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วนัที ่11 เมษายน 2559 

 

เรือ่ง ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1. ส าเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2558 

 2. รายงานประจ าปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM 

3. ขอ้มูลบุคคลทีรั่บการเสนอชือ่ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนด

ตามวาระ 

 4. ขอ้บงัคบับรษัิทเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 5. วธิกีารลงทะเบยีน การเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ การมอบฉันทะ และการออกเสยีงลงคะแนน

6. ขอ้มลูกรรมการอสิระเพือ่พจิารณาเป็นผูรั้บมอบฉันทะ 

 7. แบบฟอรม์ลงทะเบยีน (ตอ้งน ามาลงทะเบยีนในวนัประชมุ)  

 8. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.  

 9. แบบฟอรม์ขอรับรายงานประจ าปี และ/หรอื งบการเงนิ 

 10. แผนทีส่ถานทีจ่ัดการประชมุ 

 

ดว้ยคณะกรรมการของบรษัิทไดม้ีมตใิหเ้รียกประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2559 ขึน้ในวันจันทร์ที ่25 

เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ. หอ้งบนัยัน 1 ชัน้ 10 โรงแรมบันยันทร ีกรุงเทพ เลขที ่21/100 ถนนสาทรใต ้เขต

สาทร กรุงเทพมหานคร เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี้ 

 

วำระที ่1 พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2558 เมือ่วนัที ่27 

เมษำยน 2558 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:   การประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ทางบรษัิทได ้

จัดท ารายงานการประชุมเสร็จสิน้และไดน้ าส่งกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่

กฎหมายก าหนด นอกจากนี้บรษัิทไดเ้ผยแพร่รายงานการประชมุบนเว็บไซดข์องบรษัิท

และไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุฉบับนี้แลว้ โดยมรีายละเอยีดตาม 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1  

 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้

ประจ าปี 2558 เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2558   

 

การลงมต:ิ วาระนีต้อ้งผา่นมตรัิบรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วำระที ่2 รบัทรำบผลกำรด ำเนนิงำนในปี 2558 และรำยงำนประจ ำปี 2558  

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:   บรษัิทไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 ไวใ้นรายงานประจ าปี 

2558 ทีไ่ดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุฉบับนี้แลว้ โดยมรีายละเอยีด

ตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2558 

และรายงานประจ าปี 2558  

 

การลงมต:ิ วาระนีเ้ป็นการรับทราบ จงึไมม่กีารลงมตใินวาระนี้ 
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วำระที ่3 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิส ำหรบัปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:   พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และขอ้บังคับขอ้ 40 

ก าหนดว่าคณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารท างบดุลและบัญชกี าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุด

ของรอบปีบญัชขีองบรษัิท เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของ

บรษัิท ส าหรับปี 2558 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2558 ซึง่ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบ

บญัชรัีบอนุญาตแลว้ โดยผูส้อบบัญชไีดแ้สดงความเห็นวา่ งบการเงนิดังกลา่วไดแ้สดง

ฐานะการเงนิของบรษัิท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 และผลการด าเนินงานและกระแส

เงนิสด ส าหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกัน โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคัญตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทไดส้อบทานงบการเงนิ

ดังกล่าวเรียบรอ้ยแลว้ โดยมีรายละเอยีดปรากฏตามงบการเงนิซึง่เป็นส่วนหนึ่งของ

รายงานประจ าปี 2558 ซึง่ไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุฉบับนี้แลว้ 

โดยมรีายละเอยีดตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2  

 

 ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิทในปี 2558 ทีผ่า่นมา สรุปสาระสาคัญ

ไดด้งันี ้

 

งบกำรเงนิของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 (หนว่ย : ลำ้นบำท) 

สนิทรัพยร์วม 6,857.32 

หนีส้นิรวม 1,232.30 

ทนุช าระแลว้ 400.00 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 5,625.02 

รายไดร้วม 5,753.91 

รายไดต้ามสญัญา 5,611.58 

ก าไรสทุธ ิ 1,319.24 

ก าไรตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้) 0.83 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปี 2558 สิน้สดุวันที ่

31 ธันวาคม 2558 ซึง่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต และไดผ้่านการ

สอบทานความถูกตอ้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได ้

เห็นชอบแลว้ 

 

การลงมต:ิ  วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วำระที ่4 พจิำรณำแตง่ต ัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหนง่ตำมวำระ  

  
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:   ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับของบรษัิทขอ้ 17

ก าหนดใหใ้นการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง

จ านวนหนึง่ในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่น

ไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึง่พน้จาก

ต าแหน่ง อาจไดรั้บเลอืกใหก้ลับเขา้มารับต าแหน่งอกีได ้และกรรมการทีจ่ะตอ้งออก

จากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลังจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ ใหจั้บสลากกัน สว่นปี

หลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

 

ปัจจุบนั บรษัิทมกีรรมการทัง้ส ิน้ 9 ทา่น ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 นี ้มี

กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก ่

  1)  นางสาวผกาวล ีเจยีรสวัสดิว์ฒันา    ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ 

2)  นายนพดล ธรีบตุรวงศก์ลุ      กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

3)  นายเซงิ ว ูล ี       ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
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ปัจจุบันบรษัิทยังไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ

บริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียไดพ้ิจารณาคุณสมบัติในดา้นต่างๆ โดย

พิจารณาถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์  และความเชี่ยวชาญจาก

หลากหลายวชิาชพี รวมถึงผลการปฏิบัตงิานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่าน

มาแลว้ เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่านซึ่งครบต าแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติเหมาะสม 

สมควรไดรั้บการแตง่ตัง้กลับเขา้เป็นกรรมการของบรษัิทตอ่อกีวาระหนึง่ โดยประวตัยิ่อ

และขอ้มลูของกรรมการทัง้ 3 ทา่น ปรากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเขา้

ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึง่ และเห็นควรเสนอใหน้างสาวผกาวล ีเจยีรสวัสดิว์ัฒนา และ

นายนพดล ธรีบตุรวงศก์ุล  ไดรั้บการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ  เนื่องจากมคีุณสมบัติ

สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

การลงมต:ิ  วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วำระที ่5 พจิำรณำอนุมตักิำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2559 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:  ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บังคับขอ้ 22 

ก าหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมตขิองที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ซึ่ง

ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ 

ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ ส าหรับการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษัิทประจ าปี 2559 

ไดผ้่านการพจิารณาอย่างรอบคอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท โดยเปรยีบเทยีบ

อา้งองิจากบรษัิทจดทะเบยีนทีอ่ยู่ในกลุ่มธุรกจิเดยีวกัน ระดับรายไดแ้ละระดับมูลค่า

หลักทรัพยต์ามราคาตลาดในชว่งเดยีวกัน รวมถงึพิจารณาจากผลการด าเนินงานของ

บริษัทและภาระหนา้ที่ความรับผิดชอบของกรรมการแลว้ เห็นสมควรก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559 ใหค้งอัตราเดยีวกับปี 2558 โดยมรีายละเอยีด

ดงันี ้

1) พจิารณาอนุมัตกิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559  

 
ประธำน

กรรมกำร 
กรรมกำร 

ประธำน

กรรมกำร
ตรวจสอบ 

กรรมกำร

ตรวจสอบ 

คา่เบีย้ประชมุ  

(บาท/คน/ครัง้) 

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

คา่ตอบแทนรายเดอืน 
(บาท/คน/เดอืน) 

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

คา่เดนิทาง  

(บาท/คน/ครัง้) 

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

คา่ทีพั่ก  

(กรณีมคีวามจ าเป็น)  

ตามทีจ่า่ย

จรงิ 

ตามทีจ่า่ย

จรงิ 

ตามทีจ่า่ย

จรงิ 

ตามทีจ่า่ย

จรงิ 

สทิธปิระโยชน์อืน่ๆ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

หมายเหต ุ 1) เบีย้ประชมุจา่ยใหเ้ฉพาะกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุ  
 2) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารพจิารณาไมรั่บเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนใน 

  สว่นนี้ 
 

2) พิจารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิค่าบ าเหน็จประจ าปี 2558 โดยพิจารณาจากผลการ

ด าเนินงานโดยใหค้ านวณจ่ายตามระยะเวลาที่กรรมการด ารงต าแหน่ง และ
มอบหมายใหค้ณะกรรมการด าเนนิการจัดสรรคา่บ าเหน็จประจ าปีใหก้ับกรรมการแต่

ละทา่นตามทีเ่ห็นสมควร 
 

รวมคา่ตอบแทนทัง้สองสว่นเป็นจ านวนไมเ่กนิ 9,500,000 บาท 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 

ตามทีเ่สนอ 
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การลงมต:ิ  วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุ 

 

วำระที ่6 พจิำรณำอนุมตัแิต่งต ัง้ผู ้สอบบญัชีประจ ำปี 2559 และก ำหนดค่ำตอบแทน 

ประจ ำปี 2559 
 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:   ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บังคับขอ้ 36

ก าหนดใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปีแตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ีและก าหนดจ านวนเงนิคา่

สอบบัญชขีองบรษัิททุกปี ในการแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบัญชคีนเดมิอกีก็

ได ้

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผูส้อบ

บญัชจีากส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ไดแ้ก ่ 

 นางเกษร ีณรงคเ์ดช ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่0076 หรอื  

 นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4563 หรอื  

 นายชยัยทุธ องัศวุทิยา ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3885  

เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทประจ าปี 2559 พรอ้มเสนอใหพ้ิจารณาและอนุมัตคิ่าสอบ

บญัชขีองบรษัิท ประจ าปี 2559 เป็นเงนิจ านวน 1,410,000 บาท 

ทัง้นี้ ผูส้อบบัญชจีากส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ไดท้ าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบัญชี

ของบริษัทตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ก่อนที่บริษัทจะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ผูส้อบบัญชีจากส านักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท 

ปฏบิัตงิานไดอ้ย่างดตีลอดมา ดังนัน้ เมือ่บรษัิทไดแ้ปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนและเขา้

จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ในปี พ.ศ. 2556 บรษัิทจงึไดแ้ต่งตัง้ใหส้ านักงาน เอ.

เอ็ม.ท ีแอสโซซเิอท ท าหนา้ทีผู่ส้อบบัญขตี่อไป โดยมีรายชือ่ผูท้าหนา้ที่เป็นผูส้อบ

บญัชใีนชว่งเวลาทีผ่า่นมาดงันี ้

ระยะเวลำกอ่น 

เขำ้จดทะเบยีนใน

ตลำดหลกัทรพัย ์

ระยะเวลำภำยหลงั 

เขำ้จดทะเบยีนใน

ตลำดหลกัทรพัย ์

รำยชือ่ผูส้อบบญัช ี
เลขทีผู่ส้อบ

บญัชรีบัอนุญำต 

ปี 2550 – ปี 2555 ปี 2556  นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี 4563 

- ปี 2557 – ปี 2558 นางเกษร ีณรงคเ์ดช 0076 

 

อนึ่ง ผูส้อบบัญชตีามรายชื่อที่เสนอ และส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ไม่มี

ความสัมพันธ์ หรือเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สยีกับบรษัิท/ผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่

เกีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาการปฎบิัตงิานของส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซิ

เอท ในปีทีผ่่านมา มคีวามเห็นวา่ ส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท และผูส้อบบัญชี

ของส านักงานมคีวามเชีย่วชาญดา้นการตรวจสอบธุรกจิบรกิารรับเหมากอ่สรา้ง รวมทัง้

ใหค้ าแนะน าและใหค้ าปรกึษาในเรือ่งเกีย่วกับบญัช ีภาษีอากร และระบบควบคมุภายใน

ไดเ้ป็นอย่างด ีดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจงึเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการแตง่ตัง้ 

ส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทอกีวาระหนึง่ ส าหรับค่า

สอบบัญชีประจ าปี 2559 ที่ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ไดเ้สนอมานั้น 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่มคีวามเหมาะสมกับประเภทธรุกจิและขนาดธุรกรรมของ

บรษัิท 
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ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษัิท 

คำ่บรกิำร 
คำ่ตอบแทน 

ปี 2558 

คำ่ตอบแทน 

ปี 2559 

เพิม่ข ึน้ 

(บำท) 

คำ่สอบบญัช ี(Audit Fee):    

- คา่ตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี (บาท) 550,000  580,000  30,000  

- คา่สอบทานงบการเงนิประจ าปีของบรษัิท
ร่วม (บาท) 20,000 20,000 - 

- คา่สอบทานงบการเงนิระหวา่งกาล จ านวน 

3 ไตรมาส (บาท) 570,000 720,000  150,000  

- คา่สอบทานงบการเงนิระหวา่งกาลของ
บรษัิทร่วม จ านวน 3 ไตรมาส (บาท)  30,000 60,000 30,000 

- คา่สงัเกตกุารณ์ตรวจนับสต็อคคงเหลอื  
(บาท/ครัง้) 30,000  30,000  -  

รวมคำ่สอบบญัชสี ำหรบัปี (บำท) 1,200,000 1,410,000 210,000 

คำ่บรกิำรอืน่ (Non-Audit Fee):    

- คา่ตรวจรายงานบโีอไอ (บาท/ฉบับ) 20,000  20,000  - 

หมายเหต ุ ค่าบริการขา้งตน้ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ซึง่ผูส้อบบัญชีจะเรียกเก็บตามค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้จรงิ 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัต ิการแต่งตัง้ นางเกษรี ณรงค์เดช 

ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่0076 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันทจ์ีน ผูส้อบบัญชรัีบ

อนุญาตเลขที ่4563 หรือ นายชัยยุทธ อังศุวทิยา ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3885 

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

ค่าตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณากลั่นกรอง และคณะกรรมการ

บรษัิทไดเ้ห็นชอบแลว้ 

การลงมต:ิ  วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วำระที ่7 พจิำรณำอนุมตัจิำ่ยเงนิปันผล ส ำหรบัผลประกอบกำรปี 2558 เป็นเงนิสด 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:  บรษัิทมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ในอัตราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิ

จากงบเฉพาะกจิการภายหลังหักภาษีเงินไดน้ิตบิุคคลและหลังหักส ารองต่างๆ ทุก

ประเภทตามทีก่ฎหมายก าหนดและตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บังคับของบรษัิท อย่างไรก็

ตาม การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กับความจ าเป็นและ

ความเหมาะสมอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร 

  จากผลการด าเนินงานปี 2558 บรษัิทมผีลประกอบการก าไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะ

กจิการจ านวน 1,319.24 ลา้นบาท บรษัิทจงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิ

สด ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนไมเ่กนิ 800,000,000 บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลส าหรับผล

ประกอบการปี 2558 โดยมรีายละเอยีดดงันี ้  

 อนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสด ในอัตราหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นเงนิจ านวน

ไมเ่กนิ 800,000,000 บาท  

 ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสมในสว่นของก าไร

จากกจิการที่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดังนั้น เงนิปันผลดังกล่าวจึงไดรั้บ

ยกเวน้ใหไ้มต่อ้งหักภาษี ณ ทีจ่า่ย  

 



 

 

6 

โดยจะก าหนดใหว้ันพุธที ่4 พฤษภาคม 2559 เป็นวันก าหนดสทิธผิูถ้อืหุน้ในการไดรั้บ

เงินปันผล (Record Date) และก าหนดใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง

พระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ข

เพิม่เตมิ) ดว้ยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน้ในวันจันทรท์ี ่9 พฤษภาคม 2559 และ

ก าหนดวนัจา่ยปันผลในวนัพฤหัสบดทีี ่19 พฤษภาคม 2559 

การลงมต:ิ   วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วำระที ่8 พจิำรณำเรือ่งอืน่ๆ (ถำ้ม)ี 

 

บรษัิทก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ในวันพฤหัสบดทีี ่

17 มนีาคม 2559 และใหร้วบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยฯ์ โดย

วธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัศกุรท์ี ่18 มนีาคม 2559  

บรษัิทไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 

2559 ฉบับนี้  พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไวใ้นเว็บไซต์ของบริษัท 

www.bjc1994.com ในหัวขอ้นักลงทนุ – นักลงทนุสมัพันธ ์– ขอ้มูลส าหรับผูถ้อืหุน้ – การประชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ หาก

ผูถ้อืหุน้ทา่นใดมคี าถามตอ้งการใหบ้รษัิทชีแ้จงในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบวาระการประชมุ สามารถจัดสง่ค าถาม

ลว่งหนา้ใหบ้รษัิทภายในวนัจันทรท์ี ่18 เมษายน 2559 ไดท้ีอ่เีมล ์ir@bjc1994.com 

 

