสทุธ ิ 1,206  793  52 % 

ก ำไรตอ่หุน้ (บำท/หุน้)*  4.93  3.53  39 % 

                     * กำรค ำนวณก ำไรตอ่หุน้ค ำนวณจำกจ ำนวนหุน้ทีช่ ำระแลว้เฉลีย่ถว่งน ้ำหนักในแตล่ะปี 

 

 ประธำนฯ ไดส้อบถำมวำ่มผีูถ้อืหุน้ทำ่นใดมขีอ้ซักถำมเพิม่เตมิหรอืไม ่ 

 
 นำยธรรมนูญ จลุมณีโชต ิ(ผูถ้อืหุน้) มขีอ้เสนอแนะและขอ้ซกัถำมดงันี ้

 ในรำยงำนผูส้อบบัญชคีวรมกีำรลงวันทีร่ำยงำนว่ำเป็นวันทีเ่ท่ำไร คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ระชุม

ตรวจสอบในวันทีเ่ทำ่ไร และคณะกรรมกำรบรษัิทไดป้ระชมุเมือ่ไร จำกกำรตรวจสอบพบวำ่ผูส้อบบัญชี

รำยงำนวันที ่24 กุมภำพันธ์ 2557 ไม่พบว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบประชมุเมื่อไร แต่คณะกรรมกำร

บริษัทมีประชุมในวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2557 จึงขอเสนอว่ำในปีต่อไปควรจัดปฏิทนิกำรประชุมให ้

สอดคลอ้งกับ ม. 82 ของ พรบ. บริษัทมหำชน พ... 2535 แกไ้ขเพิ่มเตมิครัง้ที ่3/2551 เพื่อใหม้ี 
ธรรมำภบิำลเพิม่สงูขึน้ โดยตอ้งจัดสง่เอกสำรใหค้ณะกรรมกำรเพือ่พจิำรณำอยำ่งนอ้ยไมต่ ำ่กวำ่ 7 วนั 

 ควรจัดท ำตำรำงแสดงรำยละเอยีดเปรยีบเทยีบขอ้มลู 3 ปี เชน่ ปี 2554, 2555 และ 2556  

 ตำมทีร่ำยงำนวำ่ก ำไรตอ่หุน้เป็น 4.93 บำทตอ่หุน้ แตห่ำกหำรก ำไรสทุธดิว้ยจ ำนวนหุน้ น่ำจะเป็น 3.77 

บำทตอ่หุน้ ขอใหช้ีแ้จง 
 

 ประธำนฯ ชีแ้จงดงันี ้ 

 ทำงผูบ้รหิำรจะรับขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัก ำหนดวนัทีไ่ปพจิำรณำ  

 กำรน ำเสนอรำยงำนในปีหนำ้จะเพิม่ขอ้มลูเปรยีบเทยีบ 3 ปี ตำมทีผู่ถ้อืหุน้แนะน ำมำ  

 ในสว่นของก ำไรตอ่หุน้ทำงบรษัิทค ำนวนโดยใชว้ธิถีัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก ไม่ใชก่ำรหำรดว้ยจ ำนวนหุน้ทีม่ี

ในปัจจบุนั 
 

 นำยสมชำย เอกอุดมสนิ (ผูรั้บมอบฉันทะ) สอบถำมวำ่ สนิทรัพยข์องบรษัิทในปี 2554 มจี ำนวน 985 ลำ้น

บำท ปี 2555 เตบิโตเป็น 1,883 ลำ้นบำท และปี 2556 เตบิโตเป็น 4,836 ลำ้นบำท กำรเตบิโตแบบกำ้วกระโดดของ

สนิทรัพยจ์ำกปี 2554 มสีำเหตจุำกอะไร 

 

 นำงจันทรจ์ริำ สมัครไทย ชีแ้จงว่ำ สนิทรัพยท์ีเ่พิม่ขึน้ในปี 2556 สว่นหนึง่มำจำกกำรทีบ่รษัิทเสนอขำยหุน้

สำมัญเพิม่ทนุตอ่ประชำชนครัง้แรก ซึง่สว่นใหญเ่ป็นเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้ 

 

เมือ่ไมม่กีำรซกัถำมหรอืเสนอแนะอย่ำงใดเพิม่เตมิอกี ประธำนฯ เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำอนุมัตงิบกำรเงนิ
ส ำหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2556 ซึง่ไดผ้่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบัญชรัีบอนุญำต ผ่ำนกำรสอบทำนควำม

ถูกตอ้งจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษัิทไดใ้หค้วำมเห็นชอบแลว้ ซึง่ตำมขอ้บังคับของบรษัิท  
ในวำระนีต้อ้งไดรั้บอนุมัตจิำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บ

มอบฉันทะทีม่ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมัตงิบกำรเงนิส ำหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2556 ดว้ยคะแนน

เสยีงดงันี ้ 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ ำนวน (เสยีง) 279,161,830 0 0 

รอ้ยละ 100.00 0.00 - 

หมำยเหต:ุ  จ ำนวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงไม่นับเป็นฐำนในกำรนับคะแนน และในวำระนี้มผีูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะมำประชมุเพิม่อกีจ ำนวน 2,580,503 เสยีง 
 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรเป็นส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผล
ประกอบการ ปี 2556 

  ประธำนฯ ไดข้อให ้นำงจันทรจ์ริำ สมัครไทย น ำเสนอรำยละเอยีดในวำระนีต้อ่ทีป่ระชมุ  
 

 นำงจันทร์จริำ สมัครไทย ไดน้ ำเสนอรำยละเอยีดต่อทีป่ระชมุว่ำ เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบัญญัตบิรษัิท

มหำชนจ ำกดั พ... 2535 มำตรำ 116 ซึง่ก ำหนดวำ่บรษัิทตอ้งจัดสรรก ำไรสทุธปิระจ ำปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ำรองไม่
นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 5 ของก ำไรสทุธปิระจ ำปีหักดว้ยยอดเงนิขำดทนุสะสมยกมำ (ถำ้ม)ี จนกวำ่ทนุส ำรองนี้จะมจี ำนวนไม่

นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน เวน้แต่บริษัทจะมีขอ้บังคับหรือกฎหมำยอื่นก ำหนดใหต้อ้งมีทุนส ำรอง
มำกกวำ่นัน้ จงึเห็นสมควรใหม้กีำรจัดสรรก ำไรสทุธจิ ำนวน 8 ลำ้นบำท เพือ่เป็นเงนิส ำรองตำมกฎหมำย ซึง่ท ำใหเ้งนิ

ส ำรองตำมกฎหมำยเพิม่ขึน้จำก 24 ลำ้นบำท เป็น 32 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน  

 
 พรอ้มกนันี ้ไดเ้สนอเพือ่พจิำรณำกำรจำ่ยเงนิปันผลส ำหรับผลประกอบกำรปี 2556 โดยนโยบำยกำรจ่ำยเงนิ

ปันผลของบรษัิทก ำหนดว่ำ “บรษัิทมนีโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลในอัตรำไม่ต ่ำกวำ่รอ้ยละ 50 ของก ำไรสทุธจิำกงบ
เฉพำะกจิกำร ภำยหลงัหักภำษีเงนิไดน้ติบิคุคลและหลงัหักส ำรองตำ่งๆ ทกุประเภทตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดและตำมที่

ก ำหนดไวใ้นขอ้บังคับของบรษัิท อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงนิปันผลดังกลำ่วอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กับควำม
จ ำเป็นและควำมเหมำะสมอืน่ๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษัิทเห็นสมควร”  

 ส ำหรับผลกำรด ำเนนิงำนในปี 2556 บรษัิทมกี ำไรสทุธสิ ำหรับปี จ ำนวน 1,206.30 ลำ้นบำท และคดิเป็น

ก ำไรตอ่หุน้ 4.93 บำทตอ่หุน้ ซึง่บรษัิทไดพ้จิำรณำอย่ำงรอบคอบโดยค ำนงึถงึสภำวะกำรประกอบธรุกจิ สภำวะทำง
กำรตลำด โอกำสในกำรลงทนุและปัจจัยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ พบวำ่บรษัิทมกีระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่ะจำ่ยเงนิปันผล

ในอตัรำหุน้ละ 2.40 บำท รวมเป็นเงนิจ ำนวน 768.00 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 63.67 ของก ำไรสทุธิ
ส ำหรับปี ซึง่เป็นกำรจำ่ยปันผลจำกผลกำรด ำเนนิงำนปี 2556 และก ำไรสะสมในสว่นของก ำไรจำกกจิกำรทีไ่ดรั้บกำร

สง่เสรมิกำรลงทนุ (BOI) ทัง้นี ้ เงนิปันผลดงักลำ่วจะไดรั้บยกเวน้ ไมต่อ้งหักภำษี ณ ทีจ่่ำย และไมส่ำมำรถน ำไป

เครดติภำษีได ้
 

 ประธำนฯ แจง้ต่อทีป่ระชมุว่ำ คณะกรรมกำรไดพ้จิำรณำแลว้เห็นสมควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อ
พจิำรณำอนุมัตกิำรจัดสรรก ำไรเป็นส ำรองตำมกฎหมำย และอนุมัตกิำรจ่ำยเงนิปันผลส ำหรับผลประกอบกำรปี 2556 

ดงันี ้  

1) พจิำรณำอนุมัตกิำรจัดสรรก ำไรจ ำนวน 8.00 ลำ้นบำท เป็นเงนิส ำรองตำมกฎหมำย รวมเป็น 32.00 ลำ้นบำท 
ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษัิท 

2) พจิำรณำอนุมัตกิำรจ่ำยเงนิปันผล ในอัตรำหุน้ละ 2.40 บำท รวมเป็นเงนิจ ำนวน 768.00 ลำ้นบำท เป็นกำร
จ่ำยจำกก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2556 และก ำไรสะสมในสว่นของก ำไรจำกกจิกำรทีไ่ดรั้บกำรสง่เสรมิ

กำรลงทนุ (BOI) ทัง้นี ้เงนิปันผลดงักลำ่วไดรั้บกำรยกเวน้ไมต่อ้งหักภำษี ณ ทีจ่ำ่ย   
 

ทัง้นี้ จะก ำหนดใหว้ันพฤหัสบดทีี ่8 พฤษภำคม 2557 เป็นวันใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ (Record Date) ในกำรไดรั้บ

เงนิปันผล โดยจะรวบรวมรำยชือ่ตำมมำตรำ 225 แห่งพระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ... 2535 
(รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) ดว้ยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพักกำรโอนหุน้ในวนั.กุรท์ี ่9 พฤษภำคม 2557 และจ่ำยปันผล

ในวนั.กุรท์ี ่23 พฤษภำคม 2557 
 

 ประธำนฯ เปิดโอกำสใหท้ีป่ระชมุไดส้อบถำมและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ 

 
 นำยธรรมนูญ จลุมณีโชต ิ(ผูถ้อืหุน้) มขีอ้ซกัถำมเกีย่วกบักำรก ำหนดวนัจ่ำยเงนิปันผล โดยเมือ่มกีำรก ำหนด

วันใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เป็นวันที ่8 พฤษภำคม 2557 เมือ่ทุกอย่ำงพรอ้มเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิำพในกำรบรหิำรจัดกำร และ

ประสทิธภิำพของผูบ้รหิำร เหตใุดตอ้งรอจ่ำยเงนิปันผลในวันที ่23 พฤษภำคม 2557 ซึง่ทำง TSD ใชเ้วลำในกำร

ด ำเนนิกำรไมเ่กนิ 7 วนั เห็นควรเสนอใหจ้่ำยเงนิปันผลไม่เกนิวันที ่15 พฤษภำคม 2557 และมีขอ้ซักถำมอกีประเด็น

หนึ่งเพื่อมิใหเ้กดิควำมผิดพลำดในกำรประชุม ขอใหย้ืนยันว่ำก ำไรต่อหุน้ 4.93 บำท เป็นตัวเลขที่ถูกตอ้งแลว้ 
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เนือ่งจำกเมือ่น ำอตัรำกำรจ่ำยปันผล 2.40 บำทตอ่หุน้ ไปหำรดว้ยก ำไรตอ่หุน้ 4.93 บำท แลว้ไม่สำมำรถค ำนวนเพือ่

หำอตัรำกำรจำ่ยปันผลทีร่อ้ยละ 63.67 ของก ำไรสทุธไิด ้ 

 

 ประธำนฯ ชีแ้จงในเรื่องระยะเวลำกำรจ่ำยปันผลว่ำ ตำมระเบยีบขอ้บังคับของตลำดหลักทรัพย์ฯ หลังที่

ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมัตกิำรจ่ำยปันผลแลว้ จะตอ้งมกีำรปิดสมุดทะเบยีนอกีครัง้ก่อนกำรจ่ำยเงนิปันผล เพื่อเปิด

โอกำสใหผู้ถ้อืหุน้มีเวลำในกำรซือ้ขำยหุน้อย่ำงนอ้ย 5 วันท ำกำร และมขีัน้ตอนกำรด ำเนินกำรของ TSD ทีต่อ้ง

เตรยีมกำรกอ่นจะจ่ำยปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ได ้แตท่ำงผูบ้รหิำรจะรับขอ้เสนอแนะไปพจิำรณำวำ่มขีัน้ตอนใดทีท่ำงบรษัิท

