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ที ่บเีจซ/ีตลท 2564-002 

 
วันที ่25 กมุภาพันธ ์2564 

 

 
เรือ่ง ก าหนดวันประชุมและระเบยีบวาระการประชุมส าหรับการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 และการจ่ายเงนิ   

ปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2563 
 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ัดการ 

 ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 1/2564 ของบรษัิท บีเจซ ีเฮฟวี่ อนิดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (“บรษิทั”) 
ประชมุเมือ่วันที ่25 กมุภาพันธ ์2564 เวลา 14.00 น. ไดม้มีตเิห็นชอบและอนุมัตใินเรือ่งตา่งๆ ดังนี้ 

 

ก าหนดวันประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในวันที ่23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชมุผ่าน
สือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM) รายละเอยีดจะแจง้ใหท้ราบในหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ภายหลัง 

 

1. ก าหนดใหวั้นที ่16 มนีาคม 2564 เป็นวันใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ (Record Date) ในการเขา้ร่วมประชมุ  

2. ก าหนดวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 จ านวน 8 วาระ ดังนี้ 

 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่16 
กรกฏาคม 2563 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหร้ับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เมือ่วันที ่16 กรกฏาคม 

2563 
 

วาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานในปี 2563 และรายงานประจ าปี 2563  
 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหร้ับทราบรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปี 2563 และรายงานประจ าปี 2563 
 

 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหอ้นุมัตงิบการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 ซึง่ผา่นการตรวจสอบ

โดยผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ผ่านการสอบทานความถูกตอ้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบรษัิทไดเ้ห็นชอบแลว้ 
 

วาระที ่4   พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล ส าหรบัผลประกอบการ ปี 2563 เป็นเงนิสด 
 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรใหอ้นุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2563 เป็นเงนิสด ในอัตราหุน้

ละ 0.03 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนไมเ่กนิ 48 ลา้นบาท  
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   รายละเอยีดของการขอรับเครดติภาษีส าหรับเงนิปันผลของผูถ้ือหุน้ประเภทบุคคลธรรมดา

ตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในมาตรา 47 ทว ิแหง่ประมวลรัษฎากร เป็นดังนี้ 
 

เงนิปันผลจ านวน 0.03 บาทตอ่หุน้ จ่ายจากก าไรสะสมในสว่นของก าไรจากกจิการทีต่อ้ง

เสยีภาษีเงนิไดน้ติบิุคคลในอัตรารอ้ยละ 20  ทัง้นี้ ผูร้ับเงนิปันผลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ประเภท

บคุคลธรรมดาสามารถขอรับเครดติภาษีเงนิปันผลตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในมาตรา 47 

ทว ิแหง่ประมวลรัษฎากร  
 

   โดยจะก าหนดใหวั้นที ่16 มนีาคม 2564 เป็นวันใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ (Record Date) ในการไดร้ับ

เงนิปันผล และก าหนดจ่ายปันผลในวันที ่12 พฤษภาคม 2564 
 

   ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าว บรษัิทจะด าเนนิการภายหลังจากทีไ่ดร้ับอนุมัตจิากทีป่ระชมุ

ผูถ้อืหุน้  

 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหนง่ตามวาระ  
  

 ในปีนี้มกีรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก ่ 

   1)  นายหยัง เจนิ ล ี     

2)  นายเอกจติต ์จงึเจรญิ 

3)  นางจันทรจ์ริา สมัครไทย   
 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหอ้นุมัตแิต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านกลับเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดย

กรรมการล าดับที ่2 จะเป็นกรรมการอสิระ  เนื่องจากมคีุณสมบัตสิอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดตาม
ขอ้บังคับตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

 
 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหอ้นุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ดังนี้ 

 

  2563 2564 
การ

เปลีย่นแปลง 

  คา่ตอบแทนรายเดอืน (บาท/คน/เดอืน)       

  ประธานกรรมการ 40,000 40,000 - 

  กรรมการ 15,000 15,000 - 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 - 

  กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 - 

  คา่เบีย้ประชุม (บาท/คน/ครัง้)       

  ประธานกรรมการ 40,000 40,000 - 

  กรรมการ 15,000 15,000 - 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 - 

  กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 - 

  คา่เดนิทาง (บาท/คน/ครัง้) บรษัิทจัดหาให ้ บรษัิทจัดหาให ้ - 

  คา่ทีพ่กั (กรณีมคีวามจ าเป็น)  บรษัิทจัดหาให ้ บรษัิทจัดหาให ้ - 

  สทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ ไมม่ ี ไมม่ ี - 

  โบนสักรรมการ ไมม่ ี ไมม่ ี - 

  คา่ตอบแทนประจ าปี (รวม) ไมเ่กนิ  

3 ลา้นบาท 

ไมเ่กนิ  

3 ลา้นบาท 

- 

 
หมายเหตุ 1) เบีย้ประชมุจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุ  

 2) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารพจิารณาไมรั่บเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนในสว่นนี้ 
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วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2564 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหอ้นุมัตกิารแต่งตัง้ นายชัยยุทธ อังศุวทิยา ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที่ 3885 
หรอื นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่4563 หรอื นางสาวดรณี สม

ก าเนดิ ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่5007 หรอื นางสาวจารุณี น่วมแม ่ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต

เลขที ่5596 จากส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท และอนุมัติ
ก าหนดค่าตอบแทนปี 2564 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณากลั่นกรอง และ

คณะกรรมการบรษัิทไดเ้ห็นชอบแลว้ รายละเอยีดของคา่ตอบแทนสรุปไดด้ังนี้ 
 

คา่บรกิาร 
คา่ตอบแทน 

ปี 2563 

คา่ตอบแทน 

ปี 2564 

เปลีย่นแปลง

(บาท) 

คา่สอบบญัช ี(Audit Fee):    

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

- คา่สอบทานงบการเงนิระหวา่งกาล จ านวน 

3 ไตรมาส (บาท) 720,000 720,000 - 

- คา่สังเกตกุารณ์ตรวจนับสต็อคคงเหลอื  

(บาท/ครัง้) 30,000 30,000 - 

รวมคา่สอบบญัชสี าหรบัปี (บาท) 1,350,000 1,350,000 - 

คา่บรกิารอืน่ (Non-Audit Fee):    

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

 

 หมายเหต ุ คา่บรกิารขา้งตน้ไมร่วมคา่ใชจ่้ายอืน่ ซึง่ผูส้อบบัญชจีะเรยีกเก็บตามคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

   
 

วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

 

 
อนึ่ง บรษัิทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 และระเบียบวาระการประชุม

ดังกล่าวใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนวันประชุม ผ่านเว็บไซท ์www.bjc1994.com ทัง้นี้ ดว้ยความห่วงใยต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผูถ้ือหุน้ ทัง้ยังเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ในปีนี้ บรษัิทจงึ

ด าเนนิการจัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM) หากผูถ้อืหุน้รายใดไม่สะดวกในการเขา้ร่วมประชมุผ่าน
สือ่ผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทหรอืบุคคลอืน่ในการเขา้ร่วมประชุมแทน

ได ้

 
ทั ้งนี้  ผูถ้ือหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหนา้มายังบริษัทภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 ผ่านทาง Email : 

ir@bjc1994.com 
 

กรณีมีขอ้สอบถามหรือตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อทาง Email : ir@bjc1994.com หรือหมายเลข 

0-3301-7345 ตอ่ 131 
 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ  
 

 
 

ขอแสดงความนับถอื 

                                                                 บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากัด (มหาชน) 
 

 
 

 

  (นายเซงิ ว ูล)ี 
 กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ัดการ 

 

 

http://www.bjc1994.com/

