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วันที ่8 เมษายน 2564 
 

เรือ่ง ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจํากัด (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย   1. สําเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 
  2. รายงานประจําปี 2563 ในรูปแบบ QR Code 

 3. ขอ้มูลบุคคลที่รับการเสนอชือ่ใหเ้ขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนด
ตามวาระ 

  4. ขอ้บังคับบรษัิทเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกับการประชมุผูถ้อืหุน้ 
 5. วธิกีารลงทะเบยีน การเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ การมอบฉันทะ และการออกเสยีงลงคะแนน            

6. ขอ้มลูกรรมการอสิระเพือ่พจิารณาเป็นผูร้ับมอบฉันทะ 
    7.  แบบฟอรม์ลงทะเบยีน   

  8. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.  
  9. แบบฟอรม์ขอรับรายงานประจําปี และ/หรอื งบการเงนิ 
  10. แนวปฏบัิตกิารประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM) 
 

ดว้ยคณะกรรมการของบรษัิทไดม้ีมติใหเ้รียกประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจําปี 2564 ขึน้ในวันศุกร์ที่ 23 
เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์ณ บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจํากัด (มหาชน) เลขที ่594 
หมู่ 4 ตําบลมะขามคู่ อําเภอนคิมพัฒนา จังหวัดระยอง ตามพระราชกําหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์
พ.ศ. 2563 เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุดังต่อไปนี้ 

 
 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู ้ถอืหุน้ประจําปี 2563 เมือ่ที ่16 
กรกฎาคม 2563  

 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:   การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 วันที ่16 กรกฎาคม 2563 ทางบรษัิทไดจั้ดทํา

รายงานการประชุมเสร็จสิน้และไดนํ้าส่งกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาทีก่ฎหมาย
กําหนด นอกจากนี้บรษัิทไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซดข์องบรษัิทและได ้
จัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุฉบับนี้แลว้ โดยมรีายละเอยีดตาม สิง่ทีส่ง่
มาดว้ย 1  

 
ความเห็นคณะกรรมการ: บรษัิทไดบั้นทกึรายงานการประชุมสามัญประจําปี 2563 ไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ 

จงึเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้
ประจําปี 2563 วันที ่16 กรกฎาคม 2563  

 
การลงมต:ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมตริับรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูร้ับมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 
วาระที ่2 รบัทราบผลการดําเนนิงานในปี 2563 และรายงานประจําปี 2563 
 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:   บรษัิทไดร้ายงานผลการดําเนินงานของบรษัิทประจําปี 2563 ไวใ้นรายงานประจําปี 

2563 ที่ไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชุมฉบับนี้แลว้ โดยมรีายละเอยีด
ตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้รับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2563 

และรายงานประจําปี 2563  
 
การลงมต:ิ วาระนี้เป็นการรับทราบ จงึไมม่กีารลงมตใินวาระนี้ 
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วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิสําหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:   พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และขอ้บังคับขอ้ 40 

กําหนดว่าคณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการทํางบดุลและบัญชกํีาไรขาดทุน ณ วันสิน้สุด
ของรอบปีบัญชขีองบรษัิท เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของ
บรษัิทสําหรับปี 2563 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 ซึง่ไดร้ับการตรวจสอบจากผูส้อบ
บัญชรีับอนุญาตแลว้ โดยผูส้อบบัญชไีดแ้สดงความเห็นว่า งบการเงนิดังกล่าวไดแ้สดง
ฐานะการเงนิของบรษัิท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดําเนนิงานและกระแส
เงนิสดสําหรับปีสิน้สุดวันเดียวกัน โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทไดส้อบทานงบการเงนิ
ดังกล่าวเรียบรอ้ยแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงนิซึง่เป็นส่วนหนึ่งของ
รายงานประจําปี 2563 ซึง่ไดจั้ดส่งใหผู้ถ้ือหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุฉบับนี้แลว้ 
โดยมรีายละเอยีดตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2  

 
 ฐานะทางการเงนิและผลการดําเนนิงานของบรษัิทในปี 2563 ทีผ่่านมา สรุปสาระสําคัญ

ไดดั้งนี้ 
งบการเงนิของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 (หนว่ย : ลา้นบาท) 
สนิทรัพยร์วม 3,818.16 
หนี้สนิรวม 552.36 
ทนุชําระแลว้ 399.92 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 3,265.80 
รายไดร้วม 2,034.83 
รายไดต้ามสญัญา 1,965.30 
ตน้ทนุงานตามสญัญา 1,922.85 
ขาดทนุสทุธ ิ 193.92 
ขาดทนุตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้) 0.12 

 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิสําหรับปี 2563 สิน้สดุวันที ่

31 ธันวาคม 2563 ซึง่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชรีับอนุญาต และไดผ้่านการ
สอบทานความถูกตอ้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได ้
เห็นชอบแลว้ 

 
การลงมต:ิ  วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูร้ับมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผลสําหรบัผลประกอบการปี 2563 เป็นเงนิสด  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:  บรษัิทมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของกําไรสทุธิ
จากงบเฉพาะกจิการภายหลังหักภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและหลังหักสํารองต่างๆ ทุก
ประเภทตามที่กฎหมายกําหนดและตามที่กําหนดไวใ้นขอ้บังคับของบรษัิท อย่างไรก็
ตาม การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดข้ึน้อยู่กับความจําเป็นและ
ความเหมาะสมอืน่ๆ ตามที่คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร โดยคณะกรรมการบรษัิท
อาจจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว และเมือ่ไดจ่้ายเงนิปันผล
ระหวา่งกาลแลว้ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

  จากผลการดําเนินงานปี 2563 บรษัิทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกจิการจํานวน 193.92 ลา้นบาท แต่มกํีาไรสะสมยังไม่ไดจั้ดสรรจํานวน 586.24 
ลา้นบาท บรษัิทจงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสะสมเป็นเงนิสดในอัตรา
หุน้ละ 0.03 บาท รวมเป็นเงนิจํานวนไมเ่กนิ 48 ลา้นบาท  



บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจํากดั (มหาชน)                                             หนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 

 

4 

  ขอ้มลูเปรยีบเทยีบอัตราการจ่ายเงนิปันผลในปีทีผ่่านมามดัีงนี้ 

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. กําไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ(ลา้นบาท) (231.21) 47.21 (193.92)  

2. จํานวนหุน้ (หุน้) 1,599,999,999 1,599,690,000 1,599,690,000 

3. เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.10 0.13 0.03  
·     เงนิปันผลระหว่างกาล  - 0.13 - 
·     เงนิปันผลงวดสดุทา้ย  0.10  - 0.03 

4. เงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) ไมเ่กนิ 160 ไมเ่กนิ 208 ไมเ่กนิ 48  

5. อัตราเงนิปันผลจ่ายต่อกําไรสทุธ ิ    
    (รอ้ยละ) - 440.58 -  

 
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลจากกําไร

สะสมในอัตราหุน้ละ 0.03 บาท รวมเป็นเงนิจํานวนไมเ่กนิ 48 ลา้นบาท  

 ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสะสมในสว่นของกําไร
จากกจิการทีต่อ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลรอ้ยละ 20 ทัง้นี้ ผูร้ับเงนิปันผลซึง่เป็นผูถ้ือ
หุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดติภาษีเงนิปันผลตามหลักเกณฑท์ีกํ่าหนด
ในมาตรา 47 ทว ิแหง่ประมวลรัษฎากร 

 โดยจะกําหนดใหวั้นอังคารที ่16 มนีาคม 2564 เป็นวันกําหนดสทิธผิูถ้อืหุน้ในการไดร้ับ
เงนิปันผล (Record Date) และกําหนดจ่ายเงนิปันผลในวันพุธที ่12 พฤษภาคม 2564 
โดยจะจ่ายเมือ่ไดร้ับการอนมุัตจิากทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 แลว้ 

การลงมต:ิ  วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
และผูร้ับมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
 
วาระที ่5 พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากตําแหนง่ตามวาระ  
  
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:   ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับของบรษัิทขอ้ 17

กําหนดใหใ้นการประชุมผูถ้ือหุน้สามัญประจําปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตําแหน่ง
จํานวนหนึง่ในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถา้จํานวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่น
ไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ี่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึง่พน้จาก
ตําแหน่ง อาจไดร้ับเลือกใหก้ลับเขา้มารับตําแหน่งอกีได ้และกรรมการที่จะตอ้งออก
จากตําแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลังจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ ใหจั้บสลากกัน สว่นปี
หลังๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นตําแหนง่นานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง 

 
 บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ

ลว่งหนา้กอ่นการประชมุผูถ้อืหุน้โดยไดเ้ผยแพร่ผา่นระบบรายงานสารสนเทศของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซด์ของบรษัิทตัง้แต่วันที่ 30 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 ซึง่ปรากฎว่าไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลเขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็น
กรรมการแตอ่ยา่งใด 

 
ปัจจุบัน บรษัิทมกีรรมการทัง้สิน้ 10 ท่าน ในการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 นี้ 
มกีรรมการทีต่อ้งออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ทา่น ไดแ้ก ่
  1)  นายหยัง เจนิ ล ี                กรรมการผูจั้ดการ/ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  
  2)  รศ.ดร.เอกจติต ์จงึเจรญิ      กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
  3)  นางจันทรจ์ริา สมัครไทย ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ ฝ่ายงานสนับสนุน 
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บรษัิทยังไม่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบรษัิทซึง่ไม่
รวมกรรมการที่มสีว่นไดเ้สยีไดพ้จิารณากล่ันกรองคุณสมบัตใินดา้นต่างๆ โดยพจิารณา
ถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลาย
วชิาชพี รวมถงึผลการปฏบัิตงิานในฐานะกรรมการบรษัิทในช่วงที่ผ่านมาแลว้ เห็นว่า
กรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งครบตําแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติเหมาะสม และผลการ
ดําเนินงานที่ผ่านมากอ่ใหเ้กดิประโยชน์กับบรษัิท สมควรไดร้ับการแต่งตัง้กลับเขา้เป็น
กรรมการของบรษัิทต่ออกีวาระหนึ่ง โดยประวัตยิ่อและขอ้มูลของกรรมการทัง้ 3 ท่าน 
ปรากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 
 
