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วันที ่1 กรกฎาคม 2563 

 

เรือ่ง ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากัด (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย   1. รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code 

 2. ขอ้มลูบุคคลทีรั่บการเสนอชือ่ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนด

ตามวาระ 

 3.  ขอ้มลูบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการใหม ่  

  4. ขอ้บังคับบรษัิทเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกับการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 5. วธิกีารลงทะเบยีน การเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ การมอบฉันทะ และการออกเสยีงลงคะแนน            

6. ขอ้มลูกรรมการอสิระเพือ่พจิารณาเป็นผูรั้บมอบฉันทะ 

  7. แบบฟอรม์ลงทะเบยีน (ตอ้งน ามาลงทะเบยีนในวันประชมุ)  

  8. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.  

  9. แบบฟอรม์ขอรับรายงานประจ าปี และ/หรอื งบการเงนิ 

     10.  มาตรการและแนวทางปฏบัิตใินการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ภายใตส้ถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

     11. แผนทีส่ถานทีจั่ดการประชมุ 

 

ดว้ยคณะกรรมการของบรษัิทไดม้มีตใิหเ้รียกประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ขึน้ในวันพฤหัสบดทีี ่16 

กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุ 101 บมจ. บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทรี 594 หมู่ 4 ต.มะขามคู่ อ.นิคม

พัฒนา จ.ระยอง 21180 เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุดังตอ่ไปนี้ 

 
วำระที ่1 รบัทรำบผลกำรด ำเนนิงำนในปี 2562 และรำยงำนประจ ำปี 2562 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:   บรษัิทไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2562 ไวใ้นรายงานประจ าปี 

2562 ทีไ่ดจั้ดส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุฉบับนี้แลว้ โดยมรีายละเอยีด

ตาม ส ิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 ในรูปแบบ QR Code 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชมุผูถ้ือหุน้รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 

และรายงานประจ าปี 2562  

 

การลงมต:ิ วาระนี้เป็นการรับทราบ จงึไมม่กีารลงมตใินวาระนี้ 

 

วำระที ่2 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิส ำหรบัปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 

 

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

ก าหนดวา่คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารท างบดุลและบัญชกี าไรขาดทุน ณ วันส ิน้สุด

ของรอบปีบัญชขีองบรษัิท เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของ

บรษัิทส าหรับปี 2562 ส ิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2562 ซึง่ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบ

บัญชรัีบอนุญาตแลว้ โดยผูส้อบบัญชไีดแ้สดงความเห็นวา่ งบการเงนิดังกลา่วไดแ้สดง

ฐานะการเงนิของบรษัิท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 และผลการด าเนินงานและกระแส

เงนิสดส าหรับปีส ิน้สุดวันเดยีวกัน โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคัญตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทไดส้อบทานงบการเงนิ

ดังกล่าวเรียบรอ้ยแลว้ โดยมรีายละเอียดปรากฏตามงบการเงนิซึง่เป็นส่วนหนึ่งของ

รายงานประจ าปี 2562 ซึง่ไดจั้ดส่งใหผู้ถ้ือหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุฉบับนี้แลว้ 

โดยมรีายละเอยีดตาม ส ิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 ในรูปแบบ QR Code 

 

 ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิทในปี 2562 ทีผ่่านมา สรุปสาระส าคัญ

ไดด้ังนี้ 
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งบกำรเงนิของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 (หนว่ย : ลำ้นบำท) 

สนิทรัพยร์วม 4,406.38 

หนี้สนิรวม 739.10 

ทนุช าระแลว้ 399.92 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 3,667.28 

รายไดร้วม 
 

2,073.15 

รายไดต้ามสัญญา 2,017.57 

ตน้ทนุงานตามสญัญา 1,655.83 

ก าไรสทุธ ิ 47.21 

ก าไรตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้) 0.03 

 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปี 2562 ส ิน้สดุวันที ่

31 ธันวาคม 2562 ซึง่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต และไดผ้่านการ

สอบทานความถูกตอ้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได ้

เห็นชอบแลว้ 

 

การลงมต:ิ  วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
 
วำระที ่3 พจิำรณำอนุมตักิำรงดจำ่ยปนัผลและรบัทรำบกำรจำ่ยเงนิปนัผลระหวำ่งกำล 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:  บรษัิทมนีโยบายจา่ยเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ในอัตราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิ

จากงบเฉพาะกจิการภายหลังหักภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลและหลังหักส ารองต่างๆ ทุก

ประเภทตามทีก่ฎหมายก าหนดและตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บังคับของบรษัิท อย่างไรก็

ตาม การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยู่กับความจ าเป็นและ

ความเหมาะสมอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร โดยคณะกรรมการบรษัิท

อาจจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว และเมือ่ไดจ้า่ยเงนิปันผล

ระหวา่งกาลแลว้ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

  จากผลการด าเนนิงานปี 2562 บรษัิทมผีลประกอบการก าไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะ

กจิการจ านวน 47.21 ลา้นบาท และมกี าไรสะสมยังไม่ไดจั้ดสรรจ านวน 987.72 ลา้น

บาท ทัง้นี้ บรษัิทไดท้ าการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหก้ับผูถ้ือหุน้  ในอัตราหุน้ละ 

0.13 บาท เมือ่วันที ่12 พฤษภาคม 2563 คดิเป็นรอ้ยละ 440.58 ของก าไรสทุธติามงบ

การเงนิเฉพาะกจิการ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผล 

  ขอ้มลูเปรยีบเทยีบอัตราการจา่ยเงนิปันผลในปีทีผ่่านมามดีังนี้ 

รำยละเอยีดกำรจำ่ยเงนิปนัผล ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ(ลา้นบาท) (523.93) (231.21) 47.21 

2. จ านวนหุน้ (หุน้) 1,599,999,999 1,599,999,999 1,599,690,000   

3. เงนิปันผลจา่ยตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 

• เงนิปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 

• เงนิปันผลงวดสดุทา้ย (บาท/หุน้) 

- 

- 

- 

0.10 

- 

0.10 

0.13 

0.13 

- 

4. เงนิปันผลจา่ยทัง้ส ิน้ (ลา้นบาท) - ไมเ่กนิ 160 ไมเ่กนิ 208 

5. อัตราเงนิปันผลจา่ยตอ่ก าไรสทุธ ิ    

    (รอ้ยละ) 
- - 440.58 
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ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารงดจา่ยปันผลและรับทราบ

การจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล    

การลงมต:ิ  วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
 
วำระที ่4 พจิำรณำแตง่ต ัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหนง่ตำมวำระ  
  
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:   ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับของบรษัิทขอ้ 17

ก าหนดใหใ้นการประชมุผูถ้ือหุน้สามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง

จ านวนหนึง่ในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่น

ไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึง่พน้จาก

ต าแหน่ง อาจไดรั้บเลอืกใหก้ลับเขา้มารับต าแหน่งอกีได ้และกรรมการทีจ่ะตอ้งออก

จากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลังจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ ใหจั้บสลากกัน สว่นปี

หลังๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

 

 บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอชือ่บุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ

ลว่งหนา้กอ่นการประชมุผูถ้อืหุน้โดยไดเ้ผยแพร่ผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาด

หลักทรัพยฯ์ และบนเว็บไซด์ของบริษัทตัง้แต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 ซึง่ปรากฎวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลเขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็น

กรรมการแตอ่ยา่งใด 

 

ปัจจบัุน บรษัิทมกีรรมการทัง้ส ิน้ 9 ทา่น ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 นี้ มี

กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก ่

  1)  นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน์      ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
  2)  นายคลิ ยัง ล ี                   ประธานกรรมการบรหิาร 
  3)  นายเชงิ จนิ ล ี ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ ฝ่ายงานโครงการ 
   
บรษัิทยังไมม่กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบรษัิทซึง่ไม่

รวมกรรมการทีม่สี่วนไดเ้สยีไดพ้จิารณากลั่นกรองคุณสมบัตใินดา้นต่างๆ โดยพจิารณา

ถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญจากหลากหลาย

วชิาชพี รวมถงึผลการปฏบัิตงิานในฐานะกรรมการบรษัิทในช่วงทีผ่่านมาแลว้ เห็นว่า

กรรมการทั ้ง 3 ท่านซึ่งครบต าแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติเหมาะสม และผลการ

ด าเนินงานทีผ่่านมากอ่ใหเ้กดิประโยชน์กับบรษัิท สมควรไดรั้บการแตง่ตัง้กลับเขา้เป็น

กรรมการของบรษัิทต่ออกีวาระหนึง่ โดยประวัตยิ่อและขอ้มูลของกรรมการทัง้ 3 ท่าน 

ปรากฏตาม ส ิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

 