จงึขอเรียนเชญิท่านผูถ้ือหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ังกล่าว หากผูถ้ือหุน้ท่านใด

ประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอืน่หรอืกรรมการอสิระของบรษัิทเป็นผูรั้บมอบฉันทะเพื่อเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงแทน 

โปรดกรอกรายละเอยีดและลงลายมอืชือ่ในหนังสอืมอบฉันทะ โดยเลอืกแบบ ก. แบบ ข. หรอื แบบ ค. ทีแ่นบมา

พรอ้มหนังสอืนี้ พรอ้มแนบหลักฐานตามทีก่ าหนด และสง่เอกสารกลับมาถงึบรษัิทภายในวันจันทร์ที ่18 เมษายน 

2559 รายละเอยีดวธิกีารลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้และการมอบฉันทะปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 ทัง้นี ้

เพื่อใหก้ารลงทะเบยีนในการเขา้ประชมุผูถ้ือหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิง่ขึน้ ผูถ้ ือหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะ

สามารถลงทะเบยีนพรอ้มยืน่เอกสารเพือ่การตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชมุไดต้ัง้แตเ่วลา 12.30 น. เป็นตน้ไป   

 

 ขอแสดงความนับถอื 

 บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

 (นางสาวผกาวล ีเจยีรสวัสดิว์ฒันา)  

 ประธานกรรมการ 

 

 

หมำยเหต ุ: บรษัิทน าสง่รายงานประจ าปี 2558 ใหผู้ถ้อืหุน้ในรูปของซดีรีอม ทัง้นี้ หากผูถ้อืหุน้ใดมคีวามประสงค์

จะขอรับรายงานประจ าปี 2558 ในแบบรูปเล่ม กรุณาตดิต่อขอรับไดท้ี่เลขานุการบรษัิท โดยกรอก

รายละเอยีดแสดงความจ านงในแบบฟอรม์ขอรับรายงานประจ าปี และ/หรอื งบการเงนิ (ตามสิง่ทีส่ง่มา

ดว้ย 9) และสง่โทรสารไปยังหมายเลข 0-3889-3711 หรอือเีมล ์ir@bjc1994.com  หากมขีอ้สงสัย

กรุณาตดิตอ่เลขานุการบรษัิทไดท้ีห่มายเลขโทรศพัท ์08 9834 0647 

 

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

 

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2558 

ของ บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) 

______________________________________ 

 

 

 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.10 น. ณ หอ้งแพลทนัิม ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด ์เมอร์เคียว 

กรุงเทพ ฟอรจ์นู เลขที ่1 ถนนรัชดาภเิษก ดนิแดง กรุงเทพ 10400 โดยม ีนางสาวผกาวล ีเจยีรสวสัดิว์ัฒนา ประธาน

กรรมการ บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) ท าหนา้ทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม (“ประธานฯ”) 

และ นางสาวนภสร ธรรมพทิกัษ์ เลขานุการบรษัิท ท าหนา้ทีเ่ป็นเลขานุการทีป่ระชมุ (“เลขานุการ”) 

 

 ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถ้อืหุน้เขา้สู่การประชุมและแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่ามผีูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะ

จากผูถ้ือหุน้เขา้ประชุมจ านวน 251 ราย นับจ านวนหุน้ไดท้ัง้ส ิน้ 265,387,426 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 82.9336 ของ

จ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัทจ านวน 320,000,000 หุน้ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตาม

ขอ้บังคบัของบรษัิท จงึขอเปิดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 และขอใหเ้ลขานุการแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร 

ทีป่รกึษากฎหมาย ผูส้อบบญัช ีทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และอธบิายหลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้

 

 เลขานุการกล่าวแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ที่ปรึกษากฎหมาย ผูส้อบบัญชี ที่เขา้ร่วมประชุม 

ตามล าดบัดงันี ้

 

กรรมกำรทีเ่ขำ้รว่มประชุม 

1. นางสาวผกาวล ีเจยีรสวสัดิว์ฒันา ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ   
2. นายคลิ ยัง ล ี   กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

3. นายหยัง เจนิ ล ี   กรรมการ และกรรมการผูจ้ัดการ 
4. นายเซงิ ว ูล ี   กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ัดการ 

5. นายย ูยนู    กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่ญัชแีละการเงนิ 
6. นางจันทรจ์ริา สมัครไทย  กรรมการ และผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

7. นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. รศ. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
9. นายนพดล ธรีะบตุรวงศก์ลุ  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

ผูบ้รหิำรและพนกังำนทีเ่ขำ้รว่มประชุม 

1. นางสาวนภสร ธรรมพทิกัษ์  เลขานุการบรษัิท และผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ สายงานสนับสนุน-2 

 

ทีป่รกึษำกฎหมำย 

1. นายชาตร ีตระกลูมณีเนตร  ทีป่รกึษากฎหมายจาก บรษัิท ส านักงานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 

ตวัแทนผูส้อบบญัช ี

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

 

ตวัแทนจำกส ำนกังำนกฎหมำยท ำหนำ้ทีส่กัขพียำนในกำรนบัคะแนน 

1. นางสาววรมน เกง่ถนอมศกัดิ ์ ตวัแทนจาก บรษัิท ส านักงานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 

 

นอกจากนี้ เลขานุการไดเ้รียนเชญิผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมเป็นสักขพียานในการตรวจนับคะแนน เมือ่ไม่มผีูถ้ ือหุน้

ทา่นใดประสงคท์ีจ่ะเขา้ร่วมเป็นพยาน จงึไดแ้จง้หลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุดงันี ้

 

1. ผูถ้อืหุน้ทกุคนมคีะแนนเสยีง 1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง และผูถ้อืหุน้ 1 ราย มสีทิธอิอกเสยีงในแตล่ะวาระวา่ “เห็นดว้ย” 
หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสยีง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ จะไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ เพื่อ

แยกการลงคะแนนเสยีงได ้ยกเวน้ กรณีผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ ทีแ่ต่งตัง้ใหค้ัสโตเดยีนใน 
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ และเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. เทา่นัน้ 
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2. การลงคะแนนเสยีงในทกุวาระ ถา้ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใด “ไมเ่ห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหุน้ “เห็น

ดว้ย” ตามมติที่เสนอ แต่ถา้หากมีผูถ้ ือหุน้ท่านใด “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ใหล้งคะแนนใน 
บัตรลงคะแนนทีบ่รษัิทจัดให ้แลว้ยกมือใหเ้จา้หนา้ทีไ่ปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อน าไปบันทกึ ทัง้นี้ บรษัิทจะ

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

 

ส าหรับวาระที ่4 เรือ่งพจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

แนวทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษัิทไดจ้ัดใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเพือ่แตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

และบรษัิทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทุกรายทีเ่ขา้ประชมุ ทัง้กรณี “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ “งด

ออกเสยีง” แต่เพื่อไม่ใหเ้สยีเวลาผูถ้ือหุน้ บรษัิทจะขอเก็บบัตรที ่“ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” ในการ

แตง่ตัง้กรรมการทลีะราย เพือ่ไปตรวจนับคะแนนกอ่น หลงัจากนัน้ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูท้ี ่”เห็นดว้ย” ใน

การพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ราย พรอ้มกนัในคราวเดยีว 

 

3. วาระในการประชมุครัง้นี้ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบ

ฉันทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ยกเวน้  
 วาระที ่5 เรือ่งพจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ย

กวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะซึง่มาประชมุ 

 วาระที ่7 เรือ่งพจิารณาอนุมัตกิารเปลีย่นแปลงมูลคา่หุน้ทีต่ราไวข้องบรษัิท จากเดมิหุน้ละ 1.00 บาท 

เป็นมูลคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท และแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4. ให ้

สอดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงมูลคา่หุน้ทีต่ราไวข้องบรษัิท จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สาม
ในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 วาระที ่9 เรือ่งพจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิทจ านวน 80,000,000 บาท จากทนุจด

ทะเบยีนเดมิจ านวน 320,000,000 บาท เป็นจ านวน 400,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิม่
ทนุจ านวน 320,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท และแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์

สนธขิองบรษัิท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบรษัิท จะตอ้งไดรั้บคะแนน
เสยีงไม่นอ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะซึง่มาประชมุและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

 

4. ส าหรับผูถ้ือหุน้ที่ท าหนังสอืมอบฉันทะใหผู้อ้ ื่นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสยีงลงคะแนนตามความ

ประสงคข์องผูถ้อืหุน้นัน้ บรษัิทไดน้ าคะแนน “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ตามความประสงค์

ของผูถ้อืหุน้ บนัทกึไวใ้นคอมพวิเตอรเ์พือ่การลงมตติามวาระไวแ้ลว้  
 

5. จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมผีู ้
ถอืหุน้เขา้มาประชมุเพิม่ขึน้ในแตล่ะวาระ 

 

 เลขานุการบรษัิทไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ จากการทีบ่รษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องทีเ่ห็นว่า

สมควรบรรจุเป็นวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้และใหเ้สนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ รวมทัง้ใหผู้ ้

ถอืหุน้สง่ค าถามทีเ่กีย่วกับวาระการประชมุลว่งหนา้ก่อนการประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ปรากฏวา่ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเพื่อ

บรรจุเป็นวาระ หรอืเสนอชือ่บุคคลเขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ หรอืสง่ค าถามทีเ่กีย่วกับวาระการประชมุ

ลว่งหนา้แตอ่ยา่งใด 

 

 กอ่นเริม่การประชมุ ประธานฯ ไดเ้ชญิ นายหยัง เจนิ ล ีกรรมการผูจั้ดการ กลา่วถงึภาพรวมผลการด าเนนิงาน

ในปี 2557 และทศิทางการด าเนนิธรุกจิในปี 2558 

 

 นายหยัง เจนิ ล ีกลา่วตอ่ทีป่ระชมุสรุปไดด้งันี้  

 

แมว้า่ในปี 2557 ทีผ่่านมาจะเป็นปีทีม่คีวามทา้ทายอย่างมาก อันไดแ้ก ่การแข่งขันทีเ่ขม้ขน้ขึน้จากประเทศจนี การ

ชะลอตัวของเศรษฐกจิโลก การลดลงอย่างมากของราคาน ้ามันและสนิคา้โภคภัณฑต์่าง ๆ  การเพิม่ขึน้ของตน้ทุน 

ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น และความทา้ทายอืน่ ๆ แต่กลับเป็นปีทีบ่รษัิทประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก 

รายไดข้องบรษัิทในปี 2557 ไดเ้พิ่มขึน้จากปี 2556 รอ้ยละ 17 เป็นเกอืบจะถงึ 4,600 ลา้นบาท โดยมอีัตราก าไร

ขัน้ตน้รอ้ยละ 30 และอัตราก าไรสุทธริอ้ยละ 22 ในขณะที่อัตราก าไรสุทธเิฉลี่ยในอุตสาหกรรมการก่อสรา้งของ

ประเทศอยู่ทีน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 5 นอกจากนี้ บรษัิทยังไดง้านโครงการใหม่เพิ่มเตมิเป็นจ านวน 5,500 ลา้นบาท ซึง่

รวมถงึงานแปรรูปและประกอบกลุม่ช ิน้งานโครงการ FPSO ของ Petrobras ในประเทศบราซลิ อกีทัง้หุน้ของบรษัิทยัง

ไดถู้กนับเขา้อยูใ่นการค านวณของดชันหีุน้ขนาดเล็กของมอรแ์กน สแตนเลย่ ์หรอืทีรู่จ้ักในนามของ Morgan Stanley 
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Capital International Small Cap Index ในปี 2557 นอกเหนือจากการทีหุ่น้ของบรษัิทไดรั้บการนับรวมใหอ้ยู่ใน

ดชัน ีSET 100 ของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 

ในชว่งสามปีทีผ่า่นมา บรษัิทไดใ้ชจ้่ายเงนิมากกวา่ 1,000 ลา้นบาทในการปรับปรุงเครือ่งมอืและอปุกรณ์การผลติตา่ง 

ๆ ใหม้คีวามทันสมัยมากขึน้ โดยเป็นการใชจ้่ายในปี 2557 ประมาณ 450 ลา้นบาท ทัง้นี้ พนักงานไดม้กีารเรยีนรูใ้น

การใชเ้ครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี การลงทุนใชจ้่ายเงนิดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลโดยตรงท าให ้

ความสามารถในการผลติและคุณภาพการผลติดขีึน้ในขณะทีต่น้ทุนลดลง ซึง่เป็นไปตามทีคุ่ณล ีประธานเจา้หนา้ที่

บรหิารของบรษัิทไดก้ลา่วไวว้า่ ปี 2557 จะเป็นปีแหง่การเปลีย่นแปลงของบรษัิท 

 

บรษัิทเชือ่มั่นว่าในปี 2558 ธุรกจิของบรษัิทจะยังคงมีแนวโนม้การเตบิโตต่อไป โดยคาดว่ารายไดข้องบริษัทจะ

เพิม่ขึน้จากปี 2557 มากกวา่รอ้ยละ 15 นอกจากการด าเนินงานในสว่นของงานทีม่อียู่ในมอืในปัจจุบันใหแ้ลว้เสร็จ

แลว้ บรษัิทคาดวา่จะไดรั้บงานโครงการใหม่เพิม่เตมิในอตุสาหกรรมน ้ามันและก๊าซ เหมอืงแร่ ปิโตรเคมแีละกอ่สรา้ง 

โดยมีงานที่มีความเป็นไปไดสู้งที่บรษัิทคาดว่าจะไดร้วมมูลค่าประมาณ 12,000 ลา้นบาท ทัง้นี้ บรษัิทมีแผนการ

กระจายความเสีย่งในการด าเนินธุรกจิโดยจะขยายธุรกจิไปยังทวปีอเมรกิาเหนือและตะวันออกกลางนอกเหนือจาก

ประเทศบราซลิและออสเตรเลยีซึง่เป็นประเทศทีบ่รษัิทไดห้ย่ังรากลกึในการด าเนนิธรุกจิอยูแ่ลว้ในปัจจบุนั  

 

จากการทีบ่รษัิทไดทุ้่มเทในการพัฒนากระบวนการผลติและด าเนินการลดคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ  บรษัิทหวังวา่จะสามารถ

รักษาการเตบิโตของอตัราก าไรขัน้ตน้ไวท้ีร่อ้ยละ 30 (+/- รอ้ยละ 5) และอตัราก าไรสทุธไิวท้ีร่อ้ยละ 20 (+/- รอ้ยละ 

5) แมใ้นสภาวะทีม่กีารแขง่ขนัทีส่งูมากในปัจจุบนั 

 

ในสถานการณ์ปัจจุบันซึง่มอีปุสรรคต่าง ๆ มากมายในระบบเศรษฐกจิโลก รวมทัง้ในอตุสาหกรรมแปรรูปผลติภัณฑ์

เหล็ก แต่บรษัิทเชือ่มั่นวา่บรษัิทมศีักยภาพทีจ่ะยังคงด าเนนิธุรกจิใหเ้ตบิโตและไดรั้บผลตอบแทนทีด่กีลับมาสูผู่ถ้อื

หุน้ของบรษัิทได ้

 

ในนามของคณะผูบ้รหิารของบรษัิท ผมขอถอืโอกาสนี้ขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้ กรรมการ พนักงาน ผูจั้ดหาสนิคา้ และ

ลกูคา้ทีไ่ดใ้หค้วามไวว้างใจและใหก้ารสนับสนุนบรษัิทดว้ยดใีนปี 2557 ทีผ่่านมา และขอขอบคุณทุกท่านทีไ่ดเ้ขา้

ร่วมประชุมในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 ในครั้งนี้  ทั ้งนี้  บริษัทจะด าเนินการต่าง ๆ อย่างสุด

ความสามารถเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไวใ้นปี 2558 นี้ และขอขอบคุณทีทุ่กท่านไดใ้หก้ารสนับสนุนบรษัิทอกีครัง้

หนึง่   

 

 ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาระเบยีบวาระการประชมุ ซึง่ประกอบดว้ยวาระทัง้หมด 11 วาระ ตามล าดับ

ดงัตอ่ไปนี้ 

 

วำระที ่1 พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2557 เมือ่วนัที ่25 เมษำยน 

2557 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ี่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 25 

เมษายน 2557 ซึง่ทางบรษัิทไดจั้ดท ารายงานการประชุมเสร็จสิน้และไดน้ าส่งกระทรวงพาณิชย์

ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด นอกจากนี้บรษัิทไดเ้ผยแพร่รายงานการประชมุบนเว็บไซดข์อง

บรษัิทและไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุฉบับนี้แลว้ โดยมรีายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่

มาดว้ย 1 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม แตไ่ม่มผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อื

หุน้ลงคะแนนเสยีง โดยในวาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมตรัิบรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 25 

เมษายน 2557 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ านวน (เสยีง) 265,324,627 0 1,552,000 

รอ้ยละ 100.00 0.00 - 

หมายเหต:ุ  จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงไมนั่บเป็นฐานในการนับคะแนน  
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วำระที ่2 พจิำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนนิงำนในปี 2557 และรำยงำนประจ ำปี 2557 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ีป่ระชมุรับทราบรายงานผลการด าเนนิงานในปี 2557 และรายงานประจ าปี 2557 

ซึง่บรษัิทไดจั้ดสง่เอกสารพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุแลว้ รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 และได ้

ขอใหน้ายยู ยนู กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่ญัชแีละการเงนิ น าเสนอรายละเอยีดเกีย่วกับวาระนี้

ตอ่ทีป่ระชมุ  

นายย ูยูน น าเสนอผลการด าเนนิงานตอ่ทีป่ระชมุวา่ ปี 2557 เป็นปีทีม่คีวามทา้ทายเป็นอยา่งมากและ

เป็นปีทีบ่รษัิทประสบความส าเร็จเนื่องจากสามารถผ่านความทา้ทายตา่งๆ มาได ้แมใ้นปีทีผ่่านมามี

การแข่งขันจากประเทศจนีสงู แต่บรษัิทสามารถท ารายไดเ้พิม่ไดถ้งึรอ้ยละ 17 โดยรายไดป้ระมาณ

รอ้ยละ 70 เป็นรายไดจ้ากงานโครงการใหมท่ีไ่ดรั้บ 

รายไดปี้ 2557 มาจากโครงการหลกัจ านวน 3 โครงการไดแ้ก ่

1. โครงการ FPSO ของ Petrobras จากประเทศบราซลิ 
2. โครงการ Cape Lambert, Roy Hill และโครงการในอตุสาหกรรมเหมอืงแร่ตา่งๆ  

3. โครงการ Well Head Separator ของ APLNG จากประเทศออสเตรเลยี 

แนวโนม้จากการด าเนนิงาน 3 ปีทีผ่่านมาบรษัิทเตบิโตเฉลีย่มากกวา่รอ้ยละ 10 ตอ่ปี และคาดวา่ในปี 

2558 นี้จะเติบโตอย่างนอ้ยรอ้ยละ 15 ส าหรับปี 2557 มีอัตราก าไรขั ้นตน้และอัตราก าไรสุทธิ

ประมาณรอ้ยละ 30 และ 22 ตามล าดับ ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากการชะลอตัวของ

เศรษฐกจิ และการเปลีย่นแปลงสดัสว่นของผลติภัณฑ ์

สนิทรัพย ์หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้มกีารเพิม่ขึน้จากการขยายตัวของธรุกจิ  

ในปี 2556 บรษัิทมรีายไดจ้ากโครงการจากประเทศออสเตรเลยีสงูถงึรอ้ยละ 99  ในขณะทีปี่ 2557 

บรษัิทมกีารกระจายฐานลกูคา้ไปสูภ่มูภิาคอืน่มากขึน้ โดยสดัสว่นรายไดม้กีารเปลีย่นแปลงเป็นรอ้ยละ 

60 มาจากโครงการจากประเทศออสเตรเลียและรอ้ยละ 37 เป็นรายไดจ้ากโครงการจากประเทศ

บราซลิ ซึง่ในปี 2558 งานโครงการจากประเทศออสเตรเลยีจบจะท าใหส้ดัสว่นรายไดจ้ากโครงการ

จากประเทศบราซลิสงูขึน้เป็นรอ้ยละ 79 โดยในปีนี้บรษัิทมแีผนจะขยายงานไปยังทวปีอเมรกิาเหนือ

และตะวนัออกกลางอกีดว้ย 

ทีผ่่านมาบรษัิทมกีารใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทุนของบรษัิทแกป่ระชาชนเป็นครัง้

แรก (IPO) ไปตามวัตถุประสงคข์องแผนการระดมทนุตามทีไ่ดร้ายงานการใชเ้งนิเพิม่ทนุใหก้ับตลาด

หลกัทรัพยท์ราบเป็นระยะดงันี ้

1. น าไปลงทนุในการซือ้ทีด่นิ เครือ่งมอืและอปุกรณ์ สรา้งโรงชบุสงักะส ีโรงผลติเหล็กตะแกรง 

โรงประกอบคานเหล็กเพื่อใชก้ับงานโครงสรา้ง โรงพ่นขัดโลหะและพ่นสี เพื่อพัฒนา
กระบวนการผลติใหท้ันสมัยยิง่ขึน้และเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน ท าใหบ้รษัิทควบคุม

คณุภาพสนิคา้ไดด้ยีิง่ขึน้ เพิม่ความปลอดภัยในการท างานมากขึน้ ลดระยะเวลาในการผลติ
และลดตน้ทุนการผลิต ซึ่งบริษัทเชื่อว่าสิง่เหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยใหบ้ริษัทมี

ศกัยภาพในการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ขนัรายอืน่ได ้

2. ใชเ้ป็นทนุหมนุเวยีนในการด าเนนิธรุกจิทีเ่ตบิโดมากขึน้  

3. สว่นทีเ่หลอืบรษัิทน าไปลงทนุในตราสารหนี้ทีม่คีวามเสีย่งต า่แตใ่หผ้ลตอบแทนสงูกวา่อตัรา

ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคารเพือ่เก็บไวซ้ือ้ทีด่นิในบรเิวณใกลท้า่เทยีบเรอืทีเ่หมาะสม 

นอกเหนือจากการพัฒนากระบวนการผลติดังที่ไดก้ล่าวไปแลว้ บริษัทยังเห็นความส าคัญกับการ

พัฒนาบุคคลากรซึง่ถอืเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินธุรกจิ การขยายฐานลูกคา้ไปในประเทศต่างๆ 

ในทวปีอเมรกิาเหนือและตะวันออกกลาง เพิม่ความร่วมมอืกับพันธมติรทางธุรกจิ มุ่งเนน้ใหบ้รกิารแก่

โครงการขนาดใหญ่และการจัดหาผลติภัณฑท์ีค่รบวงจร เพื่อใหบ้รษัิทประสบความส าเร็จเตบิโตได ้

อยา่งยั่งยนื 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพิม่เตมิหรอืไม ่

 นายนิรันดร์ ทวกีุล (ผูถ้อืหุน้) สอบถามว่า จากการทีบ่รษัิทมรีายไดห้ลักจากโครงการจากประเทศ

บราซลิ ซึง่มีข่าวว่า Petrobras ก าลังประสบปัญหาทางการเงนิ อยากทราบว่าปัญหาดังกล่าวจะมี

ผลกระทบกบัการช าระเงนิคา่สนิคา้ของลกูคา้หรอืไม ่

นายยู ยูน ชีแ้จงว่า จากทีผ่่านมาจนถงึปัจจุบัน ในโครงการทีท่ าอยู่กับ Petrobras ยังไม่มปัีญหาใน

การช าระหนี้ และโครงการใหม่ที่บรษัิทคาดว่าจะประกาศผลในไม่ชา้นี้ไดผ้่านการอนุมัตจิากทาง 
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Funding ของ Petrobras เรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่ในสญัญาจะมกีารระบเุรือ่งการช าระเงนิตามก าหนดเวลา

ดว้ย 

เมือ่ไม่มกีารซักถามอย่างใดเพิ่มเตมิอกี ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อ

รับทราบจงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 

  

วำระที ่3 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิส ำหรบัปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ีป่ระชมุอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2557 และไดข้อให ้

นางจันทร์จิรา สมัครไทย กรรมการและผูช้่วยกรรมการผูจั้ดการฝ่ายบัญชแีละการเงนิ น าเสนอ

รายละเอยีดเกีย่วกบัวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ  

นางจันทร์จริา สมัครไทย น าเสนอรายละเอยีดต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชน

จ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และขอ้บังคับขอ้ 40 ก าหนดวา่คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารท างบ

ดุลและบัญชกี าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชขีองบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อ

พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบรษัิท ส าหรับปี 2557 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 ซึง่ไดรั้บการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตแลว้ โดยผูส้อบบัญชไีดแ้สดงความเห็นวา่ งบการเงนิดังกลา่ว

ไดแ้สดงฐานะการเงนิของบรษัิท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 และผลการด าเนนิงานและกระแสเงนิ

สด ส าหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกัน โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทไดส้อบทานงบการเงนิดังกลา่วเรยีบรอ้ยแลว้ โดยมี

รายละเอยีดปรากฏตามงบการเงนิซึง่เป็นสว่นหนึง่ของรายงานประจ าปี 2557 ซึง่ไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้

พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุฉบบันีแ้ลว้ โดยมรีายละเอยีดตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2    

โดยฐานะทางการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิทในปี 2557 ทีผ่่านมา สามารถสรุปสาระส าคัญ

ไดด้งันี ้

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพิม่เตมิหรอืไม ่ 

 

นายอนันต ์อัคคพงษ์กลุ (ผูถ้อืหุน้) สอบถามวา่ จากงบการเงนิแสดงใหเ้ห็นตน้ทุนปีนี้ไดเ้พิม่สงูขึน้

รอ้ยละ 37 เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น ขอใหท้างบรษัิทชีแ้จง 

 

นายยู ยูน ชีแ้จงวา่ ตน้ทนุทีส่งูขึน้เนือ่งจากการขยายตวัของธรุกจิ และการด าเนนิงานในปีทีผ่า่นมามี

อตัราก าไรขัน้ตน้ลดลง ตามทีไ่ดร้ายงานในวาระที ่2 

 

เมือ่ไม่มกีารซกัถามอยา่งใดเพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง โดยในวาระนีต้อ้ง

ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตงิบการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2557 ดว้ยคะแนน

เสยีงดงันี ้ 

ฐำนะทำงกำรเงนิ 
และผลกำรด ำเนนิงำน 

ปี 2556 
(ลำ้นบำท) 

ปี 2557 
(ลำ้นบำท) 

กำรเปลีย่นแปลง 

รายไดร้วม 3,928.89 4,581.33 เพิม่ขึน้ 17% 

ตน้ทนุงานตามสญัญา 2,334.46 3,187.85 เพิม่ขึน้ 37% 

ก าไรสทุธ ิ 1,206.30 1,002.00 ลดลง 17% 

ก าไรตอ่หุน้(บาท/หุน้) 4.93 3.14 ลดลง 36% 

สนิทรัพยร์วม 4,836.42 5,328.14 เพิม่ขึน้ 10% 

หนีส้นิรวม 444.64 702.36 เพิม่ขึน้ 58% 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 4,391.78 4,625.78 เพิม่ขึน้  5% 
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 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ านวน (เสยีง) 264,904,428 0 1,988,400 

รอ้ยละ 100.00 0.00 - 

หมายเหต:ุ  จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน และในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้มา

ประชมุเพิม่อกีจ านวน 16,201 เสยีง 

 

วำระที ่4 พจิำรณำแตง่ต ัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหนง่ตำมวำระ 
 

ประธานฯ แจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกจิการที่ด ีขอใหก้รรมการทีต่อ้ง

ออกตามวาระ และไดรั้บการเสนอชือ่กลับเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง คอื นายหยัง เจนิ ล ีนาง

จันทรจ์ริา สมัครไทย และ รศ.ดร.เอกจติต ์จงึเจรญิ ออกจากทีป่ระชมุระหวา่งการพจิารณาในวาระนี ้

และขอใหเ้ลขานุการเป็นผูช้ ีแ้จงรายละเอยีดตอ่ทีป่ระชมุ 
 

เลขานุการ ไดช้ีแ้จงวา่ ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับของบรษัิท

ขอ้ 17 ก าหนดใหใ้นการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน

หนึง่ในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดย

จ านวนใกลท้ีส่ดุกับสว่นหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลอืกใหก้ลับเขา้

มารับต าแหน่งอีกได ้และกรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจด

ทะเบยีนบรษัิทนั้น ใหจ้ับสลากกัน สว่นปีหลังๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนั้น

เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
 

ปัจจุบัน บรษัิทมกีรรมการทัง้ส ิน้ 9 ท่าน ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 นี้ มกีรรมการที่

ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก ่

1) นายหยัง เจนิ ล ี   กรรมการ 

2) นางจันทรจ์ริา สมัครไทย  กรรมการ 

3) รศ. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ  กรรมการอสิระ 
 

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการซึ่งไม่รวม

กรรมการที่มีส่วนไดเ้สยีไดพ้ิจารณาคุณสมบัตใินดา้นต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒ ิ

ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญจากหลากหลายวชิาชพี รวมถงึผลการปฏบิัตงิานในฐานะกรรมการ

บรษัิทในชว่งทีผ่่านมาแลว้ เห็นวา่กรรมการทัง้ 3 ทา่น มคีณุสมบตัเิหมาะสม สมควรไดรั้บการแตง่ตัง้

กลับเขา้เป็นกรรมการของบรษัิทต่ออกีวาระหนึ่ง โดยประวัตยิ่อและขอ้มูลของกรรมการทัง้ 3 ท่าน 

ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 ทีไ่ดส้ง่ไปพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุแลว้ 
 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่น กลับเขา้ด ารงต าแหน่งอกี

วาระหนึ่ง โดยกรรมการล าดับที่ 3 จะเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับ

ขอ้ก าหนดตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 

ประธานฯ ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงในวาระนีโ้ดยพจิารณาการแตง่ตัง้กรรมการทลีะต าแหน่ง  
 

เลขานุการ แจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีบรษัิทจะ

เก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทุกรายทีเ่ขา้ประชมุ ทัง้กรณี “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออก

เสยีง” โดยเก็บบัตรที่ “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” ในการแต่งตัง้กรรมการทีละราย เพื่อไป

ตรวจนับคะแนนก่อน หลังจากนั้นจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูท้ี่ ”เห็นดว้ย” ในการพิจารณาแต่งตัง้

กรรมการทัง้ 3 ราย พรอ้มกนัในคราวเดยีว 
 

4.1   นำยหยงั เจนิ ล ี(กรรมการ)  
 

เลขานุการแจง้ใหท้ีป่ระชมุพจิารณาแต่งตัง้ นายหยัง เจนิ ล ีกลับเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอกี

วาระหนึง่ โดย นายหยัง เจนิ ล ีปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ัดการ เป็นทายาทของ นายคลิ ยัง 

ล ีซึง่เป็นผูก้อ่ตัง้บรษัิทนี้ มสีว่นชว่ยบรหิารงานในบรษัิทตัง้แตปี่ พ.ศ. 2542 และเป็นหนึง่ในผูบ้รหิาร

ทีช่ว่ยใหบ้รษัิทสามารถขยายธรุกจิรับงานจากลกูคา้ตา่งประเทศและมกีารเตบิโตแบบกา้วกระโดดมา

จนถงึปัจจบุนั  



 

 

13 

เมื่อไม่มีการซักถามหรือเสนอแนะอย่างใดเพิ่มเตมิอีก เลขานุการจงึขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาการ

แต่งตัง้นายหยัง เจนิ ล ีกลับเขา้เป็นกรรมการอกีวาระหนึง่ วาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อื

หุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตแิต่งตัง้ นายหยัง เจนิ ล ีทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเขา้

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตอ่อกีวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ านวน (เสยีง) 251,656,428 15,236,100 300 

รอ้ยละ 94.2913 5.7087 - 

หมายเหต:ุ จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงไมนั่บเป็นฐานในการนับคะแนน 

 

4.2   นำงจนัทรจ์ริำ สมคัรไทย (กรรมการ)  
 

เลขานุการแจง้ใหท้ีป่ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ นางจันทร์จริา สมัครไทย กลับเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการอกีวาระหนึง่ โดยนางจันทรจ์ริา สมัครไทย เป็นผูท้ีร่่วมบรหิารงานกับบรษัิทมาตัง้แต่กอ่ตัง้

บรษัิทในปี 2537 ปัจจุบันด ารงต าแหน่งผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการฝ่ายบัญชแีละการเงนิ เป็นผูม้คีวามรู ้

ความเขา้ใจในธรุกจิของบรษัิทเป็นอยา่งด ี

 

เมือ่ไม่มกีารซกัถามอยา่งใดอกี เลขานุการจงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาการแตง่ตัง้ นางจันทรจ์ริา สมัคร

ไทย กลบัเขา้เป็นกรรมการอกีวาระหนึง่ วาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีง

ขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตแิตง่ตัง้ นางจันทรจ์ริา สมัครไทย ทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตอ่อกีวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ านวน (เสยีง) 266,888,628 3,900 300 

รอ้ยละ 99.9985 0.0015 - 

หมายเหต:ุ  จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงไมนั่บเป็นฐานในการนับคะแนน 

 

4.3   รศ. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ (กรรมการอสิระ)  

 

เลขานุการแจง้ใหท้ีป่ระชมุพิจารณาแต่งตัง้ รศ. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ กลับเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการอกีวาระหนึ่ง  โดย รศ. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระและกรรมการ

ตรวจสอบ เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ และเชีย่วชาญในดา้นวศิวกรรมและงานบรหิาร ซึง่สามารถให ้

ค าแนะน าดา้นเทคโนโลยวีศิวกรรมและการบรหิารงานแก่บรษัิทไดเ้ป็นอย่างดอีันเป็นประโยชน์ต่อ

การด าเนนิธรุกจิของบรษัิท 

 

เมือ่ไม่มกีารซักถามอย่างใดเพิ่มเตมิอกี เลขานุการจงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาการแต่งตัง้  รศ. ดร. 