สำมำรถปรับลดระยะเวลำใหส้ัน้ลงได ้ส ำหรับประเด็นเรือ่งกำรค ำนวนก ำไรตอ่หุน้ ทำงบรษัิทค ำนวนตำมจ ำนวนหุน้ถัว

เฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักตำมทีไ่ดอ้ธบิำยก่อนหนำ้นี้ แต่ในกำรค ำนวณอัตรำกำรจ่ำยปันผล จะเป็นกำรค ำนวนจำกฐำนของ

ก ำไรสทุธกิับจ ำนวนหุน้ทัง้หมด ซึง่เป็นฐำนทนุใหม่ ดังนัน้ตัวเลขจงึแตกตำ่งกัน ตำมวัตถุประสงคข์องกำรน ำเสนอที่

ตำ่งกนั  

 
เมือ่ไม่มกีำรซักถำมอย่ำงใดเพิม่เตมิอกี ประธำนฯ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง โดยในวำระนี้ตอ้งไดรั้บ

อนุมัตจิำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่ำ

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมัตกิำรจัดสรรเงนิก ำไรจ ำนวน 8.00 ลำ้นบำท เป็นเงนิส ำรองตำม
กฎหมำย รวมเป็น 32.00 ลำ้นบำท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษัิท และมมีติ

อนุมัตกิำรจำ่ยเงนิปันผลในอตัรำหุน้ละ 2.40 บำท รวมเป็นเงนิจ ำนวน 768.00 ลำ้นบำท ซึง่เป็นกำร

จำ่ยปันผลจำกผลกำรด ำเนนิงำนปี 2556 และก ำไรสะสมในสว่นของก ำไรจำกกจิกำรทีไ่ดรั้บกำร
สง่เสรมิกำรลงทนุ (BOI) ดงันัน้ เงนิปันผลดงักลำ่วจะไดรั้บยกเวน้ ไม่ตอ้งหักภำษี ณ ทีจ่ำ่ย  

โดยก ำหนดรำยชือ่ผูม้สีทิธรัิบเงนิปันผล (Record Date) ในวนัพฤหัสบดทีี ่8 พฤษภำคม 2557 และ
ใหร้วบรวมรำยชือ่ตำมมำตรำ 225 แหง่พระรำชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ พ... 2535 

(รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) ดว้ยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพักกำรโอนหุน้ในวนั.กุรท์ี ่9 พฤษภำคม 2557 

และก ำหนดจ่ำยเงนิปันผลในวัน.กุรท์ี ่23 พฤษภำคม 2557 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 
 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ ำนวน (เสยีง) 279,194,530 0 0 

รอ้ยละ 100.00 0.00 - 

หมำยเหต:ุ  จ ำนวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงไม่นับเป็นฐำนในกำรนับคะแนน และในวำระนี้มผีูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะมำประชมุเพิม่อกีจ ำนวน 32,700 เสยีง  
 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหนง่ตามวาระ 
 

 ประธำนฯ แจง้ต่อทีป่ระชมุว่ำ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกจิกำรที่ด ีขอใหก้รรมกำรทีต่อ้งออก
ตำมวำระ และไดรั้บกำรเสนอชือ่กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอกีวำระหนึง่ คอื นำยคลิ ยัง ล ีนำยเชงิ จนิ ล ีและนำยบญุชว่ย  

กอ่กจิโรจน ์ออกจำกทีป่ระชมุระหวำ่งกำรพจิำรณำในวำระนี ้และขอใหเ้ลขำนุกำรเป็นผูช้ ีแ้จงรำยละเอยีดตอ่ทีป่ระชมุ 

 
เลขำนุกำร ไดช้ีแ้จงวำ่ ตำมพระรำชบัญญัตบิรษัิทมหำชนจ ำกัด พ... 2535 และขอ้บังคับของบรษัิทขอ้ 17 

ก ำหนดใหใ้นกำรประชมุผูถ้อืหุน้สำมัญประจ ำปีทกุครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) เป็น
อัตรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ีสุ่ดกับส่วนหนึ่งในสำม 

(1/3) กรรมกำรซึง่พน้จำกต ำแหน่ง อำจไดรั้บเลอืกใหก้ลับเขำ้มำรับต ำแหน่งอกีได ้และกรรมกำรทีจ่ะตอ้งออกจำก

ต ำแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภำยหลงัจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ ใหจ้ับสลำกกัน สว่นปีหลังๆ ตอ่ไปใหก้รรมกำรคนทีอ่ยู่ใน
ต ำแหน่งนำนทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 

 
ปัจจบุนั บรษัิทมกีรรมกำรทัง้ส ิน้ 9 ทำ่น ในกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2557 นี้ มกีรรมกำรทีต่อ้งออก

จำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 3 ทำ่น ไดแ้ก ่

1) นำยคลิ ยัง ล ี กรรมกำร 

2) นำยเชงิ จนิ ล ี กรรมกำร 

3) นำยบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์ กรรมกำรอสิระ 
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ปัจจุบันบรษัิทยังไม่มกีำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรสรรหำ อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรซึง่ไม่รวมกรรมกำรทีม่ี
สว่นไดเ้สยีไดพ้จิำรณำคณุสมบตัใินดำ้นตำ่งๆ โดยดถูงึควำมเหมำะสมดำ้นคณุวฒุ ิประสบกำรณ์ และควำมเชีย่วชำญ

จำกหลำกหลำยวชิำชพี รวมถงึผลกำรปฏบิัตงิำนในฐำนะกรรมกำรบรษัิทในชว่งทีผ่่ำนมำแลว้ เห็นวำ่กรรมกำรทัง้ 3 
ทำ่น มคีณุสมบัตเิหมำะสม สมควรไดรั้บกำรแตง่ตัง้กลับเขำ้เป็นกรรมกำรของบรษัิทตอ่อกีวำระหนึง่ โดยประวัตยิ่อ

และขอ้มลูของกรรมกำรทัง้ 3 ทำ่น ปรำกฏตำมสิง่ทีส่ง่มำดว้ย 2 ทีไ่ดส้ง่ไปพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุแลว้ 
 

ประธำนฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำอนุมัตแิตง่ตัง้กรรมกำรทัง้ 3 ทำ่น กลับเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอกีวำระหนึง่ 

โดยกรรมกำรล ำดับที่ 3 จะเป็นกรรมกำรอิสระ เนื่องจำกมีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับขอ้ก ำหนดตำมขอ้บังคับ 
ตลำดหลกัทรัพยแ์หง่ประเท.ไทย 

 
ประธำนฯ ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงในวำระนีโ้ดยพจิำรณำกำรแตง่ตัง้กรรมกำรทลีะต ำแหน่ง เพือ่ให ้

เป็นไปตำมแนวทำงกำรก ำกับดแูลกจิกำรทีด่ ี บรษัิทจะเก็บบัตรลงคะแนนจำกผูถ้อืหุน้ทกุรำยทีเ่ขำ้ประชมุ ทัง้กรณี 

“เห็นดว้ย” “ไมเ่ห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” โดยเก็บบตัรที ่ “ไมเ่ห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” ในกำรแตง่ตัง้
กรรมกำรทลีะรำย เพือ่ไปตรวจนับคะแนนกอ่น หลงัจำกนัน้จะเก็บบัตรลงคะแนนจำกผูท้ี่ ”เห็นดว้ย” ในกำรพจิำรณำ

แตง่ตัง้กรรมกำรทัง้ 3 รำย พรอ้มกนัในครำวเดยีว 
 

4.1 นายคลิ ยงั ล ี(กรรมกำร)  
 

 ประธำนฯ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำแตง่ตัง้ นำยคลิ ยัง ล ีกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอกีวำระหนึง่ 
 

 นำยธรรมนูญ จลุมณีโชต ิ(ผูถ้อืหุน้) เสนอแนะวำ่ ในวำระนี้เป็นกำรเสนอชือ่กรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหน่งตำม

วำระกลับเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอกีครัง้หนึ่ง จงึไม่ใช่กำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่ และบริษัทควรแจง้ใหผู้ถ้ ือหุน้
ทรำบว่ำกรรมกำรทีจ่ะเลอืกกลับเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอกีครัง้หนึ่งแต่ละท่ำนนัน้ ไดท้ ำประโยชน์หรือชว่ยเหลอืบรษัิท

อยำ่งไรบำ้ง เพือ่เป็นขอ้มลูใหผู้ถ้อืหุน้ใชป้ระกอบกำรพจิำรณำ   
 

 ประธำนฯ ชีแ้จงเพิม่เตมิวำ่ นำยคลิ ยัง ล ีเป็นผูก้อ่ตัง้บรษัิท และดแูลในดำ้นกำรด ำเนนิธรุกจิมำโดยตลอด 
 

เมือ่ไม่มกีำรซักถำมหรอืเสนอแนะอย่ำงใดเพิม่เตมิอกี ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำกำรแต่งตัง้นำย

คลิ ยัง ล ีกลบัเขำ้เป็นกรรมกำรอกีวำระหนึง่ วำระนีต้อ้งไดรั้บอนุมัตจิำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของ
จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมัตแิต่งตัง้ นำยคลิ ยัง ล ีทีต่อ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระกลับเขำ้

ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรตอ่อกีวำระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ ำนวน (เสยีง) 279,193,530 0 1,000 

รอ้ยละ 100.00 0.00 - 

หมำยเหต:ุ จ ำนวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงไมนั่บเป็นฐำนในกำรนับคะแนน 
 

4.2 นายเชงิ จนิ ล ี(กรรมกำร)  
 

ประธำนฯ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำแตง่ตัง้ นำยเชงิ จนิ ล ีกลับเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอกีวำระหนึ่ง 

และไดข้อใหน้ำงจันทรจ์ริำ สมัครไทย ใหข้อ้มลูของนำยเชงิ จนิ ล ีเพิม่เตมิตอ่ทีป่ระชมุ  
 

นำงจันทรจ์ริำ สมัครไทย ไดช้ีแ้จงวำ่ นำยเชงิ จนิ ล ี เป็นผูม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถในเรือ่งของงำนโครงกำร 
งำนดำ้นกำรผลติ มปีระสบกำรณ์เป็นผูเ้ชีย่วชำญในดำ้นกำรผลติผลติภัณฑต์ำ่งๆ ของบรษัิทมำอย่ำงตอ่เนือ่ง  

 

เมือ่ไมม่กีำรซกัถำมอยำ่งใดอกี ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำกำรแตง่ตัง้ นำยเชงิ จนิ ล ีกลับเขำ้เป็น
กรรมกำรอกีวำระหนึง่ วำระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมด

ของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมัตแิตง่ตัง้ นำยเชงิ จนิ ล ีทีต่อ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระกลับเขำ้

ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรตอ่อกีวำระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ ำนวน (เสยีง) 279,193,530 0 1,000 

รอ้ยละ 100.00 0.00 - 

หมำยเหต:ุ  จ ำนวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงไมนั่บเป็นฐำนในกำรนับคะแนน 
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4.3 นายบุญชว่ย กอ่กจิโรจน ์(กรรมกำรอสิระ)  
 

ประธำนฯ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำแตง่ตัง้ นำยบญุชว่ย กอ่กจิโรจน์ กลับเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอกี
วำระหนึ่ง  และไดข้อใหน้ำงจันทร์จิร ำ สมัครไทย ใหข้อ้มูลของนำยบุญช่วย ก่อกิจโรจน์  เพิ่ม เติมต่อ 

ทีป่ระชมุ  
 

นำงจันทรจ์ริำ สมัครไทย ไดช้ีแ้จงวำ่ นำยบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์ เป็นกรรมกำรอสิระ และประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ มคีวำมรูค้วำมสำมำรถในดำ้นกำรควบคมุคณุภำพ ระบบ ISO ระบบคณุภำพตำ่งๆ กำรตรวจสอบภำยใน 
ระบบกำรควบคมุภำยใน ซึง่ชว่ยแนะน ำบรษัิทใหม้กีำรควบคมุเป็นไปตำมระบบคณุภำพตำ่งๆ  

 
เมือ่ไม่มกีำรซักถำมอย่ำงใดเพิม่เตมิอกี ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำกำรแตง่ตัง้  นำยบญุชว่ย ก่อ

กจิโรจน ์กลบัเขำ้เป็นกรรมกำรอกีวำระหนึง่ วำระนีต้อ้งไดรั้บอนุมัตจิำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของ

จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมัตแิตง่ตัง้ นำยบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์ทีต่อ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ

กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรตอ่อกีวำระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ ำนวน (เสยีง) 279,193,530 0 1,000 

รอ้ยละ 100.00 0.00 - 

หมำยเหต:ุ  จ ำนวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงไมนั่บเป็นฐำนในกำรนับคะแนน 
 

 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 

 ประธำนฯ ไดข้อใหเ้ลขำนุกำร ชีแ้จงรำยละเอยีดในวำระนีต้อ่ทีป่ระชมุ  

 

 เลขำนุกำร ไดช้ีแ้จงวำ่ ตำมพระรำชบัญญัตบิรษัิทมหำชนจ ำกัด พ... 2535 มำตรำ 90 ก ำหนดวำ่กำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ำสองในสำม 

(2/3) ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุ ส ำหรับกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรของบรษัิทประจ ำปี 
2557 ไดผ้่ำนกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยเปรียบเทยีบอำ้งองิจำกบริษัท 

