
       
                      บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) 
 

 

 

 

 

หนงัสอืเชญิประชุม 
สำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี  

2562 
 

 

วนัศกุรท์ ี ่26 เมษำยน 2562 เวลำ 13.30 น.  
 

ณ หอ้งประชมุ 101 บมจ. บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ี

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

 

 

เร ิม่ลงทะเบยีนต ัง้แตเ่วลำ 12.30 น. 

กรุณาน าหนังสอืมอบฉันทะซึง่พมิพบ์ารโ์คด้มาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนในวนัประชมุดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งดแจกของทีร่ะลกึ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางทีห่น่วยงานก ากับดแูลไดร้ณรงคใ์ห ้
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วนัที ่11 เมษายน 2562 

 

เรือ่ง ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1. ส าเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 

 2. รายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบ QR Code 

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 2562 ขึน้ในวันศุกร์ที่ 26 

เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุ 101 บมจ. บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีเลขที ่594 หมู ่4 ต.มะขามคู ่อ.นคิม

พัฒนา จ.ระยอง 21180 เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี้ 

 
 

วำระที ่1 พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2561 เมือ่วนัที ่27 

เมษำยน 2561 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:   การประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ทางบริษัทได ้

จัดท ารายงานการประชุมเสร็จสิน้และไดน้ าส่งกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่

กฎหมายก าหนด นอกจากนี้บรษัิทไดเ้ผยแพร่รายงานการประชมุบนเว็บไซดข์องบรษัิท

และไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุฉบับนี้แลว้ โดยมรีายละเอยีดตาม 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1  

 

ความเห็นคณะกรรมการ: บรษัิทไดบ้ันทกึรายงานการประชมุสามัญประจ าปี 2561 ไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ 

จงึเห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2561 เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2561   

 

การลงมต:ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมตรัิบรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 
วำระที ่2 รบัทรำบผลกำรด ำเนนิงำนในปี 2561 และรำยงำนประจ ำปี 2561  

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:   บริษัทไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2561 ไวใ้นรายงานประจ าปี 

2561 ทีไ่ดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุฉบับนี้แลว้ โดยมรีายละเอยีด

ตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 

และรายงานประจ าปี 2561  

 

การลงมต:ิ วาระนีเ้ป็นการรับทราบ จงึไมม่กีารลงมตใินวาระนี้ 
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วำระที ่3 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิส ำหรบัปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 

 

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

ก าหนดว่าคณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการท างบดุลและบัญชกี าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุด

ของรอบปีบัญชขีองบรษัิท เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของ

บรษัิทส าหรับปี 2561 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561 ซึง่ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบ

บญัชรัีบอนุญาตแลว้ โดยผูส้อบบัญชไีดแ้สดงความเห็นวา่ งบการเงนิดังกลา่วไดแ้สดง

ฐานะการเงนิของบรษัิท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 และผลการด าเนนิงานและกระแส

เงนิสดส าหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกัน โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคัญตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทไดส้อบทานงบการเงนิ

ดังกล่าวเรียบรอ้ยแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงนิซึง่เป็นส่วนหนึ่งของ

รายงานประจ าปี 2561 ซึง่ไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุฉบับนี้แลว้ 

โดยมรีายละเอยีดตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2  

 

 ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิทในปี 2561 ทีผ่่านมา สรุปสาระสาคัญ

ไดด้งันี ้

งบกำรเงนิของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 (หนว่ย : ลำ้นบำท) 

สนิทรัพยร์วม 3,910.29 

หนีส้นิรวม 122.00 

ทนุช าระแลว้ 400.00 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 3,788.29 

รายไดร้วม 943.90 

รายไดต้ามสญัญา 909.29 

ตน้ทนุงานตามสญัญา 970.33 

ขาดทนุสทุธ ิ 231.21 

ขาดทนุตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้) 0.14 

 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปี 2561 สิน้สดุวันที ่

31 ธันวาคม 2561 ซึง่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต และไดผ้่านการ

สอบทานความถูกตอ้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได ้

เห็นชอบแลว้ 

 

การลงมต:ิ  วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 

วำระที ่4 พจิำรณำอนุมตักิำรจำ่ยเงนิปนัผล เป็นเงนิสด 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:  บรษัิทมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ในอัตราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิ

จากงบเฉพาะกจิการภายหลังหักภาษีเงินไดน้ิตบิุคคลและหลังหักส ารองต่างๆ ทุก

ประเภทตามทีก่ฎหมายก าหนดและตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บังคับของบรษัิท อย่างไรก็

ตาม การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กับความจ าเป็นและ

ความเหมาะสมอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร โดยคณะกรรมการบรษัิท

อาจจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว และเมือ่ไดจ้่ายเงนิปันผล

ระหวา่งกาลแลว้ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

  จากผลการด าเนินงานปี 2561 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจากงบการเงิน

เฉพาะกิจการจ านวน 231.21 ลา้นบาท แต่มีก าไรสะสมยังไม่ไดจ้ัดสรรจ านวน 

1,108.65 ลา้นบาท บรษัิทจงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสมเป็นเงนิ

สดในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนไมเ่กนิ 160 ลา้นบาท  
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  ขอ้มลูเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปันผลในปีทีผ่่านมามดีงันี้ 

รำยละเอยีดกำรจำ่ยเงนิปนัผล ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ(ลา้นบาท) 112.35 (523.93) (231.21) 

2. จ านวนหุน้ (หุน้) 1,599,999,999 

3. เงนิปันผลจ่ายตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 

 เงนิปันผลระหวา่งกาล  

 เงนิปันผลงวดสดุทา้ย  

 

0.125 

0.125 

 

- 

- 

- 

0.10 

4. เงนิปันผลจ่ายทัง้ส ิน้ (ลา้นบาท) ไมเ่กนิ 400 - ไมเ่กนิ 160 

5. อัตราเงนิปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธ ิ    

    (รอ้ยละ) 
356.03 - - 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลจากก าไร

สะสมในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนไมเ่กนิ 160 ลา้นบาท  

 ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดังกลา่วเป็นการจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสมในสว่นของก าไร

จากกจิการที่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดังนั้น เงินปันผลดังกล่าวจึงไดรั้บ

ยกเวน้ใหไ้มต่อ้งหักภาษี ณ ทีจ่า่ย  

 โดยจะก าหนดใหว้ันจันทรท์ี ่18 มนีาคม 2562 เป็นวันก าหนดสทิธผิูถ้อืหุน้ในการไดรั้บ

เงนิปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 

2562 โดยจะจา่ยเมือ่ไดรั้บการอนุมัตจิากทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 แลว้ 

การลงมต:ิ  วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 
วำระที ่5 พจิำรณำแตง่ต ัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหนง่ตำมวำระ  

  
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:   ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับของบรษัิทขอ้ 17

ก าหนดใหใ้นการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง

จ านวนหนึง่ในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่น

ไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึง่พน้จาก

ต าแหน่ง อาจไดรั้บเลอืกใหก้ลับเขา้มารับต าแหน่งอกีได ้และกรรมการทีจ่ะตอ้งออก

จากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลังจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ ใหจั้บสลากกัน สว่นปี

หลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

 

 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้เสนอชือ่บุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ

ลว่งหนา้กอ่นการประชมุผูถ้อืหุน้โดยไดเ้ผยแพร่ผา่นระบบรายงานสารสนเทศของตลาด

หลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซด์ของบริษัทตั ้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2561 ซึง่ปรากฎวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลเขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็น

กรรมการแตอ่ยา่งใด 

 

ปัจจุบนั บรษัิทมกีรรมการทัง้ส ิน้ 9 ทา่น ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 นี ้มี

กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก ่

  1)  นายเซงิ ว ูล ี                      รองกรรมการผูจ้ัดการ 

2)  นายนพดล ธรีบตุรวงศก์ลุ       กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3)  นายจมุพต กาญจนปัญญาคม  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

 



บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน)                                             หนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 

 

5 

บรษัิทยังไม่มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบรษัิทซึง่ไม่

รวมกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีไดพ้จิารณากลั่นกรองคุณสมบัตใินดา้นตา่งๆ โดยพจิารณา

ถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลาย

วชิาชพี รวมถงึผลการปฏบิัตงิานในฐานะกรรมการบรษัิทในช่วงทีผ่่านมาแลว้ เห็นว่า

กรรมการทั ้ง 3 ท่านซึ่งครบต าแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติเหมาะสม  และผลการ

ด าเนินงานทีผ่่านมากอ่ใหเ้กดิประโยชน์กับบรษัิท สมควรไดรั้บการแตง่ตัง้กลับเขา้เป็น

กรรมการของบรษัิทต่ออกีวาระหนึ่ง โดยประวัตยิ่อและขอ้มูลของกรรมการทัง้ 3 ท่าน 

ปรากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

 

ทัง้นี้ เนื่องจากธุรกจิของบริษัทเป็นธุรกจิที่มีลักษณะเฉพาะ ตอ้งอาศัยผูท้ี่มีความรู ้

ความเขา้ใจ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง ท าใหผู้ท้ ี่

มคีณุสมบัตเิหมาะสมเพือ่เขา้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการมจี านวนจ ากัด ทางบรษัิทจงึมี

ความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใหก้รรมการอสิระด ารงต าแหน่งเกนิกวา่ 9 ปีตอ่เนือ่งกนั 
 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเขา้

ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง และเห็นควรเสนอให ้นายนพดล ธรีบุตรวงศก์ุล และนาย

จุมพต กาญจนปัญญาคม ไดรั้บการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ  เนื่องจากมีคุณสมบัติ

สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดตามขอ้บังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะ

สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งมอีสิระเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง   
 

การลงมต:ิ  วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
 

วำระที ่6 พจิำรณำอนุมตักิำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 
 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:  ตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บังคับของ

บรษัิทขอ้ 22 ก าหนดว่า “กรรมการบรษัิทมสีทิธไิดรั้บคา่ตอบแทนกรรมการจากบรษัิท

ในรูปของเงนิรางวัล เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ

อืน่ ตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะพิจารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองใน

สาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั ้งหมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนด

คา่ตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลักเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนด

ไวเ้ป็นคราวๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ือหุน้จะมีมตเิปลีย่นแปลงเป็น

อย่างอืน่ก็ได ้นอกจากนี้ กรรมการบรษัิทมสีทิธไิดรั้บเบีย้เลีย้งและสวัสดกิารต่างๆ ตาม

ระเบยีบของบรษัิท 

 ขอ้ความในวรรคหนึง่จะไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้มาจาก

พนักงานหรอืลกูจา้งของบรษัิทในอันทีจ่ะไดรั้บคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่

เป็นพนักงานหรอืลกูจา้งของบรษัิท” 

ส าหรับการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการของบรษัิทประจ าปี 2562 คณะกรรมการบรษัิท

ไดพ้จิารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบถงึความเหมาะสมกับผลการด าเนนิงานของบรษัิท 

ภาระหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการแต่ละต าแหน่ง ตลอดจนผลตอบแทนที่

จ่ายใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้ โดยใชแ้นวปฏิบัติเดิมในการเปรียบเทียบอา้งอิงจากบริษัทจด

ทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดและลักษณะธุรกจิใกลเ้คียงกัน 

รวมถงึผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 

เห็นสมควรก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 ดงันี ้
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  2561 2562 
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) บรษัิทจัดหาให ้ บรษัิทจัดหาให ้ - 

  คำ่ทีพ่กั (กรณีมคีวามจ าเป็น)  บรษัิทจัดหาให ้ บรษัิทจัดหาให ้ - 

  สทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ ไมม่ ี ไมม่ ี - 

  โบนสักรรมกำร ไมม่ ี ไมม่ ี - 

  คำ่ตอบแทนประจ ำปี (รวม) 
ไมเ่กนิ  

3 ลำ้นบำท 

ไมเ่กนิ  

3 ลำ้นบำท 

- 

หมายเหตุ  
1) เบีย้ประชมุจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ  

 2) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารพจิารณาไมรั่บเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนในสว่นนี ้

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562

ตามทีเ่สนอ 

การลงมต:ิ  วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุ 

 

 

วำระที ่7 พจิำรณำอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดคำ่ตอบแทนประจ ำปี 2562 
 

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

ก าหนดใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปีแตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ีและก าหนดจ านวนเงนิคา่

สอบบัญชขีองบรษัิททุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบัญชคีนเดมิอกีก็

ได ้

 

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผูส้อบ

บญัชจีากส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ไดแ้ก ่ 

 นายชยัยทุธ องัศวุทิยา         ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3885 หรอื  

 นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี    ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4563 หรอื  

    นางสาวดรณี สมก าเนดิ        ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่5007 หรอื 

    นางสาวจารุณี น่วมแม ่  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่5596 

เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทพรอ้มเสนอใหพ้ิจารณาและอนุมัตคิ่าสอบบัญชขีองบรษัิท 

ประจ าปี 2562 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 างานทีด่ ีมีความเชีย่วชาญในการสอบบัญช ีและปฏบิัตหินา้ทีไ่ดเ้ป็น

อยา่งดตีลอดมา ดังนัน้ เมือ่บรษัิทไดแ้ปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนและเขา้จดทะเบยีนใน

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

เอท ท าหนา้ทีผู่ส้อบบัญชตีอ่ไป โดยมรีายชือ่ผูท้ าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบัญชใีนชว่งเวลาที่

ผา่นมาดงันี ้  
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ระยะเวลำทีเ่ป็นผูส้อบบญัช ี รำยชือ่ผูส้อบบญัช ี เลขทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนญุำต 

ปี 2556 นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี 4563 

ปี 2557 – ปี 2559 นางเกษร ีณรงคเ์ดช 0076 

ปี 2560 นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี 4563 

ปี 2561 นางสาวจารณุี น่วมแม่ 5596 

 

ทัง้นี้ ผูส้อบบัญชตีามรายชื่อที่เสนอ และส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซเิอท 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 เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทอกีวาระหนึ่ง ส าหรับค่า

สอบบัญชีประจ าปี 2562 ที่ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ไดเ้สนอมานั้น 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาเปรยีบเทยีบกับปรมิาณงานและอัตราค่าสอบบัญชี

ของบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ในระดับเดยีวกันแลว้เห็นวา่มคีวามเหมาะสมกับประเภทธุรกจิ

และขนาดธรุกรรมของบรษัิท 

 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษัิท 

คำ่บรกิำร 
คำ่ตอบแทน 

ปี 2561 

คำ่ตอบแทน 

ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 

(บำท) 

คำ่สอบบญัช ี(Audit Fee):    

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

- คา่สอบทานงบการเงนิระหวา่งกาล จ านวน 

3 ไตรมาส (บาท) 680,000 680,000 - 

- คา่สังเกตกุารณ์ตรวจนับสต็อคคงเหลอื  

(บาท/ครัง้) 30,000  30,000 - 

รวมคำ่สอบบญัชสี ำหรบัปี (บำท) 1,290,000 1,290,000 - 

คำ่บรกิำรอืน่ (Non-Audit Fee):    

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

หมายเหต ุ  ค่าบรกิารขา้งตน้ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ซ ึง่ผูส้อบบัญชจีะเรยีกเก็บตามค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้จรงิ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ นายชัยยุทธ อังศุวทิยา 

ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3885 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผูส้อบบัญชรัีบ

อนุญาตเลขที ่4563 หรือ นางสาวดรณี สมก าเนิด ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่5007 

หรอื นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่5596 จากส านักงาน เอ.เอ็ม.

