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หนงัสอืเชญิประชุม 
สำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี  

2560 
 

 

วนัศกุรท์ ี ่28 เมษำยน 2560 เวลำ 09.30 น.  
 

ณ หอ้งชาเทรยีมบอลรูม ชัน้ 4 โรงแรมชาเทรยีม รเิวอรไ์ซด ์

เลขที ่28 ถนนเจรญิกรุง ซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 

 

 

เร ิม่ลงทะเบยีนต ัง้แตเ่วลำ 8.30 น. 

กรุณาน าหนังสอืมอบฉันทะซึง่พมิพบ์ารโ์คด้มาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนในวนัประชมุดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งดแจกของทีร่ะลกึ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางทีห่น่วยงานก ากับดแูลไดร้ณรงคใ์ห ้

ลด/เลกิการแจกของช าร่วยในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้  

 

บรษัิทยังคงจัดอาหารวา่งไวรั้บรองส าหรับผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะทีม่าร่วมประชมุ (1 ทา่นตอ่ 1 ชดุ) 
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วนัที ่18 เมษายน 2560 

 

เรือ่ง ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1. ส าเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 

 2. รายงานประจ าปี 2559 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 

 

ดว้ยคณะกรรมการของบริษัทไดม้ีมตใิหเ้รียกประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2560 ขึน้ในวันศุกร์ที่ 28 

เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ หอ้งชาเทรยีมบอลรูม ชัน้ 4 โรงแรมชาเทรยีม รเิวอรไ์ซด ์เลขที ่28 ถนนเจรญิกรุง 

ซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ดงัตอ่ไปนี ้

 

 

วำระที ่1 พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2559 เมือ่วนัที ่25 

เมษำยน 2559 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:   การประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ทางบรษัิทได ้

จัดท ารายงานการประชุมเสร็จสิน้และไดน้ าส่งกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่

กฎหมายก าหนด นอกจากนี้บรษัิทไดเ้ผยแพร่รายงานการประชมุบนเว็บไซดข์องบรษัิท

และไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุฉบับนี้แลว้ โดยมรีายละเอยีดตาม 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1  

 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้

ประจ าปี 2559 เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2559   

 

การลงมต:ิ วาระนีต้อ้งผา่นมตรัิบรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 

วำระที ่2 รบัทรำบผลกำรด ำเนนิงำนในปี 2559 และรำยงำนประจ ำปี 2559  

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:   บรษัิทไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 ไวใ้นรายงานประจ าปี 

2559 ทีไ่ดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุฉบับนี้แลว้ โดยมรีายละเอยีด

ตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 

และรายงานประจ าปี 2559  

 

การลงมต:ิ วาระนีเ้ป็นการรับทราบ จงึไมม่กีารลงมตใินวาระนี้ 
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วำระที ่3 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิส ำหรบัปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 

 

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

ก าหนดว่าคณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารท างบดุลและบัญชกี าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุด

ของรอบปีบญัชขีองบรษัิท เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของ

บรษัิท ส าหรับปี 2559 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2559 ซึง่ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบ

บญัชรัีบอนุญาตแลว้ โดยผูส้อบบัญชไีดแ้สดงความเห็นวา่ งบการเงนิดังกลา่วไดแ้สดง

ฐานะการเงนิของบรษัิท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 และผลการด าเนินงานและกระแส

เงนิสด ส าหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกัน โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคัญตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทไดส้อบทานงบการเงนิ

ดังกล่าวเรียบรอ้ยแลว้ โดยมีรายละเอยีดปรากฏตามงบการเงนิซึง่เป็นส่วนหนึ่งของ

รายงานประจ าปี 2559 ซึง่ไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุฉบับนี้แลว้ 

โดยมรีายละเอยีดตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2  

 

 ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิทในปี 2559 ทีผ่า่นมา สรุปสาระสาคัญ

ไดด้งันี ้

 

งบกำรเงนิของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 (หนว่ย : ลำ้นบำท) 

สนิทรัพยร์วม 5,139.25 

หนีส้นิรวม 404.21 

ทนุช าระแลว้ 400.00 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 4,735.04 

รายไดร้วม 5,324.53 

รายไดต้ามสญัญา 5,202.18 

ก าไรสทุธ ิ 112.35 

ก าไรตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้) 0.07 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปี 2559 สิน้สดุวันที ่

31 ธันวาคม 2559 ซึง่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต และไดผ้่านการ

สอบทานความถูกตอ้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได ้

เห็นชอบแลว้ 

 

การลงมต:ิ  วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
 

วำระที ่4 พจิำรณำอนุมตักิำรจำ่ยเงนิปนัผลส ำหรบัผลประกอบกำรปี 2559 เป็นเงนิสด 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:  บรษัิทมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ในอัตราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิ

จากงบเฉพาะกจิการภายหลังหักภาษีเงินไดน้ิตบิุคคลและหลังหักส ารองต่างๆ ทุก

ประเภทตามทีก่ฎหมายก าหนดและตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บังคับของบรษัิท อย่างไรก็

ตาม การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กับความจ าเป็นและ

ความเหมาะสมอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร โดยคณะกรรมการบรษัิท

อาจจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว และเมือ่ไดจ้่ายเงนิปันผล

ระหวา่งกาลแลว้ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

  จากผลการด าเนินงานปี 2559 บรษัิทมผีลประกอบการก าไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะ

กจิการจ านวน 112.35 ลา้นบาท บรษัิทจงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะจ่ายเงนิปันผลจากผลการ

ด าเนินงานปี 2559 และจากก าไรสะสมเป็นเงนิสดในอัตราหุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็น

เงินจ านวนไม่เกิน 400 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 356.03 ของก าไรสุทธิ

ส าหรับปีตามงบเฉพาะกจิการ โดยเป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิท   
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  ขอ้มลูเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปันผลในปีทีผ่่านมามดีงันี้ 

รำยละเอยีดกำรจำ่ยเงนิปนัผล ปี 2558 ปี 2559 

1. ก าไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) 1,319.24 112.35 

2. จ านวนหุน้ (หุน้) 1,599,999,999 1,599,999,999 

3. เงนิปันผลจ่ายตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 

 เงนิปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 

 เงนิปันผลงวดสดุทา้ย (บาท/หุน้) 

0.50 

- 

0.50 

0.250 

0.125 

0.125 

4. เงนิปันผลจ่ายทัง้ส ิน้ (ลา้นบาท) ไมเ่กนิ 800 ไมเ่กนิ 400 

5. อัตราเงนิปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 60.65 356.03 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปี 

2559 และการจ่ายเงนิปันผลจากผลประกอบการปี 2559 และจากก าไรสะสมในอัตรา

หุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนไม่เกนิ 400 ลา้นบาท ซึง่แบง่เป็นการจ่ายเงนิปัน

ผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ละ 0.125 บาท เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 และจะ

จา่ยเงนิปันผลงวดสดุทา้ยในอตัราหุน้ละ 0.125 บาท 

 ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมในสว่นของก าไร

จากกจิการที่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดังนั้น เงนิปันผลดังกล่าวจึงไดรั้บ

ยกเวน้ใหไ้มต่อ้งหักภาษี ณ ทีจ่า่ย  

 โดยจะก าหนดใหว้ันพุธที ่15 มนีาคม 2560 เป็นวนัก าหนดสทิธผิูถ้อืหุน้ในการไดรั้บเงนิ

ปันผล (Record Date) และก าหนดให ้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ ง

พระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ข

เพิ่มเตมิ) ดว้ยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน้ในวันพฤหัสบดทีี่ 16 มีนาคม 2560 

และก าหนดวันจ่ายปันผลในวันพฤหัสบดทีี ่11 พฤษภาคม 2560 โดยจะจ่ายเมือ่ไดรั้บ

การอนุมัตจิากทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 แลว้ 

การลงมต:ิ   วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 
วำระที ่5 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 

 

 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้เสนอชือ่บุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ

ล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถ้ือหุน้ ซึง่ปรากฎว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้เสนอชือ่บุคคลเขา้รับการ

พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด 

 

ปัจจุบนั บรษัิทมกีรรมการทัง้ส ิน้ 9 ทา่น ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 นี ้มี

กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก ่

  1)  นายคลิ ยัง ล ี                  ประธานกรรมการบรหิาร 
2)  นายเชงิ จนิ ล ี       ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ ฝ่ายงานโครงการ 

3)  นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์    กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
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บรษัิทยังไมม่กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบรษัิทซึง่ไม่

รวมกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีไดพ้จิารณาคุณสมบัตใินดา้นต่างๆ โดยพิจารณาถงึความ

เหมาะสมดา้นคณุวฒุ ิประสบการณ์ และความเชีย่วชาญจากหลากหลายวชิาชพี รวมถงึ

ผลการปฏบิัตงิานในฐานะกรรมการบรษัิทในช่วงที่ผ่านมาแลว้ เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 

ท่านซึง่ครบต าแหน่งตามวาระมคีุณสมบัตเิหมาะสม สมควรไดรั้บการแต่งตัง้กลับเขา้

เป็นกรรมการของบรษัิทต่ออกีวาระหนึ่ง โดยประวัตยิ่อและขอ้มูลของกรรมการทัง้ 3 

ทา่น ปรากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเขา้

ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง และเห็นควรเสนอใหน้ายบุญช่วย ก่อกจิโรจน์ ไดรั้บการ