ทัง้นี้ เนื่องจากธุรกจิของบรษัิทเป็นธุรกจิที่มีลักษณะเฉพาะ ตอ้งอาศัยผูท้ี่มคีวามรู ้

ความเขา้ใจ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง ท าใหผู้ท้ ี่

มคีณุสมบัตเิหมาะสมเพือ่เขา้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการมจี านวนจ ากัด ทางบรษัิทจงึมี

ความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใหก้รรมการอสิระด ารงต าแหน่งเกนิกวา่ 9 ปีตอ่เนื่องกัน 
 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเขา้

ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง และเห็นควรเสนอให ้นายบุญชว่ย ก่อกจิโรจน์ ไดรั้บการ

แตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ  เนื่องจากมคีณุสมบัตสิอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดตามขอ้บังคับ

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งมอีสิระเป็นไปตาม

หลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง   

 

การลงมต:ิ  วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วำระที ่5     พจิำรณำอนุมตักิำรเพิม่จ ำนวนกรรมกำรและแตง่ต ัง้กรรมกำรเขำ้ใหมจ่ ำนวน 1 
ทำ่น 

 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: ปัจจบัุนคณะกรรมการบรษัิทมจี านวน 9 ทา่น โดยแบง่เป็นกรรมการอสิระจ านวน 4 ทา่น 

กรรมการบรหิารจ านวน 5 ทา่น บรษัิทยังไมม่กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็
ตาม คณะกรรมการบรษัิทซึง่พิจารณาตามหลักเกณฑ์วธิีการสรรหาแลว้เห็นควรเพิ่ม
จ านวนกรรมการอกี 1 ทา่น จากเดมิ  9 ทา่น รวมเป็น 10 ทา่น เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพใน
การก ากับดแูลกจิการ โดยทีค่ณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณากลั่นกรองคณุสมบัตบิคุคล
ทีไ่ดเ้สนอชือ่เป็นกรรมการใหม่อกี 1 ท่าน คอื นายมายังซับ ซอง แลว้เห็นว่าเป็นผูม้ี
ความรู ้ความสามารถ มคีณุสมบัตเิหมาะสมกับการประกอบธุรกจิของบรษัิท มคีณุสมบัติ
ครบถว้น และไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ทีม่ ีการแกไ้ขเพิ่มเตมิ) และพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ตลอดจนประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง โดยประวัต ิ
ยอ่และขอ้มลูของ นายมายังซับ ซอง ปรากฏตาม ส ิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

 
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมัตเิพิม่จ านวนกรรมการอกี 1 ท่าน จาก

เดมิ 9 ทา่น รวมเป็น 10 ทา่น และเห็นควรเสนอใหพ้จิารณาแตง่ตัง้ นายมายังซับ ซอง 
ซึง่มคีุณสมบัตทิีเ่หมาะสมกับการประกอบธุรกจิของบรษัิท และมคีวามเหมาะสมทีจ่ะ
ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท เป็นกรรมการเพิม่อกี 1 ทา่น  

 
การลงมต:ิ  วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
 
วำระที ่6 พจิำรณำอนุมตักิำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 
 

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

บรษัิทขอ้ 22 ก าหนดวา่ “กรรมการบรษัิทมสีทิธไิดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบรษัิท

ในรูปของเงนิรางวัล เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ

อืน่ ตามทีท่ี่ประชมุผูถ้ือหุน้จะพจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สองใน

สาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั ้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ ึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนด

คา่ตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลักเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนด

ไวเ้ป็นคราวๆ หรือใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ือหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็น

อยา่งอืน่ก็ได ้นอกจากนี้ กรรมการบรษัิทมสีทิธไิดรั้บเบีย้เลีย้งและสวัสดกิารตา่งๆ ตาม

ระเบยีบของบรษัิท 

 

 ขอ้ความในวรรคหนึง่จะไมก่ระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้มาจาก

พนักงานหรอืลูกจา้งของบรษัิทในอันทีจ่ะไดรั้บคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่

เป็นพนักงานหรอืลกูจา้งของบรษัิท” 

 

คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบถงึความเหมาะสมกับผลการ

ด าเนินงานของบรษัิท ภาระหนา้ที่และความรับผดิชอบของกรรมการแต่ละต าแหน่ง 

ตลอดจนผลตอบแทนที่จ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ โดยใชแ้นวปฏบัิตเิดมิในการเปรยีบเทยีบ

อา้งองิจากบรษัิทจดทะเบยีนทีอ่ยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกันทีม่ขีนาดและลักษณะ

ธุรกจิใกลเ้คยีงกัน รวมถงึผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบัน

กรรมการบรษัิทไทย เห็นสมควรก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 ดังนี้ 

 

  2562 2563 
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 - 
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  2562 2563 
กำร

เปลีย่นแปลง 

  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 ้ - 

  สทิธปิระโยชนอ์ ืน่ๆ ไมม่ ี ไมม่ ี - 

  โบนสักรรมกำร ไมม่ ี ไมม่ ี - 

  คำ่ตอบแทนประจ ำปี (รวม) 
ไมเ่กนิ  

3 ลำ้นบำท 

ไมเ่กนิ  

3 ลำ้นบำท 

- 

 
หมายเหต ุ  
1) เบีย้ประชมุจา่ยใหเ้ฉพาะกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ  

 2) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารพจิารณาไมรั่บเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนในสว่นน้ี 
 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563

ตามทีเ่สนอ 

การลงมต:ิ  วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมัตดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุ 

 

 

วำระที ่7 พจิำรณำอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดคำ่ตอบแทนประจ ำปี 2563 
 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:   ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บังคับขอ้ 36

ก าหนดใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปีแตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่า

สอบบัญชขีองบรษัิททกุปี ในการแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชจีะแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชคีนเดมิอกีก็

ได ้

 

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผูส้อบ

บัญชจีากส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ไดแ้ก ่ 

 นายชยัยทุธ อังศวุทิยา         ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3885 หรอื  

 นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี    ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่4563 หรอื  

    นางสาวดรณี สมก าเนดิ        ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่5007 หรอื 

    นางสาวจารุณี น่วมแม ่  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่5596 

 

เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทพรอ้มเสนอใหพ้จิารณาและอนุมัตคิ่าสอบบัญชขีองบรษัิท 

ประจ าปี 2563 เป็นเงนิจ านวน 1,350,000 บาท 

 

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

ของบริษัทตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ก่อนที่บริษัทจะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ซึ่ง

คณะกรรมการบรษัิทเห็นว่า ผูส้อบบัญชจีากส านักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซเิอท มี

มาตรฐานการท างานทีด่ ี มคีวามเชีย่วชาญในการสอบบัญช ีและปฏบัิตหินา้ทีไ่ดเ้ป็น

อยา่งดตีลอดมา ดังนัน้ เมือ่บรษัิทไดแ้ปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนและเขา้จดทะเบยีนใน

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

เอท ท าหนา้ทีผู่ส้อบบัญชตี่อไป โดยมรีายชือ่ผูท้ าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบัญชใีนชว่งเวลาที่

ผ่านมาดังนี้   
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ระยะเวลำทีเ่ป็นผูส้อบบญัช ี รำยชือ่ผูส้อบบญัช ี เลขทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญำต 

ปี 2556 นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี 4563 

ปี 2557 – ปี 2559 นางเกษร ีณรงคเ์ดช 0076 

ปี 2560 นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี 4563 

ปี 2561 – ปี 2562 นางสาวจารณีุ น่วมแม ่ 5596 

 

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

ความสัมพันธ ์หรือเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีกับบรษัิท/บรษัิทร่วม/ผูบ้รหิาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับบคุคลดังกลา่ว 

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาการปฎบัิตงิานของส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซิ

เอท ในปีทีผ่่านมา มคีวามเห็นวา่ ส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท และผูส้อบบัญชี

ของส านักงานมคีวามเชีย่วชาญดา้นการตรวจสอบธุรกจิบรกิารรับเหมากอ่สรา้ง รวมทัง้

ใหค้ าแนะน าและใหค้ าปรกึษาในเรือ่งเกีย่วกับบัญช ีภาษีอากร และระบบควบคมุภายใน

ไดเ้ป็นอยา่งด ีดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจงึเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการแตง่ตัง้ 

ส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทอกีวาระหนึ่ง ส าหรับค่า

สอบบัญชีประจ าปี 2563 ที่ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ไดเ้สนอมานั้น 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาเปรียบเทยีบกับปรมิาณงานและอัตราค่าสอบบัญชี

ของบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ในระดับเดยีวกันแลว้เห็นวา่มคีวามเหมาะสมกับประเภทธุรกจิ

และขนาดธุรกรรมของบรษัิท 

 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนผูส้อบบัญชขีองบรษัิท 

คำ่บรกิำร 
คำ่ตอบแทน 

ปี 2562 

คำ่ตอบแทน 

ปี 2563 

เปล ีย่นแปลง 

(บำท) 

คำ่สอบบญัช ี(Audit Fee):    

- คา่ตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี (บาท) 580,000  600,000 20,000 

- คา่สอบทานงบการเงนิระหวา่งกาล 

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

- คา่สังเกตกุารณต์รวจนับสต็อคคงเหลอื  

(บาท/ครัง้) 30,000  30,000 - 

รวมคำ่สอบบญัชสี ำหรบัปี (บำท) 1,290,000 1,350,000 60,000 

คำ่บรกิำรอืน่ (Non-Audit Fee):    

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

หมายเหต ุ  ค่าบรกิารขา้งตน้ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ซ ึง่ผูส้อบบัญชีจะเรียกเก็บตามค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้จรงิ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ นายชัยยุทธ อังศุวทิยา 

ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จนี ผูส้อบบัญชรัีบ

อนุญาตเลขที ่4563 หรอื นางสาวดรณี สมก าเนดิ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่5007 

หรอื นางสาวจารุณี น่วมแม ่ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่5596 จากส านักงาน เอ.เอ็ม.