ท.ี แอสโซซเิอท  เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท และอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 

2562 ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณากลั่นกรอง และคณะกรรมการบริษัทได ้

เห็นชอบแลว้ 

การลงมต:ิ  วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วำระที ่8 พจิำรณำเรือ่งอืน่ๆ (ถำ้ม)ี 

 

บรษัิทก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ในวันจันทรท์ี ่18 

มนีาคม 2562  

บรษัิทไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 

2562 ฉบับนี้  พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไวใ้นเว็บไซต์ของบริษัท 

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

ผูถ้อืหุน้ท่านใดมคี าถามตอ้งการใหบ้รษัิทชีแ้จงในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกับระเบยีบวาระการประชมุในครัง้นี้ สามารถ

จัดสง่ค าถามลว่งหนา้ใหบ้รษัิทภายในวนัศกุรท์ี ่19 เมษายน 2562 ไดท้ีอ่เีมล ์ir@bjc1994.com 

 

 

จงึขอเรียนเชญิท่านผูถ้ือหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผูถ้ือหุน้ท่านใด

ประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอืน่หรือกรรมการอสิระของบรษัิทเป็นผูรั้บมอบฉันทะเพื่อเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงแทน 

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

พรอ้มหนังสอืนี ้พรอ้มแนบหลักฐานตามทีก่ าหนด และสง่เอกสารกลบัมาถงึบรษัิทภายในวันศกุรท์ี ่19 เมษายน 2562 

รายละเอยีดวธิกีารลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้และการมอบฉันทะปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 ทัง้นี้ เพือ่ให ้

การลงทะเบยีนในการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิง่ขึน้ ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะสามารถ

ลงทะเบยีนพรอ้มยืน่เอกสารเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชมุไดต้ัง้แต่เวลา 12.30 น. เป็นตน้ไป  โดยบรษัิทได ้

จัดเตรยีมอากรแสตมป์ส าหรับปิดในหนังสอืมอบฉันทะใหแ้กผู่รั้บมอบฉันทะทีม่าลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชมุผูถ้อื

หุน้ดว้ยแลว้ 

 ขอแสดงความนับถอื 

 บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

 (นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน)์  

 ประธานกรรมการ 

 

 

หมำยเหต ุ: บริษัทน าส่งรายงานประจ าปี 2561 ใหผู้ถ้ ือหุน้ในรูปของ QR Code ทั ้งนี้ หากผูถ้ือหุน้ใดมีความ

ประสงคจ์ะขอรับรายงานประจ าปี 2561 ในแบบรูปเลม่ กรุณาตดิต่อขอรับไดท้ีเ่ลขานุการบรษัิท โดย

กรอกรายละเอยีดแสดงความจ านงในแบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปีและงบการเงนิ (ตามสิง่ทีส่ง่มา

ดว้ย 9) และสง่โทรสารไปยังหมายเลข 0 3301 7348 หรอือเีมล ์ir@bjc1994.com   

 

 

ส านักเลขานุการบรษัิท 

โทรศพัท ์ 08 9834 0647 

อเีมล ์ ir@bjc1994.com 

 

 

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

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2561  

บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) 

_______________________________________________________________________ 

 ประชมุเมือ่วันศุกร์ที ่27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุใหญ่ บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ี

จ ากดั (มหาชน) เลขที ่594 หมู ่4 ต าบลมะขามคู ่อ าเภอนคิมพัฒนา จังหวดัระยอง โดยม ีนางสาวผกาวล ีเจยีรสวสัดิ์

วัฒนา ประธานกรรมการ บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) ท าหนา้ทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม 

(“ประธานฯ”) และ นางสาวนภสร ธรรมพทิกัษ์ เลขานุการบรษัิท ท าหนา้ทีเ่ป็นเลขานุการทีป่ระชมุ (“เลขานุการ”) 

 

เร ิม่ประชุมเวลำ 13.30 น.  

 

 ประธานฯ กลา่วตอ้นรับผูถ้อืหุน้เขา้สูก่ารประชมุและแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่มผีูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

42 รายและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมจ านวน 11 ราย รวมทัง้หมดเป็นจ านวน 53 ราย นับจ านวนหุน้ได ้

ทัง้ส ิน้ 1,215,229,239 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 75.97 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษัิทโดยไม่นับรวม

จ านวนหุน้ของบรษัิททีไ่ดซ้ือ้คนืตามโครงการซือ้หุน้คนืจ านวน 400,000 หุน้ (สีแ่สนหุน้) ทีจ่ะไม่มีสทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน ครบเป็นองคป์ระชมุตามกฎหมายและตามขอ้บังคับของบรษัิท จงึขอเปิดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

2561 และขอใหเ้ลขานุการแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบัญช ีทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และอธบิายหลักเกณฑก์ารออก

เสยีงลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้

 เลขานุการกลา่วแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน ผูส้อบบญัช ีทีเ่ขา้ร่วมประชมุ ตามล าดบัดงันี ้

กรรมกำรทีเ่ขำ้ประชุม 

1. นางสาวผกาวล ีเจยีรสวัสดิว์ัฒนา  ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ   

2. นายคลิ ยัง ล ี กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และประธาน

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นายหยัง เจนิ ล ี กรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กรรมการบรหิาร และ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4. นายเซงิ ว ูล ี กรรมการ รองกรรมการผูจ้ัดการ กรรมการบรหิาร และ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

5. นายเชงิ จนิ ล ี กรรมการ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการฝ่ายโครงการ 

กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

6. นางจันทรจ์ริา สมัครไทย กรรมการ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการฝ่ายสนับสนุน และ

กรรมการบรหิาร 

7. นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน์ 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. นางสาวรุ่งอรุณ หาญณรงค ์  ผูจั้ดการฝ่ายบญัช ี

ตวัแทนผูส้อบบญัชทีีเ่ขำ้รว่มประชุม 

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

2. นางสาวศริฉัิตร  นลิพัฒ   ตวัแทนผูส้อบบญัช ีจากส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท 

 
นอกจากนี้ เลขานุการไดเ้รียนเชญิผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ในการนี้ นาย

ธรรมนูญ จลุมณีโชต ิ(ผูถ้อืหุน้) ไดอ้าสาร่วมเป็นสกัขพียานในการนับคะแนนตลอดการประชมุ  

 

เลขานุการไดแ้จง้หลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุดงันี ้ 



บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน)                                             หนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 

 

10 

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

หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ จะไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ เพื่อ

แยกการลงคะแนนเสยีงได ้ยกเวน้ กรณีผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ ที่แต่งตัง้ใหค้ัสโตเดยีนใน

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ และเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. เทา่นัน้ 

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

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

บัตรลงคะแนนที่บรษัิทจัดให ้แลว้ยกมือใหเ้จา้หนา้ทีไ่ปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อน าไปบันทกึ ทัง้นี้ บรษัิทจะ

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

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ส าหรับวาระที ่5 เรื่องพิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

แนวทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษัิทไดจ้ัดใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเพือ่แตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

และบรษัิทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทุกรายทีเ่ขา้ประชุม 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 เรื่องพจิารณาการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่

นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะซึง่มาประชมุ 

 วาระที ่8 เรือ่งพจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขขอ้บังคบัของบรษัิท จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สาม

ในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะซึง่มาประชมุ 

4. ส าหรับผูถ้ือหุน้ที่ท าหนังสอืมอบฉันทะใหผู้อ้ ื่นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสยีงลงคะแนนตามความ

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

ของผูถ้อืหุน้ บนัทกึไวใ้นคอมพวิเตอรเ์พือ่การลงมตติามวาระไวแ้ลว้  

5. จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมี 

ผูถ้อืหุน้เขา้มาประชมุเพิม่ขึน้ในแตล่ะวาระ 

6. กรณีผูถ้อืหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะไม่ลงลายมือชือ่ในบัตรลงคะแนน หรอื ท าเครือ่งหมายในบัตรลงคะแนนไม่

ชัดเจน หรือ มีการแกไ้ขเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนแต่ไม่ลงลายมือชื่อก ากับการแกไ้ข จะถือว่าบัตร

ลงคะแนนนัน้เป็นบตัรเสยี 

 เลขานุการบรษัิทไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า จากการทีบ่รษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องทีเ่ห็นว่า

สมควรบรรจุเป็นวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้และใหเ้สนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ รวมทัง้ใหผู้ ้

ถอืหุน้สง่ค าถามทีเ่กีย่วกับวาระการประชมุล่วงหนา้กอ่นการประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเพื่อ

บรรจุเป็นวาระ หรอืเสนอชือ่บคุคลเขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ หรอืสง่ค าถามทีเ่กีย่วกับวาระการประชมุ

ลว่งหนา้แตอ่ยา่งใด 

 

 กอ่นเริม่การประชมุ ประธานฯ ไดเ้ชญิ นายหยัง เจนิ ล ีประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กล่าวถงึภาพรวมผลการ

ด าเนนิงานในปี 2560 และทศิทางการด าเนนิธรุกจิในปี 2561 และนายวทิยา เชยีงอทุยั เป็นผูแ้ปล สรุปไดด้งันี ้ 

 

เรยีนผูถ้อืหุน้ทกุทา่น 

เมือ่มองยอ้นกลับไปในปี 2560 ถอืว่าเป็นชว่งเวลาทีล่ าบากเมือ่เทยีบกับปี 2559 เนื่องจากราคาน ้ามันทีป่รับลดลง

ในช่วงทีผ่่านมาเป็นเหตุใหก้ารลงทุนและการพัฒนาโครงการในอุตสาหกรรมก่อสรา้งทีเ่กีย่วขอ้งกับพลังงานมกีาร

ชะลอตัวลง นอกจากนี้ การแข็งคา่ของเงนิบาทในปี 2560 ไดส้ง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบรษัิทจากการ

ขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นในเงนิสกลุดอลลารส์หรัฐ อย่างไรก็ตาม บรษัิทยังมสีถานะทางการเงนิทีแ่ข็งแกร่ง โดย
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มอีตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กับ 0.05 เทา่ พรอ้มทัง้ยังปราศจากหนี้สนิทีเ่ป็นเงนิกูร้ะยะยาว และมกีระแส

เงนิสดทีเ่พยีงพอ 

จากสถานการณ์ทีโ่รงงานอตุสาหกรรมทั่วโลกมสีญัญานฟ้ืนตัวหลังจากราคาน ้ามันเริม่ปรับตัวสงูขึน้ ท าใหต้ัง้แตต่น้ปี 

2561 จ านวนโครงการทีบ่รษัิทเขา้ร่วมประมูลไดเ้พิม่สงูขึน้ ขณะทีอุ่ตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับพลังงานเริม่มกีารฟ้ืน

ตวัอย่างมั่นคง สง่ผลใหม้กีารลงทนุและพัฒนาโครงการในอตุสาหกรรมกอ่สรา้งเพิม่มากขึน้ ซึง่ส ิง่นี้จะเปิดโอกาสให ้

บรษัิทเขา้ร่วมประมลูงานโครงการตา่งๆ ไดม้ากขึน้ในปี 2561-2562 

ทัง้นี ้บรษัิทอยูร่ะหวา่งด าเนนิการเพือ่สรา้งศักยภาพทีแ่ข็งแกร่งใหแ้กบ่รษัิทในตลาดโลก โดยมปัีจจัยหลัก 3 ประการ 

ไดแ้ก ่ 

1) เพิม่ความแข็งแกร่งใหแ้กก่จิกรรมทางการตลาด  

บรษัิทจะยังคงมุ่งเนน้การใหบ้รกิารไปยังตลาดต่างประเทศซึง่เป็นตลาดหลักของบรษัิทต่อไปในฐานะทีเ่ป็น

ทศิทางธุรกจิหลักของบรษัิท ปัจจุบัน บรษัิทอยู่ระหวา่งการเขา้ร่วมประมูลงานในหลายอตุสาหกรรมและหลาย

ภูมภิาคซึง่เป็นสิง่ทีบ่รษัิทท ามาอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แต่เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกจิและ

รายไดใ้หแ้ก่บริษัท บรษัิทไดใ้หค้วามสนใจในการเขา้ร่วมประมูลงานในโครงการขนาดใหญ่หลายแห่งใน

ประเทศทีก่ าลังจะถูกพัฒนาในปีนี้เชน่กัน บรษัิทมุ่งมั่นทีจ่ะขยายชอ่งทางดา้นการตลาดของบรษัิทโดยการให ้

ความส าคัญกับช่องทางในการสื่อสารที่มีประสทิธิภาพ ผ่านทางตัวแทนทางดา้นธุรกิจ (Agents) ที่คอย