จดทะเบยีนทีอ่ยู่ในกลุม่ธุรกจิเดยีวกัน ระดับรำยได ้และระดับมูลคำ่หลักทรัพยต์ำมรำคำตลำดในชว่งเดยีวกัน รวมถงึ

พจิำรณำจำกผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทและภำระหนำ้ทีค่วำมรับผดิชอบของกรรมกำร 

 

คำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2557 มรีำยละเอยีดดงันี ้

1) พจิำรณำอนุมัตกิ ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2557 โดยใหค้งอตัรำเดยีวกบัปี 2556 แบง่เป็น 

 
ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ 
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คำ่เบีย้ประชมุ 
(บำท/คน/ครัง้) 

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

คำ่ตอบแทนรำยเดอืน 
(บำท/คน/เดอืน) 

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

คำ่เดนิทำง  
(บำท/คน/ครัง้) 

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

คำ่ทีพ่ัก  
(กรณีมคีวำมจ ำเป็น)  

ตำมทีจ่่ำยจรงิ ตำมทีจ่่ำยจรงิ ตำมทีจ่่ำยจรงิ ตำมทีจ่่ำยจรงิ 

หมำยเหตุ: 1) เบีย้ประชมุจ่ำยใหเ้ฉพำะกรรมกำรทีเ่ขำ้รว่มประชมุ 
 2) กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรพจิำรณำไมรั่บเบีย้ประชมุและคำ่ตอบแทนในสว่นนี ้
 

2) พจิำรณำอนุมัตกิำรจ่ำยเงนิค่ำบ ำเหน็จประจ ำปี ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2556 โดยพิจำรณำจำก 

ผลกำรด ำเนินงำนโดยใหค้ ำนวณจ่ำยตำมระยะเวลำที่กรรมกำรด ำรงต ำแหน่ง และมอบหมำยให ้
คณะกรรมกำรด ำเนนิกำรจัดสรรคำ่บ ำเหน็จประจ ำปีใหก้บักรรมกำรแตล่ะทำ่นตำมทีเ่ห็นสมควร  

โดยมูลคา่รวมคา่ตอบแทนท ัง้สองสว่น มจี านวนเงนิไมเ่กนิ 13.50 ลา้นบาท 

 
ประธำนฯ เปิดโอกำสใหท้ีป่ระชมุไดส้อบถำมและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ 
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 นำยธรรมนูญ จุลมณีโชต ิ(ผูถ้อืหุน้) เสนอแนะว่ำ กรรมกำรมภีำรกจิหนำ้ทีเ่หมอืนกันหมด ยกเวน้ประธำน

กรรมกำรจะมหีนำ้ทีเ่พิม่ในฐำนะเป็นประธำน เชน่ กำรลงนำม กำรเชญิประชมุกรรมกำร ซึง่โดยทั่วไปประธำนกรรมกำร

จะรับค่ำตอบแทนมำกกวำ่กรรมกำรทำ่นอืน่รอ้ยละ 25.00 และรองประธำนกรรมกำรจะไดม้ำกกว่ำกรรมกำรทำ่นอืน่ 

รอ้ยละ 12.50 จงึขอเสนอแนะใหบ้ริษัทน ำหลักเกณฑน์ี้มำใชใ้นกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และ

ส ำหรับตวัเลขกำรจำ่ยบ ำเหน็จกรรมกำร ควรแสดงถงึเงนิบ ำเหน็จทีก่รรมกำรแตล่ะทำ่นจะไดรั้บดว้ย 

 

 ประธำนฯ ชีแ้จงว่ำ บรษัิทจะรับขอ้เสนอไปพจิำรณำ ส ำหรับขอ้มูลเปรียบเทยีบเพื่อใหเ้ห็นภำพชัดเจนมำก

ขึน้ ในส่วนผลตอบแทนกรรมกำร บริษัทพิจำรณำควำมเหมำะสมตำมขนำดของธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำน ถำ้

พจิำรณำเทยีบเคยีงกับตัวเลขก ำไร จะเท่ำกับรอ้ยละ 1.12 และถำ้เปรียบเทยีบกับจ ำนวนเงนิปันผลทีพ่จิำรณำจ่ำย

ใหก้บัผูถ้อืหุน้ จะเทำ่กบัรอ้ยละ 1.67 

 

 นำยธรรมนูญ จลุมณีโชต ิ(ผูถ้อืหุน้) ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิวำ่ โดยทั่วไปผลตอบแทนกรรมกำรจะคดิจำกผลก ำไร

สทุธ ิสว่นใหญ่จะอยู่ในชว่งประมำณรอ้ยละ 0.30 - 1.00 ของก ำไรสทุธ ิขึน้กับขนำดของของบรษัิท ส ำหรับจ ำนวน

เงนิทีเ่สนอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำอนุมัตกิำรจ่ำยนัน้ ไม่มขีอ้ขัดขอ้งแตอ่ย่ำงใด แตข่อใหม้กีำรก ำหนดหลักเกณฑท์ีแ่น่

ชดั จงึขอแจง้เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบกำรพจิำรณำตอ่ไป 

 

 ประธำนฯ ชีแ้จงวำ่ บรษัิทไดม้กีำรพจิำรณำควำมเหมำะสมตำมขนำดของธุรกจิ พจิำรณำเปรียบเทยีบกำร

จำ่ยคำ่ตอบแทนของบรษัิททีอ่ยูใ่นกลุม่ธรุกจิเดยีวกนั และพจิำรณำจำกผลกำรด ำเนนิงำน  

 

 นำงสำวรุ่งเรือง เงำงำมรัตน์ (ผูถ้ ือหุน้) สอบถำมว่ำ ค่ำตอบแทนทีแ่จง้ว่ำเป็นตัวเลขรอ้ยละ 1.12 นี้เป็น

ตัวเลขรอ้ยละของก ำไรใช่หรือไม่ และไดจ้่ำยไปแลว้ใช่หรือไม่ จึงมีค ำถำมว่ำ หำกบริษัทขำดทุนจะก ำหนด

คำ่ตอบแทนอยำ่งไร 

 

 ประธำนฯ ชีแ้จงวำ่ ตัวเลขรอ้ยละทีน่ ำมำแสดงนัน้ เป็นกำรเทยีบเคยีงกับก ำไรสทุธปีิ 2556 เพือ่ใหเ้ห็นภำพ 

อย่ำงไรก็ตำม ค่ำตอบแทนทีเ่สนอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำนัน้แบ่งเป็นสองสว่น สว่นแรกเป็นค่ำตอบแทนทีเ่ป็นค่ำเบีย้

ประชมุและคำ่ตอบแทนรำยเดอืนส ำหรับปี 2557 และสว่นทีส่องคอืค่ำบ ำเหน็จส ำหรับปี 2556 ซึง่พจิำรณำจำกผล

ประกอบกำรปี 2556 ซึง่ผูถ้อืหุน้ไดท้รำบตัวเลขแลว้ว่ำบรษัิทมผีลประกอบกำรทีม่ีก ำไรเป็นจ ำนวนเท่ำไร ถำ้ปีใด

บรษัิทมกี ำไรมำก ค่ำตอบแทนในสว่นนี้ย่อมสงูตำมผลประกอบกำร แต่หำกปีใดขำดทุน บรษัิทก็ตอ้งพจิำรณำตำม

ควำมเหมำะสมตอ่ไป 

 

 นำงสำวสวุรรณี เชยีร.ริชิยัยุทธ (ผูถ้อืหุน้) สอบถำมวำ่ คำ่ทีพั่กทีก่ ำหนดว่ำจ่ำยตำมจรงินัน้ บรษัิทมเีกณฑ์

ก ำหนดอยำ่งไร มกีำรตัง้งบประมำณในสว่นนีเ้ทำ่ไร และในปี 2556 มกีำรจำ่ยเป็นจ ำนวนเทำ่ไร  

 

 ประธำนฯ ชี้แจงว่ำ ในปี 2556 ที่ผ่ำนมำ บริษัทไม่มีค่ำใชจ้่ำยในส่วนนี้เกิดขึ้น โดยปกติกำรประชุม

คณะกรรมกำรจะจัดใหม้ขี ึน้ทีส่ ำนักงำนของบรษัิท ซึง่ตัง้อยู่ทีจั่งหวัดระยอง กรรมกำรจะเดนิทำงแบบเชำ้ไปเย็นกลับ 

แตบ่รษัิทไดก้ ำหนดกรอบคำ่ใชจ้่ำยในสว่นนี้ เผือ่ไวใ้นกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็น ส ำหรับกำรตัง้งบประมำณนัน้ ไม่ไดม้กีำร

ก ำหนดเป็นตัวเลขไว ้โดยวธิปีฏบิัตขิองทำงบรษัิทจะมรีำยชือ่โรงแรมทีไ่ดต้ดิตอ่ใชบ้รกิำรจองหอ้งพักเป็นประจ ำอยู่

แลว้ 

 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทำ่นใดซกัถำมหรอืเสนอแนะอยำ่งใดเพิม่เตมิอกี ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำอนุมัต ิ
คำ่ตอบแทนกรรมกำรตำมทีเ่สนอ ในวำระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวำ่สองใน

สำม (2/3) ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่ำประชมุ 
 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมัตคิำ่ตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2557 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

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

รอ้ยละ 99.99 0.01 0.00 

หมำยเหต:ุ  ในวำระนีม้ผีูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะมำประชมุเพิม่อกีจ ำนวน 5,007 เสยีง 
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2557 

 

 ประธำนฯ ไดข้อใหน้ำยบญุชว่ย กอ่กจิโรจน์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ น ำเสนอรำยละเอยีดในวำระนี้ต่อ 
ทีป่ระชมุ  

 
 นำยบญุชว่ย กอ่กจิโรจน์ น ำเสนอรำยละเอยีดตอ่ทีป่ระชมุ วำ่ตำมพระรำชบัญญัตบิรษัิทมหำชนจ ำกัด พ... 

2535 มำตรำ 120 ก ำหนดใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สำมัญประจ ำปีแตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ีและก ำหนดจ ำนวนเงนิคำ่สอบบัญชี

ของบรษัิททกุปี ในกำรแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชจีะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีก็ได ้
 

  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำกำรปฎบิัตงิำนของส ำนักงำน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ในปีทีผ่่ำนมำ มี
ควำมเห็นวำ่ ส ำนักงำน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท และผูส้อบบัญชขีองส ำนักงำนมคีวำมเชีย่วชำญดำ้นกำรตรวจสอบ

ธรุกจิบรกิำรรับเหมำกอ่สรำ้ง รวมทัง้ใหค้ ำแนะน ำและใหค้ ำปรกึษำในเรือ่งเกีย่วกับบัญช ีภำษีอำกร และระบบควบคมุ

ภำยในไดเ้ป็นอย่ำงดี ดังนั้น คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงเห็นควรใหเ้สนอคณะกรรมกำรพิจำรณำเสนอต่อ 
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิำรณำอนุมัตกิำรแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชจีำกส ำนักงำน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ไดแ้ก ่ 

 นำงเกษร ี ณรงคเ์ดช  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญำตเลขที ่0076  หรอื  

 นำงณัฐสรัคร ์ สโรชนันทจ์นี  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญำตเลขที ่4563  หรอื  

 นำยสมุติร ์ ขอไพบลูย ์ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญำตเลขที ่4885  หรอื  

 นำยชยัยทุธ  องั.วุทิยำ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญำตเลขที ่3885  

เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท ประจ ำปี 2557 โดยผูส้อบบัญชตีำมรำยชือ่ทีเ่สนอ และส ำนักงำน เอ.เอ็ม.ท ี 
แอสโซซเิอท ไม่มสีว่นไดส้ว่นเสยีกับบรษัิท ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับบุคคลดังกล่ำว พรอ้ม

เสนอใหพ้ิจำรณำและอนุมัตคิ่ำสอบบัญชขีองบริษัท ประจ ำปี 2557 เป็นเงนิจ ำนวน 1,060,000 บำท ซึง่เพิ่มขึน้
ประมำณรอ้ยละ 10 จำกปี 2556 โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นวำ่ค่ำสอบบัญชทีีผู่ส้อบบัญชเีสนอมำนัน้มคีวำม

เหมำะสมกบัขอบขำ่ยงำนผูส้อบบญัช ีควำมเชีย่วชำญ ควำมช ำนำญ ประเภทธุรกจิและขนำดธุรกรรมของบรษัิท โดย

บรษัิทไดม้กีำรเปรยีบเทยีบคำ่สอบบญัชจีำกผูส้อบบญัชรีำยอืน่ดว้ยแลว้ 
 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคำ่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษัิท 

คา่บรกิาร 
คา่ตอบแทน  
ปี 2557 

คา่ตอบแทน  
ปี 2556 

เพิม่ข ึน้ 
(บาท) 

คา่สอบบญัช ี(Audit Fee):    
- คำ่ตรวจสอบงบกำรเงนิประจ ำปี (บำท) 520,000  500,000  20,000  