ท.ี แอสโซซเิอท  เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท และอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 

2563 ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณากลั่นกรอง และคณะกรรมการบรษัิทได ้

เห็นชอบแลว้ 

การลงมต:ิ  วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วำระที ่8 พจิำรณำเรือ่งอืน่ๆ (ถำ้ม)ี 

 

บรษัิทก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 ในวันจันทร์ที ่22 

มถิุนายน 2563 

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

2563 ฉบับนี้  พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไวใ้นเว็บไซต์ของบริษัท 

www.bjc1994.com ในหัวขอ้นักลงทนุ – นักลงทนุสัมพันธ ์– ขอ้มลูส าหรับผูถ้อืหุน้ – การประชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ หาก

ผูถ้ือหุน้ท่านใดมคี าถามตอ้งการใหบ้รษัิทชีแ้จงในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกับระเบยีบวาระการประชมุในครัง้นี้ สามารถ

จัดสง่ค าถามลว่งหนา้ใหบ้รษัิทภายในวันอังคารที ่14 กรกฎาคม 2563 ไดท้ีอ่เีมล ์ir@bjc1994.com 

 

ขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้โปรดเขา้ร่วมประชมุตามวัน เวลา และสถานทีด่ังกลา่ว หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดประสงค์

จะแตง่ตัง้บคุคลอืน่หรอืกรรมการอสิระของบรษัิทเป็นผูรั้บมอบฉันทะเพือ่เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงแทน โปรดกรอก

รายละเอยีดและลงลายมอืชือ่ในหนังสอืมอบฉันทะ โดยเลอืกแบบ ก. แบบ ข. หรอื แบบ ค. ทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืนี้ 

พรอ้มแนบหลักฐานตามที่ก าหนด และส่งเอกสารกลับมาถึงบริษัทภายในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 

รายละเอยีดวธิกีารลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้และการมอบฉันทะปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 ทัง้นี้ เพือ่ให ้

การลงทะเบยีนในการเขา้ประชมุผูถ้ือหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิง่ข ึน้ ผูถ้อืหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถ

ลงทะเบยีนพรอ้มยืน่เอกสารเพือ่การตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชมุไดต้ัง้แตเ่วลา 12.30 น. เป็นตน้ไป  โดยบรษัิทได ้

จัดเตรยีมอากรแสตมป์ส าหรับปิดในหนังสอืมอบฉันทะใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉันทะทีม่าลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชมุผูถ้ือ

หุน้ดว้ยแลว้ 

 

ดว้ยความตระหนักและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภัยของผูถ้อืหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชมุทกุทา่น เพื่อ

เป็นการป้องกันและลดความเสีย่งจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ขอความร่วมมอืใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉันทะให ้

กรรมการอสิระของบรษัิท และส่งค าถามล่วงหนา้มายังบรษัิทแทนการเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง ทัง้นี้ ในการจัด

สถานทีป่ระชมุจ าเป็นตอ้งจัดใหม้รีะยะห่างในทกุจุด ซึง่จะท าใหจ้ านวนทีน่ั่งในหอ้งประชมุมจี านวนจ ากัด และบรษัิท

ตอ้งปฏบัิตติามมาตรการและแนวทางปฏบัิตใินการประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส

โคโรนา 2019 อยา่งเคร่งครัด จงึอาจท าใหเ้กดิความลา่ชา้ในการคัดกรองและลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ บรษัิทตอ้ง

ขออภัยในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

 

 ขอแสดงความนับถอื 

 บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

 (นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน์)  

 ประธานกรรมการ 

 

 

หมำยเหต ุ: บรษัิทน าส่งรายงานประจ าปี 2562 ใหผู้ถ้ือหุน้ในรูปของ QR Code ทั ้งนี้  หากผูถ้ือหุน้ใดมีความ

ประสงคจ์ะขอรับรายงานประจ าปี 2562 ในแบบรูปเล่ม กรุณาตดิตอ่ขอรับไดท้ีเ่ลขานุการบรษัิท โดย

กรอกรายละเอยีดแสดงความจ านงในแบบฟอรม์ขอรับรายงานประจ าปีและงบการเงนิ (ตามสิง่ทีส่ง่มา

ดว้ย 9) และสง่อเีมล ์ir@bjc1994.com   

 

 

ส านักเลขานุการบรษัิท 

โทรศัพท ์ 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 2 

ขอ้มลูบคุคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชือ่ใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบก ำหนดตำมวำระ 

 

1. ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชือ่ 

 

1.1   นำยบุญชว่ย กอ่กจิโรจน ์

 

ต ำแหนง่ปจัจบุนั : ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ  

อำย ุ : 54 ปี 

สญัชำต ิ : ไทย 

คณุวฒุกิำรศกึษำ 

 ปรญิญาโท 

 

 ปรญิญาตร ี

 

: 

 

: 

 

สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย 

 

 สาขาวศิวกรรมศาสตร ์(ไฟฟ้า)  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 สาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ (อาชวีอนามัยความปลอดภัย) 
มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 

 สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(เทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ)
มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 

 สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 

 สาขาวทิยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร)์  

    มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 

กำรอบรม/สมัมนำ : 2016 National Director Conference  

2015 National Director Conference 

2014 National Director Conference   

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร : ปี 2554 หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

ปี 2556 หลักสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP)  

ปี 2557 หลักสตูร Anti-Corruption: The Practical Guide  

จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบรษิทั : 9 ปี 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

 ปี 2561 – ปัจจบัุน    

 

 ปี 2556 – 2561   

 

 ปี 2554 – 2555       

 

 

 ปี 2562 – ปัจจบัุน       

 

 ปี 2559 – ปัจจบัุน    

 

 ปี 2545 – ปัจจบัุน   

 

 ปี 2539 – 2545       

 

 

 ปี 2531 – 2539       

 

: 

 

: 

 

: 

 

 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

 

 

: 

 

บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 

บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งกรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากัด 

ต าแหน่งกรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  

บรษัิท ซันไชน์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด 

ต าแหน่งกรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

บรษัิท ดาคอน อนิสเป็คชัน่ เทคโนโลยีส่ ์จ ากัด 

ต าแหน่งกรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  

บรษัิท โกลบอล โปรดักส ์แอนด ์เซอวสิเซส จ ากดั 

ต าแหน่งทีป่รกึษา / วทิยากรอสิระ  

บรษัิท ทีป่รกึษาธุรกจิ อารเ์ธอร ์แอนเดอรเ์ซน่ จ ากัด  

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

ต าแหน่งผูจั้ดการอาวโุส  

บรษัิท มนิีแบไทย จ ากัด 

ต าแหน่งวศิวกรอาวโุส 

กำรถอืหุน้ในบรษิทั : รอ้ยละ 0  
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กำรด ำรงต ำแหนง่ กรรมกำร / ผูบ้รหิำร ในกจิกำรอืน่  

 กจิการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน  

(ในตลาดหลกัทรัพยฯ์) 

: - ไมม่ ี- 

 กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน :  บจ. ดาคอน อนิสเป็คชัน่ เทคโนโลยีส่ ์

ต าแหน่งกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 

 บจ. ซันไชน์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล  

ต าแหน่งกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 

 กจิการอืน่ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์กับบรษัิท 

: - ไมม่ ี- 

ขอ้พพิำททำงกฎหมำยทีเ่ป็นคดอีำญำ
ในศำลทีไ่มใ่ชค่ดลีหโุทษ 

: - ไมม่ ี- 

คณุสมบตัติอ้งหำ้มตำมพระรำชบญัญตั ิ
บรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

: - ไมม่ ี- 

กำรเขำ้รว่มประชุมในรอบปี 2562 

 ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 4/4 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : -  