ทัง้นี้ เนื่องจากธุรกจิของบรษัิทเป็นธุรกจิที่มีลักษณะเฉพาะ ตอ้งอาศัยผูท้ี่มีความรู ้
ความเขา้ใจ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง ทําใหผู้ท้ี่
มคีณุสมบัตเิหมาะสมเพือ่เขา้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการมจํีานวนจํากัด ทางบรษัิทจงึมี
ความจําเป็นทีจ่ะตอ้งใหก้รรมการอสิระดํารงตําแหน่งเกนิกวา่ 9 ปีตอ่เนื่องกัน 
 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเขา้
ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเห็นควรเสนอให ้รศ.ดร.เอกจติต ์จงึเจรญิ ไดร้ับการ
แต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ  เนื่องจากมคีุณสมบัตสิอดคลอ้งกับขอ้กําหนดตามขอ้บังคับ
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างมีอสิระเป็นไป
ตามหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง   

 
การลงมต:ิ  วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูร้ับมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 
 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:  ตามพระราชบัญญัติบรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บังคับของ

บรษัิทขอ้ 22 กําหนดว่า “กรรมการบรษัิทมสีทิธไิดร้ับค่าตอบแทนกรรมการจากบรษัิท
ในรูปของเงนิรางวัล เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ
อืน่ ตามที่ที่ประชมุผูถ้ือหุน้จะพจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองใน
สาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจํานวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลักเกณฑเ์ฉพาะ และจะกําหนด
ไวเ้ป็นคราวๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ือหุน้จะมีมตเิปลี่ยนแปลงเป็น
อย่างอืน่ก็ได ้นอกจากนี้ กรรมการบรษัิทมสีทิธไิดร้ับเบีย้เลีย้งและสวัสดกิารต่างๆ ตาม
ระเบยีบของบรษัิท 

 ขอ้ความในวรรคหนึง่จะไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการทีไ่ดร้ับการแต่งตัง้มาจาก
พนักงานหรอืลูกจา้งของบรษัิทในอันทีจ่ะไดร้ับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่
เป็นพนักงานหรอืลกูจา้งของบรษัิท” 

สําหรับการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการของบรษัิทประจําปี 2564 คณะกรรมการบรษัิท
ไดพ้จิารณากล่ันกรองอย่างรอบคอบถงึความเหมาะสมกับผลการดําเนนิงานของบรษัิท 
ภาระหนา้ที่และความรับผดิชอบของกรรมการแต่ละตําแหน่ง ตลอดจนผลตอบแทนที่
จ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ โดยใชแ้นวปฏิบัติเดิมในการเปรียบเทียบอา้งอิงจากบริษัทจด
ทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดและลักษณะธุรกจิใกลเ้คียงกัน 
รวมถงึผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 
เห็นสมควรกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2564 ดังนี้ 
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  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 (กรณีมคีวามจําเป็น)  บรษัิทจัดหาให ้ บรษัิทจัดหาให ้ - 

  สทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ ไมม่ ี ไมม่ ี - 

  โบนสักรรมการ ไมม่ ี ไมม่ ี - 

  คา่ตอบแทนประจําปี (รวม) ไมเ่กนิ  
3 ลา้นบาท 

ไมเ่กนิ  
3 ลา้นบาท 

- 

หมายเหต ุ  
1) เบีย้ประชมุจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุ  

 2) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารพจิารณาไมรั่บเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนในสว่นนี้ 
 
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564

ตามทีเ่สนอ 

การลงมต:ิ  วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจํานวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีม่าประชมุ 

 
 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่ตอบแทนประจําปี 2564 
 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:   ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บังคับขอ้ 36

กําหนดใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจําปีแตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ีและกําหนดจํานวนเงนิค่า
สอบบัญชขีองบรษัิททุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบัญชคีนเดมิอกีก็
ได ้

 
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผูส้อบ
บัญชจีากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ไดแ้ก ่ 

• นายชยัยทุธ อังศวุทิยา         ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่3885 หรอื  
• นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี    ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่4563 หรอื  
•    นางสาวดรณี สมกําเนดิ        ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่5007 หรอื 
•    นางสาวจารุณ ีน่วมแม ่  ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่5596 

เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทพรอ้มเสนอใหพ้จิารณาและอนุมัตคิ่าสอบบัญชขีองบรษัิท 
ประจําปี 2564 เป็นเงนิจํานวน 1,350,000 บาท 
 
ทัง้นี้ ผูส้อบบัญชจีากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซเิอท ไดทํ้าหนา้ที่เป็นผูส้อบบัญชี
ของบริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ก่อนที่บริษัทจะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ซึ่ง
คณะกรรมการบรษัิทเห็นว่า ผูส้อบบัญชีจากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท มี
มาตรฐานการทํางานที่ดี มีความเชีย่วชาญในการสอบบัญช ีและปฏบัิตหินา้ที่ไดเ้ป็น
อยา่งดตีลอดมา ดังนัน้ เมือ่บรษัิทไดแ้ปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนและเขา้จดทะเบยีนใน
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ตลาดหลักทรัพยใ์นปี พ.ศ. 2556 บรษัิทจงึไดแ้ต่งตัง้ใหสํ้านักงาน เอ.เอ็ม.ท ีแอสโซซิ
เอท ทําหนา้ที่ผูส้อบบัญชตี่อไป โดยมรีายชือ่ผูทํ้าหนา้ที่เป็นผูส้อบบัญชใีนช่วงเวลาที่
ผา่นมาดังนี้   
ระยะเวลาทีเ่ป็นผูส้อบบัญช ี รายชือ่ผูส้อบบัญช ี เลขทีผู่ส้อบบัญชรัีบอนุญาต 

ปี 2556 นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี 4563 

ปี 2557 – ปี 2559 นางเกษร ีณรงคเ์ดช 0076 

ปี 2560 นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี 4563 

ปี 2561 – ปี 2563 นางสาวจารณุี น่วมแม่ 5596 
 
ทัง้นี้ ผูส้อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซเิอท ไม่มี
ความสัมพันธ ์หรอืเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สยีกับบรษัิท/บรษัิทร่วม/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับบคุคลดังกลา่ว 
 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาการปฎบัิตงิานของสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิ
เอท ในปีที่ผ่านมา มคีวามเห็นว่า สํานักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท และผูส้อบบัญชี
ของสํานักงานมีความเชีย่วชาญดา้นการตรวจสอบธุรกจิบรกิารรับเหมากอ่สรา้ง รวมทัง้
ใหคํ้าแนะนําและใหคํ้าปรกึษาในเรือ่งเกีย่วกับบัญช ีภาษีอากร และระบบควบคมุภายใน
ไดเ้ป็นอย่างด ีดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจงึเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้ 
สํานักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทอกีวาระหนึง่ สําหรับค่า
สอบบัญชีประจําปี 2564 ที่สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ไดเ้สนอมานั้น 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาเปรยีบเทยีบกับปรมิาณงานและอัตราค่าสอบบัญชี
ของบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ในระดับเดยีวกันแลว้เห็นว่ามคีวามเหมาะสมกับประเภทธุรกจิ
และขนาดธรุกรรมของบรษัิท 
 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนผูส้อบบัญชขีองบรษัิท 

คา่บรกิาร คา่ตอบแทน 
ปี 2563 

คา่ตอบแทน 
ปี 2564 

เปลีย่นแปลง 
(บาท) 

คา่สอบบญัช ี(Audit Fee):    
- คา่ตรวจสอบงบการเงนิประจําปี (บาท) 600,000  600,000  - 

- คา่สอบทานงบการเงนิระหวา่งกาล จํานวน 
3 ไตรมาส (บาท) 720,000 720,000 - 

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

รวมคา่สอบบญัชสํีาหรบัปี (บาท) 1,350,000 1,350,000 - 

คา่บรกิารอืน่ (Non-Audit Fee):    

- คา่ตรวจรายงานบโีอไอ (บาท/ฉบับ) 20,000  20,000  - 
หมายเหต ุ  ค่าบรกิารขา้งตน้ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ซึง่ผูส้อบบัญชจีะเรียกเก็บตามค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จรงิ 
 
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ นายชัยยุทธ อังศุวทิยา 

ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผูส้อบบัญชรีับ
อนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกําเนิด ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที่ 5007 
หรอื นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่5596 จากสํานักงาน เอ.เอ็ม.
ที. แอสโซซเิอท  เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท และอนุมัตกํิาหนดค่าตอบแทนประจําปี 
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2564 ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณากล่ันกรอง และคณะกรรมการบรษัิทได ้
เห็นชอบแลว้ 

การลงมต:ิ  วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
และผูร้ับมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
 

บรษัิทกําหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ที่มีสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 ในวันอังคารที่ 16 
มนีาคม 2564 

บรษัิทไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจํากัด (มหาชน) ประจําปี 
2564 ฉบับนี้  พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไวใ้นเว็บไซต์ของบริษัท 
www.bjc1994.com ในหัวขอ้นักลงทุน – นักลงทุนสัมพันธ ์– ขอ้มูลสําหรับผูถ้อืหุน้ – การประชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ หาก
ผูถ้ือหุน้ท่านใดมีคําถามตอ้งการใหบ้รษัิทชีแ้จงในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกับระเบียบวาระการประชุมในครัง้นี้ สามารถ
จัดส่งคําถามล่วงหนา้ใหบ้รษัิทภายในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 ไดท้ี่อีเมล ์ir@bjc1994.com ทัง้นี้ ผูถ้ือหุน้ยัง
สามารถส่งคําถามหรอืสอบถามประเด็นขอ้สงสัยในวันประชุมผูถ้ือหุน้ผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ภายใตร้ะบบ 
DAP e-Shareholder Meeting ไดด้ว้ย 

 
จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้โปรดเขา้ร่วมประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสต์ามวัน และเวลาดังกล่าว ทัง้นี้ หากผู ้

ถอืหุน้ทา่นใดประสงคจ์ะแตง่ตัง้บุคคลอืน่หรอืกรรมการอสิระของบรษัิทเป็นผูร้ับมอบฉันทะเพือ่เขา้ร่วมประชมุและออก
เสยีงแทน โปรดกรอกรายละเอยีดและลงลายมอืชือ่ในหนังสอืมอบฉันทะ ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 8 พรอ้มแนบหลักฐาน
ตามทีกํ่าหนด และสง่เอกสารกลับมาถงึบรษัิทภายในศุกรท์ี ่16 เมษายน 2564 โดยบรษัิทไดจั้ดเตรยีมอากรแสตมป์
สําหรับปิดในหนังสอืมอบฉันทะใหแ้กผู่ร้ับมอบฉันทะทีส่ง่เอกสารมาใหบ้รษัิทดว้ยเชน่กัน 

สําหรับผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองสามารถเขา้ไปลงทะเบยีนการประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM) 
ลว่งหนา้ผา่นลิง้คห์รอื QR Code ทีป่รากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 ไดตั้ง้แต่วันที ่1 -23 เมษายน 2564 เพือ่รับชือ่
ผูใ้ชง้าน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับใชล็้อกอนิ (log-in) เขา้สูร่ะบบการประชมุในวันศุกรท์ี ่23 
เมษายน 2564 ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นตน้ไป 
  

สําหรับรายละเอยีดวธิกีารลงทะเบยีน การเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ การมอบฉันทะและการออกเสยีงลงคะแนน
ปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 5 ทัง้นี้ เพื่อใหก้ารลงทะเบยีนในการเขา้ประชุมผูถ้ือหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็ว
ยิง่ขึน้ ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้ับมอบฉันทะสามารถ ศกึษาแนวปฏบัิตกิารประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM) ตามสิง่ทีส่่ง
มาดว้ย 10 

 ขอแสดงความนับถอื 
 บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจํากดั (มหาชน) 
 
 
 
 (นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน)์  
 ประธานกรรมการ 
 
หมายเหต ุ: บรษัิทนําส่งรายงานประจําปี 2563 ใหผู้ถ้ือหุน้ในรูปของ QR Code ทั ้งนี้ หากผูถ้ือหุน้ใดมีความ

ประสงคจ์ะขอรับรายงานประจําปี 2563 ในแบบรูปเล่ม กรุณาตดิต่อขอรับไดท้ี่เลขานุการบรษัิท โดย
กรอกรายละเอยีดแสดงความจํานงในแบบฟอรม์ขอรับรายงานประจําปีและงบการเงนิ (ตามสิง่ทีส่ง่มา
ดว้ย 9) และสง่เอกสารดังกล่าวกลับมาทีอ่เีมล ์ir@bjc1994.com   

 
สํานักเลขานุการบรษัิท 
โทรศัพท ์ 0-3301-7345 ตอ่ 131 
อเีมล ์ ir@bjc1994.com 

 

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


บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจํากดั (มหาชน)                                             หนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 

 

9 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 
บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจํากดั (มหาชน) 

_______________________________________________________________________ 

 ประชมุเมือ่วันพฤหัสบดทีี ่16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุ 101 บรษัิท บเีจซ ี
เฮฟวี ่อนิดสัทร ีจํากัด (มหาชน) เลขที ่594 หมู ่4 ต.มะขามคู ่อ.นคิมพัฒนา จ.ระยอง 21180 โดยม ีนาย
บญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์ประธานกรรมการ บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจํากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) ทําหนา้ที่
เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และ นางสาวนภสร ธรรมพิทักษ์ เลขานุการบรษัิท ทําหนา้ที่เป็น
เลขานุการทีป่ระชมุ (“เลขานุการ”) 
 
กอ่นเริม่การประชุม 
 
 เลขานุการ ไดแ้จง้วธิปีฏบิัตเิมื่อเกดิเหตุฉุกเฉิน  แนะนําสถานที่ และขอความร่วมมือในการปิด
เสยีงเครือ่งมอืสือ่สาร ทัง้น้ี บรษัิทไดจั้ดพืน้ทีใ่หม้รีะยะห่างเพือ่เป็นการป้องกันและลดความเสีย่งจากการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และขอความร่วมมอืใหท้กุคนใสห่นา้กากอนามัยตลอดเวลาการประชมุ 
งดรับประทานอาหารและเครือ่งดืม่ในหอ้งประชมุ งดการใชไ้มโครโฟนในการสอบถามโดยใหเ้ขยีนคําถาม
ในแบบฟอรม์ทีบ่รษัิทไดจั้ดเตรยีมไวใ้ห ้
 
เร ิม่ประชุมเวลา 13.30 น.  
 
 ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถ้อืหุน้เขา้สูก่ารประชุมและแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่ามผีูถ้อืหุน้เขา้ประชุม
ดว้ยตนเอง 27 รายและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุจํานวน 10 ราย รวมทัง้สิน้ 37 ราย นับจํานวน
หุน้ไดท้ัง้ส ิน้ 1,201,885,744 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 75.13 ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษัิท
โดยไม่นับรวมจํานวนหุน้ของบรษัิทที่ไดซ้ื้อคืนตามโครงการซื้อหุน้คนืจํานวน 3,109,800 หุน้ ที่จะไม่
นับเป็นองคป์ระชมุและไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ครบเป็นองคป์ระชมุตามกฎหมายและตามขอ้บังคับ
ของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจําปี 2563 และขอใหเ้ลขานุการแนะนํากรรมการ 
ผูบ้รหิาร ผูส้อบบัญช ีทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และอธบิายหลักเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุครัง้น้ี 
 
 เลขานุการกลา่วแนะนํากรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน ผูส้อบบัญช ีทีเ่ขา้ร่วมประชมุ ตามลําดับดังน้ี 
 
กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม   ครบ 9 คน (คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด) 

1.  นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ  
2.  นายคลิ ยัง ล ี   กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร /  
                                               ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3. นายหยัง เจนิ ล ี  กรรมการ / กรรมการผูจั้ดการ / กรรมการบรหิาร /            
      กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
4. นายเซงิ ว ูล ี   กรรมการ / รองกรรมการผูจั้ดการ / กรรมการบรหิาร  

                                         กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
5. นายเชงิ จนิ ล ี   กรรมการ / ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการฝ่ายโครงการ/ 

                                         กรรมการบรหิาร /กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
6. นางจันทรจ์ริา สมัครไทย  กรรมการ / ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการฝ่ายสนับสนุน/ 

                                         กรรมการบรหิาร 
7. นายนพดล ธรีะบตุรวงศก์ลุ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. รศ. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
9. นายจุมพต กาญจนปัญญาคม กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  
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ผูบ้รหิารและพนกังาน 
1. นางสาวนภสร ธรรมพทิักษ์ เลขานุการบรษัิท 
2. นายมายังซบั ซอง  ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายบญัชแีละการเงนิ/กรรมการบรหิาร  

/กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3. นางสาวรุ่งอรุณ หาญณรงค ์ ผูจั้ดการฝ่ายบัญช ี/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
4. นายวทิยา เชยีงอทุยั    ผูจั้ดการฝ่ายนักลงทนุสมัพันธแ์ละวางแผนกลยทุธ ์ 

ตวัแทนผูส้อบบญัช ี
1. นางสาวดรณี สมกําเนดิ   ตัวแทนผูส้อบบญัช ีจากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท 
2. นายกติตเิชษฐ ์ กตัญ�อูภวิชิญ ์ ตัวแทนผูส้อบบัญช ีจากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท 
3. นางสาวศริฉัิตร  นลิพัฒ  ตัวแทนผูส้อบบญัช ีจากสาํนักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท 

นอกจากน้ี เพือ่สง่เสรมิการกํากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิท เลขานุการไดเ้รยีนเชญิผูถ้อืหุน้เขา้ร่วม
เป็นสกัขพียานในการตรวจนับคะแนน ในการน้ี นางสาว สรัญญา ดษิสงวน (ผูถ้อืหุน้) ไดอ้าสาร่วมเป็นสกัขี
พยานในการนับคะแนนตลอดการประชมุ  

เลขานุการไดแ้จง้หลักเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุดังน้ี  

1. ผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีง 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง และผูถ้อืหุน้ 1 ราย มสีทิธอิอกเสยีงในแต่ละวาระว่า 
“เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุน้ เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ยกเวน้ กรณีผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทุน
ต่างประเทศ ทีแ่ต่งตัง้ใหค้ัสโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ และเลอืกใชห้นังสอื
มอบฉันทะ แบบ ค. เทา่นัน้ 

2. การลงคะแนนเสยีงในทกุวาระ ถา้ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใด “ไมเ่ห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ใหถ้อืวา่ผู ้
ถอืหุน้ “เห็นดว้ย” ตามมตทิีเ่สนอ แตถ่า้หากมผีูถ้อืหุน้ทา่นใด “ไมเ่ห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ให ้
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีบ่รษัิทจัดให ้แลว้ยกมอืใหเ้จา้หนา้ทีไ่ปเก็บบตัรลงคะแนนเพือ่นําไป
บันทกึ ทัง้น้ี บรษัิทจะคาํนวณคะแนนที ่“เห็นดว้ย” โดยการนําคะแนนที ่“ไมเ่ห็นดว้ย” หรอื “งดออก
เสยีง” หักออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน 

สําหรับวาระที่ 4 เรื่องพจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากตําแหน่งตามวาระ เพื่อให ้
เป็นไปตามแนวทางการกํากับดูแลกจิการทีด่ ีบรษัิทไดจั้ดใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเพือ่แต่งตัง้
กรรมการเป็นรายบุคคล และบรษัิทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทุกรายที่เขา้ประชุม ทัง้กรณี 
“เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” แต่เพื่อไมใ่หเ้สยีเวลาผูถ้อืหุน้ บรษัิทจะขอเก็บบัตรที ่
“ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” ในการแต่งตัง้กรรมการทีละราย เพื่อไปตรวจนับคะแนนก่อน 
หลังจากนัน้ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูท้ี่ ”เห็นดว้ย” ในการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ราย 
พรอ้มกนัในคราวเดยีว 

3. วาระในการประชมุครัง้น้ี จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และ
ผูรั้บมอบฉันทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ยกเวน้  
• วาระที่ 6 เรื่องพจิารณาการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 จะตอ้งไดรั้บคะแนน

เสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะซึง่
มาประชมุ 

4. สําหรับผูถ้อืหุน้ทีทํ่าหนังสอืมอบฉันทะใหผู้อ้ืน่เขา้ร่วมประชมุ และเป็นแบบออกเสยีงลงคะแนนตาม
ความประสงคข์องผูถ้อืหุน้นัน้ บรษัิทไดนํ้าคะแนน “เห็นดว้ย” “ไมเ่ห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ตาม
ความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ บันทกึไวใ้นคอมพวิเตอรเ์พือ่การลงมตติามวาระไวแ้ลว้  
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5. จํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุในแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กัน เน่ืองจาก
อาจมผีูถ้อืหุน้เขา้มาประชมุเพิม่ขึน้ในแตล่ะวาระ 