แต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ  เนื่องจากมคีณุสมบัตสิอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดตามขอ้บังคับ

ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 

การลงมต:ิ  วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 

วำระที ่6 พจิำรณำอนุมตักิำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2560 

 

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

ก าหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมตขิองที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ซึ่ง

ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ 

ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ ส าหรับการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษัิทประจ าปี 2560 

ไดผ้่านการพจิารณาอย่างรอบคอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทโดยใชแ้นวปฏบิัติ

เดมิในการเปรียบเทยีบอา้งองิจากบรษัิทจดทะเบยีนทีอ่ยู่ในกลุ่มธุรกจิเดยีวกัน ระดับ

รายไดแ้ละระดับมูลค่าหลักทรัพยต์ามราคาตลาดในชว่งเดยีวกัน รวมถงึพจิารณาจาก

ผลการด าเนินงานของบริษัทและภาระหนา้ที่ความรับผิดชอบของกรรมการแลว้ 

เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 ใหค้งอัตราเดยีวกับปี 2559 

โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

1) พจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560  

 
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) พจิารณางดเงนิบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2559 

 
รวมคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 เป็นจ านวนไมเ่กนิ 3 ลา้นบาท 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560

ตามทีเ่สนอ 
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การลงมต:ิ  วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุ 

 

 

วำระที ่7 พจิำรณำอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดคำ่ตอบแทนประจ ำปี 2560 
 

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  

 

เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทพรอ้มเสนอใหพ้ิจารณาและอนุมัตคิ่าสอบบัญชขีองบรษัิท 

ประจ าปี 2560 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 มี

มาตรฐานการท างานที่ด ีมีความเชีย่วชาญในการสอบบัญช ีและปฏิบัตหินา้ทีไ่ดเ้ป็น

อยา่งดตีลอดมา ดงันัน้ เมือ่บรษัิทไดแ้ปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนและเขา้จดทะเบยีนใน

ตลาดหลักทรัพยใ์นปี พ.ศ. 2556 บรษัิทจงึไดแ้ตง่ตัง้ใหส้ านักงาน เอ.เอ็ม.ท ีแอสโซซิ

เอท ท าหนา้ทีผู่ส้อบบัญชตีอ่ไป โดยมรีายชือ่ผูท้ าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบัญชใีนชว่งเวลาที่

ผา่นมาดงันี ้

 

ระยะเวลำกอ่น 

เขำ้จดทะเบยีนใน

ตลำดหลกัทรพัย ์

ระยะเวลำภำยหลงั 

เขำ้จดทะเบยีนใน

ตลำดหลกัทรพัย ์

รำยชือ่ผูส้อบบญัช ี
เลขทีผู่ส้อบ

บญัชรีบัอนุญำต 

ปี 2550 – ปี 2555 ปี 2556  นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี 4563 

- ปี 2557 – ปี 2559 นางเกษร ีณรงคเ์ดช 0076 

 

ทัง้นี้ ผูส้อบบัญชตีามรายชือ่ที่เสนอ และส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ไม่มี

ความสัมพันธ ์หรอืเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีกับบรษัิท/บรษัิทร่วม/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 

 

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 2560 ที่ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ไดเ้สนอมานั้น 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาเปรยีบเทยีบกับปรมิาณงานและอัตราคา่สอบบัญชี

ของบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ในระดับเดยีวกันแลว้เห็นวา่มคีวามเหมาะสมกับประเภทธุรกจิ

และขนาดธรุกรรมของบรษัิท 
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อนึ่ง ส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ไม่ไดท้ าหนา้ทีผู่ส้อบบัญชขีองบรษัิทร่วม 

Aus-Com Training Services Pty Ltd เนื่องจากเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศ

ออสเตรเลยี มกีารด าเนนิงานและส านักงานตัง้อยูใ่นประเทศออสเตรเลยี 

 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษัิท 

คำ่บรกิำร 
คำ่ตอบแทน 

ปี 2559 

คำ่ตอบแทน 

ปี 2560 

เพิม่ข ึน้ 

(บำท) 

คำ่สอบบญัช ี(Audit Fee):    

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

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

- 

- คา่สอบทานงบการเงนิระหวา่งกาล จ านวน 

3 ไตรมาส (บาท) 720,000 720,000  
- 

- คา่สอบทานงบการเงนิระหวา่งกาลของ

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

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

รวมคำ่สอบบญัชสี ำหรบัปี (บำท) 1,410,000 1,410,000 - 

คำ่บรกิำรอืน่ (Non-Audit Fee):    

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

หมายเหต ุ ค่าบริการขา้งตน้ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ซึ่งผูส้อบบัญชีจะเรียกเก็บตาม
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

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

คา่ตอบแทนประจ าปี 2560 ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณากลั่นกรอง และ

คณะกรรมการบรษัิทไดเ้ห็นชอบแลว้ 

การลงมต:ิ  วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 

วำระที ่8 พจิำรณำเรือ่งอืน่ๆ (ถำ้ม)ี 

 

บรษัิทก าหนดรายชือ่ผูถ้ ือหุน้ที่มีสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 15 

มนีาคม 2560 และใหร้วบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยฯ์ โดยวธิี

ปิดสมดุทะเบยีนในวนัพฤหัสบดทีี ่16 มนีาคม 2560  

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

2560 ฉบับนี้  พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไวใ้นเว็บไซต์ของบริษัท 

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

ผูถ้อืหุน้ท่านใดมคี าถามตอ้งการใหบ้รษัิทชีแ้จงในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกับระเบยีบวาระการประชมุในครัง้นี้ สามารถ

จัดสง่ค าถามลว่งหนา้ใหบ้รษัิทภายในวนัพฤหัสบดทีี ่20 เมษายน 2560 ไดท้ีอ่เีมล ์ir@bjc1994.com 

 

จงึขอเรียนเชญิท่านผูถ้ือหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ังกล่าว หากผูถ้ือหุน้ท่านใด

ประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอืน่หรอืกรรมการอสิระของบรษัิทเป็นผูรั้บมอบฉันทะเพื่อเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงแทน 

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

พรอ้มหนังสอืนี้ พรอ้มแนบหลักฐานตามทีก่ าหนด และสง่เอกสารกลับมาถงึบรษัิทภายในวันพฤหัสบดทีี ่20 เมษายน 

2560 รายละเอยีดวธิกีารลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้และการมอบฉันทะปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 ทัง้นี ้

http://www.bjc1994.com/
mailto:ir@bjc1994.com
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เพื่อใหก้ารลงทะเบยีนในการเขา้ประชมุผูถ้ือหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิง่ขึน้ ผูถ้ ือหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะ

สามารถลงทะเบยีนพรอ้มยืน่เอกสารเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชมุไดต้ัง้แต่เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไป  โดย

บรษัิทไดจั้ดเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดในหนังสอืมอบฉันทะใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉันทะทีม่าลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วม

ประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยแลว้ 

 ขอแสดงความนับถอื 

 บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

 (นางสาวผกาวล ีเจยีรสวัสดิว์ฒันา)  

 ประธานกรรมการ 

 

 

หมำยเหต ุ: บรษัิทน าสง่รายงานประจ าปี 2559 ใหผู้ถ้อืหุน้ในรูปของซดีรีอม ทัง้นี้ หากผูถ้อืหุน้ใดมคีวามประสงค์

จะขอรับรายงานประจ าปี 2559 ในแบบรูปเล่ม กรุณาตดิต่อขอรับไดท้ี่เลขานุการบรษัิท โดยกรอก

รายละเอยีดแสดงความจ านงในแบบฟอรม์ขอรับรายงานประจ าปี และ/หรอื งบการเงนิ (ตามสิง่ทีส่ง่มา

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

 

 

ส านักเลขานุการบรษัิท 

โทรศพัท ์ 08 9834 0647 

อเีมล ์ ir@bjc1994.com 

 

mailto:ir@bjc1994.com
mailto:ir@bjc1994.com
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2559  

บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) 

______________________________________ 

 

 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบันยัน 1 ชัน้ 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ 

เลขที ่21/100 ถนนสาทรใต ้เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โดยม ีนางสาวผกาวล ีเจยีรสวัสดิว์ฒันา ประธานกรรมการ 

บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ท าหนา้ทีเ่ป็นประธานทีป่ระชมุ (“ประธานฯ”) และ นางสาว

นภสร ธรรมพทิกัษ์ เลขานุการบรษัิท ท าหนา้ทีเ่ป็นเลขานุการทีป่ระชมุ (“เลขานุการ”) 

เร ิม่ประชุมเวลำ 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 หุน้ครบเป็นองคป์ระชมุตามกฎหมายและตามขอ้บังคับของบรษัิท จงึขอเปิดการประชมุสามัญผูถ้อื

หุน้ประจ าปี 2559 และขอใหเ้ลขานุการแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร ทีป่รกึษากฎหมาย ผูส้อบบัญช ีทีเ่ขา้ร่วมประชุม 

และอธบิายหลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้

 เลขานุการกล่าวแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ที่ปรึกษากฎหมาย ผูส้อบบัญชี ที่เขา้ร่วมประชุม 

ตามล าดบัดงันี ้

กรรมกำรทีเ่ขำ้รว่มประชุม 

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 

 

กรรมกำรทีไ่มเ่ขำ้รว่มประชุม 

1. นายย ูยนู    กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่ญัชแีละการเงนิ 

 