 ประชมุคณะกรรมการบรหิาร : - 

 ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง : - 

กำรแตง่ต ัง้/เลอืกต ัง้ใหด้ ำรงต ำแหนง่ในคณะกรรมกำรแตล่ะชุด 

  วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ใหด้ ำรง

ต ำแหนง่กรรมกำร 

วนัทีไ่ดร้บักำรเลอืกต ัง้กลบั

เขำ้ด ำรงต ำแหนง่ (คร ัง้ลำ่สดุ) 

 คณะกรรมการบรษัิท : 7 ม.ิย. 2554 28 เม.ย. 2560 

 คณะกรรมการตรวจสอบ : - - 

 คณะกรรมการบรหิาร : - - 

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง : - - 
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1.2  นำยคลิ ยงั ล ี    

ต ำแหนง่ปจัจบุนั : กรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร   

อำย ุ : 76 ปี 

สญัชำต ิ : เกาหลใีต ้

คณุวฒุกิำรศกึษำ : ปรญิญาตร ีสาขา Aeronautical Mechanical Engineering, 
Korean National Aviation College  

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร : ปี 2554 หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบรษิทั : 26 ปี 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

 ปี 2556 – ปัจจบัุน 

    

 ปี 2537 – 2555  

      

 ปี 2535 – 2536 

 

 ปี 2530 – 2535 

 

 ปี 2511 – 2530 

 

 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

 

 

บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร    

บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากัด 

ต าแหน่งกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร     

BUM JIN Industrial & Construction Co., Ltd. 

ต าแหน่งกรรมการบรหิาร 

SAM JIN Industrial Co., Ltd. 

ต าแหน่งรองประธานกรรมการ 

DAELIM Ins. Co., Ltd.      

ต าแหน่งหัวหนา้โครงการฝ่ายโรงงาน 

กำรถอืหุน้ในบรษิทั : รอ้ยละ 17.86  

กำรด ำรงต ำแหนง่ กรรมกำร / ผูบ้รหิำร ในกจิกำรอืน่  

 กจิการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน (ในตลาด
หลักทรัพยฯ์) 

: - ไมม่ ี- 

 กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน : - ไมม่ ี- 

 กจิการอืน่ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กับบรษัิท 

: - ไมม่ ี- 

ขอ้พพิำททำงกฎหมำยทีเ่ป็นคดอีำญำใน
ศำลทีไ่มใ่ชค่ดลีหโุทษ 

: - ไมม่ ี- 

คณุสมบตัติอ้งหำ้มตำมพระรำชบญัญตั ิ
บรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

: - ไมม่ ี- 

กำรเขำ้รว่มประชุมในรอบปี 2562 

 ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 4/4 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : - 

 ประชมุคณะกรรมการบรหิาร : 4/4 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง : 4/4 ครัง้ 

กำรแตง่ต ัง้/เลอืกต ัง้ใหด้ ำรงต ำแหนง่ในคณะกรรมกำรแตล่ะชุด 

  วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ให้
ด ำรงต ำแหนง่
กรรมกำร 

วนัทีไ่ดร้บักำรเลอืกต ัง้กลบั
เขำ้ด ำรงต ำแหนง่ (คร ัง้

ลำ่สดุ) 

 คณะกรรมการบรษัิท : 15 เม.ย. 2537 28 เม.ย. 2560 

 คณะกรรมการตรวจสอบ : - - 

 คณะกรรมการบรหิาร :   7 ม.ิย. 2554  10 พ.ค. 2560 

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง : 13 พ.ย. 2555 10 พ.ค. 2560 
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1.3   นำยเชงิ จนิ ล ี

ต ำแหนง่ปจัจบุนั : กรรมการ/ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ  

ฝ่ายงานโครงการ 

 

อำย ุ : 44 ปี 

สญัชำต ิ : เกาหลใีต ้

คณุวฒุกิำรศกึษำ : ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมเคม ีมหาวทิยาลัยฮานนาม 

ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมเคม ีมหาวทิยาลัยฮานนาม 

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร : ปี 2554 หลักสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) 

จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบรษิทั : 4 ปี 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

 ปี 2559 – ปัจจบัุน    

 

 

 ปี 2557 – 2559 

 

 ปี 2556 – 2557 

 

 

 ปี 2549 – 2555    

   

 

: 

 
 

: 

 

: 

 

 

: 

 

 

บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งกรรมการและผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ ฝ่ายงาน
โครงการ 

บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ ฝ่ายงานโครงการ 

บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งกรรมการและผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ ฝ่ายงาน
โครงการ 

บรษัิท บเีจซ ีคอนสตรัคชัน่ อนิดัสทร ีจ ากัด 

ต าแหน่งกรรมการและผูจั้ดการโครงการ  

กำรถอืหุน้ในบรษิทั : รอ้ยละ 0.11 

กำรด ำรงต ำแหนง่ กรรมกำร / ผูบ้รหิำร ในกจิกำรอืน่  

 กจิการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน (ในตลาด
หลักทรัพยฯ์) 

: - ไมม่ ี- 

 กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน : - ไมม่ ี- 

 กจิการอืน่ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กับบรษัิท 

: - ไมม่ ี- 

ขอ้พพิำททำงกฎหมำยทีเ่ป็นคดอีำญำในศำลที่
ไมใ่ชค่ดลีหโุทษ 

: - ไมม่ ี- 

คณุสมบตัติอ้งหำ้มตำมพระรำชบญัญตั ิ
บรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

: - ไมม่ ี- 

กำรเขำ้รว่มประชุมในรอบปี 2562 

 ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 4/4 ครัง้  

 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : - 

 ประชมุคณะกรรมการบรหิาร : 4/4 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง : 4/4 ครัง้ 

กำรแตง่ต ัง้/เลอืกต ัง้ใหด้ ำรงต ำแหนง่ในคณะกรรมกำรแตล่ะชุด 

  วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ให้
ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร 

วนัทีไ่ดร้บักำรเลอืกต ัง้
กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหนง่ 

(คร ัง้ลำ่สดุ) 

 คณะกรรมการบรษัิท : 24 พ.ค. 2559 28 เม.ย. 2560 

 คณะกรรมการตรวจสอบ : - - 

 คณะกรรมการบรหิาร :   7 ม.ิย. 2554 10 พ.ค. 2560 

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง : 13 พ.ค. 2559 10 พ.ค. 2560 
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ขอ้มลูกำรถอืหุน้สำมญัในบรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) 

ผูไ้ดร้บักำรเสนอชือ่เป็นกรรมกำร จ ำนวนหุน้ คดิเป็นรอ้ยละของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงท ัง้หมด 

1. นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์ - - 

2. นายคลิ ยัง ล ี 285,826,200 รอ้ยละ 17.86 

3. นายเชงิ จนิ ล ี 1,740,000   รอ้ยละ   0.11 

 

2. ขอ้มลูกำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรในบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทั/กจิกำรอืน่ๆ 

ผูไ้ดร้บักำรเสนอชือ่เป็น
กรรมกำร 

บรษิทัจดทะเบยีน 

บรษิทั/กจิกำรอืน่ 
(ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) 

กำรด ำรงต ำแหนง่
ในบรษิทั/กจิกำรที่

แขง่ขนัหรอื
เกีย่วเนือ่งกบั
ธรุกจิของบรษิทั 

จ ำนวน 
ประเภท
กรรมกำร 

1. นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์ ไมม่ ี ไมม่ ี บจ. ดาคอน อนิสเป็คชัน่ เทคโนโลยีส่ ์
 กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
 
บจ. ซันไชน์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
 กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

ไมม่ ี

2. นายคลิ ยัง ล ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

3. นายเชงิ จนิ ล ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

 

3. ขอ้มลูของผูไ้ดร้บักำรเสนอชือ่เป็นกรรมกำรอสิระ 

บรษัิทไดก้ าหนดนิยามกรรมการอสิระของบรษัิท ซึง่เท่ากับขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ หรอืตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในเรือ่งการถอืหุน้ในบรษัิท คอื กรรมการ
อสิระของบรษัิทตอ้งถอืหุน้ในบรษัิทไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด นอกจากนี้ ผูท้ ีจ่ะเสนอ
แตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระมคีวามสัมพันธใ์นลักษณะอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์

รำยชือ่ผูไ้ดร้บัเสนอชือ่ซ ึง่มี
คณุสมบตัเิป็นกรรมกำรอสิระ 

นำยบุญชว่ย กอ่กจิโรจน ์

การถอืหุน้ในบรษัิท 

- จ านวนหุน้ 

- สัดสว่นของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

การเป็นญาตสินทิกับผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษัิท ไมม่ ี

การมคีวามสัมพันธใ์นลักษณะดงัตอ่ไปนี้กับบรษัิทหรอืนติบิคุคลทีอ่าจมี
ความขัดแยง้ในปัจจบัุนหรอืในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา 

- เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษา
ทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจ า 

- เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบัญช ีหรอื ทีป่รกึษากฎหมาย) 

