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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559  

บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 

______________________________________ 

 

 

 ประชมุเมือ่วนัที ่25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบนัยัน 1 ชัน้ 10 โรงแรมบันยันทร ีกรุงเทพ เลขที ่

21/100 ถนนสาทรใต ้เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โดยม ีนางสาวผกาวล ีเจยีรสวัสดิว์ัฒนา ประธานกรรมการ บรษัิท 

บเีจซ ีเฮฟวี ่ อนิดัสทร ีจ ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) ท าหนา้ทีเ่ป็นประธานทีป่ระชมุ (“ประธานฯ”) และ นางสาวนภสร 

ธรรมพทิกัษ์ เลขานุการบรษัิท ท าหนา้ทีเ่ป็นเลขานุการทีป่ระชมุ (“เลขานุการ”) 

 

เร ิม่ประชุมเวลา 14.00 น. 

 

 ประธานฯ กลา่วตอ้นรับผูถ้อืหุน้เขา้สูก่ารประชมุและแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่มผีูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง

จ านวน 128 รายและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้เขา้ประชุมจ านวน 244 ราย รวมทัง้หมดเป็นจ านวน 372 ราย นับ

จ านวนหุน้ไดท้ัง้ส ิน้ 1,292,242,349 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 80.77 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษัิทจ านวน 

1,599,999,999 หุน้ครบเป็นองคป์ระชมุตามกฎหมายและตามขอ้บงัคับของบรษัิท จงึขอเปิดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2559 และขอใหเ้ลขานุการแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร ทีป่รกึษากฎหมาย ผูส้อบบัญช ีทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และ

อธบิายหลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้

 

 เลขานุการกล่าวแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ที่ปรึกษากฎหมาย ผูส้อบบัญช ีที่เขา้ร่วมประชุม 

ตามล าดบัดงันี ้

 

กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1. นางสาวผกาวล ีเจยีรสวสัดิว์ฒันา ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ   

2. นายคลิ ยัง ล ี   กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 

3. นายหยัง เจนิ ล ี   กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

4. นายเซงิ ว ูล ี   กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิาร 

5. นางจันทรจ์ริา สมัครไทย  กรรมการ และผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ 

6. นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. รศ. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

8. นายนพดล ธรีะบตุรวงศก์ลุ  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการทีไ่มเ่ขา้รว่มประชุม 

1. นายย ูยนู    กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่ญัชแีละการเงนิ 

 

ผูบ้รหิารและพนกังานทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1. นางสาวนภสร ธรรมพทิกัษ์  เลขานุการบรษัิท 

2. นายวทิยา เชยีงอทุยั  ผูจั้ดการฝ่ายนักลงทนุสมัพันธ ์

3. นางสาวสรอ้ยสน แกว้เข็มทอง ผูจั้ดการฝ่ายบญัช ี

4. นายอุน่ศกัดิ ์แสงอาสภวริยิะ ทีป่รกึษากฏหมาย 

ตวัแทนผูส้อบบญัช ี

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

 

 

นอกจากนี้ เลขานุการไดเ้รียนเชญิผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ในการนี้ นาย

ประเสรฐิ ตษิยาธคิม (ผูถ้อืหุน้) ไดอ้าสาร่วมเป็นสกัขพียานในการนับคะแนนตลอดการประชมุ  

 

 

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

จังหว       ระยอง 21180 

โทรโทร.   โทร       :  (66) 3889-3709 

 แฟ็กซ ์  :  (66) 3889-3711 

 
www.bjc1994.com 



 
2 บริษทั บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี จ ำกดั (มหำชน)                          รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2559 

เลขานุการไดแ้จง้หลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุดงันี ้ 

 

1. ผูถ้อืหุน้ทกุคนมคีะแนนเสยีง 1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง และผูถ้อืหุน้ 1 ราย มสีทิธอิอกเสยีงในแตล่ะวาระวา่ “เห็นดว้ย” 

หรอื “ไมเ่ห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” เพยีงทางใดทางหนึง่เทา่นัน้ จะไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ เพือ่แยก

การลงคะแนนเสียงได ้ยกเวน้ กรณีผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ ที่แต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียนใน 

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ และเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. เทา่นัน้ 

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

ดว้ย” ตามมติที่เสนอ แต่ถา้หากมีผูถ้ ือหุน้ท่านใด “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ใหล้งคะแนนใน 

บัตรลงคะแนนทีบ่ริษัทจัดให ้แลว้ยกมือใหเ้จา้หนา้ทีไ่ปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อน าไปบันทกึ ทัง้นี้ บริษัทจะ

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

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ส าหรับวาระที ่4 เรือ่งพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนว

ทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษัิทไดจ้ัดใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเพือ่แตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล และ

บรษัิทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทกุรายทีเ่ขา้ประชมุ ทัง้กรณี “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออก

เสยีง” แตเ่พือ่ไม่ใหเ้สยีเวลาผูถ้อืหุน้ บรษัิทจะขอเก็บบัตรที ่ “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” ในการแตง่ตัง้

กรรมการทลีะราย เพื่อไปตรวจนับคะแนนก่อน หลังจากนัน้ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูท้ี่ ”เห็นดว้ย” ในการ

พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ราย พรอ้มกนัในคราวเดยีว 

3. วาระในการประชมุครัง้นี้ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบ

ฉันทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ยกเวน้  

 วาระที ่5 เรือ่งพจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ย

กวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะซึง่มาประชมุ 

4. ส าหรับผูถ้ือหุน้ที่ท าหนังสอืมอบฉันทะใหผู้อ้ ื่นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสยีงลงคะแนนตามความ

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

ของผูถ้อืหุน้ บนัทกึไวใ้นคอมพวิเตอรเ์พือ่การลงมตติามวาระไวแ้ลว้  

5. จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจม ี

ผูถ้อืหุน้เขา้มาประชมุเพิม่ขึน้ในแตล่ะวาระ 

 เลขานุการบรษัิทไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า จากการทีบ่รษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้เสนอเรื่องทีเ่ห็นว่า

สมควรบรรจุเป็นวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้และใหเ้สนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ รวมทัง้ใหผู้ ้

ถอืหุน้สง่ค าถามทีเ่กีย่วกับวาระการประชมุล่วงหนา้ก่อนการประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอเรื่องเพื่อ

บรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชือ่บคุคลเขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ หรือสง่ค าถามทีเ่กีย่วกับวาระการประชมุ

ลว่งหนา้แตอ่ยา่งใด 

 

 ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ไดเ้ชญิ นายหยัง เจนิ ล ีประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กล่าวถงึภาพรวมผลการ

ด าเนนิงานในปี 2558 และทศิทางการด าเนนิธรุกจิในปี 2559 

 

 นายหยัง เจนิ ล ีกลา่วตอ่ทีป่ระชมุสรุปไดด้งันี้  

ปี 2558 ทีผ่่านไปถือเป็นอกีหนึ่งปีทีท่า้ทายบรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทรี จ ากัด (มหาชน) จากการชะลอตัวของ

เศรษฐกจิโลก การปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องของราคาน ้ามันและราคาสนิคา้โภคภัณฑ ์การปรับลดขนาดของการ