ผูบ้รหิำรและพนกังำนทีเ่ขำ้รว่มประชุม 

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  
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เลขานุการไดแ้จง้หลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุดงันี ้ 

 

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 

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 จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูท้ี่ ”เห็นดว้ย” ใน

การพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 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 านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจม ี

ผูถ้อืหุน้เขา้มาประชมุเพิม่ขึน้ในแตล่ะวาระ 

 เลขานุการบรษัิทไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ จากการทีบ่รษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องทีเ่ห็นว่า

สมควรบรรจุเป็นวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้และใหเ้สนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ รวมทัง้ใหผู้ ้

ถอืหุน้สง่ค าถามทีเ่กีย่วกับวาระการประชมุลว่งหนา้ก่อนการประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ปรากฏวา่ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเพื่อ

บรรจุเป็นวาระ หรอืเสนอชือ่บุคคลเขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ หรอืสง่ค าถามทีเ่กีย่วกับวาระการประชมุ

ลว่งหนา้แตอ่ยา่งใด 

 

 ก่อนเริม่การประชมุ ประธานฯ ไดเ้ชญิ นายหยัง เจนิ ล ีประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กล่าวถงึภาพรวมผลการ

ด าเนนิงานในปี 2558 และทศิทางการด าเนนิธรุกจิในปี 2559 

 

 นายหยัง เจนิ ล ีกลา่วตอ่ทีป่ระชมุสรุปไดด้งันี้  

ปี 2558 ที่ผ่านไปถือเป็นอกีหนึ่งปีที่ทา้ทายบรษัิท บเีจซี เฮฟวี ่อนิดัสทรี จ ากัด (มหาชน) จากการชะลอตัวของ

เศรษฐกจิโลก การปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องของราคาน ้ามันและราคาสนิคา้โภคภัณฑ ์การปรับลดขนาดของการ

ลงทุนในโครงการต่างๆ การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นจากผูป้ระกอบการจากประเทศจีน และความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยน ท่ามกลางความทา้ทายดังกล่าวบรษัิทยังคงมีแนวโนม้การเตบิโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 ผล

ประกอบการของบรษัิทเตบิโตอย่างโดดเด่นจากรายไดท้ีเ่พิ่มขึน้ประมาณรอ้ยละ 25 จากปีก่อนหนา้ โดยมีจ านวน 

5,724 ลา้นบาท ในขณะทีก่ าไรสทุธเิพิม่ขึน้มากกวา่รอ้ยละ 31 สูร่ะดบั 1,320 ลา้นบาท  
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ทัง้นี้ แมร้าคาน ้ามันและราคาสนิคา้โภคภัณฑ์จะลดลง บรษัิทยังคงสามารถเขา้ไปรับงานโครงการ TUPI FPSO 

Compression Modules ซึ่งเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในประวัติการด าเนินธุรกิจของบริษัท  ทั ้งนี้  เนื่องจาก

ความสามารถในการจัดหาสนิคา้และบรกิาร ดว้ยคุณภาพที่ดเียี่ยม ตรงต่อเวลาและราคาที่เหมาะสม ประกอบกับ

ชือ่เสยีงของบรษัิททีล่กูคา้พงึพอใจมาอย่างตอ่เนื่อง ท าใหม้ั่นใจวา่บรษัิทไมเ่พยีงแตจ่ะสามารถเขา้รับโครงการตา่งๆ 

ในตลาดหลักและอตุสาหกรรมหลักแลว้นัน้ ยังรวมไปถงึการกระจายสนิคา้และบรกิารของบรษัิทไปยังตลาดอืน่ๆ และ

อตุสาหกรรมอืน่ๆ ไดอ้กีดว้ย บรษัิทเชือ่มั่นว่าแมจ้ะมอีุปสรรคต่างๆ เกดิขึน้ แต่บรษัิทยังคงมโีอกาสเขา้รับโครงการ

ตา่งๆ จ านวนมาก อนัจะสรา้งผลการด าเนนิงานทีเ่ตบิโตอย่างโดดเดน่อกีครัง้ในปี 2559 นี ้

ในนามของผูบ้รหิาร บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทรี จ ากัด (มหาชน) ขอขอบคุณต่อผูถ้ือหุน้ กรรมการ พนักงาน ผู ้

จัดหาสนิคา้ และลูกคา้ ส าหรับความเชือ่มั่นและความมั่นใจในวสิัยทัศน์ พันธกจิ เป้าหมายทางธุรกจิของบรษัิท 

เพื่อใหบ้รษัิทเป็นผูป้ระกอบการแปรรูปผลติภัณฑเ์หล็กชัน้น าของโลก พรอ้มทัง้ด าเนินธุรกจิภายใตก้ารก ากับดูแล

กจิการทีด่ ีเพือ่น าไปสูก่ารเตบิโตอยา่งย่ังยนืในระยะยาว และสรา้งผลตอบแทนสงูสดุแกผู่ถ้อืหุน้ 

 ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาระเบยีบวาระการประชมุ ซึง่ประกอบดว้ยวาระทัง้หมด 8 วาระ ตามล าดับ

ดงัตอ่ไปนี ้

วำระที ่1 พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2558 เมือ่วนัที ่27 เมษำยน 

2558 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ี่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 27 

เมษายน 2558 ซึง่บรษัิทไดจ้ัดท ารายงานการประชมุเสร็จสิน้และไดน้ าสง่กระทรวงพาณิชยภ์ายใน

ระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด นอกจากนี้ไดเ้ผยแพร่รายงานการประชมุบนเว็บไซดข์องบรษัิทและได ้

จัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุฉบับนีแ้ลว้ โดยมรีายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม แตไ่ม่มผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อื

หุน้ลงคะแนนเสยีง โดยในวาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ 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 

 

วำระที ่2 พจิำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนนิงำนในปี 2558 และรำยงำนประจ ำปี 2558 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ีป่ระชมุรับทราบรายงานผลการด าเนนิงานในปี 2558 และรายงานประจ าปี 2558 

ซึง่บรษัิทไดจั้ดสง่เอกสารพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุแลว้ 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 ดังนั้น การ

แข่งขันในอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมแปรรูปผลติภัณฑ์เหล็กจงึเพิม่ขึน้อย่างมาก อย่างไรก็

ตามท่ามกลางความทา้ทายตา่งๆ บรษัิทยังมกีารเตบิโตทีโ่ดดเดน่โดยรายไดเ้พิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 

25 ขณะทีก่ าไรสทุธเิพิม่ขึน้มากกวา่รอ้ยละ 30  
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ในปี 2558 บรษัิทมรีายไดร้วมเทา่กับ 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

สาเหตุหลักจากการสง่มอบโครงการขนาดใหญ่ และก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นซึง่เกดิจากการอ่อน

คา่ของเงนิบาทเมือ่เทยีบกบัเงนิดอลลารส์หรัฐ 

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

ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2557 มสีาเหตหุลกัจากการเพิม่ขึน้ของลกูหนีก้ารคา้และสนิคา้คงเหลอืเพือ่รองรับ

การด าเนนิโครงการทีม่ขีนาดใหญข่ึน้และการขยายตัวทางธรุกจิของบรษัิท 

หนี้สนิรวมเท่ากับ 1,232 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 702 ลา้นบาท ในปี 2557 โดยสาเหตุหลักของการ

เพิ่มขึ้นของหนี้สนิรวมเกิดจากปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท

เชน่เดยีวกนั 

ปี 2558 บรษัิทไดเ้พิม่พื้นทีส่ าหรับงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่อกีกว่ารอ้ยละ 70 

เพื่อรองรับโครงการ FPSO ของ Petrobras นอกจากนี้ไดส้รา้งโรงงานส าหรับท า Post Weld Heat 

Treatment ซึ่งเป็นอุปกรณ์ใหค้วามรอ้นภายหลังการเชือ่ม และจัดซื้อรถส าหรับการขนยา้ยกลุ่ม

ชิน้งานขนาดใหญ่ (Self-Propelled Modular Transporter : SMPT) เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลติ

ใหม้ั่นใจไดว้่างานทีผ่ลติจะมคีุณภาพทีด่เียีย่ม สามารถจัดสง่สนิคา้ไดต้รงเวลา และสนองต่อความ

ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างทันท่วงที ทัง้นี้ บรษัิทไดด้ าเนินกลยุทธเ์พื่อช่วยขับเคลือ่นการเตบิโต

อยา่งยั่งยนืในระยะยาวโดย 

 ลดตน้ทนุการด าเนนิงาน 

 พัฒนาปรับปรุงโรงงานใหม้คีวามทนัสมัย   

 พัฒนาบคุลากรของบรษัิทเพือ่สนับสนุนแผนการเตบิโตของบรษัิท   

 บรหิารจัดการกลุ่มลูกคา้เพื่อเพิ่มขดีความสามารถของบรษัิทในการแปรรูปผลติภัณฑเ์หล็ก

และงานแปรรูปและประกอบกลุม่ช ิน้งานขนาดใหญ ่ 

 ร่วมมอืกบัพันธมติรทางธรุกจิทีม่ศีกัยภาพ  

 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพิม่เตมิหรอืไม ่

นายชยัรัตน ์ผลาดกิารนนท ์ (ผูถ้อืหุน้) มขีอ้ซกัถามดงันี ้

 รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 20 เป็นผลจากโครงการทีไ่ดรั้บสัญญาก่อนทีร่าคาน ้ามัน