เอกจติต ์จงึเจรญิ กลับเขา้เป็นกรรมการอกีวาระหนึง่ วาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ย

คะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพิจารณาแลว้ มมีตอินุมัตแิต่งตัง้ รศ. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ ทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตาม

วาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตอ่อกีวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ านวน (เสยีง) 266,892,528 0 300 

รอ้ยละ 100.00 0.00 - 

หมายเหต:ุ  จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงไมนั่บเป็นฐานในการนับคะแนน 
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วำระที ่5 พจิำรณำอนุมตักิ ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2558 

ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการ ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ  

 

เลขานุการ ไดช้ีแ้จงวา่ ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดวา่การ

จา่ยคา่ตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ย

กว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั ้งหมดของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุม ส าหรับการก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการของบรษัิทประจ าปี 2558 ไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการบรษัิท โดยเปรยีบเทยีบอา้งองิจากบรษัิทจดทะเบยีนทีอ่ยู่ในกลุม่ธุรกจิเดยีวกัน ระดับ

รายได ้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการ

ด าเนนิงานของบรษัิทและภาระหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของกรรมการ 

 

คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 มรีายละเอยีดดงันี ้

1. พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2558 โดยใหค้งอัตราเดยีวกับปี 2557 

แบง่เป็น 

 ประธำนกรรมกำร กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ 

กรรมกำร

ตรวจสอบ 

คา่เบีย้ประชมุ 

(บาท/คน/ครัง้) 

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

คา่ตอบแทนรายเดอืน 

(บาท/คน/เดอืน) 

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

คา่เดนิทาง  

(บาท/คน/ครัง้) 

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

คา่ทีพ่ัก  

(กรณีมคีวามจ าเป็น)  

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

   หมายเหตุ: 1) เบีย้ประชมุจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ 

 2) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารพจิารณาไมรั่บเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนในสว่นนี ้

 

2. พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิคา่บ าเหน็จประจ าปี ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557 โดยพจิารณา
จากผลการด าเนนิงานโดยใหค้ านวณจ่ายตามระยะเวลาทีก่รรมการด ารงต าแหน่ง และมอบหมาย

ใหค้ณะกรรมการด าเนนิการจัดสรรคา่บ าเหน็จประจ าปีใหก้บักรรมการแตล่ะทา่นตามทีเ่ห็นสมควร  
 

โดยมูลคำ่รวมคำ่ตอบแทนท ัง้สองสว่น มจี ำนวนเงนิไมเ่กนิ 9.5 ลำ้นบำท 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้ซักถาม แต่ไม่มีผูถ้ ือหุน้ซักถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ี่

ประชมุพจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการตามทีเ่สนอ ในวาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อื

หุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ านวน (เสยีง) 266,852,928 37,600 2,300 

รอ้ยละ 99.9851 0.0141 0.0009 

 

วำระที ่6 พจิำรณำอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชปีระจ ำปี 2558 และก ำหนดคำ่ตอบแทนประจ ำปี 2558 

 

ประธานฯ ไดข้อใหน้ายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ น าเสนอรายละเอยีดในวาระ

นีต้อ่ทีป่ระชมุ  

 

นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์น าเสนอรายละเอยีดตอ่ทีป่ระชมุ วา่ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบัญช ีและก าหนด

จ านวนเงนิค่าสอบบัญชขีองบรษัิททุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชจีะแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชคีนเดมิอกีก็

ได ้
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คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการปฎบิัตงิานของส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ในปีที่

ผ่านมา มคีวามเห็นว่า ส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท และผูส้อบบัญชขีองส านักงานมคีวาม

เชีย่วชาญดา้นการตรวจสอบธุรกจิบรกิารรับเหมาก่อสรา้ง รวมทัง้ใหค้ าแนะน าและใหค้ าปรกึษาใน

เรือ่งเกีย่วกับบัญช ีภาษีอากร และระบบควบคมุภายในไดเ้ป็นอยา่งด ีดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ

จงึเห็นควรใหเ้สนอคณะกรรมการพจิารณาเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้

ผูส้อบบญัชจีากส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ไดแ้ก ่ 

 นางเกษร ี ณรงคเ์ดช  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่0076  หรอื  

 นางณัฐสรัคร ์ สโรชนันทจ์นี  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4563  หรอื  

 นายชยัยทุธ  องัศวุทิยา ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3885  

เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท ประจ าปี 2558 พรอ้มเสนอใหพ้จิารณาและอนุมัตคิา่สอบบัญชขีองบรษัิท 

ประจ าปี 2558 เป็นเงนิจ านวน 1,200,000 บาท 

 

ทัง้นี้ ผูส้อบบัญชจีากส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ไดท้ าหนา้ที่เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท

ก่อนทีบ่รษัิทจะแปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชน รวมเป็นเวลาทัง้ส ิน้ 8 ปี (ตัง้แต่พ.ศ. 2550 – 2557) 

ซึง่คณะกรรมการบรษัิทเห็นว่า ผูส้อบบัญชจีากส านักงาน เอ.เอ็ม.ท ีแอสโซซเิอท ปฏบิัตงิานได ้

อย่างดีตลอดมา ดังนั้น เมื่อบริษัทไดแ้ปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเขา้จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ในปี พ.ศ. 2556 บรษัิทจงึไดแ้ต่งตัง้ใหส้ านักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซเิอท ท าหนา้ที่

ผูส้อบบญัขตีอ่ไป โดยมรีายชือ่ผูท้ าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชใีนชว่งเวลาทีผ่า่นมาดงันี ้

ระยะเวลำกอ่น 

เขำ้จดทะเบยีนใน

ตลำดหลกัทรพัย ์

ระยะเวลำภำยหลงั 

เขำ้จดทะเบยีนใน

ตลำดหลกัทรพัย ์

รำยชือ่ผูส้อบบญัช ี
เลขทีผู่ส้อบ

บญัชรีบัอนุญำต 

ปี 2550 – ปี 2555 ปี 2556  นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี 4563 

- ปี 2557  นางเกษร ีณรงคเ์ดช 0076 

 

อนึง่ ผูส้อบบัญชตีามรายชือ่ทีเ่สนอ และส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ไม่มคีวามสมัพันธ ์หรอื

เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีกบับรษัิท/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการปฎบิัตงิานของส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ในปีที่

ผ่านมา มคีวามเห็นว่า ส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท และผูส้อบบัญชขีองส านักงานมคีวาม

เชีย่วชาญดา้นการตรวจสอบธุรกจิบรกิารรับเหมาก่อสรา้ง รวมทัง้ใหค้ าแนะน าและใหค้ าปรกึษาใน

เรือ่งเกีย่วกับบัญช ีภาษีอากร และระบบควบคมุภายในไดเ้ป็นอยา่งด ีดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ

จงึเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้ ส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท เป็นผูส้อบบัญชขีอง

บริษัทอกีวาระหนึ่ง ส าหรับค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2558 ทีส่ านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซเิอท ได ้

เสนอมานัน้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่มคีวามเหมาะสมกับประเภทธุรกจิและขนาดธุรกรรมของ

บรษัิท 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษัิท 

คำ่บรกิำร 
คำ่ตอบแทน  

ปี 2558 

คำ่ตอบแทน  

ปี 2557 

เพิม่ข ึน้ 

(บำท) 

คำ่สอบบญัช ี    

- คา่ตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี (บาท) 550,000  520,000  30,000  

- คา่สอบทานงบการเงนิประจ าปีของบรษัิทรว่ม 

(บาท) 20,000 - 20,000 

- คา่สอบทานงบการเงนิระหวา่งกาล จ านวน 3 
ไตรมาส (บาท) 570,000 510,000  60,000  

- คา่สอบทานงบการเงนิระหวา่งกาลของบรษัิท
รว่ม จ านวน 3 ไตรมาส (บาท) 30,000 - 30,000 

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

รวมคำ่สอบบญัช ีส ำหรบัปี (บำท) 1,200,000 1,060,000 140,000 

คำ่บรกิำรอืน่    

- คา่ตรวจรายงานบโีอไอ (บาท/ฉบับ) 20,000  20,000  - 

           หมายเหตุ: คา่บรกิารขา้งตน้ไมร่วมคา่ใชจ้่ายอืน่ ซึง่ผูส้อบบัญชจีะเรยีกเก็บตามคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
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ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้  

(1) นางเกษร ี ณรงคเ์ดช  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่0076  หรอื 
(2) นางณัฐสรัคร ์ สโรชนันทจ์นี  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4563  หรอื 

(3) นายชยัยุทธ  องัศวุทิยา  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3885 

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

ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณากลัน่กรอง และคณะกรรมการบรษัิทไดเ้ห็นชอบแลว้ 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้ซักถาม แต่ไม่มีผูถ้ ือหุน้ซักถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ี่

ประชมุพจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบัญช ีประจ าปี 2558 ตามที่

เสนอ ในวาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

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

รายชือ่ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท ส าหรับปี 2558  

(1) นางเกษร ี ณรงคเ์ดช  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่0076  หรอื 

(2) นางณัฐสรัคร ์ สโรชนันทจ์นี  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4563  หรอื 
(3) นายชยัยุทธ  องัศวุทิยา  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3885 

และอนุมัตคิา่สอบบญัช ี (Audit Fee) ประจ าปี 2558 เป็นเงนิจ านวน 1,200,000 บาท ดว้ยคะแนน

เสยีงดงันี ้ 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ านวน (เสยีง) 266,890,528 0 2,300 

รอ้ยละ 100.00 0.00 - 

หมายเหต:ุ   จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงไมนั่บเป็นฐานในการนับคะแนน  

 

วำระที ่7 พจิำรณำอนุมตักิำรเปลีย่นแปลงมูลคำ่หุน้ทีต่รำไวข้องบรษิทั จำกเดมิหุน้ละ 1.00 บำท เป็น

มูลคำ่หุน้ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. 

ใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงมูลคำ่หุน้ทีต่รำไวข้องบรษิทั 

 

ประธานฯ ไดข้อใหน้างจันทรจ์ริา สมัครไทย น าเสนอรายละเอยีดในวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ  

 

นางจันทรจ์ริา สมัครไทย น าเสนอรายละเอยีดตอ่ทีป่ระชมุวา่ เพือ่เป็นการเพิม่สภาพคลอ่งในการซือ้

ขายหุน้ของบรษัิท คณะกรรมการไดพ้จิารณาเห็นสมควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพิจารณา

อนุมัตกิารเปลีย่นแปลงมูลคา่หุน้ทีต่ราไวข้องบรษัิท จากเดมิหุน้ละ 1 บาท เป็นมูลคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้

ละ 0.25 บาท และแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ขอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกับการ

เปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ทีต่ราไวข้องบรษัิท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

7.1  อนุมัตกิารเปลีย่นแปลงมูลคา่หุน้ทีต่ราไวจ้ากเดมิหุน้ละ 1.00 บาท เป็นหุน้ละ 0.25 บาท ซึง่

จะท าใหจ้ านวนหุน้สามัญของบรษัิทเพิม่ขึน้จากเดมิ 320,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้ น้

ละ 1 บาท เป็นจ านวน 1,280,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ทัง้นี้ ทนุจด

ทะเบยีนของบรษัิทยังคงเดมิ คอื 320,000,000 บาท ซึง่ทุนจดทะเบยีนและทุนทีอ่อกและ

เรยีกช าระแลว้ สามารถแสดงรายละเอยีดไดด้งันี ้  

 กอ่นการ

เปลีย่นแปลง 

มลูคา่ทีต่ราไว ้

หลงัการ

เปลีย่นแปลง 

มลูคา่ทีต่ราไว ้

ทนุจดทะเบยีน (บาท) 320,000,000 320,000,000 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ (บาท) 320,000,000 320,000,000 

มลูคา่ทีต่ราไว ้(บาทตอ่หุน้) 1.00 0.25 

จ านวนหุน้สามัญทีอ่อกและช าระแลว้ (หุน้) 320,000,000 1,280,000,000 
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7.2  อนุมัตกิารแกไ้ขเพิ่มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4. เรื่องทุนจดทะเบยีน เพื่อให ้

สอดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ทีต่ราไวข้องบรษัิทโดยใหย้กเลกิขอ้ความเดมิและให ้

ใชข้อ้ความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

 

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีนจ านวน 320,000,000 บาท (สามรอ้ยยีส่บิลา้นบาท) 

 แบง่ออกเป็น 1,280,000,000 หุน้ (หนึง่พันสองรอ้ยแปดสบิลา้นหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 0.25 บาท (ยีส่บิหา้สตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น   

 หุน้สามัญ 1,280,000,000 หุน้ (หนึง่พันสองรอ้ยแปดสบิลา้นหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธ ิ -        หุน้ (        -       ) 

ทัง้นี้ ใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมการบรษัิทมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธทิีก่รม

พัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค าหรอืด าเนินการใดๆ เพือ่ให ้

เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อื

หุน้ลงคะแนนเสยีง โดยในวาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า

สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารเปลีย่นแปลงมูลคา่หุน้ทีต่ราไวจ้ากเดมิหุน้ละ 1.00 บาท เป็น

หุน้ละ 0.25 บาท และอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ขอ้ 4. เพื่อให ้

สอดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัท ตามรายละเอียดที่ประธานเสนอทุก

ประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ านวน (เสยีง) 265,340,628 0 1,552,300 

รอ้ยละ 99.4184 0.00 0.5816 

 

วำระที ่8 พจิำรณำอนุมตัจิำ่ยเงนิปันผล ส ำหรบัผลประกอบกำรปี 2557 เป็นเงนิสดและหุน้สำมญั 

 

ประธานฯ ไดข้อให ้นายย ูยนู น าเสนอรายละเอยีดในวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ 

 

นายยู ยูน น าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุมว่า ตามทีบ่รษัิทมีนโยบายจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้ ือหุน้ใน

อตัราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธจิากงบเฉพาะกจิการภายหลงัหักภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลและ

หลังหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ฏหมายก าหนดและตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บังคับของบรษัิท 

แต่อาจมีการเปลีย่นแปลงไดข้ึ้นอยู่กับความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ

บรษัิทเห็นสมควร  

 

จากผลการด าเนนิงานปี 2557  บรษัิทมผีลประกอบการก าไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการจ านวน

1,006.11 ลา้นบาท บรษัิทจงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะจา่ยเงนิปันผลเป็นเงนิสด ในอัตราหุน้ละ 0.25 บาท 

รวมเป็นเงนิจ านวนไม่เกนิ 320,000,000 บาท (โดยค านวณจากมูลคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท) 

นอกจากนี้ บรษัิทไดพ้ิจารณาจ่ายเงนิปันผลอกีส่วนหนึ่งเป็นหุน้สามัญ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 

บาท ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอัตรา 4 หุน้สามัญเดมิต่อ 1 หุน้ปันผล  โดยเห็นสมควรใหก้ันก าไรสว่นหนึง่ไว ้

เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนรองรับการท างานโครงการใหญ่ที่คาดว่าจะไดรั้บในปี 2558 นี้  ซึ่งการ

จ่ายเงนิปันผลเป็นหุน้สามัญไม่เพียงแต่ท าใหหุ้น้ของบรษัิทมีสภาพคล่องมากขึน้ แต่เป็นการเพิ่ม

ผลตอบแทนใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทีไ่ดรั้บจากราคาทีซ่ือ้ขายซึง่สงูกวา่มูลคา่หุน้ทีต่ราไว ้

