
 
BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED  
594 MOO 4, MAKHAMKOO, NIKOMPATTANA, 
RAYONG, THAILAND 21180 
TEL.  :  (66) 3889-3709 

FAX. :  (66) 3889-3711 

   
   

                                                                                                                                                                          
รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560  

บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 

______________________________________ 

 

 

 ประชมุเมือ่วันที ่28 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งชาเทรยีมบอลรูม ชัน้ 4 โรงแรมชาเทรยีม รเิวอร์

ไซด ์เลขที ่28 ถนนเจรญิกรุง ซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โดยม ีนางสาวผกาวล ีเจยีร

สวัสดิว์ัฒนา ประธานกรรมการ บรษัิท บเีจซี เฮฟวี ่อนิดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) ท าหนา้ทีเ่ป็นประธานที่

ประชุม (“ประธานฯ”) และ นางสาวนภสร ธรรมพิทักษ์ เลขานุการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นเลขานุการที่ประชุม 

(“เลขานุการ”) 

 

เร ิม่ประชุมเวลา 09.30 น.  

 

 ประธานฯ กลา่วตอ้นรับผูถ้อืหุน้เขา้สูก่ารประชมุและแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่มผีูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง

จ านวน 64 รายและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุจ านวน 29 ราย รวมทัง้หมดเป็นจ านวน 93 ราย นับจ านวน

หุน้ไดท้ัง้ส ิน้ 1,196,425,550 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 74.78 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษัิทโดยไม่นับรวม

จ านวนหุน้ของบริษัททีไ่ดซ้ือ้คนืตามโครงการซือ้หุน้คนืจ านวน 400,000 หุน้ (สีแ่สนหุน้) ทีจ่ะไม่มีสทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน ครบเป็นองคป์ระชมุตามกฎหมายและตามขอ้บังคับของบรษัิท จงึขอเปิดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

2560 และขอใหเ้ลขานุการแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร ทีป่รกึษากฎหมาย ผูส้อบบัญช ีทีเ่ขา้ร่วมประชุม และอธบิาย

หลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้

 

 เลขานุการกล่าวแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ที่ปรึกษากฎหมาย ผูส้อบบัญชี ที่เขา้ร่วมประชุม 

ตามล าดบัดงันี ้

 

กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1. นางสาวผกาวล ีเจยีรสวสัดิว์ฒันา ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ   

2. นายคลิ ยัง ล ี  กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และประธานกรรมการบริหารความ

เสีย่ง 

3. นายหยัง เจนิ ล ี  กรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง 

4. นายเซงิ ว ูล ี  กรรมการ รองกรรมการผูจ้ัดการ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง 

5. นายเชงิ จนิ ล ี  กรรมการ ผูช้่วยกรรมการผูจั้ดการฝ่ายโครงการ กรรมการบรหิาร และ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

6. นางจันทรจ์ริา สมัครไทย  กรรมการ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการฝ่ายสนับสนุน และกรรมการบรหิาร 

7. นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นายนพดล ธรีะบตุรวงศก์ลุ  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

9. รศ. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

 

ผูบ้รหิารและพนกังานทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1. นางสาวนภสร ธรรมพทิกัษ์  เลขานุการบรษัิท 

2. นายวทิยา เชยีงอทุยั   ผูจั้ดการฝ่ายนักลงทนุสมัพันธ ์และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นางสาวสรอ้ยสน แกว้เข็มทอง  ผูจั้ดการฝ่ายบญัช ี

ตวัแทนผูส้อบบญัช ี

1. นางสาวดรณี สมก าเนดิ   ตวัแทนผูส้อบบญัช ีจากส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท 

 

 

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

จังหว       ระยอง 21180 
โทรโทร.   โทร       :  (66) 3889-3709 

 แฟ็กซ ์  :  (66) 3889-3711 

 
www.bjc1994.com 



 
2 บริษทั บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี จ ำกดั (มหำชน)                          รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 

ทีป่รกึษากฎหมาย 

1. นายปรตีพิร ลมิอกัษร / ทีป่รกึษากฏหมาย จากส านักงานกฎหมาย เทพ 

2. นางสาวณัฐยิา วบิลูยโ์ชคเศรษฐ / ทีป่รกึษากฏหมาย จากส านักงานกฎหมาย เทพ 

3. นายสชันัย พัวเกยีรตสิกลุ  / ทีป่รกึษากฏหมาย จากส านักงานกฎหมาย เทพ 

 

นอกจากนี้ เลขานุการไดเ้รียนเชญิผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ในการนี้ นาย

ธรรมนูญ จลุมณีโชต ิ(ผูถ้อืหุน้) ไดอ้าสาร่วมเป็นสกัขพียานในการนับคะแนนตลอดการประชมุ  

 

เลขานุการไดแ้จง้หลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุดงันี ้ 

 

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

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

การลงคะแนนเสียงได ้ยกเวน้ กรณีผู รั้บมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ ที่แต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียนใน 

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ และเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. เทา่นัน้ 

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

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

บัตรลงคะแนนที่บรษัิทจัดให ้แลว้ยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อน าไปบันทกึ ทัง้นี้ บริษัทจะ

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

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ส าหรับวาระที ่5 เรือ่งพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนว

ทางการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีบรษัิทไดจ้ัดใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเพือ่แตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล และ

บรษัิทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทุกรายทีเ่ขา้ประชมุ ทัง้กรณี “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออก

เสยีง” แต่เพื่อไม่ใหเ้สยีเวลาผูถ้อืหุน้ บรษัิทจะขอเก็บบัตรที ่“ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” ในการแต่งตัง้

กรรมการทลีะราย เพื่อไปตรวจนับคะแนนก่อน หลังจากนัน้ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูท้ี่ ”เห็นดว้ย” ในการ

พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ราย พรอ้มกนัในคราวเดยีว 

3. วาระในการประชมุครัง้นี้ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบ

ฉันทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ยกเวน้  

 วาระที ่6 เรือ่งพจิารณาการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่

นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะซึง่มาประชมุ 

4. ส าหรับผูถ้ือหุน้ที่ท าหนังสอืมอบฉันทะใหผู้อ้ ื่นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสยีงลงคะแนนตามความ

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

ของผูถ้อืหุน้ บนัทกึไวใ้นคอมพวิเตอรเ์พือ่การลงมตติามวาระไวแ้ลว้  

5. จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจม ี

ผูถ้อืหุน้เขา้มาประชมุเพิม่ขึน้ในแตล่ะวาระ 

 เลขานุการบรษัิทไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ จากการทีบ่รษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องทีเ่ห็นว่า

สมควรบรรจุเป็นวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้และใหเ้สนอชือ่บคุคลเพื่อเขา้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ รวมทัง้ใหผู้ ้

ถอืหุน้ส่งค าถามทีเ่กีย่วกับวาระการประชมุล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ ซึง่ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอเรื่องเพื่อ

บรรจุเป็นวาระ หรอืเสนอชือ่บุคคลเขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ หรือสง่ค าถามทีเ่กีย่วกับวาระการประชมุ

ลว่งหนา้แตอ่ยา่งใด 

 

 ก่อนเริม่การประชุม ประธานฯ ไดเ้ชญิ นายหยัง เจนิ ล ีประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กล่าวถงึภาพรวมผลการ

ด าเนนิงานในปี 2559 และทศิทางการด าเนนิธรุกจิในปี 2560 

 

 นายหยัง เจนิ ล ีกลา่วตอ่ทีป่ระชมุ และนายวทิยา เชยีงอทุยั เป็นผูแ้ปล สรุปไดด้งันี ้ 