ปรับตวัลดลงใชห่รอืไม ่ 

 บรษัิทไดรั้บผลกระทบจากปัญหาเหล็กขาดตลาดและปัญหาการปรับขึน้ราคาของเหล็ก

หรอืไมอ่ยา่งไร  

 ตามทีบ่รษัิทไดแ้จง้วา่บรษัิทมุง่รับงานจากโครงการเกีย่วกับพลงังาน ซึง่ในปัจจุบนัโครงการ

เกีย่วกับพลังงานไดรั้บผลกระทบและไดถู้กระงับไปเป็นจ านวนมากจากการปรับตัวลดลง

ของราคาน ้ามัน อยากทราบว่าในปัจจุบันยังคงมงีานโครงการเหล่านี้ใหป้ระมูลอกีหรือไม ่

และมผีลกระทบกบัราคาประมูลโครงการหรอืไม่ 

นางจันทร์จิรา สมัครไทย ชี้แจงว่า ในปี 2558 บริษัทไดรั้บสัญญางานโครงการ TUPI จาก 

Petrobras มูลคา่ประมาณ 5,400 ลา้นดอลลารส์หรัฐ และบรษัิทไดบ้ันทกึรับรูร้ายไดโ้ครงการนี้ในปี 

2558 ประมาณรอ้ยละ 50 ซึง่มผีลใหบ้รษัิทมรีายไดเ้ตบิโดขึน้ตามทีไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ และการทีร่าคา

น ้ามันปรับลดลงมผีลใหต้น้ทนุการด าเนนิงานของบรษัิทลดลงเชน่เดยีวกนั  

ส าหรับปัญหาเหล็กขาดตลาดและการปรับขึน้ราคาของเหล็ก จากการทีบ่รษัิทมนีโยบายในการสัง่ซือ้

วตัถุดบิลว่งหนา้ตัง้แตเ่ริม่โครงการ ท าใหบ้รษัิทสามารถจัดซือ้วตัถดุบิไดใ้นราคาทีท่ าประมาณการไว ้
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ดงันัน้การด าเนนิโครงการในปัจจุบนัยังไม่ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาเหล็กขาดตลาดและการปรับขึน้

ราคาแตอ่ยา่งใด 

นายวทิยา เชียงอุทัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า อุตสาหกรรมน ้ ามันและก๊าซจะมีลักษณะแตกต่างจาก

อุตสาหกรรมประเภทอืน่ทีม่ีการเพิ่มก าลังการผลติตามอัตราก าลังการซือ้ของผูบ้รโิภค แต่ส าหรับ

อุตสาหกรรมน ้ามันและก๊าซนอกจากจะเพิม่ก าลังการผลติตามอัตราก าลังการซือ้ของผูบ้รโิภคแลว้ 

จะตอ้งมกีารลงทุนในการหาแหล่งพลังงานใหม่เพื่อทดแทนแหล่งพลังงานทีม่อียู่ในปัจจุบันซึง่จะ

หมดลงในอนาคต ซึง่หากบรษัิทผูผ้ลติน ้ามันและก๊าซไม่ท าการหาแหล่งพลังงานใหม่เพื่อรองรับ

แหล่งพลังงานทีจ่ะหมดลงจะท าใหม้ีตน้ทุนการผลติจากแหล่งพลังงานทีม่ปีรมิาณน ้ามันและก๊าซ

นอ้ยลงนี้สงูขึน้ ดังนัน้บรษัิทผูผ้ลติน ้ามันและก๊าซจงึตอ้งมกีารลงทุนเพื่อจัดหาแหล่งพลังงานใหม่

เพือ่รักษาระดบัก าลงัการผลติใหไ้ดต้ามทีต่อ้งการ แตเ่นือ่งจากการปรับตัวลดลงของราคาน ้ามันมผีล

ใหง้บประมาณการลงทนุในโครงการตา่งๆ ไดถ้กูปรับลดลงเชน่กนั ดงันัน้เจา้ของโครงการจงึตอ้งมอง

หาผูรั้บเหมาโครงการในกลุ่มประเทศที่มีตน้ทุนต ่า หรือที่เรียกว่า LCCS : Low Cost Country 

Sourcing ซึง่ประเทศไทยไดจั้ดอยู่ในกลุ่ม LCCS นี้ดว้ย จงึถอืเป็นโอกาสทีด่ขีองบรษัิททีจ่ะไดรั้บ

การพจิารณาจากบรษัิทผูผ้ลติน ้ามันและกา๊ซ และมโีอกาสในการไดรั้บงานมากขึน้ 

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดเพิ่มเตมิอกี ประธานฯ จงึไดแ้จง้ว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการ

ลงคะแนน ขอใหด้ าเนนิการในวาระตอ่ไป 

 

 

วำระที ่3 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิส ำหรบัปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ีป่ระชมุอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2558 และไดข้อให ้

นางจันทรจ์ริา สมัครไทย กรรมการและผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ น าเสนอรายละเอยีดเกีย่วกับวาระนี้

ตอ่ทีป่ระชมุ  

นางจันทร์จริา สมัครไทย น าเสนอรายละเอยีดต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชน

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

ดุลและบัญชกี าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชขีองบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อ

พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบรษัิทส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2558 ซึง่ไดรั้บการตรวจสอบ

จากผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตแลว้ โดยผูส้อบบัญชไีดแ้สดงความเห็นว่า งบการเงนิดังกล่าวไดแ้สดง

ฐานะการเงนิของบรษัิท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 และผลการด าเนนิงานและกระแสเงนิสด ส าหรับ

ปีสิน้สดุวันเดยีวกัน โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ โดย

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทไดส้อบทานงบการเงนิดังกล่าวเรยีบรอ้ยแลว้ โดยมรีายละเอยีด

ปรากฏตามงบการเงนิซึง่เป็นสว่นหนึ่งของรายงานประจ าปี 2558 ซึง่ไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้ ือหุน้พรอ้มกับ

หนังสอืเชญิประชมุฉบบันีแ้ลว้ โดยมรีายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2    

โดยฐานะทางการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิทในปี 2558 ทีผ่่านมา สามารถสรุปสาระส าคัญ

ไดด้งันี ้

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพิม่เตมิหรอืไม ่ 

ฐำนะทำงกำรเงนิ 

และผลกำรด ำเนนิงำน 

ปี 2558 

(ลำ้นบำท) 

ปี 2557 

(ลำ้นบำท) 

กำรเปลีย่นแปลง 

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% 
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พตอ. เสรมิเกยีรต ิบ ารุงพฤกษ์ (ผูถ้อืหุน้) มขีอ้ซกัถามดงันี ้ 

 รายงานของผูส้อบบัญชแีสดงความเห็นอย่างมเีงือ่นไข หมายความวา่อยา่งไร 

 ท าไมตัวเลขก าไรสทุธทิีเ่ผยแพร่บนเว็บไซดใ์นสรุปผลการด าเนนิงานของบจ. (F45-2) จงึ

แตกตา่งจากตวัเลขทีร่ายงานในทีป่ระชมุนี้   

 ผูส้อบบัญชไีดร้ายงานในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 27 เรื่องความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลีย่นว่า บรษัิทมทีรัพยส์นิและหนี้สนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ รวมถงึการลงทุนใน

บริษัทร่วมทีป่ระเทศออสเตรเลยี ซึง่มีความเสีย่งจากสถานการณ์ความผันผวนของอัตรา

แลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ แตใ่นค าอธบิายและการวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิและผล

การด าเนนิงาน ในหัวขอ้ปัจจัยหรอืเหตกุารณ์ทีอ่าจมผีลตอ่ฐานะการเงนิหรอืการด าเนนิงาน

อย่างมีนัยส าคัญในอนาคต ไดร้ายงานว่า “ไม่มี” ท าไมผูส้อบบัญชีและคณะกรรมการ

ตรวจสอบจงึไมม่กีารวเิคราะหแ์ละพจิารณาถงึความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นนี ้

 

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

ชีแ้จงวา่ รายงานของผูส้อบบัญชไีดแ้สดงความเห็นอยา่งมเีงือ่นไขเกีย่วกับงบการเงนิของบรษัิทร่วม

ทีป่ระเทศออสเตรเลยี ซึง่ทางผูส้อบบัญชไีม่ไดเ้ป็นผูต้รวจสอบงบการเงนิของบรษัิทร่วมนี้ รายงาน

จงึไดแ้สดงความเห็นอย่างมเีงือ่นไขวา่ “ไม่ไดต้รวจสอบงบการเงนิส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 

2558 ของบรษัิทร่วม Aus-Com Training Services Pty Ltd ซึง่เป็นบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในประเทศ

ออสเตรเลยี” 

 

นางจันทรจ์ริา สมัครไทย ชีแ้จงว่า ตัวเลขก าไรสทุธทิีเ่ผยแพร่บนเว็บไซดใ์นสรุปผลการด าเนินงาน

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

แลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิของบริษัทร่วม แต่ตัวเลขที่รายงานในการประชุมนี้จ านวน 

1,319.24 (หน่วย : ลา้นบาท) ไดร้วมผลตา่งของอัตราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิของ

บรษัิทร่วมไวด้ว้ย 

 

นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล ชีแ้จงว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดท้ าการพิจารณางบการเงนิร่วมกับ

ผูส้อบบัญชมีาโดยตลอด ทีผ่่านมายังไม่พบวา่มปัีจจัยหรอืเหตุการณ์ทีอ่าจมผีลตอ่ฐานะการเงนิหรอื

การด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคตจงึไดส้รุปไวใ้นบทวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการในรายงาน

ประจ าปีวา่ “ไม่ม”ี แตส่ าหรับความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น ปัจจุบนับรษัิทไดรั้บสญัญางานเป็นเงนิ

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 บรษัิทมมีูลค่างานตามสัญญาทียั่งไม่เรียกเก็บจากลูกคา้เท่ากับ 1,911 ลา้นบาท 

อยากทราบวา่บรษัิทจะท 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 ้ 

 มลูคา่งานตามสญัญาทียั่งไมเ่รยีกเก็บจากลกูคา้จ านวน 1,911 ลา้นบาท เป็นการรับรูร้ายได ้

ทางบัญชตีามปรมิาณงานทีท่ าเสร็จ ซึง่แตกตา่งจากเงือ่นไขการช าระเงนิตามสญัญาทีม่กีับ

ลกูคา้ โดยในปี 2558 มกีารชะลองานโครงการ QGI บางสว่น จงึท าใหบ้รษัิทมปีรมิาณงาน

ทีท่ าเสร็จตามการรับรูร้ายไดท้างบัญชสีงูแตไ่ม่สามารถเรยีกเก็บเงนิจากลกูคา้ไดเ้นื่องจาก

เงือ่นไขของการช าระเงนิ และโครงการ QGI ไดก้ลบัมาเริม่ด าเนนิการอกีครัง้เมือ่ตน้ปี 2559 
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นี้ บรษัิทจงึเริม่ไดท้ะยอยวางบลิเพือ่เรยีกเก็บเงนิจากลกูคา้ ทีผ่่านมาบรษัิทไดรั้บช าระเงนิ

เต็มจ านวนตามทีเ่รยีกเก็บ ยังไมเ่คยโดยหักเงนิจากลกูคา้แตอ่ย่างไร  

 ในการรับงานโครงการปัจจุบันบริษัทไม่มีการเรียกรับเงินล่วงหนา้จากลูกคา้ แต่บริษัท

สามารถเรยีกเก็บเงนิจากลกูคา้ไดต้ัง้แตข่ัน้ตอนการจัดหาวัตถดุบิ 

 บริษัทไดม้ีการลงทุนสรา้งโรงงานชุบสังกะสีและโรงงานผลิตเหล็กตะแกรงเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการแข่งขันเป็นหลัก ปัจจุบันบรษัิทอยู่ระหว่างรอใหก้ารลงทุนในโรงงานดัง

กลา่วถงึจุดคุม้ทุนก่อน และบรษัิทพจิารณาวา่สิง่ทีม่อียู่เพียงพอตอ่การรับงานในอนาคตจงึ

ยังไมม่แีผนในการลงทนุใดๆ เพิม่เตมิ 

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

ลกูคา้ตามเงือ่นไขของสญัญางาน 

 

เมือ่ไม่มกีารซกัถามอยา่งใดเพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง โดยในวาระนีต้อ้ง

ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และ

ผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตงิบการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2558 ดว้ยคะแนน

เสยีงดงันี ้ 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

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

รอ้ยละ 99.96 0.04 - 

  หมายเหต:ุ  จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน และในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้

มาประชมุเพิม่อกีจ านวน 1,203,966 เสยีง 

 

 

วำระที ่4 พจิำรณำแตง่ต ัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหนง่ตำมวำระ 

 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ และ

กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระและไดรั้บการเสนอชือ่กลับเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึง่ ขอออกจากที่

ประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ โดยมอบหมายใหน้ายบุญช่วย ก่อกจิโรจน์ ท าหนา้ที่เป็น

ประธานฯ ในวาระนีแ้ทน 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 ใหจั้บสลากกัน สว่นปีหลังๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนั้น

เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

 

ปัจจุบัน บรษัิทมกีรรมการทัง้ส ิน้ 9 ท่าน 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 

 

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการซึ่งไม่รวม

กรรมการที่มีส่วนไดเ้สยีไดพ้ิจารณาคุณสมบัตใินดา้นต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒ ิ

ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญจากหลากหลายวชิาชพี รวมถงึผลการปฏบิัตงิานในฐานะกรรมการ

บรษัิทในชว่งทีผ่่านมาแลว้ เห็นวา่กรรมการทัง้ 3 ทา่น มคีณุสมบตัเิหมาะสม สมควรไดรั้บการแตง่ตัง้

กลับเขา้เป็นกรรมการของบรษัิทต่ออกีวาระหนึ่ง โดยประวัตยิ่อและขอ้มูลของกรรมการทัง้ 3 ท่าน 

ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 ทีไ่ดส้ง่ไปพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุแลว้ 
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คณะกรรมการไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่น กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง

อกีวาระหนึง่ โดยกรรมการล าดบัที ่1 และ 2 จะเป็นกรรมการอสิระ เนือ่งจากมคีณุสมบตัสิอดคลอ้งกับ

ขอ้ก าหนดตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

 

เลขานุการ ขอใหผู้ถ้ ือหุน้ลงคะแนนเสยีงในวาระนี้โดยพิจารณาการแต่งตัง้กรรมการทลีะต าแหน่ง 

และแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีบรษัิทจะเก็บบัตร

ลงคะแนนจากผูถ้ือหุน้ทุกรายทีเ่ขา้ประชุม ทัง้กรณี “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” 

โดยเก็บบัตรที ่“ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” ในการแต่งตัง้กรรมการทลีะราย เพื่อไปตรวจนับ

คะแนนกอ่น หลังจากนัน้จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูท้ี ่”เห็นดว้ย” ในการพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 

3 ราย พรอ้มกนัในคราวเดยีว 

 

4.1   นำงสำวผกำวล ีเจยีรสวสัดิว์ฒันำ       (ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ) 

 

เลขานุการแจง้ใหท้ีป่ระชมุพจิารณาแตง่ตัง้ นางสาวผกาวล ีเจยีรสวัสดิว์ัฒนา กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง

เป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง โดย นางสาวผกาวลี เจียรสวัสดิว์ัฒนา ปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธาน

กรรมการ จบการศกึษาปรญิญาโททางดา้นบรหิารธุรกจิและปรญิญาตรสีาขาเศรษฐศาสตร ์เป็นผูท้ีม่ ี

ประสบการณ์เกีย่วกับการบรหิารองคก์ร  และมคีวามรูเ้กีย่วกับระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษัิทมหาชนเป็น

อย่างด ีซึง่ชว่ยใหค้ าแนะน าเกีย่วกับการวางแผนและการก าหนดเป้าหมายในการด าเนนิงานซึง่เป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการบรหิารงานและด าเนนิธรุกจิ 

 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพิม่เตมิหรอืไม ่ 

 

พตอ. เสรมิเกยีรต ิบ ารุงพฤกษ์ (ผูถ้อืหุน้) สอบถามวา่ ตามทีบ่รษัิทไม่มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการสรร

หาในการคัดเลอืกบคุคลเขา้ท าหนา้ทีก่รรมการ บรษัิทไดม้กีารเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคล

เขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการหรอืไม่ และขอสอบถามทีป่รกึษากฎหมายวา่บรษัิทไดม้กีาร

พจิารณาในเรือ่งคณุสมบตัติอ้งหา้มของบคุคลทีเ่สนอชือ่เขา้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการหรอืไม ่

 

นายอุ่นศักดิ์ แสงอาสภวริิยะ ชี้แจงว่า บริษัทไดม้ีการแจง้ใหผู้ถ้ ือหุน้เสนอชื่อบุคคลเขา้รับการ

พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดเสนอชือ่บคุคลเขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็น

กรรมการ และทางบรษัิทไดม้กีารพจิารณาแลว้วา่บคุคลทีเ่สนอชือ่เขา้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการไม่มี

ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากัด และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

 

เมือ่ไม่มกีารซักถามหรอืเสนอแนะอย่างใดเพิม่เตมิอกี จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาการแตง่ตัง้นางสาว

ผกาวล ีเจยีรสวสัดิว์ัฒนา 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   นำยนพดล ธรีะบุตรวงศก์ุล      (กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ)  

 

เลขานุการแจง้ใหท้ีป่ระชมุพิจารณาแต่งตัง้ นายนพดล ธรีะบุตรวงศก์ุล กลับเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยนายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระและ

กรรมการตรวจสอบ จบการศกึษาปรญิญาโทสาขาการเงนิและปรญิญาตรสีาขาบัญช ีเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้

เชี่ยวชาญทางดา้นบัญชีและการเงินเป็นอย่างดี ช่วยใหค้ าแนะน าเกี่ยวกับการจัดท าบัญช ีการ
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วางแผนเกี่ยวกับภาษีอากร และเป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการบัญชแีละการเงนิอย่าง

เพยีงพอในการท าหนา้ทีส่อบทานงบการเงนิไดต้ามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

เมือ่ไม่มกีารซักถามอย่างใดอกี จงึขอใหท้ีป่ระชุมพิจารณาการแต่งตัง้ นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล 

กลับเขา้เป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง วาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้ง

มากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มีมตอินุมัตแิต่งตัง้ 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   นำยเซงิ ว ูล ี             (กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิาร)  

 

เลขานุการแจง้ใหท้ีป่ระชมุพจิารณาแตง่ตัง้ นายเซงิ ว ูล ีกลับเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอกีวาระ

หนึ่ง  โดย นายเซงิ วู ล ีปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิัตกิาร เป็น

ทายาทของ นายคลิ ยัง ล ีประธานกรรมการบรหิารและเป็นผูก้อ่ตัง้บรษัิท และเป็นนอ้งชายของนาย