- คำ่สอบทำนงบกำรเงนิระหวำ่งกำล (บำท) 
จ ำนวน 3 ไตรมำส 510,000 450,000  60,000  

- คำ่สังเกตกุำรณ์ตรวจนับสต็อคคงเหลอื  
(บำท/ครัง้) 30,000  20,000  10,000  

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

คา่บรกิารอืน่ (Non-Audit Fee):    
- คำ่ตรวจรำยงำนบโีอไอ (บำท/ฉบับ) 20,000  20,000  - 

หมำยเหตุ:  คำ่บรกิำรขำ้งตน้ไมร่วมค่ำใชจ้่ำยอืน่ ซึง่ผูส้อบบัญชจีะเรยีกเก็บตำมคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 
  ประธำนฯ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำอนุมัตกิำรแตง่ตัง้  

 นำงเกษร ี ณรงคเ์ดช ผูส้อบบญัชรัีบอนุญำตเลขที ่0076  หรอื  

 นำงณัฐสรัคร ์ สโรชนันทจ์นี ผูส้อบบญัชรัีบอนุญำตเลขที ่4563  หรอื  

 นำงสมุติร ์ ขอไพบลูย ์ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญำตเลขที ่4885  หรอื  

 นำงชยัยทุธ  องั.วุทิยำ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญำตเลขที ่3885  

  จำกส ำนักงำน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท  เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท และอนุมัตกิ ำหนดคำ่ตอบแทนตำมที่

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำกลัน่กรอง และคณะกรรมกำรบรษัิทไดเ้ห็นชอบแลว้ 
 

 ประธำนฯ เปิดโอกำสใหท้ีป่ระชมุไดส้อบถำมและใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ  
 

 นำยธรรมนูญ จุลมณีโชติ (ผูถ้ ือหุน้) สอบถำมว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดจ้ัดประชุมเมื่อไร กำร

เปรยีบเทยีบคำ่สอบบัญชมีบีรษัิทใดบำ้ง เป็นรำคำเทำ่ไร หำกไม่สำมำรถเปิดเผยชือ่บรษัิทไดใ้หแ้จง้เป็นชือ่ A, B, C 
และเหตุผลทีข่อปรับรำคำเพิม่ขึน้จำกปี 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำแลว้เห็นควรอย่ำงไร และมอีกีหนึ่ง

ค ำถำมทีถ่ำมไปเมือ่สกัครู่วำ่คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ระชมุพจิำรณำงบกำรเงนิไปในวนัทีเ่ทำ่ไร 
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 นำยบญุชว่ย ก่อกจิโรจน์ ชีแ้จงวำ่ บรษัิทไดเ้ปรยีบเทยีบคำ่สอบบัญชกีับผูส้อบบัญชรีำยอืน่ โดยส ำนักงำน 

เอ.เอ็ม.ท ีแอสโซซเิอท มคี่ำบรกิำรรวมทัง้สว่นของ Audit fee และ Non-audit fee รวมเป็น 1,120,000 บำท 

ส ำหรับผูส้อบบญัชอีกีรำยหนึง่ทีบ่รษัิทไดส้อบถำมรำคำและบรกิำรไป มกีำรเสนอคำ่บรกิำรรวมทัง้สว่นของ Audit fee 

และ Non-audit fee รวมเป็นจ ำนวน 1,400,000 บำท ดังนัน้ทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำแลว้วำ่กำรเสนอ

ปรับเพิม่คำ่สอบบัญชขีองส ำนักงำน เอ.เอ็ม.ท ีแอสโซซเิอท ขึน้อกีประมำณรอ้ยละ 10 นัน้มคีวำมเหมำะสม เมือ่

พจิำรณำในขอบข่ำยงำน จะเห็นว่ำบรษัิทมธีุรกรรมหรือกำรด ำเนินงำนอยู่ในเกณฑท์ีด่ขี ึน้ มจี ำนวนธุรกรรมมำกขึน้ 

และผลงำนทีผ่ำ่นมำของผูส้อบบญัชก็ีเป็นทีน่่ำพอใจ 

 

 ส ำหรับวันทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้กีำรประชมุเพื่อพจิำรณำใหค้วำมเห็นต่องบกำรเงนิประจ ำปี 2556 

นัน้ ไดจั้ดใหม้ขี ึน้ในวันเดยีวกับกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท คอื เมือ่วันที ่24 กุมภำพันธ ์2557 ส ำหรับวันที ่25 

กมุภำพันธ ์2557 นัน้เป็นวนัทีบ่รษัิทเผยแพร่ขำ่วผำ่นระบบของตลำดหลกัทรัพยฯ์  

 

 นำงสำวรุ่งเรอืง เงำงำมรัตน์ (ผูถ้อืหุน้) สอบถำมวำ่ กำรทีเ่สนอรำยชือ่ผูส้อบบัญชมีำใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำ 4 

รำยชือ่นัน้ เมือ่มมีตอินุมัตแิลว้สดุทำ้ยเลอืกคนใดคนหนึง่ใชห่รอืไม่ เหตใุดไม่ระบแุตง่ตัง้ผูส้อบบัญชเีป็นชือ่ส ำนักงำน

ไปเลย และบรษัิทแตง่ตัง้ใหส้ ำนักงำน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท เป็นผูส้อบบญัชมีำแลว้กีปี่ 

 

 ประธำนฯ ตอบขอ้ซักถำมว่ำ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพิจำรณำอนุมัตผิูส้อบบัญช ี4 ชือ่ แต่ในกำรด ำเนินกำร

ตรวจสอบ/สอบทำนงบกำรเงินจะเป็นท่ำนเดียว โดยจ ำเป็นจะตอ้งก ำหนดทัง้ชือ่บุคคลและชื่อส ำนักงำนเป็น 

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

 

 นำยธรรมนูญ จุลมณีโชต ิ(ผูถ้ ือหุน้) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิ่มเตมิว่ำ กำรแต่งตัง้ผูส้อบบัญชทีีเ่ป็นบุคคล

เดยีวกนั ท ำไดไ้มเ่กนิ 5 ปี ตดิตอ่กนั ถำ้หำกตอ้งกำรจะแตง่ตัง้ส ำนักงำนผูส้อบบัญชรีำยเดมิ จะตอ้งเป็นทมีงำนคนละ

ชดุกนั 

 

ประธำนฯ กลำ่วขอบคณุผูถ้อืหุน้ทีใ่หข้อ้เสนอแนะและจะรับไปพจิำรณำ เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้ทำ่นใดซักถำมหรอื
เสนอแนะเพิม่เตมิอยำ่งใดอกี ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำอนุมัตแิตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ีและก ำหนดคำ่ตอบแทน

ผูส้อบบญัช ีประจ ำปี 2557 ตำมทีเ่สนอ ในวำระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของ
จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชจีำกส ำนักงำน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ตำม
รำยชือ่ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท ส ำหรับปี 2557  

(1) นำงเกษร ี ณรงคเ์ดช  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญำตเลขที ่0076  หรอื 
(2) นำงณัฐสรัคร ์ สโรชนันทจ์นี  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญำตเลขที ่4563  หรอื 

(3) นำยสมุติร ์ ขอไพบลูย ์ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญำตเลขที ่4885  หรอื 

(4) นำยชยัยุทธ  องั.วุทิยำ  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญำตเลขที ่3885 

และอนุมัตคิำ่สอบบญัช ี(Audit Fee) ประจ ำปี 2557 เป็นเงนิจ ำนวน 1.06 ลำ้นบำท ดว้ยคะแนนเสยีง

ดงันี ้ 
 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ ำนวน (เสยีง) 279,203,052 0 0 

รอ้ยละ 100.00 0.00 - 

หมำยเหต:ุ   จ ำนวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงไม่นับเป็นฐำนในกำรนับคะแนน และในวำระนี้มผีูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะมำประชมุเพิม่อกีจ ำนวน 3,515 เสยีง 

 
วาระที ่7 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

 
 ประธำนฯ แจง้ตอ่ทีป่ระชมุวำ่ ไดม้กีำรพจิำรณำครบถว้นตำมระเบยีบวำระตำ่งๆ ทีไ่ดก้ ำหนดในหนังสอืเชญิ

ประชมุแลว้ ส ำหรับในกรณีทีจ่ะมกีำรเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำเรือ่งอืน่ๆ นัน้ จะตอ้งมผีูถ้อืหุน้เห็นชอบดว้ยจ ำนวนหุน้
ไมน่อ้ยกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมด 

 

 ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งอืน่ใดเป็นระเบยีบวำระพจิำรณำเพิม่เตมิ 
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 ประธำนฯ ไดส้อบถำมทีป่ระชมุวำ่ มขีอ้คดิเห็นหรอืขอ้ซกัถำมประกำรใดเพิม่เตมิหรอืไม ่ซึง่มผีูถ้อืหุน้แสดง
ควำมคดิเห็นและสอบถำมเพิม่เตมิดงันี้ 

 
 นำยธรียทุธ พชืธัญญำกจิ (ผูรั้บมอบฉันทะจำกสมำคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย) สอบถำมวำ่ ปัจจุบนัไดม้กีำร

ตืน่ตวัตอ่กำรตอ่ตำ้นทจุรติคอรรั์ปชัน่อย่ำงมำก แลว้ทำง IOD ไดจ้ัดท ำโครงกำรแนวร่วมตอ่ตำ้นทจุรติคอรรั์ปชัน่ จงึมี
ค ำถำมวำ่บรษัิทสนใจทีจ่ะเขำ้ร่วมประกำ.เจตนำรมณ์ในกำรตอ่ตำ้นคอรรั์ปชัน่กับทำง IOD หรอืไม ่และบรษัิทมคีวำม

สนใจทีจ่ะน ำนโยบำยหรอืแผนงำนไปใชใ้นบรษัิทอย่ำงไร  

 

 นำยบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์ตอบขอ้ซกัถำมวำ่ ในกำรบรหิำรและกำรด ำเนนิธุรกจิของบรษัิทนัน้เรำมุ่งมั่นบรหิำร

และด ำเนนิธุรกจิดว้ยควำมโปร่งใส และด ำเนินกำรใหม้คีวำมถูกตอ้งโดยปฏบิัตติำมกฎหมำย ระเบยีบขอ้บังคับต่ำงๆ 

นอกจำกนีแ้ลว้คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษัิทไดใ้หค้วำมส ำคัญกับกำรแกปั้ญหำกำรทจุรติคอรรั์ปชัน่ โดยไดม้ี

กำรก ำหนดเป็นนโยบำยกำรมสีว่นร่วมตำ้นคอรรั์ปชัน่ออกมำ แลว้ประกำ.ใหพ้นักงำนและทกุสว่นภำยในองคก์รไดรั้บรู ้

โดยทำงบรษัิทเองไดก้ ำหนดแนวทำงปฏบิัตโิดยกำรหำ้มกรรมกำรหรอืพนักงำนเขำ้ไปด ำเนนิกำร หรอืสนับสนุนกำร

คอร์รัปชั่น อกีทัง้เรำมกีำรก ำหนดมำตรฐำนวธิกีำรปฏบิัตงิำนทีช่ัดเจน พรอ้มทัง้มกีำรตรวจสอบ จำกคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง และหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท ในกำรร่วมตรวจสอบและ

ทบทวนในประเด็นตำ่งๆ ดว้ย และยังมกีำรจัดใหม้กีลไกกำรรำยงำนหรอืสือ่สำรใหก้ับผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี นอกจำกนี้

แลว้บคุคลภำยนอกเองก็สำมำรถสือ่สำร รำยงำนหรอืแจง้เรือ่งทีอ่ำจจะมกีำรคอรรั์ปชัน่ในกำรด ำเนนิธุรกจิได ้ในเรือ่ง

ของกำรประกำ.เจตนำรมณ์ในกำรต่อตำ้นคอร์รัปชั่นร่วมกับทำง IOD นัน้ ทำงบรษัิทก็มคีวำมสนใจและไดม้กีำร

พจิำรณำในเรือ่งนี้ โดยอยู่ในขัน้ตอนกำร.กึษำระเบยีบกำรตำ่งๆ ของบรษัิท รวมถงึระเบยีบตำ่งๆ ของ IOD ในกำร

ร่วมเป็นสมำชกิเครอืขำ่ยฯ ซึง่คงมคีวำมคบืหนำ้ในโอกำสตอ่ไป 

 

 นำยธรรมนูญ จุลมณีโชต ิ(ผูถ้ ือหุน้) เสนอแนะว่ำ เนื่องจำกบริษัทอยู่ต่ำงจังหวัด ควรจัดใหม้ีหมำยเลข

โทร.พัทเ์ป็นหมำยเลขโทร.พัทม์อืถอืส ำหรับกำรตดิตอ่ดว้ย เพือ่ควำมสะดวกในกำรตดิตอ่ และคดิวำ่มผีูถ้อืหุน้หลำย

คนคงสนใจไปเยีย่มชมโรงงำน ถำ้จัดใหม้ ีcompany visit ไดก็้จะเป็นสิง่ด ีเพือ่เป็นสิง่กระตุน้ เป็นกำรท ำ PR (Public 

Relation) อกีทำงหนึง่ทีจ่ะท ำใหผู้ถ้อืหุน้ สือ่ตำ่งๆ ไดรั้บรูค้วำมกำ้วหนำ้ของบรษัิท นอกจำกนี้ขอขอบคณุกรรมกำร

และพนักงำนบรษัิททีด่ ำเนนิกำรท ำใหม้คีวำมกำ้วหนำ้ มคีวำมน่ำเชือ่ถอื และสำมำรถจำ่ยปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ไดม้ำก 

 

 ประธำนฯ กลำ่วขอบคณุส ำหรับขอ้เสนอแนะในเรือ่งหมำยเลขโทร.ัพทม์อืถอื ทำงบรษัิทจะรับไปด ำเนนิกำร 

สว่นกำรเยีย่มชมกจิกำรทำงบรษัิทยนิดตีอ้นรับ ถำ้ผูถ้อืหุน้ทำ่นใดสนใจใหแ้จง้ชือ่ไดท้ีเ่ลขำนุกำรบรษัิท ทำงบรษัิทจะ

ท ำกำรรวบรวมรำยชือ่วำ่มผีูถ้อืหุน้สนใจมำกนอ้ยเพยีงใด  

 

 เมือ่ไมม่ผีูใ้ดสอบถำมหรอืแสดงควำมคดิเห็นเพิม่เตมิ ประธำนฯ ไดก้ลำ่วขอบคณุและกลำ่วปิดกำรประชมุ 
 

 
ปิดประชุมเวลา 12.14 น.  