 

 

 



 
3 บริษทั บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี จ ำกดั (มหำชน)                          รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 

เรยีนผูถ้อืหุน้ทกุทา่น 

 

ล าดับแรกสุด ผมอยากทีจ่ะแสดงความขอบคุณแก่ท่านผูถ้ือหุน้ทุกท่านทีม่าเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้สามัญ

ประจ าปีของบรษัิท บ ีเจ ซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2560  

 

ตามทีท่กุท่านทราบ ในชว่ง 4 ปีทีผ่่านมา ผลการด าเนินงานของบรษัิทมอีัตราก าไรขัน้ตน้เฉลีย่มากกวา่รอ้ย

ละ 20 แต่ในชว่งปีทีผ่่านมาเป็นชว่งเวลาทีท่า้ทายต่อผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมแปรรูปผลติภัณฑเ์หล็กอย่างมาก 

เนื่องจากเศรษฐกจิโลกทีม่กีารชะลอตัว ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น การแขง่ขนัทีเ่พิม่สงูขึน้ของผูป้ระกอบการ

จากประเทศจนี รวมไปถงึความผันผวนของราคาน ้ามัน ดังนัน้ผูพั้ฒนาโครงการหลายแห่งจงึมกีารตัดลดงบประมาณ

การลงทุนลงจ านวนมาก สถานการณ์ดังกล่าวท าใหเ้กดิการชะลอการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในหลากหลาย

อตุสาหกรรมและหลากหลายภมูภิาค แตอ่ย่างก็ตาม บรษัิทยังคงสามารถเขา้ไปรับงาน FPSOs module โครงการใหม่

ซึง่เป็นการรับงานโดยตรงจากเจา้ของโครงการคอื Petrobras และพันธมติรทางธุรกจิ ทัง้นี้ ผมเชือ่ว่าการเขา้ไปรับ

งานโครงการ FPSOs module นอกเหนือจากจะชว่ยเพิม่โอกาสในการเขา้ไปรับงานกับ Petrobras มากขึน้ในอนาคต 

ยังถอืเป็นประสบการณ์ทีด่ ีรวมถงึเป็นการสรา้งชือ่เสยีงทีด่แีกบ่รษัิทฯ ในการเขา้ไปร่วมประมลูงานโครงการขนาดใหญ่

อกีดว้ย 

 

ท่ามกลางช่วงเวลาที่ทา้ทายและแนวโนม้อัตราการท าก าไรที่ลดลง สถานะการเงินของบริษัทฯ ยังคง

แข็งแกร่งจากกระแสเงนิสดที่เขา้มาอย่างต่อเนื่องจากการช าระเงนิที่ตรงต่อเวลาของลูกคา้ นอกจากนี้ บริษัทมี

อตัราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นผูถ้อืหุน้อยู่ในระดบัต า่เพยีงแค ่0.09 เทา่ โดยบรษัิทไม่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชเ้งนิกูร้ะยะยาวจาก

สถาบันการเงนิแต่อย่างใด และในปี 2559 บรษัิทฯ ยังคงสามารถจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระดับทีน่่าพอใจใน

อตัราเงนิปันผลตอบแทนมากกวา่ 5%  

ในปัจจุบนั บรษัิทยังคงมโีอกาสในการรับงานทั่วโลก เนื่องจากความยอดเยีย่มของผลติภัณฑแ์ละบรกิารจาก

ผลงานทีผ่่านมา โดยบรษัิทไดรั้บเชญิใหเ้ขา้ร่วมประมูลงานจากบรษัิทพลังงานและเหมอืงแร่หลายแห่ง ซึง่มมีูลค่า

งานทีเ่ขา้ร่วมประมูลทัง้หมดประมาณ 580 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรัฐ จากหลากหลายภูมภิาคและอตุสาหกรรม ทัง้นี้

บรษัิทมกีลยทุธใ์นการด าเนนิธรุกจิดงันี้ 

 

1. มุง่เนน้รับงานในตลาดตา่งประเทศเป็นหลัก ทัง้ตลาดปัจจุบนัและตลาดทีม่ศีักยภาพ ซึง่ประกอบไปดว้ยประเทศใน

ทวปีแอฟรกิา เอเซยี และตะวนัออกกลาง โดยนอกเหนือจากอตุสาหกรรมน ้ามันและก๊าซ บรษัิทไดมุ้่งขยายตลาด

ในหลากหลายอตุสาหกรรม เชน่ โรงไฟฟ้า โครงการกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน อตุสาหกรรมเหมอืงแร่ เป็นตน้ 

2. ลดตน้ทุนการด าเนนิงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหส้ามารถแข่งขันกับผูป้ระกอบการแปรรูปผลติภัณฑเ์หล็กราย

อืน่ๆ ได ้โดยปรับปรุงการบรหิารจัดการโครงการใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  

3. พจิารณาโครงการทีม่ศีักยภาพส าหรับตลาดในประเทศ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ในกลุ่มโรงงานปิโตรเคม ี

โรงไฟฟ้า และโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งๆ  เป็นตน้  

4. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ผ่านการฝึกอบรมและเพิม่ทักษะความรูใ้หแ้ก่พนักงาน เพื่อท าใหผ้ลประกอบการ

กลบัมาเตบิโตอกีครัง้ในอนาคต  

โอกาสนี ้ในนามคณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุคน  ผมขอใชโ้อกาสนีแ้สดงความขอบคณุตอ่

ผูถ้อืหุน้ทุกท่านอกีครัง้ส าหรับความเชือ่มั่นและใหก้ารสนับสนุนบรษัิทมาโดยตลอด ผมขอยนืยันอกีครัง้วา่บรษัิทจะ

ด าเนนิธรุกจิดว้ยความโปร่งใสและระมัดระวงั ภายใตก้รอบการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีพือ่สรา้งผลตอบแทนทีด่ทีีส่ดุแกผู่ ้

ถอืหุน้ทกุทา่นและสรา้งการเตบิโตในอนาคตบนพืน้ฐานแหง่ความยั่งยนืตอ่ไป ขอบคณุครับ 

ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมพิจารณาระเบยีบวาระการประชมุ ซึง่ประกอบดว้ยวาระทัง้หมด 8 วาระ ตามล าดับ

ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู ้ถอืหุน้ประจ าปี 2559 เมือ่วนัที ่25 เมษายน 

2559 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ี่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 25 

เมษายน 2559 ซึง่ทางบริษัทไดจั้ดท ารายงานการประชุมเสร็จสิน้และไดน้ าส่งกระทรวงพาณิชย์

ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด นอกจากนี้บรษัิทไดเ้ผยแพร่รายงานการประชมุบนเว็บไซดข์อง

บรษัิทและไดจ้ัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุฉบับนี้แลว้ โดยมรีายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่

มาดว้ย 1 



 
4 บริษทั บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี จ ำกดั (มหำชน)                          รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อื

หุน้ลงคะแนนเสยีง โดยในวาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมตรัิบรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 25 

เมษายน 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จ านวน (เสยีง) 1,206,520,850 0 104,000 0 

รอ้ยละ 100.0000 0.0000 - - 

หมายเหต:ุ -   จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงและบตัรเสยีไมนั่บเป็นฐานในการนับคะแนน  

- ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้มาประชมุเพิม่จ านวน 10,199,300 เสยีง 

 

วาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานในปี 2559 และรายงานประจ าปี 2559 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ีป่ระชมุรับทราบรายงานผลการด าเนนิงานในปี 2559 และรายงานประจ าปี 2559 