หยัง เจนิ ล ีประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร จบการศกึษาดา้นการจัดการทั่วไป เป็นผูม้สีว่นชว่ยบรหิารงาน

ในบรษัิทตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 โดยเป็นผูดู้แลดา้นการตลาด ตดิตอ่ประสานงานและมคีวามสมัพันธอ์ัน

ดกีบัตัวแทนของลกูคา้ เป็นหนึง่ในผูบ้รหิารทีม่สีว่นชว่ยใหบ้รษัิทสามารถขยายธรุกจิรับงานจากลกูคา้

ตา่งประเทศและเตบิโตมาจนถงึปัจจุบนั  

 

เมือ่ไมม่กีารซกัถามอยา่งใดเพิม่เตมิอกี จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาการแตง่ตัง้  นายเซงิ ว ูล ีกลบัเขา้

เป็นกรรมการอกีวาระหนึง่ วาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพิจารณาแลว้ มีมตอินุมัตแิต่งตัง้ นายเซงิ วู ล ีทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเขา้

ด ารงต 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 

 

 

วำระที ่5 พจิำรณำอนุมตักิ ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2559 

นางสาวผกาวล ีเจยีรสวสัดิว์ฒันา ไดก้ลับเขา้ท าหนา้ทีเ่ป็นประธานทีป่ระชมุ และไดข้อใหเ้ลขานุการ 

ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ  

 

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

จา่ยคา่ตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ย

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

ค่าตอบแทนกรรมการของบรษัิทประจ าปี 2559 ไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการบรษัิท โดยเปรยีบเทยีบอา้งองิจากบรษัิทจดทะเบยีนทีอ่ยู่ในกลุม่ธุรกจิเดยีวกัน ระดับ

รายได ้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการ

ด าเนนิงานของบรษัิทและภาระหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของกรรมการ 
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คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 มรีายละเอยีดดงันี ้

1. พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559 โดยใหค้งอัตราเดยีวกับปี 2558 

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 2558 โดยพจิารณา

จากผลการด าเนนิงานโดยใหค้ านวณจ่ายตามระยะเวลาทีก่รรมการด ารงต าแหน่ง และมอบหมาย

ใหค้ณะกรรมการด าเนนิการจัดสรรคา่บ าเหน็จประจ าปีใหก้บักรรมการแตล่ะทา่นตามทีเ่ห็นสมควร  

 

โดยมูลคำ่รวมคำ่ตอบแทนท ัง้สองสว่น มจี ำนวนเงนิไมเ่กนิ 9.5 ลำ้นบำท 

 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพิม่เตมิหรอืไม ่ 

 

พตอ. เสรมิเกยีรต ิบ ารุงพฤกษ์ (ผูถ้อืหุน้) มขีอ้เสนอแนะว่า บรษัิทควรมีการพิจารณาและก าหนด

กรอบในการเบกิคา่เดนิทางและค่าทีพั่กของกรรมการใหช้ัดเจน เชน่ เดนิทางดว้ยพาหนะใด ใหเ้บกิ

คา่เดนิทางไดไ้ตรมาส/ปีละกีค่รัง้ หากโดยสารเครือ่งบนิควรเป็นทีน่ั่งระดับใด ทีพั่กควรเป็นระดับใด/

หอ้งพักชนดิใด  

 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุส าหรับขอ้เสนอแนะ 

 

เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ท่านใดซักถามหรือเสนอแนะอย่างใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุม

พจิารณาอนุมัต ิคา่ตอบแทนกรรมการตามทีเ่สนอ ในวาระนีต้อ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ย

คะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (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 

 

 

วำระที ่6 พจิำรณำอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชปีระจ ำปี 2559 และก ำหนดคำ่ตอบแทนประจ ำปี 2559 

 

ประธานฯ ไดข้อใหน้ายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์ประธานกรรมการตรวจสอบ น าเสนอรายละเอยีดในวาระ

นีต้อ่ทีป่ระชมุ  
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นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์น าเสนอรายละเอยีดตอ่ทีป่ระชมุ วา่ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด 

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

จ านวนเงนิค่าสอบบัญชขีองบรษัิททุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชจีะแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชคีนเดมิอกีก็

ได ้

 

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 2559 พรอ้มเสนอใหพ้จิารณาและอนุมัตคิา่สอบบัญชขีองบรษัิท 

ประจ าปี 2559 เป็นเงนิจ านวน 1,410,000 บาท 

 

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

กอ่นทีบ่รษัิทจะแปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชน ตัง้แตพ่.ศ. 2550 ซึง่คณะกรรมการบรษัิทเห็นวา่ ผูส้อบ

บญัชจีากส านักงาน เอ.เอ็ม.ท ีแอสโซซเิอท ปฏบิัตงิานไดอ้ยา่งดตีลอดมา ดังนัน้ เมือ่บรษัิทไดแ้ปร

สภาพเป็นบรษัิทมหาชนและเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยใ์นปี พ.ศ. 2556 บรษัิทจงึไดแ้ตง่ตัง้

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

บญัชใีนชว่งเวลาทีผ่า่นมาดงันี ้

 

ระยะเวลำกอ่น 

เขำ้จดทะเบยีนใน

ตลำดหลกัทรพัย ์

ระยะเวลำภำยหลงั 

เขำ้จดทะเบยีนในตลำด

หลกัทรพัย ์

รำยชือ่ผูส้อบบญัช ี
เลขทีผู่ส้อบบญัชี

รบัอนญุำต 

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 ์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 2559 ทีส่ านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซเิอท ได ้

เสนอมานัน้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่มคีวามเหมาะสมกับประเภทธุรกจิและขนาดธุรกรรมของ

บรษัิท 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษัิท 

คำ่บรกิำร 
คำ่ตอบแทน  

ปี 2558 

คำ่ตอบแทน  

ปี 2559 

เพิม่ข ึน้ 

(บำท) 

คำ่สอบบญัช ี    

- 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 30,000 60,000 30,000 
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คำ่บรกิำร 
คำ่ตอบแทน  

ปี 2558 

คำ่ตอบแทน  

ปี 2559 

เพิม่ข ึน้ 

(บำท) 

จ านวน 3 ไตรมาส (บาท) 

- คา่สังเกตกุารณ์ตรวจนับสต็อคคงเหลอื  

(บาท/ครัง้) 30,000  30,000  -  

รวมคำ่สอบบญัช ีส ำหรบัปี (บำท) 1,200,000 1,410,000 210,000 

คำ่บรกิำรอืน่    

- 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 

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

ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณากลัน่กรอง และคณะกรรมการบรษัิทไดเ้ห็นชอบแลว้ 

 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพิม่เตมิหรอืไม ่ 

นายอัศนนท ์วาดสันทัด (ผูถ้อืหุน้) สอบถามว่า ค่าสอบบัญชทีีเ่พิม่ขึน้จากธุรกรรมทีเ่พิ่มขึน้ อยาก

ทราบวา่เป็นธรุกรรมใด 

นายนพดล ธรีะบุตรวงศก์ุล ชีแ้จงวา่ ธุรกรรมทีเ่พิม่ขึน้เป็นการเพิม่ขึน้ของจ านวนรายการ ซึง่ผูส้อบ

บญัชจีะมกีารก าหนดคา่ตอบแทนตามปรมิาณงานทีจ่ะตอ้งตรวจสอบ 

 

เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ท่านใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเตมิอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุม

พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผูส้อบบัญช ีและก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบัญช ีประจ าปี 2559 ตามทีเ่สนอ 

ในวาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ

ผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ 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  

 

 

วำระที ่7 พจิำรณำอนุมตัจิำ่ยเงนิปันผล ส ำหรบัผลประกอบกำรปี 2558 เป็นเงนิสด 

 

ประธานฯ ไดข้อให ้นางจันทรจ์ริา สมัครไทย น าเสนอรายละเอยีดในวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ 

 

นางจันทรจ์ริา สมัครไทย น าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชมุวา่ บรษัิทมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อื

หุน้ในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธจิากงบเฉพาะกจิการภายหลังหักภาษีเงนิไดน้ิติ

บคุคลและหลังหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ฎหมายก าหนดและตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บังคับ

ของบรษัิท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงนิปันผลดังกลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่ับความจ าเป็น

และความเหมาะสมอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร 
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ปี 2558 นี้ บรษัิทมผีลประกอบการก าไรสทุธจิากงบการเงนิเทา่กับ 1,319 ลา้นบาท คดิเป็นก าไรต่อ

หุน้ 0.83 บาทตอ่ ซึง่บรษัิทไดพ้จิารณาอย่างรอบคอบโดยค านงึถงึสภาวะการประกอบธุรกจิ สภาวะ

ทางการตลาด โอกาสในการลงทุนและปัจจัยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ พบว่าบรษัิทมกีระแสเงนิสดเพียง

พอทีจ่ะจา่ยเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนไม่เกนิ 800 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น

สัดสว่นรอ้ยละ 60.65 ของก าไรสทุธสิ าหรับปี ซึง่เป็นการจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2558 

และก าไรสะสมในส่วนของก าไรจากกจิการที่ไดรั้บการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ทัง้นี้ เงนิปันผล

ดงักลา่วจะไดรั้บยกเวน้ ไมต่อ้งหักภาษี ณ ทีจ่า่ย และไมส่ามารถน าไปเครดติภาษีได ้

เห็นสมควรใหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการ

ปี 2558 โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

 อนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสด ในอัตราหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นเงนิ จ านวนไม่เกนิ 

