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งดแจกของทีร่ะลกึ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางทีห่น่วยงานก ากับดแูลไดร้ณรงคใ์ห ้

ลด/เลกิการแจกของช าร่วยในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้  
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วนัที ่11 เมษายน 2561 

 

เรือ่ง ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1. ส าเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 

 2. รายงานประจ าปี 2560 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 2561 ขึน้ในวันศุกร์ที่ 27 

เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุใหญ่ บมจ. บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีเลขที ่594 หมู่ 4 ต.มะขามคู ่อ.นคิม

พัฒนา จ.ระยอง 21180 เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี้ 

 
 

วำระที ่1 พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2560 เมือ่วนัที ่28 

เมษำยน 2560 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:   การประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ทางบรษัิทได ้

จัดท ารายงานการประชุมเสร็จสิน้และไดน้ าส่งกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่

กฎหมายก าหนด นอกจากนี้บรษัิทไดเ้ผยแพร่รายงานการประชมุบนเว็บไซดข์องบรษัิท

และไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุฉบับนี้แลว้ โดยมรีายละเอยีดตาม 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1  

 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้

ประจ าปี 2560 เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2560   

 

การลงมต:ิ วาระนีต้อ้งผา่นมตรัิบรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 

วำระที ่2 รบัทรำบผลกำรด ำเนนิงำนในปี 2560 และรำยงำนประจ ำปี 2560  

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:   บริษัทไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2560 ไวใ้นรายงานประจ าปี 

2560 ทีไ่ดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุฉบับนี้แลว้ โดยมรีายละเอยีด

ตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 

และรายงานประจ าปี 2560  

 

การลงมต:ิ วาระนีเ้ป็นการรับทราบ จงึไมม่กีารลงมตใินวาระนี้ 
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วำระที ่3 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิส ำหรบัปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 

 

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

ก าหนดว่าคณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารท างบดุลและบัญชกี าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุด

ของรอบปีบญัชขีองบรษัิท เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของ

บรษัิทส าหรับปี 2560 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2560 ซึง่ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบ

บญัชรัีบอนุญาตแลว้ โดยผูส้อบบัญชไีดแ้สดงความเห็นวา่ งบการเงนิดังกลา่วไดแ้สดง

ฐานะการเงนิของบรษัิท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 และผลการด าเนินงานและกระแส

เงนิสดส าหรับปีสิน้สุดวันเดยีวกัน โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคัญตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทไดส้อบทานงบการเงนิ

ดังกล่าวเรียบรอ้ยแลว้ โดยมีรายละเอยีดปรากฏตามงบการเงนิซึง่เป็นส่วนหนึ่งของ

รายงานประจ าปี 2560 ซึง่ไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุฉบับนี้แลว้ 

โดยมรีายละเอยีดตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2  

 

 ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิทในปี 2560 ทีผ่า่นมา สรุปสาระสาคัญ

ไดด้งันี ้

งบกำรเงนิของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 (หนว่ย : ลำ้นบำท) 

สนิทรัพยร์วม 4,230.83 

หนีส้นิรวม 211.33 

ทนุช าระแลว้ 400.00 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 4,019.50 

รายไดร้วม 1,512.70 

รายไดต้ามสญัญา 1,503.26 

ตน้ทนุงานตามสญัญา 1,701.50 

ขาดทนุสทุธ ิ 523.87 

ขาดทนุตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้) 0.33 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปี 2560 สิน้สดุวันที ่

31 ธันวาคม 2560 ซึง่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต และไดผ้่านการ

สอบทานความถูกตอ้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได ้

เห็นชอบแลว้ 

 

การลงมต:ิ  วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
 

วำระที ่4 พจิำรณำอนุมตักิำรงดจำ่ยเงนิปันผล 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:  บรษัิทมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ในอัตราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิ

จากงบเฉพาะกจิการภายหลังหักภาษีเงินไดน้ิตบิุคคลและหลังหักส ารองต่างๆ ทุก

ประเภทตามทีก่ฎหมายก าหนดและตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บังคับของบรษัิท อย่างไรก็

ตาม การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กับความจ าเป็นและ

ความเหมาะสมอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร โดยคณะกรรมการบรษัิท

อาจจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว และเมือ่ไดจ้่ายเงนิปันผล

ระหวา่งกาลแลว้ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

  จากผลการด าเนนิงานปี 2560 บรษัิทมผีลประกอบการขาดทนุสทุธจิากงบเฉพาะกจิการ

จ านวน 523.93 ลา้นบาท จงึขอพิจารณางดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการปี 

2560   
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  ขอ้มลูเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปันผลในปีทีผ่่านมามดีงันี้ 

รำยละเอยีดกำรจำ่ยเงนิปนัผล ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ(ลา้นบาท) 1,319.24 112.35 (523.93) 

2. จ านวนหุน้ (หุน้) 1,599,999,999 

3. เงนิปันผลจ่ายตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 

 เงนิปันผลระหวา่งกาล  

 เงนิปันผลงวดสดุทา้ย  

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:  เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผลจากผล

ประกอบการปี 2560 เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน ซึ่งสอดคลอ้งกับนโยบาย

จา่ยเงนิปันผล 

การลงมต:ิ  วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ 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

ลว่งหนา้กอ่นการประชมุผูถ้อืหุน้โดยไดเ้ผยแพร่ผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาด

หลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซด์ของบริษัทตัง้แต่วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 ซึง่ปรากฎวา่ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลเขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็น

กรรมการแตอ่ยา่งใด 

 

ปัจจุบนั บรษัิทมกีรรมการทัง้ส ิน้ 9 ทา่น ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 นี ้มี

กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก ่

  1)  นายหยัง เจนิ ล ี                กรรมการผูจ้ัดการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

2)  นางจันทรจ์ริา สมัครไทย      ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ ฝ่ายงานสนับสนุน 

3)  รศ. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ     กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

บรษัิทยังไมม่กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบรษัิทซึง่ไม่

รวมกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีไดพ้จิารณาคุณสมบัตใินดา้นต่างๆ โดยพิจารณาถงึความ

เหมาะสมดา้นคณุวฒุ ิประสบการณ์ และความเชีย่วชาญจากหลากหลายวชิาชพี รวมถงึ

ผลการปฏบิัตงิานในฐานะกรรมการบรษัิทในช่วงที่ผ่านมาแลว้ เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 

ท่านซึง่ครบต าแหน่งตามวาระมีคุณสมบัตเิหมาะสม และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา

กอ่ใหเ้กดิประโยชน์กับบรษัิท สมควรไดรั้บการแตง่ตัง้กลับเขา้เป็นกรรมการของบรษัิท

ตอ่อกีวาระหนึง่ โดยประวัตยิ่อและขอ้มูลของกรรมการทัง้ 3 ทา่น ปรากฏตาม สิง่ทีส่ง่

มาดว้ย 3 
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ทัง้นี้ เนื่องจากธุรกจิของบริษัทเป็นธุรกจิที่มีลักษณะเฉพาะ ตอ้งอาศัยผูท้ี่มีความรู ้

ความเขา้ใจ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง ท าใหผู้ท้ี่

มคีณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่เขา้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการมจี านวนจ ากัด ทางบรษัิทจงึมี

ความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใหก้รรมการอสิระด ารงต าแหน่งเกนิกวา่ 9 ปีตอ่เนือ่งกนั 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเขา้

ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง และเห็นควรเสนอให ้รศ. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ ไดรั้บการ

แต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ  เนื่องจากมคีณุสมบัตสิอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดตามขอ้บังคับ

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างมอีสิระเป็นไป

ตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง   

 

การลงมต:ิ  วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
 

วำระที ่6 พจิำรณำอนุมตักิำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 

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

ก าหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมตขิองที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ซึ่ง

ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ 

ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ ส าหรับการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษัิทประจ าปี 2561 

ไดผ้่านการพจิารณาอย่างรอบคอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทโดยใชแ้นวปฏบิัติ

เดมิในการเปรียบเทยีบอา้งองิจากบรษัิทจดทะเบยีนทีอ่ยู่ในกลุ่มธุรกจิเดยีวกัน ระดับ

รายไดแ้ละระดับมูลค่าหลักทรัพยต์ามราคาตลาดในชว่งเดยีวกัน รวมถงึพจิารณาจาก

ผลการด าเนินงานของบริษัทและภาระหนา้ที่ความรับผิดชอบของกรรมการแลว้ 

เห็นสมควรก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 ดงันี ้

1) ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนกรรมการ  

 

  2560 2561 
กำร

เปลีย่นแปลง 

  คำ่ตอบแทนรำยเดอืน (บาท/คน/เดอืน)       

  ประธานกรรมการ 40,000 40,000 - 

  กรรมการ 15,000 15,000 - 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 - 

  กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 - 

  คำ่เบีย้ประชุม (บาท/คน/ครัง้)       

  ประธานกรรมการ 40,000 40,000 - 

  กรรมการ 15,000 15,000 - 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 - 

  กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 - 

  คำ่เดนิทำง (บาท/คน/ครัง้)   7,500 บรษัิทจัดให ้ เปลีย่นแปลง 

  คำ่ทีพ่กั (กรณีมคีวามจ าเป็น)  ตามทีจ่่ายจรงิ บรษัิทจัดให ้ เปลีย่นแปลง 

หมายเหตุ  
1) เบีย้ประชมุจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ  

 2) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารพจิารณาไมรั่บเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนในสว่นนี ้

 

2) พจิารณางดเงนิบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2560 
 

รวมคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนไมเ่กนิ 3 ลา้นบาท 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561

ตามทีเ่สนอ 
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การลงมต:ิ  วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุ 

 

 

วำระที ่7 พจิำรณำอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดคำ่ตอบแทนประจ ำปี 2561 
 

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 ่ 

 นายชยัยทุธ องัศวุทิยา ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3885 หรอื  

 นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4563 หรอื  

 นางสาวจารุณี น่วมแม ่ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่5596 

 

เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทพรอ้มเสนอใหพ้ิจารณาและอนุมัตคิ่าสอบบัญชขีองบรษัิท 

ประจ าปี 2561 เป็นเงนิจ านวน 1,290,000 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 ้

 