ลงทุนในโครงการต่างๆ การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึน้จากผูป้ระกอบการจากประเทศจีน และความผันผวนของอัตรา

แลกเปลีย่น ท่ามกลางความทา้ทายดังกล่าวบรษัิทยังคงมีแนวโนม้การเตบิโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 ผล

ประกอบการของบรษัิทเตบิโตอย่างโดดเด่นจากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 25 จากปีก่อนหนา้ โดยมจี านวน 

5,724 ลา้นบาท ในขณะทีก่ าไรสทุธเิพิม่ขึน้มากกวา่รอ้ยละ 31 สูร่ะดบั 1,320 ลา้นบาท  

 



 
3 บริษทั บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี จ ำกดั (มหำชน)                          รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2559 

ทัง้นี้ แมร้าคาน ้ามันและราคาสนิคา้โภคภัณฑจ์ะลดลง บริษัทยังคงสามารถเขา้ไปรับงานโครงการ TUPI FPSO 

Compression Modules ซึง่เป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในประวัตกิารด าเนินธุรกิจของบริษัท ทัง้นี้ เนื่องจาก

ความสามารถในการจัดหาสนิคา้และบริการ ดว้ยคุณภาพทีด่เียี่ยม ตรงต่อเวลาและราคาที่เหมาะสม ประกอบกับ

ชือ่เสยีงของบรษัิททีล่กูคา้พงึพอใจมาอย่างตอ่เนื่อง ท าใหม้ั่นใจวา่บรษัิทไม่เพยีงแตจ่ะสามารถเขา้รับโครงการตา่งๆ 

ในตลาดหลักและอตุสาหกรรมหลักแลว้นัน้ ยังรวมไปถงึการกระจายสนิคา้และบรกิารของบรษัิทไปยังตลาดอืน่ๆ และ

อุตสาหกรรมอืน่ๆ ไดอ้กีดว้ย บรษัิทเชือ่มั่นว่าแมจ้ะมอีุปสรรคต่างๆ เกดิขึน้ แต่บรษัิทยังคงมโีอกาสเขา้รับโครงการ

ตา่งๆ จ านวนมาก อนัจะสรา้งผลการด าเนนิงานทีเ่ตบิโตอย่างโดดเดน่อกีครัง้ในปี 2559 นี ้

ในนามของผูบ้รหิาร บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) ขอขอบคณุตอ่ผูถ้อืหุน้ กรรมการ พนักงาน ผูจ้ัดหา

สนิคา้ และลูกคา้ ส าหรับความเชือ่มั่นและความมั่นใจในวสิัยทัศน์ พันธกจิ เป้าหมายทางธุรกจิของบริษัท เพื่อให ้

บรษัิทเป็นผูป้ระกอบการแปรรูปผลติภัณฑเ์หล็กชัน้น าของโลก พรอ้มทัง้ด าเนนิธุรกจิภายใตก้ารก ากับดแูลกจิการทีด่ ี

เพือ่น าไปสูก่ารเตบิโตอยา่งยั่งยนืในระยะยาว และสรา้งผลตอบแทนสงูสดุแกผู่ถ้อืหุน้ 

 ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาระเบยีบวาระการประชมุ ซึง่ประกอบดว้ยวาระทัง้หมด 8 วาระ ตามล าดับ

ดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 เมือ่วนัที ่27 เมษายน 

2558 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 27 

เมษายน 2558 ซึง่บรษัิทไดจั้ดท ารายงานการประชมุเสร็จสิน้และไดน้ าสง่กระทรวงพาณิชยภ์ายใน

ระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด นอกจากนี้ไดเ้ผยแพร่รายงานการประชมุบนเว็บไซดข์องบรษัิทและได ้

จัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุฉบับนีแ้ลว้ โดยมรีายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม แตไ่ม่มผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อื

หุน้ลงคะแนนเสยีง โดยในวาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพิจารณาแลว้ มีมตรัิบรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 27 

เมษายน 2558 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ านวน (เสยีง) 1,294,381,661 0 1,500 

รอ้ยละ 100.00 0.00 - 

 หมายเหต:ุ  จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน และในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้
มาประชมุเพิม่อกีจ านวน 2,140,812 เสยีง 

 

วาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานในปี 2558 และรายงานประจ าปี 2558 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ีป่ระชมุรับทราบรายงานผลการด าเนนิงานในปี 2558 และรายงานประจ าปี 2558 

ซึง่บรษัิทไดจั้ดสง่เอกสารพรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุแลว้ รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 และได ้

ขอใหน้างจันทรจ์ริา สมัครไทย กรรมการและผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ น าเสนอรายละเอยีดเกีย่วกับ

วาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ  

นางจันทรจ์ริา สมัครไทย น าเสนอผลการด าเนนิงานตอ่ทีป่ระชมุดงันี ้ 

ภาพรวมผลการด าเนนิงานปี 2558 นับเป็นอกีหนึ่งปีแห่งความทา้ทายจากการชะลอตัวของเศรษฐกจิ

โลก ซึง่เกดิจากการลดลงของราคาน ้ามันและราคาสนิคา้โภคภัณฑท์ าใหบ้รษัิทจ านวนมากตอ้งใช ้

มาตรการลดตน้ทุนการด าเนินงาน ซึง่รวมถงึการลดลงของจ านวนโครงการลงทุนต่างๆ ดังนัน้ การ

แข่งขันในอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมแปรรูปผลติภัณฑเ์หล็กจงึเพิม่ขึน้อย่างมาก อย่างไรก็

ตามทา่มกลางความทา้ทายตา่งๆ บรษัิทยังมกีารเตบิโตทีโ่ดดเด่นโดยรายไดเ้พิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 

25 ขณะทีก่ าไรสทุธเิพิม่ขึน้มากกวา่รอ้ยละ 30  



 
4 บริษทั บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี จ ำกดั (มหำชน)                          รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2559 

ในปี 2558 บรษัิทมรีายไดร้วมเท่ากับ 5,753.9 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2557 จ านวน 1,138.3 ลา้น

บาท โดยการเตบิโตของรายไดเ้ป็นผลมาจากโครงการ the FPSO modules ของ โครงการ TUPI 

และโครงการ QGI ในอุตสาหกรรมน ้ามันและก๊าซ ซึง่มสีัดสว่นมากกวา่รอ้ยละ 85 ของรายไดต้าม

สญัญา   

ก าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้ 218.7 ลา้นบาท เท่ากับ 1,558.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 1,340.0 ลา้นบาทในปี 

2557 โดยก าไรสุทธเิพิ่มขึน้รอ้ยละ 31.5 เท่ากับ 1,320.2 ลา้นบาท จาก 1,003.7 ลา้นบาทในปี 

2557 ขณะเดยีวกันอัตราก าไรสทุธปิรับตัวดขี ึน้เป็นรอ้ยละ 22.9 จากรอ้ยละ 21.7 ในปี 2557 โดยมี

สาเหตหุลกัจากการสง่มอบโครงการขนาดใหญ่ และก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นซึง่เกดิจากการออ่นคา่

ของเงนิบาทเมือ่เทยีบกบัเงนิดอลลารส์หรัฐ 

สนิทรัพยข์องบรษัิท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 มมีูลคา่เทา่กับ 6,857 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 5,328

ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2557 มสีาเหตหุลักจากการเพิม่ขึน้ของลกูหนี้การคา้และสนิคา้คงเหลอืเพือ่รองรับ

การด าเนนิโครงการทีม่ขีนาดใหญข่ึน้และการขยายตัวทางธรุกจิของบรษัิท 

หนี้สนิรวมเท่ากับ 1,232 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 702 ลา้นบาท ในปี 2557 โดยสาเหตุหลักของการ

เพิ่มขึ้นของหนี้ส ินรวมเกิดจากปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท

เชน่เดยีวกนั 

ปี 2558 บรษัิทไดเ้พิม่พื้นทีส่ าหรับงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่อกีกว่ารอ้ยละ 70 

เพือ่รองรับโครงการ FPSO ของ Petrobras นอกจากนี้ไดส้รา้งโรงงานส าหรับท า Post Weld Heat 

Treatment ซึง่เป็นอุปกรณ์ใหค้วามรอ้นภายหลังการเชือ่ม และจัดซือ้รถส าหรับการขนยา้ยกลุ่ม

ชิน้งานขนาดใหญ่ (Self-Propelled Modular Transporter : SMPT) เพือ่ปรับปรุงกระบวนการผลติ

ใหม้ั่นใจไดว้่างานทีผ่ลติจะมคีุณภาพทีด่เียีย่ม สามารถจัดสง่สนิคา้ไดต้รงเวลา และสนองต่อความ

ตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งทนัทว่งท ีทัง้นี ้บรษัิทไดด้ าเนนิกลยุทธเ์พือ่ชว่ยขับเคลือ่นการเตบิโตอย่าง

ยั่งยนืในระยะยาวโดย 

 ลดตน้ทนุการด าเนนิงาน 

 พัฒนาปรับปรุงโรงงานใหม้คีวามทนัสมัย   

 พัฒนาบคุลากรของบรษัิทเพือ่สนับสนุนแผนการเตบิโตของบรษัิท   

 บรหิารจัดการกลุม่ลกูคา้เพือ่เพิม่ขดีความสามารถของบรษัิทในการแปรรูปผลติภัณฑเ์หล็กและ

งานแปรรูปและประกอบกลุม่ช ิน้งานขนาดใหญ ่ 

 ร่วมมอืกบัพันธมติรทางธรุกจิทีม่ศีกัยภาพ  

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพิม่เตมิหรอืไม ่

นายชยัรัตน ์ผลาดกิารนนท ์ (ผูถ้อืหุน้) มขีอ้ซกัถามดงันี ้

 รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 20 เป็นผลจากโครงการทีไ่ดรั้บสัญญาก่อนทีร่าคาน ้ามัน

ปรับตวัลดลงใชห่รอืไม ่ 

 บริษัทไดรั้บผลกระทบจากปัญหาเหล็กขาดตลาดและปัญหาการปรับขึน้ราคาของเหล็ก

หรอืไมอ่ยา่งไร  

 ตามทีบ่รษัิทไดแ้จง้วา่บรษัิทมุ่งรับงานจากโครงการเกีย่วกับพลังงาน ซึง่ในปัจจุบันโครงการ

เกีย่วกบัพลงังานไดรั้บผลกระทบและไดถู้กระงับไปเป็นจ านวนมากจากการปรับตัวลดลงของ

ราคาน ้ามัน อยากทราบว่าในปัจจุบันยังคงมงีานโครงการเหล่านี้ใหป้ระมูลอกีหรอืไม่ และมี

ผลกระทบกบัราคาประมูลโครงการหรอืไม่ 

นางจันทรจ์ริา สมัครไทย ชีแ้จงวา่ ในปี 2558 บรษัิทไดรั้บสญัญางานโครงการ TUPI จาก Petrobras 

มูลค่าประมาณ 5,400 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และบริษัทไดบ้ันทกึรับรูร้ายไดโ้ครงการนี้ในปี 2558 

ประมาณรอ้ยละ 50 ซึง่มผีลใหบ้รษัิทมรีายไดเ้ตบิโดขึน้ตามทีไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ และการทีร่าคาน ้ามัน

ปรับลดลงมผีลใหต้น้ทนุการด าเนนิงานของบรษัิทลดลงเชน่เดยีวกนั  

ส าหรับปัญหาเหล็กขาดตลาดและการปรับขึน้ราคาของเหล็ก จากการทีบ่รษัิทมนีโยบายในการสัง่ซือ้

วตัถดุบิลว่งหนา้ตัง้แตเ่ริม่โครงการ ท าใหบ้รษัิทสามารถจัดซือ้วัตถุดบิไดใ้นราคาทีท่ าประมาณการไว ้

ดังนัน้การด าเนนิโครงการในปัจจุบันยังไม่ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาเหล็กขาดตลาดและการปรับขึน้

ราคาแตอ่ยา่งใด 



 
5 บริษทั บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี จ ำกดั (มหำชน)                          รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2559 

นายวิทยา เชียงอุทัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า อุตสาหกรรมน ้ ามันและก๊าซจะมีลักษณะแตกต่างจาก

อุตสาหกรรมประเภทอืน่ทีม่ีการเพิ่มก าลังการผลติตามอัตราก าลังการซือ้ของผูบ้ริโภค แต่ส าหรับ

อุตสาหกรรมน ้ามันและก๊าซนอกจากจะเพิม่ก าลังการผลติตามอัตราก าลังการซือ้ของผูบ้ริโภคแลว้ 

จะตอ้งมกีารลงทนุในการหาแหลง่พลงังานใหมเ่พือ่ทดแทนแหลง่พลังงานทีม่อียู่ในปัจจุบันซึง่จะหมด

ลงในอนาคต ซึง่หากบรษัิทผูผ้ลติน ้ามันและก๊าซไม่ท าการหาแหล่งพลังงานใหม่เพื่อรองรับแหล่ง

พลังงานทีจ่ะหมดลงจะท าใหม้ตีน้ทุนการผลติจากแหล่งพลังงานทีม่ปีรมิาณน ้ามันและก๊าซนอ้ยลงนี้

สงูขึน้ ดังนัน้บรษัิทผูผ้ลติน ้ามันและก๊าซจงึตอ้งมกีารลงทุนเพื่อจัดหาแหล่งพลังงานใหม่เพื่อรักษา

ระดับก าลังการผลิตใหไ้ดต้ามที่ตอ้งการ แต่เนื่องจากการปรับตัวลดลงของราคาน ้ ามันมีผลให ้

งบประมาณการลงทนุในโครงการตา่งๆ ไดถู้กปรับลดลงเชน่กัน ดังนัน้เจา้ของโครงการจงึตอ้งมองหา

ผูรั้บเหมาโครงการในกลุม่ประเทศทีม่ตีน้ทนุต า่ หรอืทีเ่รยีกวา่ LCCS : Low Cost Country Sourcing 

ซึง่ประเทศไทยไดจั้ดอยู่ในกลุม่ LCCS นี้ดว้ย จงึถอืเป็นโอกาสทีด่ขีองบรษัิททีจ่ะไดรั้บการพจิารณา

จากบรษัิทผูผ้ลติน ้ามันและก๊าซ และมโีอกาสในการไดรั้บงานมากขึน้ 

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดเพิ่มเตมิอกี ประธานฯ จงึไดแ้จง้ว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการ

ลงคะแนน ขอใหด้ าเนนิการในวาระตอ่ไป 

 

 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิส าหรบัปี ส ินนสดุวนัที ่31 ันัวามม 2558 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ีป่ระชมุอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2558 และไดข้อให ้

นางจันทรจ์ริา สมัครไทย กรรมการและผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ น าเสนอรายละเอยีดเกีย่วกับวาระนี้

ตอ่ทีป่ระชมุ  

นางจันทรจ์ริา สมัครไทย น าเสนอรายละเอยีดตอ่ทีป่ระชมุวา่ ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และขอ้บังคับขอ้ 40 ก าหนดว่าคณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารท างบดุลและ

บัญชกี าไรขาดทุน ณ วันสิน้สดุของรอบปีบัญชขีองบรษัิท เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณา

อนุมัตงิบการเงนิของบรษัิทส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2558 ซึง่ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบ

บัญชรัีบอนุญาตแลว้ โดยผูส้อบบัญชไีดแ้สดงความเห็นวา่ งบการเงนิดังกลา่วไดแ้สดงฐานะการเงนิ

ของบรษัิท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 และผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสด ส าหรับปีสิน้สดุวัน

เดียวกัน โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดย

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทไดส้อบทานงบการเงนิดังกล่าวเรียบรอ้ยแลว้ โดยมรีายละเอยีด

ปรากฏตามงบการเงนิซึง่เป็นสว่นหนึ่งของรายงานประจ าปี 2558 ซึง่ไดจั้ดส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกับ

หนังสอืเชญิประชมุฉบบันีแ้ลว้ โดยมรีายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2    

โดยฐานะทางการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิทในปี 2558 ทีผ่่านมา สามารถสรุปสาระส าคัญ

ไดด้งันี ้

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพิม่เตมิหรอืไม ่ 

 

พตอ. เสรมิเกยีรต ิบ ารุงพฤกษ์ (ผูถ้อืหุน้) มขีอ้ซกัถามดงันี ้ 

 รายงานของผูส้อบบัญชแีสดงความเห็นอย่างมเีงือ่นไข หมายความวา่อยา่งไร 

 ท าไมตัวเลขก าไรสทุธทิีเ่ผยแพร่บนเว็บไซดใ์นสรุปผลการด าเนินงานของบจ. (F45-2) จงึ

แตกตา่งจากตวัเลขทีร่ายงานในทีป่ระชมุนี้   

ฐานะทางการเงนิ 

และผลการด าเนนิงาน 

ปี 2558 

(ลา้นบาท) 

ปี 2557 

(ลา้นบาท) 

การเปลีย่นแปลง 

รายไดร้วม 5,753.91 4,615.57 เพิม่ขึน้ 24.7% 

ตน้ทนุงานตามสญัญา 4,052.85 3,222.09 เพิม่ขึน้ 25.8% 

ก าไรสทุธ ิ 1,319.24 1,002.00 เพิม่ขึน้ 32.1% 

ก าไรตอ่หุน้(บาท/หุน้) 0.83 0.63 เพิม่ขึน้ 31.7% 

สนิทรัพยร์วม 6,857.32 5,328.14 เพิม่ขึน้ 28.7% 

หนีส้นิรวม 1,232.30 702.36 เพิม่ขึน้ 75.5% 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 5,625.02 4,625.78 เพิม่ขึน้ 21.6% 



 
6 บริษทั บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี จ ำกดั (มหำชน)                          รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2559 

 ผูส้อบบัญชไีดร้ายงานในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27 เรื่องความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่นว่า บริษัทมทีรัพยส์นิและหนี้สนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ รวมถงึการลงทุนใน

บริษัทร่วมทีป่ระเทศออสเตรเลยี ซึง่มีความเสีย่งจากสถานการณ์ความผันผวนของอัตรา

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ แต่ในค าอธบิายและการวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิและผล

การด าเนินงาน ในหัวขอ้ปัจจัยหรือเหตกุารณ์ทีอ่าจมผีลตอ่ฐานะการเงนิหรอืการด าเนินงาน

อย่างมีนัยส าคัญในอนาคต ไดร้ายงานว่า “ไม่มี” ท าไมผูส้อบบัญชแีละคณะกรรมการ

ตรวจสอบจงึไมม่กีารวเิคราะหแ์ละพจิารณาถงึความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นนี ้

 

นางสาวดรณี สมก าเนิด ผูจั้ดการ ส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ซึง่เป็นตัวแทนผูส้อบบัญชี

ชีแ้จงวา่ รายงานของผูส้อบบญัชไีดแ้สดงความเห็นอยา่งมเีงือ่นไขเกีย่วกับงบการเงนิของบรษัิทร่วมที่

ประเทศออสเตรเลยี ซึง่ทางผูส้อบบัญชไีม่ไดเ้ป็นผูต้รวจสอบงบการเงนิของบรษัิทร่วมนี้ รายงานจงึ

ไดแ้สดงความเห็นอย่างมเีงื่อนไขว่า “ไม่ไดต้รวจสอบงบการเงนิส าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 

2558 ของบรษัิทร่วม Aus-Com Training Services Pty Ltd ซึง่เป็นบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในประเทศ

ออสเตรเลยี” 

 

นางจันทร์จริา สมัครไทย ชีแ้จงว่า ตัวเลขก าไรสทุธทิีเ่ผยแพร่บนเว็บไซดใ์นสรุปผลการด าเนินงาน

ของบจ. (F45-2) เทา่กับ 1,320,177 (หน่วย : พันบาท) เป็นก าไรสทุธทิีไ่ม่รวมผลต่างของอัตรา

แลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิของบริษัทร่วม แต่ตัวเลขทีร่ายงานในการประชุมนี้จ านวน 

1,319.24 (หน่วย : ลา้นบาท) ไดร้วมผลต่างของอัตราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิของ

บรษัิทร่วมไวด้ว้ย 

 

นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล ชีแ้จงว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดท้ าการพิจารณางบการเงนิร่วมกับ

ผูส้อบบัญชมีาโดยตลอด ทีผ่่านมายังไม่พบว่ามปัีจจัยหรือเหตุการณ์ทีอ่าจมผีลต่อฐานะการเงนิหรือ

การด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคตจงึไดส้รุปไวใ้นบทวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการในรายงาน

ประจ าปีวา่ “ไม่ม”ี แตส่ าหรับความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น ปัจจุบันบรษัิทไดรั้บสญัญางานเป็นเงนิ

สกลุดอลลารส์หรัฐเป็นหลัก ซึง่บรษัิทไดท้ าการสัง่ซือ้สนิคา้จากตา่งประเทศโดยใชเ้งนิสกลุดอลลาร์

สหรัฐเชน่กัน นอกจากนี้ บรษัิทไดพ้จิารณาป้องกันความเสีย่งโดยการใชว้ธิ ีNatural Hedging โดย

บรษัิทไดเ้ปิดเผยความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศไวใ้นรายงานประจ าปีในหัวขอ้ 

“ปัจจัยความเสีย่ง – ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ” ไวแ้ลว้ 