6. กรณีผูถ้ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือ ทําเครื่องหมายในบัตร
ลงคะแนนไม่ชัดเจน หรอื มกีารแกไ้ขเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนแต่ไม่ลงลายมือชือ่กํากับการ
แกไ้ข จะถอืวา่บัตรลงคะแนนนัน้เป็นบัตรเสยี 

 เลขานุการไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ จากการทีบ่รษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรือ่งทีเ่ห็นวา่
สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้และใหเ้สนอชือ่บุคคลเพื่อเขา้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
รวมทัง้ใหผู้ถ้อืหุน้สง่คําถามทีเ่กีย่วกับวาระการประชมุล่วงหนา้กอ่นการประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ปรากฏว่าไม่มผีู ้
ถอืหุน้เสนอเรือ่งเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรอืเสนอชือ่บุคคลเขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ หรอืส่ง
คําถามทีเ่กีย่วกับวาระการประชมุลว่งหนา้แตอ่ยา่งใด 

 กอ่นเริม่การประชมุ ประธานฯ ไดเ้ชญิ นายหยัง เจนิ ล ีประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กลา่วถงึภาพรวม
ผลการดําเนนิงานในปี 2562 และทศิทางการดําเนนิธุรกจิในปี 2563 และนายวทิยา เชยีงอทุัย เป็นผูแ้ปล 
สรุปไดด้ังน้ี  

ในปี 2562 ถอืเป็นปีแหง่การฟ้ืนตัวทีส่ําคัญของบรษัิทจากปี 2561 ไมเ่พยีงธุรกจิของบรษัิททีเ่ตบิโตอยา่ง
น่าประทับใจ บรษัิทยังคงเขา้ไปรับงานโครงการขนาดใหญ่ในอตุสาหกรรมน้ํามันและก๊าซ อตุสาหกรรมปิ
โตรเคมี และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในช่วงตน้ปีน้ี นอกจากน้ี บริษัทไดล้งทุนเพื่อพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการผลติต่างๆ เพื่อรองรับการทํางานของโครงการในปัจจุบันและอนาคต เช่น การสรา้งอาคาร
โรงงานเพิม่ขึน้ การซือ้เครือ่งจักรใหม ่และการทําสญัญาใชพ้ืน้ทีใ่นบรเิวณทา่เรอืสตัหบีระยะยาว  

ทัง้น้ี เพือ่ใหธ้รุกจิของบรษัิทเตบิโตในระยะยาว บรษัิทไดก้ําหนดกลยทุธก์ารดําเนนิธุรกจิในปี 2563 โดย
มุง่เนน้ดําเนนิโครงการขนาดใหญท่ัง้ในและต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง ลดตน้ทุนการดําเนนิงานเพือ่รักษา
ขดีความสามารถในการแขง่ขัน รวมทัง้พัฒนาความรูแ้ละความสามารถของบุคลากร ซึง่การดําเนนิการและ
กลยทุธท์ีก่ลา่วมาน้ีจะชว่ยสรา้งประโยชนใ์หแ้กผู่ถ้อืหุน้และลกูคา้ของบรษัิทในอนาคตขา้งหนา้ 

ขณะทีง่านในมอื (Backlog) มปีรมิาณเพิม่ขึน้ โดยบรษัิทยังคงคาดหวังทีจ่ะเห็นการเตบิโตอย่างต่อเน่ือง
ในปี 2563 สงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐอเมรกิาและจนีทียั่งคงดําเนนิตอ่ไปเพิม่โอกาสในการเขา้ไปรับงาน
ใหก้ับบริษัทมากขึ้น ทําใหบ้ริษัทไดเ้ขา้ร่วมประมูลงานโครงการขนาดใหญ่หลายแห่งทั ้งในและ
ตา่งประเทศ ในอตุสาหกรรมน้ํามันและกา๊ซ ปิโตรเคม ีเหมอืงแร่ รวมทัง้โครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ ่
เพือ่ความตอ่เน่ืองในการทํางานตัง้แตปี่ 2564 เป็นตน้ไป 

ในนามคณะกรรมการบรษัิทและคณะผูบ้รหิาร ขอขอบคณุทกุทา่นและขอยนืยันอกีครัง้วา่ บรษัิทจะมุง่ม่ันใน
การดําเนินธุรกจิภายใตก้รอบการกํากับดูแลกจิการทีด่เีพื่อสรา้งความเตบิโตอย่างย่ังยนืในระยะยาว และ
ตระหนักถงึผลประโยชนข์องผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุ่ม ทัง้น้ี บรษัิทไมไ่ดรั้บผลกระทบมากนักจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 จงึขอใหม่ั้นใจวา่บรษัิทจะดําเนนิธรุกจิใหเ้ตบิโตอยา่งย่ังยนืตอ่ไป 

ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมพจิารณาระเบยีบวาระการประชุม ซึง่ประกอบดว้ยวาระทัง้หมด 8 วาระ 
ตามลําดับดังตอ่ไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารบัทราบผลการดําเนนิงานในปี 2562 และรายงานประจําปี 2562 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ี่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานในปี 2562 และรายงาน
ประจําปี 2562 ซึง่ไดจั้ดสง่ QR Code สําหรับเปิดไฟลเ์อกสารพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุ
แลว้ รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาดว้ย 1 และไดข้อใหน้ายวิทยา เชียงอุทัย นําเสนอ
รายละเอยีดเกีย่วกับวาระน้ีตอ่ทีป่ระชมุ ซึง่สรุปไดด้ังน้ี 

ในปี 2562 ทีผ่า่นมา บรษัิทมกีารดําเนนิโครงการหลกัจํานวน 5 โครงการ ดังน้ี 
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1)  โครงการ UPGN  เป็นงานผลติโครงสรา้งเหล็กและตดิตัง้อุปกรณ์ที่ใชใ้นกระบวนการ
ผลิตสําหรับโรงแยกก๊าซในประเทศบราซิล ซึ่งบริษัทไดด้ําเนินการส่งมอบสนิคา้
เรยีบรอ้ยแลว้ในชว่งไตรมาส 1 ปี 2563 

2)  โครงการ CRISP เป็นงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรม
น้ํามันและปิโตรเคมี โครงการตั ้งอยู่ที่ประเทศสงิคโปร์ เป็นโครงการที่อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ 

3)  โครงการ Santos Onshore Upstream Development เป็นการจัดหาและแปรรูปโลหะ
เพื่อก่อสรา้งชุดขุดเจาะแก๊สบนบก ในโครงการพัฒนาแหล่งแก๊สตน้น้ํา โครงการน้ีมี
ระยะรวมเวลา 3 ปีแบบมีเงื่อนไขขยายสัญญาออกไปเป็น 4 หรือ 5 ปี โดยที่ผ่านมา
บรษัิทไดรั้บงานเพิม่จากลูกคา้อยา่งตอ่เน่ือง ปัจจุบัน อยูร่ะหวา่งการดําเนนิโครงการใน
ระยะที ่2  

4)  โครงการ LINDE เป็นงานตดิตัง้อุปกรณ์และงานท่อในอุตสาหกรรมก๊าซที่ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา  

5)  โครงการ PTTLNG เป็นงานสรา้ง LNG Receiving Terminal ในอุตสาหกรรมก๊าซของ
ประเทศไทย 

ในปี 2562 มรีายไดร้วมเท่ากับ 2,073 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 120 จากการทีบ่รษัิทไดรั้บ
งานโครงการขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซ รวมทั ้งอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
หลังจากที่ราคาสนิคา้โภคภัณฑเ์ริม่ปรับตัวเพิม่ขึน้ทําใหส้ถานการณ์อุตสาหกรรมหนักทั่ว
โลกมีสัญญานฟ้ืนตัว ส่งผลใหม้กีารลงทุนและพัฒนาโครงการในอุตสาหกรรมก่อสรา้งที่
เกีย่วขอ้งกับพลังงานเพิม่มากขึน้ 

ปี 2562 กําไรขัน้ตน้เทา่กับ 362 ลา้นบาท เทยีบกับปีกอ่นหนา้ทีต่ดิลบเทา่กับ 61 ลา้นบาท 
ขณะทีก่ําไรสุทธเิพิม่เป็น 47 ลา้นบาท จากทีปี่กอ่นตดิลบ 231 ลา้นบาท การปรับตัวดขีึน้
ของผลประกอบการนัน้ สาเหตหุลักเกดิจากการรับรูร้ายไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองจากโครงการทีม่อียู ่
เชน่ UPGN และโครงการทีบ่รษัิทชนะการประมลูไดรั้บงานในชว่งครึง่หลังของปี 2562 มผีล
ใหท้ัง้รายไดแ้ละกําไรสทุธปิรับตัวดขีึน้ 

ในปี 2562 บราซลิยังคงเป็นตลาดหลัก โดยมสีดัสว่นรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 51 ของรายได ้
ตามสัญญาจากการรับรูร้ายไดข้องโครงการ UPGN ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ ใน
อตุสาหกรรมน้ํามันและก๊าซทีป่ระเทศบราซลิ อย่างไรก็ตาม บรษัิทไดม้กีารกระจายการรับรู ้
รายไดไ้ปยังตลาดอืน่เพิม่มากขึน้ เช่น ออสเตรเลยี สหรัฐฯ สงิคโปร ์รวมทัง้ประเทศไทย 
หลังจากทีเ่ริม่เขา้ไปรับงานตามประเทศดังกลา่วมากขึน้ 

มูลค่างานที่ยังไม่ไดรั้บรูร้ายได  ้(Backlog) ณ สิน้ปี 2562 เท่ากับ 3,000 ลา้นบาท มี
รายละเอยีดดังน้ี 

• CRISP   2,010 ลา้นบาท  
• SANTOS (1&2)     330 ลา้นบาท 
• LINDE      330 ลา้นบาท 
• PTTLNG        60 ลา้นบาท 
• UPGN       270 ลา้นบาท (ไดส้ง่มอบสนิคา้เรยีบรอ้ยแลว้ในไตรมาส 1 ปี 

2563) 