สนับสนุนกลยทุธด์า้นการตลาดในหลายประเทศเชน่ ออสเตรเลยี บราซลิ และเกาหล ีบรษัิทคาดวา่กลยุทธน์ี้จะ

ชว่ยสรา้งประโยชนใ์หแ้กบ่รษัิทอย่างตอ่เนือ่ง 

 

2) สนับสนุนการลงทนุดา้นการเงนิใหแ้กโ่ครงการ  

ปัจจุบันมกีารแขง่ขันในอตุสาหกรรมกอ่สรา้งเพิม่ขึน้ เนื่องจากผูพั้ฒนาโครงการหลายแห่งใชก้ลยุทธต์น้ทุนต ่า

ในการพัฒนาโครงการ รวมไปถงึจ านวนโครงการในตลาดโลกทีม่จี ากัดในชว่งทีผ่่านมา บรษัิทจงึไดพ้ยายาม

ศกึษาขอ้มูลเพือ่เป็นแนวทางประกอบการพจิารณาในการป้องกันความเสีย่งในการลงทนุในโครงการขนาดใหญ่

ซึง่จะชว่ยใหบ้รษัิทมโีอกาสทีจ่ะไดรั้บงานสงูแห่งหนึง่ โดยไดรั้บค าแนะน าจากสถาบันการเงนิ เชน่ ธนาคารเพือ่

การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย และบรษัิทประกนัภัย  

 

3) ใชป้ระโยชนแ์ละเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการผลติใหส้งูสดุ 

ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาการใชป้ระโยชน์จากกระบวนการผลติทัง้หมด รวมไปถึงเครื่องจักรและ 

อปุกรณ์ทีม่ใีนโรงงานเพื่อเพิม่มาตราฐานในดา้นคุณภาพการบรกิารใหอ้ยู่ในระดับสงู และเพิม่ประสทิธภิาพการ

ผลติ ซึง่ไม่เพยีงแตช่ว่ยลดตน้ทนุการด าเนนิงาน แตยั่งชว่ยเพิม่ขดีความสามารถและโอกาสทีจ่ะชนะการประมูล

งานในอนาคตอกีดว้ย 

ผมทราบดกีว่าทุกคนกังวลเกีย่วกับสถานการณ์ปัจจุบัน แตผ่มมั่นใจว่าบรษัิทเราจะกลับสูเ่สน้ทางทีด่อีกีครัง้หนึ่งใน

เร็วๆ นี้ ในวันนี้ บรษัิทไดป้ระกาศการรับงานเพิม่จากโครงการ TUPI Project มูลค่า 10 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และผม

หวงัวา่จะมขีา่วดอีกีในเร็วๆ นีต้อ่ไป 

สดุทา้ยนี้ ในนามคณะกรรมการและคณะผูบ้รหิารของบรษัิท ขอขอบคุณต่อผูถ้ือหุน้และผูท้ี่เกีย่วขอ้งทุกท่าน อัน

ประกอบไปดว้ยภาคเอกชนและหน่วยงานราชการตา่งๆ รวมถงึพนักงานของบรษัิททกุคน ส าหรับความเชือ่มั่นและการ

ใหค้วามสนับสนุนบรษัิทอย่างดใีนปี 2560 และหวังว่าจะไดรั้บการสนับสนุนจากผูถ้อืหุน้ทุกท่านต่อไปในปีนี้ โดย

ขอใหทุ้กท่านมั่นใจว่า บรษัิทจะด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใสภายใตก้รอบการก ากับดูแลกจิการทีด่เีพื่อใหบ้รษัิท

เตบิโตอยา่งยั่งยนืตอ่ไปในระยะยาว ขอบคณุครับ 

ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาระเบยีบวาระการประชมุ ซึง่ประกอบดว้ยวาระทัง้หมด 9 วาระ ตามล าดับ

ดงัตอ่ไปนี ้
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วำระที ่1 พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2560 เมือ่วนัที ่28 เมษำยน 

2560 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ี่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 28 

เมษายน 2560 ซึง่ทางบรษัิทไดจั้ดท ารายงานการประชุมเสร็จสิน้และไดน้ าส่งกระทรวงพาณิชย์

ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด นอกจากนี้บรษัิทไดเ้ผยแพร่รายงานการประชมุบนเว็บไซดข์อง

บรษัิทและไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุฉบับนีแ้ลว้ โดยมรีายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่

มาดว้ย 1 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม แตไ่ม่มผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อื

หุน้ลงคะแนนเสยีง โดยในวาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมตรัิบรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 28 

เมษายน 2560 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

       จ านวน (เสยีง) 1,215,229,239 0 0 0 

       รอ้ยละ 100.0000 - - - 

  

วำระที ่2 พจิำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนนิงำนในปี 2560 และรำยงำนประจ ำปี 2560 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ีป่ระชมุรับทราบรายงานผลการด าเนนิงานในปี 2560 และรายงานประจ าปี 2560 

ซึง่บรษัิทไดจั้ดสง่เอกสารพรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุแลว้ รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 และได ้

ขอใหน้ายวทิยา เชยีงอุทัย ผูจั้ดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ ์น าเสนอรายละเอยีดเกีย่วกับวาระนี้ต่อที่

ประชมุ  

นายวทิยา เชยีงอทุยั น าเสนอผลการด าเนนิงานในปี 2560 ตอ่ทีป่ระชมุดงันี ้

โครงการหลกัของบรษัิทในชว่งปีทีผ่่านมาม ี3 โครงการ ดงันี ้

1)  TUPI FPSO Modules (03B) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ TUPI FPSO Modules 

(01B และ 02B) ทีไ่ดรั้บงานโดยตรงจากเจา้ของโครงการ “บรษัิท TUPI B.V.” เป็นงานแปรรูป

และประกอบกลุม่ช ิน้งานขนาดใหญ่ในอตุสาหกรรมน ้ามันและกา๊ซ เพือ่ใชใ้นการส ารวจและผลติ

แหล่งทรัพยากรน ้ามันทีช่ัน้ใตห้นิเกลอื ซึง่เป็นแหลง่ทรัพยากรน ้ามันขนาดใหญ่แห่งหนึง่ของ

โลก โดยมกีารด าเนินโครงการในพื้นทีป่ระกอบและแปรรูปกลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่บรเิวณใกล ้

ทา่เรอืพาณิชยส์ตัหบี และท าการสง่มอบสนิคา้ใหก้บัลกูคา้เรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ตน้เดอืนเมษายนที่

ผา่นมานี ้

2)  SunSHIFT ในปี 2560 บรษัิทไดบ้รรลุขอ้ตกลงความร่วมมอืกับลูกคา้ทีอ่อสเตรเลยีเพื่อแปรรูป

และประกอบโครงสรา้งเหล็กส าหรับใชใ้นอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทติย์ ทัง้นี้ โครงการ

ดงักลา่วเป็นโครงการตน้แบบ ไดรั้บสญัญาในครัง้แรกจ านวน 1 MW และตอ่มาไดรั้บสญัญาเพิม่

เป็นจ านวน 3 MW ดว้ยมลูคา่โครงการประมาณ 1.1 ลา้นดอลลารส์หรัฐ (หรอืประมาณ 35 ลา้น

บาท) โครงการนี้จะเริม่ทดลองใชใ้นประเทศออสเตรเลยีเป็นทีแ่รก และหากประสบผลส าเร็จจะ

น าไปใชใ้นภูมภิาคอืน่ๆ ตอ่ไป ซึง่เป็นโอกาสของบรษัิททีค่าดวา่จะไดรั้บงานต่อเนื่องเพิม่เตมิ

ซึง่จะท าใหม้ลูคา่รวมของโครงการเพิม่สงูขึน้  

3)  TNT เป็นงานแปรรูปและประกอบโครงสรา้งเหล็กในอตุสาหกรรมเหมอืงแร่ ในประเทศชลิ ี

รายไดใ้นปี 2560 เท่ากับ 1,513 ลา้นบาท ลดลง 71.5% จากปีกอ่นหนา้ เนื่องจากบรษัิทมกีารรับรู ้

รายไดห้ลักจากโครงการ TUPI FPSO Modules (03B) เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อนทีม่กีาร

รับรูร้ายไดจ้ากหลายโครงการ 
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ก าไรขัน้ตน้ในปี 2560 ตดิลบเท่ากับ 198 ลา้นบาท เทยีบชว่งเวลาเดยีวกันของปีก่อนเท่ากับ 289 

ลา้นบาท ในขณะทีบ่รษัิทขาดทนุสทุธเิทา่กับ 524 ลา้นบาท เทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปีกอ่นทีม่ี

ก าไรสทุธ ิ112 ลา้นบาท สาเหตหุลักนอกจากปรมิาณงานโครงการทีล่ดลงแลว้ บรษัิทมตีน้ทนุทีเ่กดิ

จากการแกไ้ขงาน และค่าใชจ้่ายในการผลติคงทีซ่ ึง่ไม่ไดผั้นแปรไปตามปรมิาณงานทีล่ดลง ของ

โครงการ TUPI FPSO Modules (03B) ในชว่งระหวา่งทีเ่จา้ของโครงการไม่สามารถสง่มอบวัตถุดบิ

ไดท้นัตามเวลาทีก่ าหนด  

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่น เป็นอกีหนึง่ปัจจัยทีก่ระทบตอ่ผลการด าเนนิงานในปี 2560 โดยมผีล

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นเท่ากับ 164 ลา้นบาท เนื่องจากเงนิบาทแข็งคา่ขึน้ประมาณ 9% เมือ่

เทยีบกบัเงนิสกลุดอลลารส์หรัฐหลังจากทีก่ระแสเงนิทนุจากตา่งประเทศไหลเขา้มาในตลาดเกดิใหม่

หลายแห่งรวมถงึประเทศไทย ทัง้นี้ บรษัิทอยู่ระหวา่งศกึษาชอ่งทางการน าเงนิสกลุดอลลารส์หรัฐไป

ลงทุนในรูปของตราสารทางการเงนิทีไ่ดรั้บผลตอบแทนสูงกว่าอัตราตอกเบีย้เงนิฝากของธนาคาร 

นอกเหนอืจากการท า Natural Hedging ทีเ่ป็นการจับคูร่ายไดก้บัคา่ใชจ้า่ยในเงนิสกลุเดยีวกนั 

ทัง้นี้ ในชว่งระหวา่งปี 2558-2560 ประเทศบราซลิถอืเป็นตลาดหลักของบรษัิท จากการทีไ่ดรั้บงาน 

the FPSO modules จาก QGI OIL & GAS INC. และ TUPI B.V. ในอุตสาหกรรมน ้ามันและก๊าซ 

โดยในปี 2560 บรษัิทมรีายไดจ้ากประเทศบราซลิคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 91.4 ของรายไดต้ามสญัญา

รวม (1,503 ลา้นบาท) 

มูลค่างานทีย่ังไม่ไดรั้บรูร้ายได ้(Backlog) ในไตรมาสที ่1/2561 เท่ากับ 20.6 ลา้นดอลลารส์หรัฐ 

(หรือประมาณ 650 ลา้นบาท) เป็นโครงการ TUPI FPSO Modules (03B) จ านวน 13.9 ลา้น

ดอลลารส์หรัฐ โดยรวมมลูคา่งานสว่นเพิม่ประมาณ 10 ลา้นดอลลารส์หรัฐแลว้ ในขณะทีม่ลูคา่งานใน

สว่นของโครงการ TNT และ SunSHIFT เทา่กับ 4.8 ลา้นดอลลารส์หรัฐและ 0.7 ลา้นดอลลารส์หรัฐ 

ตามล าดบั 

ในปี 2559 หลังจากทีบ่รษัิทไดป้ระกาศเจตนารมณ์ในการเขา้เป็นแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทย

ในการตอ่ตา้นการทจุรติ บรษัิทไดม้กีารจัดท านโยบายและแนวปฏบิัตกิารตอ่ตา้นทจุรติและคอร์รัปชัน่ 

รวมไปถงึมกีารพจิารณาทบทวนนโยบายการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีพรอ้มทัง้มกีารประเมนิและรายงาน

ผลการประเมนิตนเองเกีย่วกับมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และต่อ

คณะกรรมการบรษัิท และในปี 2560 บรษัิทมกีารน าสง่รายงานผลการประเมนิตนเองใหก้ับ IOD เพือ่

กระบวนการรับรองตอ่ไป  

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพิม่เตมิหรอืไม ่

นายนรัินดร ์พงษ์กล า่ (ผูถ้อืหุน้) มขีอ้ซกัถามดงันี ้

 ตน้ทุนงานตามสญัญาในงบการเงนิแสดงจ านวน 1,614 ลา้นบาท สงูกวา่รายไดต้ามสญัญา 

1,502 ลา้นบาท คา่ใชจ้า่ยใดเป็นตน้ทนุงานทีเ่พิม่ขึน้และบรษัิทไมส่ามารถควบคมุได ้

 ตน้ทนุการผลติทีว่า่งเปลา่คอือะไร 

 มูลค่างานตามสัญญาทียั่งไม่เรียกเก็บจากลูกคา้จ านวนกว่า 900 ลา้นบาท จะไดรั้บช าระ

เมือ่ไร 

 ลูกหนี้การคา้ที่เกนิก าหนดช าระนอ้ยกว่า 3 เดือนจ านวน 24 ลา้นบาท และที่เกนิกว่า 3 

เดอืน จะไดรั้บช าระเมือ่ไร 

 การที่บริษัทประสบผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทไดม้ีการท าประกันอัตรา

แลกเปลีย่นเพือ่ป้องกนัความเสีย่งไวห้รอืไม ่

 โครงการ TNT มอีตัราก าไรเทา่ไร และจะรับรูร้ายไดเ้มือ่ไร 

 บตัรสง่เสรมิการลงทนุทีบ่รษัิทไดรั้บและจะครบระยะเวลารับสทิธปิระโยชนใ์นปีนี้ ทางบรษัิท

ไดม้ีการยืน่ขอรับบัตรสง่เสรมิการลงทุนเพิ่มเตมิอกีหรือไม่ และหลักเกณฑก์ารขอรับสทิธิ

ประโยชนม์กีารเปลีย่นแปลงหรอืไม ่

 