นายชยัรัตน ์ผลาดกิารนนท ์ (ผูถ้อืหุน้) มขีอ้ซกัถามดงันี ้

 จากทีผ่่านมา บรษัิทเคยท างานผดิพลาดแลว้โดนเคลมค่าใชจ้่ายหรือไม่ และคาดว่าจะมี

โอกาสเกดิเหตกุารณ์เชน่นีใ้นอนาคตหรอืไม ่

 ปี 2558 บรษัิทมีมูลค่างานตามสัญญาทียั่งไม่เรียกเก็บจากลูกคา้เท่ากับ 1,911 ลา้นบาท 

อยากทราบว่าบรษัิทจะท าการเรยีกเก็บจากลกูคา้เมือ่ไร จะไดรั้บช าระเงนิโดยวธิใีด และจะ

ไดรั้บช าระเต็มจ านวนทีเ่รยีกเก็บหรอืจะตอ้งโดนหักอยา่งไร 

 บรษัิทมกีารเรยีกรับเงนิลว่งหนา้หรอืไดรั้บหนังสอืค ้าประกนัจากผูว้า่จา้งหรอืไม ่

 ในปี 2557 บรษัิทไดม้กีารลงทุนสรา้งโรงงานชบุสงักะสแีละโรงงานผลติเหล็กตะแกรงเพื่อ

เสรมิศักยภาพและลดตน้ทนุการผลติ อยากทราบวา่บรษัิทมแีผนลงทนุเพือ่การพัฒนาตอ่ไป

อยา่งไรในอนาคต 

 บรษัิทมวีงเงนิสนิเชือ่-ค ้าประกนั จ านวน 5,919 ลา้นบาท เป็นสนิเชือ่อะไร 

 

นางจันทรจ์ริา สมัครไทย ชีแ้จงดงันี ้ 

 มูลคา่งานตามสญัญาทียั่งไม่เรยีกเก็บจากลกูคา้จ านวน 1,911 ลา้นบาท เป็นการรับรูร้ายได ้

ทางบัญชตีามปรมิาณงานทีท่ าเสร็จ ซึง่แตกต่างจากเงือ่นไขการช าระเงนิตามสญัญาทีม่กีับ

ลกูคา้ โดยในปี 2558 มกีารชะลองานโครงการ QGI บางสว่น จงึท าใหบ้รษัิทมปีรมิาณงานที่

ท าเสร็จตามการรับรูร้ายไดท้างบัญชสีงูแต่ไม่สามารถเรียกเก็บเงนิจากลูกคา้ไดเ้นื่องจาก

เงือ่นไขของการช าระเงนิ และโครงการ QGI ไดก้ลับมาเริม่ด าเนนิการอกีครัง้เมือ่ตน้ปี 2559 

นี้ บรษัิทจงึเริม่ไดท้ะยอยวางบลิเพือ่เรียกเก็บเงนิจากลกูคา้ ทีผ่่านมาบรษัิทไดรั้บช าระเงนิ

เต็มจ านวนตามทีเ่รยีกเก็บ ยังไมเ่คยโดยหักเงนิจากลกูคา้แตอ่ย่างไร  

 ในการรับงานโครงการปัจจุบันบริษัทไม่มีการเรียกรับเงินล่วงหนา้จากลูกคา้ แต่บริษัท

สามารถเรยีกเก็บเงนิจากลกูคา้ไดต้ัง้แตข่ัน้ตอนการจัดหาวัตถดุบิ 

 



 
7 บริษทั บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี จ ำกดั (มหำชน)                          รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2559 

 บรษัิทไดม้กีารลงทนุสรา้งโรงงานชบุสงักะสแีละโรงงานผลติเหล็กตะแกรงเพือ่เพิม่ศักยภาพ

ในการแข่งขันเป็นหลัก ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างรอใหก้ารลงทุนในโรงงานดังกล่าวถึง

จุดคุม้ทุนก่อน และบริษัทพจิารณาว่าสิง่ทีม่ีอยู่เพียงพอต่อการรับงานในอนาคตจงึยังไม่มี

แผนในการลงทนุใดๆ เพิม่เตมิ 

 วงเงนิสนิเชือ่-ค ้าประกัน จ านวน 5,919 ลา้นบาท เป็นหนังสอืค ้าประกันผลงานทีอ่อกใหก้ับ

ลกูคา้ตามเงือ่นไขของสญัญางาน 

 

เมือ่ไมม่กีารซกัถามอย่างใดเพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง โดยในวาระนี้ตอ้ง

ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และ

ผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตงิบการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสยีง

ดงันี ้ 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ านวน (เสยีง) 1,295,018,527 567,100 1,500 

รอ้ยละ 99.96 0.04 - 

  หมายเหต:ุ  จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน และในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้

มาประชมุเพิม่อกีจ านวน 1,203,966 เสยีง 
 

 

วาระที ่4 พจิารณาแตง่ต ันงกรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหนง่ตามวาระ 

 

ประธานฯ แจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีประธานฯ และกรรมการ

ทีต่อ้งออกตามวาระและไดรั้บการเสนอชือ่กลับเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง ขอออกจากทีป่ระชมุ

ระหวา่งการพจิารณาในวาระนี้ โดยมอบหมายใหน้ายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน์ ท าหนา้ทีเ่ป็นประธานฯ ใน

วาระนีแ้ทน และขอใหเ้ลขานุการเป็นผูช้ ีแ้จงรายละเอยีดตอ่ทีป่ระชมุ 

 

เลขานุการ ไดช้ีแ้จงวา่ ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับของบรษัิท

ขอ้ 17 ก าหนดใหใ้นการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน

หนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดย

จ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลอืกใหก้ลับเขา้มา

รับต าแหน่งอกีได ้และกรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลังจดทะเบยีน

บรษัิทนัน้ ใหจั้บสลากกัน สว่นปีหลังๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อก

จากต าแหน่ง 

 

ปัจจุบัน บรษัิทมกีรรมการทัง้ส ิน้ 9 ทา่น ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 นี้ มกีรรมการที่

ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก ่

1. นางสาวผกาวล ีเจยีรสวสัดิว์ฒันา    ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ 

2. นายนพดล ธรีะบตุรวงศก์ลุ       กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

3. นายเซงิ ว ูล ี               กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิาร 

ปัจจบุนับรษัิทยังไมม่กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการ

ทีม่สีว่นไดเ้สยีไดพ้จิารณาคณุสมบัตใินดา้นตา่งๆ โดยดถูงึความเหมาะสมดา้นคณุวฒุ ิ ประสบการณ์ 

และความเชีย่วชาญจากหลากหลายวชิาชพี รวมถงึผลการปฏบิัตงิานในฐานะกรรมการบรษัิทในชว่งที่

ผ่านมาแลว้ เห็นวา่กรรมการทัง้ 3 ทา่น มคีณุสมบัตเิหมาะสม สมควรไดรั้บการแตง่ตัง้กลับเขา้เป็น

กรรมการของบรษัิทตอ่อกีวาระหนึง่ โดยประวตัยิอ่และขอ้มลูของกรรมการทัง้ 3 ทา่น ปรากฏตามสิง่ที่

สง่มาดว้ย 3 ทีไ่ดส้ง่ไปพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุแลว้ 

 

คณะกรรมการไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง

อกีวาระหนึง่ โดยกรรมการล าดบัที ่1 และ 2 จะเป็นกรรมการอสิระ เนื่องจากมคีณุสมบัตสิอดคลอ้งกับ

ขอ้ก าหนดตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  
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เลขานุการ ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงในวาระนีโ้ดยพจิารณาการแตง่ตัง้กรรมการทลีะต าแหน่ง และ

แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกจิการที่ดี บริษัทจะเก็บบัตร

ลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทกุรายทีเ่ขา้ประชมุ ทัง้กรณี “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” โดย

เก็บบตัรที ่“ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” ในการแตง่ตัง้กรรมการทลีะราย เพื่อไปตรวจนับคะแนน

กอ่น หลังจากนัน้จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูท้ี ่ ”เห็นดว้ย” ในการพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ราย 

พรอ้มกนัในคราวเดยีว 

 

4.1   นางสาวผกาวล ีเจยีรสวสัดิว์ฒันา       (ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ) 

 

เลขานุการแจง้ใหท้ีป่ระชมุพจิารณาแตง่ตัง้ นางสาวผกาวล ีเจยีรสวัสดิว์ัฒนา กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง

เป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง โดย นางสาวผกาวล ีเจยีรสวัสดิว์ัฒนา ปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธาน

กรรมการ จบการศกึษาปรญิญาโททางดา้นบรหิารธุรกจิและปรญิญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ เป็นผูท้ีม่ ี

ประสบการณ์เกีย่วกับการบรหิารองคก์ร  และมคีวามรูเ้กีย่วกับระเบยีบขอ้บังคับของบรษัิทมหาชนเป็น

อย่างด ีซึง่ชว่ยใหค้ าแนะน าเกีย่วกับการวางแผนและการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานซึง่เป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการบรหิารงานและด าเนนิธรุกจิ 

 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพิม่เตมิหรอืไม ่ 

 

พตอ. เสรมิเกยีรต ิบ ารุงพฤกษ์ (ผูถ้อืหุน้) สอบถามวา่ ตามทีบ่รษัิทไม่มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการสรร

หาในการคัดเลอืกบคุคลเขา้ท าหนา้ทีก่รรมการ บรษัิทไดม้กีารเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคล

เขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการหรอืไม่ และขอสอบถามทีป่รกึษากฎหมายวา่บรษัิทไดม้กีาร

พจิารณาในเรือ่งคณุสมบตัติอ้งหา้มของบคุคลทีเ่สนอชือ่เขา้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการหรอืไม ่

 

นายอุน่ศกัดิ ์แสงอาสภวริยิะ ชีแ้จงวา่ บรษัิทไดม้กีารแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลเขา้รับการพจิารณา

เลอืกตัง้เป็นกรรมการ แตไ่ม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดเสนอชือ่บคุคลเขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

และทางบรษัิทไดม้กีารพจิารณาแลว้วา่บุคคลทีเ่สนอชือ่เขา้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการไม่มลีักษณะ

ตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากดั และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

 

เมือ่ไม่มกีารซักถามหรอืเสนอแนะอย่างใดเพิม่เตมิอกี จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาการแตง่ตัง้นางสาว

ผกาวล ีเจยีรสวัสดิว์ัฒนา กลับเขา้เป็นกรรมการอกีวาระหนึง่ วาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อื

หุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตแิตง่ตัง้ นางสาวผกาวล ีเจยีรสวัสดิว์ัฒนา ทีต่อ้งออกจากต าแหน่ง

ตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตอ่อกีวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ านวน (เสยีง) 1,295,153,327 172,800 261,000 

รอ้ยละ 99.99 0.01 - 

หมายเหต:ุ จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงไมนั่บเป็นฐานในการนับคะแนน 

 

4.2   นายนพดล ัรีะบุตรวงศก์ุล      (กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ)  

 

เลขานุการแจง้ใหท้ีป่ระชุมพจิารณาแต่งตัง้ นายนพดล ธรีะบุตรวงศก์ุล กลับเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยนายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระและ

กรรมการตรวจสอบ จบการศกึษาปรญิญาโทสาขาการเงนิและปรญิญาตรสีาขาบัญช ีเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้

เชีย่วชาญทางดา้นบญัชแีละการเงนิเป็นอยา่งด ีชว่ยใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการจัดท าบัญช ีการวางแผน

เกีย่วกบัภาษีอากร และเป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการบัญชแีละการเงนิอย่างเพยีงพอในการ

ท าหนา้ทีส่อบทานงบการเงนิไดต้ามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอกี จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาการแต่งตัง้ นายนพดล ธรีะบุตรวงศก์ุล 

กลับเขา้เป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง วาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้ง

มากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตแิต่งตัง้ นายนพดล ธรีะบุตรวงศก์ุล ทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตาม

วาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตอ่อกีวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ านวน (เสยีง) 1,295,326,127 0 261,000 

รอ้ยละ 100.00 0.00 - 

หมายเหต:ุ  จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงไมนั่บเป็นฐานในการนับคะแนน 

 

4.3   นายเซงิ ว ูล ี             (กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิาร)  

 

เลขานุการแจง้ใหท้ีป่ระชมุพจิารณาแตง่ตัง้ นายเซงิ ว ูล ีกลับเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอกีวาระ

หนึ่ง  โดย นายเซงิ วู ล ีปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิัตกิาร เป็น

ทายาทของ นายคลิ ยัง ล ีประธานกรรมการบรหิารและเป็นผูก้่อตัง้บรษัิท และเป็นนอ้งชายของนาย

หยัง เจนิ ล ีประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร จบการศกึษาดา้นการจัดการทั่วไป เป็นผูม้สีว่นชว่ยบรหิารงาน

ในบรษัิทตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 โดยเป็นผูด้แูลดา้นการตลาด ตดิตอ่ประสานงานและมคีวามสมัพันธอ์ัน

ดกีบัตวัแทนของลกูคา้ เป็นหนึง่ในผูบ้รหิารทีม่สีว่นชว่ยใหบ้รษัิทสามารถขยายธุรกจิรับงานจากลกูคา้

ตา่งประเทศและเตบิโตมาจนถงึปัจจุบนั  

 

เมือ่ไมม่กีารซกัถามอยา่งใดเพิม่เตมิอกี จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาการแตง่ตัง้  นายเซงิ ว ูล ีกลับเขา้

เป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง วาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตแิตง่ตัง้ นายเซงิ ว ูล ีทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเขา้ด ารง

ต าแหน่งเป็นกรรมการตอ่อกีวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ านวน (เสยีง) 1,291,396,946 3,927,181 263,000 

รอ้ยละ 99.70 0.03 - 

หมายเหต:ุ  จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงไมนั่บเป็นฐานในการนับคะแนน 

 

 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิ าหนดมา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 

นางสาวผกาวล ีเจยีรสวัสดิว์ัฒนา ไดก้ลับเขา้ท าหนา้ทีเ่ป็นประธานทีป่ระชมุ และไดข้อใหเ้ลขานุการ 

ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ  

 

เลขานุการ ไดช้ีแ้จงวา่ ตามพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดวา่การ