800,000,000 บาท  

ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสมในสว่นของก าไรจากกจิการที่

ไดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) ดังนัน้ เงนิปันผลดังกลา่วจงึไดรั้บยกเวน้ใหไ้ม่ตอ้งหักภาษี ณ ที่

จา่ย  

 

โดยจะก าหนดใหว้ันพุธที ่4 พฤษภาคม 2559 เป็นวันก าหนดสทิธผิูถ้ ือหุน้ในการไดรั้บเงนิปันผล 

(Record Date) และก าหนดใหร้วบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ดว้ยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน้

ในวนัจันทรท์ี ่9 พฤษภาคม 2559 และก าหนดวนัจา่ยปันผลในวนัพฤหัสบดทีี ่19 พฤษภาคม 2559 

 

เมือ่ไม่มกีารซกัถามอยา่งใดเพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง โดยในวาระนีต้อ้ง

ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และ

ผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชมุพิจารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสด ในอัตราหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็น

เงนิจ านวนไม่เกนิ 800,000,000 บาท ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายเงนิปันผลจาก

ก าไรสะสมในสว่นของก าไรจากกจิการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งหัก

ภาษี ณ ทีจ่า่ย ตามรายละเอยีดทีป่ระธานเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

จ านวน (เสยีง) 1,295,586,927 0 8,000 

รอ้ยละ 100.00 0.00 - 

หมำยเหต:ุ  จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงไมนั่บเป็นฐานในการนับคะแนน  

 

 

วำระที ่8 พจิำรณำเรือ่งอืน่ๆ (ถำ้ม)ี 

 

ประธานฯ แจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่ ไดม้กีารพจิารณาครบถว้นตามระเบยีบวาระตา่งๆ ทีไ่ดก้ าหนดใน

หนังสอืเชญิประชมุแลว้ ส าหรับในกรณีทีจ่ะมกีารเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งอืน่ๆ นัน้ จะตอ้งมผีู ้

ถอืหุน้เห็นชอบดว้ยจ านวนหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 

ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งอืน่ใดเป็นระเบยีบวาระพจิารณาเพิม่เตมิ 

 

เมือ่ไม่มผีูใ้ดสอบถามหรอืแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการ

ประชมุ 
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ปิดประชุมเวลำ 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  ) 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

ขอ้มูลบุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชือ่ใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบก ำหนดตำมวำระ 

1.    ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชือ่ 

1.1  นำยคลิ ยงั ล ี    

ต ำแหนง่ปจัจบุนั : กรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร   

อำย ุ : 73 ปี 

สญัชำต ิ : เกาหลใีต ้

คณุวฒุกิำรศกึษำ : ปรญิญาตร ีสาขา Aeronautical Mechanical 
Engineering มหาวทิยาลัย Korean National Aviation 

College  

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร : ปี 2554 หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) 

จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบรษิทั : 23 ปี 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

 ปี 2556 – ปัจจุบนั 

    

 ปี 2537 – 2555  

      

 ปี 2535 – 2536 

 

 ปี 2530 – 2535 

 

 ปี 2511 – 2530 

 

 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

 

 

บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร    

บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากดั 

ต าแหน่งกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร     

BUM JIN Industrial & Construction Co., Ltd. 

ต าแหน่งกรรมการบรหิาร 

SAM JIN Industrial Co., Ltd. 

ต าแหน่งรองประธานกรรมการ 

DAELIM Ins. Co., Ltd.      

ต าแหน่งหัวหนา้โครงการฝ่ายโรงงาน 

กำรถอืหุน้ในบรษิทั : รอ้ยละ 16.86  

กำรด ำรงต ำแหนง่ กรรมกำร / ผูบ้รหิำร ในกจิกำรอืน่  

 กจิการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน (ในตลาด
หลกัทรัพยฯ์) 

: - ไมม่ ี- 

 กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน : - ไมม่ ี- 

 กจิการอืน่ทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับรษัิท 

: - ไมม่ ี- 

ขอ้พพิำททำงกฎหมำยทีเ่ป็นคดอีำญำใน
ศำลทีไ่มใ่ชค่ดลีหโุทษ 

: - ไมม่ ี- 

คณุสมบตัติอ้งหำ้มตำมพระรำชบญัญตั ิ
บรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

: - ไมม่ ี- 

กำรเขำ้รว่มประชุมในรอบปี 2559 

 ประชมุคณะกรรมการบรษัิท :    4/5 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ :       - 

 ประชมุคณะกรรมการบรหิาร : 10/10 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง : 10/10 ครัง้ 

กำรแตง่ต ัง้/เลอืกต ัง้ใหด้ ำรงต ำแหนง่ในคณะกรรมกำรแตล่ะชุด 

  วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ให้
ด ำรงต ำแหนง่
กรรมกำร 

วนัทีไ่ดร้บักำรเลอืกต ัง้กลบั
เขำ้ด ำรงต ำแหนง่ (คร ัง้

ลำ่สุด) 

 คณะกรรมการบรษัิท : 15 เม.ย. 2537 25 เม.ย. 2557 

 คณะกรรมการตรวจสอบ : - - 

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

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง : 13 พ.ย. 2555 16 พ.ค. 2556 
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1.2   นำยเชงิ จนิ ล ี

ต ำแหนง่ปจัจบุนั : กรรมการ/ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ  

ฝ่ายงานโครงการ 

 

อำย ุ : 44 ปี 

สญัชำต ิ : เกาหลใีต ้

คณุวฒุกิำรศกึษำ : ปรญิญาโท   สาขาวศิวกรรมเคม ีมหาวทิยาลยัฮานนาม 

ปรญิญาตร ี  สาขาวศิวกรรมเคม ีมหาวทิยาลยัฮานนาม 

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร : ปี 2554 หลกัสตูร Director Accreditation Program 

(DAP) 

จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบรษิทั : 1 ปี 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

 ปี 2559 – ปัจจุบนั    

 

 

 

 ปี 2557 – 2559 

 

 

 ปี 2556 – 2557 

 

 

 

 ปี 2549 – 2555    

   

 

: 

 

 
 

: 

 

 

: 

 

 

 

: 

 

 

บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งกรรมการและผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ ฝ่ายงาน

โครงการ 

 

บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ ฝ่ายงานโครงการ 

 

บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งกรรมการและผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการ ฝ่ายงาน

โครงการ 

 

บรษัิท บเีจซ ีคอนสตรัคชัน่ อนิดสัทร ีจ ากดั 

ต าแหน่งกรรมการและผูจ้ัดการโครงการ  

กำรถอืหุน้ในบรษิทั : รอ้ยละ 0.06 

กำรด ำรงต ำแหนง่ กรรมกำร / ผูบ้รหิำร ในกจิกำรอืน่  

 กจิการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน (ในตลาด

หลกัทรัพยฯ์) 

: - ไมม่ ี- 

 กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน : - ไมม่ ี- 

 กจิการอืน่ทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์กบับรษัิท 

: - ไมม่ ี- 

ขอ้พพิำททำงกฎหมำยทีเ่ป็นคดอีำญำในศำลที่
ไมใ่ชค่ดลีหโุทษ 

: - ไมม่ ี- 

คณุสมบตัติอ้งหำ้มตำมพระรำชบญัญตั ิ
บรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

: - ไมม่ ี- 

กำรเขำ้รว่มประชุมในรอบปี 2559 

 ประชมุคณะกรรมการบรษัิท :    2/5 ครัง้ (แตง่ตัง้ 24 พ.ค. 2559) 

 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ :       - 

 ประชมุคณะกรรมการบรหิาร : 10/10 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง :   7/10 ครัง้ (แตง่ตัง้ 13 พ.ค. 2559) 

กำรแตง่ต ัง้/เลอืกต ัง้ใหด้ ำรงต ำแหนง่ในคณะกรรมกำรแตล่ะชุด 

  วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ให้
ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร 

วนัทีไ่ดร้บักำรเลอืกต ัง้
กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหนง่ 

(คร ัง้ลำ่สดุ) 

 คณะกรรมการบรษัิท : 24 พ.ค. 2559 24 พ.ค. 2559 

 คณะกรรมการตรวจสอบ : - - 

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

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง : 13 พ.ค. 2559 13 พ.ค. 2559 
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1.3   นำยบุญชว่ย กอ่กจิโรจน ์

ต ำแหนง่ปจัจบุนั : กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  

 

อำย ุ : 51 ปี 

สญัชำต ิ : ไทย 

คณุวฒุกิำรศกึษำ 

 ปรญิญาโท 

 

 ปรญิญาตร ี

 

: 

 

: 

 

สาขาบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย 

 

สาขาวศิวกรรม  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

สาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ มหาวทิยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

มหาวทิยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

สาขาวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

กำรอบรม/สมัมนำ : 2016 National Director Conference  

2015 National Director Conference 

2014 National Director Conference   

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร : ปี 2554 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

ปี 2556 หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program 

(AACP)  

ปี 2557 หลกัสตูร Anti-Corruption: The Practical Guide  

จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบรษิทั : 6 ปี 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

 ปี 2556 – ปัจจุบนั    

 

 

 ปี 2554 – 2555       

 

 

 

 ปี 2559 – ปัจจุบนั    

 

 

 ปี 2545 – ปัจจุบนั   

 

 

 ปี 2539 – 2545       

 

 

 