นางจันทรจ์ริา สมัครไทย ชีแ้จงดงันี ้ 

 ตน้ทุนงานตามสัญญาที่เพิ่มสูงขึน้กว่าการประมาณการเป็นตน้ทุนที่เกิดจากการชะลอ

โครงการของ TUPI FPSO Modules (03B) โดยส่วนใหญ่จะเป็นค่าจา้งบุคคลากรส าหรับ

โครงการ รวมถงึค่าเชา่พื้นทีป่ระกอบและแปรรูปกลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่บรเิวณใกลท้่าเรือ
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พาณิชย์สัตหีบ ซึง่ตน้ทุนสว่นนี้บรษัิทไดรั้บสัญญางานเพิ่มเพื่อชดเชยค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้

ตามทีไ่ดแ้จง้ขา่วใหท้ราบแลว้ประมาณ 10 ลา้นดอลลารส์หรัฐ 

 ตน้ทุนการผลิตที่ว่างเปล่า เป็นตน้ทุนที่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้เช่น ค่าเสื่อมราคาของ

เครือ่งจักรทีไ่ม่ไดใ้ชง้านทีเ่กดิขึน้ในชว่งทีก่ าลังการผลติลดลงและมเีครือ่งจักรและอปุกรณ์

บางสว่นไมไ่ดใ้ชใ้นการด าเนนิงาน 

 มูลค่างานตามสัญญาทียั่งไม่เรยีกเก็บจากลกูคา้ มาจากลักษณะการบันทกึรับรูร้ายไดข้อง

บรษัิทตามสดัสว่นความส าเร็จของงาน โดยบรษัิทจะท าการเรยีกเก็บเงนิจากลกูคา้เป็นงวด

งานในแตล่ะเดอืน 

 ลูกหนี้การคา้ทีเ่กนิก าหนดช าระโดยส่วนใหญ่จะเป็นลูกหนี้การคา้ภายในประเทศจากการ

ใหบ้รกิารงานชบุสงักะส ีซึง่มสีดัสว่นไม่มากนักเมือ่เทยีบกับลูกหนี้ทัง้หมด โดยลูกหนี้กลุ่ม

ดงักลา่วไดม้กีารทยอยช าระกนัเขา้มา 

 การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนใหญ่เป็นการรับรูผ้ลขาดทุนทางบัญชี เนื่องจาก

รายไดส้ว่นใหญ่ของบรษัิทเป็นเงนิสกุลดอลลารส์หรัฐ ทุกรายการจะตอ้งถูกปรับค่าเป็นเงนิ

บาทเพื่อบันทกึบัญช ีณ สิน้งวดบัญช ีซึง่บรษัิทจะท าการ Forward เงนิไวบ้างสว่นส าหรับ

เป็นกระแสเงนิสดเพือ่ใชใ้นการด าเนนิงานเทา่นัน้  

 โครงการ TNT มีอัตราก าไรประมาณรอ้ยละ 10-15 โดยมีการทยอยรับรูร้ายไดต้ามผล

ความส าเร็จของงานเป็นรายเดอืน คาดวา่จะจบงานและรับรูร้ายไดท้ัง้หมดภายในไตรมาส 2 

นี ้

 บรษัิทมบีัตรสง่เสรมิการลงทนุทียั่งไม่ไดน้ ามาใชอ้กีจ านวน 3 ใบ ซึง่จะไดรั้บสทิธปิระโยชน์

ส าหรับการลงทนุใหม ่แตปั่จจุบันบรษัิทยังไมม่แีผนในการลงทนุเพิม่เตมิ นอกจากนี้ บรษัิท

ยังไดรั้บสทิธพิเิศษทางภาษีจาก BOI ในการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยอ์กีดว้ย 

นางสาวลนิจง บอ่หรัิญรัตน ์(ผูถ้อืหุน้) มขีอ้ซกัถามดงันี ้

 บรษัิทไดรั้บผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นสงู อยากทราบวา่บรษัิทมวีธิกีารป้องกนัอยา่งไร 

 โครงการ SunSHIFT ทีแ่จง้วา่เป็นการเปิดตลาดในประเทศออสเตรเลยี อยากทราบว่าจะมี

การขยายตลาดไปยังทีอ่ืน่ๆ ดว้ยหรอืไม่ 

 

นางจันทร์จริา สมัครไทย ชีแ้จงดังนี้ การขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่น ส่วนใหญ่เป็นการรับรูผ้ล

ขาดทุนทางบัญชตีามทีไ่ดแ้จง้ใหท้ราบแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทมคีวามจ าเป็นตอ้งเก็บเงนิในสกุลดอลลาร์

สหรัฐไวส้ าหรับช าระคา่สนิคา้ทีเ่ป็นเงนิสกุลเดยีวกันเพื่อเป็นการลดความเสีย่งในสว่นต่างของอัตรา

แลกเปลีย่น ตอ้งยอมรับวา่หลกีเลีย่งไม่ไดท้ีจ่ะไม่ใหเ้กดิก าไรหรอืขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่น ซึง่

บริษัทพยายามใหไ้ดรั้บผลกระทบนอ้ยที่สุดจากการท า Forward Contract เพียงแค่บางส่วนที่

จ าเป็นตอ้งใชใ้นการด าเนนิงานเทา่นัน้ เงนิทีเ่หลอืท าการฝากไวใ้นบญัชเีงนิฝากประจ า และก าลงัอยู่

ระหวา่งศกึษาขอ้มลูในการน าเงนิไปลงทนุเพือ่ใหไ้ดรั้บผลตอบแทนทีส่งูขึน้ 

 

นายวทิยา เชยีงอุทัย ชีแ้จงดังนี้ SunSHIFT เป็นโครงการน าร่องโดยเริม่ใชใ้นประเทศออสเตรเลยี

ก่อน ซึง่หากประสบผลส าเร็จ ปรมิาณการผลติก็มีโอกาสที่จะเพิ่มสงูขึน้เนื่องจากออสเตรเลยีเป็น

ประเทศที่ใหญ่ บางพื้นที่ไฟฟ้ายังเขา้ไม่ถึง ดังนั้นโครงการนี้จะเป็นการน าเทคโนโลยีพลังงาน

แสงอาทติยม์าใชใ้นพืน้ทีห่่างไกลทีเ่รยีกวา่ remote area โดยเป็นโครงการ solar farm ขนาดใหญ ่

ซึง่บรษัิทหวงัวา่จะไดรั้บปรมิาณงานเพิม่ขึน้ในอนาคตดว้ยเชน่กนั 

นายธรรมนูญ จลุมณีโชต ิ(ผูถ้อืหุน้) เสนอใหบ้รษัิทพจิารณาท าการ Swap เพือ่แกปั้ญหาทางการเงนิ 

นายวทิยา เชยีงอุทัย ชีแ้จงว่า การทีบ่รษัิทมผีลขาดทุนจากการด าเนินงานในปีนี้จ านวน 524 ลา้น

บาท เป็นผลกระทบจากการขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นจ านวน 163 ลา้นบาท มสีดัสว่นประมาณ 1 

ใน 3 ของยอดผลขาดทุนรวม โดยประมาณรอ้ยละ 60 เป็นการขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นในการ

บันทกึบัญชทีียั่งไม่ไดเ้กดิขึน้จรงิ ซึง่หากในอนาคตเงนิบาทมกีารอ่อนค่าลง ทางบรษัิทก็มโีอกาสที่

จะมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ส าหรับการท า Forward ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เราใชม้าในอดีตจะม ี

premium rate และ discount rate ซึง่ในชว่ง 6 เดอืนทีผ่่านมาการท า Forward Contract จะไดรั้บ

เป็น discount rate ซึง่หมายความว่า หากวันนี้เราท า Forward Contract โดยที่อัตราแลกเปลี่ยน

ปัจจุบันเท่ากับ 31.5 แตใ่นอนาคตมอีัตราแลกเปลีย่นเท่ากับ 31.3 เราก็จะไดรั้บเงนินอ้ยกวา่ทีจ่ะท า
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ดว้ยอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน ทางบรษัิทจงึไดศ้กึษาเครื่องมือในการบริหารจัดการทางดา้น

การเงนิอืน่ๆ อกี เชน่ตัวอย่างที ่คณุ หยัง เจนิ ล ีไดเ้รยีนแจง้ไปกอ่นเขา้วาระวา่อาจจะมกีารน าเงนิไป

ลงทนุเพือ่ใชใ้นการด าเนนิโครงการในอนาคต  

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดเพิ่มเตมิอกี ประธานฯ จงึไดแ้จง้ว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการ

ลงคะแนน  

วำระที ่3 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิส ำหรบัปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ีป่ระชมุอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2560 และไดข้อให ้

นางจันทรจ์ริา สมัครไทย ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการฝ่ายสนับสนุน น าเสนอรายละเอยีดเกีย่วกับวาระนี้

ตอ่ทีป่ระชมุ  

นางจันทร์จริา สมัครไทย น าเสนอรายละเอยีดต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน

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

ดุลและบัญชกี าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชขีองบรษัิท เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อ

พิจารณาอนุมัต ิงบการเงนิของบรษัิทส าหรับปี 2560 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 ซึง่ไดรั้บการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตแลว้ โดยผูส้อบบัญชไีดแ้สดงความเห็นวา่ งบการเงนิดังกลา่ว

ไดแ้สดงฐานะการเงนิของบรษัิท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 และผลการด าเนนิงานและกระแสเงนิ

สด ส าหรับปีสิน้สุดวันเดยีวกันโดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทไดส้อบทานงบการเงนิดังกล่าวเรยีบรอ้ยแลว้ โดยมี

รายละเอยีดปรากฏตามงบการเงนิซึง่เป็นสว่นหนึง่ของรายงานประจ าปี 2560 ซึง่ไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้

พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุฉบบันีแ้ลว้ โดยมรีายละเอยีดตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2    

โดยฐานะทางการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิทในปี 2560 สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

 

 

 

 

 

 

สนิทรัพยข์องบรษัิท ณ สิน้ปี 2560 ลดลงสาเหตุหลักจากลกูหนี้การคา้ และมูลค่างานตามสัญญาที่

ยังไมเ่รยีกเก็บจากลกูคา้ มยีอดลดลงตามปรมิาณงานทีล่ดลง เชน่เดยีวกับหนีส้นิรวมทีล่ดลงจากการ

ลดลงของเจา้หนี้การคา้ และสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงจากการทีบ่รษัิทมกีารน าก าไรสะสมมาจ่ายเป็น

เงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้จ านวน 200 ลา้นบาทและผลขาดทนุจากการด าเนนิงาน 

ทัง้นี ้ เนือ่งจากสถานะการเงนิทีแ่ข็งแกร่งของบรษัิท บรษัิทไมม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชเ้งนิกูย้มืระยะยาว

จากสถาบนัการเงนิแตอ่ยา่งใด หนีส้นิตอ่สว่นผูถ้อืหุน้เทา่กบั 0.05 เทา่ 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพิม่เตมิหรอืไม ่ 

นายธรรมนูญ จุลมณีโชต ิ(ผูถ้อืหุน้) สอบถามว่า ทางกรรมการตรวจสอบมกีารรับทราบรายงานทุก

ไตรมาส ไดส้งัเกตเุห็นสญัญานทีบ่รษัิทมตีน้ทนุงานสงูกวา่รายไดห้รอืไม่ และไดจั้ดการปิดชอ่งโหว่

เหลา่นีอ้ยา่งไร 

นายบุญช่วย ก่อกจิโรจน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ชีแ้จงว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการ

ประชมุร่วมกับคณะกรรมการบรหิารในทุกไตรมาสเพื่อพจิารณาผลการด าเนนิงาน รวมถงึการควบคุม

ฐานะทางการเงนิ 

และผลการด าเนนิงาน 

ปี 2559 

(ลา้นบาท) 

ปี 2560 

(ลา้นบาท) 

การเปลีย่นแปลง 

รายไดร้วม 5,316.52 1,512.70 ลดลง   71.5%      

ตน้ทนุงานตามสญัญา 4,913.33 1,701.50  ลดลง   65.4% 

ก าไรสทุธ ิ    112.40    (523.87)  ลดลง 566.1% 

ก าไรตอ่หุน้(บาท/หุน้)        0.07        (0.33) ลดลง 571.4% 

สนิทรัพยร์วม 5,139.25 4,230.83   ลดลง   17.7% 

หนีส้นิรวม    404.22    211.33   ลดลง   47.7% 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 4,735.04 4,019.50   ลดลง   15.1% 
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การปฏบิัตงิานตา่งๆ โดยมองรวมไปถงึรายได ้การใชจ้่าย และก าไรขาดทนุ ประเด็นทีส่ าคัญทีส่ดุคอื

การปฏบิัตติามกฎระเบยีบ และมาตรฐานในการปฏบิัตงิานต่างๆ ทีถู่กตอ้งเหมาะสม สว่นในบทบาท

ของคณะกรรมการบรษัิทจะมกีารพจิารณาเรือ่งการหาชอ่งทางในการเพิม่รายไดเ้ป็นประเด็นส าคญั 

รศ. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ (กรรมการตรวจสอบ) ชีแ้จงวา่ ในสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่สงูขึน้ โดยเป็น

ค่าใชจ้่ายทีเ่ปลีย่นแปลงไป เช่น จากการขนส่ง และคู่สัญญาแจง้เปลีย่นขอ้ก าหนดในการท างาน 

ทางกรรมการตรวจสอบไดม้กีารพูดคยุกับฝ่ายบรหิารแลว้พยายามเนน้ย ้าใหเ้ก็บหลักฐาน ขอ้มูลการ

ท างานเพิม่หรอืแกไ้ขงานตา่งๆ ใหส้ามารถไปยนืยันกับคูส่ัญญาได ้เพราะจะเป็นสว่นส าคัญทีท่ าให ้

คู่สัญญายอมรับว่าไม่ไดเ้ป็นความผดิพลาดจากการท างานของบรษัิท ซึง่ส่งผลใหคู้่สัญญาอนุมัติ

คา่ใชจ้า่ยสว่นเพิม่ตามทีฝ่่ายบรหิารไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ 