ระยะเวลำกอ่นเขำ้

จดทะเบยีนในตลำด

หลกัทรพัย ์

ระยะเวลำภำยหลงั

เขำ้จดทะเบยีน 

ในตลำดหลกัทรพัย ์

รำยชือ่ผูส้อบบญัช ี
เลขทีผู่ส้อบ

บญัชรีบัอนญุำต 

ปี 2550 – ปี 2555 ปี 2556 นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี 4563 

- ปี 2557 – ปี 2559 นางเกษร ีณรงคเ์ดช 0076 

- ปี 2560 นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี 4563 

 

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 2561 ที่ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ไดเ้สนอมานั้น 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาเปรยีบเทยีบกับปรมิาณงานและอัตราคา่สอบบัญชี

ของบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ในระดับเดยีวกันแลว้เห็นวา่มคีวามเหมาะสมกับประเภทธุรกจิ

และขนาดธรุกรรมของบรษัิท 
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ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษัิท 

คำ่บรกิำร 
คำ่ตอบแทน 

ปี 2560 

คำ่ตอบแทน 

ปี 2561 

ลดลง 

(บำท) 

คำ่สอบบญัช ี(Audit Fee):    

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

- คา่สอบทานงบการเงนิประจ าปีของบรษัิท

รว่ม (บาท) 20,000 -    - (*) 

- คา่สอบทานงบการเงนิระหวา่งกาล จ านวน 

3 ไตรมาส (บาท) 720,000 680,000 (40,000) 

- คา่สอบทานงบการเงนิระหวา่งกาลของ

บรษัิทรว่ม (บาท)  60,000 -    - (*) 

- คา่สังเกตกุารณ์ตรวจนับสต็อคคงเหลอื  

(บาท/ครัง้) 30,000  30,000 - 

รวมคำ่สอบบญัชสี ำหรบัปี (บำท) 1,410,000 1,290,000 (40,000) 

คำ่บรกิำรอืน่ (Non-Audit Fee):    

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

หมายเหต ุ  
1)  คา่บรกิารขา้งตน้ไมร่วมคา่ใชจ้่ายอืน่ ซ ึง่ผูส้อบบัญชจีะเรยีกเก็บตามคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
2) ( *) ปี 2561 ไมม่บีรษัิทรว่ม  

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ นายชัยยุทธ อังศุวทิยา 

ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3885 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันทจ์ีน ผูส้อบบัญชรัีบ

อนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่5596 

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

คา่ตอบแทนประจ าปี 2561 ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณากลั่นกรอง และ

คณะกรรมการบรษัิทไดเ้ห็นชอบแลว้ 

การลงมต:ิ  วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
 

วำระที ่8 พจิำรณำอนุมตักิำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั 

 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:   เนื่องดว้ยค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแกไ้ข

เพิม่เตมิกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ ไดม้กีารแกไ้ขเพิ่มเตมิ
พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้

เรยีกประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ท าใหข้อ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 31. ซึง่ก าหนด
ตามกฎหมายเดมิไมม่ผีลใชบ้งัคบัไดต้อ่ไปเนือ่งจากขดักับกฎหมายดงักลา่ว 

 

ขอ้บงัคบัปจัจบุนั ขอ้บงัคบัทีเ่สนอแกไ้ข 

ขอ้ 31.  

คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการ

ประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วัน

สิน้สดุของรอบปีบัญชขีองบรษัิท  

การประชุมผูถ้ือหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให ้

เรยีกว่าการประชุมวสิามัญ โดยคณะกรรมการจะเรยีก

ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ไดส้ดุแต่

จะเห็นสมควร 

ขอ้ 31.  

คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการ

ประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วัน

สิน้สดุของรอบปีบัญชขีองบรษัิท  

การประชุมผูถ้ือหุ น้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให ้

เรยีกว่าการประชุมวสิามัญ โดยคณะ กรรมการจะเรยีก

ประชุมผูถ้ือหุน้ เป็นการ ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได ้

สดุแตจ่ะเห็น สมควร  
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ผูถ้ือหุน้ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในหา้ 

(1/5) ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้ือ

หุน้จ านวนไม่นอ้ยกว่ายี่ส ิบหา้ (25) คน ซึ่งมีหุน้นับ

รวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสบิ (1/10) ของจ านวน

หุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชือ่กันท าหนังสอืขอให ้

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุม

วสิามัญเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการที่ขอให ้

เรยีกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย ใน

กรณีเช่นนี้ คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชุมผูถ้ือ

หุน้ภายในหนึง่ (1) เดอืน นับแต่วันทีไ่ดรั้บหนังสอืนัน้

จากผูถ้อืหุน้ดังกลา่ว 

 

 

 

ผูถ้ือหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่

นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายได ้

ทัง้หมด จะเขา้ชื่อกันท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการ

เรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามัญเมื่อใดก็ได ้

แต่ตอ้งระบุเรือ่ง และเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุม

ไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย ในกรณี เช่นนี ้

คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิ

หา้ (45) วันนับแตวั่นทีไ่ดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้  

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชุม ภายใน

ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ือหุน้ทั ้งหลายซึ่ง

เขา้ชื่อกันหรือผูถ้ ือหุน้คนอื่นๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้

ตามทีบั่งคับไวนั้น้จะเรยีก ประชมุเองก็ไดภ้ายในสีส่บิหา้ 

(45) วันนับแตวั่นครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ใน

ก รณี เช่ น นี้ ให ้ถื อ ว่ า เ ป็ น ก า รป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้น ที่

คณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษัิทตอ้งรับผิดชอบ

คา่ใชจ้่ายอันจ าเป็นทีเ่กดิจากการจัดใหม้กีารประชมุและ

อ านวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุน้ที่เป็นการ เรยีก

ประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีค่รัง้ใด จ านวนผูถ้อืหุน้

ซึง่มารว่มประชมุไม่ครบเป็นองค ์ประชมุตามทีก่ าหนดไว ้

ในขอ้ 33. ผูถ้ ือหุน้ตาม วรรคสี่ตอ้งร่วมกันรับผิดชอบ

ชดใชค้่าใชจ้่ายที ่เกดิจากการจัดใหม้กีารประชุมในครัง้

นัน้ใหแ้ก ่บรษัิท 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บังคับของบรษัิท
ขอ้ 31. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายตามทีเ่สนอ 

 

การลงมต:ิ  วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด

ของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 
วำระที ่9 พจิำรณำเรือ่งอืน่ๆ (ถำ้ม)ี 

 

บริษัทก าหนดรายชือ่ผูถ้ ือหุน้ทีม่ีสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2561 ในวันศุกร์ที ่16 

มนีาคม 2561  

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

2561 ฉบับนี้  พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไวใ้นเว็บไซต์ของบริษัท 

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

ผูถ้อืหุน้ท่านใดมคี าถามตอ้งการใหบ้รษัิทชีแ้จงในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกับระเบยีบวาระการประชมุในครัง้นี้ สามารถ

จัดสง่ค าถามลว่งหนา้ใหบ้รษัิทภายในวนัศกุรท์ี ่20 เมษายน 2561 ไดท้ีอ่เีมล ์ir@bjc1994.com 

 

จงึขอเรียนเชญิท่านผูถ้ือหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ังกล่าว หากผูถ้ือหุน้ท่านใด

ประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอืน่หรอืกรรมการอสิระของบรษัิทเป็นผูรั้บมอบฉันทะเพื่อเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงแทน 

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

พรอ้มหนังสอืนี้ พรอ้มแนบหลกัฐานตามทีก่ าหนด และสง่เอกสารกลบัมาถงึบรษัิทภายในวันศกุรท์ี ่20 เมษายน 2561 

รายละเอยีดวธิกีารลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้และการมอบฉันทะปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 ทัง้นี้ เพือ่ให ้

การลงทะเบยีนในการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิง่ขึน้ ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะสามารถ

ลงทะเบยีนพรอ้มยืน่เอกสารเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชมุไดต้ัง้แต่เวลา 12.30 น. เป็นตน้ไป  โดยบรษัิทได ้

จัดเตรยีมอากรแสตมป์ส าหรับปิดในหนังสอืมอบฉันทะใหแ้กผู่รั้บมอบฉันทะทีม่าลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชมุผูถ้อื

หุน้ดว้ยแลว้ 

http://www.bjc1994.com/
mailto:ir@bjc1994.com
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 ขอแสดงความนับถอื 

 บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

 (นางสาวผกาวล ีเจยีรสวัสดิว์ฒันา)  

 ประธานกรรมการ 

 

 

หมำยเหต ุ: บรษัิทน าสง่รายงานประจ าปี 2560 ใหผู้ถ้อืหุน้ในรูปของซดีรีอม ทัง้นี้ หากผูถ้อืหุน้ใดมคีวามประสงค์

จะขอรับรายงานประจ าปี 2560 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 2560 

บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) 

______________________________________ 

 

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

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

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

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

(“เลขานุการ”) 

 

เร ิม่ประชุมเวลำ 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 าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษัิทโดยไมนั่บรวม

จ านวนหุน้ของบรษัิททีไ่ดซ้ือ้คนืตามโครงการซือ้หุน้คนืจ านวน 400,000 หุน้ (สีแ่สนหุน้) ทีจ่ะไม่มสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน ครบเป็นองคป์ระชมุตามกฎหมายและตามขอ้บังคับของบรษัิท จงึขอเปิดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

2560 และขอใหเ้ลขานุการแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร ทีป่รกึษากฎหมาย ผูส้อบบัญช ีทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และอธบิาย

หลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้

 

 เลขานุการกล่าวแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ที่ปรึกษากฎหมาย ผูส้อบบัญชี ที่เขา้ร่วมประชุม 

ตามล าดบัดงันี ้

 

กรรมกำรทีเ่ขำ้รว่มประชุม 

1. นางสาวผกาวล ีเจยีรสวสัดิว์ฒันา ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ   
2. นายคลิ ยัง ล ี  กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และประธานกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง 

3. นายหยัง เจนิ ล ี  กรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กรรมการบริหาร และ กรรมการ 
บรหิารความเสีย่ง 

4. นายเซงิ ว ูล ี  กรรมการ รองกรรมการผูจ้ัดการ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