 

 

      ลงชือ่          -ผกำวล ีเจยีรสวัสดิว์ัฒนำ-         ประธำนทีป่ระชมุ 

                                (      นำงสำวผกำวล ีเจยีรสวสัดิว์ฒันำ       ) 

 

 

 

      ลงชือ่             -นภสร ธรรมพทิกัษ์-               ผูบ้นัทกึกำรประชมุ 

                   (          นำงสำวนภสร ธรรมพทิกัษ์           ) 

 



 

24 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 3 

ขอ้มูลบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ 

1.  ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 

1.1  นายหยงั เจนิ ล ี   

 

 

 

ต าแหนง่ปจัจบุนั 

 

: 

 

กรรมกำร / กรรมกำรผูจ้ัดกำร  

อาย ุ : 43 ปี 

สญัชาต ิ : เกำหลใีต ้

คณุวฒุกิารศกึษา : ปรญิญำตร ี  สำขำกำรจัดกำรธุรกจิระหวำ่งประเท. 
มหำวทิยำลัยอัสสมัชญั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)                         

ปี 2554 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั : 13 ปี 

ประสบการณ์ท างาน : ปี 2556 - ปัจจุบนั  ต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ัดกำร              
บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ำกดั (มหำชน) 

ปี 2553 - 2555    ต ำแหน่งรองประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร        
บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ำกดั 

ปี 2546 - 2553    ต ำแหน่งผูจ้ัดกำรทัว่ไป                                     

บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ำกดั 

ปี 2542 - 2546    ต ำแหน่งผูป้ระสำนงำนโครงกำร                        

บรษัิท บเีจซ ีคอนสตรัคชัน่ อนิดสัทร ีจ ำกดั 

การถอืหุน้ในบรษิทั : รอ้ยละ 28.13  

การด ารงต าแหนง่ กรรมการ / ผูบ้รหิาร ในกจิการอืน่  

 กจิกำรทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน  

(ในตลำดหลักทรัพยฯ์) 

: - ไมม่ ี- 

 กจิกำรทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน : - ไมม่ ี- 

 กจิกำรอืน่ทีอ่ำจมคีวำมขัดแยง้ 

ทำงผลประโยชน์กบับรษัิท 

: - ไมม่ ี- 

ขอ้พพิาททางกฎหมายทีเ่ป็นคดอีาญาในศาลที่
ไมใ่ชค่ดลีหโุทษ 

: - ไมม่ ี- 

คณุสมบตัติอ้งหา้มตามพระราชบญัญตั ิ
บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

: - ไมม่ ี- 

การเขา้รว่มประชุมในรอบปี 2557 

 ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท :    3/5 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ :       - 

 ประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร :   9/12 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง : 10/12 ครัง้ 

การแตง่ต ัง้/เลอืกต ัง้ใหด้ ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการแตล่ะชุด 

  วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ให้
ด ารงต าแหนง่กรรมการ 

วนัทีไ่ดร้บัการเลอืกต ัง้
กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่ 

(คร ัง้ลา่สดุ) 

 คณะกรรมกำรบรษัิท :   5 ม.ค. 2545   7 พ.ค. 2556 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ : - - 

 คณะกรรมกำรบรหิำร :   7 ม.ิย. 2554  16 พ.ค. 2556 

 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง : 16 พ.ย. 2556 16 พ.ค. 2556 
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1.2  นางจนัทรจ์ริา สมคัรไทย   

[รูปถำ่ย] 

ต าแหนง่ปจัจบุนั : กรรมกำร / ผูช้ว่ยกรรมกำรจัดกำร                    
ฝ่ำยกำรเงนิและบัญช ี

  

อาย ุ : 44 ปี   

สญัชาต ิ : ไทย   
 

คณุวฒุกิารศกึษา : ปรญิญำโท สำขำบรหิำรธรุกจิ มหำวทิยำลัยบรูพำ 

ปรญิญำตร ีสำขำกำรตลำด  

วทิยำลยัภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื                               

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)                           

ปี 2554 

หลกัสตูร Chief Financial Officer Certification Program 
(CFO)  ปี 2555 

หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive  ปี 2557 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั : 19 ปี 

ประสบการณ์ท างาน : ปี 2557 - ปัจจุบนั ต ำแหน่งผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำร 

ฝ่ำยกำรเงนิและบัญช ี

บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ำกดั (มหำชน) 

ปี 2556 - 2557 ต ำแหน่งผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำร 

ฝ่ำยสนับสนุน-1  

บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ำกดั (มหำชน) 

ปี 2552 - 2555 ต ำแหน่งผูจ้ัดกำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ                                     

บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ำกดั 

ปี 2538 - 2552 ต ำแหน่งผูจ้ัดกำรฝ่ำยธรุกำรและกำรเงนิ                                

บรษัิท บเีจซ ีคอนสตรัคชัน่ อนิดสัทร ีจ ำกดั 

การถอืหุน้ในบรษิทั : รอ้ยละ 0.31 

การด ารงต าแหนง่ กรรมการ / ผูบ้รหิาร ในกจิการอืน่  

 กจิกำรทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน  

(ในตลำดหลักทรัพยฯ์) 

: - ไมม่ ี- 

 กจิกำรทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน : - ไมม่ ี- 

 กจิกำรอืน่ทีอ่ำจมคีวำมขัดแยง้ทำง

ผลประโยชน์กบับรษัิท 

: - ไมม่ ี- 

ขอ้พพิาททางกฎหมายทีเ่ป็นคดอีาญาในศาลที่
ไมใ่ชค่ดลีหโุทษ 

: - ไมม่ ี- 

คณุสมบตัติอ้งหา้มตามพระราชบญัญตั ิ
บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

: - ไมม่ ี- 

การเขา้รว่มประชุมในรอบปี 2557 

 ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท :    5/5 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ :       - 

 ประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร : 12/12 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง :       -   

การแตง่ต ัง้/เลอืกต ัง้ใหด้ ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการแตล่ะชุด 

  วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ให้
ด ารงต าแหนง่กรรมการ 

วนัทีไ่ดร้บัการเลอืกต ัง้
กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่ 

(คร ัง้ลา่สดุ) 

 คณะกรรมกำรบรษัิท :  29 ม.ค. 2539   7 พ.ค. 2556 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ : - - 

 คณะกรรมกำรบรหิำร :   7 ม.ิย. 2554 16 พ.ค. 2556 

 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง : - - 
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1.3  รศ.ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ     

ต าแหนง่ปจัจบุนั : กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ  

อาย ุ : 52 ปี 

สญัชาต ิ : ไทย 

คณุวฒุกิารศกึษา : ปรญิญำเอก สำขำวทิยำ.ำสตรก์ำรจัดกำร  

มหำวทิยำลัยวอเตอรล์ ู

ปรญิญำโท สำขำวทิยำ.ำสตรก์ำรจัดกำร  

มหำวทิยำลัยวอเตอรล์ ู

ปรญิญำโท   สำขำว.ิวกรรมไฟฟ้ำ  

มหำวทิยำลัยยังสท์ำวน ์สเตท 

ปรญิญำตร ี สำขำว.ิวกรรมไฟฟ้ำ  

สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้เจำ้คณุทหำรลำดกระบงั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)                   
ปี 2551 

หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) ปี 2551 

หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) 
ปี 2557 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั : 4 ปี 

ประสบการณ์ท างาน : ปี 2556 - ปัจจุบนั ต ำแหน่งกรรมกำรอสิระและกรรมกำร
ตรวจสอบ บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ำกดั (มหำชน) 

ปี 2554 - 2555 ต ำแหน่งกรรมกำรอสิระและกรรมกำร

ตรวจสอบ บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ำกดั 

ปี 2553 - ปัจจุบนั ต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรโครงกำร MBA 

คณะพำณชิย.ำสตรแ์ละกำรบัญช ี
มหำวทิยำลัยธรรม.ำสตร ์ 

ปี 2551 - 2553 ต ำแหน่งหัวหนำ้สำขำกำรบรหิำรปฏบิตักิำร 
คณะพำณชิย.ำสตรแ์ละกำรบัญช ี 

มหำวทิยำลัยธรรม.ำสตร ์

ปี 2551 - ปัจจุบนั ต ำแหน่งอำจำรยป์ระจ ำสำขำบรหิำร
ปฏบิตักิำร คณะพำณชิย.ำสตรแ์ละกำรบัญช ี

มหำวทิยำลัยธรรม.ำสตร ์

ปี 2557 - ปัจจุบนั ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดคำ่ตอบแทน บรษัิท ผลธัญญะ จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2554 - 2556 ต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและก ำหนด

คำ่ตอบแทน บรษัิท ผลธัญญะ จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2550 - ปัจจุบนั ต ำแหน่งกรรมกำรอสิระและกรรมกำร

ตรวจสอบ บรษัิท ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) 

การถอืหุน้ในบรษิทั : - ไมม่ ี- 

การด ารงต าแหนง่ กรรมการ / ผูบ้รหิาร ในกจิการอืน่  

 กจิกำรทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน (ในตลำด

หลกัทรัพยฯ์) 

: ต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน /
กรรมกำรอสิระและกรรมกำรบรษัิท                                                 

บรษัิท ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) 

 กจิกำรทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน : - ไมม่ ี- 

 กจิกำรอืน่ทีอ่ำจมคีวำมขัดแยง้ทำง

ผลประโยชน์กบับรษัิท 

: - ไมม่ ี- 

ขอ้พพิาททางกฎหมายทีเ่ป็นคดอีาญาในศาลที่

ไมใ่ชค่ดลีหโุทษ 

: - ไมม่ ี- 

คณุสมบตัติอ้งหา้มตามพระราชบญัญตั ิ
บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

: - ไมม่ ี- 

 

 



 

27 

การเขา้รว่มประชุมในรอบปี 2557 

 ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท : 5/5 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ : 5/5 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร :   - 

 ประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง :   - 

การแตง่ต ัง้/เลอืกต ัง้ใหด้ ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการแตล่ะชุด 

  วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ให้

ด ารงต าแหนง่กรรมการ 

วนัทีไ่ดร้บัการเลอืกต ัง้

กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่ 
(คร ัง้ลา่สดุ) 

 คณะกรรมกำรบรษัิท :  23 ม.ิย. 2554   9 พ.ค. 2556 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ :    7 ม.ิย. 2554 15 พ.ค. 2556 

 คณะกรรมกำรบรหิำร : - - 

 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง : - - 
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2. ขอ้มูลการถอืหุน้สามญัในบรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 

ผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ จ านวนหุน้ คดิเป็นรอ้ยละของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงท ัง้หมด 

1. นำยหยัง เจนิ ล ี 90,000,000 รอ้ยละ 28.13 

2. นำงจันทรจ์ริำ สมัครไทย   1,000,500   รอ้ยละ 0.31 

3. ร..ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ - - 

 

3. ขอ้มูลการด ารงต าแหนง่กรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทั/กจิการอืน่ๆ 

ผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่เป็น
กรรมการ 

บรษิทัจดทะเบยีน บรษิทั/
กจิการอืน่ 

(ทีไ่มใ่ช่

บรษิทัจด
ทะเบยีน) 

การด ารงต าแหนง่ใน
บรษิทั/กจิการที่

แขง่ขนัหรอื

เกีย่วเนือ่งกบัธุรกจิ
ของบรษิทั 

จ านวน ประเภทกรรมการ 

1. นำยหยัง เจนิ ล ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

2. นำงจันทรจ์ริำ สมัครไทย ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

3. ร..ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ 

1 
2557 - ปัจจบุนั: ประธำน

กรรมกำรสรรหำและก ำหนด

คำ่ตอบแทน,  
บมจ. ผลธัญญะ 

2554 - 2556: กรรมกำรสรร
หำและก ำหนดคำ่ตอบแทน,  

บมจ. ผลธัญญะ 

2550 - ปัจจบุนั: กรรมกำร
อสิระและกรรมกำรตรวจสอบ, 

บมจ. ผลธัญญะ 

ไมม่ ี ไมม่ ี
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4. ขอ้มูลของผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการอสิระ 