 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2557 

โดยมรีายละเอยีดดงันี ้
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8.1  อนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสด ในอัตราหุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นเงนิ  จ านวนไม่เกนิ 

320,000,000 บาท (โดยค านวณจากมลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท) 

8.2  อนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลเป็นหุน้สามัญ จ านวนไม่เกนิ 320,000,000 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 

0.25 บาท (Stock Dividend) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอัตรา 4 หุน้สามัญเดมิต่อ 1 หุน้ใหม่ รวมเป็น

เงนิจ านวนไม่เกนิ 80,000,000 บาท หรอืคดิเป็นอัตราการจา่ยเงนิปันผล 0.0625 บาทตอ่หุน้ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายใดมเีศษของหุน้เดมิคงเหลอืภายหลงัการจัดสรรหุน้ปันผลแลว้ บรษัิทจะ

จา่ยปันผลเป็นเงนิสดแทนการจ่ายหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0625 บาท  

 

รวมการจ่ายเงนิสดปันผลและหุน้ปันผล คดิเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุน้ละ 0.3125  บาท (โดย

ค านวณจากมลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท) หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิทัง้หมดไม่เกนิ 400,000,000 

บาท ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสมในส่วนของก าไรจาก

กจิการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) ดังนัน้ เงนิปันผลดังกล่าวจงึไดรั้บยกเวน้ใหไ้ม่ตอ้งหัก

ภาษี ณ ทีจ่า่ย  

 

โดยจะก าหนดใหว้ันพุธที ่13 พฤษภาคม 2558 เป็นวันก าหนดสทิธผิูถ้อืหุน้ในการไดรั้บเงนิปันผล 

(Record Date) และก าหนดใหร้วบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ดว้ยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน้

ในวนัพฤหัสบดทีี ่14 พฤษภาคม 2558 และก าหนดวนัจา่ยปันผลในวนัองัคารที ่26 พฤษภาคม 2558 

 

เนื่องจากเรือ่งต่างๆ ทีจ่ะพจิารณาในวาระที ่8.2 – วาระที ่10 เป็นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกับการอนุมัตกิาร

จ่ายเงนิปันผลเป็นหุน้สามัญของบรษัิท (Stock Dividend) ดังนั้น ในการพิจารณาในวาระที ่8.2 – 

วาระที ่10 จะถอืเป็นเงือ่นไขซึง่กันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึง่ไม่ไดรั้บการอนุมัตจิะถอืวา่วาระ

อืน่ๆ ทีไ่ดรั้บอนุมัตแิลว้เป็นอันยกเลกิ และจะไม่มกีารพจิารณาในวาระอืน่ๆ ต่อไป และจะถอืว่าการ

พจิารณาอนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลเป็นหุน้สามัญไมไ่ดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้นี้ 

 

ทัง้นี ้การจ่ายเงนิปันผลเป็นหุน้ดงักลา่ว บรษัิทจะด าเนนิการภายหลงัจากทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผู ้

ถอืหุน้ รวมถงึมกีารจดทะเบยีนเพิม่ทนุกบักระทรวงพาณชิยเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพิม่เตมิหรอืไม ่

 

นายนรัินดร ์ทวกีลุ (ผูถ้อืหุน้) มขีอ้ซกัถามดงันี ้

 งบกระแสเงนิสด ณ สิน้ปี 2557 ตดิลบประมาณ 800 ลา้นบาท บรษัิทคาดวา่ปีนี้กระแสเงนิ

สดจะเป็นอยา่งไร 
 ปี 2013 บริษัทมีอัตราก าไรขั ้นตน้และอัตราก าไรสุทธิประมาณรอ้ยละ 40 แล ะ 30 

ตามล าดับ ปี 2014 อัตราก าไรทัง้สองตัวลดลงประมาณรอ้ยละ 10 บรษัิทคาดวา่อัตราก าไร

ทัง้สองตวัของปี 2015 จะเป็นอยา่งไร 

 โครงการใหมท่ีจ่ะไดรั้บในปี 2558 มเีทา่ไรและจะรับรูร้ายไดใ้นปี 2558 ประมาณเทา่ไร 

 ปี 2558 จะมกีารลงทนุทีต่อ้งใชเ้งนิจ านวนมากอย่างเชน่ปี 2557 หรอืไม ่ 

 

นายย ูยนู ชีแ้จงดงันี ้

 จากงบกระแสเงนิสด ณ สิน้ปี 2557 แสดงยอดตดิลบประมาณ 800 ลา้นบาทจากการ

ด าเนนิงาน ประเด็นทีส่ าคัญคอืเมือ่บรษัิทไดรั้บเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทุน

ของบริษัทแก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) จ านวนประมาณ 2,300 ลา้นบาท บริษัทได ้
น าไปลงทนุในการพัฒนาปรับปรุงโรงงานและอปุกรณ์ประมาณ 450 ลา้นบาท ใชเ้ป็นเงนิทนุ

หมุนเวยีนประมาณ 1,000 ลา้นบาทเพือ่การขยายธุรกจิ และเงนิทีเ่หลอืส าหรับซือ้ทีด่นิตาม
แผนการลงทุนทีว่างไวอ้กีประมาณ 800 ลา้นบาทน าไปลงทุนในตราสารทีม่คีวามเสีย่งต ่า 

หากพจิารณางบกระแสเงนิสดโดยไม่รวมการใชเ้งนิทีไ่ดรั้บจาก IPO ตามแผนการลงทุนที่
ไดว้างไวด้ังกลา่ว งบกระแสเงนิสดจะเป็นยอดทีเ่พิม่ขึน้ และบรษัิทคาดวา่งบกระแสเงนิสด

ของปีนีจ้ะเพิม่ขึน้ 

 อตัราก าไรทีล่ดลงในปี 2557 นี้เป็นไปตามเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตัว ส าหรับปี 2558 บรษัิท

จะพยายามรักษาระดบัของอตัราก าไรขัน้ตน้ทีร่อ้ยละ 30 (+- รอ้ยละ 5) และอัตราก าไรสทุธิ
ที่รอ้ยละ 20 (+- รอ้ยละ 5) ซึ่งหากเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้

โดยทัว่ไปจะมอีตัราก าไรนอ้ยกวา่รอ้ยละ 5  
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 ปัจจุบันบริษัทมีงานโครงการที่อยู่ในมือประมาณ 3,500 ลา้นบาท และคาดว่าจะไดรั้บ

สญัญางานโครงการใหม่ทีจ่ะประกาศผลใหท้ราบในเร็วๆ นี้ และมโีครงการเพิม่เตมิทึค่าดวา่

จะประกาศผลในไตรมาสสี ่โดยบรษัิทคาดว่าผลการด าเนินงานในปีนี้จะเตบิโตไม่ต ่ากว่า
รอ้ยละ 15 

 ในชว่งสามปีทีผ่่านมา บรษัิทไดล้งทนุมากกวา่ 1,000 ลา้นบาทในเครือ่งจักรทีท่ันสมัยและ

ปรับปรุงโรงงานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการผลติ ซึง่ในปัจจุบนับรษัิทมคีวามพรอ้ม
รองรับการเตบิโตของธรุกจิ  

 

นายสรุพงษ์ เกยีรตยิศนุสรณ์ (ผูถ้อืหุน้) มขีอ้ซกัถามดงันี ้

 ตามทีบ่รษัิทแจง้ว่าการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามัญในอัตรา 4:1 จะไม่กระทบให ้EPS ลดลง 

หมายความวา่บรษัิทมคีวามมั่นใจทีจ่ะสามารถท าก าไรสทุธเิพิม่ไดไ้ม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 20 ใช่

หรอืไม ่
 ตามทีบ่รษัิทชีแ้จงวา่ในปี 2558 นี้ไมม่โีครงการลงทนุขนาดใหญ่ ดงันัน้บรษัิทมแีผนทีจ่ะน า

เงนิสดทีเ่หลอืไปใชอ้ยา่งไร 

 

นายย ูยนู ชีแ้จงดงันี ้ 

 บรษัิทมคีวามมั่นใจวา่บรษัิทจะสามารถรักษาระดับอตัราก าไรในปี 2558 ไดต้ามทีแ่จง้ไว ้

 เมื่อธุรกจิมีการขยายตัว บริษัทตอ้งการเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อด าเนินธุรกจิเพิ่มขึน้ ดังนั้น

บรษัิทมแีผนใชเ้งนิสดทีเ่หลอืเพือ่เป็นทนุหมนุเวยีนเพือ่รองรับการเตบิโตของบรษัิท 

 

เมือ่ไม่มกีารซกัถามอยา่งใดเพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง โดยในวาระนีต้อ้ง

ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชมุพิจารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสด ในอัตราหุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็น

เงนิจ านวนไม่เกนิ 320,000,000 บาท (โดยค านวณจากมูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท) และ

อนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลเป็นหุน้สามัญ จ านวนไม่เกนิ 320,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 

บาท (Stock Dividend) ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอัตรา 4 หุน้สามัญเดมิตอ่ 1 หุน้ใหม่ รวมเป็นเงนิจ านวนไม่

เกนิ 80,000,000 บาท หรอืคดิเป็นอตัราการจา่ยเงนิปันผล 0.0625 บาทตอ่หุน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ราย

ใดมเีศษของหุน้เดมิคงเหลอืภายหลังการจัดสรรหุน้ปันผลแลว้ บรษัิทจะจ่ายปันผลเป็นเงนิสดแทน

การจ่ายหุน้ปันผลในอัตราหุน้ละ 0.0625 บาท  รวมการจ่ายเงนิสดปันผลและหุน้ปันผล คดิเป็นการ

จา่ยปันผลในอัตราหุน้ละ 0.3125 บาท (โดยค านวณจากมูลคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท) หรอืคดิ

เป็นจ านวนเงนิทัง้หมดไม่เกนิ 400,000,000 บาท ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดังกลา่วเป็นการจ่ายเงนิ

ปันผลจากก าไรสะสมในสว่นของก าไรจากกจิการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) ทัง้นี้ เงนิปัน

ผลดังกล่าวไดรั้บยกเวน้ ไม่ตอ้งหักภาษี ณ ทีจ่่าย ตามรายละเอยีดทีป่ระธานเสนอทุกประการ ดว้ย

คะแนนเสยีงดงันี ้

 

8.1  อนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสด ในอัตราหุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นเงนิ  จ านวนไม่เกนิ 

320,000,000 บาท (โดยค านวณจากมลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท) 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ านวน (เสยีง) 266,899,628 0 12,400 

รอ้ยละ 100.00 0.00 - 

 

หมายเหต:ุ  จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน และในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้มา

ประชมุเพิม่อกีจ านวน 19,100 เสยีง 

 

8.2  อนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลเป็นหุน้สามัญ จ านวนไม่เกนิ 320,000,000 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 

0.25 บาท (Stock Dividend) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอัตรา 4 หุน้สามัญเดมิต่อ 1 หุน้ใหม่ รวมเป็น

เงนิจ านวนไม่เกนิ 80,000,000 บาท หรอืคดิเป็นอัตราการจา่ยเงนิปันผล 0.0625 บาทตอ่หุน้ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายใดมเีศษของหุน้เดมิคงเหลอืภายหลงัการจัดสรรหุน้ปันผลแลว้ บรษัิทจะ

จา่ยปันผลเป็นเงนิสดแทนการจ่ายหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0625 บาท  
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 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ านวน (เสยีง) 266,899,928 0 12,100 

รอ้ยละ 100.00 0.00 - 

 

หมายเหต:ุ  จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงไมนั่บเป็นฐานในการนับคะแนน  

 

วำระที ่9 พจิำรณำอนุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจ ำนวน 80 ,000,000 บำท จำกทุนจด

ทะเบยีนเดมิจ ำนวน 320,000,000 เป็นจ ำนวน 400,000,000 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญั

เพิม่ทุนจ ำนวน 320,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท และแกไ้ขเพิม่เตมิ

หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิม่ทุนจดทะเบียนของ

บรษิทั 

 

ประธานฯ ไดข้อให ้นางจันทรจ์ริา สมัครไทย น าเสนอรายละเอยีดในวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ 

 

นางจันทรจ์ริา สมัครไทย น าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชมุว่าสบืเนื่องจากวาระที ่8.2 การพจิารณา

อนุมัตกิารจ่ายปันผลเป็นหุน้สามัญใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้ของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีความจ าเป็นตอ้ง

พจิารณาเพิม่ทุนจดทะเบยีนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามัญดังกล่าว รวมทัง้แกไ้ขเพิ่มเตมิ

หนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิท 

 

เห็นสมควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษัิท และ

แกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของ

บรษัิท โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

 

9.1 อนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบรษัิทจากเดมิ 320,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 

400,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิม่ทนุจ านวน 320,000,000 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไว ้
หุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบยีนทีเ่พิม่ขึน้ทัง้ส ิน้ 80,000,000 บาท เพือ่รองรับการ

จ่ายปันผลเป็นหุน้สามัญของบริษัท (Stock Dividend) ใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้ของบริษัท ดัง

รายละเอยีดทีป่รากฏตามแบบรายงานการเพิม่ทนุของบรษัิท (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4) 
 

9.2   อนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ขอ้ 4.  เรื่องทุนจดทะเบียน   

เพือ่ให ้    

สอดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดมิและใหใ้ช ้

ขอ้ความดงัตอ่ไปนีแ้ทน   

 

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีนจ านวน 400,000,000 บาท (สีร่อ้ยลา้นบาท) 

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

 มลูคา่หุน้ละ 0.25 บาท (ยีส่บิหา้สตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น   

 หุน้สามัญ 1,600,000,000 หุน้ (หนึง่พันหกรอ้ยลา้นหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธ ิ -        หุน้ (        -       ) 

ทัง้นี้ ใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมการบรษัิทมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธทิีก่รม

พัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค าหรอืด าเนินการใดๆ เพือ่ให ้

เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อื

หุน้ลงคะแนนเสยีงโดยในวาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า

สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชุมพิจารณาแลว้ มมีตอินุมัตอินุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบรษัิทจากเดมิ 320,000,000 

บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 400,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 320,000,000 

หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท และอนุมัตกิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 

4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิท ตามรายละเอยีดทีป่ระธานเสนอทกุประการ 

ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ านวน (เสยีง) 266,899,628 0 12,400 

รอ้ยละ 99.9954 0.00 0.0046 

 

วำระที ่10 พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัเพือ่รองรบักำรจำ่ยหุน้ปนัผล 

 

ประธานฯ ไดข้อให ้นางจันทรจ์ริา สมัครไทย น าเสนอรายละเอยีดในวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ 

 

นางจันทรจ์ริา สมัครไทย น าเสนอรายละเอยีดตอ่ทีป่ระชมุวา่จากการทีม่กีารพจิารณาออกหุน้สามัญ

เพิ่มทุนจ านวน 320,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท (ดังรายละเอยีดที่ปรากฏใน

วาระที ่9) เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผลของบรษัิท (ดังรายละเอยีดทีป่รากฏในวาระที ่8.2) จงึเสนอ

ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตจิัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุดงักลา่ว 

 

เห็นสมควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนของบรษัิท

จ านวนไม่เกนิ 320,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุน้

สามัญใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษัิท ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในวาระที ่8.2 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อื

หุน้ลงคะแนนเสยีง โดยในวาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ น้สามัญ เพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่ เกิน 

320,000,000 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพือ่รองรับการจา่ยปันผลเป็นหุน้สามัญใหแ้กผู่ถ้อื

หุน้เดมิของบรษัิท ตามรายละเอยีดทีป่ระธานเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ านวน (เสยีง) 266,899,628 0 12,400 

รอ้ยละ 100.00 0.00 - 

 

หมายเหต:ุ  จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงไมนั่บเป็นฐานในการนับคะแนน  

 

วำระที ่11 พจิำรณำเรือ่งอืน่ๆ (ถำ้ม)ี 

 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า ไดม้ีการพิจารณาครบถว้นตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ไดก้ าหนดใน

หนังสอืเชญิประชมุแลว้ ส าหรับในกรณีทีจ่ะมกีารเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งอืน่ๆ นัน้ จะตอ้งมผีู ้

ถอืหุน้เห็นชอบดว้ยจ านวนหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 

 

ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งอืน่ใดเป็นระเบยีบวาระพจิารณาเพิม่เตมิ 