- มคีวามสัมพันธท์างธุรกจิ (เชน่ การซือ้ / ขายวัตถุดบิ/สนิคา้/บรกิาร/การ
ใหกู้ย้มืเงนิหรอืการกูย้มืเงนิ) โดยระบขุนาดของรายการดว้ย 

 
 
 

ไมม่ ี

 
 

ไมม่ ี
 

ไมม่ ี
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

ขอ้มลูบคุคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชือ่ใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรใหม ่

  นำยมำยงัซบั ซอง    

ต ำแหนง่ปจัจบุนั : ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารดา้นการเงนิ / 

กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 

อำย ุ : 52 ปี 

สญัชำต ิ : เกาหลใีต ้

คณุวฒุกิำรศกึษำ : ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร,์ Yonsei University, Korea 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

 ปี 2562 – ปัจจบัุน 

    

 ปี 2560 – 2561  

      

 ปี 2556 – 2560 

 

 ปี 2552 – 2555 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 

ขอ้บงัคบับรษิทัเฉพำะทีเ่กีย่วกบักำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

 

กำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 31  คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจ าปีภายในสี ่(4) เดอืน นับแต่วัน

ส ิน้สดุของรอบปีบัญชขีองบรษัิท  

การประชมุผูถ้ือหุน้คราวอืน่นอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชมุวสิามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการ ประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้สดุแตจ่ะเห็น สมควร  

ผูถ้อืหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิ (10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได ้

ทัง้หมด จะเขา้ชือ่กันท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้

แตต่อ้งระบเุรือ่ง และเหตผุลในการทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ัดเจนในหนังสอืดังกล่าวดว้ย ในกรณีเชน่นี้ 

คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วันนับแตวั่นทีไ่ดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้  

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไมจั่ดใหม้กีารประชุม ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่

เขา้ชือ่กันหรือผูถ้อืหุน้คนอืน่ๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามทีบั่งคับไวนั้้นจะเรยีก ประชมุเองก็ไดภ้ายในสีส่บิ

หา้ (45) วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเชน่นี้ใหถ้ือว่าเป็นการประชมุผูถ้อืหุน้ที่

คณะกรรมการเรยีกประชมุ โดยบรษัิทตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยอันจ าเป็นทีเ่กดิจากการจัดใหม้กีารประชมุ

และอ านวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการ เรยีกประชมุเพราะผูถ้ือหุน้ตามวรรคสีค่รัง้ใด จ านวนผูถ้ือ

หุน้ซ ึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ ประชมุตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 33 ผูถ้ือหุน้ตามวรรคสี่ตอ้งร่วมกัน

รับผดิชอบชดใชค้า่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการจัดใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้กบ่รษัิท 

ขอ้ 32 ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสอืนัดประชมุโดยระบสุถานที ่วัน เวลา ระเบยีบ

วาระการประชมุ และเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่า 

เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัต ิ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี  รวมทั ้งความเห็นของ

คณะกรรมการในเรือ่งดังกลา่ว และจัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) วันกอ่นวัน

ประชมุ ทัง้นี้ ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสอืพมิพ์กอ่นวันประชมุไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วัน 

เป็นเวลาตดิตอ่กันไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วัน 

ทัง้นี้ สถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระชมุจะอยูใ่นจังหวัดอันเป็นทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ของบรษัิท หรอืทีอ่ ืน่ใดตามที่

คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

ขอ้ 33 ในการประชมุผูถ้ือหุน้ ตอ้งมผีูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ (หากม)ี มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 

ยีส่บิหา้ (25) คน หรอืไมน่อ้ยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถ้ือหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นับรวมกันได ้

ไมน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมือ่ลว่งเวลานัดไปแลว้ถงึหนึง่ (1) ชั่วโมง จ านวนผูถ้ือหุน้ 

ซึง่มาเขา้ร่วมประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามทีก่ าหนดไวใ้นวรรคหนึง่ หากวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีก

นัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชมุเป็นอันระงับไป ถา้การประชมุผูถ้ือหุน้นั้นมใิชเ่ป็นการเรยีกประชมุ

เพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหนั้ดประชมุใหม ่และในกรณีนี้ใหส้ง่หนังสอืนัดประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ด 

(7) วันกอ่นวันประชมุ ในการประชมุครัง้หลังนี้ไมบั่งคับวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 34  ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผูถ้ือหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชมุ หรือไม่

สามารถปฏบัิตหินา้ทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชมุ ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ 

หรอืมแีตไ่มอ่ยูใ่นทีป่ระชมุ หรอืไมส่ามารถปฏบัิตหินา้ทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชมุเลอืกผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุคนใดคน

หนึง่มาเป็นประธานในทีป่ระชมุดังกลา่ว 
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ขอ้ 35   ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืว่าหุน้หนึง่ (1) มเีสยีงหนึง่ (1) และผูถ้ือหุน้คนใดมี

สว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ นอกจากการออก

เสยีงเลอืกตัง้กรรมการ และมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดังตอ่ไปนี้ 

(1) ในกรณีปกต ิใหถ้ือคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซ ึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสยีงเทา่กัน ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ข ึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังตอ่ไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือ

หุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคัญใหแ้กบ่คุคลอืน่ 

(ข) การซือ้หรอืรับโอนกจิการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทมหาชนอืน่มาเป็นของบรษัิท 

(ค) การท า แกไ้ข หรอืยกเลกิสัญญาเกีย่วกับการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่น

ทีส่ าคัญ การมอบหมายใหบ้คุคลอืน่ใดเขา้จัดการธุรกจิของบรษัิท หรอืการควบรวมกจิการ

กับบคุคลอืน่โดยมวัีตถุประสงคเ์พือ่การแบง่ผลก าไรขาดทนุกัน 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บังคับของบรษัิท 

(จ) การเพิม่หรอืลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิท 

(ฉ) การเลกิบรษัิท  

(ช) การออกหุน้กูข้องบรษัิท 

(ซ) การควบรวมกจิการบรษัิทกับบรษัิทอืน่ 

ขอ้ 36 กจิการทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปีพงึเรยีกประชมุมดีังนี้ 

(1) พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษัิทในรอบปีทีผ่่านมา 

(2) พจิารณาอนุมัตงิบดลุ และบัญชกี าไรขาดทนุ 

(3) พจิารณาอนุมัตจัิดสรรเงนิก าไร 

(4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ  

(5) พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(6) พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละก าหนดจ านวนเงนิคา่สอบบัญช ีและ 

(7) กจิการอืน่ ๆ 

 

เงนิปนัผลและเงนิส ำรอง 

ขอ้ 44  หา้มจา่ยเงนิปันผลจากเงนิประเภทอืน่นอกจากเงนิก าไร ในกรณีทีบ่รษัิทยังมยีอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมใิห ้

จา่ยเงนิปันผล 

เงนิปันผลนั้นใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กัน เวน้แต่ในกรณีบรษัิทออกหุน้บุรมิสทิธแิละก าหนดให ้

หุน้บุรมิสทิธิไดรั้บเงินปันผลแตกต่างจากหุน้สามัญ ใหจั้ดสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว ้โดยการจ่าย 

เงนิปันผลตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมือ่เห็นว่าบรษัิทมีผลก าไร

สมควรพอทีจ่ะท าเชน่นัน้ และเมือ่ไดจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลแลว้ ใหร้ายงานการจา่ยเงนิปันผลดังกลา่วให ้

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุผูถ้อืหุน้คราวตอ่ไป 

การจ่ายเงนิปันผลใหก้ระท าภายในหนึง่ (1) เดอืน นับแตวั่นทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ หรอืทีป่ระชมุคณะกรรมการ

ลงมต ิแลว้แต่กรณี ทัง้นี้ ใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยังผูถ้ือหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกลา่วการจา่ยเงนิปันผล

นัน้ในหนังสอืพมิพเ์ป็นเวลาตดิตอ่กันไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วันดว้ย 

ขอ้ 45  บรษัิทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสุทธิ

ประจ าปี หักดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสบิ 

(10) ของทนุจดทะเบยีน 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 
 

วธิกีำรลงทะเบยีน กำรเขำ้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ กำรมอบฉนัทะ และกำรออกเสยีงลงคะแนน 
 
1. กำรลงทะเบยีน 

ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบยีนและยืน่เอกสารหรอืหลักฐานเพือ่การตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชมุ

กอ่นเวลาประชมุไดต้ัง้แตเ่วลา 12.30 น. ของวันพฤหัสบดทีี ่16 กรกฎาคม 2563 

 

2. กำรเขำ้ประชุมดว้ยตนเอง 

ใหแ้สดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรประจ าตัวขา้ราชการฉบับจรงิ หรอืหนังสอืเดนิทางฉบับจรงิ (กรณีผูถ้ือ