นายนพดล ธรีะบุตรวงศก์ุล (กรรมการตรวจสอบ) ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า เรื่องประเด็นการขาดทุนในปีที่

ผา่นมามสีาเหตสุ าคัญประการหนึง่จากการบันทกึตามหลกัการบญัช ีโดยบรษัิทพยายามประมาณการ

คา่ใชจ้่ายใหค้รอบคลุมคา่ใชจ้่ายทัง้หมดทีม่ ีแตเ่มือ่ด าเนินงานจรงิอาจมคีา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่เขา้มา ทาง

บริษัทตอ้งบันทึกบัญชเีป็นขาดทุนไปก่อนแลว้ไปเคลมใหลู้กคา้รับผิดชอบ ซึ่งสุดทา้ยแลว้ก็จะ

ชดเชยกันไป สิง่ทีบ่รษัิทพยายามท าต่อไปคอื จะบันทกึจับคู่รายไดก้ับค่าใชจ้่ายอย่างไรไม่ใหผ้ล

ก าไร/ขาดทนุมคีวามผันผวนมากอย่างทีผ่่านมา ตอ้งยอมรับวา่สว่นหนึง่เป็นเพราะมาตรฐานการบัญชี

เกีย่วกับการรับรูร้ายไดท้ีม่กีารก าหนดคา่บางอย่างไว ้เชน่ อัตราการท าก าไร  ท าใหม้กีารรูรั้บก าไรใน

อดตีซึง่พอมองกลบัไปอาจจะไมค่อ่ยถกูตอ้งนัก  

เมือ่ไม่มกีารซกัถามอย่างใดเพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง โดยในวาระนีต้อ้ง

ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และ

ผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตงิบการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2560 ดว้ยคะแนน

เสยีงดงันี ้

 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

       จ านวน (เสยีง) 1,215,229,239 0 0 0 

       รอ้ยละ 100.0000 - - - 

      

วำระที ่4 พจิำรณำอนุมตักิำรงดจำ่ยเงนิปันผล  

ประธานฯ ไดข้อให ้นางจันทรจ์ริา สมัครไทย น าเสนอรายละเอยีดในวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ 

นางจันทรจ์ริา สมัครไทย น าเสนอรายละเอยีดตอ่ทีป่ระชมุวา่ บรษัิทมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อื

หุน้ในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธจิากงบเฉพาะกจิการภายหลังหักภาษีเงนิไดน้ิติ

บุคคลและหลังหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ฎหมายก าหนดและตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บังคับ

ของบรษัิท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงนิปันผลดังกลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กับความจ าเป็น

และความเหมาะสมอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร 

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปันผลในปีทีผ่่านมามดีงันี้ 

 ปี 2558 บรษัิทมกีารจ่ายเงนิปันผลในอัตราหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนไมเ่กนิ 800 

ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 60.65 ของก าไรสทุธสิ าหรับปี  

 ปี 2559 บรษัิทมกีารจ่ายเงนิปันผลในอัตราหุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนไมเ่กนิ 400 

ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 356.03 ของก าไรสทุธสิ าหรับปี โดยจา่ยเป็นเงนิปันผล

ระหวา่งกาลในอัตราหุน้ละ 0.125 บาท เมือ่วันที ่14 ธันวาคม 2559 และเงนิปันผลประจ าปี

งวดสดุทา้ยในอัตราหุน้ละ 0.125 บาท ทัง้นี้ หุน้ของบรษัิททีไ่ดซ้ือ้คนืตามโครงการซือ้หุน้

คนืจ านวน 400,000 หุน้ (สีแ่สนหุน้) ไมม่สีทิธใินการรับเงนิปันผลนี ้

ส าหรับปี 2560 เนื่องจากบรษัิทมผีลการด าเนนิงานขาดทุน และตอ้งการเก็บเงนิทีเ่หลอืเพื่อใชเ้ป็น

เงนิทนุหมนุเวยีน จงึของดจา่ยเงนิปันผลส าหรับปีนี ้
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ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซักถามเพิม่เตมิหรอืไม ่

นายธรรมนูญ จุลมณีโชต ิ(ผูถ้ ือหุน้) เสนอว่า บริษัทมีก าไรสะสมที่ยังไม่ไดจ้ัดสรรเหลืออยู่อีก

ประมาณ 1,400 ลา้นบาท โดยการด าเนินงานของบรษัิทไม่ไดม้ผีลประกอบการเป็นขาดทุนตลอด 

และคาดว่าจะกลับมามีผลก าไร โดยมีอัตราหนี้สนิต่อทุนเพียง 0.5 จงึเห็นควรใหบ้ริษัทพิจารณา

จา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้บา้ง 

นายชยัรัตน์ ผลาดกิานนท ์(ผูถ้อืหุน้) เสนอเพิม่เตมิวา่ ดูจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษัิทมกี าไร

สะสม 1,300 ลา้นบาท เป็นเงนิสด 1,200 ลา้นบาท หักดว้ยหนี้สนิทีม่จี านวน 211 ลา้นบาท จะมเีงนิ

สดคงเหลอืประมาณ 1,000 ลา้นบาท และมีมูลค่างานตามสญัญาทียั่งไม่เรยีกเก็บจากลกูคา้จ านวน 

930 ลา้นบาท ลูกหนี้การคา้อกี 40 ลา้นบาท ขอคนืภาษีมูลค่าเพิ่มจ านวน 93 ลา้นบาท ไม่รวมกับ

ทีด่นิและอาคารซึง่มพีรอ้มแลว้มูลคา่ 1,054 ลา้นบาท โดยไม่มแีผนทีจ่ะลงทนุเพิม่ และมขีอ้ดคีอืไม่

มกีารกูเ้งนิมาใชใ้นการด าเนินงานท าใหไ้ม่มดีอกเบีย้เป็นภาระในช่วงทีว่กิฤต จงึเห็นควรใหบ้รษัิท

พจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหก้ับผูถ้อืหุน้ในอัตราหุน้ละ 0.05 บาท หรอื 0.10 บาท ตามแต่ทีป่ระชมุจะ

เห็นสมควร โดยหากบรษัิทตอ้งการเงนิเพื่อไวใ้ชใ้นการด าเนินงานโครงการในอนาคตก็สามารถท า

การกูเ้งนิหรอืออกหุน้เพิม่ทนุได ้

นาย หยัง เจนิ ล ีชีแ้จงวา่ ทางคณะกรรมการไดพ้จิารณาอย่างรอบคอบแลว้และพยายามหาแนวทาง

ที่เป็นประโยชน์สูงสุดส าหรับบริษัทและผูถ้ือหุน้ การจ่ายเงินปันผลในขณะที่บริษัทมีผลการ

ด าเนนิงานขาดทนุเชน่นี้ อาจมผีลใหผู้ถ้อืหุน้บางคนไม่พอใจโดยคดิวา่ผูท้ีไ่ดรั้บประโยชน์สงูสดุจาก

การจ่ายเงนิปันผลนีค้อืกลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ซึง่เป็นคณะผูบ้รหิารของบรษัิท ซึง่ทางบรษัิทไม่ตอ้งการ

ใหเ้ป็นเช่นนั้น นอกจากนี้ บริษัทคาดหวังที่จะไดรั้บงานโครงการใหญ่ทีอ่ยู่ระหว่างการเจรจาและ

จ าเป็นตอ้งใชเ้งนิทนุหมุนเวยีนจ านวนมาก ดังนัน้ บรษัิทตอ้งพยายามในการลดตน้ทนุตา่งๆ เพือ่เพิม่

ขดีความสามารถในการแขง่ขันทางธุรกจิ เมื่อบรษัิทเริม่มผีลประกอบการทีด่ขี ึน้อาจจะพจิารณาจ่าย

เป็นเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ซึง่ทางบรษัิทจะพยายามท าใหด้ทีีส่ดุ 

เมือ่ไม่มกีารซกัถามอย่างใดเพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง โดยในวาระนีต้อ้ง

ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และ

ผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมตอินุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล ตามรายละเอยีดที่เสนอทุกประการ ดว้ย

คะแนนเสยีงดงันี ้

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

       จ านวน (เสยีง) 1,209,989,790 4,544,949 44,500 650,000 

       รอ้ยละ 99.6258 0.3742 - - 

      หมายเหต:ุ จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงและบตัรเสยีไมนั่บเป็นฐานในการนับคะแนน  

 

วำระที ่5 พจิำรณำแตง่ต ัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหนง่ตำมวำระ 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชมุวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีขอใหก้รรมการทีต่อ้ง

ออกตามวาระและไดรั้บการเสนอชือ่กลับเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึง่ ออกจากทีป่ระชมุระหวา่งการ

พจิารณาในวาระนี ้และขอใหเ้ลขานุการเป็นผูช้ ีแ้จงรายละเอยีดตอ่ทีป่ระชมุ 

เลขานุการ ไดช้ีแ้จงวา่ ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับของบรษัิท

ขอ้ 17 ก าหนดใหใ้นการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน

หนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดย

จ านวนใกลท้ีส่ดุกับสว่นหนึง่ในสาม (1/3) กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลอืกใหก้ลับเขา้

มารับต าแหน่งอีกได ้และกรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจด

ทะเบยีนบรษัิทนัน้ ใหจั้บสลากกัน สว่นปีหลังๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็น

ผูอ้อกจากต าแหน่ง 
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ปัจจบุัน บรษัิทมกีรรมการทัง้ส ิน้ 9 คน ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 นี้ มกีรรมการทีต่อ้ง

ออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน ไดแ้ก ่

1)  นายหยัง เจนิ ล ี                 กรรมการผูจ้ัดการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

2)  นางจันทรจ์ริา สมัครไทย      ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ ฝ่ายงานสนับสนุน 

3)  รศ. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ     กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหา  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการซึ่งไม่รวม

กรรมการที่มีส่วนไดเ้สยีไดพ้ิจารณาคุณสมบัตใินดา้นต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒ ิ

ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญจากหลากหลายวชิาชพี รวมถงึผลการปฏบิัตงิานในฐานะกรรมการ

บรษัิทในชว่งทีผ่่านมาแลว้ เห็นวา่กรรมการทัง้ 3 คน มคีุณสมบัตเิหมาะสม สมควรไดรั้บการแต่งตัง้

กลับเขา้เป็นกรรมการของบริษัทต่ออกีวาระหนึ่ง โดยประวัตยิ่อและขอ้มูลของกรรมการทัง้ 3 คน 

ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 ทีไ่ดส้ง่ไปพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุแลว้ 

คณะกรรมการไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 คน กลับเขา้ด ารงต าแหน่งอกี

วาระหนึง่ โดยกรรมการล าดบัที ่3 จะเป็นกรรมการอสิระเนื่องจากมคีณุสมบัตสิอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด

ตามขอ้บังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทั ้งนี้ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่มี

ลักษณะเฉพาะ ตอ้งอาศัยผูท้ีม่คีวามเขา้ใจ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น จงึท าใหผู้ ้

ที่มีคุณสมบัตเิหมาะสมมีจ านวนจ ากัด ทางบริษัทมีความจ าเป็นที่จะตอ้งใหก้รรมการอสิระด ารง

ต าแหน่งเกนิกวา่ 9 ปี 

ประวตัขิองกรรมการทัง้ 3 คนมดีงันี ้

นำยหย ัง เจ ิน  ลี ปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  กรรมการบริหาร และ 

กรรมการบริหารความเสีย่ง เป็นทายาทของ คุณคลิ ยัง ล ีซึง่เป็นผูก้่อตัง้บริษัทนี้ จบการศกึษา

ทางดา้นการจัดการธุรกจิระหวา่งประเทศ โดยไดม้สีว่นชว่ยบรหิารงานในบรษัิทตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542 

และเป็นหนึ่งในผูบ้รหิารทีช่ว่ยใหบ้รษัิทสามารถขยายธุรกจิรับงานจากลูกคา้ต่างประเทศและมีการ

เตบิโตแบบกา้วกระโดดมาจนถงึปัจจุบนั 

นำงจนัทรจ์ริำ สมคัรไทย เป็นผูท้ีร่่วมบรหิารงานกับบรษัิทมาตัง้แตก่อ่ตัง้บรษัิทในปี 2537 ปัจจุบัน

ด ารงต าแหน่งผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการฝ่ายสนับสนุน ดแูลทางดา้นบัญช ีการเงนิ และฝ่ายบุคคล จบ

การศกึษาปรญิญาโททางดา้นบรหิารธุรกจิ เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจในธุรกจิของบรษัิทเป็นอย่าง

ด ี

รศ.ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ จบการศกึษา

ปริญญาเอกทางดา้นวิทยาศาสตร์การจัดการ และปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นผูม้ีความรู ้

ความสามารถ และเชีย่วชาญในดา้นวศิวกรรมและการบัญช ีสามารถใหค้ าแนะน าดา้นเทคโนโลยี

ใหม่ๆ เกีย่วกับงานดา้นวศิวกรรมใหแ้กบ่รษัิทไดเ้ป็นอย่างดอีันเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนนิธุรกจิของ

บรษัิท 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อื

หุน้ลงคะแนนเสยีง วาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เลขานุการ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงในวาระนี้โดยพจิารณาการแต่งตัง้กรรมการทลีะต าแหน่ง 

และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนวทางการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีบรษัิทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทุก

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

และ “งดออกเสยีง” ในการแตง่ตัง้กรรมการทลีะราย เพื่อไปตรวจนับคะแนนก่อน หลังจากนัน้จะเก็บ

บตัรลงคะแนนจากผูท้ี ่”เห็นดว้ย” ในการพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ราย พรอ้มกนัในคราวเดยีว 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตแิตง่ตัง้ 1) นายหยัง เจนิ ล ี 2) นางจันทรจ์ริา สมัครไทย  และ 3) 

รศ. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอกีวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 
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5.1  นำยหยงั เจนิ ล ี (กรรมกำร)  

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

       จ านวน (เสยีง) 1,215,115,339 113,900 0 0 

       รอ้ยละ 99.9906 0.0094 - - 

     

      5.2  นำงจนัทรจ์ริำ สมคัรไทย  (กรรมกำร)  