ซึง่บรษัิทไดจั้ดสง่เอกสารพรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุแลว้ รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 และได ้

ขอใหน้ายวทิยา เชยีงอุทัย ผูจั้ดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ ์น าเสนอรายละเอยีดเกีย่วกับวาระนี้ต่อที่

ประชมุ  

นายวทิยา เชยีงอทุยั น าเสนอผลการด าเนนิงานตอ่ทีป่ระชมุดงันี ้

ภาพรวมผลการด าเนินงานในปีทีผ่่านมา บรษัิทมงีานจากกลุ่มอุตสาหกรรมน ้ามันและก๊าซจ านวน 3 

โครงการ 

 โครงการ QGI FPSO (P75 และ P77) ซึง่ไดล้งนามในสญัญาจา้งตัง้แตปี่ 2557 เป็นโครงการของ

Petrobras โดยบรษัิทไดรั้บงานผ่าน QGI ซึง่เป็นผูรั้บเหมาโครงการหลัก โดยเป็นงานประกอบ

กลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่ (Module) ของ FPSO จ านวน 8 Modules ทัง้นี้ บรษัิทไดด้ าเนินการส่ง

มอบสนิคา้ครัง้แรกในปี 2559  และด าเนินโครงการแลว้เสร็จพรอ้มสง่มอบสนิคา้ครัง้สดุทา้ยใน

เดอืนมนีาคม 2560  

 โครงการ TUPI-01B และ TUPI-02B ซึง่ไดล้งนามในสัญญาจา้งตัง้แต่ปี 2558 เป็นการรับงาน

จาก Petrobras ซึง่เป็นเจา้ของโครงการโดยตรง โดยเป็นงานวศิวกรรม ออกแบบ แปรรูป และ

ประกอบกลุม่ช ิน้งานขนาดใหญ่ (Module) ของ FPSO จ านวน 8 Modules ทัง้นี้ โครงการ TUPI-

01B มีการสง่มอบสนิคา้ในเดอืนเมษายน ปี 2559 โดยระหว่างขนสง่สนิคา้ทางเรือไปทีป่ระเทศ

บราซลิ เรอืสนิคา้ไดเ้จอกบัพายมุผีลใหส้นิคา้บางสว่นไดรั้บความเสยีหาย 

 โครงการ TUPI-03B ซึง่ไดล้งนามในสญัญาจา้งในไตรมาส 2 ปี 2559 โดยเป็นผลจากการทีล่กูคา้

พงึพอใจกับผลงานโครงการ TUPI-01B โดยถอืเป็นความส าเร็จของบรษัิททีไ่ดรั้บความไวว้างใจ

จากทางลูกคา้ใหไ้ดรั้บสัญญาด าเนินโครงการต่อเนื่อง โครงการนี้มีขอบเขตการท างาน

เชน่เดยีวกับ โครงการ TUPI-01B และ TUPI-02B ทัง้นี้ มกี าหนดสง่มอบสนิคา้ภายในไตรมาส 4 

ปี 2560  

ในปี 2559 บรษัิทมรีายไดร้วมเทา่กบั 5,324.5 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 7.5 เมือ่เทยีบกับปี 2558  โดย

เป็นผลกระทบจากการรับรูร้ายไดจ้ากโครงการ TUPI-03B ต ่ากว่าทีป่ระเมนิไวจ้ากการทีโ่ครงการมี

ความลา่ชา้จากการทีเ่จา้ของโครงการไมส่ามารถสง่มอบวตัถดุบิไดท้นัตามเวลาทีก่ าหนด  

ในปี 2559 บริษัทมีก าไรขั ้นตน้และก าไรสุทธิเท่ากับ 308.3 ลา้นบาท และ 112.4 ลา้นบาท 

ตามล าดับ โดยก าไรขัน้ตน้ปรับลดลงรอ้ยละ 80.2 จากปี 2558 เป็นผลจากการทีบ่รษัิทมตีน้ทุนงาน

โครงการ TUPI เพิ่มขึน้จากการที่รับงานแบบ EPC ซึ่งเป็นการด าเนินการครบวงจรทัง้ 3 ส่วนคือ 

วศิวกรรม (Engineering) การจัดหา (Procurement) และการก่อสรา้ง (Construction) โดยทั่วไป

แลว้งานแบบ EPC จะมอีัตราก าไรทีไ่มส่งูมากนักเนือ่งจากตอ้งรับผดิชอบตน้ทนุทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด โดย

โครงการนี้ยังมตีน้ทนุเพิม่ในสว่นงานทีแ่กไ้ขแบบ การเร่งท างาน การซอ่มแซมงานทีเ่สยีหายระหวา่ง

การขนส่งสนิคา้ทางเรือ และตน้ทุนที่เกดิจากการที่เจา้ของงานส่งมอบวัตถุดิบล่าชา้ซึ่งเรียกว่า 

Standby Cost นอกจากนี้การที่โครงการ QGI ไดม้ีการชะลอโครงการตัง้แต่กลางปี 2558 และ



 
5 บริษทั บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี จ ำกดั (มหำชน)                          รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 

กลับมาเริม่ด าเนนิการอกีครัง้ในชว่งตน้ปี 2559 ท าใหบ้รษัิทมตีน้ทนุสว่นเพิม่จากการชะลอโครงการนี้

ดว้ยเชน่กนั (Standby Cost) 

ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมาบรษัิทมรีายไดห้ลักจากต่างประเทศ โดยโครงสรา้งรายไดข้องบรษัิทเริม่มีการ

เปลี่ยนแปลงโดยยา้ยจากประเทศออสเตรเลียมาที่ประเทศบราซลิหลังจากที่บรษัิทไดรั้บงานใน

อตุสาหกรรมน ้ามันและกา๊ซ โดยในปี 2559 รายไดจ้ากประเทศบราซลิเทา่กบั 5,122.7 ลา้นบาท หรอื

เป็นสัดสว่นกว่ารอ้ยละ 98 ของรายไดร้วม ทัง้นี้ เพื่อเป็นการกระจายฐานลูกคา้และไม่เป็นการพึง่พา

อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเป็นหลัก บริษัทไดม้ีการเขา้ร่วมประมูลงานในหลากหลาย

อตุสาหกรรมและหลากหลายภมูภิาคทัว่โลก  

ณ สิน้ปี 2559  บรษัิทมีมูลค่างานทีย่ังไม่รับรูร้ายไดเ้ท่ากับ 1,647 ลา้นบาท เป็นโครงการ TUPI - 

03B ซึง่คาดวา่จะแลว้เสร็จและท าการสง่มอบไดใ้นชว่งปลายปี 2560 นี ้

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพิม่เตมิหรอืไม ่

นางจารุณี มณีปรุะ (ผูถ้อืหุน้) มขีอ้ซกัถามดงันี ้

 ทา่มกลางความผันผวนตา่งๆ บรษัิทมแีผนป้องกนัความเสีย่งและแนวทางแกไ้ขอยา่งไรบา้ง 

 บรษัิทไดม้กีารท าประกันภัยในการขนสง่หรอืไม่ ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้เคลมค่าเสยีหายกับ

บรษัิทประกนัภัยไดห้รอืไม ่

นางจันทรจ์ริา สมัครไทย ชีแ้จงวา่ โครงการทีบ่รษัิทด าเนนิการในปีทีผ่่านมาเป็นลักษณะสญัญาแบบ 

EPC ซึง่บรษัิทจะตอ้งรับผดิชอบในค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ดังนัน้เมือ่สนิคา้เกดิความเสยีหายในระหว่าง