5. นายเชงิ จนิ ล ี  กรรมการ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการฝ่ายโครงการ 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  
 

ผูบ้รหิำรและพนกังำนทีเ่ขำ้รว่มประชุม 

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 

ทีป่รกึษำกฎหมำย 

1. นายปรตีพิร ลมิอกัษร   ทีป่รกึษากฏหมาย จากส านักงานกฎหมาย เทพ 
2. นางสาวณัฐยิา วบิลูยโ์ชคเศรษฐ  ทีป่รกึษากฏหมาย จากส านักงานกฎหมาย เทพ 

3. นายสชันัย พัวเกยีรตสิกลุ    ทีป่รกึษากฏหมาย จากส านักงานกฎหมาย เทพ 
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นอกจากนี้ เลขานุการไดเ้รียนเชญิผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ในการนี้ นาย

ธรรมนูญ จลุมณีโชต ิ(ผูถ้อืหุน้) ไดอ้าสาร่วมเป็นสกัขพียานในการนับคะแนนตลอดการประชมุ  

 

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 ่5 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 ่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 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 2559 และทศิทางการด าเนนิธรุกจิในปี 2560 

 

 นายหยัง เจนิ ล ีกลา่วตอ่ทีป่ระชมุ และนายวทิยา เชยีงอทุยั เป็นผูแ้ปล สรุปไดด้งันี ้ 

 

เรยีนผูถ้อืหุน้ทกุทา่น 

 

ล าดับแรกสดุ ผมอยากทีจ่ะแสดงความขอบคุณแก่ท่านผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีม่าเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้สามัญ

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

 

ตามทีท่กุทา่นทราบ ในชว่ง 4 ปีทีผ่่านมา ผลการด าเนนิงานของบรษัิทมอีัตราก าไรขัน้ตน้เฉลีย่มากกวา่รอ้ย

ละ 20 แตใ่นชว่งปีทีผ่่านมาเป็นชว่งเวลาทีท่า้ทายตอ่ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมแปรรูปผลติภัณฑเ์หล็กอย่างมาก 

เนือ่งจากเศรษฐกจิโลกทีม่กีารชะลอตวั ความผันผวนของอตัราแลกเปลีย่น การแขง่ขนัทีเ่พิม่สงูขึน้ของผูป้ระกอบการ
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จากประเทศจนี รวมไปถงึความผันผวนของราคาน ้ามัน ดังนัน้ผูพั้ฒนาโครงการหลายแห่งจงึมกีารตัดลดงบประมาณ

การลงทุนลงจ านวนมาก สถานการณ์ดังกล่าวท าใหเ้กดิการชะลอการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในหลากหลาย

อุตสาหกรรมและหลากหลายภูมภิาค แต่อย่างก็ตาม บรษัิทยังคงสามารถเขา้ไปรับงาน FPSOs module โครงการ

ใหม่ซึง่เป็นการรับงานโดยตรงจากเจา้ของโครงการคอื Petrobras และพันธมติรทางธุรกจิ ทัง้นี้ ผมเชือ่วา่การเขา้ไป

รับงานโครงการ FPSOs module นอกเหนือจากจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเขา้ไปรับงานกับ Petrobras มากขึน้ใน

อนาคต ยังถอืเป็นประสบการณ์ทีด่ ีรวมถงึเป็นการสรา้งชือ่เสยีงทีด่แีกบ่รษัิทฯ ในการเขา้ไปร่วมประมูลงานโครงการ

ขนาดใหญอ่กีดว้ย 

 

ท่ามกลางช่วงเวลาที่ทา้ทายและแนวโนม้อัตราการท าก าไรที่ลดลง สถานะการเงนิของบริษัทฯ ยังคง

แข็งแกร่งจากกระแสเงนิสดที่เขา้มาอย่างต่อเนื่องจากการช าระเงนิที่ตรงต่อเวลาของลูกคา้ นอกจากนี้ บริษัทมี

อัตราสว่นหนี้สนิต่อสว่นผูถ้อืหุน้อยู่ในระดับต ่าเพียงแค่ 0.09 เท่า โดยบรษัิทไม่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชเ้งนิกูร้ะยะยาว

จากสถาบันการเงนิแตอ่ย่างใด และในปี 2559 บรษัิทฯ ยังคงสามารถจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในระดับทีน่่าพอใจ

ในอตัราเงนิปันผลตอบแทนมากกวา่ 5%  

 

ในปัจจบุนั บรษัิทยังคงมโีอกาสในการรับงานทัว่โลก เนือ่งจากความยอดเยีย่มของผลติภัณฑแ์ละบรกิารจาก

ผลงานทีผ่่านมา โดยบรษัิทไดรั้บเชญิใหเ้ขา้ร่วมประมูลงานจากบรษัิทพลังงานและเหมอืงแร่หลายแห่ง ซึง่มมีูลค่า

งานทีเ่ขา้ร่วมประมลูทัง้หมดประมาณ 580 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรัฐ จากหลากหลายภมูภิาคและอตุสาหกรรม ทัง้นี้

บรษัิทมกีลยทุธใ์นการด าเนนิธรุกจิดงันี้ 

1. มุ่งเนน้รับงานในตลาดตา่งประเทศเป็นหลัก ทัง้ตลาดปัจจุบันและตลาดทีม่ศีักยภาพ ซึง่ประกอบไปดว้ยประเทศ

ในทวปีแอฟรกิา เอเซยี และตะวันออกกลาง โดยนอกเหนือจากอุตสาหกรรมน ้ามันและก๊าซ บรษัิทไดมุ้่งขยาย
ตลาดในหลากหลายอตุสาหกรรม เชน่ โรงไฟฟ้า โครงการกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน อตุสาหกรรมเหมอืงแร่ เป็น

ตน้ 
2. ลดตน้ทนุการด าเนนิงานตา่งๆ อย่างตอ่เนื่อง เพือ่ใหส้ามารถแขง่ขันกับผูป้ระกอบการแปรรูปผลติภัณฑเ์หล็กราย

อืน่ๆ ได ้โดยปรับปรุงการบรหิารจัดการโครงการใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  

3. พจิารณาโครงการทีม่ศีักยภาพส าหรับตลาดในประเทศ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ในกลุม่โรงงานปิโตรเคม ี
โรงไฟฟ้า และโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งๆ  เป็นตน้  

4. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ผ่านการฝึกอบรมและเพิม่ทักษะความรูใ้หแ้ก่พนักงาน เพื่อท าใหผ้ลประกอบการ
กลบัมาเตบิโตอกีครัง้ในอนาคต  

 

โอกาสนี้ ในนามคณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุคน  ผมขอใชโ้อกาสนี้แสดงความขอบคุณ

ตอ่ผูถ้อืหุน้ทกุทา่นอกีครัง้ส าหรับความเชือ่มั่นและใหก้ารสนับสนุนบรษัิทมาโดยตลอด ผมขอยนืยันอกีครัง้วา่บรษัิท

จะด าเนนิธุรกจิดว้ยความโปร่งใสและระมัดระวัง ภายใตก้รอบการก ากับดแูลกจิการทีด่เีพือ่สรา้งผลตอบแทนทีด่ทีีส่ดุ

แกผู่ถ้อืหุน้ทกุทา่นและสรา้งการเตบิโตในอนาคตบนพืน้ฐานแหง่ความยั่งยนืตอ่ไป ขอบคณุครับ 

ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาระเบยีบวาระการประชมุ ซึง่ประกอบดว้ยวาระทัง้หมด 8 วาระ ตามล าดับ

ดงัตอ่ไปนี ้

วำระที ่1 พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2559 เมือ่วนัที ่25 เมษำยน 

2559 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ี่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 25 

เมษายน 2559 ซึง่ทางบรษัิทไดจั้ดท ารายงานการประชุมเสร็จสิน้และไดน้ าส่งกระทรวงพาณิชย์

ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด นอกจากนี้บรษัิทไดเ้ผยแพร่รายงานการประชมุบนเว็บไซดข์อง

บรษัิทและไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุฉบับนี้แลว้ โดยมรีายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่

มาดว้ย 1 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม แตไ่ม่มผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อื

หุน้ลงคะแนนเสยีง โดยในวาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมตรัิบรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 25 

เมษายน 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้
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 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 

 

วำระที ่2 พจิำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนนิงำนในปี 2559 และรำยงำนประจ ำปี 2559 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ีป่ระชมุรับทราบรายงานผลการด าเนนิงานในปี 2559 และรายงานประจ าปี 2559 

ซึง่บรษัิทไดจั้ดสง่เอกสารพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุแลว้ รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 และได ้

ขอใหน้ายวทิยา เชยีงอทุัย ผูจั้ดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ ์น าเสนอรายละเอยีดเกีย่วกับวาระนี้ต่อที่

ประชมุ  

นายวทิยา เชยีงอทุยั น าเสนอผลการด าเนนิงานตอ่ทีป่ระชมุดงันี้ 

ภาพรวมผลการด าเนินงานในปีทีผ่่านมา บรษัิทมงีานจากกลุ่มอุตสาหกรรมน ้ามันและก๊าซจ านวน 3 

โครงการ 

 โครงการ QGI FPSO (P75 และ P77) ซึง่ไดล้งนามในสัญญาจา้งตัง้แต่ปี 2557 เป็นโครงการ

ของPetrobras โดยบริษัทไดรั้บงานผ่าน QGI ซึ่งเป็นผูรั้บเหมาโครงการหลัก โดยเป็นงาน
ประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Module) ของ FPSO จ านวน 8 Modules ทั ้งนี้ บริษัทได ้

ด าเนนิการสง่มอบสนิคา้ครัง้แรกในปี 2559  และด าเนนิโครงการแลว้เสร็จพรอ้มสง่มอบสนิคา้ครัง้
สดุทา้ยในเดอืนมนีาคม 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 มกีารสง่มอบสนิคา้ในเดอืนเมษายน ปี 2559 โดยระหว่างขนสง่สนิคา้ทางเรอืไปทีป่ระเทศ

บราซลิ เรอืสนิคา้ไดเ้จอกบัพายมุผีลใหส้นิคา้บางสว่นไดรั้บความเสยีหาย 

 โครงการ TUPI-03B ซึง่ไดล้งนามในสัญญาจา้งในไตรมาส 2 ปี 2559 โดยเป็นผลจากการที่

ลูกคา้พึงพอใจกับผลงานโครงการ TUPI-01B โดยถือเป็นความส าเร็จของบรษัิททีไ่ดรั้บความ