หุน้เป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแกไ้ขชื่อ-สกุล ตอ้งแสดงหลักฐานรับรองการ

เปลีย่นแปลงดังกลา่วดว้ย  

 

3. กำรมอบฉนัทะ 

 ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนตามแบบหนังสอืมอบฉันทะทีแ่นบมาพรอ้มกันนี้ 

 กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้ับกรรมการอสิระ สามารถมอบฉันทะให ้: 

1)  นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน์ กรรมการอสิระและประธานกรรมการ เป็นผูรั้บมอบฉันทะ หรอื 

2)   นายนพดล ธรีะบตุรวงศก์ลุ  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูรั้บมอบฉันทะ หรอื 

3)  รศ. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  เป็นผูรั้บมอบฉันทะ หรอื 

4)  นายจมุพต กาญจนปัญญาคม กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  เป็นผูรั้บมอบฉันทะ 

 เพื่อความสะดวก โปรดสง่หนังสอืมอบฉันทะและเอกสารหรอืหลักฐานมายังบรษัิท ภายในวันอังคารที ่14 

กรกฎาคม 2563 โดยกรอกขอ้มลูและลงลายมอืชือ่ใหค้รบถว้น หากมกีารแกไ้ขหรอืขดีลบขอ้ความทีส่ าคัญ 

ผูม้อบฉันทะตอ้งลงนามก ากับไวท้กุแหง่ หนังสอืมอบฉันทะตอ้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 

เอกสำรทีต่อ้งใชป้ระกอบกำรมอบฉนัทะ 

 

(1) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดำ  

ผูม้อบฉันทะจะตอ้งจัดสง่เอกสารและผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงเอกสารดังตอ่ไปนี้ 

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

แสตมป์เรยีบรอ้ยแลว้ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (ในกรณีผูม้อบ

ฉันทะเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูม้อบฉันทะ พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉันทะ 

 ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวขา้ราชการฉบับจรงิ หรือหนังสอื

เดนิทางฉบับจรงิ (ในกรณีผูม้อบฉันทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพือ่ลงทะเบยีน 

(2) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนติบิุคคล  

ผูม้อบฉันทะจะตอ้งจัดสง่เอกสารและผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงเอกสารดังตอ่ไปนี้ 

 หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามผูกพันนิต ิ

บคุคลตามหนังสอืรับรองนติบิคุคล พรอ้มประทับตราส าคัญของนติบิคุคล (ถา้ม)ี และปิดอากรแสตมป์

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (ในกรณีผูม้อบ

ฉันทะเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูม้อี านาจลงนามในหนังสอืมอบฉันทะ พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย ใหแ้นบส าเนาหนังสอืรับรองนิตบิุคคลซึง่

รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามผูกพันนิตบิุคคลนั้น พรอ้มประทับตราส าคัญของนิตบิุคคล 

(ถา้ม)ี มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน 

 กรณีผูม้อบอ านาจเป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ ใหแ้นบส าเนาหนังสอืรับรองการเป็นนิต ิ

บคุคลซึง่ออกโดยหน่วยราชการทีม่อี านาจของประเทศทีน่ติบิคุคลนั้นตัง้อยู่ หนังสอืรับรองการเป็นนิต ิ

บคุคลดังกลา่วจะตอ้งผา่นการรับรองจากโนตารพัีบลคิ (Notary Public) หรอืหน่วยราชการทีม่อี านาจ มี

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน 
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 ส าหรับนิตบิุคคลต่างประเทศ เอกสารใดทีม่ไิดม้ตีน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะตอ้งจัดท าค าแปลเป็น

ภาษาอังกฤษแนบมาพรอ้มกันดว้ย และใหผู้ม้อี านาจลงนามผูกพันนิตบิุคคลนั้น ลงนามรับรองความ

ถูกตอ้งของค าแปล 

 ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวขา้ราชการฉบับจรงิ หรือหนังสอื

เดนิทางฉบับจรงิ (ในกรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพือ่ลงทะเบยีน 

(3) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นคสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยทีร่บัฝำกและดูแลหุน้ของบรษิทั

ใหแ้ก่ผูล้งทุนตำ่งประเทศที่เป็นผู ้ถือหุน้ที่ปรำกฎชื่อในทะเบียน ไดแ้ต่งต ัง้ผู ้รบัมอบฉนัทะเขำ้

ประชุมตำมหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

ผูม้อบฉันทะจะตอ้งจัดสง่เอกสารและผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงเอกสารดังตอ่ไปนี้ 

 หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ซ ึง่เป็นนักลงทนุตา่งประเทศมอบหมายใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็น

ผูด้ าเนนิการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน 

 หนังสือยืนยันว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกจิเป็นคัสโตเดียน 

(Custodian) มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน 

 เอกสารใดขา้งตน้ทีม่ไิดม้ตีน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะตอ้งจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษ แนบมา

พรอ้มกันดว้ย และใหบุ้คคลที่อา้งองิเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผูม้ีอ านาจกระท าการแทนบุคคล

ดังกลา่วลงนามรับรองความถูกตอ้งของค าแปลดว้ย 

 ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงบัตรประชาชน หรอืบัตรประจ าตัวขา้ราชการฉบับจรงิ หรอืหนังสอืเดนิทางฉบับ

จรงิ (ในกรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพือ่ลงทะเบยีน 

 

4. กำรออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

4.1 กำรออกเสยีงลงคะแนน 

การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยใหนั้บหนึง่หุน้เป็นหนึง่เสยีง บรษัิทจะมอบบัตร

ลงคะแนนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะ เมือ่ลงทะเบยีนผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยในบัตรลงคะแนนนั้น 

บรษัิทจะพมิพจ์ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะมสีทิธอิอกเสยีง แยกรายวาระในบัตร

ลงคะแนน 

4.2 วธิปีฏบิตัใินกำรลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวำระ 

1) กรณีทีผู่ถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ประธานฯ จะเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมตใินแต่ละวาระ โดยจะ

สอบถามทีป่ระชมุวา่ มผีูถ้อืหุน้ท่านใดไมเ่ห็นดว้ยหรืองดออกเสยีง หากมผีูถ้ือหุน้ท่านใดยกมอืไม่เห็น

ดว้ยหรอืงดออกเสยีงในวาระนั้นจะใชว้ธิลีงคะแนนเสยีงแบบใชบั้ตรลงคะแนนเสยีง และเจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทจะรับบัตรลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้เพือ่น ามาใชใ้นการนับคะแนนเสยีงตอ่ไป 

2) กรณีทีผู่ถ้ ือหุน้มอบฉันทะใหม้าประชมุแทน ใหถ้ือการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระทีผู่ถ้ือหุน้ได ้

ออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนังสือมอบฉันทะที่ผูเ้ขา้ประชุมไดย้ืน่ต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัท ในตอน

ลงทะเบยีนเป็นคะแนนเสยีงทีใ่ชนั้บเป็นมตทิีป่ระชมุ 
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ข ัน้ตอนการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี

บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน)

วนัพฤหสับดทีี ่16 กรกฎาคม 2563

๐  แสดงหนังสอืมอบฉันทะและเอกสารทีถู่กตอ้งครบถว้น

๐  หนังสอืเชญิประชมุ (เพื่อความสะดวกในการลงทะเบยีน

    กรณุาน าหนังสอืเชญิประชมุทีม่ ีBarcode มาในวนัประชมุ)

๐  แสดงส าเนาเอกสารแสดงตนของผูม้อบฉันทะและผูรั้บ

    มอบฉันทะซึง่รับรองส าเนาถูกตอ้ง ทัง้นี ้ผูรั้บมอบฉันทะ

    โปรดแสดงเอกสารแสดงตนของผูรั้บมอบฉันทะ ณ จดุ

    ลงทะเบยีน

* กรณุาสง่บตัรลงคะแนนทุกวาระคนืตอ่เจา้หนา้ทีบ่รษัิทเมือ่เสร็จสิน้การประชมุ

บรษัิทจัดใหม้อีาสาสมัครเป็น

สกัขพียาน เพื่อท าหนา้ทีด่แูล

และตรวจสอบการนับคะแนนเสยีง

ในการประชมุผูถ้อืหุน้ เพื่อใหก้าร

ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างโปรง่ใส

ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบั

บรษัิท

   ๐  เอกสารแสดงตนเอง

   ๐  หนังสอืเชญิประชมุ 

         (เพื่อความสะดวกในการ

       ลงทะเบยีน กรณุาน าหนังสอื

       เชญิประชมุทีม่ ีBarcode 

       มาในวนัประชมุ)

ลงนามในใบลงทะเบยีน

รับบตัรลงคะแนน

ผูถ้อืหุน้ บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากัด (มหาชน)

มาดว้ยตนเอง ผูรั้บมอบฉันทะ

ลงทะเบยีนมาดว้ยตนเอง

(เริม่ 12.30 น.)