การขนส่งทางเรือ บรษัิทจงึตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม ซึง่ถือเป็นประสบการณ์ของ

บรษัิทในการด าเนนิโครงการตอ่ไปในอนาคต ทัง้นี้ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดม้กีารพจิารณา

ร่วมกนัเพือ่หามาตรการป้องกนัความเสยีหายในสว่นนี ้ซึง่คาดวา่ความเสยีหายเชน่นีน่้าจะลดนอ้ยลง 

ส าหรับค าถามทีส่อง เงือ่นไขในการขนสง่โครงการ TUPI จะเป็นในลักษณะ CFR โดยเจา้ของงาน

เป็นผูท้ าประกันภัยระหว่างขนส่งทางเรือ แต่ที่บริษัทตอ้งยอมรับผดิชอบในการซ่อมแซมสนิคา้ที่

เสยีหายโดยไม่เคลมค่าเสยีหายกับทางบรษัิทประกันภัย เนื่องจากตามกรมธรรมป์ระกันภัยมกีารคดิ

ความรับผดิคา่เสยีหายสว่นแรกสงู และมกีระบวนการในการตรวจสอบความเสยีหายทีต่อ้งใชเ้วลา ซึง่

หากบรษัิทท าการเคลมค่าเสยีหายจะตอ้งรับผดิชอบในการจ่ายความรับผดิค่าเสยีหายสว่นแรกซึง่มี

มูลค่าสงู และตอ้งเสยีเวลารอใหบ้รษัิทประกันภัยท าการตรวจสอบความเสยีหายและท าเรือ่งในการ   

เคลมจงึจะด าเนนิการซอ่มงานได ้การรอกระบวนการเคลมดังกล่าวมผีลใหเ้สยีเวลาในการซ่อมแซม

ความเสยีหายและท าใหก้ าหนดการสง่มอบสนิคา้ตอ้งลา่ชา้ออกไปอกี หากเป็นเชน่นัน้บรษัิทอาจโดน

คา่ปรับจากการสง่มอบสนิคา้เกนิก าหนดซึง่จะท าใหบ้รษัิทไดรั้บความเสยีหายมากกวา่ ทัง้นี้บรษัิทได ้

พิจารณาดูแลว้ว่าความเสยีหายระหว่างการขนส่งสนิคา้ทางเรือนี้คงจะมีโอกาสเกดิขึน้ไม่มากนัก 

ดงันัน้บรษัิทไดพ้จิารณายอมรับความเสีย่งจากความเสยีหายทีอ่าจมหีากเกดิเหตกุารณ์ทีไ่มค่าดคดิขึน้ 

โดยทีผ่า่นมานอกจากโครงการ TUPI-01B นีแ้ลว้ การขนสง่โครงการอืน่ๆ ผา่นไปไดด้ว้ยด ี

นายปฏกิาร มหัทธนารักษ์ (ผูถ้อืหุน้) สอบถามวา่  

 การรับงานของบรษัิทซึง่เป็นงานตา่งประเทศเป็นการรับงานผา่นนายหนา้หรอืไม ่ 

 บรษัิทพจิารณารับงานเฉพาะทีเ่ป็นผูรั้บเหมาหลัก (Main Contractor) หรอืรับเป็นผูรั้บเหมา

ชว่ง (Subcontractor) ดว้ยหรอืไม ่

นายหยัง เจนิ ล ีชีแ้จงว่า บรษัิทมเีครือข่ายในการหางานอยู่ในหลายประเทศ เช่น เกาหล ีบราซลิ 

ออสเตรเลยี และประเทศในตะวันออกกลาง รวมถงึประเทศอหิร่าน โดยมจี านวนโครงการทีเ่ชญิให ้

บรษัิทเขา้ร่วมประมลูงานเพิม่มากขึน้ในชว่งปีทีผ่่านมา ซึง่เป็นการเพิม่โอกาสในการไดรั้บงานใหม้าก

ขึน้ ทัง้นี้การรับงานแบบผูรั้บเหมาหลัก (Main Contractor) หรือผูรั้บเหมาช่วง (Subcontractor) มี

ทัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีทีต่่างกัน การเป็นผูรั้บเหมาหลักจะไดรั้บปรมิาณงานมากกวา่แตแ่น่นอนวา่มคีวาม

เสีย่งมากกวา่เชน่กัน โดยการเป็นผูรั้บเหมาชว่งจะไดรั้บปรมิาณงานนอ้ยลงและมคีวามเสีย่งนอ้ยลง 

โดยบรษัิทมกีารรับงานทัง้สองแบบ 

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดเพิ่มเตมิอกี ประธานฯ จึงไดแ้จง้ว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการ

ลงคะแนน ขอใหด้ าเนนิการในวาระตอ่ไป 
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วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิส าหรบัปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ีป่ระชมุอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2559 และไดข้อให ้

นางจันทรจ์ริา สมัครไทย ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการฝ่ายสนับสนุน น าเสนอรายละเอยีดเกีย่วกับวาระนี้

ตอ่ทีป่ระชมุ  

นางจันทรจ์ริา สมัครไทย น าเสนอรายละเอยีดตอ่ทีป่ระชมุวา่ ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด 

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

บัญชกี าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชขีองบรษัิท เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพิจารณา

อนุมัต ิงบการเงนิของบรษัิทส าหรับปี 2559 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2559 ซึง่ไดรั้บการตรวจสอบ

จากผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตแลว้ โดยผูส้อบบัญชไีดแ้สดงความเห็นว่า งบการเงนิดังกล่าวไดแ้สดง

ฐานะการเงนิของบรษัิท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 และผลการด าเนนิงานและกระแสเงนิสด ส าหรับ

ปีสิน้สุดวันเดยีวกันโดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ โดย

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทไดส้อบทานงบการเงนิดังกล่าวเรียบรอ้ยแลว้ โดยมรีายละเอยีด

ปรากฏตามงบการเงนิซึง่เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ าปี 2559 ซึง่ไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้ ือหุน้พรอ้มกับ

หนังสอืเชญิประชมุฉบบันีแ้ลว้ โดยมรีายละเอยีดตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2    

โดยฐานะทางการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิทในปี 2559 สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

 

 

 

 

 

 

  

สนิทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 5,139.25 ลา้นบาท ลดลงจาก 

6,857.32 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักจากการกลับมาเริม่ด าเนินงานโครงการ QGI 

หลังจากมกีารชะลอโครงการไปในปี 2558 ท าใหล้กูหนี้การคา้ มลูคา่งานตามสญัญาทียั่งไม่เรยีกเก็บ

จากลกูคา้ และสนิคา้คงเหลอืมจี านวนลดลง 

ณ สิน้ปี 2559 มหีนี้สนิรวมเท่ากับ 404.21 ลา้นบาท ลดลงจาก 1,232.30 ลา้นบาท ในปี 2558 เกดิ

จากการลดลงของเจา้หนี้การคา้เนื่องจากบรษัิทมกีารจัดซือ้วัตถุดบิส าหรับงานโครงการในปี 2559 

บางสว่นในปี 2558 ทัง้นี้ บรษัิทมสีถานะการเงนิทีแ่ข็งแกร่งโดยมหีนี้สนิตอ่สว่นผูถ้อืหุน้เทา่กับ 0.09 

เทา่ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ สิน้ปี 2559 เทา่กับ 4,735.04 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 15.8 จาก 5,625.02 ลา้น

บาท ในปี 2558 จากการทีบ่รษัิทมกีารจา่ยเงนิปันผลจากก าไรสะสมใหก้ับผูถ้อืหุน้ 

 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพิม่เตมิหรอืไม ่ 

นายประกฤต ิตนัพพัิฒน์ (ผูถ้อืหุน้) ไดก้ลา่วชมเชยบรษัิทวา่สามารถบรหิารลกูหนี้การคา้และสนิคา้คง