 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพิม่เตมิหรอืไม ่ 

นายธรรมรัตน ์โอภาสเสถยีร ไดส้อบถามดงันี ้

 อปุสรรคทีท่ าใหบ้รษัิทไมส่ามารถด าเนนิธรุกจิไดต้ามเป้าหมายคอือะไร 

 อยากใหบ้รษัิทเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดไ้ปเยีย่มชมโรงงาน 
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นายยู ยูน ชีแ้จงวา่ อปุสรรคมปัีจจัย 2 อย่าง ไดแ้ก ่การท ารายไดใ้หไ้ดต้ามเป้าหมาย ซึง่ในปัจจุบัน

บรษัิทมงีานโครงการในมอือยู่แลว้และคาดวา่จะไดรั้บงานโครงการใหญ่ในไมช่า้นี้ ดังนัน้รายไดจ้ะไม่

เป็นอุปสรรคใหญ่ของบรษัิท อกีปัจจัยหนึ่งไดแ้กก่ าไร ซึง่อาจไดรั้บผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่น

เงนิตราต่างประเทศ ทางบรษัิทอยู่ระหวา่งพจิารณาวธิบีรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมเพื่อใชล้ดความ

เสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ทางบรษัิทยนิดตีอ้นรับผูถ้อืหุน้ทีส่นใจเขา้เยีย่มชมโรงงาน ขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีส่นใจ

แจง้รายชือ่ใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัททราบ หากมีผูถ้ ือหุน้ที่สนใจแจง้ความประสงคไ์วใ้นจ านวนที่

เหมาะสม ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบ 

นายสมบัต ิทพิยาณานุกลู (ตัวแทนอาสาพทิักษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย) สอบถาม

ดงันี ้

 บรษัิทไดม้นีโยบายการตอ่ตา้นทจุรติคอรรั์ปชัน่ จงึมคี าถามวา่ บรษัิทมโีครงการทีจ่ะเขา้ร่วม

ประกาศเจตนารมณ์ตอ่ตา้นทจุรติคอรรั์ปชัน่กบั IOD หรอืโครงการ CAC หรอืไม ่อยา่งไร 
 ตาม MD&A แสดงอัตราก าไรขัน้ตน้ของบรษัิทเท่ากับรอ้ยละ 29.5 ของรายไดต้ามสัญญา 

ซึง่ตามความเขา้ใจว่าเป็นรายไดจ้ากงาน Fabrication และ Module อยากทราบว่าอัตรา

ก าไรขัน้ตน้ของงานทัง้สองประเภทนี้แตกตา่งกนัอยา่งไร 
 

นายบุญชว่ย ก่อกจิโรจน์ ชีแ้จงวา่ ตามทีบ่รษัิทไดม้กีารรายงานไวใ้นรายงานประจ าปีวา่ บรษัิทไดม้ี

การก าหนดและประกาศนโยบายต่อตา้นทุจรติคอร์รัปชั่น โดยไดแ้จง้ใหพ้นักงานบรษัิทไดรั้บทราบ

โดยทั่วกัน ในปัจจุบันทัง้ทางภาครัฐบาลและภาคเอกชนไดม้ีการตืน่ตัวในเรื่องนี้อย่างมาก ซึง่ทาง

บริษัทก็ตระหนักในเรื่องนี้เช่นกัน ที่ผ่านมาบริษัทไดม้ีการด าเนินการหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี ้

นอกจากศกึษาเพื่อท าความเขา้ใจเกีย่วกับวธิปีฏบิัตเิพื่อก าหนดเป็นแนวทางหรือมาตรการในการ

ต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่นใหช้ัดเจนมากขึ้น ผูบ้ริหารของบริษัทไดเ้ขา้ร่วมอบรมหลักสูตร Anti-

Corruption for Executive Program และหลักสูตร Anti-Corruption Practicale Guide และเขา้

ร่วมงานสมัมนาทีท่าง IOD จัดขึน้เกีย่วกับเรือ่งเหลา่นี้ ไดแ้ก ่Thailand National Conference Anti-

Corruption Forum พรอ้มกันนี้ บริษัทยังไดรั้บการสนันสนุนจาก IOD เป็นอย่างดเีกีย่วกับเอกสาร

และขอ้มูลต่างๆ ทีเ่กีย่วกับโครงการ CAC รวมถงึแบบการประเมนิตนเองตา่งๆ ทีท่าง IOD ไดจ้ัดท า

ขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการเขา้ร่วมโครงการ CAC ซึง่ทางบริษัทจะตอ้งมีหลักฐานและการจัดท า

เอกสารระบุรายละเอยีดขัน้ตอนการปฏบิัตงิานต่างๆเพิ่มเตมิอกีหลายอย่าง ในปีนี้ทางบรษัิทมีการ

จัดท าส าหรับแผนด าเนนิการเพือ่ใหก้ารเขา้ร่วมโครงการ CAC ในปีนีค้งมคีวามชดัเจนยิง่ขึน้ 

 

นายยู  ยูน  ชี้แจงว่า ตามที่ได ช้ ี้แจงในวาระก่อนหน ้านี้ แล ว้ว่าอัตราก าไรขั ้นต น้ของงาน 

Modularization จะสงูกว่างาน Fabrication โดยในปี 2557 ยังมปัีจจัยอืน่ทีม่ีผลกระทบท าใหอ้ัตรา

ก าไรที่ไดรั้บแตกต่างกันอกีดว้ย ซึง่รวมถงึคู่แข่งทางการคา้จากประเทศจนีทีม่ีจ านวนเพิ่มขึน้ การ

เปลี่ยนแปลงของ Customer Mix โดยในปี 2556 รายไดท้ี่รับจากโครงการที่ไดรั้บจากเจา้ของ

โครงการโดยตรงมมีากกวา่รอ้ยละ 80 เปรยีบเทยีบกับปี 2557 ลดลงเหลอืต ่ากวา่รอ้ยละ 30 ซึง่โดย

เฉลีย่งาน Modularization จะมีอัตราก าไรสงูกว่างาน Fabrication ประมาณรอ้ยละ 10 เนื่องจากมี

ความซับซอ้นของงานมากกวา่ แต่ว่ายังขีน้อยู่กับโครงการอกีดว้ยว่า เป็นงานโครงการจากประเทศ

อะไร ลูกคา้เป็นใคร แมแ้ต่งานโครงการของ Petrobras ยังมีสัญญาหลายประเภทซึง่มอีัตราก าไร

ขัน้ตน้แตกต่างกันอยู่ในช่วงระหว่างรอ้ยละ 15 – 40 ดังนั้นจงึระบุไดย้ากว่าอัตราก าไรขัน้ตน้ของ

ผลติภัณฑแ์ตล่ะประเภทเป็นเทา่ไร 

นายธรรมรัตน ์โอภาสเสถยีร (ผูถ้อืหุน้) สอบถามเพิม่เตมิดงันี้ 

 ตามทีบ่รษัิทรับงานจากต่างประเทศเป็นหลัก ดังนัน้อัตราแลกเปลีย่นจงึมคีวามส าคัญมาก 

ทางบรษัิทมกีารบรหิารจัดการอย่างไร 

 ตามทีผู่บ้รหิารไดช้ีแ้จงวา่บรษัิทมคีู่แข่งทางการคา้จากประเทศจนี อยากทราบว่าบรษัิทมี

คูแ่ขง่ทางการคา้จากประเทศไทยดว้ยหรอืไม ่และมผีลกบับรษัิทอยา่งไร 
  

นายย ูยนู ชีแ้จงดงันี ้ 

 เครื่องมือในการป้องกันความเสีย่ง (Hedging) ในประเทศไทยมีนอ้ยมากเมื่อเทียบกับ

ต่างประเทศโดยเฉพาะเงนิดอลลาร์ออสเตรเลยี ซึง่มแีค่ Forward Contract ระยะเวลา 3 
เดอืนหรอื 6 เดอืนเท่านัน้ บรษัิทจงึบรหิารความเสีย่งโดยการใชว้ธิ ีNatural Hedging โดย

การรับรายไดแ้ละจ่ายค่าใชจ้่ายเป็นเงนิสกุลเดยีวกัน และพยายามท าสัญญาเป็นเงนิ USD 
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ซึง่อัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณา

ขอ้เสนอจากธนาคารในต่างประเทศ เช่น ธนาคารในประเทศญีปุ่ น สงิคโปร์ เกาหล ีและ
ธนาคารในประเทศไทย ทึจ่ะพจิารณาผลติภัณฑข์องธนาคารในการป้องกันความเสีย่งจาก

อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศใหม่ๆ หรอื Forward Contract ในระยะเวลาทีม่ากขึน้ 
เพราะโครงการทีบ่รษัิทด าเนนิการอยูม่รีะยะเวลา 18 เดอืน หรอืบางโครงการมากกวา่ 2 ปี 

 บรษัิททีด่ าเนินธุรกจิเป็น Fabricator มอียู่เป็นจ านวนมาก ในประเทศไทยก็มเีช่นเดยีวกัน 

แต่งานโครงการก็มเีป็นจ านวนมากเชน่กัน  ทางบรษัิทไม่เคยแข่งกับคู่แขง่ทางการคา้จาก

ประเทศไทยในโครงการเดยีวกัน และไม่เคยมองวา่บรษัิททีท่ าธุรกจิเดยีวกันในประเทศไทย
เป็นคูแ่ข่งของบรษัิท บรษัิททีอ่ยู่ในอตุสาหกรรมเดยีวกันกับบรษัิทเปรยีบเสมอืนเป็นเพื่อน

กัน เป็นแบรนดข์องประเทศไทยเชน่เดยีวกัน หากบรษัิทอืน่มผีลงานดก็ีเป็นการชว่ยร่วมกัน
สรา้งแบรนดข์องประเทศไทยดว้ยกนั 

 

นายนรัินดร ์ทวกีลุ (ผูถ้อืหุน้) สอบถามเพิม่เตมิดงันี้ 

 เพื่อสรา้งความมั่นใจใหก้ับผูถ้อืหุน้ อยากทราบวา่งานโครงการทีอ่ยู่ในมอื มรีะยะเวลาการ

ด าเนนิงานกีปี่ 

 จากการทีล่กูคา้ของบรษัิทสว่นใหญ่อยู่ในอตุสาหกรรมพลังงานเชน่ น ้ามัน ปิโตรเคม ีการที่

ราคาน ้ามันลดลง มผีลกระทบกบัลกูคา้ หรอืบรษัิทอยา่งไร 
 คู่แข่งจากประเทศจนีมีจ านวนเท่าไร และขนาดของธุรกจิเมื่อเทยีบกับบรษัิทเป็นอย่างไร 

และตอ้งการทราบชือ่ของคูแ่ขง่ 

 การเตบิโตของบรษัิทภายในสามปีขา้งหนา้เป็นรอ้ยละเท่าไร 

 

 นายย ูยนู ชีแ้จงดงันี ้

 ในตน้ปี 2557 บรษัิทงานโครงการทีอ่ยู่ในมอืประมาณ 1,500 ลา้นบาท แตใ่นปี 2557 มกีาร

รับรูร้ายไดร้วมประมาณ 4,600 ลา้นบาท ในตน้ปี 2558 นี้ บรษัิทเริม่จากงานโครงการทีอ่ยู่

ในมอืรวมมูลค่า 3,500 ลา้นบาท โดยมงีานโครงการใหญ่ทีค่าดวา่จะไดรั้บในไม่ชา้นี้ และ
นอกจากนีย้ังมงีานโครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งเจรจาในระยะเวลา 4-5 ปีจนถงึปี 2563  

 หลายคนคดิวา่การทีร่าคาน ้ามันลดลงเป็นอปุสรรคในการด าเนนิธรุกจิ แตใ่นทีจ่รงิราคาน ้ามัน

ทีล่ดลงท าใหบ้รษัิททีเ่ป็นผูผ้ลติน ้ามันตอ้งหาวธิทีีจ่ะลดตน้ทุนการผลติเชน่กัน โดยการหา 

Fabricator เพื่อปรับราคาตน้ทุนใหล้ดลงโดยไดง้านทีม่คีณุภาพดทีันตามก าหนดเวลา ซึง่
ท าใหบ้รษัิทมโีอกาศไดรั้บงานมากขึน้  

 ในปัจจบุนัคูแ่ขง่จากประเทศจนีมกีารเสนอราคาต า่สดุ แตค่ณุภาพของบรษัิทเราดกีวา่รวมถงึ

ความสามารถในการท างานใหเ้สร็จทันตามเวลาทีก่ าหนด ดงันัน้ทางลกูคา้ของบรษัิทแจง้วา่
แมร้าคาของบรษัิทจะสงูกวา่ของคูแ่ขง่จากประเทศจนี แตใ่หง้านบรษัิทเราเพราะเชือ่มั่นใน

คณุภาพ 

 ตามทีส่อบถามตัวเลขของสามปีขา้งหนา้นี้ ทางบรษัิทไม่สามารถแจง้ไดเ้นื่องจากเป็นการ

ผดิระเบยีบขอ้บังคับของตลาดหลกัทรัพย ์หากดจูากผลการด าเนนิงานในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา
จะเห็นไดอ้ย่างชัดเจนวา่บรษัิทมกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้บรษัิทมคีวามมั่นใจวา่การ

เตบิโตจะยังคงตอ่เนือ่งไปในอกี 2-3 ปีขา้งหนา้นี ้
 

นายสรุพงษ์ เกยีรตยิศนุสรณ์ (ผูถ้อืหุน้) สอบถามเพิม่เตมิวา่ ตามทีบ่รษัิทไดน้ าเสนอเมือ่ตอนเริม่การ

ประชมุวา่มผีลติภัณฑค์อนกรตีส าเร็จรูปเป็นรางรถไฟ อยากทราบรายละเอยีดงานโครงการทีท่ าอยูใ่น

ปัจจบุัน นอกจากนี้ทางรัฐบาลไทยไดม้โีครงการเกีย่วกับระบบรางหลายโครงการ ทางบรษัิทไดม้สีว่น

ร่วมหรอืไม ่ 

 

นายยู ยูน ชี้แจงว่า ทางบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาโครงการ Railroad กับลูกคา้ในประเทศ

ออสเตรเลียหลายโครงการ ซึ่งหากบริษัทไดรั้บสัญญางานแลว้จะประกาศใหท้ราบ ส าหรับงาน

โครงการของรัฐบาลไทย หากบรษัิทมโีอกาสทางบรษัิทพรอ้มพจิารณาเขา้ร่วมประมูลงาน เพื่อให ้

บรษัิทไดม้สีว่นร่วมในการพัฒนาประเทศไทย 

 

นายจรัิฎฐ ์ธราเพชรสวัสดิ ์(ผูถ้อืหุน้) สอบถามเพิม่เตมิวา่ มคีวามเป็นไปไดไ้หมทีบ่รษัิทจะเขา้รับงาน

โครงการระดบัหมืน่ลา้นบาท และในปัจจบุนับรษัิทมกี าลงัการผลติเทา่ไร 

 

นาย หยัง เจนิ ล ีชีแ้จงวา่ บรษัิทคาดวา่จะไดรั้บงานโครงการทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้จาก Petrobras  โดย

บรษัิทอยู่ระหวา่งพจิารณาหาทีด่นิในบรเิวณใกลท้่าเรอืที่เหมาะสมเพือ่สรา้งโรงงาน  โดยอาจจะเป็น

ในประเทศหรอืตา่งประเทศ เชน่ ประเทศเวยีดนาม เป็นตน้ 
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ประธานฯ ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิวา่ ผลงานทีผ่่านมาของบรษัิทเป็นทีย่อมรับจากเจา้ของโครงการ ซึง่ใน

ตอนแรกทีบ่รษัิทไดเ้จาะตลาดลกูคา้ในประเทศออสเตรเลยีโดยตดิตอ่ผา่นทาง EPC หลังจากนัน้เมือ่

ผลงานของบรษัิทไดรั้บการยอมรับในกลุ่มลกูคา้ บรษัิทก็เขา้ไปประมูลงานกับทางเจา้ของโครงการ

โดยตรงซึง่ชว่ยใหบ้รษัิทมอีตัราก าไรทีส่งูขึน้ ในปัจจุบนับรษัิทไดข้ยายฐานลกูคา้ไปสูภู่มภิาคอืน่ เชน่

ในปีนีบ้รษัิทประสบความส าเร็จในการรับงานโครงการของ Petrobras ทีป่ระเทศบราซลิ ทึเ่ริม่จากรับ

งานผ่านทาง EPC แตต่อนนี้บรษัิทไดม้โีอกาสเขา้ร่วมประมูลโครงการของ Petrobras โดยตรง ดว้ย

ผลงานทีด่เีป็นทีย่อมรับจากลกูคา้ท าใหบ้รษัิทมโีอกาสทางธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่ง 

เมือ่ไม่มผีูใ้ดสอบถามหรอืแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการ

ประชมุ 

 

ปิดประชุมเวลำ 16.25 น.  