ในปี 2559 หลังจากที่บริษัทประกาศเจตนารมณ์ในการเขา้เป็นแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ บรษัิทไดม้กีารจัดทํานโยบายและแนวปฏบิัตกิาร
ตอ่ตา้นทุจรติและคอรรั์ปชั่น รวมไปถงึมกีารพจิารณาทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกจิการ
ทีด่ ีพรอ้มทัง้มกีารประเมนิและรายงานผลการประเมนิตนเองเกีย่วกับมาตรการต่อตา้นการ
คอรรั์ปชั่นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ บรษัิทไดผ้่านการ
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รับรองเป็นสมาชกิในปี 2561 และในปี 2562  บรษัิทไดส้รา้งความเขา้ใจและขอความ
ร่วมมอืไปยังคูค่า้และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการปฏบิัตติามนโยบายและแนวปฏบิัตกิารตอ่ตา้น
การทจุรติ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม แตใ่นวาระน้ีไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม ประธานฯ จงึได ้
แจง้วา่วาระน้ีเป็นวาระเพือ่ทราบไมม่กีารลงคะแนน  

 
วาระที ่2 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิสําหรบัปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ีป่ระชมุอนุมัตงิบการเงนิสําหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2562 และ
ไดข้อใหน้ายวทิยา เชยีงอุทัย นําเสนอรายละเอยีดเกีย่วกับวาระน้ีต่อทีป่ระชุม ซึง่สรุปได ้
ดังน้ี 

ตามพระราชบัญญัติบรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และขอ้บังคับขอ้ 40 
กําหนดว่าคณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารทํางบดุลและบัญชกีําไรขาดทุน ณ วันสิน้สดุของ
รอบปีบัญชขีองบรษัิท เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัต ิงบการเงนิของบรษัิท
สําหรับปี 2562 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 ซึง่ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชรัีบ
อนุญาตแลว้ โดยผูส้อบบัญชไีดแ้สดงความเหน็วา่ งบการเงนิดังกลา่วไดแ้สดงฐานะการเงนิ
ของบรษัิท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 และผลการดําเนนิงานและกระแสเงนิสด สําหรับปี
สิน้สดุวันเดยีวกันโดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทไดส้อบทานงบการเงนิดังกล่าวเรยีบรอ้ยแลว้ โดยมี
รายละเอยีดปรากฏตามงบการเงนิซึง่เป็นส่วนหนึง่ของรายงานประจําปี 2562 ซึง่ไดจั้ดส่ง
ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุฉบับน้ีแลว้ โดยมรีายละเอยีดตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1    

ฐานะทางการเงนิและผลการดําเนนิงานของบรษัิทในปี 2562 สรุปสาระสําคัญไดด้ังน้ี 

 

 

 

 

 

 
 

ณ สิน้ปี 2562 สนิทรัพยร์วมมมีลูคา่เพิม่ขึน้เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของมลูค่างานตามสญัญาที่
ยังไม่เรยีกเก็บจากลูกคา้ เช่นเดยีวกับหน้ีสนิรวมมมีูลค่าเพิม่ขึน้โดยมสีาเหตุหลักจากการ
เพิม่ขึน้ของเจา้หน้ีการคา้ ซึง่เป็นไปตามปรมิานงานทีเ่พิม่ขึน้ โดยสว่นของผูถ้อืหุน้มมีูลค่า
ลดลงเน่ืองจากการจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสะสมในปี 2562 
 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม แต่เมือ่ไม่มกีารซักถามอย่างใด ประธานฯ จงึ
ขอใหผู้ถ้ือหุน้ลงคะแนนเสียง โดยในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะที่มาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

ฐานะทางการเงนิ 
และผลการดําเนนิงาน 

ปี 2561  
(ลา้นบาท) 

ปี 2562 
(ลา้นบาท) 

การเปลีย่นแปลง 

รายไดร้วม 943.90 2,073.15 เพิม่ขึน้  119.64%      
ตน้ทนุงานตามสญัญา 970.33 1,655.83  เพิม่ขึน้    70.65% 
กําไรสทุธ ิ  (231.21) 47.21  เพิม่ขึน้  120.42% 
กําไรตอ่หุน้(บาท/หุน้)       (0.14) 0.03 เพิม่ขึน้  121.43% 
สนิทรัพยร์วม 3,910.29 4,406.38   เพิม่ขึน้    12.69% 
หน้ีสนิรวม    122.00 739.10   เพิม่ขึน้  505.82% 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 3,788.29 3,667.28  ลดลง       3.19% 



บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจํากดั (มหาชน)                                             หนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 

 

14 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตงิบการเงนิสําหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 ดว้ย
คะแนนเสยีงดังน้ี  

เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 
     จํานวน (เสยีง) 1,201,885,744 0 0 0 
     รอ้ยละ 100.00 - - - 

 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตักิารงดจา่ยปนัผลและรบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล 

ประธานฯ ไดข้อให ้นายวทิยา เชยีงอุทัย นําเสนอรายละเอยีดเกีย่วกับวาระน้ีต่อทีป่ระชุม 
ซึง่สรุปไดด้ังน้ี 

บรษัิทมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ในอัตราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของกําไรสทุธจิาก
งบเฉพาะกจิการภายหลังหกัภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลและหลังหักสํารองตา่งๆ ทกุประเภทตามที่
กฎหมายกําหนดและตามทีก่ําหนดไวใ้นขอ้บังคับของบรษัิท อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงนิปัน
ผลดังกล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กับความจําเป็นและความเหมาะสมอืน่ๆ ตามที่
คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผลในระยะ 3 ปีทีผ่า่นมามดีังน้ี 

• ปี 2560 บรษัิทงดจ่ายเงนิปันผลเน่ืองจากบรษัิทมผีลการดําเนินงานขาดทุน และ
ตอ้งการเก็บเงนิทีเ่หลอืเพือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีน  

• ปี 2561  บรษัิทจ่ายเงนิปันผลในอัตราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงนิจํานวนไม่เกนิ 
160 ลา้นบาท  

ในปี 2562 น้ี ตามทีบ่รษัิทไดพ้จิารณาอย่างรอบคอบโดยคํานงึถงึสภาวะการประกอบธุรกจิ 
สภาวะทางการตลาด โอกาสในการลงทนุและปัจจัยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง พบวา่บรษัิทมกีระแสเงนิ
สดเพียงพอที่จะจ่ายเงนิปันผลในอัตราหุน้ละ 0.13 บาท รวมเป็นเงนิจํานวนไม่เกนิ 208 
ลา้นบาท ตามที่ไดแ้จง้ไปแลว้ แต่เน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 เป็นผลให ้
บรษัิทไดพ้จิารณาเลือ่นการประชมุผูถ้อืหุน้ออกไป และเพือ่เป็นการลดผลกระทบทีอ่าจเกดิ
ขึน้กับผูถ้ือหุน้จากการเลื่อนการประชุมฯ ดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่
2/2563 ซึง่ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ไดม้มีตอินุมัตจ่ิายเงนิปันผลระหว่างกาล 
โดยจ่ายจากกําไรสะสมในอัตราเดมิทีไ่ดเ้สนอไวหุ้น้ละ 0.13 บาท คดิเป็นจํานวนเงนิไมเ่กนิ 
208 ลา้นบาท ซึง่หุน้ของบรษัิททีไ่ดซ้ือ้คนืตามโครงการซือ้หุน้คนืจํานวน 3,109,800 หุน้ 
ไม่มสีทิธใินการรับเงนิปันผลน้ี โดยไดก้ําหนดใหว้ันพุธที ่18 มนีาคม 2563 เป็นวันกําหนด
สทิธผิูถ้อืหุน้ในการไดรั้บเงนิปันผลระหวา่งกาล (Record Date) และจ่ายปันผลระหวา่งกาล
ในวันอังคารที ่12 พฤษภาคม 2563 

การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลน้ีคดิเป็นรอ้ยละ 440.58 ของกําไรสทุธซิึง่สอดคลอ้งเป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิท บรษัิทจงึขอเสนอใหพ้จิารณางดจ่ายเงนิปันผล
ประจําปีในครัง้น้ี  

ทัง้น้ี บรษัิทไม่มกีารจัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบรษัิทมสีํารองตามกฎหมาย
ครบถว้นตามทีก่ฎหมายกําหนดแลว้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึ
ขอใหผู้ถ้ือหุน้ลงคะแนนเสียง โดยในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะที่มาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารงดจ่ายปันผลและรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่าง
กาลดว้ยคะแนนเสยีงดังน้ี 

 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

     จํานวน (เสยีง) 1,201,885,744 0 0 0 
     รอ้ยละ 100.00 - - - 

 

วาระที ่4 พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากตําแหนง่ตามวาระ 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกจิการที่ด ีประธานฯ 
และกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระและไดรั้บการเสนอชือ่กลับเขา้ดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึง่ 
ขอออกจากที่ประชุมระหว่างการพจิารณาในวาระน้ี โดยมอบหมายใหน้ายนพดล ธรีะบุตร
วงศก์ลุ ทําหนา้ทีเ่ป็นประธานฯ ในวาระน้ีแทน  

ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการเป็นผูช้ ีแ้จงรายละเอยีดตอ่ทีป่ระชมุ  

เลขานุการ ไดช้ีแ้จงว่า ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับ
ของบรษัิทขอ้ 17 กําหนดใหใ้นการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจําปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออก
จากตําแหน่งจํานวนหนึง่ในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถา้จํานวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็น
สามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ีส่ดุกับสว่นหนึง่ในสาม (1/3) กรรมการซึง่พน้จาก
ตําแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลับเขา้มารับตําแหน่งอกีได ้และกรรมการทีจ่ะตอ้งออกจาก
ตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบรษัิทนั้น ใหจั้บสลากกัน ส่วนปีหลังๆ 
ตอ่ไปใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นตําแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง 

ปัจจุบัน บรษัิทมีกรรมการทัง้ส ิน้ 9 คน ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจําปี 2563 น้ี มี
กรรมการทีต่อ้งออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน ไดแ้ก ่

1)  นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์                  
2)  นายคลิ ยัง ล ี           
3)  นายเชงิ จนิ ล ี    

ปัจจุบันบรษัิทยังไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการซึง่ไม่
รวมกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีไดพ้จิารณาคณุสมบตัใินดา้นตา่งๆ โดยดถูงึความเหมาะสมดา้น
คณุวฒุ ิประสบการณ์ และความเชีย่วชาญจากหลากหลายวชิาชพี รวมถงึผลการปฏบิัตงิาน
ในฐานะกรรมการบรษัิทในชว่งทีผ่า่นมาแลว้ เห็นวา่กรรมการทัง้ 3 คน มคีณุสมบัตเิหมาะสม 
สมควรไดรั้บการแตง่ตัง้กลับเขา้เป็นกรรมการของบรษัิทตอ่อกีวาระหนึง่ โดยประวัตยิ่อและ
ขอ้มูลของกรรมการทัง้ 3 คน ปรากฏตาม สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 ที่ไดส้่งไปพรอ้มหนังสอืเชญิ
ประชมุแลว้ 

คณะกรรมการไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 คน กลับเขา้ดํารง
ตําแหน่งอกีวาระหนึ่ง โดยกรรมการลําดับที ่1 จะเป็นกรรมการอสิระเน่ืองจากมีคุณสมบัติ
สอดคลอ้งกับขอ้กําหนดตามขอ้บังคับตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้น้ี เน่ืองจาก
ธรุกจิของบรษัิทเป็นธุรกจิทีม่ลีกัษณะเฉพาะ ตอ้งอาศัยผูท้ีม่คีวามเขา้ใจ ประสบการณ์ และ
ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น จงึทําใหผู้ท้ี่มคีุณสมบัตเิหมาะสมมจํีานวนจํากัด ทางบรษัิทมี
ความจําเป็นทีจ่ะตอ้งใหก้รรมการอสิระดํารงตําแหน่งเกนิกวา่ 9 ปี 

ประวัตขิองกรรมการทัง้ 3 คนมดีังน้ี 

1) นายบุญช่วย กอ่กจิโรจน ์ปัจจุบันดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ เป็นผูม้คีุณสมบัติ
เป็นกรรมการอสิระตามขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จบการศกึษา
ปรญิญาโทสาขาบรหิารธรุกจิ ปรญิญาตรสีาขาวศิวกรรมศาสตร ์และอกีหลายสาขา เป็น
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ผูเ้ชีย่วชาญในดา้นระบบการบรหิารคณุภาพการจัดการสิง่แวดลอ้ม การจัดการอาชวีอนา
มัยความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากลต่างๆ ประกอบกับมคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการ
วางแผนกลยุทธ์ การบรหิารจัดการความเสี่ยง การป้องกันการทุจรติ และระบบการ
ควบคุมภายในองคก์ร ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบและการควบคุมภายในของ
องคก์รอยา่งมาก 

 
2) นายคิล  ย ัง  ลี ปั จจุบันดํ ารงตํ าแห น่งประธานกรรมการบริหารและประธาน

กรรมการบรหิารความเสีย่ง เป็นหนึง่ในผูก้อ่ตัง้บรษัิทในปี 2537 ภายใตช้ือ่ บรษัิท บเีจ
ซ ีอนิดัสเตรยีล จํากัด และจากวสิัยทัศน์อันกวา้งไกลมองเห็นถงึโอกาสในการรับงาน
ต่างประเทศ ในปี 2544 บรษัิทจงึไดเ้ริม่ขยายการบรกิารใหแ้ก่ลูกคา้ในต่างประเทศ 
และเป็นผูนํ้าทีไ่ดนํ้าพาบรษัิทผ่านวกิฤตเศรษฐกจิตา่งๆ และเตบิโตมาไดจ้นถงึปัจจุบัน 
จากประสบการณ์ในการบริหารงานที่มีมายาวนานเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
บรหิารงานและดําเนนิธรุกจิของบรษัิท  

 
3) นายเชิง จ ิน ลี ปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู ช้่วยกรรมการผู จั้ดการฝ่ายโครงการ 

กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง จบการศกึษาปรญิญาตรแีละปรญิญา
โทสาขาวศิวกรรมเคม ีเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถดา้นการบรหิารงานโครงการ และ
กระบวนการผลติ มปีระสบการณ์ในการบรหิารงานมากวา่ 15 ปี      

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึ
ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 

ในวาระน้ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการกํากับดูแลกจิการทีด่ ีบรษัิทไดเ้ก็บบัตรลงคะแนน
จากผูถ้อืหุน้ทกุรายทีเ่ขา้ประชมุ ทัง้กรณี “เห็นดว้ย” “ไมเ่ห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง”  

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มีมตอินุมัตแิต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเขา้ดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการอกีวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงดังน้ี  

1)  นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์(กรรมการอสิระ)  
 

เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 
     จํานวน (เสยีง) 1,201,885,244 500 0 0 
     รอ้ยละ 99.99 นอ้ยกวา่ 0.0001 - - 
   

      2)  นายคลิ ยัง ล ี(กรรมการ)  
 

เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 
     จํานวน (เสยีง) 1,201,885,744 0 0 0 
     รอ้ยละ 100.00 - - - 
     
 

3)  นายเชงิ จนิ ล ี(กรรมการ)  
 

เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 
     จํานวน (เสยีง) 1,201,885,744 0 0 0 
     รอ้ยละ 100.00 - - - 
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่จํานวนกรรมการและแต่งต ัง้กรรมการเขา้ใหม่จํานวน 1 
ทา่น 

 ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการ ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระน้ีตอ่ทีป่ระชมุ 

 เลขานุการ ไดช้ีแ้จงว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบรษัิทมจํีานวน 9 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการ
อสิระจํานวน 4 ท่าน กรรมการบรหิารจํานวน 5 ท่าน บรษัิทยังไมม่กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการ
สรรหา อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบรษัิทซึง่พจิารณาตามหลักเกณฑว์ธิกีารสรรหาแลว้เห็น
ควรเพิม่จํานวนกรรมการอกี 1 ทา่น จากเดมิ 9 ทา่น รวมเป็น 10 ทา่น เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการกํากับดูแลกจิการ โดยคณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณากลั่นกรองคุณสมบัตบิุคคลที่
ไดรั้บการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ นายมายังซับ ซอง แลว้เห็นว่าเป็นผูม้ีความรู ้
ความสามารถ มคีุณสมบัตเิหมาะสมกับการประกอบธุรกจิของบรษัิท มีคุณสมบัตคิรบถว้น 
และไม่มลีักษณะตอ้งหา้มตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่ี
การแกไ้ขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ตลอดจนประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง  

 ประวัตยิอ่และขอ้มลูของนายมายังซบั ซอง ปรากฎตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 ดังน้ี 

 นายมายังซับ ซอง จบการศกึษาปรญิญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์จากมหาวทิยาลัยยอนเซ 
ซึง่เป็นหนึง่ในมหาวทิยลยัทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหล ีเป็นผูม้ปีระสบการณ์และเชีย่วชาญในดา้น
การเงนิ การลงทุน การตลาด การวางแผนกลยุทธในการสรา้งแบรนดส์นิคา้เพื่อเพิม่มูลค่า
ใหก้ับองคก์ร ซึง่จะเป็นประโยชนใ์นการเตบิโตของบรษัิทเป็นอยา่งยิง่ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึ
ขอใหผู้ถ้ือหุน้พิจารณาการเพิ่มจํานวนกรรมการจากเดมิ 9 ท่าน รวมเป็น 10 ท่าน และ
แตง่ตัง้นายมายังซบั ซอง เป็นกรรมการเขา้ใหม ่วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะที่มา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารเพิม่จํานวนกรรมการจากเดมิ 9 ทา่น รวมเป็น 10 ทา่น 
และแตง่ตัง้นายมายังซบั ซอง เป็นกรรมการเขา้ใหมจํ่านวน 1 ทา่น ดว้ยคะแนนเสยีงดังน้ี  

 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

     จํานวน (เสยีง) 1,201,885,744 0 0 0 
     รอ้ยละ 100.00 - - - 

 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 

ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการ ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระน้ีตอ่ทีป่ระชมุ  

เลขานุการ ไดช้ี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 
กําหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ซึ่ง
ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ทีม่าประชุม สําหรับการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษัิทประจําปี 2563 ไดผ้่าน
การพจิารณาอย่างรอบคอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิท โดยเปรยีบเทยีบอา้งองิจาก
บรษัิทจดทะเบยีนทีอ่ยู่ในกลุ่มธุรกจิเดยีวกัน ระดับรายได ้และระดับมูลค่าหลักทรัพยต์าม
ราคาตลาดในชว่งเดยีวกัน รวมถงึพจิารณาจากผลการดําเนนิงานของบรษัิทและภาระหนา้ที่
ความรับผดิชอบของกรรมการ โดยใหค้งอัตราเดยีวกับปี 2562  โดยมรีายละเอยีดดังน้ี 
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  2562 2563 การเปลีย่นแปลง 
  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) บรษัิทจัดให ้ บรษัิทจัดให ้ - 
  คา่ทีพ่กั (กรณีมคีวามจําเป็น)  บรษัิทจัดให ้ บรษัิทจัดให ้ - 
  สทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ ไมม่ ี ไมม่ ี - 
  โบนสักรรมการ ไมม่ ี ไมม่ ี - 

  คา่ตอบแทนประจําปี (รวม) ไมเ่กนิ  
3 ลา้นบาท 

ไมเ่กนิ  
3 ลา้นบาท - 

    หมายเหต:ุ  1) เบีย้ประชมุจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
     2) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารพจิารณาไมร่บัเบีย้ประชมุและค่าตอบแทนในสว่นนี้ 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการตามทีเ่สนอ ในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563 ดว้ยคะแนนเสยีง
ดังน้ี  

 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

     จํานวน (เสยีง) 1,201,885,744 0 0 0 
     รอ้ยละ 100.00 - - - 

 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชปีระจําปี 2563 และกําหนดคา่ตอบแทนประจําปี 
2563 

ประธานฯ ไดข้อใหน้ายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ นําเสนอ
รายละเอยีดในวาระน้ีตอ่ทีป่ระชมุ  

นายนพดล ธรีะบุตรวงศก์ลุ นําเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม ว่าตามพระราชบัญญัตบิรษัิท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดใหท้ี่ประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจําปีแต่งตัง้
ผูส้อบบัญช ีและกําหนดจํานวนเงนิค่าสอบบัญชขีองบรษัิททุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี
จะแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชคีนเดมิอกีก็ได ้