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

       จ านวน (เสยีง) 1,207,659,739 7,569,500 0 0 

       รอ้ยละ 99.3771 0.6229 - - 

   

5.3  รศ. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ (กรรมกำรอสิระ)  

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

       จ านวน (เสยีง) 1,214,506,739 612,500 0 110,000 

       รอ้ยละ 99.9496 0.0504 - - 
 

      หมายเหต:ุ จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงและบตัรเสยีไมนั่บเป็นฐานในการนับคะแนน  

 

วำระที ่6 พจิำรณำอนุมตักิ ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 

ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการ ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ  

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

จา่ยคา่ตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ย

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

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจ าปี 2561 ไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการบรษัิท โดยเปรยีบเทยีบอา้งองิจากบรษัิทจดทะเบยีนทีอ่ยู่ในกลุ่มธุรกจิเดยีวกัน ระดับ

รายได ้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการ

ด าเนนิงานของบรษัิทและภาระหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของกรรมการ โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

1. พจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ดงันี ้

  2560 2561 กำรเปลีย่นแปลง 

  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)  ตามทีจ่า่ยจรงิ บรษัิทจัดให ้ เปลีย่นแปลง 

    หมายเหต:ุ  1) เบีย้ประชมุจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

      2) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารพจิารณาไมรั่บเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนในสว่นนี้ 

2. พจิารณางดเงนิบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2560 

รวมคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนไมเ่กนิ 3.0 ลา้นบาท 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม แต่ไม่มีผูถ้ ือหุน้ซักถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ี่

ประชมุพจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการตามทีเ่สนอ ในวาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อื

หุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบ

ฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

       จ านวน (เสยีง) 1,214,544,239 685,000 0 0 

       รอ้ยละ 99.9436 0.0564 - - 

 

วำระที ่7 พจิำรณำอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชปีระจ ำปี 2561 และก ำหนดคำ่ตอบแทนประจ ำปี 2561 

ประธานฯ ไดข้อใหน้ายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ น าเสนอรายละเอยีดในวาระ

นีต้อ่ทีป่ระชมุ  

นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน์ น าเสนอรายละเอยีดตอ่ทีป่ระชมุ วา่ตามพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด 

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

จ านวนเงนิคา่สอบบัญชขีองบรษัิททุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบัญชคีนเดมิอกีก็

ได ้

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการปฎบิัตงิานของส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ในปีที่

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

เชีย่วชาญดา้นการตรวจสอบธุรกจิบรกิารรับเหมาก่อสรา้ง รวมทัง้ใหค้ าแนะน าและใหค้ าปรกึษาใน

เรือ่งเกีย่วกับบญัช ีภาษีอากร และระบบควบคมุภายในไดเ้ป็นอย่างด ีดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ

จงึเห็นควรใหเ้สนอคณะกรรมการพจิารณาเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้

ผูส้อบบญัชจีากส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ไดแ้ก ่ 

 นายชยัยทุธ องัศวุทิยา   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3885 หรอื  

 นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4563 หรอื  

 นางสาวจารุณี น่วมแม ่  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่5596 

พรอ้มเสนอใหพ้จิารณาอนุมัตคิา่สอบบญัชขีองบรษัิทประจ าปี 2561 เป็นเงนิ 1,290,000 บาท 

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

กอ่นทีบ่รษัิทจะแปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชน ตัง้แตพ่.ศ. 2550 ซึง่คณะกรรมการบรษัิทเห็นวา่ ผูส้อบ

บญัชจีากส านักงาน เอ.เอ็ม.ท ีแอสโซซเิอท ปฏบิัตงิานไดอ้ย่างดตีลอดมา ดังนัน้ เมือ่บรษัิทไดแ้ปร

สภาพเป็นบรษัิทมหาชนและเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยใ์นปี พ.ศ. 2556 บรษัิทจงึไดแ้ตง่ตัง้

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

บญัชใีนชว่งเวลาทีผ่า่นมาดงันี ้

ระยะเวลำกอ่นเขำ้จด

ทะเบยีนในตลำด

หลกัทรพัย ์

ระยะเวลำภำยหลงัเขำ้

จดทะเบยีน 

ในตลำดหลกัทรพัย ์

รำยชือ่ผูส้อบบญัช ี
เลขทีผู่ส้อบบญัชี

รบัอนญุำต 

ปี 2550 – ปี 2555 ปี 2556 นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี 4563 

- ปี 2557 – ปี 2559 นางเกษร ีณรงคเ์ดช 0076 

- ปี 2560 นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี 4563 

อนึง่ ผูส้อบบญัชตีามรายชือ่ทีเ่สนอ 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
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เชีย่วชาญดา้นการตรวจสอบธุรกจิบรกิารรับเหมาก่อสรา้ง รวมทัง้ใหค้ าแนะน าและใหค้ าปรกึษาใน

เรือ่งเกีย่วกับบญัช ีภาษีอากร และระบบควบคมุภายในไดเ้ป็นอย่างด ีดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ

จงึเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้ ส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท เป็นผูส้อบบัญชขีอง

บริษัทอกีวาระหนึ่ง ส าหรับค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2561 ทีส่ านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ได ้

เสนอมานัน้ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามคีวามเหมาะสมกับประเภทธุรกจิและขนาดธุรกรรม

ของบรษัิท 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษัิท 

คำ่บรกิำร 
คำ่ตอบแทน 

ปี 2560 

คำ่ตอบแทน 

ปี 2561 
ลดลง (บำท) 

คำ่สอบบญัช ี(Audit Fee):    

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

- คา่สอบทานงบการเงนิประจ าปีของบรษัิทรว่ม (บาท) (*) 20,000 - (20,000) 

- คา่สอบทานงบการเงนิระหวา่งกาล จ านวน 3 ไตรมาส (บาท) 720,000 680,000 (40,000) 

- คา่สอบทานงบการเงนิระหวา่งกาลของบรษัิทรว่ม (บาท) (*)  60,000 - (60,000) 

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

รวมคำ่สอบบญัชสี ำหรบัปี (บำท) 1,410,000 1,290,000 (120,000) 

คำ่บรกิำรอืน่ (Non-Audit Fee):    

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

        หมายเหตุ:  1) ค่าบรกิารขา้งตน้ไมร่วมคา่ใชจ้่ายอืน่ ซ ึง่ผูส้อบบัญชจีะเรยีกเก็บตามคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

                       2)  (*) ปี 2561 ไมม่บีรษัิทรว่ม 

ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้  

1. นายชยัยทุธ องัศวุทิยา ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3885 หรอื  

2. นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4563 หรอื  

3. นางสาวจารุณี น่วมแม ่ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่5596 

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

ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณากลัน่กรอง และคณะกรรมการบรษัิทไดเ้ห็นชอบแลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม แต่ไม่มีผูถ้ ือหุน้ซักถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ี่

ประชมุพจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ีและก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบัญช ีประจ าปี 2561 ตามที่

เสนอ ในวาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

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

รายชือ่ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท ส าหรับปี 2561  

1. นายชยัยทุธ องัศวุทิยา ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3885 หรอื  

2. นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4563 หรอื  

3. นางสาวจารุณี น่วมแม ่ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่5596 

และอนุมัตคิา่สอบบญัชปีระจ าปี 2561 เป็นเงนิจ านวน 1,290,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

       จ านวน (เสยีง) 1,215,229,239 0 0 0 

       รอ้ยละ 100.0000 - - - 

 

วำระที ่8 พจิำรณำอนุมตักิำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั 

ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการน าเสนอรายละเอยีดในวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ  
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นางสาวนภสร ธรรมพทิกัษ์ น าเสนอรายละเอยีดตอ่ทีป่ระชมุ สรุปไดด้งันี ้

เนื่องดว้ยค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาตทิี ่21/2560 เรื่อง การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมาย

เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ ไดม้ีการแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน

จ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรือ่งการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เรยีกประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ท าให ้

ขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 31. ซึง่ก าหนดตามกฎหมายเดมิไม่มผีลใชบ้ังคับไดต้อ่ไปเนื่องจากขัดกับ

กฎหมายดงักลา่ว จงึเสนอใหพ้จิารณาแกไ้ขขอ้บงัคับของบรษัิท ขอ้ 31. โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ขอ้บงัคบัปจัจบุนั ขอ้บงัคบัทีเ่สนอแกไ้ข 

ขอ้ 31.  

คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถ้ือหุน้

เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) 

เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ

บรษัิท  

การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากวรรคหนึ่ง 

ให เ้รียกว่าการประชุมวิสามัญ  โดยคณ ะ 

กรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุ

วสิามัญเมือ่ใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผูถ้ือหุน้ซึง่มีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่ง

ในหา้ (1/5) ของจ านวนหุ น้ที่จ าหน่ายได ้

ทัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้จ านวนไมน่อ้ยกวา่ยี่สบิหา้ 

(25) คน ซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ่ง

ในสิบ (1/10) ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายได ้

ทั ้ งห ม ดจ ะ เข ้าชื่ อ กั น ท าห นั งสือ ข อ ให ้

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการ

ประชมุวสิามัญเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผล

ในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนใน

ห นั ง สื อ ดั ง ก ล่ า ว ด ้ว ย  ใ น ก รณี เช่ น นี ้

คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถ้ือหุน้

ภายในหนึง่ (1) เดอืน นับแตว่ันทีไ่ดรั้บหนังสอื

นัน้จากผูถ้อืหุน้ดงักลา่ว 

 

 

ขอ้ 31.  

คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถ้ือหุน้

เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) 

เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ

บรษัิท  

การประชุมผูถ้ือหุน้คราวอืน่นอกจากวรรคหนึ่ง 

ให ้เรียกว่าการป ระชุม วิส ามัญ  โดยคณ ะ 

กรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการ ประชมุ

วสิามัญเมือ่ใดก็ได ้สดุแตจ่ะเห็น สมควร  

ผูถ้อืหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มหีุน้นับรวมกัน

ไดไ้ม่นอ้ยกวา่รอ้ยละสบิ (10) ของจ านวนหุน้ที่

จ าหน่ายไดท้ั ้งหมด จะเขา้ชื่อกันท าหนังสือ

ขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการ

ประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้แตต่อ้งระบเุรือ่ง และ

เหตุผลในการทีข่อใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ัดเจน

ใน ห นั งสื อ ดั ง ก ล่ า วด ้ว ย  ใน ก รณี เช่ น นี ้

คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถ้ือหุน้

ภายในสี่ส ิบห า้ (45) วัน นับแต่วันที่ได รั้บ

หนังสอืจากผูถ้อืหุน้  

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชุม 

ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้อืหุน้

ทั ้งหลายซึ่งเขา้ชื่อกันหรือผู ถ้ือหุ น้คนอื่นๆ 

รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บังคับไวนั้้นจะเรียก 

ประชุมเองก็ไดภ้ายในสีส่บิหา้ (45) วันนับแต่

วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี

เช่น นี้ ให ้ถือ ว่า เ ป็ นการป ระชุมผู ้ถือหุ ้น ที่

คณะกรรมการเรียกประชุม  โดยบริษัทตอ้ง

รับผดิชอบค่าใชจ้่ายอันจ าเป็นทีเ่กดิจากการจัด

ใหม้ีการประชุมและอ านวยความสะดวกตาม

สมควร  

ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการ 

เรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้ตามวรรคสี่ครั ้งใด 

จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค ์

ประชมุตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 33. ผูถ้อืหุน้ตาม 

วรรคสีต่อ้งร่วมกันรับผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที ่

เกดิจากการจัดใหม้กีารประชมุในครัง้นั้นใหแ้ก ่

บรษัิท 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม แต่ไม่มีผูถ้ ือหุน้ซักถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ี่

ประชมุพจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขขอ้บงัคับของบรษัิทขอ้ 31 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายตามทีเ่สนอ 

โดยใหบุ้คคลที่ไดรั้บมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บังคับต่อนายทะเบียนบรษัิท

มหาชนจ ากัด กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอี านาจในการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บังคับ ค า

ขอจดทะเบยีนตามค าสั่งนายทะเบยีนเพื่อใหก้ารจดทะเบยีนส าเร็จลุล่วง ในวาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัติ

จากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื

หุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารแกไ้ขขอ้บังคับของบรษัิทขอ้ 31 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย

ตามทีเ่สนอ โดยใหบ้คุคลทีไ่ดรั้บมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคับต่อนายทะเบยีน

บรษัิทมหาชนจ ากดั กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอี านาจในการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคับ 

ค าขอจดทะเบยีนตามค าสัง่นายทะเบยีนเพือ่ใหก้ารจดทะเบยีนส าเร็จลลุว่ง ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

       จ านวน (เสยีง) 1,215,229,239 0 0 0 

       รอ้ยละ 100.0000 - - - 

       

วำระที ่9 พจิำรณำเรือ่งอืน่ๆ (ถำ้ม)ี 

ประธานฯ แจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่ ไดม้กีารพจิารณาครบถว้นตามระเบยีบวาระตา่งๆ ทีไ่ดก้ าหนดในหนังสอื

เชญิประชมุแลว้ ส าหรับในกรณีทีจ่ะมกีารเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรื่องอืน่ๆ นัน้ จะตอ้งมผีูถ้อืหุน้

เห็นชอบดว้ยจ านวนหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 

เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งอืน่ใดเป็นระเบยีบวาระพจิารณาเพิม่เตมิ และไม่มผีูใ้ดสอบถามหรอืแสดง

ความคดิเห็นเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดก้ลา่วขอบคณุและกลา่วปิดการประชมุ 

 

ปิดประชุมเวลำ 15.45 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  นำยเซงิ ว ูล ี

 

ต ำแหนง่ปจัจบุนั 

 

: 

 

รองกรรมการผูจ้ัดการ  

 

อำย ุ : 43 ปี 

สญัชำต ิ : เกาหลใีต ้

 

คณุวฒุกิำรศกึษำ : ปรญิญาตร ี  สาขาการจัดการทัว่ไป มหาวทิยาลัยอาเซยีน 

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร : ปี 2554 : Director Accreditation Program (DAP) 

จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบรษิทั : 10 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   รองกรรมการผูจ้ัดการ                     

ปี 2553-2555      ผูจ้ัดการทัว่ไป                                      

ปี 2552-2553      ผูจ้ัดการฝ่ายทรัพยากรบคุคล               

ปี 2547-2552      ผูจ้ัดการฝ่ายเทรดดิง้               

กำรถอืหุน้ในบรษิทั : รอ้ยละ 28.28  

กำรด ำรงต ำแหนง่ กรรมกำร / ผูบ้รหิำร ในกจิกำรอืน่  

 กจิการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน  

(ในตลาดหลักทรัพยฯ์) 

: - ไมม่ ี- 

 กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน : - ไมม่ ี- 

 กจิการอืน่ทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับรษัิท 

: - ไมม่ ี- 

ขอ้พพิำททำงกฎหมำยทีเ่ป็นคดอีำญำในศำลที่
ไมใ่ชค่ดลีหโุทษ 

: - ไมม่ ี- 

คณุสมบตัติอ้งหำ้มตำมพระรำชบญัญตั ิ

บรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

: - ไมม่ ี- 

กำรเขำ้รว่มประชุมในรอบปี 2561 

 ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 4/4 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ :    - 

 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 : 20 พ.ค. 2552 25 เม.ย. 2559 

 คณะกรรมการตรวจสอบ : - - 

 คณะกรรมการบรหิาร : 7 ม.ิย. 2554 13 พ.ค. 2559 

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง : 16 พ.ค. 2556 13 พ.ค. 2559 
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1.2  นำยนพดล ธรีะบุตรวงศก์ุล 

ต ำแหนง่ปจัจบุนั : กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

อำย ุ : 52 ปี 

สญัชำต ิ : ไทย 

 

คณุวฒุกิำรศกึษำ : ปรญิญาโท สาขาการเงนิ  มหาวทิยาลยัโคโรลาโด                                         

ปรญิญาตร ีสาขาบัญช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์                              

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร : ปี 2551 : Director Accreditation Program (DAP) 

ปี 2551 : Audit Committee Program (ACP) 

ปี 2555 : Role of the Nominating and Governance 

Committee (RNG) 

จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบรษิทั : 8 ปี 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

 บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 

 

 บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั 

 บรษัิท ซนัไชน ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

 

 บรษัิท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 บรษัิท ไอเอฟเอซ ีจ ากัด 

 บรษัิท ซแีมช คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

:  

ปี 2561-ปัจจบุนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                             

ปี 2556-2561    กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

ปี 2554-2555    กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  

ปี 2562-ปัจจบุนั  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

                            กรรมการสรรหารและก าหนดคา่ตอบแทน 

ปี 2560-ปัจจบุนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

                      กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน             

ปี 2559-2560    ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด 

                      คา่ตอบแทน   

ปี 2554-2558    กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   

ปี 2550-2560    กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  

ปี 2550-ปัจจบุนั  กรรมการบรหิาร    

ปี 2556-2557    กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ                        

กำรถอืหุน้ในบรษิทั : รอ้ยละ 0  

กำรด ำรงต ำแหนง่ กรรมกำร / ผูบ้รหิำร ในกจิกำรอืน่  

 กจิการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน  

(ในตลาดหลักทรัพยฯ์) 

: บรษัิท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน)  

ต าแหน่ง กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

 

 กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน : บรษัิท ซนัไชน ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

ต าแหน่ง กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหารและก าหนดคา่ตอบแทน 

 

บรษัิท ไอเอฟเอซ ีจ ากัด 

ต าแหน่ง กรรมการบรหิาร 

 

 กจิการอืน่ทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์กบับรษัิท 

: - ไมม่ ี- 

ขอ้พพิำททำงกฎหมำยทีเ่ป็นคดอีำญำในศำลที่
ไมใ่ชค่ดลีหโุทษ 

: - ไมม่ ี- 

คณุสมบตัติอ้งหำ้มตำมพระรำชบญัญตั ิ
บรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

: - ไมม่ ี- 
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1.2  นำยนพดล ธรีะบุตรวงศก์ุล (ตอ่) 

ต ำแหนง่ปจัจบุนั : กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

กำรเขำ้รว่มประชุมในรอบปี 2561 

 ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 4/4 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมการบรหิาร :    - 

 ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง :    - 

กำรแตง่ต ัง้/เลอืกต ัง้ใหด้ ำรงต ำแหนง่ในคณะกรรมกำรแตล่ะชุด 

  วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ให้

ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร 

วนัทีไ่ดร้บักำรเลอืกต ัง้กลบัเขำ้

ด ำรงต ำแหนง่ (คร ัง้ลำ่สดุ) 

 คณะกรรมการบรษัิท : 7 ม.ิย. 2554 25 เม.ย. 2559 

 คณะกรรมการตรวจสอบ : 7 ม.ิย. 2554 25 เม.ย. 2559 

 คณะกรรมการบรหิาร : - - 

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง : - - 
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1.3  นำยจมุพต กำญจนปญัญำคม 

ต ำแหนง่ปจัจบุนั : กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ   

อำย ุ : 68 ปี 

สญัชำต ิ : ไทย 
 

คณุวฒุกิำรศกึษำ 

 ปรญิญาโท 
 

 ปรญิญาตร ี

:  

คณะ Geotechnical Engineering  สถาบนัเทคโนโลยีแ่หง่
เอเชยี (A.I.T) 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร : ปี 2560 : Director Accreditation Program (DAP) 

จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบรษิทั : 1 ปี 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

 บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) 

 บรษัิท ไรท้ท์นัเน็ลลิง่ จ ากัด 

 บรษัิท อติาเลยีนไทย ดเีวลอ๊ปเมนต ์จ ากัด 

(มหาชน) 

 บรษัิท ซมัซงุ เฮฟวี ่อนิดัสทร ี(ประเทศไทย) 

จ ากัด 

 บรษัิท เฟิรส์ท เมนเทนแนนซ ์แอนด ์เอ็นจิ

เนยีริง่ จ ากดั 

 บรษัิท ปิโตรเคมแีหง่ชาต ิจ ากัด 

 บรษัิท เนาวรัตนพั์ฒนาการ จ ากดั 

 

 : 

 

ปี 2561-ปัจจบุนั   กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2560-ปัจจบุนั    กรรมการอสิระ 

ปี 2545-2559       ผูจ้ัดการโครงการ 

ปี 2517-2520       วศิวกรโยธา 

ปี 2537-2544       กรรมการผูจ้ัดการ (ฝ่ายไทย) 

 

ปี 2533-2537       กรรมการผูจ้ัดการ 
 

ปี 2527-2533       ผูช้ว่ยผูจั้ดการโครงการ 

ปี 2523-2526       ผูจ้ัดการโครงการ 

กำรถอืหุน้ในบรษิทั : รอ้ยละ 0  

กำรด ำรงต ำแหนง่ กรรมกำร / ผูบ้รหิำร ในกจิกำรอืน่  

 กจิการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน  

    (ในตลาดหลักทรัพยฯ์) 

: - ไมม่ ี- 

 กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน : บรษัิท ไรท้ท์นัเน็ลลิง่ จ ากัด ต าแหน่งกรรมการอสิระ  

 กจิการอืน่ทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับรษัิท 

: - ไมม่ ี- 

ขอ้พพิำททำงกฎหมำยทีเ่ป็นคดอีำญำในศำลที่
ไมใ่ชค่ดลีหโุทษ 

: - ไมม่ ี- 

คณุสมบตัติอ้งหำ้มตำมพระรำชบญัญตั ิ

บรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

: - ไมม่ ี- 

กำรเขำ้รว่มประชุมในรอบปี 2561 

 ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 2/4 ครัง้ (แตง่ตัง้เมือ่วนัที ่12 พ.ค. 2561) 

 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : 2/4 ครัง้ (แตง่ตัง้เมือ่วนัที ่12 พ.ค. 2561) 

 ประชมุคณะกรรมการบรหิาร :    - 

 ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง :    - 

กำรแตง่ต ัง้/เลอืกต ัง้ใหด้ ำรงต ำแหนง่ในคณะกรรมกำรแตล่ะชุด 

  วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ให้

ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร 

วนัทีไ่ดร้บักำรเลอืกต ัง้กลบั

เขำ้ด ำรงต ำแหนง่ (คร ัง้
ลำ่สุด) 

 คณะกรรมการบรษัิท : 12 พ.ค. 2561 12 พ.ค. 2561 

 คณะกรรมการตรวจสอบ : 12 พ.ค. 2561 12 พ.ค. 2561 

 คณะกรรมการบรหิาร : - - 

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

ผูไ้ดร้บักำรเสนอชือ่เป็นกรรมกำร จ ำนวนหุน้ คดิเป็นรอ้ยละของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงท ัง้หมด 

1. นายเซงิ ว ูล ี 452,500,000 รอ้ยละ 28.28 

2. นายนพดล ธรีะบตุรวงศก์ลุ - - 

3. นายจมุพต กาญจนปัญญาคม - - 

 

3. ขอ้มูลกำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรในบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทั/กจิกำรอืน่ๆ 

ผูไ้ดร้บักำรเสนอชือ่เป็น

กรรมกำร 

บรษิทัจดทะเบยีน 

บรษิทั/กจิกำรอืน่ 

(ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) 

กำรด ำรง
ต ำแหนง่ใน

บรษิทั/กจิกำรที่

แขง่ขนัหรอื
เกีย่วเนือ่งกบั

ธุรกจิของบรษิทั 

จ ำนวน 
ประเภท

กรรมกำร 

1. นายเซงิ ว ูล ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

2. นายนพดล ธรีะบตุรวงศก์ลุ 1 

บรษัิท ผลธัญญะ 
จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่ง 

กรรมการอสิระ/

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/

กรรมการสรรหา
และก าหนด

คา่ตอบแทน 

บรษัิท ซนัไชน ์อนิเตอรเ์นชัน่
แนล จ ากดั 

ต าแหน่งกรรมการอสิระ / 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหารและก าหนด

คา่ตอบแทน 

 

บรษัิท ไอเอฟเอซ ีจ ากัด 

ต าแหน่งกรรมการบรหิาร 

ไมม่ ี

3. นายจมุพต กาญจนปัญญาคม 1 ไมม่ ี
บรษัิท ไรท้ท์นัเน็ลลิง่ จ ากัด 
ต าแหน่งกรรมการอสิระ  

ไมม่ ี

 

4. ขอ้มูลของผูไ้ดร้บักำรเสนอชือ่เป็นกรรมกำรอสิระ 

บรษัิทไดก้ าหนดนิยามกรรมการอสิระของบริษัท ซึง่เท่ากับขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ หรอืตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในเรื่องการถอืหุน้ในบรษัิท คอื กรรมการ

อสิระของบรษัิทตอ้งถอืหุน้ในบรษัิทไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด นอกจากนี ้ผูท้ ีจ่ะเสนอ

แตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระมคีวามสมัพันธใ์นลักษณะอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี ้

ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์

รำยชือ่ผูไ้ดร้บัเสนอชือ่ 

ซึง่มคีณุสมบตัเิป็นกรรมกำรอสิระ 

นำยนพดล ธรีะบตุรวงศก์ลุ นำยจมุพต กำญจนปญัญำคม 

การถอืหุน้ในบรษัิท 

- จ านวนหุน้ 

- สดัสว่นของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

การเป็นญาตสินทิกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญข่อง

บรษัิท 

ไมม่ ี ไมม่ ี

การมคีวามสมัพันธใ์นลกัษณะดงัตอ่ไปนี้กบับรษัิท

หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอื
ในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา 

- เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน 

ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจ า 

- เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีหรอื 

ทีป่รกึษากฎหมาย) 

- มคีวามสมัพันธท์างธรุกจิ (เชน่ การซือ้ / ขาย

วตัถดุบิ/สนิคา้/บรกิาร/การใหกู้ย้มืเงนิหรอืการกูย้มื

เงนิ) โดยระบขุนาดของรายการดว้ย 

 

 
 

 
ไมม่ ี

 
 
 

ไมม่ ี
 
 

ไมม่ ี

 

 
 

 
ไมม่ ี

 
 
 

ไมม่ ี
 
 

ไมม่ ี
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 

ขอ้บงัคบับรษิทัเฉพำะทีเ่กีย่วกบักำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

 

กำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 31  คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจ าปีภายในสี ่(4) เดอืน นับแต่วัน

สิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษัิท  

การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รยีกว่าการประชมุวสิามัญ  โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการ ประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้สดุแตจ่ะเห็น สมควร  

ผูถ้อืหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิ (10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได ้

ทัง้หมด จะเขา้ชือ่กันท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้

แตต่อ้งระบเุรือ่ง และเหตผุลในการทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดังกลา่วดว้ย ในกรณีเชน่นี ้

คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้  

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จัดใหม้กีารประชมุ ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่

เขา้ชือ่กันหรอืผูถ้อืหุน้คนอืน่ๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่ังคับไวนั้้นจะเรยีก ประชมุเองก็ไดภ้ายในสีส่บิ

หา้ (45) วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเชน่นี้ใหถ้อืวา่เป็นการประชมุผูถ้อืหุน้ที่

คณะกรรมการเรยีกประชมุ โดยบรษัิทตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายอันจ าเป็นทีเ่กดิจากการจัดใหม้กีารประชมุ

และอ านวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการ เรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีค่รัง้ใด จ านวนผูถ้อื

หุน้ซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ ประชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 33 ผูถ้ ือหุน้ตามวรรคสีต่อ้งร่วมกัน

รับผดิชอบชดใชค้า่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการจัดใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้กบ่รษัิท 

ขอ้ 32 ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสอืนัดประชมุโดยระบสุถานที ่วนั เวลา ระเบยีบ

วาระการประชมุ และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่า 

เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี  รวมทั ้งความเห็นของ

คณะกรรมการในเรือ่งดังกลา่ว และจัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วันกอ่นวัน

ประชมุ ทัง้นี้ ใหล้งโฆษณาค าบอกกลา่วนัดประชมุในหนังสอืพมิพก์อ่นวันประชมุไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วัน 