ไวว้างใจจากทางลกูคา้ใหไ้ดรั้บสญัญาด าเนนิโครงการตอ่เนื่อง โครงการนี้มขีอบเขตการท างาน
เชน่เดยีวกับ โครงการ TUPI-01B และ TUPI-02B ทัง้นี้ มกี าหนดสง่มอบสนิคา้ภายในไตรมาส 4 

ปี 2560  

ในปี 2559 บริษัทมีรายไดร้วมเท่ากับ 5,324.5 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 7.5 เมื่อเทียบกับปี 2558  

โดยเป็นผลกระทบจากการรับรูร้ายไดจ้ากโครงการ TUPI-03B ต า่กวา่ทีป่ระเมนิไวจ้ากการทีโ่ครงการ

มคีวามลา่ชา้จากการทีเ่จา้ของโครงการไมส่ามารถสง่มอบวตัถดุบิไดท้นัตามเวลาทีก่ 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 ซึง่เป็นการด าเนินการครบวงจรทัง้ 3 ส่วนคือ 

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

แลว้งานแบบ EPC จะมีอัตราก าไรที่ไม่สูงมากนักเนื่องจากตอ้งรับผดิชอบตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด 

โดยโครงการนี้ยังมีตน้ทุนเพิ่มในสว่นงานทีแ่กไ้ขแบบ การเร่งท างาน การซ่อมแซมงานทีเ่สยีหาย

ระหว่างการขนส่งสนิคา้ทางเรือ และตน้ทุนที่เกดิจากการที่เจา้ของงานส่งมอบวัตถุดิบล่าชา้ซึ่ง

เรียกว่า Standby Cost นอกจากนี้การทีโ่ครงการ QGI ไดม้กีารชะลอโครงการตัง้แต่กลางปี 2558 

และกลับมาเริม่ด าเนินการอีกครัง้ในช่วงตน้ปี 2559 ท าใหบ้ริษัทมีตน้ทุนส่วนเพิ่มจากการชะลอ

โครงการนีด้ว้ยเชน่กนั (Standby Cost) 

ในชว่ง 3 ปีทีผ่่านมาบรษัิทมรีายไดห้ลักจากต่างประเทศ โดยโครงสรา้งรายไดข้องบรษัิทเริม่มกีาร

เปลีย่นแปลงโดยยา้ยจากประเทศออสเตรเลยีมาที่ประเทศบราซลิหลังจากที่บริษัทไดรั้บงานใน

อุตสาหกรรมน ้ามันและก๊าซ โดยในปี 2559 รายไดจ้ากประเทศบราซลิเท่ากับ 5,122.7 ลา้นบาท 

หรือเป็นสัดสว่นกว่ารอ้ยละ 98 ของรายไดร้วม ทัง้นี้ เพื่อเป็นการกระจายฐานลูกคา้และไม่เป็นการ
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พึง่พาอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเป็นหลัก บรษัิทไดม้ีการเขา้ร่วมประมูลงานในหลากหลาย

อตุสาหกรรมและหลากหลายภมูภิาคทัว่โลก  

ณ สิน้ปี 2559  บรษัิทมีมูลค่างานทีย่ังไม่รับรูร้ายไดเ้ท่ากับ 1,647 ลา้นบาท เป็นโครงการ TUPI - 

03B ซึง่คาดวา่จะแลว้เสร็จและท าการสง่มอบไดใ้นชว่งปลายปี 2560 นี ้

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพิม่เตมิหรอืไม ่

นางจารุณี มณีปรุะ (ผูถ้อืหุน้) มขีอ้ซกัถามดงันี ้

 ทา่มกลางความผันผวนตา่งๆ บรษัิทมแีผนป้องกนัความเสีย่งและแนวทางแกไ้ขอยา่งไรบา้ง 

 บรษัิทไดม้กีารท าประกันภัยในการขนสง่หรอืไม ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้เคลมคา่เสยีหายกับ

บรษัิทประกนัภัยไดห้รอืไม ่

นางจันทรจ์ริา สมัครไทย ชีแ้จงวา่ โครงการทีบ่รษัิทด าเนนิการในปีทีผ่า่นมาเป็นลักษณะสญัญาแบบ 

EPC ซึง่บรษัิทจะตอ้งรับผดิชอบในค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ดังนัน้เมือ่สนิคา้เกดิความเสยีหายในระหวา่ง

การขนส่งทางเรือ บรษัิทจงึตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม ซึง่ถอืเป็นประสบการณ์ของ

บรษัิทในการด าเนนิโครงการตอ่ไปในอนาคต ทัง้นี้ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดม้กีารพจิารณา

ร่วมกนัเพือ่หามาตรการป้องกนัความเสยีหายในสว่นนี ้ซึง่คาดวา่ความเสยีหายเชน่นีน่้าจะลดนอ้ยลง 

ส าหรับค าถามทีส่อง เงือ่นไขในการขนสง่โครงการ TUPI จะเป็นในลักษณะ CFR โดยเจา้ของงาน

เป็นผูท้ าประกันภัยระหว่างขนส่งทางเรือ แต่ทีบ่รษัิทตอ้งยอมรับผิดชอบในการซ่อมแซมสนิคา้ที่

เสยีหายโดยไม่เคลมค่าเสยีหายกับทางบรษัิทประกันภัย เนื่องจากตามกรมธรรมป์ระกันภัยมกีารคดิ

ความรับผดิคา่เสยีหายสว่นแรกสงู และมกีระบวนการในการตรวจสอบความเสยีหายทีต่อ้งใชเ้วลา ซึง่

หากบรษัิทท าการเคลมค่าเสยีหายจะตอ้งรับผดิชอบในการจ่ายความรับผดิค่าเสยีหายสว่นแรกซึง่มี

มูลค่าสงู และตอ้งเสยีเวลารอใหบ้รษัิทประกันภัยท าการตรวจสอบความเสยีหายและท าเรือ่งในการ   

เคลมจงึจะด าเนนิการซอ่มงานได ้การรอกระบวนการเคลมดังกลา่วมผีลใหเ้สยีเวลาในการซอ่มแซม

ความเสยีหายและท าใหก้ าหนดการสง่มอบสนิคา้ตอ้งลา่ชา้ออกไปอกี หากเป็นเชน่นัน้บรษัิทอาจโดน

คา่ปรับจากการสง่มอบสนิคา้เกนิก าหนดซึง่จะท าใหบ้รษัิทไดรั้บความเสยีหายมากกวา่ ทัง้นี้บรษัิทได ้

พิจารณาดูแลว้ว่าความเสยีหายระหว่างการขนส่งสนิคา้ทางเรือนี้คงจะมีโอกาสเกดิขึน้ไม่มากนัก 

ดังนัน้บรษัิทไดพ้จิารณายอมรับความเสีย่งจากความเสยีหายทีอ่าจมหีากเกดิเหตุการณ์ทีไ่ม่คาดคดิ

ขึน้ โดยทีผ่า่นมานอกจากโครงการ TUPI-01B นีแ้ลว้ การขนสง่โครงการอืน่ๆ ผา่นไปไดด้ว้ยด ี

นายปฏกิาร มหัทธนารักษ์ (ผูถ้อืหุน้) สอบถามวา่  

 การรับงานของบรษัิทซึง่เป็นงานตา่งประเทศเป็นการรับงานผา่นนายหนา้หรอืไม ่ 

 บรษัิทพจิารณารับงานเฉพาะทีเ่ป็นผูรั้บเหมาหลกั (Main Contractor) หรอืรับเป็นผูรั้บเหมา

ชว่ง (Subcontractor) ดว้ยหรอืไม ่

นายหยัง เจนิ ล ีชีแ้จงว่า บรษัิทมเีครอืข่ายในการหางานอยู่ในหลายประเทศ เชน่ เกาหล ีบราซลิ 

ออสเตรเลยี และประเทศในตะวันออกกลาง รวมถงึประเทศอหิร่าน โดยมีจ านวนโครงการทีเ่ชญิให ้

บรษัิทเขา้ร่วมประมลูงานเพิม่มากขึน้ในชว่งปีทีผ่า่นมา ซึง่เป็นการเพิม่โอกาสในการไดรั้บงานใหม้าก

ขึน้ ทัง้นี้การรับงานแบบผูรั้บเหมาหลัก (Main Contractor) หรือผูรั้บเหมาชว่ง (Subcontractor) มี

ทัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีทีต่า่งกัน การเป็นผูรั้บเหมาหลักจะไดรั้บปรมิาณงานมากกวา่แตแ่น่นอนวา่มคีวาม

เสีย่งมากกวา่เชน่กัน โดยการเป็นผูรั้บเหมาชว่งจะไดรั้บปรมิาณงานนอ้ยลงและมคีวามเสีย่งนอ้ยลง 

โดยบรษัิทมกีารรับงานทัง้สองแบบ 

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดเพิ่มเตมิอกี ประธานฯ จงึไดแ้จง้ว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการ

ลงคะแนน ขอใหด้ าเนนิการในวาระตอ่ไป 

 

วำระที ่3 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิส ำหรบัปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ีป่ระชมุอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2559 และไดข้อให ้

นางจันทรจ์ริา สมัครไทย ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการฝ่ายสนับสนุน น าเสนอรายละเอยีดเกีย่วกับวาระนี้

ตอ่ทีป่ระชมุ  
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นางจันทร์จริา สมัครไทย น าเสนอรายละเอยีดต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชน

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

ดุลและบัญชกี าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชขีองบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อ

พจิารณาอนุมัต ิงบการเงนิของบรษัิทส าหรับปี 2559 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2559 ซึง่ไดรั้บการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตแลว้ โดยผูส้อบบัญชไีดแ้สดงความเห็นวา่ งบการเงนิดังกลา่ว

ไดแ้สดงฐานะการเงนิของบรษัิท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 และผลการด าเนนิงานและกระแสเงนิ

สด ส าหรับปีสิน้สุดวันเดยีวกันโดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทไดส้อบทานงบการเงนิดังกลา่วเรยีบรอ้ยแลว้ โดยมี