 ปี 2531 – 2539       

 

: 

 

 

: 

 

 

 

: 

 

 

: 

 

 

: 

 

 

 

: 

 

บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งกรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

 

บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากดั 

ต าแหน่งกรรมการอสิระ, ประธานกรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบ  

 

บรษัิท ดาคอน อนิสเป็คชัน่ เซอรว์สิ จ ากดั 

ต าแหน่งกรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

 

บรษัิท โกลบอล โปรดกัส ์แอนด ์เซอวสิเซส จ ากดั 

ต าแหน่งทีป่รกึษาและวทิยากรอสิระ  

 

บรษัิท ทีป่รกึษาธรุกจิ อารเ์ธอร ์แอนเดอรเ์ซน่ จ ากัด  

(หรอืบรษัิท ส านักงาน เอส จ ีว ีณ ถลาง จ ากัด) 

ต าแหน่งผูจ้ัดการอาวโุส  

 

บรษัิท มนิแีบไทย จ ากัด 

ต าแหน่งวศิวกรอาวโุส 

กำรถอืหุน้ในบรษิทั : รอ้ยละ 0  
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กำรด ำรงต ำแหนง่ กรรมกำร / ผูบ้รหิำร ในกจิกำรอืน่  

 กจิการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน  

(ในตลาดหลักทรัพยฯ์) 

: - ไมม่ ี- 

 กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน : ต าแหน่งกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

บจ. ดาคอน อนิสเป็คชัน่ เซอรว์สิ 

 กจิการอืน่ทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์กบับรษัิท 

: - ไมม่ ี- 

ขอ้พพิำททำงกฎหมำยทีเ่ป็นคดอีำญำในศำลที่

ไมใ่ชค่ดลีหโุทษ 

: - ไมม่ ี- 

คณุสมบตัติอ้งหำ้มตำมพระรำชบญัญตั ิ
บรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

: - ไมม่ ี- 

กำรเขำ้รว่มประชุมในรอบปี 2559 

 ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 5/5 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมการบรหิาร : - 

 ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง : - 

กำรแตง่ต ัง้/เลอืกต ัง้ใหด้ ำรงต ำแหนง่ในคณะกรรมกำรแตล่ะชุด 

  วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ให้
ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร 

วนัทีไ่ดร้บักำรเลอืกต ัง้กลบั
เขำ้ด ำรงต ำแหนง่ (คร ัง้

ลำ่สุด) 

 คณะกรรมการบรษัิท : 7 ม.ิย. 2554 25 เม.ย. 2557 

 คณะกรรมการตรวจสอบ : 7 ม.ิย. 2554 25 เม.ย. 2557 

 คณะกรรมการบรหิาร : - - 

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง : - - 
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2. ขอ้มูลกำรถอืหุน้สำมญัในบรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) 

ผูไ้ดร้บักำรเสนอชือ่เป็นกรรมกำร จ ำนวนหุน้ คดิเป็นรอ้ยละของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงท ัง้หมด 

1. นายคลิ ยัง ล ี 269,686,000 รอ้ยละ 16.86 

2. นายเชงิ จนิ ล ี 1,000,000 รอ้ยละ   0.06 

3. นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน์ - - 

 

3. ขอ้มูลกำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรในบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทั/กจิกำรอืน่ๆ 

ผูไ้ดร้บักำรเสนอชือ่เป็นกรรมกำร 

บรษิทัจดทะเบยีน 
บรษิทั/กจิกำรอืน่ 

(ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจด
ทะเบยีน) 

กำรด ำรงต ำแหนง่
ในบรษิทั/กจิกำรที่

แขง่ขนัหรอื
เกีย่วเนือ่งกบั

ธุรกจิของบรษิทั 

จ ำนวน ประเภทกรรมกำร 

1. นายคลิ ยัง ล ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

2. นายเชงิ จนิ ล ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

3. นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน์ ไมม่ ี ไมม่ ี

ปี 2559 – ปัจจุบนั :
กรรมการอสิระและ

กรรมการตรวจสอบ 

บจ. ดาคอน  
อนิสเป็คชัน่ เซอรว์สิ 

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 

นำยบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์

การถอืหุน้ในบรษัิท 

- จ านวนหุน้ 

- สดัสว่นของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

การเป็นญาตสินทิกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท ไมม่ ี

การมคีวามสมัพันธใ์นลกัษณะดงัตอ่ไปนี้กบับรษัิทหรอืนติบิคุคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา 

- เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษา

ทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจ า 

- เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีหรอื ทีป่รกึษากฎหมาย) 

- มคีวามสมัพันธท์างธรุกจิ (เชน่ การซือ้ / ขายวตัถดุบิ/สนิคา้/บรกิาร/การ

ใหกู้ย้มืเงนิหรอืการกูย้มืเงนิ) โดยระบขุนาดของรายการดว้ย 

 
 

 
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 และเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อที่ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร 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 าภายในหนึง่ (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 08.30 น. ของวนัศกุรท์ี ่28 เมษายน 2560 
 

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 

 เพือ่ความสะดวก โปรดสง่หนังสอืมอบฉันทะและเอกสารหรอืหลักฐานมายังบรษัิท ภายในวันพฤหัสบดทีี ่20 

เมษายน 2560 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 51 ปี 

ทีอ่ยู่ 99/188 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจันทรเกษม เขตจตจุักร กรุงเทพ 10900 

สว่นไดเ้สยีในวาระทีจ่ะพจิารณา:  
 วาระที ่5   พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ 

 วาระที ่6   พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

 

 
2.  รศ.ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ 

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 54 ปี 

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

สว่นไดเ้สยีในวาระทีจ่ะพจิารณา:   
 วาระที ่6   พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

 

 

3.  นำยนพดล ธรีะบุตรวงศก์ุล 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 50 ปี 

ทีอ่ยู่ 21/51 หมู ่2 ถนนพุทธมณฑลสาย1 แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชนั กรุงเทพ 10170 

สว่นไดเ้สยีในวาระทีจ่ะพจิารณา:   
 วาระที ่6   พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
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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 2560 
Annual General Meeting of Shareholders for Year 2017  

 
วนัศุกรท์ ี ่28 เมษำยน 2560 เวลำ 09.30 น.  

ณ หอ้งชำเทรยีมบอลรูม ช ัน้ 4 โรงแรมชำเทรยีม รเิวอรไ์ซด ์

เลขที ่28 ถนนเจรญิกรุง ซอย 70 แขวงวดัพระยำไกร เขตบำงคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 
on Friday, April 28, 2017 at 09.30 AM  

at the Chatrium Ballroom, 4th Floor, Chatrium Hotel Riverside Bangkok 
address 28 Charoenkrung Soi 70, Wat Prayakrai, Bangkholame, Bangkok 10120 

   

    
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 2560 ในวนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด ์เลขท่ี 28 ถนน
เจริญกรุง ซอย 70 แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม 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 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2560 ในวนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด ์เลขท่ี 28 ถนน
เจริญกรุง ซอย 70 แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 วาระที ่1 เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวันที ่25 เมษายน 2559 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่2 เร่ือง รับทราบผลการด าเนินงานในปี 2559 และรายงานประจ าปี 2559  
  วาระน้ีเป็นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
 
 
 

ติดอากร

แสตมป์  

20 บาท 
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 วาระที ่3 เร่ือง พจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่4 เร่ือง พจิารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรสุทธิส าหรับผลประกอบการปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่5 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 ่6 เร่ือง พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่7 เร่ือง พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560 
 (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 านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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 2560 ในวนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 
โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด ์เลขท่ี 28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70 แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือน
ไปในวนั 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 ์   

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2560 ในวนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด ์เลขท่ี 28 ถนน
เจริญกรุง ซอย 70 แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม 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 2559 เม่ือวันที ่25 เมษายน 2559 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  
 

 วาระที ่2 เร่ือง รับทราบผลการด าเนินงานในปี 2559 และรายงานประจ าปี 2559  
  วาระน้ีเป็นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

 

 วาระที ่3 เร่ือง พจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  

 

 วาระที ่4 เร่ือง พจิารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรสุทธิส าหรับผลประกอบการปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  
 

 วาระที ่5 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 ่6 เร่ือง พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  
 
 
 



 

 

40 

 วาระที ่7 เร่ือง พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560 
 (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. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเ สียงลงคะแนน 
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) 
 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อประจ าปี 2560 ในวนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรม
ชาเทรียม ริเวอร์ไซด ์ เลขท่ี 28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70 แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปใน
วนั 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 2559 

  งบการเงนิประจ าปี 2559 

 

 

………………………………………………………………………….. 

 

กรุณากรอกรายละเอยีดดา้นบนใหค้รบถว้น จัดสง่ไดท้ี ่

 อเีมล ์ir@bjc1994.com   

 โทรสารหมายเลข 0-3889-3711  

 ยืน่ใหก้บัเจา้หนา้ทีรั่บลงทะเบยีน บรเิวณหนา้สถานทีจ่ัดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ir@bjc1994.com
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10 

 

แผนทีส่ถำนทีจ่ดักำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2560 
บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 
 

ณ หอ้งชาเทรยีมบอลรมู ชัน้ 4  

โรงแรมชำเทรยีม รเิวอรไ์ซด ์

เลขที ่28 ถนนเจรญิกรงุ ซอย 70 แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์+66(0) 2307 8888 
 

 

CHATRIUM 
HOTEL 

RIVERSIDE BANGKOK 