เป็นเวลาตดิตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนั 

ทัง้นี้ สถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระชมุจะอยู่ในจังหวดัอันเป็นทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ของบรษัิท หรอืทีอ่ ืน่ใดตามที่

คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

ขอ้ 33 ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ตอ้งมีผูถ้ ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 

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

ไมน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมือ่ล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ 

ซึง่มาเขา้ร่วมประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามทีก่ าหนดไวใ้นวรรคหนึง่ หากวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีก

นัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชมุเป็นอันระงับไป ถา้การประชมุผูถ้อืหุน้นัน้มใิชเ่ป็นการเรียกประชมุ

เพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหนั้ดประชมุใหม่ และในกรณีนี้ใหส้ง่หนังสอืนัดประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด 

(7) วนักอ่นวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 34  ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรือไม่

สามารถปฏบิัตหินา้ทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ 

หรอืมแีตไ่มอ่ยู่ในทีป่ระชมุ หรอืไม่สามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชมุเลอืกผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุคนใดคน

หนึง่มาเป็นประธานในทีป่ระชมุดงักลา่ว 
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ขอ้ 35   ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืวา่หุน้หนึ่ง (1) มเีสยีงหนึง่ (1) และผูถ้อืหุน้คนใดมี

สว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ นอกจากการออก

เสยีงเลอืกตัง้กรรมการ และมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกต ิใหถ้ือคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

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

หุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคัญใหแ้กบ่คุคลอืน่ 

(ข) การซือ้หรอืรับโอนกจิการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทมหาชนอืน่มาเป็นของบรษัิท 

(ค) การท า แกไ้ข หรอืยกเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่น

ทีส่ าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอืน่ใดเขา้จัดการธุรกจิของบรษัิท 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  หา้มจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอืน่นอกจากเงนิก าไร ในกรณีทีบ่รษัิทยังมยีอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมใิห ้

จา่ยเงนิปันผล 

เงนิปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กัน เวน้แต่ในกรณีบรษัิทออกหุน้บุรมิสทิธแิละก าหนดให ้

หุน้บุริมสทิธิไดรั้บเงนิปันผลแตกต่างจากหุน้สามัญ ใหจั้ดสรรเงนิปันผลตามที่ก าหนดไว ้โดยการจ่าย 

เงนิปันผลตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร

สมควรพอทีจ่ะท าเชน่นัน้ และเมือ่ไดจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลแลว้ ใหร้ายงานการจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วให ้

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุผูถ้อืหุน้คราวตอ่ไป 

การจ่ายเงนิปันผลใหก้ระท าภายในหนึง่ (1) เดอืน นับแตว่ันทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ หรอืทีป่ระชมุคณะกรรมการ

ลงมต ิแลว้แตก่รณี ทัง้นี้ ใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยังผูถ้อืหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงนิปันผล

นัน้ในหนังสอืพมิพเ์ป็นเวลาตดิตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนัดว้ย 

ขอ้ 45  บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสุทธิ

ประจ าปี หักดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสบิ 

(10) ของทนุจดทะเบยีน 
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วธิกีำรลงทะเบยีน กำรเขำ้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ กำรมอบฉนัทะ และกำรออกเสยีงลงคะแนน 

 
1. กำรลงทะเบยีน 

ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบยีนและยืน่เอกสารหรอืหลกัฐานเพือ่การตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชมุ

กอ่นเวลาประชมุไดต้ัง้แตเ่วลา 12.30 น. ของวนัศกุรท์ี ่26 เมษายน 2562 

 

2. กำรเขำ้ประชุมดว้ยตนเอง 

ใหแ้สดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรประจ าตัวขา้ราชการฉบับจรงิ หรอืหนังสอืเดนิทางฉบับจรงิ (กรณีผูถ้อื

หุน้เป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแกไ้ขชื่อ-สกุล ตอ้งแสดงหลักฐานรับรองการ

เปลีย่นแปลงดงักลา่วดว้ย  

 

3. กำรมอบฉนัทะ 

 ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนตามแบบหนังสอืมอบฉันทะทีแ่นบมาพรอ้มกนันี ้

 กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้ับกรรมการอสิระ สามารถมอบฉันทะให ้: 

1)  นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์ กรรมการอสิระและประธานกรรมการ เป็นผูรั้บมอบฉันทะ หรอื 

2)   นายนพดล ธรีะบตุรวงศก์ลุ  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูรั้บมอบฉันทะ หรอื 

3)  รศ. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  เป็นผูรั้บมอบฉันทะ หรอื 

4)  นายจมุพต กาญจนปัญญาคม กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  เป็นผูรั้บมอบฉันทะ 

 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบรษัิท ภายในวันศุกร์ที่ 19 

เมษายน 2562 โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมอืชือ่ใหค้รบถว้น หากมกีารแกไ้ขหรอืขดีลบขอ้ความทีส่ าคญั ผู ้

มอบฉันทะตอ้งลงนามก ากบัไวท้กุแหง่ หนังสอืมอบฉันทะตอ้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 

เอกสำรทีต่อ้งใชป้ระกอบกำรมอบฉนัทะ 

 

(1) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดำ  

ผูม้อบฉันทะจะตอ้งจัดสง่เอกสารและผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

 หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ลงนามโดยผูม้อบฉันทะและปิดอากร

แสตมป์เรยีบรอ้ยแลว้ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบตัรประจ 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

บคุคลตามหนังสอืรับรองนิตบิคุคล พรอ้มประทับตราส าคัญของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี และปิดอากรแสตมป์

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบตัรประจ าตัวขา้ราชการ หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (ในกรณีผูม้อบ

ฉันทะเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูม้อี านาจลงนามในหนังสอืมอบฉันทะ พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

 กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย ใหแ้นบส าเนาหนังสอืรับรองนติบิุคคลซึง่

รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามผูกพันนิตบิุคคลนั้น พรอ้มประทับตราส าคัญของนิตบิุคคล 

(ถา้ม)ี 

 กรณีผูม้อบอ านาจเป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ ใหแ้นบส าเนาหนังสอืรับรองการเป็นนิติ

บคุคลซึง่ออกโดยหน่วยราชการทีม่อี านาจของประเทศทีน่ิตบิุคคลนัน้ตัง้อยู่ หนังสอืรับรองการเป็นนิติ

บคุคลดังกล่าวจะตอ้งผ่านการรับรองจากโนตารีพับลคิ (Notary Public) หรอืหน่วยราชการทีม่อี านาจ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 
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 ส าหรับนิตบิุคคลต่างประเทศ เอกสารใดทีม่ไิดม้ีตน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะตอ้งจัดท าค าแปลเป็น

ภาษาอังกฤษแนบมาพรอ้มกันดว้ย และใหผู้ม้อี านาจลงนามผูกพันนิตบิุคคลนัน้ ลงนามรับรองความ

ถกูตอ้งของค าแปล 

 ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรประจ าตัวขา้ราชการฉบับจรงิ หรือหนังสอื

เดนิทางฉบบัจรงิ (ในกรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพือ่ลงทะเบยีน 

(3) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นคสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยทีร่บัฝำกและดูแลหุน้ของบรษิทั

ใหแ้ก่ผูล้งทุนต่ำงประเทศทีเ่ป็นผู ้ถอืหุน้ทีป่รำกฎชื่อในทะเบียน ไดแ้ต่งต ัง้ผู ้รบัมอบฉนัทะเขำ้

ประชุมตำมหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

ผูม้อบฉันทะจะตอ้งจัดสง่เอกสารและผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

 หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นนักลงทนุตา่งประเทศมอบหมายใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) เป็น

ผูด้ าเนนิการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน 

 หนังสือยืนยันว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นคัสโตเดียน 

(Custodian) มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน 

 เอกสารใดขา้งตน้ที่มไิดม้ีตน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะตอ้งจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษ แนบมา

พรอ้มกันดว้ย และใหบุ้คคลที่อา้งอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผูม้ีอ านาจกระท าการแทนบุคคล

ดงักลา่วลงนามรับรองความถกูตอ้งของค าแปลดว้ย 

 ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงบัตรประชาชน 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 มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดไม่เห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีง หากมผีูถ้อืหุน้ท่านใดยกมอืไม่เห็น

ดว้ยหรอืงดออกเสยีงในวาระนัน้จะใชว้ธิลีงคะแนนเสยีงแบบใชบ้ัตรลงคะแนนเสยีง และเจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทจะรับบตัรลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้เพือ่น ามาใชใ้นการนับคะแนนเสยีงตอ่ไป 

2) กรณีที่ผูถ้ ือหุน้มอบฉันทะใหม้าประชุมแทน ใหถ้อืการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระทีผู่ถ้อืหุน้ได ้

ออกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะที่ผูเ้ขา้ประชุมไดย้ื่นต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัท ในตอน

ลงทะเบยีนเป็นคะแนนเสยีงทีใ่ชนั้บเป็นมตทิีป่ระชมุ 
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ขอ้มูลกรรมกำรอสิระเพือ่พจิำรณำเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
 

1.   นำยบุญชว่ย กอ่กจิโรจน ์: กรรมการอสิระและประธานกรรมการ 

อายุ 53 ปี 

ทีอ่ยู่ 99/188 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจันทรเกษม เขตจตจุักร กรุงเทพ 10900 

สว่นไดเ้สยีในวาระทีจ่ะพจิารณา:  

 วาระที ่6   พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

 

 สว่นไดเ้สยีพเิศษ:  -ไมม่-ี 

 

2.  นำยนพดล ธรีะบุตรวงศก์ุล : กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 52 ปี 

ทีอ่ยู่ 21/51 หมู ่2 ถนนพุทธมณฑลสาย1 แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชนั กรุงเทพ 10170 

สว่นไดเ้สยีในวาระทีจ่ะพจิารณา:   

 วาระที ่5   พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ 

 วาระที ่6   พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

 

       สว่นไดเ้สยีพเิศษ:  -ไมม่-ี 

 

3.  รศ. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ : กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 56 ปี 

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

สว่นไดเ้สยีในวาระทีจ่ะพจิารณา:   

 วาระที ่6   พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

 

      สว่นไดเ้สยีพเิศษ:  -ไมม่-ี 

 

4.  นำยจมุพต กำญจนปญัญำคม : กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 68 ปี 

ทีอ่ยู่ 52/22 เมอืงทองธาน ีซอย 28 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

สว่นไดเ้สยีในวาระทีจ่ะพจิารณา:   

 วาระที ่5   พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ 

 วาระที ่6   พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

 

       สว่นไดเ้สยีพเิศษ:  -ไมม่-ี 
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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 2562 
วนัศุกรท์ ี ่26 เมษำยน 2562 เวลำ 13.30 น. 

ณ หอ้งประชุม 101 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 2019 

on Friday, April 26, 2019 at 13.30 hrs. 

at the Meeting Room 101,  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. 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7 
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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 2562 ในวนัศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 101  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 2562 ในวนัศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม 101  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 2561 เม่ือวันที ่27 เมษายน 2561 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

 วาระที ่2 เร่ือง รับทราบผลการด าเนินงานในปี 2561 และรายงานประจ าปี 2561 
  วาระน้ีเป็นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
 

ติดอากร

แสตมป์  

20 บาท 
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 วาระที ่3 เร่ือง พจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่4 เร่ือง พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสด 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่5 เร่ือง พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

1. นายเซิง ว ูลี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

2. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

3. นายจุมพต กาญจนปัญญาคม 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่6 เร่ือง พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

 วาระที ่7 เร่ือง พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่8 เร่ือง พจิารณาอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
      (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ี ไม่เป็นไปตามท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 
 

ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( )  ( ) 
 

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

แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อนิดัสทรี จ ากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม 101  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 2562 ในวนัศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 101  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 2561 เม่ือวันที ่27 เมษายน 2561 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  

 

 วาระที ่2 เร่ือง รับทราบผลการด าเนินงานในปี 2561 และรายงานประจ าปี 2561  
  วาระน้ีเป็นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

 

 วาระที ่3 เร่ือง พจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  

 

 วาระที ่4 เร่ือง พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสด 
      (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. นายเซิง ว ูลี 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  
2. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  
3. นายจุมพต กาญจนปัญญาคม 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  
 

 วาระที ่6 เร่ือง พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  
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 วาระที ่7 เร่ือง พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  

  วาระที ่8 เร่ือง พจิารณาอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
      (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 

 
ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( )  ( ) 
 
 

ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( )  ( ) 
 

หมายเหตุ :  1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้ง
ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะคือ 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบ

ประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อนิดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 
 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อประจ าปี 2562 ในวนัศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม 101  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) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ดงัน้ี 

 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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แบบฟอรม์ขอรบัรำยงำนประจ ำปีและงบกำรเงนิ 
 

บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) 
 

 

เรยีน  เลขานุการบรษัิท 

 

ขา้พเจา้   

          เป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ ของบรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) 

          ไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้แตต่อ้งการเอกสารเนื่องจาก........................................................................ 

 

มคีวามประสงคข์อรับรายงานประจ าปีและงบการเงนิ ประจ าปี 2561 โดยขอใหจั้ดสง่เอกสารตามทีอ่ยูด่งันี้ 

   

  

  

 รหัสไปรษณีย ์ 
  

  

………………………………………………………………………….. 

 

กรุณากรอกรายละเอยีดดา้นบนใหค้รบถว้น จัดสง่ไดท้ี ่

 อเีมล ์ir@bjc1994.com   

 โทรสารหมายเลข 033 017348 

 ยืน่ใหก้บัเจา้หนา้ทีรั่บลงทะเบยีน บรเิวณหนา้สถานทีจ่ัดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10 

 

แผนทีส่ถำนทีจ่ดักำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2562 
 

บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) 

ณ หอ้งประชุม 101 

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-สง่ไดภ้ำยในวนัศกุร์
ที ่19 เมษำยน 2562 ทีอ่เีมล ์ir@bjc1994.com หรอืหมำยเลข +66 (0) 8 9834 0647 