 

 

 

      ลงชือ่          -ผกาวล ีเจยีรสวัสดิว์ัฒนา-         ประธานทีป่ระชมุ 

                                (      นางสาวผกาวล ีเจยีรสวสัดิว์ฒันา       ) 

 

 

 

      ลงชือ่             -นภสร ธรรมพทิกัษ์-               ผูบ้นัทกึการประชมุ 

                   (          นางสาวนภสร ธรรมพทิกัษ์           ) 

 

รับรองรายงานการประชมุถกูตอ้ง 

 

 

 

 

ลงชือ่             -เซงิ ว ูล-ี               กรรมการ 

        (         นาย เซงิ ว ูล ี         ) 

 

 

ลงชือ่     -จันทรจ์ริา สมัครไทย-       กรรมการ 

        (  นางจันทรจ์ริา  สมัครไทย  ) 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

ขอ้มูลบุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชือ่ใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบก ำหนดตำมวำระ 

1.  ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชือ่ 

1.1  นำงสำวผกำวล ีเจยีรสวสัดิว์ฒันำ   

 
ต ำแหนง่ปจัจบุนั : ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ                       

อำย ุ : 52 ปี   

สญัชำต ิ : ไทย   
 

คณุวฒุกิำรศกึษำ : ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ 

ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์                    

     

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2556 

หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP)  ปี 2556 

     

จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบรษิทั : 3 ปี      

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ปี 2558 – ปัจจุบนั 

ปี 2556 – ปัจจุบนั 

 

ปี 2556 – 2557 

ปี 2555 – 2556  

ปี 2554 – 2555   

ปี 2549 – 2554      

 

: 

: 

 

 : 

 : 

 : 

 : 

 

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ, บรษัิท ชลิแมทช ์จ ากัด 

ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ  

บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) 

ทีป่รกึษา บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันซา่ จ ากดั 

กรรมการผูจ้ัดการ บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันซา่ จ ากดั 

รองกรรมการผูจ้ัดการ บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันซา่ จ ากดั 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ   

บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

     

กำรถอืหุน้ในบรษิทั : รอ้ยละ 0      

กำรด ำรงต ำแหนง่ กรรมกำร / ผูบ้รหิำร ในกจิกำรอืน่       

 กจิการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน  

    (ในตลาดหลักทรัพยฯ์) 

: - ไมม่ ี-      

 กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน : กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ชลิแมทช ์จ ากัด      

 กจิการอืน่ทีอ่าจมคีวามขัดแยง้

ทางผลประโยชน์กบับรษัิท 

: - ไมม่ ี-      

ขอ้พพิำททำงกฎหมำยทีเ่ป็นคดอีำญำ

ในศำลทีไ่มใ่ชค่ดลีหโุทษ 

: - ไมม่ ี-      

คณุสมบตัติอ้งหำ้มตำมพระรำชบญัญตั ิ
บรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

: - ไมม่ ี-      

กำรเขำ้รว่มประชุมในรอบปี 2558      

 ประชมุคณะกรรมการบรษัิท :    4/4 ครัง้      

 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ :       -      

 ประชมุคณะกรรมการบรหิาร :       -      

 ประชมุคณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง 

:       -        

กำรแตง่ต ัง้/เลอืกต ัง้ใหด้ ำรงต ำแหนง่ในคณะกรรมกำรแตล่ะชุด      

  วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ให้
ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร 

วนัทีไ่ดร้บักำรเลอืกต ัง้กลบัเขำ้
ด ำรงต ำแหนง่ (คร ัง้ลำ่สดุ) 

     

 คณะกรรมการบรษัิท : 19 ม.ีค. 2556 9 พ.ค. 2556      

 คณะกรรมการตรวจสอบ : - -      

 คณะกรรมการบรหิาร : - -      

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง : - -      

000000000000000

000000000000000

000000000000000

000000000000000

000000000000000

000000000000000

000000000000000

000000000000000

000000000000000

000000000000000

000000000000000

000000000000000

000000000000000

000000000000000

000000000000000

000000000000000

000000000000000

000000000000000

000000000000000

000000000000000

000000000000000

000000000000000

000000000000000

000000000000000

000000000000000

000000000000000

000000000000000

000000000000000

000000000000000

000000000000000

000000000000000



 

 

26 

1.2  นำยนพดล ธรีะบุตรวงศก์ุล   

 

     

ต ำแหนง่ปจัจบุนั : กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ       

อำย ุ : 49 ปี      

สญัชำต ิ : ไทย      

คณุวฒุกิำรศกึษำ : ปรญิญาโท สาขาการเงนิ มหาวทิยาลยัโคโรลาโด 

ปรญิญาตร ีสาขาบัญช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

     

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551 

หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) ปี 2551 

หลกัสตูร Role of the Nominating and Governance 
Committee (RNG) ปี 2555 

     

จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบรษิทั : 4 ปี      

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ปี 2556 – ปัจจุบนั 

 

ปี 2556 – 2557    
 

ปี 2554 - 2555    
 

ปี 2554 - ปัจจุบนั   
 

ปี 2550 – ปัจจบุนั 

 
ปี 2550 - ปัจจุบนั      

 
: 

 

: 
 

: 
 

: 
 

: 

 
: 

 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  

บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) 

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  
บรษัิท ซแีมช คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  
บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากดั 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
บรษัิท ผลธัญญะ จ ากัด (มหาชน)              

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  

บรษัิท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการบรหิาร บรษัิท ไอเอฟเอซ ีจ ากดั              

     

กำรถอืหุน้ในบรษิทั : - ไมม่ ี-      

กำรด ำรงต ำแหนง่ กรรมกำร / ผูบ้รหิำร ในกจิกำรอืน่       

 กจิการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน  

    (ในตลาดหลักทรัพยฯ์) 

: ต าแหน่ง กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ                                                 
บรษัิท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) 

     

 กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน : ต าแหน่ง กรรมการบรหิาร บรษัิท ไอเอฟเอซ ีจ ากัด 

ต าแหน่ง กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  

บรษัิท ซแีมช คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

     

 กจิการอืน่ทีอ่าจมคีวามขัดแยง้

ทางผลประโยชน์กบับรษัิท 

: - ไมม่ ี-      

ขอ้พพิำททำงกฎหมำยทีเ่ป็นคดอีำญำ
ในศำลทีไ่มใ่ชค่ดลีหโุทษ 

: - ไมม่ ี-      

คณุสมบตัติอ้งหำ้มตำมพระรำชบญัญตั ิ
บรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

: - ไมม่ ี-      

กำรเขำ้รว่มประชุมในรอบปี 2558      

 ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 4/4 ครัง้      

 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครัง้      

 ประชมุคณะกรรมการบรหิาร :   -      

 ประชมุคณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง 

:   -      

กำรแตง่ต ัง้/เลอืกต ัง้ใหด้ ำรงต ำแหนง่ในคณะกรรมกำรแตล่ะชุด      

  วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ให้
ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร 

วนัทีไ่ดร้บักำรเลอืกต ัง้กลบัเขำ้
ด ำรงต ำแหนง่ (คร ัง้ลำ่สดุ) 

     

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

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

 คณะกรรมการบรหิาร : - -      

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง : - -      
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1.3  นำยเซงิ ว ูล ี  

ต ำแหนง่ปจัจบุนั : กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิัตกิาร 

อำย ุ : 40 ปี 

สญัชำต ิ : เกาหลใีต ้

คณุวฒุกิำรศกึษำ    : ปรญิญาตร ีสาขาการจัดการทัว่ไป มหาวทิยาลัยเอเชยีน                  

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)                         

ปี 2554 

จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบรษิทั : 7 ปี 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ปี 2556 – ปัจจุบนั 

 

ปี 2553 - 2555     

ปี 2552 - 2553     

ปี 2547 - 2552     

 

: 

 

: 

: 

: 

 

กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิัตกิาร 

บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) 

ผูจ้ัดการทัว่ไป บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั 

ผูจ้ัดการฝ่ายทรัพยากรบคุคล บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากดั 

ผูจ้ัดการฝ่ายเทรดดิง้ บรษัิท บเีจซ ีคอนสตรัคชัน่ อนิดสัทร ีจ ากดั 

กำรถอืหุน้ในบรษิทั : 450,000,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 28.13)  

กำรด ำรงต ำแหนง่ กรรมกำร / ผูบ้รหิำร ในกจิกำรอืน่  

 กจิการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน  

    (ในตลาดหลักทรัพยฯ์) 

: - ไมม่ ี- 

 กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน : - ไมม่ ี- 

 กจิการอืน่ทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ 

    ทางผลประโยชน์กับบรษัิท 

: - ไมม่ ี- 

ขอ้พพิำททำงกฎหมำยทีเ่ป็นคดอีำญำ
ในศำลทีไ่มใ่ชค่ดลีหโุทษ 

: - ไมม่ ี- 

คณุสมบตัติอ้งหำ้มตำมพระรำชบญัญตั ิ
บรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

: - ไมม่ ี- 

กำรเขำ้รว่มประชุมในรอบปี 2558 

 ประชมุคณะกรรมการบรษัิท :      3/4 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ :       - 

 ประชมุคณะกรรมการบรหิาร :   10/10 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง 

:   10/10 ครัง้ 

กำรแตง่ต ัง้/เลอืกต ัง้ใหด้ ำรงต ำแหนง่ในคณะกรรมกำรแตล่ะชุด 

  วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ให้

ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร 

วนัทีไ่ดร้บักำรเลอืกต ัง้กลบัเขำ้

ด ำรงต ำแหนง่ (คร ัง้ลำ่สดุ) 

 คณะกรรมการบรษัิท : 20 เม.ย. 2552  9 พ.ค. 2556 

 คณะกรรมการตรวจสอบ : - - 

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

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง : 16 พ.ค. 2556 16 พ.ค. 2556 
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2. ขอ้มูลกำรถอืหุน้สำมญัในบรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) 

ผูไ้ดร้บักำรเสนอชือ่เป็นกรรมกำร จ ำนวนหุน้ คดิเป็นรอ้ยละของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงท ัง้หมด 

1. นางสาวผกาวล ีเจยีรสวัสดิว์ัฒนา - - 

2. นายนพดล ธรีะบตุรวงศก์ลุ - - 

3. นายเซงิ ว ูล ี 450,000,000 รอ้ยละ 28.13 

 

3. ขอ้มูลกำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรในบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทั/กจิกำรอืน่ๆ 

ผูไ้ดร้บักำรเสนอชือ่เป็นกรรมกำร 

บรษิทัจดทะเบยีน 
บรษิทั/กจิกำรอืน่ 

(ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจด
ทะเบยีน) 

กำรด ำรงต ำแหนง่
ในบรษิทั/กจิกำรที่

แขง่ขนัหรอื
เกีย่วเนือ่งกบั

ธุรกจิของบรษิทั 

จ ำนวน ประเภทกรรมกำร 

1. นางสาวผกาวล ีเจยีรสวัสดิว์ัฒนา ไมม่ ี ไมม่ ี

ปี 2558 – ปัจจุบนั: 

กรรมการอสิระและ 

กรรมการตรวจสอบ 

บรษัิท ชลิแมทช ์จ ากดั 

 

ไมม่ ี

2. นายนพดล ธรีะบตุรวงศก์ลุ 1 

ปี 2554 – ปัจจุบนั: 

กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน, 

บมจ. ผลธัญญะ 

 
ปี 2550 – ปัจจุบนั: 

กรรมการอสิระและ
กรรมการตรวจสอบ, 

บมจ. ผลธัญญะ 

ปี 2550 – ปัจจุบนั: 

กรรมการบรหิาร 
บรษัิท ไอเอฟเอซ ี

จ ากัด 

ไมม่ ี

3. นายเซงิ ว ูล ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

 

4. ขอ้มูลของผูไ้ดร้บักำรเสนอชือ่เป็นกรรมกำรอสิระ 

บริษัทไดก้ าหนดนิยามกรรมการอสิระของบริษัท ซึง่เท่ากับขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในเรื่องการถอืหุน้ในบรษัิท คอื กรรมการ
อสิระของบรษัิทตอ้งถอืหุน้ในบรษัิทไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด นอกจากนี ้ผูท้ ีจ่ะเสนอ

แตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระมคีวามสมัพันธใ์นลักษณะอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี ้

ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์

รำยชือ่ผูไ้ดร้บัเสนอชือ่ซึง่มี

คณุสมบตัเิป็นกรรมกำรอสิระ 

รำยชือ่ผูไ้ดร้บัเสนอชือ่ซึง่มี

คณุสมบตัเิป็นกรรมกำรอสิระ 

นำงสำวผกำวล ีเจยีรสวสัดิว์ฒันำ นำยนพดล ธรีะบตุรวงศก์ลุ 

การถอืหุน้ในบรษัิท 

- จ านวนหุน้ 

- สดัสว่นของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมด 

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

การเป็นญาตสินทิกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่

ของบรษัิท 

ไมม่ ี ไมม่ ี

การมคีวามสมัพันธใ์นลกัษณะดงัตอ่ไปนี้กบั
บรษัิทหรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ใน

ปัจจุบนัหรอืในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา 

- เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน 

พนักงาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บ

เงนิเดอืนประจ า 

- เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ี

หรอื ทีป่รกึษากฎหมาย) 

- มคีวามสมัพันธท์างธรุกจิ (เชน่ การซือ้ / ขาย

วตัถดุบิ/สนิคา้/บรกิาร/การใหกู้ย้มืเงนิหรอื

การกูย้มืเงนิ) โดยระบขุนาดของรายการดว้ย 

 

 

 

ไมม่ ี

 
ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

 

 

 

ไมม่ ี

 
ไมม่ ี

 

ไมม่ ี
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 

ขอ้บงัคบับรษิทัเฉพำะทีเ่กีย่วกบักำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

กำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 31  คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี ่(4) เดอืน นับแต ่
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษัิท 

การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชมุวสิามัญ โดยคณะกรรมการจะเรยีก
ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึง่ในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อื

หุน้จ านวนไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิหา้ (25) คน ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึง่ในสบิ (1/10) ของจ านวนหุน้
ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชือ่กันท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุม

วสิามัญเมือ่ใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุหตผุลในการทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดังกลา่วดว้ย ใน
กรณีเชน่นี ้คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายในหนึง่ (1) เดอืน นับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืนัน้

จากผูถ้อืหุน้ดงักลา่ว 

ขอ้ 32 ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสอืนัดประชมุโดยระบสุถานที ่วนั เวลา ระเบยีบ
วาระการประชมุ และเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่า 

เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี  รวมทั ้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรือ่งดังกลา่ว และจัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) วนักอ่นวัน

ประชมุ ทัง้นี้ ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสอืพมิพ์กอ่นวันประชมุไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วัน 
เป็นเวลาตดิตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนั 

ทัง้นี ้สถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระชมุจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ของบรษัิท หรอืทีอ่ ืน่ใดตามที่

คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

ขอ้ 33 ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ตอ้งมีผูถ้ ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 

ยีส่บิหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกวา่กึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นับรวมกันได ้
ไมน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมือ่ล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถ้อืหุน้ 

ซึง่มาเขา้ร่วมประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามทีก่ าหนดไวใ้นวรรคหนึง่ หากวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีก
นัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชมุเป็นอันระงับไป ถา้การประชมุผูถ้อืหุน้นัน้มใิชเ่ป็นการเรยีกประชมุ

เพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหนั้ดประชมุใหม่ และในกรณีนี้ใหส้ง่หนังสอืนัดประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ด 
(7) วนักอ่นวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 34  ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรือไม่

สามารถปฏบิัตหินา้ทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการ 
หรอืมแีตไ่ม่อยูใ่นทีป่ระชมุ หรอืไมส่ามารถปฏบิัตหินา้ทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชมุเลอืกผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุคนใดคน

หนึง่มาเป็นประธานในทีป่ระชมุดงักลา่ว 

ขอ้ 35   ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืวา่หุน้หนึ่ง (1) มเีสยีงหนึ่ง (1) และผูถ้อืหุน้คนใดมี

สว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ นอกจากการออก
เสยีงเลอืกตัง้กรรมการ และมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื

หุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคัญใหแ้กบ่คุคลอืน่ 

(ข) การซือ้หรอืรับโอนกจิการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทมหาชนอืน่มาเป็นของบรษัิท 