คลงัไดด้ ีและมขีอ้ซกัถามดงันี ้

 บรษัิทมกีารบันทกึรายไดต้ามอัตราสว่นความส าเร็จของงานใชห่รอืไม่ ท าไมงบการเงนิจงึมี

รายไดแ้ละตน้ทนุงานไมส่อดคลอ้งกนั 

 ตามทีบ่รษัิทไดแ้จง้วา่บรษัิทมคีวามเสีย่งทางการเงนิจากอตัราแลกเปลีย่น แตจ่ากงบการเงนิ

แสดงผลก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น ขอสอบถามวา่บรษัิทมคีวามเสีย่งอย่างไร และในตอนที่

บรษัิทแปลงเป็นเงนิบาทไดร้วมผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่นไวใ้นค่าใชจ้่ายแลว้จงึท าใหดู้

เหมอืนมคีา่ใชจ้า่ยสงูขึน้ใชห่รอืไม ่

ฐานะทางการเงนิ 
และผลการด าเนนิงาน 

ปี 2558 
(ลา้นบาท) 

ปี 2559 
(ลา้นบาท) 

การเปลีย่นแปลง 

รายไดร้วม 5,753.91 5,324.53 ลดลง   7.5% 

ตน้ทนุงานตามสญัญา 4,052.85 4,893.89 เพิม่ขึน้ 20.8% 

ก าไรสทุธ ิ 1,319.24    112.35 ลดลง 91.5% 

ก าไรตอ่หุน้(บาท/หุน้)        0.83        0.07 ลดลง 91.5% 

สนิทรัพยร์วม 6,857.32 5,139.25 ลดลง 25.1% 

หนีส้นิรวม 1,232.30    404.21 ลดลง 67.2% 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 5,625.02 4,735.04 ลดลง 15.8% 
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นายหยัง เจนิ ล ีชีแ้จงว่า ทีผ่่านมาบรษัิทมปีระสบการณ์ในงานโครงการ Onshore มาโดยตลอด แต่

ในปี 2559 บรษัิทไดรั้บงานโครงการ Offshore ซึง่เป็นงานทีท่ ายากและมคีวามซับซอ้น แตท่ีบ่รษัิท

ตัดสินใจรับงานนี้เพราะตอ้งการกระจายลักษณะงานใหค้รอบคลุมตลาดทั ้งงาน Onshore และ 

Offshore เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการรับงานของบรษัิท และยังมโีอกาสในการรับงานอกีมากใน

งานโครงการ Offshore เมือ่เศรษฐกจิฟ้ืนตวั 

นางจันทรจ์ริา สมัครไทย ชีแ้จงเพิม่เตมิวา่  

 บรษัิทมกีารบันทกึรายไดต้ามเปอรเ์ซ็นตง์านเสร็จ แตท่ีใ่นปี 2559 มรีายไดก้ับตน้ทุนงานไม่

สอดคลอ้งกันเนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตอนช่วงทา้ยของโครงการ โดยปรมิาณงาน

ของบางโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดซ้ึ่งจะมีผลท าใหร้ายไดแ้ละ/หรือตน้ทุนงาน

เปลีย่นแปลงในตอนปิดโครงการ  

 ตามทีบ่รษัิทท าสัญญาและมรีายไดห้ลักเป็นเงนิตราสกลุตา่งประเทศ ทัง้นี้ ในปี 2558 และ 

2559 บรษัิทมกี าไรจากอัตราแลกเปลีย่นจากการออ่นคา่ของเงนิบาท แต่อัตราแลกเปลีย่นมี

ความผันผวนตลอดเวลา บรษัิทจงึพจิารณาว่าอัตราแลกเปลีย่นเป็นความเสีย่งทางการเงนิ

ของบรษัิท ส าหรับการบันทกึบัญชใีนส่วนของรายไดท้ีไ่ดรั้บจะมีก าไร/ขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลีย่นไดท้ัง้ Realized ทีบ่รษัิทไดท้ าการบรหิารโดยการซือ้ Forward เพือ่ Fixed Rate 

ไวแ้ละ Unrealized ซึง่ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลีย่น ณ วันทีปิ่ดงบการเงนิ แต่ในดา้นตน้ทุน 

บรษัิทจะมกีารบันทกึตน้ทุนงานตามอัตราแลกเปลีย่นในวันทีไ่ดรั้บใบแจง้หนี้ ก าไร/ขาดทุน

จากอัตราแลกเปลี่ยนจะเกิดจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ช าระเงินเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัตน้ทนุทีบ่นัทกึไว ้

 

เมือ่ไม่มกีารซักถามอย่างใดเพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง โดยในวาระนี้ตอ้ง

ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และ

ผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตงิบการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2559 ดว้ยคะแนนเสยีง

ดงันี ้

  
 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จ านวน (เสยีง) 1,211,196,923 6,320,800 4,000 0 

รอ้ยละ 99.4808 0.5192 - - 

หมายเหต:ุ -   จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงและบตัรเสยีไมนั่บเป็นฐานในการนับคะแนน  

- ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้มาประชมุเพิม่อกีจ านวน 10,896,873 เสยีง 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัจิา่ยเงนิปันผล ส าหรบัผลประกอบการปี 2559 เป็นเงนิสด 

 

ประธานฯ ไดข้อให ้นางจันทรจ์ริา สมัครไทย น าเสนอรายละเอยีดในวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ 

 

นางจันทรจ์ริา สมัครไทย น าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชมุวา่ บรษัิทมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อื

หุน้ในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธจิากงบเฉพาะกจิการภายหลังหักภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล

และหลังหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนดและตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บังคับของ

บรษัิท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กับความจ าเป็นและ

ความเหมาะสมอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร 

 

ปี 2557 บรษัิทไดม้กีารจ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอัตราหุน้ละ 0.25 บาทและเป็นหุน้ปันผลในอัตรา 4 

หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ใหม่เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบรษัิท และปี 2558 มีการ

จา่ยเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 60.65 ของก าไรสทุธสิ าหรับปี  

 

ปี 2559 บรษัิทมผีลประกอบการก าไรสทุธจิากงบการเงนิเท่ากับ 112.4 ลา้นบาท คดิเป็นก าไร 0.07 

บาทต่อหุน้ ซึง่บรษัิทไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบโดยค านึงถงึสภาวะการประกอบธุรกจิ สภาวะทาง

การตลาด โอกาสในการลงทนุและปัจจัยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ พบวา่บรษัิทมกีระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่ะ

จา่ยเงนิปันผลในอัตราหุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนไม่เกนิ 400 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่น
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รอ้ยละ 356.03 ของก าไรสทุธสิ าหรับปี ซึง่เป็นการจ่ายปันผลจากผลการด าเนนิงานปี 2559 และก าไร

สะสมในส่วนของก าไรจากกจิการทีไ่ดรั้บการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) เงนิปันผลดังกล่าวจะไดรั้บ

ยกเวน้ไมต่อ้งหักภาษี ณ ทีจ่า่ย และไมส่ามารถน าไปเครดติภาษีได ้โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

 เงนิปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.125 บาท (จา่ยเมือ่วนัที ่14 ธันวาคม 2559) 

 เงนิปันผลประจ าปีงวดสดุทา้ยในอัตราหุน้ละ 0.125 บาท  

 