บรษัิทไดก้ ำหนดนยิำมกรรมกำรอสิระของบรษัิท ซึง่เท่ำกับขอ้ก ำหนดขัน้ต ำ่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเท.ไทย ในเรื่องกำรถอืหุน้ในบรษัิท คอื 

กรรมกำรอสิระของบรษัิทตอ้งถอืหุน้ในบรษัิทไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด นอกจำกนี้ ผู ้
ทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอสิระมคีวำมสมัพันธใ์นลักษณะอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี ้

 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

รายชือ่ผูไ้ดร้บัเสนอชือ่ซึง่มี
คณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ 

รศ.ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ 

กำรถอืหุน้ในบรษัิท 

- จ ำนวนหุน้ 

- สดัสว่นของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

กำรเป็นญำตสินทิกบัผูบ้รหิำร/ผูถ้อืหุน้รำยใหญข่องบรษัิท ไมม่ ี

กำรมคีวำมสมัพันธใ์นลกัษณะดงัตอ่ไปนี้กบับรษัิทหรอืนติบิคุคลทีอ่ำจมี

ควำมขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปีทีผ่ำ่นมำ 

- เป็นกรรมกำรทีม่สีว่นร่วมในกำรบรหิำรงำน พนักงำน ลกูจำ้ง 

หรอืทีป่รกึษำทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจ ำ 

- เป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีหรอื ทีป่รกึษำ

กฎหมำย) 

- มคีวำมสมัพันธท์ำงธรุกจิ (เชน่ กำรซือ้ / ขำยวตัถดุบิ / สนิคำ้ / 

บรกิำร / กำรใหกู้ย้มืเงนิหรอืกำรกูย้มืเงนิ) โดยระบขุนำดของ

รำยกำรดว้ย 

 

 

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี
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สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 4 

(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน)  

วนัที ่25 กมุภาพนัธ ์2558 

ขำ้พเจำ้ บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ำกัด (มหำชน) (“บรษิทั”) ขอรำยงำนมตคิณะกรรมกำรครัง้ที ่1/2558 เมือ่วันพุธที ่

25 กมุภำพันธ ์2558 ระหวำ่งเวลำ 14.00 น. ถงึ 19.00 น.  เกีย่วกับกำรเปลีย่นแปลงมูลคำ่หุน้ทีต่รำไว ้กำรเพิม่ทนุ และกำร

จัดสรรหุน้เพิม่ทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

 

1.   การเปลีย่นแปลงมูลคา่หุน้ทีต่ราไวแ้ละการเพิม่ทุน 

1.1 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิทไดม้มีตใิหเ้ปลีย่นแปลงมูลค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมัญของบรษัิท จำกหุน้ละ 1.00 

บำท เป็น 0.25 บำท 

1.2  ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรไดม้ีมตใิหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำก 320,000,000 บำท เป็น 400,000,000 

บำท โดยออกหุน้สำมัญจ ำนวน 320,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท รวม 80,000,000 บำท เพื่อ

รองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผลโดยเป็นกำรเพิม่ทนุในลักษณะดงันี้ 

 

การเพิม่ทนุ ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ 

 

มูลคา่ทีต่ราไว ้

(บาทตอ่หุน้) 

รวม 

(บาท) 

  แบบก ำหนดวตัถปุระสงคใ์น หุน้สำมัญ 320,000,000 0.25 บำทตอ่หุน้ 80,000,000 

          กำรใชเ้งนิทนุ หุน้บรุมิสทิธ ิ - - - 

  แบบมอบอ ำนำจทัว่ไป หุน้สำมัญ - - - 

         (General Mandate) หุน้บรุมิสทิธ ิ - - - 

 

2. การจดัสรรหุน้เพิม่ทุน  

แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งนิทุน  

จดัสรรใหแ้ก ่ จ านวนหุน้ 

 

อตัราสว่น 

(เดมิ : ใหม)่ 

ราคาขาย 

(บาทตอ่หุน้) 

วนั เวลา จองซือ้ 

และช าระเงนิคา่หุน้ 

หมายเหต ุ

ผูถ้อืหุน้เดมิ 320,000,000 4 : 1 - เพือ่รองรับกำรจำ่ย 

หุน้ปันผล 

หุน้ปันผล 

ประชำชน - - - - - 

      

บคุคลใด ๆ  - - - - - 

(ระบ)ุ............      

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

เพือ่รองรับกำรแปลงสภำพ/ - - - - - 

ใชส้ทิธขิองตรำสำร      

(ระบ)ุ.....................      
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การด าเนนิการของบรษิทั กรณีทีม่เีศษของหุน้ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รำยใดมเี.ษของหุน้เดมิคงเหลอืภำยหลังกำรจัดสรรหุน้ปันผลแลว้ บรษัิทจะจ่ำยปันผลเป็นเงนิ

สดแทนกำรจ่ำยหุน้ปันผลในอัตรำหุน้ละ 0.0625 บำท  

 

3. ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้/วสิามญัผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมตักิารเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุน 

ก ำหนดวันประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2558 ในวันจันทรท์ี ่27 เมษำยน 2558  เวลำ 14.00 น. หอ้งแพลทนัิม ชัน้ 

2 โรงแรมแกรนด ์เมอรเ์คยีว กรุงเทพ ฟอรจ์นู โดย 

  ก ำหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนพักกำรโอนหุน้เพือ่สทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ตัง้แตว่ันที่

................................. จนกวำ่กำรประชมุผูถ้อืหุน้ดังกลำ่วจะแลว้เสร็จ 

  ก ำหนดรำยชือ่ผูถ้ ือหุน้ทีม่สีทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ ในวันที ่19 มนีำคม 2558 และใหร้วบรวม

รำยชือ่ตำม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีน ในวันที ่20 มนีำคม 2558 (วันท ำ

กำรถัดจำกวันก ำหนดรำยชือ่ผูถ้อืหุน้) 

 

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จดัสรรหุน้เพิม่ทุน ตอ่หนว่ยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง และเงือ่นไข การขออนุญาต

(ถา้ม)ี         

บรษัิทจะด ำเนนิกำรจดทะเบยีนเพิม่ทนุตอ่กระทรวงพำณชิยแ์ละยืน่ขออนุญำตตอ่ตลำดหลักทรัพยฯ์ เพือ่ใหรั้บหุน้

สำมัญเพิม่ทนุ (หุน้ปันผล) เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนเพือ่ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลักทรัพยฯ์ ตอ่ไป 

 

5.  วตัถปุระสงคข์องการเพิม่ทุน และการใชเ้งนิทุนในสว่นทีเ่พิม่ 

5.1 เพือ่รักษำสภำพคลอ่งทำงกำรเงนิของบรษัิท 

5.2 เพือ่จัดสรรหุน้ปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ เป็นผลตอบแทนในกำรลงทนุแกผู่ถ้อืหุน้แทนกำรจ่ำยปันผลเป็นเงนิสด 

 

6. ประโยชนท์ีบ่รษิทัจะพงึไดร้บัจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุน้เพิม่ทุน 

 6.1 เพิม่สภำพคลอ่งในหุน้ของบรษัิท 

6.2 เพือ่รักษำสภำพคลอ่งของทนุหมนุเวยีนของบรษัิท 

 

7. ประโยชนท์ีผู่ถ้อืหุน้จะพงึไดร้บัจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุน้เพิม่ทุน 

 7.1 นโยบำยเงนิปันผล 

  บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงนิปันผลใหผู้ถ้ ือหุน้ในอัตรำไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50 ของก ำไรสุทธิจำกงบเฉพำะ

กจิกำรภำยหลังหักภำษีเงนิไดน้ติบิุคคลและหลังหักส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดและ

ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิท อยำ่งไรก็ตำม กำรจำ่ยเงนิปันผลดังกลำ่วอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้

ขึน้อยูก่บัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอืน่ๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษัิทเห็นสมควร 

7.2 ผูถ้อืหุน้ทีม่รีำยชือ่ ณ วนัทีท่ ำกำรปิดสมดุทะเบยีนเพือ่จ่ำยปันผลในแตล่ะปี มสีทิธไิดรั้บเงนิปันผลตำมทีม่กีำร

ประกำ.จ่ำยในปีนัน้ๆ  
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8. รายละเอยีดอืน่ใดทีจ่ าเป็นส าหรบัผูถ้อืหุน้เพือ่ใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการอนุมตักิารเพิม่ทุน/จดัสรรหุน้
เพิม่ทุน 

 - ไมม่ ี– 

 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนนิการในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหเ้พิม่ทุน/จดัสรรหุน้เพิม่ทุน 

ล าดบั ข ัน้ตอนการด าเนนิการ วนั เดอืน ปี 

1 กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท 25 กมุภำพันธ ์2558 

2 ก ำหนดรำยชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขำ้ร่วมประชมุ 19 มนีำคม 2558 

3 รวบรวมรำยชือ่ตำมมำตรำ 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ โดยวธิี

ปิดสมุดทะเบยีนเพือ่รวบรวมรำยชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขำ้ร่วมประชมุ 

20 มนีำคม 2558 

4 วนัประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2558 27 เมษำยน 2558 

5 ก ำหนดรำยชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธรัิบหุน้ปันผลและเงนิสดปันผล 13 พฤษภำคม 2558 

6 รวบรวมรำยชือ่ตำมมำตรำ 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ โดยวธิี

ปิด สมุดทะเบยีนเพือ่รวบรวมรำยชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธรัิบหุน้ปันผล

และเงนิสดปันผล 

14 พฤษภำคม 2558 

7 วนัจำ่ยหุน้ปันผลและเงนิสดปันผล ภำยในวนัที ่26 พฤษภำคม 2558 

 

 

 

บรษัิทขอรับรองวำ่สำรสนเท.ในแบบรำยงำนนีถู้กตอ้งและครบถว้นทกุประกำร 

 

 

 ลำยมอืชือ่................................... กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชือ่แทนบรษัิท 

                                                                    (นำงจันทรจ์ริำ สมัครไทย) 

                                                                                กรรมกำร 

 

 

 ลำยมอืชือ่................................... กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชือ่แทนบรษัิท 

                                                                     (        นำยเซงิ ว ูล ี      ) 

                                                                               กรรมกำร 

 

- จันทร์จิรา สมัครไทย  - 

- เซิง วู ลี  - 
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สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 5 

ขอ้บงัคบับรษิทัเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

การประชุมผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 31  คณะกรรมกำรตอ้งจัดใหม้ีกำรประชุมผูถ้อืหุน้เป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปีภำยในสี ่(4) เดอืน นับแต ่
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษัิท 

กำรประชมุผูถ้อืหุน้ครำวอืน่นอกจำกวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่ำกำรประชมุวสิำมัญ โดยคณะกรรมกำรจะเรียก
ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นกำรประชมุวสิำมัญเมือ่ใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกวำ่หนึ่งในหำ้ (1/5) ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมด หรือผูถ้อื
หุน้จ ำนวนไมน่อ้ยกวำ่ยีส่บิหำ้ (25) คน ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวำ่หนึง่ในสบิ (1/10) ของจ ำนวนหุน้

ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมดจะเขำ้ชือ่กันท ำหนังสอืขอใหค้ณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นกำรประชุม

วสิำมัญเมือ่ใดก็ได ้แตต่อ้งระบเุหตผุลในกำรทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดังกลำ่วดว้ย ใน
กรณีเชน่นี ้คณะกรรมกำรตอ้งจัดใหม้กีำรประชมุผูถ้อืหุน้ภำยในหนึง่ (1) เดอืน นับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืนัน้

จำกผูถ้อืหุน้ดงักลำ่ว 

ขอ้ 32 ในกำรเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมกำรจัดท ำเป็นหนังสอืนัดประชมุโดยระบสุถำนที ่วัน เวลำ ระเบยีบ

วำระกำรประชมุ และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุพรอ้มดว้ยรำยละเอยีดตำมสมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่ำ 

เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจำรณำ แล ว้แต่กรณี รวมทั ้งควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรในเรือ่งดงักลำ่ว และจัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนำยทะเบยีนทรำบไม่นอ้ยกวำ่เจ็ด (7) วันกอ่นวัน

ประชมุ ทัง้นี้ ใหล้งโฆษณำค ำบอกกลำ่วนัดประชมุในหนังสอืพมิพก์อ่นวันประชมุไม่นอ้ยกวำ่สำม (3) วัน 
เป็นเวลำตดิตอ่กนัไมน่อ้ยกวำ่สำม (3) วนั 

ทัง้นี ้สถำนทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระชมุจะอยูใ่นจังหวัดอันเป็นทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ของบรษัิท หรอืทีอ่ ืน่ใดตำมที่
คณะกรรมกำรจะก ำหนดก็ได ้

ขอ้ 33 ในกำรประชุมผูถ้ือหุน้ ตอ้งมีผูถ้ ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจำกผูถ้ือหุน้ (หำกมี) มำประชุมไม่นอ้ยกว่ำ 

ยีส่บิหำ้ (25) คน หรอืไม่นอ้ยกวำ่กึง่หนึง่ (1/2) ของจ ำนวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นับรวมกันได  ้
ไมน่อ้ยกวำ่หนึง่ในสำม (1/3) ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีทีป่รำกฏว่ำกำรประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมือ่ล่วงเวลำนัดไปแลว้ถงึหนึง่ (1) ชั่วโมง จ ำนวนผูถ้อืหุน้ 
ซึง่มำเขำ้ร่วมประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตำมทีก่ ำหนดไวใ้นวรรคหนึง่ หำกวำ่กำรประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีก

นัดเพรำะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหก้ำรประชมุเป็นอันระงับไป ถำ้กำรประชมุผูถ้อืหุน้นัน้มใิชเ่ป็นกำรเรยีกประชมุ

เพรำะผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหนั้ดประชมุใหม่ และในกรณีนี้ใหส้ง่หนังสอืนัดประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกวำ่เจ็ด 
(7) วนักอ่นวนัประชมุ ในกำรประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวำ่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 34  ใหป้ระธำนกรรมกำรเป็นประธำนทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธำนกรรมกำรไม่อยู่ในทีป่ระชมุ หรือไม่
สำมำรถปฏบิัตหินำ้ทีไ่ด ้ใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในทีป่ระชมุ ถำ้ไม่มรีองประธำนกรรมกำร 

หรอืมแีตไ่มอ่ยูใ่นทีป่ระชมุ หรอืไมส่ำมำรถปฏบิตัหินำ้ทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชมุเลอืกผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุคนใดคน

หนึง่มำเป็นประธำนในทีป่ระชมุดงักลำ่ว 

ขอ้ 35   ในกำรออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืวำ่หุน้หนึ่ง (1) มเีสยีงหนึง่ (1) และผูถ้อืหุน้คนใดมี

สว่นไดเ้สยีเป็นพเิ.ษในเรือ่งใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ นอกจำกกำรออก
เสยีงเลอืกตัง้กรรมกำร และมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกต ิใหถ้ือคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถำ้มี
คะแนนเสยีงเทำ่กนั ใหป้ระธำนในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้ำด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวำ่สำมในสี ่(3/4) ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื

หุน้ซึง่มำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) กำรขำยหรอืโอนกจิกำรของบรษัิททัง้หมดหรอืบำงสว่นทีส่ ำคัญใหแ้กบ่คุคลอืน่ 

(ข) กำรซือ้หรอืรับโอนกจิกำรของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทมหำชนอืน่มำเป็นของบรษัิท 
(ค) กำรท ำ แกไ้ข หรอืยกเลกิสญัญำเกีย่วกบักำรใหเ้ชำ่กจิกำรของบรษัิททัง้หมดหรอืบำงสว่น

ทีส่ ำคญั กำรมอบหมำยใหบ้คุคลอืน่ใดเขำ้จัดกำรธรุกจิของบรษัิท หรอืกำรควบรวมกจิกำร

กบับคุคลอืน่โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่กำรแบง่ผลก ำไรขำดทนุกนั 
(ง) กำรแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 

(จ) กำรเพิม่หรอืลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิท 
(ฉ) กำรเลกิบรษัิท  
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(ช) กำรออกหุน้กูข้องบรษัิท 
(ซ) กำรควบรวมกจิกำรบรษัิทกับบรษัิทอืน่ 

ขอ้ 36 กจิกำรทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สำมัญประจ ำปีพงึเรยีกประชมุมดีงันี้ 

(1) พจิำรณำรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรทีแ่สดงถงึกจิกำรของบรษัิทในรอบปีทีผ่่ำนมำ 

(2) พจิำรณำอนุมัตงิบดลุ และบญัชกี ำไรขำดทนุ 
(3) พจิำรณำอนุมัตจิัดสรรเงนิก ำไร 

(4) พจิำรณำเลอืกตัง้กรรมกำรใหมแ่ทนกรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหน่งตำมวำระ  

(5) พจิำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร 
(6) พจิำรณำแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดจ ำนวนเงนิคำ่สอบบัญช ีและ 

(7) กจิกำรอืน่ ๆ 
 

เงนิปนัผลและเงนิส ารอง 

ขอ้ 44  หำ้มจำ่ยเงนิปันผลจำกเงนิประเภทอืน่นอกจำกเงนิก ำไร ในกรณีทีบ่รษัิทยังมยีอดขำดทนุสะสมอยู่ หำ้มมใิห ้
จำ่ยเงนิปันผล 

เงนิปันผลนัน้ใหแ้บ่งตำมจ ำนวนหุน้ หุน้ละเท่ำ ๆ กัน เวน้แต่ในกรณีบรษัิทออกหุน้บรุมิสทิธแิละก ำหนดให ้
หุน้บุริมสทิธิไดรั้บเงินปันผลแตกต่ำงจำกหุน้สำมัญ ใหจั้ดสรรเงินปันผลตำมที่ก ำหนดไว ้โดยกำรจ่ำย 

เงนิปันผลตอ้งไดรั้บอนุมัตจิำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้ไดเ้ป็นครัง้ครำว เมื่อเห็นว่ำบริษัทมีผลก ำไร

สมควรพอทีจ่ะท ำเชน่นัน้ และเมือ่ไดจ้ำ่ยเงนิปันผลระหวำ่งกำลแลว้ ใหร้ำยงำนกำรจ่ำยเงนิปันผลดังกลำ่วให ้

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทรำบในกำรประชมุผูถ้อืหุน้ครำวตอ่ไป 

กำรจ่ำยเงนิปันผลใหก้ระท ำภำยในหนึง่ (1) เดอืน นับแตว่ันทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ หรอืทีป่ระชมุคณะกรรมกำร

ลงมต ิแลว้แตก่รณี ทัง้นี้ ใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยังผูถ้อืหุน้และใหล้งโฆษณำค ำบอกกลำ่วกำรจ่ำยเงนิปันผล
นัน้ในหนังสอืพมิพเ์ป็นเวลำตดิตอ่กนัไมน่อ้ยกวำ่สำม (3) วนัดว้ย 

ขอ้ 45  บริษัทตอ้งจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละหำ้ (5) ของก ำไรสุทธิ

ประจ ำปี หักดว้ยยอดเงนิขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละสบิ 
(10) ของทนุจดทะเบยีน 
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สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 6 
 

วธิกีารลงทะเบยีน การเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ การมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนน 
 

1. การลงทะเบยีน 
ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะสำมำรถลงทะเบยีนและยืน่เอกสำรหรอืหลกัฐำนเพือ่กำรตรวจสอบ ณ สถำนทีป่ระชมุ

กอ่นเวลำประชมุไดต้ัง้แตเ่วลำ 13.00 น. ของวนัจันทรท์ี ่27 เมษำยน 2558 

 
2. การเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

ใหแ้สดงบัตรประจ ำตัวประชำชน หรอืบัตรประจ ำตัวขำ้รำชกำรฉบับจรงิ หรอืหนังสอืเดนิทำงฉบับจรงิ (กรณีผูถ้อื
หุน้เป็นชำวต่ำงประเท.) เพื่อลงทะเบยีน ในกรณีทีม่กีำรแกไ้ขชือ่-สกุล ตอ้งแสดงหลักฐำนรับรองกำร

เปลีย่นแปลงดงักลำ่วดว้ย 

 
3. การมอบฉนัทะ 

- ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตำมแบบหนังสอืมอบฉันทะทีแ่นบมำพรอ้มกนันี ้

- กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้ับกรรมกำรอสิระ สำมำรถมอบฉันทะให ้: 
1)  นำยบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์ กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผูรั้บมอบฉันทะ หรอื 

2)  ร..ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ  กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ  เป็นผูรั้บมอบฉันทะ หรอื 

3)  นำยนพดล ธรีะบตุรวง.ก์ลุ  กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ  เป็นผูรั้บมอบฉันทะ 
- เพือ่ควำมสะดวก โปรดสง่หนังสอืมอบฉันทะและเอกสำรหรอืหลักฐำนมำยังบรษัิท ภำยในวันจันทรท์ี ่20 

เมษำยน 2558 โดยกรอกขอ้มลูและลงลำยมอืชือ่ใหค้รบถว้น หำกมกีำรแกไ้ขหรอืขดีลบขอ้ควำมทีส่ ำคัญ ผู ้
มอบฉันทะตอ้งลงนำมก ำกบัไวท้กุแหง่ หนังสอืมอบฉันทะตอ้งปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท 

 

เอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการมอบฉนัทะ 
 

(1) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดา  

ผูม้อบฉันทะจะตอ้งจัดสง่เอกสำรและผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงเอกสำรดงัตอ่ไปนี ้

 หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ลงนำมโดยผูม้อบฉันทะและปิดอำกร
แสตมป์เรยีบรอ้ยแลว้ 

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืบัตรประจ ำตัวขำ้รำชกำร หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำง (ในกรณีผูม้อบ

ฉันทะเป็นชำวตำ่งประเท.) ของผูม้อบฉันทะ พรอ้มลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูม้อบฉันทะ 
 ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน หรอืบัตรประจ ำตัวขำ้รำชกำรฉบับจรงิ หรอืหนังสอื

เดนิทำงฉบบัจรงิ (ในกรณีผูม้อบฉันทะเป็นชำวตำ่งประเท.) เพือ่ลงทะเบยีน 

(2) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนติบิุคคล  

ผูม้อบฉันทะจะตอ้งจัดสง่เอกสำรและผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงเอกสำรดงัตอ่ไปนี ้

 หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันนติิ

บคุคลตำมหนังสอืรับรองนติบิคุคล พรอ้มประทับตรำส ำคัญของนติบิคุคล (ถำ้ม)ี และปิดอำกรแสตมป์
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืบัตรประจ ำตัวขำ้รำชกำร หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำง (ในกรณีผูม้อบ
ฉันทะเป็นชำวตำ่งประเท.) ของผูม้อี ำนำจลงนำมในหนังสอืมอบฉันทะ พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

 กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเท.ไทย ใหแ้นบส ำเนำหนังสอืรับรองนติบิคุคลซึง่
รับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันนิตบิคุคลนัน้ พรอ้มประทับตรำส ำคัญของนิตบิคุคล 

(ถำ้ม)ี 

 กรณีผูม้อบอ ำนำจเป็นนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในตำ่งประเท. ใหแ้นบส ำเนำหนังสอืรับรองกำรเป็นนิติ
บคุคลซึง่ออกโดยหน่วยรำชกำรทีม่อี ำนำจของประเท.ทีน่ติบิคุคลนัน้ตัง้อยู่ หนังสอืรับรองกำรเป็นนิติ

บคุคลดังกลำ่วจะตอ้งผ่ำนกำรรับรองจำกโนตำรพัีบลคิ (Notary Public) หรอืหน่วยรำชกำรทีม่อี ำนำจ
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 

 ส ำหรับนติบิคุคลต่ำงประเท. เอกสำรใดทีม่ไิดม้ตีน้ฉบับเป็นภำษำอังกฤษ จะตอ้งจัดท ำค ำแปลเป็น

ภำษำอังกฤษแนบมำพรอ้มกันดว้ย และใหผู้ม้อี ำนำจลงนำมผูกพันนิตบิุคคลนัน้ ลงนำมรับรองควำม
ถกูตอ้งของค ำแปล 

 ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน หรอืบัตรประจ ำตัวขำ้รำชกำรฉบับจรงิ หรอืหนังสอื
เดนิทำงฉบบัจรงิ (ในกรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นชำวตำ่งประเท.) เพือ่ลงทะเบยีน 
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(3) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นคสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยทีร่บัฝากและดูแลหุน้ของบรษิทั
ใหแ้ก่ผูล้งทุนตา่งประเทศทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีป่รากฎชือ่ในทะเบยีน ไดแ้ต่งต ัง้ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้

ประชุมตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 
ผูม้อบฉันทะจะตอ้งจัดสง่เอกสำรและผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงเอกสำรดงัตอ่ไปนี ้

 หนังสอืมอบอ ำนำจจำกผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นนักลงทนุตำ่งประเท.มอบหมำยใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) เป็น
ผูด้ ำเนนิกำรลงนำมในหนังสอืมอบฉันทะแทน 

 หนังสือยืนยันว่ำผูล้งนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญำตประกอบธุรกิจเป็นคัสโตเดียน 

(Custodian) มอีำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน 
 เอกสำรใดขำ้งตน้ทีม่ไิดม้ตีน้ฉบับเป็นภำษำอังกฤษ จะตอ้งจัดท ำค ำแปลเป็นภำษำอังกฤษ แนบมำ

พรอ้มกันดว้ย และใหบุ้คคลทีอ่ำ้งองิเอกสำรดังกล่ำว หรือบุคคลผูม้ีอ ำนำจกระท ำกำรแทนบุคคล
ดงักลำ่วลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งของค ำแปลดว้ย 

 ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงบตัรประชำชน หรอืบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรฉบับจรงิ หรอืหนังสอืเดนิทำงฉบับ

จรงิ (ในกรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นชำวตำ่งประเท.) เพือ่ลงทะเบยีน 
 

4. การออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 

4.1 การออกเสยีงลงคะแนน 
กำรออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวำระจะกระท ำโดยเปิดเผย โดยใหนั้บหนึง่หุน้เป็นหนึง่เสยีง บรษัิทจะมอบบัตร

ลงคะแนนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะ เมือ่ลงทะเบยีนผูเ้ขำ้ร่วมประชมุ โดยในบัตรลงคะแนนนั้น 