รายละเอยีดปรากฏตามงบการเงนิซึง่เป็นสว่นหนึง่ของรายงานประจ าปี 2559 ซึง่ไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้

พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุฉบบันีแ้ลว้ โดยมรีายละเอยีดตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2    

โดยฐานะทางการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิทในปี 2559 สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

 

 

 

 

 

 

  

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

6,857.32 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2558 โดยมสีาเหตุหลักจากการกลับมาเริม่ด าเนินงานโครงการ QGI 

หลงัจากมกีารชะลอโครงการไปในปี 2558 ท าใหล้กูหนีก้ารคา้ มูลคา่งานตามสญัญาทียั่งไมเ่รยีกเก็บ

จากลกูคา้ และสนิคา้คงเหลอืมจี านวนลดลง 

ณ สิน้ปี 2559 มหีนี้สนิรวมเทา่กบั 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 ิตนัพพัิฒน ์(ผูถ้อืหุน้) ไดก้ลา่วชมเชยบรษัิทวา่สามารถบรหิารลกูหนีก้ารคา้และสนิคา้คง

คลงัไดด้ ีและมขีอ้ซกัถามดงันี ้

 บรษัิทมกีารบันทกึรายไดต้ามอัตราสว่นความส าเร็จของงานใชห่รอืไม่ ท าไมงบการเงนิจงึมี

รายไดแ้ละตน้ทนุงานไมส่อดคลอ้งกนั 
 ตามที่บริษัทไดแ้จง้ว่าบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงนิจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่จากงบ

การเงนิแสดงผลก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น ขอสอบถามวา่บรษัิทมคีวามเสีย่งอย่างไร และ

ในตอนทีบ่รษัิทแปลงเป็นเงนิบาทไดร้วมผลตา่งจากอัตราแลกเปลีย่นไวใ้นคา่ใชจ้า่ยแลว้จงึ
ท าใหด้เูหมอืนมคีา่ใชจ้า่ยสงูขึน้ใชห่รอืไม ่

นายหยัง เจนิ ล ีชีแ้จงวา่ ทีผ่่านมาบรษัิทมปีระสบการณ์ในงานโครงการ Onshore มาโดยตลอด แต่

ในปี 2559 บรษัิทไดรั้บงานโครงการ Offshore ซึง่เป็นงานทีท่ ายากและมคีวามซับซอ้น แตท่ีบ่รษัิท

ตัดสนิใจรับงานนี้เพราะตอ้งการกระจายลักษณะงานใหค้รอบคลุมตลาดทัง้งาน Onshore และ 

Offshore เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการรับงานของบรษัิท และยังมโีอกาสในการรับงานอกีมากใน

งานโครงการ Offshore เมือ่เศรษฐกจิฟ้ืนตวั 

ฐำนะทำงกำรเงนิ 
และผลกำรด ำเนนิงำน 

ปี 2558 
(ลำ้นบำท) 

ปี 2559 
(ลำ้นบำท) 

กำรเปลีย่นแปลง 

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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นางจันทรจ์ริา สมัครไทย ชีแ้จงเพิม่เตมิวา่  

 บรษัิทมกีารบันทกึรายไดต้ามเปอรเ์ซ็นตง์านเสร็จ แตท่ีใ่นปี 2559 มรีายไดก้บัตน้ทนุงานไม่

สอดคลอ้งกันเนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตอนชว่งทา้ยของโครงการ โดยปรมิาณงาน
ของบางโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดซ้ึง่จะมีผลท าใหร้ายไดแ้ละ/หรือตน้ทุนงาน

เปลีย่นแปลงในตอนปิดโครงการ  
 ตามทีบ่รษัิทท าสญัญาและมรีายไดห้ลักเป็นเงนิตราสกลุตา่งประเทศ ทัง้นี้ ในปี 2558 และ 

2559 บรษัิทมกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจากการออ่นคา่ของเงนิบาท แตอ่ัตราแลกเปลีย่นมี

ความผันผวนตลอดเวลา บริษัทจงึพจิารณาวา่อัตราแลกเปลีย่นเป็นความเสีย่งทางการเงนิ

ของบรษัิท ส าหรับการบันทกึบัญชใีนส่วนของรายไดท้ีไ่ดรั้บจะมกี าไร/ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนไดท้ัง้ Realized ที่บริษัทไดท้ าการบริหารโดยการซื้อ Forward เพื่อ Fixed 

Rate ไวแ้ละ Unrealized ซึง่ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลีย่น ณ วันทีปิ่ดงบการเงนิ แต่ในดา้น
ตน้ทนุ บรษัิทจะมกีารบันทกึตน้ทนุงานตามอัตราแลกเปลีย่นในวันทีไ่ดรั้บใบแจง้หนี้ ก าไร/

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นจะเกดิจากผลต่างของอัตราแลกเปลีย่นในวันทีช่ าระเงนิเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัตน้ทนุทีบ่นัทกึไว ้
 

เมือ่ไม่มกีารซกัถามอยา่งใดเพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง โดยในวาระนีต้อ้ง

ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และ

ผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตงิบการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2559 ดว้ยคะแนน

เสยีงดงันี ้ 

 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 

 

วำระที ่4 พจิำรณำอนุมตัจิำ่ยเงนิปันผล ส ำหรบัผลประกอบกำรปี 2559 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 

 

ปี 2557 บรษัิทไดม้กีารจ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอัตราหุน้ละ 0.25 บาทและเป็นหุน้ปันผลในอัตรา 4 

หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ใหม่เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบรษัิท และปี 2558 มกีาร

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 านวนไมเ่กนิ 400 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่น

รอ้ยละ 356.03 ของก าไรสุทธสิ าหรับปี ซึง่เป็นการจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2559 และ

ก าไรสะสมในส่วนของก าไรจากกจิการที่ไดรั้บการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) เงนิปันผลดังกล่าวจะ

ไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งหักภาษี ณ ทีจ่า่ย และไมส่ามารถน าไปเครดติภาษีได ้โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

 เงนิปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.125 บาท (จา่ยเมือ่วนัที ่14 ธันวาคม 2559) 

 เงนิปันผลประจ าปีงวดสดุทา้ยในอัตราหุน้ละ 0.125 บาท  
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ทัง้นี้ หุน้ของบรษัิททีไ่ดซ้ือ้คนืตามโครงการซือ้หุน้คนืจ านวน 400,000 หุน้ (สีแ่สนหุน้) จะไม่มสีทิธิ

ในการรับเงนิปันผลนี ้

 

ในปี 2559 บรษัิทไม่มีการจัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบรษัิทมีส ารองตามกฎหมาย

ครบถว้นตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ ทัง้นี้ การจา่ยเงนิปันผลดังกลา่วเป็นการจ่ายเงนิปันผลจากก าไร

สะสมในสว่นของก าไรจากกจิการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) ดังนัน้ เงนิปันผลดังกล่าวจงึ

ไดรั้บยกเวน้ใหไ้มต่อ้งหักภาษี ณ ทีจ่า่ย  

 

โดยก าหนดใหว้ันพุธที ่15 มนีาคม 2560 เป็นวันก าหนดสทิธผิูถ้อืหุน้ในการไดรั้บเงนิปันผล (Record 

Date) และก าหนดใหร้วบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ดว้ยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน้ในวัน

พฤหัสบดทีี ่16 มนีาคม 2560 และก าหนดวนัจา่ยปันผลในวนัพฤหัสบดทีี ่11 พฤษภาคม 2560 

 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพิม่เตมิหรอืไม ่

 

นายธรรมนูญ จลุมณีโชต ิ(ผูถ้อืหุน้) เสนอใหบ้รษัิทรายงานงบเฉพาะกจิการใหท้ีป่ระชมุทราบดว้ย 

 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุส าหรับขอ้เสนอแนะ 

 

เมือ่ไม่มกีารซกัถามอยา่งใดเพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง โดยในวาระนีต้อ้ง

ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และ

ผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นเงนิ

จ านวนไม่เกนิ 400 ลา้นบาท ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดังกลา่วเป็นการจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสม

ในส่วนของก าไรจากกจิการทีไ่ดรั้บการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งหักภาษี ณ ที่

จา่ย 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 

 

 

วำระที ่5 พจิำรณำแตง่ต ัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหนง่ตำมวำระ 

 

ประธานฯ แจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีขอใหก้รรมการทีต่อ้ง

ออกตามวาระและไดรั้บการเสนอชือ่กลบัเขา้ด 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 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 2560 นี้ มกีรรมการที่

ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก ่
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1. นายคลิ ยัง ล ี          กรรมการ 

2. นายเชงิ จนิ ล ี         กรรมการ 
3. นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์       กรรมการอสิระ 

 

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการซึ่งไม่รวม

กรรมการที่มีส่วนไดเ้สยีไดพ้ิจารณาคุณสมบัตใินดา้นต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒ ิ

ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญจากหลากหลายวชิาชพี รวมถงึผลการปฏบิัตงิานในฐานะกรรมการ

บรษัิทในชว่งทีผ่่านมาแลว้ เห็นวา่กรรมการทัง้ 3 ทา่น มคีณุสมบตัเิหมาะสม สมควรไดรั้บการแตง่ตัง้

กลับเขา้เป็นกรรมการของบริษัทต่ออกีวาระหนึ่ง โดยประวัตยิ่อและขอ้มูลของกรรมการทัง้ 3 ท่าน 

ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 ทีไ่ดส้ง่ไปพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุแลว้ 

 

คณะกรรมการไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่น กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง

อีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการล าดับที่ 3 จะเป็นกรรมการอิสระเนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับ

ขอ้ก าหนดตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

 

ประวตัขิองกรรมการทัง้ 3 ทา่นมดีงันี้ 

 

นำยคลิ ยงั ล ีปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรหิารและประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

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

ใหแ้กลู่กคา้ในต่างประเทศ และเป็นผูน้ าทีไ่ดน้ าพาบรษัิทผ่านวกิฤตทางเศรษฐกจิต่างๆ และเตบิโต

มาไดจ้นถงึปัจจุบัน จากประสบการณ์ในการบรหิารงานทีม่มีายาวนานเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการ
บรหิารงานและด าเนนิธรุกจิของบรษัิท  

 