ลงทะเบยีนผูรั้บมอบฉันทะ

(เริม่ 12.30 น.)

ตรวจเอกสารมอบฉันทะ

บรษัิทลงทะเบยีน

การประชมุผูถ้อืหุน้

ดว้ยระบบ Barcode

เจา้หนา้ทีเ่ก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูค้ดัคา้น

หรอืงดออกเสยีง

รายงานผลคะแนนตอ่ทีป่ระชมุ

เขา้หอ้งประชมุ

ประธานเปิดประชมุ

(เวลา 13.30 น.)

ประธานเสนอวาระการประชมุ

ตามล าดบั

กรณีทีม่ผีูค้ดัคา้นหรอืงดออกเสยีงในวาระใดๆ

ใหย้กมอืและกรอกบตัรลงคะแนน

(ส าหรับผูค้ดัคา้นหรอืงดออกเสยีง)
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ขอ้มลูกรรมกำรอสิระเพือ่พจิำรณำเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
 
1.   นำยบุญชว่ย กอ่กจิโรจน ์: กรรมการอสิระและประธานกรรมการ 

อาย ุ54 ปี 

ทีอ่ยู ่99/188 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจันทรเกษม เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 

สว่นไดเ้สยีในวาระทีจ่ะพจิารณา:  

 วาระที ่4   พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ 

 วาระที ่6   พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

 

 สว่นไดเ้สยีพเิศษ:  -ไมม่-ี 

 

2.  นำยนพดล ธรีะบุตรวงศก์ลุ : กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ53 ปี 

ทีอ่ยู ่21/51 หมู ่2 ถนนพุทธมณฑลสาย1 แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 10170 

สว่นไดเ้สยีในวาระทีจ่ะพจิารณา:   

 วาระที ่6   พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

 

       สว่นไดเ้สยีพเิศษ:  -ไมม่-ี 

 

3.  รศ. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ : กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ57 ปี 

ทีอ่ยู ่20/58 หมูบ่า้นแกรนดค์าแนล ถนนประชาชืน่ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 

สว่นไดเ้สยีในวาระทีจ่ะพจิารณา:   

 วาระที ่6   พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

 

      สว่นไดเ้สยีพเิศษ:  -ไมม่-ี 

 

4.  นำยจมุพต กำญจนปญัญำคม : กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ69 ปี 

ทีอ่ยู ่52/22 เมอืงทองธานี ซอย 28 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 

สว่นไดเ้สยีในวาระทีจ่ะพจิารณา:   

 วาระที ่6   พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

 

       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                            

 
อยู่บา้นเลขที่ 
Address                  
 
เป็นผูถ้อืหุน้ของ   บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) (“บรษัิท”)  
being a shareholder of   BJC Heavy Industries Public Company Limited (“The Company”) 

 

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้ส ิน้รวม        ..................................................หุน้  
holding the total amount of                     shares  
       
หุน้สามัญ                 ..................................................หุน้   
Ordinary share                       shares  
  
หุน้บุรมิสทิธ ิ               ..................................................หุน้      
Preferred share                                    shares  

 
 

บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) 
กำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 

วนัพฤหสับดทีี ่16 กรกฎำคม 2563 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 2020 

on Thursday 16th July 2020 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 ่อนิดสัทร ี 
I/We     a shareholder or proxy holder of  

BJC Heavy Industries Pcl.                                                 
หมายเลขบัตรประชาชน ………...…………..……………………………………… ไดม้าเขา้ร่วมประชมุดังกลา่วขา้งตน้ 
the identification number attend the above mentioned meeting.   

                                                          
                                        

 

     ลงชือ่....................................................... ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 
     Sign                       Meeting Attendant 
          (........................................................) 

 
 
 

เพือ่ควำมสะดวกในกำรลงทะเบยีน โปรดน ำเอกสำรฉบบันีม้ำแสดงตอ่พนกังำนลงทะเบยีนในวนัประชุม 
บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บลงทะเบยีนในกรณีทีเ่อกสารหรอืหลักฐานไมค่รบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งหรอืไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข 

 
For your convenience, kindly present this document to our staff at the meeting for registration. 

The Company reserves the right not to register if document is uncompleted, uncorrected or unqualified. 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  
(แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น) 

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

 

 เขียนท่ี   
 วนัท่ี             เดือน                            พ.ศ.  

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

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั บีเจซี เฮฟว่ี อินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม  หุน้ 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง ดงัน้ี  

หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ 
 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 2563 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 101  บริษทั บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 594 หมู่ 4 ต าบลมะขามคู ่อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

 
ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( )  ( ) 
 
ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( )  ( ) 
 

 

หมายเหตุ :  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงคะแนน ไม่สามารถแบ่ง 
แยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

ติดอากร

แสตมป์  

20 บาท 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  

(แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

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

 
 เขียนท่ี   
 วนัท่ี             เดือน                            พ.ศ.  

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

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั บีเจซี เฮฟว่ี อินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม  หุน้ 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง ดงัน้ี  

หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 

 (3)  ขอมอบฉนัทะให้ 
 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 2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม 101  บริษทั บีเจซี เฮฟวี ่ อินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 594 หมู่ 4 ต าบลมะขามคู ่อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 วาระที่ 1 เร่ือง รับทราบผลการด าเนินงานในปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562 
             วาระน้ีเป็นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
 
 วาระที ่2 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 
 

ติดอากร

แสตมป์  

20 บาท 
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 วาระที ่3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผลและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

 วาระที ่4 เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
1. นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

2. นายคิล ยงั ลี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

3. นายเชิง จิน ลี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่5 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จ านวน 1 ท่าน 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่7 เร่ือง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่8 เร่ือง พิจารณาอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

      (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ี ท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน

หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 

ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( )  ( ) 
 

 
ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( )  ( ) 
 
 

หมายเหตุ :  1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบ

ประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีเจซี เฮฟวี ่อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม 101  บริษทั 
บีเจซี เฮฟวี่ อินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 594 หมู่ 4 ต าบลมะขามคู ่อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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

 วาระที่ เร่ือง   

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที่ เร่ือง   

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

 วาระที่ เร่ือง   

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

 วาระที่ เร่ือง   

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

 วาระที่ เร่ือง   

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

 วาระที่  เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ (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   
 วนัท่ี             เดือน                            พ.ศ.  

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

หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 

 (2)  ขอมอบฉนัทะให้ 
 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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 101  บริษทั บีเจซี เฮฟวี ่อินดัสทรี จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 594 หมู่ 4 ต าบลมะขามคู ่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 รับทราบผลการด าเนินงานในปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562  
  วาระน้ีเป็นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

 

 วาระที ่2 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  

 

 วาระที ่3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผลและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

      (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  

 

 วาระที ่4 เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
1. นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ 

 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  
2. นายคิล ยงั ลี 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  
3. นายเชิง จิน ลี 
 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  

 

 วาระที ่5 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จ านวน 1 ท่าน 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  
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 วาระที ่7 เร่ือง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย                 เสียง       ไม่เห็นดว้ย                 เสียง      งดออกเสียง                 เสียง  

 

  วาระที ่8 เร่ือง พิจารณาอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

      (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 

 
ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( )  ( ) 
 
 

ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( )  ( ) 
 

หมายเหตุ :  1. หนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้ง
ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 

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

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบ

ประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีเจซี เฮฟวี ่อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 
 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม 101  บริษทั บีเจ
ซี เฮฟวี ่ อินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 594 หมู่ 4 ต าบลมะขามคู ่ อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

--------------------------------- 
 
 วาระที่ เร่ือง   

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง   งดออกเสียง                      เสียง 
 
 วาระที่ เร่ือง   

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง   งดออกเสียง                      เสียง 
 
 วาระที่ เร่ือง   

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง   งดออกเสียง                      เสียง 
 
 วาระที่ เร่ือง   

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง   งดออกเสียง                      เสียง 
 
 วาระที่ เร่ือง   

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง   งดออกเสียง                      เสียง 
 
 วาระที่  เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ) 

ช่ือกรรมการ  
 เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง   งดออกเสียง                      เสียง 

ช่ือกรรมการ  
 เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง   งดออกเสียง                      เสียง 

ช่ือกรรมการ  
 เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง   งดออกเสียง                      เสียง 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 9 

 
แบบฟอรม์ขอรบัรำยงำนประจ ำปีและงบกำรเงนิ 

 

บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) 
 

 

ขา้พเจา้   

          เป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ ของบรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 

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

 

มคีวามประสงคข์อรับรายงานประจ าปีและงบการเงนิ ประจ าปี 2562 โดยขอใหจั้ดสง่เอกสารตามทีอ่ยูด่งันี ้

   

  

  