บรษัิทจะพมิพจ์ ำนวนคะแนนเสยีงทัง้หมดทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะมสีทิธอิอกเสยีง แยกรำยวำระในบัตร
ลงคะแนน 

 

4.2 วธิปีฏบิตัใินการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ 

1) กรณีทีผู่ถ้อืหุน้มำประชมุดว้ยตนเอง ประธำนฯ จะเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำลงมตใินแตล่ะวำระ โดยจะ

สอบถำมทีป่ระชมุวำ่ มผีูถ้อืหุน้ทำ่นใดไม่เห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีง หำกมผีูถ้อืหุน้ทำ่นใดยกมอืไม่เห็น
ดว้ยหรอืงดออกเสยีงในวำระนัน้จะใชว้ธิลีงคะแนนเสยีงแบบใชบ้ัตรลงคะแนนเสยีง และเจำ้หนำ้ทีข่อง

บรษัิทจะรับบตัรลงคะแนนเสยีงจำกผูถ้อืหุน้เพือ่น ำมำใชใ้นกำรนับคะแนนเสยีงตอ่ไป 
2) กรณีทีผู่ถ้อืหุน้มอบฉันทะใหม้ำประชมุแทน ใหถ้อืกำรออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวำระทีผู่ถ้อืหุน้ได ้

ออกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะทีผู่เ้ขำ้ประชุมไดย้ื่นต่อเจำ้หนำ้ทีข่องบริษัท ในตอน
ลงทะเบยีนเป็นคะแนนเสยีงทีใ่ชนั้บเป็นมตทิีป่ระชมุ 
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ขอ้มูลกรรมการอสิระเพือ่พจิารณาเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
 

1.   นายบุญชว่ย กอ่กจิโรจน ์
กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

อำยุ 49 ปี 

ทีอ่ยู่ 99/188 ถนนรัชดำภเิษก แขวงจันทรเกษม เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 
สว่นไดเ้สยีในวำระทีจ่ะพจิำรณำ:  

 วำระที ่5   พจิำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2558 

 
2.  รศ.ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ 

กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 

อำยุ 52 ปี 
ทีอ่ยู่ 20/58 หมูบ่ำ้นแกรนดค์ำแนล ถนนประชำชืน่ ต ำบลบำงตลำด อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

สว่นไดเ้สยีในวำระทีจ่ะพจิำรณำ:   
 วำระที ่4   พจิำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหน่งตำมวำระ 

 วำระที ่5   พจิำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2558 

 

3.  นายนพดล ธรีะบุตรวงศก์ุล 
กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 

อำยุ 48 ปี 

ทีอ่ยู่ 21/51 หมู ่2 ถนนพุทธมณฑลสำย1 แขวงบำงระมำด เขตตลิง่ชนั กรุงเทพฯ 10170 
สว่นไดเ้สยีในวำระทีจ่ะพจิำรณำ:   

 วำระที ่5   พจิำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2558 
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เอกสารส าคญั – โปรดน ามาในวนัประชุม  

Important –Please bring this document to the Meeting  

 

 
    

   
 
 

แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 

Registration Form 

 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้                     

Shareholder’s Registration No.  

                                             

ขำ้พเจำ้           สญัชำต ิ

I/We                                       Nationality                            

 
อยูบ่ำ้นเลขที ่
Address                  
 
เป็นผูถ้อืหุน้ของ  บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”)  
being a shareholder of  BJC Heavy Industries Public Company Limited (“The Company”) 

 

โดยถอืหุน้จ ำนวนทัง้สิน้รวม      ..................................................หุน้  
holding the total amount of                    shares  
       
หุน้สำมญั               ..................................................หุน้   
Ordinary share                      shares  
  
หุน้บรุมิสทิธ ิ             ..................................................หุน้      
Preferred share                                   shares  

 
 

 บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 

BJC Heavy Industries Public Company Limited 

 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 

Annual General Meeting of Shareholders for Year 2015  
 

วนัจนัทรท์ี ่27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.  

ณ หอ้งแพลทนิมั ช ัน้ 2 โรงแรมแกรนด ์เมอรเ์คยีว กรุงเทพ ฟอรจ์นู  
เลขที ่1 ถนนรชัดาภเิษก ดนิแดง กรุงเทพฯ 10400  

on Monday, April 27, 2015 at 14.00 PM at Platinum Hall, 2nd Floor,  
Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, No. 1 Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400  

   

    
ขำ้พเจำ้ …………………………………………………………………..……………… เป็นผูถ้อืหุน้ หรอื ผูรั้บมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ 

 ของ บมจ. บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ี 
I/We     a shareholder or proxy holder of  

BJC Heavy Industries Pcl.                                                 
หมำยเลขบตัรประชำชน ………...…………..……………………………………… ไดม้ำเขำ้ร่วมประชมุดงักลำ่วขำ้งตน้ 

the identification number attend the above mentioned meeting.   

                                                          

                                        

 
     ลงชือ่....................................................... ผูเ้ขำ้ร่วมประชมุ 

     Sign                       Meeting Attendant 

          
     (........................................................) 

 
 
 
 
 

        เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบยีน โปรดน าเอกสารฉบบันีม้าแสดงตอ่พนกังานลงทะเบยีนในวนัประชุม 

         For your convenience, kindly present this document to our staff at the meeting for registration. 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  
(แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
--------------------------------- 

 

 เขียนท่ี   
 วนัที่             เดือน                            พ.ศ.  

(1)  ขา้พเจา้   สัญชาติ  อยูบ่า้นเลขท่ี  
ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต  
จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์   

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม  หุน้ 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง ดงัน้ี  
หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้

 1.    อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  
ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 2.    อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 3.    อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์   

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2558 ในวนัจนัทร์ท่ี 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแพลทินมั ชั้น 2 โรงแรมแกรนด ์เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เลขท่ี 
1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( )  ( ) 
 
ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( )  ( ) 
 
หมายเหตุ :  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงคะแนน ไม่สามารถแบ่ง 

แยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

ติดอากร

แสตมป์  

20 บาท 
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สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 9 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
(แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
--------------------------------- 

 
 เขียนท่ี   
 วนัที่             เดือน                            พ.ศ.  

(1)  ขา้พเจา้   สัญชาติ  อยูบ่า้นเลขท่ี  
ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต  
จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์   

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม  หุน้ 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง ดงัน้ี  
หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 

 (3)  ขอมอบฉนัทะให ้

 1.    อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 2.    อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 3.    อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์   

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2558 ในวนัจนัทร์ท่ี 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแพลทินมั ชั้น 2 โรงแรมแกรนด ์เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เลขท่ี 
1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 วาระที ่1 เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2557 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

 วาระที ่2 เร่ือง รับทราบผลการด าเนินงานในปี 2557 และรายงานประจ าปี 2557 
  วาระน้ีเป็นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
 
 
 

ติดอากร

แสตมป์  

20 บาท 
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 วาระที ่3 เร่ือง พจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

 วาระที ่4 เร่ือง พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

1. นายหยงั เจิน ลี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

2. นางจนัทร์จิรา สมคัรไทย 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

3. รศ.ดร. เอกจิตต ์จึงเจริญ 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่5 เร่ือง พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่6 เร่ือง พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2558 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่7 เร่ือง พจิารณาอนุมัติการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.25 บาท และแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตรา
ไว้ของบริษัท 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่8 เร่ือง พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลประกอบการ ปี 2557 เป็นเงินสดและหุ้นสามัญ 

 วาระที ่8.1 เร่ือง พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลประกอบการ ปี 2557 เป็นเงินสด 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
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 วาระที ่8.2 เร่ือง พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลประกอบการ ปี 2557 เป็นหุ้นสามัญ 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

 วาระที่ 9 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 80,000,00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
320,000,000 บาท เป็นจ านวน 400,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุนจ านวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่10 เร่ือง พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทเพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่11 เร่ือง พจิารณาอืน่ๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 
 

ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( )  ( ) 
 
ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( )  ( ) 
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หมายเหตุ :  1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อนิดัสทรี จ ากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ในวนัจนัทร์ท่ี 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแพลทินมั ชั้น 2 โรงแรม
แกรนด ์เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เลขท่ี 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 

--------------------------------- 
 

 วาระที ่ เร่ือง   
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่ เร่ือง   
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่ เร่ือง   
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่ เร่ือง   
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่ เร่ือง   
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่  เร่ือง พจิารณาแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ) 
ช่ือกรรมการ  

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ  

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ  

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง   
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สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 9 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ 

แต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

--------------------------------- 
 
 เขียนท่ี   
 วนัที่             เดือน                            พ.ศ.  

(1)  ขา้พเจา้       
ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี  ถนน    ต าบล/แขวง   
อ  าเภอ/เขต  จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั  
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม                   หุน้ 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 

 (2)  ขอมอบฉนัทะให ้
 1.    อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

 2.    อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  
ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

 3.    อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  
ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์   

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2558 ในวนัจนัทร์ท่ี 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแพลทินมั ชั้น 2 โรงแรมแกรนด ์เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เลขท่ี 
1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 (3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ  
 หุน้สามญั  หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั      เสียง 

  หุน้บุริมสิทธิ  หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั      เสียง 
  

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด  เสียง 
 
 

ติดอากร

แสตมป์  

20 บาท 
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 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 

 วาระที ่1 เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2557 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  

 

 วาระที ่2 เร่ือง รับทราบผลการด าเนินงานในปี 2557 และรายงานประจ าปี 2557 
  วาระน้ีเป็นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

 

 วาระที ่3 เร่ือง พจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  

 

 วาระที ่4 เร่ือง พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
1. นายหยงั เจิน ลี 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  
2. นางจนัทร์จิรา สมคัรไทย 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  
3. รศ.ดร. เอกจิตต ์จึงเจริญ 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  
 

 วาระที ่5 เร่ือง พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  
 

 วาระที ่6 เร่ือง พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2558 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  
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 วาระที ่7 เร่ือง พจิารณาอนุมัติการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.25 บาท และแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตรา
ไว้ของบริษัท 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  
 

 วาระที ่8 เร่ือง พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลประกอบการ ปี 2557 เป็นเงินสดและหุ้นสามัญ 

 วาระที ่8.1 เร่ือง พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลประกอบการ ปี 2557 เป็นเงินสด 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  
 

 วาระที ่8.2 เร่ือง พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลประกอบการ ปี 2557 เป็นหุ้นสามัญ 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  
 

 วาระที่ 9 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 80,000,00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
320,000,000 บาท เป็นจ านวน 400,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุนจ านวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  
 

 วาระที ่10 เร่ือง พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทเพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  
 

 วาระที ่11 เร่ือง พจิารณาอืน่ๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( )  ( ) 
 
ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( )  ( ) 
 
หมายเหตุ :  1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้ง

ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะคือ 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบ

ประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อนิดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2558 ในวนัจนัทร์ท่ี 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแพลทินมั ชั้น 2 โรงแรม
แกรนด ์เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เลขท่ี 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 

--------------------------------- 
 
 วาระที ่ เร่ือง   

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง   งดออกเสียง                      เสียง 
 
 วาระที ่ เร่ือง   

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง   งดออกเสียง                      เสียง 
 
 วาระที ่ เร่ือง   

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง   งดออกเสียง                      เสียง 
 
 วาระที ่ เร่ือง   

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง   งดออกเสียง                      เสียง 
 
 วาระที ่ เร่ือง   

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง   งดออกเสียง                      เสียง 
 
 วาระที ่  เร่ือง พจิารณาแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ) 

ช่ือกรรมการ  
 เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง   งดออกเสียง                      เสียง 

ช่ือกรรมการ  
 เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง   งดออกเสียง                      เสียง 

ช่ือกรรมการ  
 เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง   งดออกเสียง                      เสียง 
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สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 10 

 
 

แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี และ/หรอื งบการเงนิ 

 
บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 

 
 

เรยีน  เลขำนุกำรบรษัิท 

 

ขำ้พเจำ้   

ทีอ่ยู ่  

  

  

 รหัสไปรษณีย ์ 
  

 มคีวำมประสงคข์อรับเอกสำรดังตอ่ไปนี ้ในรูปแบบหนังสอื (กรุณำท ำเครือ่งหมำยในชอ่งสีเ่หลีย่ม) 

  รำยงำนประจ ำปี 2557 

  งบกำรเงนิประจ ำปี 2557 

 

 

………………………………………………………………………….. 

 

กรุณำกรอกรำยละเอยีดดำ้นบนใหค้รบถว้น จัดสง่ไดท้ี ่

 อเีมล ์ir@bjc1994.com   

 โทรสำรหมำยเลข 0-3889-3711  

 ยืน่ใหก้บัเจำ้หนำ้ทีรั่บลงทะเบยีน บรเิวณหนำ้สถำนทีจ่ัดกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2558 
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สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 11 

 

แผนทีส่ถานทีจ่ดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 
บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 

 

ณ หอ้งแพลทนัิม ชัน้ 2 โรงแรมแกรนด ์เมอรเ์คยีว กรุงเทพ ฟอรจ์นู  
เลขที ่1 อำคำรฟอรจ์นู ถนนรัชดำภเิษก ดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทร.พัท ์0 2641 1500 

 

 

 

 

 
 