นำยเชงิ จนิ ล ีปัจจุบันด ารงต าแหน่งผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการฝ่ายโครงการ กรรมการบรหิาร และ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง จบการศกึษาปรญิญาตรแีละปรญิญาโทสาขาวศิวกรรมเคม ีเป็นผูม้คีวามรู ้

ความสามารถในเรื่องของงานโครงการ งานดา้นการผลิต โดยมีประสบการณ์ในดา้นการผลิต

ผลติภัณฑต์า่งๆ ของบรษัิทมาอยา่งตอ่เนือ่งเป็นเวลากวา่ 10 ปี      

 

นำยบุญช่วย กอ่กจิโรจน ์ปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และเป็นผูม้คีณุสมบัติ
เป็นกรรมการอสิระตามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จบการศกึษาปรญิญาโท

สาขาบรหิารธุรกจิ ปรญิญาตรสีาขาวศิวกรรมศาสตร์ และอกีหลายสาขา เป็นผูเ้ชีย่วชาญในดา้นระบบ

การบรหิารคณุภาพการจัดการสิง่เวลอ้ม การจัดการอาชวีอนามัยความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล
ต่างๆ ประกอบกับมคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ การบรหิารจัดการความเสีย่ง การ

ป้องกันการทจุรติ และระบบการควบคมุภายในองคก์ร ซึง่ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่การตรวจสอบการควบคมุ
ภายในองคก์รอยา่งมาก 

 
ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพิม่เตมิหรอืไม ่ 

พลอากาศตรี เอกสรรค คอ้คงคา (ผูถ้อืหุน้) สอบถามว่า การทีม่ีความเสยีหายเกดิขึน้ระหว่างการ

ขนสง่ คณะกรรมการจะมคีวามรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้อย่างไร การทีไ่ดพ้น้จากต าแหน่ง

น่าจะเป็นการแสดงความรับผดิชอบอยา่งหนึง่  

คณุธรรมนูญ จุลมณีโชต ิ(ผูถ้อืหุน้) มขีอ้เสนอแนะวา่ จากการทีบ่รษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอ

ชือ่บุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี โดยก าหนดหลักเกณฑ์

คณุสมบัตขิองผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการบรษัิทตอ้งมสีดัสว่นการถอืหุน้ (รายเดยีว

หรือหลายรายรวมกัน) ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด อาจจะเป็น

ขอ้ก าหนดทีส่งูเกนิไปท าใหไ้ม่มผีูเ้สนอชือ่บคุคลเพื่อเป็นกรรมการบรษัิท และอาจท าใหบ้รษัิทเสยี

โอกาสทีจ่ะไดค้นเกง่ทีม่ฝีีมอืมปีระสบการณ์มาชว่ยท างาน 

 

นายปฏกิาร มหัทธนารักษ์ (ผูถ้อืหุน้) มขีอ้เสนอแนะวา่ จากการดโูครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของบรษัิทพบวา่

กรรมการคอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ดงันัน้อยากใหม้มุมองวา่กรรมการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิทคง

ไม่อยากทีจ่ะบรหิารงานผดิพลาดใหเ้กดิความเสยีหายแกบ่รษัิท แตอ่ยากขอเสนอใหบ้รษัิทพจิารณา

สรรหากรรมการทีอ่ยูใ่นวงการปิโตรเคมขีองไทยบา้งเพือ่มาชว่ยในดา้นการตลาดภายในประเทศ 

 



 

 

19 

รศ. ดร. เอกจิตต์ จึงเจรญิ ชีแ้จงเพิ่มเตมิว่า กรรมการอสิระและคณะกรรมการตรวจสอบไดดู้แล

ตรวจสอบตามทีไ่ดรั้บการมอบหมายจากผูถ้อืหุน้รายย่อยซึง่เป็นไปตามเกณฑข์อ้ก าหนดของตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้ในสว่นของรายงานทางการเงนิ การควบคมุภายใน ผูต้รวจสอบบัญช ี

รับฟังรายงานต่างๆ รวมถงึความเสีย่งในการด าเนินงาน ในกรณีความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ระหว่างการ

ขนสง่จากการมพีายุไตฝุ้่ น คณะกรรมการไม่ไดน้ิ่งนอนใจโดยไดต้รวจสอบรายละเอยีดของสัญญา

และพิจารณากระบวนการที่จะด าเนินการแกไ้ขและวธิีการป้องกันความเสี่ยงนี้ รวมถึงการจัดส่ง 

ตารางเวลา ความรับผดิชอบตา่งๆ  

 

เมื่อไม่มีการซักถามหรือเสนอแนะอย่างใดเพิ่มเตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง 

วาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู ้

ถอืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

เลขานุการ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงในวาระนี้โดยพิจารณาการแต่งตัง้กรรมการทลีะต าแหน่ง 

และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนวทางการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีบรษัิทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทุก

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

และ “งดออกเสยีง” ในการแตง่ตัง้กรรมการทลีะราย เพื่อไปตรวจนับคะแนนกอ่น หลังจากนัน้จะเก็บ

บตัรลงคะแนนจากผูท้ี ่”เห็นดว้ย” ในการพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ราย พรอ้มกนัในคราวเดยีว 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มีมตอินุมัตแิตง่ตัง้ 1) นายคลิ ยัง ล ี 2) นายเชงิ จนิ ล ี และ 3) นายบุญชว่ย 

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 

 

วำระที ่6 พจิำรณำอนุมตักิ ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2560 

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

จา่ยคา่ตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ย

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

ค่าตอบแทนกรรมการของบรษัิทประจ าปี 2560 ไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการบรษัิท โดยเปรยีบเทยีบอา้งองิจากบรษัิทจดทะเบยีนทีอ่ยู่ในกลุม่ธุรกจิเดยีวกัน ระดับ

รายได ้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการ

ด าเนนิงานของบรษัิทและภาระหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของกรรมการ โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

1. พจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ใหค้งอตัราเดยีวกบัปี 2559 

 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. พจิารณางดเงนิบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2559 

รวมคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 เป็นจ านวนไมเ่กนิ 3.0 ลา้นบาท 

 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพิม่เตมิหรอืไม ่ 

นายธรรมนูญ จุลมณีโชต ิ(ผูถ้อืหุน้) สอบถามวา่ โดยทั่วไปประธานกรรมการจะไดรั้บคา่ตอบแทนสงู

กวา่กรรมการ 25% บรษัิทมเีกณฑก์ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการอยา่งไร 

นางจันทรจ์ริา สมัครไทย ชีแ้จงวา่ อัตราคา่ตอบแทนกรรมการทีเ่สนอนี้เป็นอัตราทีบ่รษัิทไดก้ าหนด

ไวต้ัง้แตปี่แรกทีเ่ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละยังไมม่กีารเปลีย่นแปลงแตอ่ยา่งใด ซึง่บรษัิท

พจิารณาว่าเหมาะสมโดยเปรียบเทยีบอา้งองิจากบรษัิทจดทะเบยีนทีอ่ยู่ในกลุ่มธุรกจิเดยีวกัน ทัง้นี ้

ในการปฏบิตังิานทีผ่า่นมาทกุทา่นไดป้ฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งเต็มความสามารถ 

 

เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ท่านใดซักถามหรือเสนอแนะอย่างใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุม

พจิารณาอนุมัต ิคา่ตอบแทนกรรมการตามทีเ่สนอ ในวาระนีต้อ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ย

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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วำระที ่7 พจิำรณำอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชปีระจ ำปี 2560 และก ำหนดคำ่ตอบแทนประจ ำปี 2560 

ประธานฯ ไดข้อใหน้ายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์ประธานกรรมการตรวจสอบ น าเสนอรายละเอยีดในวาระ

นีต้อ่ทีป่ระชมุ  

 

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  

 

แต่เนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นางเกษรี ณรงค์เดช ไดถ้ึงแก่กรรมไป ในนามของตัวแทน

คณะกรรมการบริษัทและพนักงานทุกคนขอแสดงความอาลัยไว ้ณ ที่นี้ดว้ย ดังนั้น  ผูส้อบบัญชี

ประจ าปี 2560 จงึเหลอืเพียงสองท่าน พรอ้มเสนอใหพ้ิจารณาและอนุมัตคิ่าสอบบัญชขีองบรษัิท

ประจ าปี 2560 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 ้

 

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 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 2560 ทีส่ านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซเิอท ได ้

เสนอมานัน้เทา่กับคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2559 ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่มคีวามเหมาะสมกับ

ประเภทธรุกจิและขนาดธรุกรรมของบรษัิท 
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ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษัิท 

คำ่บรกิำร 
คำ่ตอบแทน  

ปี 2559 

คำ่ตอบแทน  

ปี 2560 

เพิม่ข ึน้ 

(บำท) 

คำ่สอบบญัช ี    

- 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  

 

- 

รวมคำ่สอบบญัช ีส ำหรบัปี (บำท) 1,410,000 1,410,000 - 

คำ่บรกิำรอืน่    

- 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 ือหุน้ท่านใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเตมิอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุม

พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผูส้อบบัญช ีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญช ีประจ าปี 2560 ตามทีเ่สนอ 

ในวาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ

ผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ 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  

 

 

วำระที ่8 พจิำรณำเรือ่งอืน่ๆ (ถำ้ม)ี 

 

ประธานฯ แจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่ ไดม้กีารพจิารณาครบถว้นตามระเบยีบวาระตา่งๆ ทีไ่ดก้ าหนดใน

หนังสอืเชญิประชมุแลว้ ส าหรับในกรณีทีจ่ะมกีารเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งอืน่ๆ นัน้ จะตอ้งมผีู ้

ถอืหุน้เห็นชอบดว้ยจ านวนหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 

 

เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งอืน่ใดเป็นระเบยีบวาระพจิารณาเพิม่เตมิ และไม่มผีูใ้ดสอบถามหรอืแสดง

ความคดิเห็นเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดก้ลา่วขอบคณุและกลา่วปิดการประชมุ 
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ปิดประชุมเวลำ 11.20 น.  