 รหัสไปรษณีย ์ 
  

กรุณากรอกรายละเอยีดดา้นบนใหค้รบถว้น จัดสง่ไดท้ี ่

 อเีมล ์ir@bjc1994.com   

 ยืน่ใหก้ับเจา้หนา้ทีรั่บลงทะเบยีน บรเิวณหนา้สถานทีจั่ดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 

      

 

 

วธิกีำรใช ้QR Code ดำวนโ์หลดเอกสำร  

 

ส าหรับระบบปฏบัิตกิาร IOS 

1. เปิดกลอ้งบนมอืถอื 

2. สแกน (หันกลอ้งไปที)่ QR Code 

3. หนา้จอจะมขีอ้ความ (Notification) แจง้ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดทีข่อ้ความนัน้เพือ่เขา้ดเูอกสาร 
 

นอกจากนี้ ยังสามารถใชแ้อปพลเิคชนัอืน่ๆ ในการสแกน QR Code ได ้เชน่ QR Reader, Facebook, LINE เป็นตน้ 

 

ส าหรับระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด ์

1. เปิดแอปพลเิคชนั LINE 

2. เลอืก “เพิม่เพือ่น” 

3. เลอืก QR Code 

4. สแกน (หันกลอ้งไปที)่ QR Code เพือ่เขา้ดเูอกสาร 

นอกจากนี้ ยังสามารถใชแ้อปพลเิคชนัอืน่ๆ ในการสแกน QR Code ได ้เชน่ QR Reader, Facebook เป็นตน้ 

 

 

 

mailto:ir@bjc1994.com
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10 

 

มำตรกำรและแนวทำงปฏบิตัใินกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ 

ภำยใตส้ถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่

อนิดัสทร ีจ ากัด (มหาชน) มคีวามตระหนักและหว่งใยตอ่สถานการณ์ดังกลา่ว เพือ่เป็นการป้องกันและลดความเสีย่ง

ในการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จงึขอแจง้มาตรการและแนวทางปฏบัิตใินการประชมุสามัญผู ้

ถอืหุน้ ดังนี้ 

1. กรณีผูถ้อืหุน้ไมป่ระสงคจ์ะมำประชุมดว้ยตนเอง 

1.1 ขอความร่วมมอืผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหแ้กก่รรมการอสิระของบรษัิทแทนการเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง โดยสง่

หนังสอืมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายัง ส านักเลขานุการบรษัิท บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่

อนิดัสทรี จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 594 หมู่ 4 ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 

ภายในวันอังคารที ่14 กรกฏาคม 2563 

1.2 ผูถ้ือหุน้สามารถสง่ค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกับวาระการประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 ล่วงหนา้ โดยกรุณา

ระบคุ าถามพรอ้มระบชุือ่ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท ์อเีมล ์(ถา้ม)ี ผ่านชอ่งทางอเีมล ์ir@bjc1994.com 

หรอื สง่มาพรอ้มกับหนังสอืมอบฉันทะ ภายในวันอังคารที ่14 กรกฏาคม 2563 โดยบรษัิทขอสงวนสทิธใิห ้

เฉพาะผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ณ วันก าหนดสทิธริายชือ่ผูถ้อืหุน้ (Record Date) เพือ่

ก าหนดสทิธใินการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้เทา่นัน้  

2. กรณีผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมำประชุมดว้ยตนเอง 

ผูถ้อืหุน้จะตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายและมาตรการตา่งๆ ทีอ่อกโดยหน่วงานของรัฐอย่างเคร่งครัด โดยการเขา้ร่วม

ประชมุผูถ้ือหุน้มอิาจยกขึน้อา้งเป็นขอ้ยกเวน้ความรับผดิชอบในกรณีทีท่่านกระท าการฝ่าฝืนบทบัญญัตขิอง

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและยอมรับความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิข ึน้จากการเดนิทางมาเขา้ร่วมประชมุ ทัง้นี้ บรษัิทขอ

ความร่วมมอืจากผูถ้อืหุน้ปฏบัิตติามมาตรการ ดังนี้ 

2.1 ก่อนเขา้บรเิวณหรือสถานที่จัดประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งผ่านการคัดกรองตามแนวปฏบัิตขิองกรม

ควบคมุโรค และกรอกแบบสอบถามตามความจรงิเพือ่การคัดกรองกอ่นเขา้ในบรเิวณสถานทีจั่ดประชมุตาม

เอกสารแนบ เพือ่ความสะดวกกรุณากรอกเอกสารมาล่วงหนา้ ในกรณีทีท่า่นปกปิดขอ้มูลดา้นสุขภาพหรือ

ประวัตกิารเดนิทางจะเป็นการกระท าความผดิตามพระราชบัญญัตโิรคตดิตอ่ พ.ศ. 2558  

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุทีผ่่านการคัดกรองจะตอ้งตดิสัญญลักษณ์ไวต้ลอดเวลาทีอ่ยูใ่นพืน้ทีข่องบรษัิท  

2.2  บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มใ่หเ้ขา้บรเิวณบรษัิท/พืน้ทีป่ระชมุส าหรับผูท้ีไ่มผ่่านการคัดกรอง ไดแ้ก ่ 

 ผูท้ีม่อีณุหภมูติัง้แต ่37.5 องศาเซลเซยีสขึน้ไป 

 ผูม้ไีขห้รอืมอีาการทีอ่าจสงสัยวา่จะตดิเชือ้ COVID-19 หรอืมอีาการเกีย่วกับทางเดนิหายใจ 

 ผูท้ี่เดนิทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตตดิโรคตดิต่ออันตรายตามประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ เรือ่งทอ้งทีน่อกราชอาณาจักรทีเ่ป็นเขตตดิโรคตดิต่ออันตรายฯ นอ้ยกว่า 14 วันนับ

จากวันทีเ่ดนิทางกลับ รวมถงึเป็นผูต้ดิตอ่ใกลช้ดิกับบุคคลเดนิทางไปหรอืกลับจากประเทศทีเ่ป็น

เขตตดิโรคตดิตอ่อันตรายฯ นอ้ยกวา่ 14 วันนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับ 

ในกรณีผูท้ีไ่มผ่่านการคัดกรองเป็นผูถ้ือหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอืน่หรือกรรมการ

อสิระเขา้ร่วมประชมุแทนได ้

2.3 ขอความร่วมมอืใหทุ้กท่านเตรียมหนา้กากอนามัยมาดว้ยและสวมหนา้กากอนามัยของตนเองตลอดเวลาที่

เขา้ร่วมประชมุ บรษัิทขอสงวนสทิธไิมอ่นุญาตใหผู้ถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีไ่ม่สวมหนา้กากอนามัยเขา้

หอ้งประชมุโดยเด็ดขาด 

2.4 การตอ่แถว ณ จดุคัดกรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบยีน จะเวน้ระยะหา่ง 1 เมตร 
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2.5  บรษัิทจะจัดทีน่ั่งในหอ้งประชมุโดยมรีะยะหา่งระหวา่งเกา้อีอ้ยา่งนอ้ย 1 เมตร ท าใหส้ามารถรองรับผูถ้อืหุน้

และผูรั้บมอบฉันทะไดป้ระมาณ 40 ทีน่ั่ง โดยจะใหส้ทิธผิูเ้ขา้ร่วมประชมุทีม่าลงทะเบยีนกอ่น เมือ่ทีน่ั่งเต็ม

แลว้ทา่นผูถ้อืหุน้จะไมส่ามารถเขา้พื้นทีก่ารประชมุได ้จงึขอความร่วมมอืผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองใน

การมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทแทนการเขา้ร่วมประชมุ 

2.6  เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจงึไม่จัดเตรียม

ไมโครโฟนส าหรับการสอบถาม ขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุทีป่ระสงคจ์ะสอบถามในที่ประชุมส่งค าถามโดย

เขยีนเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษัิททีจ่ดุลงทะเบยีน หรอืส่งในหอ้งประชมุ แทนการ

สอบถามทางไมโครโฟน 

2.7  บรษัิทของดการแจกอาหาร เครือ่งดืม่ และงดรับประทานอาหารในบรเิวณจัดการประชมุโดยเด็ดขาด เพื่อ

ลดความเสีย่งในการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัส 

 

 

ในกรณีสถานการณ์มกีารเปลีย่นแปลง หรอืมขีอ้ก าหนดเกีย่วกับการจัดประชมุผูถ้อืหุน้จากหน่วยงานของรัฐ

เพิม่เตมิ บรษัิทจะท าการแจง้ผ่านทางเว็บไซด ์www.bjc1994.com รวมถงึสือ่ตา่งๆ ตามความเหมาะสมตอ่ไป 

ทัง้นี้ หากมคีวามล่าชา้ในการคัดกรองและการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ  บรษัิทตอ้งขออภัยในความไม่

สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 11 

 

แผนทีส่ถำนทีจ่ดักำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 
 

บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) 

หอ้งประชุม 101 

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

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

 

 

 

 

 