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาการปฎบิัตงิานของสํานักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท 
ในปีที่ผ่านมา มีความเห็นว่า สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซเิอท และผูส้อบบัญชีของ
สํานักงานมีความเชี่ยวชาญดา้นการตรวจสอบธุรกจิบริการรับเหมาก่อสรา้ง รวมทัง้ให ้
คําแนะนําและใหค้ําปรกึษาในเรือ่งเกีย่วกบับัญช ีภาษีอากร และระบบควบคมุภายในไดเ้ป็น
อยา่งด ีดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจงึเห็นควรใหเ้สนอคณะกรรมการพจิารณาเสนอตอ่ที่
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ประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชจีากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซ
ซเิอท ไดแ้ก ่ 
 

• นายชยัยทุธ อังศวุทิยา   ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3885 หรอื  
• นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่4563 หรอื  
• นางสาวดรณี สมกําเนดิ               ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่5007 หรอื 
• นางสาวจารุณี น่วมแม ่  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่5596 

พรอ้มเสนอใหพ้จิารณาอนุมัตคิ่าสอบบัญชขีองบรษัิทประจําปี 2563 เป็นเงนิ 1,350,000 
บาท 

ทัง้น้ี ผูส้อบบัญชจีากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท ไดทํ้าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบัญชขีอง
บรษัิทก่อนที่บรษัิทจะแปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชน ตัง้แต่พ.ศ. 2550 ซึง่คณะกรรมการ
บรษัิทเห็นว่า ผูส้อบบัญชีจากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซเิอท ปฏิบัตงิานไดอ้ย่างดี
ตลอดมา ดังนั้น เมื่อบรษัิทไดแ้ปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนและเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยใ์นปี พ.ศ. 2556 บรษัิทจงึไดแ้ต่งตัง้ใหส้ํานักงาน เอ.เอ็ม.ท ีแอสโซซเิอท ทํา
หนา้ทีผู่ส้อบบัญขตีอ่ไป โดยมรีายชือ่ผูทํ้าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบัญชใีนชว่งเวลาทีผ่า่นมาดังน้ี  
ระยะเวลากอ่นเขา้จด

ทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย ์

ระยะเวลาภายหลงัเขา้
จดทะเบยีน 

ในตลาดหลกัทรพัย ์
รายชือ่ผูส้อบบญัช ี เลขทีผู่ส้อบ

บญัชรีบัอนุญาต 

ปี 2550 – ปี 2555 ปี 2556 นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี 4563 

- ปี 2557 – ปี 2559 นางเกษร ีณรงคเ์ดช 0076 

- ปี 2560 นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี 4563 

- ปี 2561 – ปี 2562 นางสาวจารุณ ีน่วมแม่ 5596 

อนึ่ง ผูส้อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ไม่มี
ความสมัพันธ ์หรอืเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีกับบรษัิท/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
กับบคุคลดงักลา่ว 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาการปฎบิัตงิานของสํานักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท 
ในปีที่ผ่านมา มีความเห็นว่า สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซเิอท และผูส้อบบัญชีของ
สํานักงานมีความเชี่ยวชาญดา้นการตรวจสอบธุรกจิบริการรับเหมาก่อสรา้ง รวมทัง้ให ้
คําแนะนําและใหค้ําปรกึษาในเรือ่งเกีย่วกับบัญช ีภาษีอากร และระบบควบคมุภายในไดเ้ป็น
อย่างด ีดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจงึเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้ สํานักงาน 
เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซเิอท เป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิทอีกวาระหนึ่ง สําหรับค่าสอบบัญชี
ประจําปี 2563 ที่สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ไดเ้สนอมานั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นวา่มคีวามเหมาะสมกับประเภทธรุกจิและขนาดธรุกรรมของบรษัิท 

 

 

 

 

 

 



บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจํากดั (มหาชน)                                             หนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 

 

20 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนผูส้อบบัญชขีองบรษัิท 

คา่บรกิาร คา่ตอบแทน 
ปี 2562 

คา่ตอบแทน 
ปี 2563 เปลีย่นแปลง 

คา่สอบบญัช ี(Audit Fee):    
- คา่ตรวจสอบงบการเงนิประจําปี (บาท) 580,000  600,000 20,000 
- คา่สอบทานงบการเงนิระหวา่งกาล จํานวน 3 ไตรมาส (บาท) 680,000 720,000 40,000 
- คา่สังเกตกุารณ์ตรวจนับสต็อคคงเหลอื (บาท/ครัง้) 30,000  30,000 - 

รวมคา่สอบบญัชสํีาหรบัปี (บาท) 1,290,000 1,350,000 60,000 

คา่บรกิารอืน่ (Non-Audit Fee):    
- คา่ตรวจรายงานบโีอไอ (บาท/ฉบับ) 20,000  20,000 - 

        
 หมายเหต:ุ  คา่บรกิารขา้งตน้ไมร่วมคา่ใชจ่้ายอืน่ ซึง่ผูส้อบบัญชจีะเรยีกเก็บตามค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 
ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้  

1. นายชยัยทุธ อังศวุทิยา   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3885 หรอื  
2. นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่4563 หรอื  
3. นางสาวดรณี สมกําเนดิ               ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่5007 หรอื 
4. นางสาวจารุณี น่วมแม ่  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่5596 

จากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซเิอท  เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท และอนุมัตกิําหนด
คา่ตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณากลั่นกรอง และคณะกรรมการบรษัิท
ไดเ้ห็นชอบแลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ซักถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึ
ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญช ี
ประจําปี 2563 ตามทีเ่สนอ ในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตแิต่งตัง้ผูส้อบบัญชจีากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิ
เอท ตามรายชือ่ดังตอ่ไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท สําหรับปี 2563  

1. นายชยัยทุธ อังศวุทิยา   ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3885 หรอื  
2. นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่4563 หรอื  
3. นางสาวดรณี สมกําเนดิ               ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่5007 หรอื 
4. นางสาวจารุณี น่วมแม ่  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่5596 

และอนุมัตคิา่สอบบัญชปีระจําปี 2563 เป็นเงนิจํานวน 1,350,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีง
ดังน้ี  

 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

     จํานวน (เสยีง) 1,201,885,744 0 0 0 
     รอ้ยละ 100.00 - - - 

 
วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

ประธานฯ แจง้ตอ่ทีป่ระชมุว่า ไดม้กีารพจิารณาครบถว้นตามระเบยีบวาระตา่งๆ ทีไ่ดก้ําหนด
ในหนังสอืเชญิประชมุแลว้ สําหรับในกรณีทีจ่ะมกีารเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งอืน่ๆ นัน้ 
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จะตอ้งมผีูถ้อืหุน้เห็นชอบดว้ยจํานวนหุน้ไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ที่จําหน่ายได ้
ทัง้หมด 

เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งอืน่ใดเป็นระเบยีบวาระพจิารณาเพิม่เตมิ และไม่มผีูใ้ดสอบถาม
หรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดก้ลา่วขอบคณุและกลา่วปิดการประชมุ 

 

ปิดประชุมเวลา 14.39 น.  

 

 
      ลงชือ่                                           ประธานทีป่ระชมุ 
                                    (       นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์     ) 

 

      ลงชือ่                                          ผูบ้ันทกึการประชมุ 
                         (     นางสาวนภสร ธรรมพทิักษ์     ) 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 
 

รายงานประจําปี 2563  
รายละเอยีดตามทีป่รากฏใน QR Code 

 
 
 
 
 
สําหรับระบบปฏบัิตกิาร 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 
 
สําหรับระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด ์

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 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 
ขอ้มลูบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกําหนดตามวาระ 
1. ประวตัขิองบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 
1.1 นายหยงั เจนิ ล ี

ตําแหนง่ปจัจบุนั : กรรมการผูจั้ดการ/ 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  

อายุ : 49 ปี 
สญัชาต ิ : เกาหลใีต ้

คณุวฒุกิารศกึษา : ปรญิญาตร ีสาขาการจัดการธรุกจิระหว่างประเทศ 
มหาวทิยาลัยอัสสมัชญั 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ : ปี 2554 : Director Accreditation Program (DAP) 
จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษัิท : 19 ปี 
ประสบการณ์ทํางาน 
• ปี 2556 – ปัจจุบัน 

    
• ปี 2553 – 2555  

      
• ปี 2546 – 2553 

 
• ปี 2542 – 2546 

 

 
: 
 
: 
 
: 
 
: 
 

 
บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจํากัด (มหาชน) 
ตําแหน่งกรรมการผูจั้ดการ/ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจํากัด 
ตําแหน่งรองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร         
บรษัิท บเีจซ ีคอนสตรัคชัน่ อนิดัสทร ีจํากัด 
ตําแหน่งผูจั้ดการท่ัวไป 
บรษัิท บเีจซ ีคอนสตรัคชัน่ อนิดัสทร ีจํากัด 
ตําแหน่งผูป้ระสานงานโครงการ                       

การถอืหุน้ในบรษิทั : รอ้ยละ 28.30  
การดํารงตําแหนง่ กรรมการ / ผูบ้รหิาร ในกจิการอืน่  
• กจิการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน (ในตลาด

หลักทรัพยฯ์) 
: - ไมม่ ี- 

• กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน : - ไมม่ ี- 
• กจิการอืน่ทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนกั์บบรษัิท 
: - ไมม่ ี- 

ขอ้พพิาททางกฎหมายทีเ่ป็นคดอีาญาใน
ศาลทีไ่มใ่ชค่ดลีหโุทษ 

: - ไมม่ ี- 

คณุสมบตัติอ้งหา้มตามพระราชบญัญตั ิ
บรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

: - ไมม่ ี- 

การเขา้รว่มประชุมในรอบปี 2563 
• ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 5/5 ครัง้ 
• ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ :       - 
• ประชมุคณะกรรมการบรหิาร : 4/4 ครัง้ 
• ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง : 4/4 ครัง้ 

การแตง่ต ัง้/เลอืกต ัง้ใหดํ้ารงตําแหน่งในคณะกรรมการแตล่ะชุด 
  วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ให้

ดํารงตําแหนง่
กรรมการ 

วนัทีไ่ดร้บัการเลอืกต ัง้กลบั
เขา้ดํารงตําแหนง่  

(คร ัง้ลา่สุด) 
• คณะกรรมการบรษัิท :   5 ม.ค. 2545 27 เม.ย. 2561 
• คณะกรรมการตรวจสอบ : - - 
• คณะกรรมการบรหิาร :   7 ม.ิย. 2554 16 พ.ค. 2556 
• คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง : 16 พ.ค. 2556 16 พ.ค. 2556 
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1.2  รศ.ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ 