 

 

 

      ลงชือ่        - ผกาวล ีเจยีรสวสัดิว์ฒันา -          ประธานทีป่ระชมุ 

                                (      นางสาวผกาวล ีเจยีรสวสัดิว์ฒันา       ) 

 

 

 

      ลงชือ่            - นภสร ธรรมพทิกัษ์ -              ผูบ้นัทกึการประชมุ 

                   (          นางสาวนภสร ธรรมพทิกัษ์           ) 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

ขอ้มูลบุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชือ่ใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบก ำหนดตำมวำระ 

 

1.    ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชือ่ 

 

1.1  นำยหยงั เจนิ ล ี

 

 

ต ำแหนง่ปจัจบุนั : กรรมการผูจ้ัดการ/ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร   

อำย ุ : 46 ปี 

สญัชำต ิ : เกาหลใีต ้

 

คณุวฒุกิำรศกึษำ : ปรญิญาตร ีสาขาการจัดการธรุกจิระหวา่งประเทศ 
มหาวทิยาลัยอัสสมัชญั 

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร : ปี 2554 : Director Accreditation Program (DAP) 

จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบรษิทั : 16  ปี 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

 บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) 

 บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากดั  

 บรษัิท บเีจซ ีคอนสตรัคชัน่ อนิดสัทร ีจ ากดั 

:  

ปี 2556-ปัจจบุนั  กรรมการผูจ้ัดการ/ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

ปี 2553-2555     รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร         

ปี 2546-2553     ผูจ้ัดการทัว่ไป                                      

ปี 2542-2546     ผูป้ระสานงานโครงการ                         

กำรถอืหุน้ในบรษิทั : รอ้ยละ 28.29 

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 2560 

 ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 3/4 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : 0/4 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมการบรหิาร : 6/6 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง : 6/6  ครัง้ 

กำรแตง่ต ัง้/เลอืกต ัง้ใหด้ ำรงต ำแหนง่ในคณะกรรมกำรแตล่ะชุด 

  วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ให้
ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร 

วนัทีไ่ดร้บักำรเลอืกต ัง้กลบั
เขำ้ด ำรงต ำแหนง่ (คร ัง้

ลำ่สุด) 

 คณะกรรมการบรษัิท :   5 ม.ค. 2545 27 เม.ย. 2558 

 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  นำงจนัทรจ์ริำ สมคัรไทย 

ต ำแหนง่ปจัจบุนั : ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ - ฝ่ายงานสนับสนุน  

อำย ุ : 47 ปี 

สญัชำต ิ : ไทย 

 

คณุวฒุกิำรศกึษำ : ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลัยบรูพา 

ปรญิญาตร ีสาขาการตลาด  

วทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื                               

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร : ปี 2554 : Director Accreditation Program (DAP) 

หลกัสตูร Chief Financial Officer Certification 
Program (CFO)  ปี 2555 

หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive  ปี 2557 

จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบรษิทั : 22 ปี 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

 บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) 

 

 บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากดั 

 บรษัิท บเีจซ ีคอนสตรัคชัน่ อนิดสัทร ีจ ากดั 

 บรษัิท สยามอสีต ์โซลชูัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

:  

ปี 2556-ปัจจบุนั  ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ - 

                       ฝ่ายงานสนับสนุน 

ปี 2552-2555     ผูจั้ดการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ                                      

ปี 2538-2552     ผูจ้ัดการฝ่ายธรุการและการเงนิ                                 

ปี 2558-ปัจจบุนั  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ /                       
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน  

กำรถอืหุน้ในบรษิทั : รอ้ยละ 0.31 

กำรด ำรงต ำแหนง่ กรรมกำร / ผูบ้รหิำร ในกจิกำรอืน่  

 กจิการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน  

     (ในตลาดหลักทรัพยฯ์) 

: ต าแหน่ง กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

บรษัิท สยามอสีต ์โซลชูัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน : - ไมม่ ี- 

 กจิการอืน่ทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์กบับรษัิท 

: - ไมม่ ี- 

ขอ้พพิำททำงกฎหมำยทีเ่ป็นคดอีำญำในศำลที่

ไมใ่ชค่ดลีหโุทษ 

: - ไมม่ ี- 

คณุสมบตัติอ้งหำ้มตำมพระรำชบญัญตั ิ
บรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

: - ไมม่ ี- 

กำรเขำ้รว่มประชุมในรอบปี 2560 

 ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 4/4 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : 0/4 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมการบรหิาร : 6/6 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง : 0/6 ครัง้ 

กำรแตง่ต ัง้/เลอืกต ัง้ใหด้ ำรงต ำแหนง่ในคณะกรรมกำรแตล่ะชุด 

  วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ให้
ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร 

วนัทีไ่ดร้บักำรเลอืกต ัง้
กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหนง่ 

(คร ัง้ลำ่สดุ) 

 คณะกรรมการบรษัิท : 29 ม.ค. 2539 27 เม.ย. 2558 

 คณะกรรมการตรวจสอบ : - - 

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

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง : - - 
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1.3  รศ. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ 

ต ำแหนง่ปจัจบุนั : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  

อำย ุ : 55 ปี 

สญัชำต ิ : ไทย 
 

คณุวฒุกิำรศกึษำ 

 ปรญิญาเอก 

 ปรญิญาโท 

 

 ปรญิญาตร ี

:  

สาขาวทิยาศาสตรก์ารจัดการ มหาวทิยาลัยวอเตอรล์ู 

สาขาวทิยาศาสตรก์ารจัดการ มหาวทิยาลัยวอเตอรล์ู 

สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัยังสท์าวน ์สเตท 

สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้คณุทหาร

ลาดกระบงั 

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร : ปี 2551 : Director Accreditation Program (DAP) 

ปี 2551 : Audit Committee Program (ACP) 

ปี 2557 : Role of the Compensation Committee (RCC)  

จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบรษิทั : 7 ปี 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

 บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) 

 บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากดั 

 บรษัิท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ี

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

:  

ปี 2556-ปัจจบุนั  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  

ปี 2554-2555     กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  

ปี 2560-ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 

ปี 2560-ปัจจบุนั   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

ปี 2554-2559      กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

ปี 2550-2560      กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  

ปี 2553-2560     ผูอ้ านวยการโครงการ MBA  

ปี 2551-2553     หัวหนา้สาขาบรหิารการปฏบิตักิาร  

ปี 2541-ปัจจบุนั   อาจารยป์ระจ าสาขาบรหิารการปฏบิตักิาร  

กำรถอืหุน้ในบรษิทั : รอ้ยละ 0  

กำรด ำรงต ำแหนง่ กรรมกำร / ผูบ้รหิำร ในกจิกำรอืน่  

 กจิการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน  

      (ในตลาดหลักทรัพยฯ์) 

: ต าแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรร
หาและก าหนดคา่ตอบแทน บรษัิท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) 

 กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน : - ไมม่ ี- 

 กจิการอืน่ทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์กบับรษัิท 

: - ไมม่ ี- 

ขอ้พพิำททำงกฎหมำยทีเ่ป็นคดอีำญำในศำลที่
ไมใ่ชค่ดลีหโุทษ 

: - ไมม่ ี- 

คณุสมบตัติอ้งหำ้มตำมพระรำชบญัญตั ิ
บรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

: - ไมม่ ี- 

กำรเขำ้รว่มประชุมในรอบปี 2560 

 ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 4/4 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมการบรหิาร : 0/6 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง : 0/6 ครัง้ 

กำรแตง่ต ัง้/เลอืกต ัง้ใหด้ ำรงต ำแหนง่ในคณะกรรมกำรแตล่ะชุด 

  วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ให้
ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร 

วนัทีไ่ดร้บักำรเลอืกต ัง้กลบัเขำ้
ด ำรงต ำแหนง่ (คร ัง้ลำ่สดุ) 

 คณะกรรมการบรษัิท : 7 ม.ิย. 2554 27 เม.ย. 2558 

 คณะกรรมการตรวจสอบ : 7 ม.ิย. 2554 27 เม.ย. 2558 

 คณะกรรมการบรหิาร : - - 

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

ผูไ้ดร้บักำรเสนอชือ่เป็นกรรมกำร จ ำนวนหุน้ คดิเป็นรอ้ยละของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงท ัง้หมด 

1. นายหยัง เจนิ ล ี 452,700,000 รอ้ยละ 28.29 

2. นางจันทรจ์ริา สมัครไทย 5,002,500 รอ้ยละ   0.31 

3. รศ.ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ - - 

 

3. ขอ้มูลกำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรในบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทั/กจิกำรอืน่ๆ 

ผูไ้ดร้บักำรเสนอชือ่เป็นกรรมกำร 

บรษิทัจดทะเบยีน 
บรษิทั/กจิกำรอืน่ 

(ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจด

ทะเบยีน) 

กำรด ำรงต ำแหนง่
ในบรษิทั/กจิกำรที่

แขง่ขนัหรอื

เกีย่วเนือ่งกบั
ธุรกจิของบรษิทั 

จ ำนวน ประเภทกรรมกำร 

1. นายหยัง เจนิ ล ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

2. นางจันทรจ์ริา สมัครไทย 1 

กรรมการอสิระ /

กรรมการตรวจสอบ 
/ ประธาน

คณะกรรมการสรรหา

และก าหนด
คา่ตอบแทน 

 บรษัิท สยามอสีต ์
โซลชูัน่ จ ากัด 

(มหาชน) 

ไมม่ ี ไมม่ ี

3. รศ. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ 1 

ประธานกรรมการ /
กรรมการอสิระ /

ประธานกรรมการ

สรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน  

บรษัิท ผลธัญญะ 
จ ากัด (มหาชน) 

ไมม่ ี ไมม่ ี

 

4. ขอ้มูลของผูไ้ดร้บักำรเสนอชือ่เป็นกรรมกำรอสิระ 

บริษัทไดก้ าหนดนิยามกรรมการอสิระของบริษัท ซึง่เท่ากับขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในเรื่องการถอืหุน้ในบรษัิท คอื กรรมการ

อสิระของบรษัิทตอ้งถอืหุน้ในบรษัิทไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด นอกจากนี ้ผูท้ ีจ่ะเสนอ

แตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระมคีวามสมัพันธใ์นลักษณะอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี ้

 

 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์

รำยชือ่ผูไ้ดร้บัเสนอชือ่ซึง่มี
คณุสมบตัเิป็นกรรมกำรอสิระ 

รศ. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ 

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 และเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่า 

เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี  รวมทั ้งความเห็นของ

คณะกรรมการในเรือ่งดังกลา่ว และจัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) วนักอ่นวัน

ประชมุ ทัง้นี้ ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสอืพมิพ์กอ่นวันประชมุไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วัน 

เป็นเวลาตดิตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนั 

ทัง้นี ้สถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระชมุจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ของบรษัิท หรอืทีอ่ ืน่ใดตามที่

คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

ขอ้ 33 ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ตอ้งมีผูถ้ ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 

ยีส่บิหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกวา่กึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นับรวมกันได ้

ไมน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมือ่ล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถ้อืหุน้ 

ซึง่มาเขา้ร่วมประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามทีก่ าหนดไวใ้นวรรคหนึง่ หากวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีก

นัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชมุเป็นอันระงับไป ถา้การประชมุผูถ้อืหุน้นัน้มใิชเ่ป็นการเรยีกประชมุ

เพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหนั้ดประชมุใหม่ และในกรณีนี้ใหส้ง่หนังสอืนัดประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ด 

(7) วนักอ่นวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 34  ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรือไม่

สามารถปฏบิัตหินา้ทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการ 

หรอืมแีตไ่ม่อยูใ่นทีป่ระชมุ หรอืไมส่ามารถปฏบิัตหินา้ทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชมุเลอืกผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุคนใดคน

หนึง่มาเป็นประธานในทีป่ระชมุดงักลา่ว 

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

สว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ นอกจากการออก

เสยีงเลอืกตัง้กรรมการ และมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
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(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 

(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 ใหจ้ัดสรรเงนิปันผลตามที่ก 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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วธิกีำรลงทะเบยีน กำรเขำ้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ กำรมอบฉนัทะ และกำรออกเสยีงลงคะแนน 

 
1. กำรลงทะเบยีน 

ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบยีนและยืน่เอกสารหรือหลกัฐานเพือ่การตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชมุ

กอ่นเวลาประชมุไดต้ัง้แตเ่วลา 12.30 น. ของวนัศกุรท์ี ่27 เมษายน 2561 

 

2. กำรเขำ้ประชุมดว้ยตนเอง 

ใหแ้สดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรประจ าตัวขา้ราชการฉบับจรงิ หรอืหนังสอืเดนิทางฉบับจรงิ (กรณีผูถ้อื

หุน้เป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแกไ้ขชื่อ-สกุล ตอ้งแสดงหลักฐานรับรองการ

เปลีย่นแปลงดงักลา่วดว้ย  

 

3. กำรมอบฉนัทะ 

 ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนตามแบบหนังสอืมอบฉันทะทีแ่นบมาพรอ้มกนันี ้

 กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้ับกรรมการอสิระ สามารถมอบฉันทะให ้: 

1)  นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูรั้บมอบฉันทะ หรอื 

2)  รศ. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  เป็นผูรั้บมอบฉันทะ หรอื 

3)  นายนพดล ธรีะบตุรวงศก์ลุ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  เป็นผูรั้บมอบฉันทะ 

 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 20 

เมษายน 2561 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) หรอืหน่วยราชการทีม่ีอ านาจ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 
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 ส าหรับนิตบิุคคลต่างประเทศ เอกสารใดทีม่ไิดม้ีตน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะตอ้งจัดท าค าแปลเป็น

ภาษาอังกฤษแนบมาพรอ้มกันดว้ย และใหผู้ม้ีอ านาจลงนามผูกพันนิตบิุคคลนั้น ลงนามรับรองความ

ถกูตอ้งของค าแปล 

 ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรประจ าตัวขา้ราชการฉบับจรงิ หรือหนังสอื

เดนิทางฉบบัจรงิ (ในกรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพือ่ลงทะเบยีน 

(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 52 ปี 

ทีอ่ยู่ 99/188 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจันทรเกษม เขตจตจุักร กรุงเทพ 10900 

สว่นไดเ้สยีในวาระทีจ่ะพจิารณา:  

 วาระที ่6   พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

 

 

 

2.  รศ. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ 

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 55 ปี 

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

สว่นไดเ้สยีในวาระทีจ่ะพจิารณา:   

 วาระที ่5   พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ 

 วาระที ่6   พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

 

 

 

3.  นำยนพดล ธรีะบุตรวงศก์ุล 

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 51 ปี 

ทีอ่ยู่ 21/51 หมู ่2 ถนนพุทธมณฑลสาย1 แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชนั กรุงเทพ 10170 

สว่นไดเ้สยีในวาระทีจ่ะพจิารณา:   

 วาระที ่6   พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
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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) 

กำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2561 

วนัศุกรท์ ี ่27 เมษำยน 2561 เวลำ 13.30 น. 
ณ หอ้งประชุมใหญ ่บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) 

เลขที ่594 หมู ่4 ต ำบลมะขำมคู ่อ ำเภอนคิมพฒันำ จงัหวดัระยอง 
 

BJC Heavy Industries Public Company Limited 
Annual General Meeting of Shareholders for Year 2018 

on Friday, April 27, 2018 at 13.30 hrs. 

at the Main Meeting Room,  BJC Heavy Industries Public Company Limited 
address 594 Moo 4, Makamkoo, Nikompattana, Rayong 

 

  

    
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 

บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บลงทะเบยีนในกรณีทีเ่อกสารหรอืหลักฐานไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งหรอืไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข 
 

For your convenience, kindly present this document to our staff at the meeting for registration. 
The Company reserves the right not to register if document is uncompleted, uncorrected or unqualified. 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8 

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 2561 ในวนัศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่  บริษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน) เลขท่ี 
594 หมู่ 4 ต าบลมะขามคู่ อ  าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 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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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
(แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

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

 
 เขียนท่ี   
 วนัที่             เดือน                            พ.ศ.  

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

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

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง ดงัน้ี  
หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 

 (3)  ขอมอบฉนัทะให ้

 1.    อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 2.    อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 3.    อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์   

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2561 ในวนัศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่  บริษทั บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน) เลขท่ี 
594 หมู่ 4 ต าบลมะขามคู่ อ  าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 วาระที ่1 เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที ่28 เมษายน 2560 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

 วาระที ่2 เร่ือง รับทราบผลการด าเนินงานในปี 2560 และรายงานประจ าปี 2560 
  วาระน้ีเป็นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
 
 
 

ติดอากร

แสตมป์  

20 บาท 
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 วาระที ่3 เร่ือง พจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่4 เร่ือง พจิารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่5 เร่ือง พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

1. นายหยงั เจิน ลี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

2. นางจนัทร์จิรา สมคัรไทย 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

3. รศ. ดร. เอกจิตต ์จึงเจริญ 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่6 เร่ือง พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่7 เร่ือง พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่8 เร่ือง พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 
      (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
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 วาระที ่9 เร่ือง พจิารณาอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 
 

ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( )  ( ) 
 

 
ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( )  ( ) 
 
 
หมายเหตุ :  1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อนิดัสทรี จ ากดั (มหาชน) 
 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ในวนัศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่  บริษทั บีเจซี 
เฮฟวี ่อินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน) เลขท่ี 594 หมู่ 4 ต าบลมะขามคู่ อ  าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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

 วาระที ่ เร่ือง   
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่ เร่ือง   
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่ เร่ือง   
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

 วาระที ่ เร่ือง   
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่ เร่ือง   
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่  เร่ือง พจิารณาแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ) 
 

ช่ือกรรมการ  
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

ช่ือกรรมการ  
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

ช่ือกรรมการ  
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง   
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ 

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

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

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

หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 

 (2)  ขอมอบฉนัทะให ้
 1.    อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  

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

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

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

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2561 ในวนัศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่  บริษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน) เลขท่ี 
594 หมู่ 4 ต าบลมะขามคู่ อ  าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 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 2560 เม่ือวันที ่28 เมษายน 2560 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  
 

 วาระที ่2 เร่ือง รับทราบผลการด าเนินงานในปี 2560 และรายงานประจ าปี 2560  
  วาระน้ีเป็นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

 

 วาระที ่3 เร่ือง พจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  

 

 วาระที ่4 เร่ือง พจิารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล 
      (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. นายหยงั เจิน ลี 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  
2. นางจนัทร์จิรา สมคัรไทย 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  
3. รศ. ดร. เอกจิตต ์จึงเจริญ 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  
 

 วาระที ่6 เร่ือง พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  
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 วาระที ่7 เร่ือง พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  

  วาระที ่8 เร่ือง พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 
      (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

 วาระที ่9 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 านาจจากผูถื้อหุ้นใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบ

ประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อนิดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อประจ าปี 2561 ในวนัศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่  บริษทั บีเจซี 
เฮฟวี ่อินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน) เลขท่ี 594 หมู่ 4 ต าบลมะขามคู่ อ  าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย 

--------------------------------- 
 
 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 2560 

  งบการเงนิประจ าปี 2560 

 

 

………………………………………………………………………….. 

 

กรุณากรอกรายละเอยีดดา้นบนใหค้รบถว้น จัดสง่ไดท้ี ่

 อเีมล ์ir@bjc1994.com   

 โทรสารหมายเลข 033 017348 

 ยืน่ใหก้บัเจา้หนา้ทีรั่บลงทะเบยีน บรเิวณหนา้สถานทีจ่ัดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10 

 

แผนทีส่ถำนทีจ่ดักำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2561 
 

บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) 

ณ หอ้งประชุมใหญ ่ 

594 หมู ่4 ต.มะขามคู ่อ.นคิมพัฒนา จ.ระยอง 21180 

โทรศพัท ์+66 (0) 8 9834 0647, (0) 9 2252 8012   

 

 
 

บรษัิทไดจ้ัดรถบรกิารรับ-สง่ (กรงุเทพฯ-ระยอง-กรงุเทพฯ) ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทีต่อ้งการเขา้ร่วมประชมุ เพือ่ให ้
ทกุทา่นไดรั้บความสะดวกในการเดนิทาง กรณุาแจง้ความประสงคข์อใชบ้รกิารรถรับ-สง่ไดภ้ำยในวนัพุธที ่
18 เมษำยน 2561 ทีอ่เีมล ์ir@bjc1994.com หรอืหมำยเลข +66 (0) 9 2252 8012   