จา่ยคา่ตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ย

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

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจ าปี 2559 ไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากทีป่ระชุม

คณะกรรมการบรษัิท โดยเปรียบเทยีบอา้งองิจากบรษัิทจดทะเบยีนทีอ่ยู่ในกลุ่มธุรกจิเดยีวกัน ระดับ

รายได ้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการ

ด าเนนิงานของบรษัิทและภาระหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของกรรมการ 

คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 มรีายละเอยีดดงันี ้

1. พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559 โดยใหค้งอัตราเดยีวกับปี 2558 

แบง่เป็น 
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 ประัานกรรมการ กรรมการ 
ประัานกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

คา่เบีย้ประชมุ 

(บาท/คน/ครัง้) 

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

คา่ตอบแทนรายเดอืน 

(บาท/คน/เดอืน) 

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

คา่เดนิทาง  

(บาท/คน/ครัง้) 

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

คา่ทีพ่ัก  

(กรณีมคีวามจ าเป็น)  

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

   หมายเหตุ: 1) เบีย้ประชมุจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ 

 2) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารพจิารณาไมรั่บเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนในสว่นนี ้

 

2. พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิค่าบ าเหน็จประจ าปี ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 โดยพจิารณา

จากผลการด าเนนิงานโดยใหค้ านวณจ่ายตามระยะเวลาทีก่รรมการด ารงต าแหน่ง และมอบหมาย

ใหค้ณะกรรมการด าเนนิการจัดสรรคา่บ าเหน็จประจ าปีใหก้บักรรมการแตล่ะทา่นตามทีเ่ห็นสมควร  

 

โดยมูลมา่รวมมา่ตอบแทนท ันงสองสว่น มจี านวนเงนิไมเ่กนิ 9.5 ลา้นบาท 

 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพิม่เตมิหรอืไม ่ 

 

พตอ. เสริมเกยีรต ิบ ารุงพฤกษ์ (ผูถ้ือหุน้) มีขอ้เสนอแนะว่า บริษัทควรมีการพจิารณาและก าหนด

กรอบในการเบกิคา่เดนิทางและคา่ทีพั่กของกรรมการใหช้ดัเจน เชน่ เดนิทางดว้ยพาหนะใด ใหเ้บกิคา่

เดนิทางไดไ้ตรมาส/ปีละกีค่รัง้ หากโดยสารเครื่องบนิควรเป็นทีน่ั่งระดับใด ทีพั่กควรเป็นระดับใด/

หอ้งพักชนดิใด  

 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุส าหรับขอ้เสนอแนะ 

 

เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ท่านใดซักถามหรือเสนอแนะอย่างใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุม

พจิารณาอนุมัต ิคา่ตอบแทนกรรมการตามทีเ่สนอ ในวาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ย

คะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะ

ทีม่าประชมุ 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ านวน (เสยีง) 1,286,891,627 8,187,600 515,700 

รอ้ยละ 99.33 0.63 0.04 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะมาประชมุเพิม่อกีจ านวน 7,800 เสยีง 

 

 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ันงผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2559 และก าหนดมา่ตอบแทนประจ าปี 2559 

 

ประธานฯ ไดข้อใหน้ายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์ประธานกรรมการตรวจสอบ น าเสนอรายละเอยีดในวาระนี้

ตอ่ทีป่ระชมุ  

 

นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน์ น าเสนอรายละเอยีดตอ่ทีป่ระชมุ วา่ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด 

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

จ านวนเงนิคา่สอบบญัชขีองบรษัิททกุปี ในการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชจีะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีก็ได ้

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาการปฎบิตังิานของส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ในปีทีผ่่าน

มา มีความเห็นว่า ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และผูส้อบบัญชีของส านักงานมีความ

เชีย่วชาญดา้นการตรวจสอบธุรกจิบริการรับเหมาก่อสรา้ง รวมทัง้ใหค้ าแนะน าและใหค้ าปรกึษาใน

เรือ่งเกีย่วกับบัญช ีภาษีอากร และระบบควบคมุภายในไดเ้ป็นอย่างด ีดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ



 
11 บริษทั บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี จ ำกดั (มหำชน)                          รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2559 

จงึเห็นควรใหเ้สนอคณะกรรมการพจิารณาเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้

ผูส้อบบญัชจีากส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ไดแ้ก ่ 

 นางเกษร ี ณรงคเ์ดช  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่0076  หรอื  

 นางณัฐสรัคร ์ สโรชนันทจ์นี  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4563  หรอื  

 นายชยัยทุธ  องัศวุทิยา ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3885  

เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท ประจ าปี 2559 พรอ้มเสนอใหพ้จิารณาและอนุมัตคิา่สอบบัญชขีองบรษัิท 

ประจ าปี 2559 เป็นเงนิจ านวน 1,410,000 บาท 

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

กอ่นทีบ่รษัิทจะแปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชน ตัง้แตพ่.ศ. 2550 ซึง่คณะกรรมการบรษัิทเห็นวา่ ผูส้อบ

บัญชจีากส านักงาน เอ.เอ็ม.ท ีแอสโซซเิอท ปฏบิัตงิานไดอ้ย่างดตีลอดมา ดังนัน้ เมือ่บรษัิทไดแ้ปร

สภาพเป็นบรษัิทมหาชนและเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยใ์นปี พ.ศ. 2556 บรษัิทจงึไดแ้ตง่ตัง้

ใหส้ านักงาน เอ.เอ็ม.ท ีแอสโซซเิอท ท าหนา้ทีผู่ส้อบบัญขตีอ่ไป โดยมรีายชือ่ผูท้ าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบ

บญัชใีนชว่งเวลาทีผ่า่นมาดงันี ้

 

ระยะเวลากอ่น 

เขา้จดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัย ์

ระยะเวลาภายหลงั 

เขา้จดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัย ์

รายชือ่ผูส้อบบญัช ี
เลขทีผู่ส้อบ

บญัชรีบัอนุญาต 

ปี 2550 – ปี 2555 ปี 2556  นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี 4563 

- ปี 2557 – ปี 2558  นางเกษร ีณรงคเ์ดช 0076 

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

เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีกบับรษัิท/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาการปฎบิตังิานของส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ในปีทีผ่่าน

มา มีความเห็นว่า ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และผูส้อบบัญชีของส านักงานมีความ

เชีย่วชาญดา้นการตรวจสอบธุรกจิบริการรับเหมาก่อสรา้ง รวมทัง้ใหค้ าแนะน าและใหค้ าปรกึษาใน

เรือ่งเกีย่วกับบัญช ีภาษีอากร และระบบควบคมุภายในไดเ้ป็นอย่างด ีดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ

จงึเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้ ส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท เป็นผูส้อบบัญชขีอง

บรษัิทอกีวาระหนึง่ ส าหรับคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2559 ทีส่ านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ไดเ้สนอ

มานัน้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่มคีวามเหมาะสมกับประเภทธรุกจิและขนาดธรุกรรมของบรษัิท 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษัิท 

มา่บรกิาร 
มา่ตอบแทน  

ปี 2558 

มา่ตอบแทน  

ปี 2559 

เพิม่ข ึนน 

(บาท) 