ทัง้นี้ หุน้ของบรษัิททีไ่ดซ้ือ้คนืตามโครงการซือ้หุน้คนืจ านวน 400,000 หุน้ (สีแ่สนหุน้) จะไม่มสีทิธิ

ในการรับเงนิปันผลนี ้

 

ในปี 2559 บริษัทไม่มีการจัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีส ารองตามกฎหมาย

ครบถว้นตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายเงนิปันผลจากก าไร

สะสมในสว่นของก าไรจากกจิการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) ดังนัน้ เงนิปันผลดังกล่าวจงึ

ไดรั้บยกเวน้ใหไ้มต่อ้งหักภาษี ณ ทีจ่า่ย  

 

โดยก าหนดใหว้นัพุธที ่15 มนีาคม 2560 เป็นวนัก าหนดสทิธผิูถ้อืหุน้ในการไดรั้บเงนิปันผล (Record 

Date) และก าหนดใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ดว้ยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน้ในวัน

พฤหัสบดทีี ่16 มนีาคม 2560 และก าหนดวนัจา่ยปันผลในวนัพฤหัสบดทีี ่11 พฤษภาคม 2560 

 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพิม่เตมิหรอืไม ่

 

นายธรรมนูญ จลุมณีโชต ิ(ผูถ้อืหุน้) เสนอใหบ้รษัิทรายงานงบเฉพาะกจิการใหท้ีป่ระชมุทราบดว้ย 

 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุส าหรับขอ้เสนอแนะ 

 

เมือ่ไม่มกีารซักถามอย่างใดเพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง โดยในวาระนี้ตอ้ง

ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และ

ผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นเงนิ

จ านวนไมเ่กนิ 400 ลา้นบาท ทัง้นี้ การจา่ยเงนิปันผลดังกลา่วเป็นการจา่ยเงนิปันผลจากก าไรสะสมใน

สว่นของก าไรจากกจิการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งหักภาษี ณ ทีจ่่าย 

ตามรายละเอยีดทีเ่สนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จ านวน (เสยีง) 1,217,542,823 0 4,000 0 

รอ้ยละ 100.0000 0.0000 - - 

หมายเหต:ุ -   จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงและบตัรเสยีไมนั่บเป็นฐานในการนับคะแนน  

- ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้มาประชมุเพิม่อกีจ านวน 25,100 เสยีง 

 

 

วาระที ่5 พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหนง่ตามวาระ 

 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชมุวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดแูลกจิการที่ด ีขอใหก้รรมการทีต่อ้ง

ออกตามวาระและไดรั้บการเสนอชือ่กลับเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึง่ ออกจากทีป่ระชมุระหวา่งการ

พจิารณาในวาระนี ้และขอใหเ้ลขานุการเป็นผูช้ ีแ้จงรายละเอยีดตอ่ทีป่ระชมุ 

 

เลขานุการ ไดช้ีแ้จงวา่ ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับของบรษัิท

ขอ้ 17 ก าหนดใหใ้นการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน

หนึง่ในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดย

จ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลอืกใหก้ลับเขา้มา

รับต าแหน่งอกีได ้และกรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลังจดทะเบยีน
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บรษัิทนัน้ ใหจั้บสลากกัน สว่นปีหลังๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อก

จากต าแหน่ง 

 

ปัจจุบัน บรษัิทมกีรรมการทัง้ส ิน้ 9 ท่าน ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 นี้ มีกรรมการที่

ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก ่

1. นายคลิ ยัง ล ี          กรรมการ 

2. นายเชงิ จนิ ล ี         กรรมการ 

3. นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์       กรรมการอสิระ 

 

ปัจจบุันบรษัิทยังไม่มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการ

ทีม่สีว่นไดเ้สยีไดพ้จิารณาคณุสมบัตใินดา้นต่างๆ โดยดูถงึความเหมาะสมดา้นคุณวฒุ  ิประสบการณ์ 

และความเชีย่วชาญจากหลากหลายวชิาชพี รวมถงึผลการปฏบิัตงิานในฐานะกรรมการบรษัิทในชว่งที่

ผ่านมาแลว้ เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน มคีุณสมบัตเิหมาะสม สมควรไดรั้บการแต่งตัง้กลับเขา้เป็น

กรรมการของบรษัิทตอ่อกีวาระหนึง่ โดยประวตัยิอ่และขอ้มลูของกรรมการทัง้ 3 ทา่น ปรากฏตามสิง่ที่

สง่มาดว้ย 3 ทีไ่ดส้ง่ไปพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุแลว้ 

 

คณะกรรมการไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง

อีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการล าดับที่ 3 จะเป็นกรรมการอิสระเนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับ

ขอ้ก าหนดตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

 

ประวตัขิองกรรมการทัง้ 3 ทา่นมดีงันี้ 

 

นายคลิ ยงั ล ีปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรหิารและประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

เป็นหนึ่งในผูก้อ่ตัง้บรษัิทในปี 2537 ภายใตช้ือ่ บรษัิท บเีจซ ีอนิดัสเตรยีล จ ากัด และจากวสิัยทัศน์
อนักวา้งไกลมองเห็นถงึโอกาสในการรับงานตา่งประเทศ ในปี 2544 บรษัิทจงึไดเ้ริม่ขยายการบรกิาร

ใหแ้กล่กูคา้ในตา่งประเทศ และเป็นผูน้ าทีไ่ดน้ าพาบรษัิทผา่นวกิฤตทางเศรษฐกจิตา่งๆ และเตบิโตมา
ไดจ้นถึงปัจจุบัน จากประสบการณ์ในการบริหารงานที่มีมายาวนานเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ

บรหิารงานและด าเนนิธรุกจิของบรษัิท  
 

นายเชงิ จนิ ล ีปัจจุบันด ารงต าแหน่งผูช้่วยกรรมการผูจั้ดการฝ่ายโครงการ กรรมการบรหิาร และ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง จบการศกึษาปรญิญาตรแีละปรญิญาโทสาขาวศิวกรรมเคม ีเป็นผูม้คีวามรู ้

ความสามารถในเรื่องของงานโครงการ งานดา้นการผลิต โดยมีประสบการณ์ในดา้นการผลิต

ผลติภัณฑต์า่งๆ ของบรษัิทมาอยา่งตอ่เนือ่งเป็นเวลากวา่ 10 ปี      

 

นายบุญช่วย กอ่กจิโรจน ์ปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และเป็นผูม้คีุณสมบัติ

เป็นกรรมการอสิระตามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จบการศกึษาปรญิญาโท

สาขาบรหิารธุรกจิ ปรญิญาตรสีาขาวศิวกรรมศาสตร์ และอกีหลายสาขา เป็นผูเ้ชีย่วชาญในดา้นระบบ
การบรหิารคุณภาพการจัดการสิง่เวลอ้ม การจัดการอาชวีอนามัยความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล

ต่างๆ ประกอบกับมีความรูค้วามเขา้ใจเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการความเสีย่ง การ
ป้องกนัการทจุรติ และระบบการควบคมุภายในองคก์ร ซึง่ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การตรวจสอบการควบคมุ

ภายในองคก์รอยา่งมาก 

 
ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพิม่เตมิหรอืไม ่ 

พลอากาศตรี เอกสรรค คอ้คงคา (ผูถ้ือหุน้) สอบถามว่า การที่มีความเสยีหายเกดิขึน้ระหว่างการ

ขนสง่ คณะกรรมการจะมคีวามรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้อย่างไร การทีไ่ดพ้น้จากต าแหน่ง