(ค) การท า แกไ้ข หรอืยกเลกิสญัญาเกีย่วกับการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่น
ทีส่ าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอืน่ใดเขา้จัดการธรุกจิของบรษัิท หรอืการควบรวมกจิการ

กบับคุคลอืน่โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่การแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 
(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 

(จ) การเพิม่หรอืลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิท 
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(ฉ) การเลกิบรษัิท  

(ช) การออกหุน้กูข้องบรษัิท 
(ซ) การควบรวมกจิการบรษัิทกับบรษัิทอืน่ 

ขอ้ 36 กจิการทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปีพงึเรยีกประชมุมดีงันี้ 

(1) พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษัิทในรอบปีทีผ่่านมา 

(2) พจิารณาอนุมัตงิบดลุ และบญัชกี าไรขาดทนุ 

(3) พจิารณาอนุมัตจิัดสรรเงนิก าไร 
(4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ  

(5) พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(6) พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิคา่สอบบัญช ีและ 

(7) กจิการอืน่ ๆ 
 

เงนิปนัผลและเงนิส ำรอง 

ขอ้ 44  หา้มจา่ยเงนิปันผลจากเงนิประเภทอืน่นอกจากเงนิก าไร ในกรณีทีบ่รษัิทยังมยีอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมใิห ้
จา่ยเงนิปันผล 

เงนิปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กัน เวน้แต่ในกรณีบรษัิทออกหุน้บุรมิสทิธแิละก าหนดให ้
หุน้บุริมสทิธิไดรั้บเงินปันผลแตกต่างจากหุน้สามัญ ใหจั้ดสรรเงนิปันผลตามที่ก าหนดไว ้โดยการจ่าย 

เงนิปันผลตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบรษัิทมีผลก าไร
สมควรพอทีจ่ะท าเชน่นัน้ และเมือ่ไดจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงนิปันผลดงักลา่วให ้

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุผูถ้อืหุน้คราวตอ่ไป 

การจ่ายเงนิปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดอืน นับแตว่ันทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ หรอืทีป่ระชมุคณะกรรมการ

ลงมต ิแลว้แตก่รณี ทัง้นี้ ใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยังผูถ้อืหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงนิปันผล
นัน้ในหนังสอืพมิพเ์ป็นเวลาตดิตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนัดว้ย 

ขอ้ 45  บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสุทธิ

ประจ าปี หักดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสบิ 
(10) ของทนุจดทะเบยีน 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 

 
วธิกีำรลงทะเบยีน กำรเขำ้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ กำรมอบฉนัทะ และกำรออกเสยีงลงคะแนน 

 
1. กำรลงทะเบยีน 

ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบยีนและยืน่เอกสารหรอืหลกัฐานเพือ่การตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชมุ

กอ่นเวลาประชมุไดต้ัง้แตเ่วลา 12.30 น. ของวนัจันทรท์ี ่25 เมษายน 2559 
 

2. กำรเขำ้ประชุมดว้ยตนเอง 
ใหแ้สดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรประจ าตัวขา้ราชการฉบับจรงิ หรอืหนังสอืเดนิทางฉบับจรงิ (กรณีผูถ้อื

หุน้เป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแกไ้ขชื่อ-สกุล ตอ้งแสดงหลักฐานรับรองการ
เปลีย่นแปลงดงักลา่วดว้ย  

 

3. กำรมอบฉนัทะ 
 ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนตามแบบหนังสอืมอบฉันทะทีแ่นบมาพรอ้มกนันี ้

 กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้ับกรรมการอสิระ สามารถมอบฉันทะให ้: 

1)  นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูรั้บมอบฉันทะ หรอื 

2)  รศ.ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  เป็นผูรั้บมอบฉันทะ หรอื 
3)  นายนพดล ธรีะบตุรวงศก์ลุ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  เป็นผูรั้บมอบฉันทะ 

 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบรษัิท ภายในวันจันทร์ที ่18 

เมษายน 2559 โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมอืชือ่ใหค้รบถว้น หากมกีารแกไ้ขหรอืขดีลบขอ้ความทีส่ าคญั ผู ้

มอบฉันทะตอ้งลงนามก ากบัไวท้กุแหง่ หนังสอืมอบฉันทะตอ้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
 

เอกสำรทีต่อ้งใชป้ระกอบกำรมอบฉนัทะ 

 

(1) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดำ  

ผูม้อบฉันทะจะตอ้งจัดสง่เอกสารและผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
 หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ลงนามโดยผูม้อบฉันทะและปิดอากร

แสตมป์เรยีบรอ้ยแลว้ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (ในกรณีผูม้อบ

ฉันทะเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูม้อบฉันทะ พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉันทะ 

 ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรประจ าตัวขา้ราชการฉบับจรงิ หรือหนังสอื
เดนิทางฉบบัจรงิ (ในกรณีผูม้อบฉันทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพือ่ลงทะเบยีน 

(2) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนติบิุคคล  

ผูม้อบฉันทะจะตอ้งจัดสง่เอกสารและผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
 หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามผูกพันนติิ

บคุคลตามหนังสอืรับรองนติบิุคคล พรอ้มประทับตราส าคัญของนติบิคุคล (ถา้ม)ี และปิดอากรแสตมป์

เรยีบรอ้ยแลว้ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (ในกรณีผูม้อบ

ฉันทะเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูม้อี านาจลงนามในหนังสอืมอบฉันทะ พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง 
 กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิตบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย ใหแ้นบส าเนาหนังสอืรับรองนิตบิุคคลซึง่

รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ านาจลงนามผูกพันนิตบิุคคลนัน้ พรอ้มประทับตราส าคัญของนิตบิุคคล 
(ถา้ม)ี 

 กรณีผูม้อบอ านาจเป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ ใหแ้นบส าเนาหนังสอืรับรองการเป็นนิติ

บคุคลซึง่ออกโดยหน่วยราชการทีม่อี านาจของประเทศทีน่ิตบิุคคลนัน้ตัง้อยู่ หนังสอืรับรองการเป็นนิติ
บคุคลดังกลา่วจะตอ้งผ่านการรับรองจากโนตารพัีบลคิ (Notary Public) หรอืหน่วยราชการทีม่อี านาจ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 
 ส าหรับนิตบิุคคลต่างประเทศ เอกสารใดทีม่ไิดม้ีตน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะตอ้งจัดท าค าแปลเป็น

ภาษาอังกฤษแนบมาพรอ้มกันดว้ย และใหผู้ม้ีอ านาจลงนามผูกพันนิตบิุคคลนั้น ลงนามรับรองความ

ถกูตอ้งของค าแปล 
 ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรประจ าตัวขา้ราชการฉบับจรงิ หรือหนังสอื

เดนิทางฉบบัจรงิ (ในกรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพือ่ลงทะเบยีน 
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(3) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นคสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยทีร่บัฝำกและดูแลหุน้ของบรษิทั

ใหแ้ก่ผู ้ลงทุนต่ำงประเทศทีเ่ป็นผู ้ถอืหุน้ทีป่รำกฎชื่อในทะเบยีน ไดแ้ต่งต ัง้ผู ้รบัมอบฉนัทะเขำ้
ประชุมตำมหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

ผูม้อบฉันทะจะตอ้งจัดสง่เอกสารและผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

 หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นนักลงทนุตา่งประเทศมอบหมายใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็น
ผูด้ าเนนิการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน 

 หนังสือยืนยันว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นคัสโตเดียน 
(Custodian) มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน 

 เอกสารใดขา้งตน้ที่มไิดม้ีตน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะตอ้งจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษ แนบมา

พรอ้มกันดว้ย และใหบุ้คคลที่อา้งอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผูม้ีอ านาจกระท าการแทนบุคคล
ดงักลา่วลงนามรับรองความถกูตอ้งของค าแปลดว้ย 

 ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงบตัรประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจรงิ หรอืหนังสอืเดนิทางฉบับ
จรงิ (ในกรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพือ่ลงทะเบยีน 

 

4. กำรออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

4.1 กำรออกเสยีงลงคะแนน 

การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยใหนั้บหนึง่หุน้เป็นหนึง่เสยีง บรษัิทจะมอบบัตร

ลงคะแนนใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยในบัตรลงคะแนนนั้น 
บรษัิทจะพมิพจ์ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะมสีทิธอิอกเสยีง แยกรายวาระในบัตร

ลงคะแนน 

4.2 วธิปีฏบิตัใินกำรลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวำระ 
1) กรณีทีผู่ถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ประธานฯ จะเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมตใินแตล่ะวาระ โดยจะ

สอบถามทีป่ระชมุวา่ มผีูถ้อืหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีง หากมผีูถ้อืหุน้ท่านใดยกมอืไม่เห็น
ดว้ยหรอืงดออกเสยีงในวาระนัน้จะใชว้ธิลีงคะแนนเสยีงแบบใชบ้ัตรลงคะแนนเสยีง และเจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทจะรับบตัรลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้เพือ่น ามาใชใ้นการนับคะแนนเสยีงตอ่ไป 

2) กรณีทีผู่ถ้อืหุน้มอบฉันทะใหม้าประชมุแทน ใหถ้อืการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระทีผู่ถ้อืหุน้ได ้
ออกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนังสือมอบฉันทะที่ผูเ้ขา้ประชุมไดย้ื่นต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัท ในตอน

ลงทะเบยีนเป็นคะแนนเสยีงทีใ่ชนั้บเป็นมตทิีป่ระชมุ 
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ขอ้มูลกรรมกำรอสิระเพือ่พจิำรณำเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
1.   นำยบุญชว่ย กอ่กจิโรจน ์

กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 50 ปี 

ทีอ่ยู่ 99/188 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 

สว่นไดเ้สยีในวาระทีจ่ะพจิารณา:  
 วาระที ่5   พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 

 

 
2.  รศ.ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ 

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 53 ปี 

ทีอ่ยู่ 20/58 หมูบ่า้นแกรนดค์าแนล ถนนประชาชืน่ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

สว่นไดเ้สยีในวาระทีจ่ะพจิารณา:   
 วาระที ่5   พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 

 

 

3.  นำยนพดล ธรีะบุตรวงศก์ุล 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 49 ปี 

ทีอ่ยู่ 21/51 หมู ่2 ถนนพุทธมณฑลสาย1 แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชนั กรุงเทพ 10170 

สว่นไดเ้สยีในวาระทีจ่ะพจิารณา:   
 วาระที ่4   พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ 

 วาระที ่5   พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 
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เอกสำรส ำคญั – โปรดน ำมำในวนัประชุม  

Important –Please bring this document to the Meeting  

 

 
    

   
 
 

แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 

Registration Form 

 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้                     

Shareholder’s Registration No.  

                                             

ขา้พเจา้           สญัชาต ิ

I/We                                       Nationality                            

 
อยูบ่า้นเลขที ่
Address                  
 
เป็นผูถ้อืหุน้ของ   บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) (“บรษัิท”)  
being a shareholder of   BJC Heavy Industries Public Company Limited (“The Company”) 

 

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม        ..................................................หุน้  

holding the total amount of                     shares  
       
หุน้สามญั                 ..................................................หุน้   
Ordinary share                       shares  
  
หุน้บรุมิสทิธ ิ               ..................................................หุน้      
Preferred share                                    shares  

 
 

 บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) 

BJC Heavy Industries Public Company Limited 
 

กำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2559 
Annual General Meeting of Shareholders for Year 2016  

 
วนัจนัทรท์ี ่25 เมษำยน 2559 เวลำ 14.00 น.  

ณ หอ้งบนัยนั 1 ช ัน้ 10 โรงแรมบนัยนัทร ีกรุงเทพ  

เลขที ่21/100 ถนนสำทรใต ้เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 
on Monday, April 25, 2016 at 14.00 PM  

at the Banyan I room, 10th Floor, Banyan Tree Bangkok Hotel  
address 21/100 South Sathon Road, Sathon, Bangkok  

   

    
ขา้พเจา้ …………………………………………………………………..……………… เป็นผูถ้อืหุน้ หรอื ผูรั้บมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ 

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

BJC Heavy Industries Pcl.                                                 
หมายเลขบตัรประชาชน ………...…………..……………………………………… ไดม้าเขา้ร่วมประชมุดงักลา่วขา้งตน้ 
the identification number attend the above mentioned meeting.   

                                                          

                                        

 

     ลงชือ่....................................................... ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 
     Sign                       Meeting Attendant 

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

 
 
 
 
 

        เพือ่ควำมสะดวกในกำรลงทะเบยีน โปรดน ำเอกสำรฉบบันีม้ำแสดงตอ่พนกังำนลงทะเบยีนในวนัประชุม 

         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 2559 ในวนัจนัทร์ท่ี 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบนัยนั 1 ชั้น 10 โรงแรมบนัยนัทรี กรุงเทพ เลขท่ี 21/100 ถนน
สาทรใต ้เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 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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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 2559 ในวนัจนัทร์ท่ี 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบนัยนั 1 ชั้น 10 โรงแรมบนัยนัทรี กรุงเทพ เลขท่ี 21/100 ถนน
สาทรใต ้เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 วาระที ่1 เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2558 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่2 เร่ือง รับทราบผลการด าเนินงานในปี 2558 และรายงานประจ าปี 2558 
  วาระน้ีเป็นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
 
 
 

ติดอากร

แสตมป์  

20 บาท 
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 วาระที ่3 เร่ือง พจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่4 เร่ือง พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

1. นางสาวผกาวลี เจียรสวสัด์ิวฒันา 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

2. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

3. นายเซิง ว ูลี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่5 เร่ือง พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่6 เร่ือง พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2559 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่7 เร่ือง พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลประกอบการ ปี 2558 เป็นเงินสด 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

 วาระที ่8 เร่ือง พจิารณาอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 
 

ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( )  ( ) 
 
ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( )  ( ) 
 
 
หมายเหตุ :  1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 2559 ในวนัจนัทร์ท่ี 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบนัยนั 1 ชั้น 10 โรงแรม
บนัยนัทรี กรุงเทพ เลขท่ี 21/100 ถนนสาทรใต ้เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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

 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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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8 

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 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2559 ในวนัจนัทร์ท่ี 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบนัยนั 1 ชั้น 10 โรงแรมบนัยนัทรี กรุงเทพ เลขท่ี 21/100 ถนน
สาทรใต ้เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 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 2558 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2558 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  

 

 วาระที ่2 เร่ือง รับทราบผลการด าเนินงานในปี 2558 และรายงานประจ าปี 2558 
  วาระน้ีเป็นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

 

 วาระที ่3 เร่ือง พจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 (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. นางสาวผกาวลี เจียรสวสัด์ิวฒันา 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  
2. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  
3. นายเซิง ว ูลี 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  
 

 วาระที ่5 เร่ือง พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  
 

 วาระที ่6 เร่ือง พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2259 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  
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 วาระที ่7 เร่ือง พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลประกอบการ ปี 2558 เป็นเงินสด 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  
 

 วาระที ่8 เร่ือง พจิารณาอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  
 

 (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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบ

ประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อนิดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 ในวนัจนัทร์ท่ี 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบนัยนั 1 ชั้น 10 โรงแรม
บนัยนัทรี กรุงเทพ เลขท่ี 21/100 ถนนสาทรใต ้เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

--------------------------------- 
 
 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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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 9 

 

แบบฟอรม์ขอรบัรำยงำนประจ ำปี และ/หรอื งบกำรเงนิ 
 

บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) 
 

 

เรยีน  เลขานุการบรษัิท 

 

ขา้พเจา้   

ทีอ่ยู ่  

  

  

 รหัสไปรษณีย ์ 

  

 มคีวามประสงคข์อรับเอกสารดังตอ่ไปนี ้ในรูปแบบหนังสอื (กรุณาท าเครือ่งหมายในชอ่งสีเ่หลีย่ม) 

  รายงานประจ าปี 2558 

  งบการเงนิประจ าปี 2558 

 

 

………………………………………………………………………….. 

 

กรุณากรอกรายละเอยีดดา้นบนใหค้รบถว้น จัดสง่ไดท้ี ่

 อเีมล ์ir@bjc1994.com   

 โทรสารหมายเลข 0-3889-3711  

 ยืน่ใหก้บัเจา้หนา้ทีรั่บลงทะเบยีน บรเิวณหนา้สถานทีจ่ัดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10 

 

แผนทีส่ถำนทีจ่ดักำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2559 
บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

ณ หอ้งบนัยัน 1 ชัน้ 10 โรงแรมบนัยันทร ีกรุงเทพ  
เลขที ่21/100 ถนนสาทรใต ้เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โทรศพัท ์0 2679 1200 

 

 

 