มา่สอบบญัช ี    

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

- คา่สอบทานงบการเงนิประจ าปีของบรษัิทรว่ม 

(บาท) 20,000 20,000 - 

- คา่สอบทานงบการเงนิระหวา่งกาล  

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

- คา่สอบทานงบการเงนิระหวา่งกาลของบรษัิทรว่ม 

จ านวน 3 ไตรมาส (บาท) 30,000 60,000 30,000 

- คา่สังเกตกุารณ์ตรวจนับสต็อคคงเหลอื  

(บาท/ครัง้) 30,000  30,000  -  

รวมมา่สอบบญัช ีส าหรบัปี (บาท) 1,200,000 1,410,000 210,000 

มา่บรกิารอืน่    

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

           หมายเหตุ: คา่บรกิารขา้งตน้ไมร่วมคา่ใชจ้่ายอืน่ ซึง่ผูส้อบบัญชจีะเรยีกเก็บตามคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้  

(1) นางเกษร ี ณรงคเ์ดช  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่0076  หรอื 

(2) นางณัฐสรัคร ์ สโรชนันทจ์นี  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4563  หรอื 

(3) นายชยัยุทธ  องัศวุทิยา  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3885 



 
12 บริษทั บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี จ ำกดั (มหำชน)                          รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2559 

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

ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณากลัน่กรอง และคณะกรรมการบรษัิทไดเ้ห็นชอบแลว้ 

 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพิม่เตมิหรอืไม ่ 

นายอัศนนท ์วาดสันทัด (ผูถ้อืหุน้) สอบถามว่า ค่าสอบบัญชทีีเ่พิ่มขึน้จากธุรกรรมทีเ่พิม่ขึน้ อยาก

ทราบวา่เป็นธรุกรรมใด 

นายนพดล ธรีะบุตรวงศก์ุล ชีแ้จงว่า ธุรกรรมทีเ่พิม่ขึน้เป็นการเพิม่ขึน้ของจ านวนรายการ ซึง่ผูส้อบ

บญัชจีะมกีารก าหนดคา่ตอบแทนตามปรมิาณงานทีจ่ะตอ้งตรวจสอบ 

 

เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ท่านใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุม

พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผูส้อบบัญช ีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญช ีประจ าปี 2559 ตามทีเ่สนอ 

ในวาระนีต้อ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู ้

ถอืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

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

รายชือ่ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท ส าหรับปี 2559  

(1) นางเกษร ี ณรงคเ์ดช  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่0076  หรอื 

(2) นางณัฐสรัคร ์ สโรชนันทจ์นี  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4563  หรอื 

(3) นายชยัยุทธ  องัศวุทิยา  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3885 

และอนุมัตคิา่สอบบญัชปีระจ าปี 2559 เป็นเงนิจ านวน 1,410,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ านวน (เสยีง) 1,294,198,927 1,013,000 383,000 

รอ้ยละ 99.92 0.08 - 

หมายเหต:ุ   จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงไมนั่บเป็นฐานในการนับคะแนน  

 

 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัจิา่ยเงนิปันผล ส าหรบัผลประกอบการปี 2558 เป็นเงนิสด 

 

ประธานฯ ไดข้อให ้นางจันทรจ์ริา สมัครไทย น าเสนอรายละเอยีดในวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ 

 

นางจันทรจ์ริา สมัครไทย น าเสนอรายละเอยีดตอ่ทีป่ระชมุวา่ บรษัิทมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อื

หุน้ในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธจิากงบเฉพาะกจิการภายหลังหักภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล

และหลังหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ฎหมายก าหนดและตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บังคับของ

บรษัิท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงนิปันผลดังกลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กับความจ าเป็นและ

ความเหมาะสมอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร 

 

ปี 2558 นี้ บรษัิทมผีลประกอบการก าไรสทุธจิากงบการเงนิเทา่กับ 1,319 ลา้นบาท คดิเป็นก าไรต่อ

หุน้ 0.83 บาทต่อ ซึง่บรษัิทไดพ้จิารณาอย่างรอบคอบโดยค านึงถงึสภาวะการประกอบธุรกจิ สภาวะ

ทางการตลาด โอกาสในการลงทุนและปัจจัยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ พบว่าบริษัทมกีระแสเงนิสดเพียง

พอทีจ่ะจา่ยเงนิปันผลในอัตราหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนไม่เกนิ 800 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น

สัดสว่นรอ้ยละ 60.65 ของก าไรสทุธสิ าหรับปี ซึง่เป็นการจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2558 

และก าไรสะสมในส่วนของก าไรจากกจิการทีไ่ดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทัง้นี้ เงนิปันผล

ดงักลา่วจะไดรั้บยกเวน้ ไมต่อ้งหักภาษี ณ ทีจ่า่ย และไมส่ามารถน าไปเครดติภาษีได ้

เห็นสมควรใหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการปี 

2558 โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

 อนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสด ในอัตราหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นเงนิ จ านวนไม่เกนิ 

800,000,000 บาท  



 
13 บริษทั บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี จ ำกดั (มหำชน)                          รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2559 

ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสมในสว่นของก าไรจากกจิการที่

ไดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) ดังนัน้ เงนิปันผลดังกล่าวจงึไดรั้บยกเวน้ใหไ้ม่ตอ้งหักภาษี ณ ที่

จา่ย  

 

โดยจะก าหนดใหว้ันพุธที ่4 พฤษภาคม 2559 เป็นวันก าหนดสทิธผิูถ้ ือหุน้ในการไดรั้บเงินปันผล 

(Record Date) และก าหนดใหร้วบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ดว้ยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน้ใน

วนัจันทรท์ี ่9 พฤษภาคม 2559 และก าหนดวนัจา่ยปันผลในวนัพฤหัสบดทีี ่19 พฤษภาคม 2559 

 

เมือ่ไมม่กีารซกัถามอย่างใดเพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง โดยในวาระนี้ตอ้ง

ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และ

ผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลเป็นเงนิสด ในอัตราหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นเงนิ

จ านวนไม่เกนิ 800,000,000 บาท ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายเงนิปันผลจากก าไร

สะสมในสว่นของก าไรจากกจิการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งหักภาษี ณ 

ทีจ่า่ย ตามรายละเอยีดทีป่ระธานเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ านวน (เสยีง) 1,295,586,927 0 8,000 

รอ้ยละ 100.00 0.00 - 

 

หมายเหต:ุ  จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงไมนั่บเป็นฐานในการนับคะแนน  

 

 

วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

 

ประธานฯ แจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่ ไดม้กีารพจิารณาครบถว้นตามระเบยีบวาระตา่งๆ ทีไ่ดก้ าหนดในหนังสอื

เชญิประชมุแลว้ ส าหรับในกรณีทีจ่ะมกีารเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งอืน่ๆ นัน้ จะตอ้งมผีูถ้อืหุน้

เห็นชอบดว้ยจ านวนหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 

 

ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งอืน่ใดเป็นระเบยีบวาระพจิารณาเพิม่เตมิ 

 

เมือ่ไม่มผีูใ้ดสอบถามหรือแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการ

ประชมุ 

 

ปิดประชุมเวลา 15.57 น.  

 

      ลงชือ่        - ผกาวล ีเจยีรสวสัดิว์ฒันา -          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  ) 