น่าจะเป็นการแสดงความรับผดิชอบอยา่งหนึง่  

คณุธรรมนูญ จุลมณีโชต ิ(ผูถ้อืหุน้) มขีอ้เสนอแนะวา่ จากการทีบ่รษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอ

ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี โดยก าหนดหลักเกณฑ์

คณุสมบัตขิองผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอชือ่บคุคลเพื่อเป็นกรรมการบรษัิทตอ้งมสีัดสว่นการถอืหุน้ (รายเดยีว

หรือหลายรายรวมกัน) ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ั ้งหมด อาจจะเป็น

ขอ้ก าหนดทีส่งูเกนิไปท าใหไ้ม่มผีูเ้สนอชือ่บุคคลเพื่อเป็นกรรมการบรษัิท และอาจท าใหบ้รษัิทเสยี

โอกาสทีจ่ะไดค้นเกง่ทีม่ฝีีมอืมปีระสบการณ์มาชว่ยท างาน 

 



 
10 บริษทั บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี จ ำกดั (มหำชน)                          รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 

นายปฏกิาร มหัทธนารักษ์ (ผูถ้อืหุน้) มขีอ้เสนอแนะวา่ จากการดโูครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของบรษัิทพบว่า

กรรมการคอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ดังนัน้อยากใหม้มุมองวา่กรรมการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษัิทคง

ไม่อยากทีจ่ะบรหิารงานผดิพลาดใหเ้กดิความเสยีหายแกบ่รษัิท แต่อยากขอเสนอใหบ้รษัิทพจิารณา

สรรหากรรมการทีอ่ยูใ่นวงการปิโตรเคมขีองไทยบา้งเพือ่มาชว่ยในดา้นการตลาดภายในประเทศ 

 

รศ. ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ ชีแ้จงเพิ่มเตมิว่า กรรมการอสิระและคณะกรรมการตรวจสอบไดดู้แล

ตรวจสอบตามทีไ่ดรั้บการมอบหมายจากผูถ้อืหุน้รายย่อยซึง่เป็นไปตามเกณฑข์อ้ก าหนดของตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้ในสว่นของรายงานทางการเงนิ การควบคมุภายใน ผูต้รวจสอบบัญช ี

รับฟังรายงานต่างๆ รวมถงึความเสีย่งในการด าเนินงาน ในกรณีความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ระหว่างการ

ขนสง่จากการมพีายุไตฝุ้่ น คณะกรรมการไมไ่ดน้ิง่นอนใจโดยไดต้รวจสอบรายละเอยีดของสญัญาและ

พจิารณากระบวนการทีจ่ะด าเนนิการแกไ้ขและวธิกีารป้องกนัความเสีย่งนี ้รวมถงึการจัดสง่ ตารางเวลา 

ความรับผดิชอบตา่งๆ  

 

เมือ่ไมม่กีารซักถามหรอืเสนอแนะอยา่งใดเพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง วาระ

นีต้อ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

เลขานุการ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงในวาระนี้โดยพิจารณาการแต่งตัง้กรรมการทลีะต าแหน่ง 

และเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีบรษัิทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทุก

รายทีเ่ขา้ประชมุ ทัง้กรณี “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” โดยเก็บบัตรที ่“ไม่เห็นดว้ย” 

และ “งดออกเสยีง” ในการแต่งตัง้กรรมการทลีะราย เพื่อไปตรวจนับคะแนนกอ่น หลังจากนัน้จะเก็บ

บตัรลงคะแนนจากผูท้ี ่”เห็นดว้ย” ในการพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ราย พรอ้มกนัในคราวเดยีว 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตแิตง่ตัง้ 1) นายคลิ ยัง ล ี 2) นายเชงิ จนิ ล ี และ 3) นายบญุชว่ย 

กอ่กจิโรจน ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอกีวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

5.1  นายคลิ ยัง ล ี(กรรมการ)  

 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จ านวน (เสยีง) 1,217,405,923 213,900 4,000 0 

รอ้ยละ 99.9824 0.0176 - - 

หมายเหต:ุ -   จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงและบตัรเสยีไมนั่บเป็นฐานในการนับคะแนน  

- ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้มาประชมุเพิม่อกีจ านวน 77,000 เสยีง 

 

5.2  นายเชงิ จนิ ล ี(กรรมการ)  

 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จ านวน (เสยีง) 1,210,952,023 6,582,800 89,000 0 

รอ้ยละ 99.4593 0.5407 - - 

หมายเหต:ุ -   จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงและบตัรเสยีไมนั่บเป็นฐานในการนับคะแนน  

 

 

5.3  นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์(กรรมการอสิระ)  

 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จ านวน (เสยีง) 1,217,514,323 100,000 94,000 0 

รอ้ยละ 99.9918 0.0082 - - 

หมายเหต:ุ -   จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงและบตัรเสยีไมนั่บเป็นฐานในการนับคะแนน  

- ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้มาประชมุเพิม่อกีจ านวน 84,500 เสยีง 
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการ ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ  

 

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

จา่ยคา่ตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ซึง่ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ย

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

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจ าปี 2560 ไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการบรษัิท โดยเปรยีบเทยีบอา้งองิจากบรษัิทจดทะเบยีนทีอ่ยู่ในกลุ่มธุรกจิเดยีวกัน ระดับ

รายได ้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการ

ด าเนนิงานของบรษัิทและภาระหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของกรรมการ โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

1. พจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ใหค้งอตัราเดยีวกบัปี 2559 

 ประธานกรรมการ กรรมการ 
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

คา่เบีย้ประชมุ 

(บาท/คน/ครัง้) 

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

คา่ตอบแทนรายเดอืน 

(บาท/คน/เดอืน) 

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

คา่เดนิทาง  

(บาท/คน/ครัง้) 

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

คา่ทีพ่ัก  

(กรณีมคีวามจ าเป็น)  

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

   หมายเหตุ: 1) เบีย้ประชมุจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ 

 2) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารพจิารณาไมรั่บเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนในสว่นนี ้

 

2. พจิารณางดเงนิบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2559 

รวมคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 เป็นจ านวนไมเ่กนิ 3.0 ลา้นบาท 

 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพิม่เตมิหรอืไม ่ 

นายธรรมนูญ จุลมณีโชต ิ(ผูถ้อืหุน้) สอบถามวา่ โดยทั่วไปประธานกรรมการจะไดรั้บคา่ตอบแทนสงู

กวา่กรรมการ 25% บรษัิทมเีกณฑก์ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการอย่างไร 

นางจันทรจ์ริา สมัครไทย ชีแ้จงวา่ อตัราคา่ตอบแทนกรรมการทีเ่สนอนี้เป็นอัตราทีบ่รษัิทไดก้ าหนดไว ้

ตัง้แต่ปีแรกทีเ่ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ละยังไม่มกีารเปลีย่นแปลงแต่อย่างใด ซึง่บรษัิท

พจิารณาวา่เหมาะสมโดยเปรยีบเทยีบอา้งองิจากบรษัิทจดทะเบยีนทีอ่ยูใ่นกลุ่มธุรกจิเดยีวกัน ทัง้นี้ ใน

การปฏบิตังิานทีผ่า่นมาทกุทา่นไดป้ฏบิตัหินา้ทีอ่ย่างเต็มความสามารถ 

 

เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ท่านใดซักถามหรือเสนอแนะอย่างใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุม

พจิารณาอนุมัต ิคา่ตอบแทนกรรมการตามทีเ่สนอ ในวาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ย

คะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะ

ทีม่าประชมุ 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จ านวน (เสยีง) 1,217,621,323 101,000 8,000 0 

รอ้ยละ 99.9910 0.0083 0.0007 - 

หมายเหต:ุ -   จ านวนบตัรเสยีไมนั่บเป็นฐานในการนับคะแนน  

- ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้มาประชมุเพิม่อกีจ านวน 22,000 เสยีง 
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วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2560 และก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2560 

 

ประธานฯ ไดข้อใหน้ายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์ประธานกรรมการตรวจสอบ น าเสนอรายละเอยีดในวาระนี้

ตอ่ทีป่ระชมุ  

 

นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน์ น าเสนอรายละเอยีดตอ่ทีป่ระชมุ วา่ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด 

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

จ านวนเงนิคา่สอบบญัชขีองบรษัิททกุปี ในการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชจีะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีก็ได ้

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาการปฎบิตังิานของส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ในปีทีผ่า่น

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

เชีย่วชาญดา้นการตรวจสอบธุรกจิบรกิารรับเหมาก่อสรา้ง รวมทัง้ใหค้ าแนะน าและใหค้ าปรกึษาใน

เรือ่งเกีย่วกับบัญช ีภาษีอากร และระบบควบคุมภายในไดเ้ป็นอย่างด ีดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ

จงึเห็นควรใหเ้สนอคณะกรรมการพจิารณาเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้

ผูส้อบบญัชจีากส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ไดแ้ก ่ 

 นางเกษร ี ณรงคเ์ดช  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่0076  หรอื  

 นางณัฐสรัคร ์ สโรชนันทจ์นี  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4563  หรอื  

 นายชยัยทุธ  องัศวุทิยา ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3885  

แต่เนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นางเกษรี ณรงค์เดช ไดถ้ึงแก่กรรมไป ในนามของตัวแทน

คณะกรรมการบริษัทและพนักงานทุกคนขอแสดงความอาลัยไว ้ณ ที่นี้ดว้ย ดังนั้น  ผูส้อบบัญชี

ประจ าปี 2560 จงึเหลือเพียงสองท่าน พรอ้มเสนอใหพ้ิจารณาและอนุมัตคิ่าสอบบัญชขีองบริษัท

ประจ าปี 2560 เป็นเงนิจ านวน 1,410,000 บาท 

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

กอ่นทีบ่รษัิทจะแปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชน ตัง้แตพ่.ศ. 2550 ซึง่คณะกรรมการบรษัิทเห็นวา่ ผูส้อบ

บัญชจีากส านักงาน เอ.เอ็ม.ท ีแอสโซซเิอท ปฏบิัตงิานไดอ้ย่างดตีลอดมา ดังนัน้ เมือ่บรษัิทไดแ้ปร

สภาพเป็นบรษัิทมหาชนและเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยใ์นปี พ.ศ. 2556 บรษัิทจงึไดแ้ตง่ตัง้

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

บญัชใีนชว่งเวลาทีผ่า่นมาดงันี ้

 

ระยะเวลากอ่น 

เขา้จดทะเบยีนใน

ตลาดหลักทรัพย ์

ระยะเวลาภายหลงั 

เขา้จดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรัพย ์

รายชือ่ผูส้อบบัญช ี
เลขทีผู่ส้อบบญัชี

รับอนุญาต 

ปี 2550 – ปี 2555 ปี 2556 นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี 4563 

- ปี 2557 – ปี 2559 นางเกษร ีณรงคเ์ดช 0076 

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

เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีกบับรษัิท/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาการปฎบิตังิานของส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ในปีทีผ่า่น

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

เชีย่วชาญดา้นการตรวจสอบธุรกจิบรกิารรับเหมาก่อสรา้ง รวมทัง้ใหค้ าแนะน าและใหค้ าปรกึษาใน

เรือ่งเกีย่วกับบัญช ีภาษีอากร และระบบควบคุมภายในไดเ้ป็นอย่างด ีดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ

จงึเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้ ส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท เป็นผูส้อบบัญชขีอง

บรษัิทอกีวาระหนึง่ ส าหรับคา่สอบบัญชปีระจ าปี 2560 ทีส่ านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ไดเ้สนอ

มานั้นเท่ากับค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2559 ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมกับ

ประเภทธรุกจิและขนาดธรุกรรมของบรษัิท 
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ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษัิท 

คา่บรกิาร 
คา่ตอบแทน  

ปี 2559 

คา่ตอบแทน  

ปี 2560 

เพิม่ข ึน้ 

(บาท) 

คา่สอบบญัช ี    

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

- คา่สอบทานงบการเงนิประจ าปีของบรษัิทรว่ม 

(บาท) 20,000 20,000 

 

- 

- คา่สอบทานงบการเงนิระหวา่งกาล  

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

 

- 

- คา่สอบทานงบการเงนิระหวา่งกาลของบรษัิทรว่ม 

จ านวน 3 ไตรมาส (บาท) 60,000 60,000 

 

- 

- คา่สังเกตกุารณ์ตรวจนับสต็อคคงเหลอื  

(บาท/ครัง้) 30,000  30,000  

 

- 

รวมคา่สอบบญัช ีส าหรบัปี (บาท) 1,410,000 1,410,000 - 

คา่บรกิารอืน่    

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

           หมายเหตุ: คา่บรกิารขา้งตน้ไมร่วมคา่ใชจ้่ายอืน่ ซึง่ผูส้อบบัญชจีะเรยีกเก็บตามคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้  

(1) นางณัฐสรัคร ์ สโรชนันทจ์นี  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4563  หรอื 

(2) นายชยัยุทธ  องัศวุทิยา  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3885 

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

ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณากลัน่กรอง และคณะกรรมการบรษัิทไดเ้ห็นชอบแลว้ 

 

เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ท่านใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุม

พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผูส้อบบัญช ีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญช ีประจ าปี 2560 ตามทีเ่สนอ 

ในวาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู ้

ถอืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

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

รายชือ่ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท ส าหรับปี 2560  

(1) นางณัฐสรัคร ์ สโรชนันทจ์นี  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4563  หรอื 

(2) นายชยัยุทธ  องัศวุทิยา  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3885 

และอนุมัตคิา่สอบบญัชปีระจ าปี 2560 เป็นเงนิจ านวน 1,410,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จ านวน (เสยีง) 1,217,726,323 0 4,000 0 

รอ้ยละ 100.0000 0.0000 - - 

หมายเหต:ุ -   จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงและบตัรเสยีไมนั่บเป็นฐานในการนับคะแนน  

 

 

วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

 

ประธานฯ แจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่ ไดม้กีารพจิารณาครบถว้นตามระเบยีบวาระตา่งๆ ทีไ่ดก้ าหนดในหนังสอื

เชญิประชมุแลว้ ส าหรับในกรณีทีจ่ะมกีารเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งอืน่ๆ นัน้ จะตอ้งมผีูถ้อืหุน้

เห็นชอบดว้ยจ านวนหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 

 

เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอเรื่องอืน่ใดเป็นระเบยีบวาระพิจารณาเพิม่เตมิ และไม่มผีูใ้ดสอบถามหรอืแสดง

ความคดิเห็นเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดก้ลา่วขอบคณุและกลา่วปิดการประชมุ 
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ปิดประชุมเวลา 11.20 น.  

 

 

 

      ลงชือ่                                                      ประธานทีป่ระชมุ 

                                (      นางสาวผกาวล ีเจยีรสวสัดิว์ฒันา       ) 

 

 

 

      ลงชือ่                                                      ผูบ้นัทกึการประชมุ 

                   (          นางสาวนภสร ธรรมพทิกัษ์           ) 

 

 

      

 