  
 

ตําแหนง่ปจัจบุนั : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  
อาย ุ : 58 ปี 

สญัชาต ิ : ไทย 

คณุวุฒกิารศกึษา : 
 
: 
 
: 
 
: 
 

 

ปรญิญาเอกสาขาวทิยาศาสตรก์ารจัดการ มหาวทิยาลัยวอ
เตอรล์ ู
ปรญิญาโทสาขาวทิยาศาสตรก์ารจัดการ มหาวทิยาลัยวอ
เตอรล์ ู
ปรญิญาโทสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยยังสท์าวน ์
สเตท 
ปรญิญาตรสีาขาวศิวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ : 
: 
: 
 
: 

ปี 2551 : Director Accreditation Program (DAP) 
ปี 2551 : Audit Committee Program (ACP) 
ปี 2557 : Role of the Compensation Committee    
             (RCC)  
ปี 2561 : Role of the Chairman (RCP)  

จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษัิท : 10 ปี 
ประสบการณ์ทํางาน 
• ปี 2556 – ปัจจุบัน 

    
• ปี 2554 – 2555  

      
• ปี 2560 – ปัจจุบัน 

 
 
 

• ปี 2554-2559       
 

• ปี 2550-2560 
      

• ปี 2553-2560 

 
• ปี 2551-2553     

 

• ปี 2541-ปัจจุบัน    

 
: 
 
: 
 
: 
 
: 
 
: 
 
 : 
 
 : 
 
 
 : 
 
  
 : 

 
บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจํากัด (มหาชน) 
ตําแหน่งกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจํากัด 
ตําแหน่งกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
บรษัิท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
ตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
บรษัิท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
ตําแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
บรษัิท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
ตําแหน่งกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
บรษัิท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ี
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผูอํ้านวยการโครงการ MBA  
คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ี
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
หัวหนา้สาขาบรหิารการปฏบัิตกิาร  
คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ี
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
อาจารยป์ระจําสาขาบรหิารการปฏบัิตกิาร 

การถอืหุน้ในบรษิทั  : รอ้ยละ 0  
การดํารงตําแหนง่ กรรมการ / ผูบ้รหิาร ในกจิการอืน่  
• กจิการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน  

(ในตลาดหลักทรัพยฯ์) 
 : ตําแหน่ง ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระและประธาน

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  
บรษัิท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
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• กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน  : 
 
: 

ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ บรษัิทซนัไชน์อนิเตอร์
เนชัน่แนลจํากัด 
กรรมการ บรษัิทบแีอนดพ์ ีอกร ิโปรดักสจํ์ากัด 
 

• กจิการอืน่ทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์กับบรษัิท 

 : - ไมม่ ี- 

ขอ้พพิาททางกฎหมายทีเ่ป็นคดอีาญาใน
ศาลทีไ่มใ่ชค่ดลีหโุทษ 

 : - ไมม่ ี- 

คณุสมบตัติอ้งหา้มตามพระราชบญัญตั ิ
บรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

 : - ไมม่ ี- 

การเขา้รว่มประชุมในรอบปี 2563 
• ประชมุคณะกรรมการบรษัิท  : 5/5 ครัง้ 
• ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  : 4/4 ครัง้ 
• ประชมุคณะกรรมการบรหิาร  : - 
• ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  :  - 

การแตง่ต ัง้/เลอืกต ัง้ใหดํ้ารงตําแหน่งในคณะกรรมการแตล่ะชุด 
  วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ให้

ดํารงตําแหน่ง
กรรมการ 

วนัทีไ่ดร้บัการเลอืกต ัง้กลบั
เขา้ดํารงตําแหนง่  

(คร ัง้ลา่สุด) 
• คณะกรรมการบรษัิท  : 7 ม.ิย. 2554 27 เม.ย. 2561 
• คณะกรรมการตรวจสอบ  : 7 ม.ิย. 2554 15 พ.ค. 2556 
• คณะกรรมการบรหิาร  : - - 
• คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  : - - 
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1.3   นางจนัทรจ์ริา สมคัรไทย 
ตําแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ/ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ  

ฝ่ายงานสนับสนุน 
 

อายุ : 50 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
คณุวฒุกิารศกึษา : 

: 
ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลัยบรูพา 
ปรญิญาตร ี สาขาการตลาด วทิยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ         

การอบรมหลักสตูรกรรมการ : 
: 
 

 : 

ปี 2554 : Director Accreditation Program (DAP) 
หลักสตูร Chief Financial Officer Certification 
Program (CFO)  ปี 2555 
หลักสตูร Anti-Corruption for Executive  ปี 2557 

จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษัิท : 25 ปี 
ประสบการณ์ทํางาน 
• ปี 2556 – ปัจจุบัน    
 
• ปี 2552 – 2555 

 
• ปี 2538 – 2552      
 
• ปี 2558 – ปัจจุบัน      

   

 
: 
 
: 
 
: 
 
: 
 

 
บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจํากัด (มหาชน) 
ตําแหน่งผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ ฝ่ายงานสนับสนุน 
บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจํากัด  
ตําแหน่งผูจั้ดการฝ่ายบัญชแีละการเงนิ 
บรษัิท บเีจซ ีคอนสตรัคชัน่ อนิดัสทร ีจํากัด 
ตําแหน่งผูจั้ดการฝ่ายธรุการและการเงนิ 
บรษัิท สยามอสีต ์โซลชูัน่ จํากัด (มหาชน) 
ตําแหน่งกรรมการบรษัิท กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา 

การถอืหุน้ในบรษิทั : รอ้ยละ 0.31 
การดํารงตําแหนง่ กรรมการ / ผูบ้รหิาร ในกจิการอืน่  
• กจิการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน (ในตลาด

หลักทรัพยฯ์) 
: ตําแหน่งกรรมการบรษัิท กรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานคณะกรรมการสรรหา 
บรษัิท สยามอสีต ์โซลชูัน่ จํากัด (มหาชน) 

• กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน : - ไมม่ ี- 
• กจิการอืน่ทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์กับบรษัิท 
: - ไมม่ ี- 

ขอ้พพิาททางกฎหมายทีเ่ป็นคดอีาญาในศาลที่
ไมใ่ชค่ดลีหโุทษ 

: - ไมม่ ี- 

คณุสมบตัติอ้งหา้มตามพระราชบญัญตั ิ
บรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

: - ไมม่ ี- 

การเขา้รว่มประชุมในรอบปี 2563 
• ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 5/5 ครัง้  
• ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ :       - 
• ประชมุคณะกรรมการบรหิาร : 4/4 ครัง้ 
• ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง :       - 

การแตง่ต ัง้/เลอืกต ัง้ใหดํ้ารงตําแหน่งในคณะกรรมการแตล่ะชุด 
  วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ให้

ดํารงตําแหน่งกรรมการ 
วนัทีไ่ดร้บัการเลอืกต ัง้
กลบัเขา้ดํารงตําแหนง่ 

(คร ัง้ลา่สุด) 
• คณะกรรมการบรษัิท : 29 ม.ค. 2539 27 เม.ย. 2561 
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• คณะกรรมการตรวจสอบ : - - 
• คณะกรรมการบรหิาร : 7 ม.ิย. 2554 16 พ.ค. 2556 
• คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง : - - 
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ขอ้มลูการถอืหุน้สามญัในบรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจํากดั (มหาชน) 

ผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ จํานวนหุน้ คดิเป็นรอ้ยละของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง
ท ัง้หมด 

1. นายหยัง เจนิ ล ี 452,700,000 รอ้ยละ   28.30 
2. รศ.ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ - - 
3. นางจันทรจ์ริา สมัครไทย 5,002,500 รอ้ยละ   0.31 

 
2. ขอ้มลูการดํารงตําแหนง่กรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทั/กจิการอืน่ๆ 

ผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่เป็น
กรรมการ 

บรษิทัจดทะเบยีน 

บรษิทั/กจิการอืน่ 
(ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน) 

การดํารง
ตําแหนง่ใน

บรษิทั/กจิการ
ทีแ่ขง่ขนัหรอื
เกีย่วเนือ่งกบั

ธุรกจิของ
บรษิทั 

จํานวน ประเภทกรรมการ 

1. นายหยัง เจนิ ล ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

2. รศ.ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ 1 บรษัิท ผลธัญญะ 
จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ง ประธาน
กรรมการ/กรรมการ
อสิระและประธาน

กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน  

 

บรษัิท ซนัไชน์อนิเตอร ์
เนชัน่แนล จํากัด  

ตําแหน่ง ประธานกรรมการ/
กรรมการอสิระ  

 
บรษัิทบแีอนดพ์ ีอกร ิ 

โปรดักสจํ์ากัด 
ตําแหน่ง กรรมการ  

ไมม่ ี

3. นางจันทรจ์ริา สมัครไทย 1 บรษัิท สยามอสีต ์
โซลชูัน่ จํากัด 

(มหาชน) 
ตําแหน่งกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ

และ 
ประธานคณะกรรมการ 

สรรหา  

ไมม่ ี ไมม่ ี

 
3. ขอ้มลูของผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการอสิระ 
บรษัิทไดกํ้าหนดนิยามกรรมการอิสระของบรษัิท ซึง่เท่ากับขอ้กําหนดขัน้ต่ําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอืตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุน้ในบรษัิท คือ กรรมการ
อสิระของบรษัิทตอ้งถอืหุน้ในบรษัิทไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด นอกจากนี้ ผูท้ีจ่ะเสนอ
แตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระมคีวามสมัพนัธใ์นลักษณะอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ดังนี้ 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
รายชือ่ผูไ้ดร้บัเสนอชือ่ซึง่มี

คณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ 
รศ.ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ 

การถอืหุน้ในบรษัิท 
- จํานวนหุน้ 
- สดัสว่นของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 
ไมม่ ี
ไมม่ ี

การเป็นญาตสินทิกับผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท ไมม่ ี

การมคีวามสมัพนัธใ์นลักษณะดังตอ่ไปนี้กับบรษัิทหรอืนติบิคุคลทีอ่าจมี
ความขัดแยง้ในปัจจุบันหรอืในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา 
- เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษา

ทีไ่ดร้ับเงนิเดอืนประจํา 
- เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบัญช ีหรอื ทีป่รกึษากฎหมาย) 
- มคีวามสมัพันธท์างธรุกจิ (เชน่ การซือ้ / ขายวัตถดุบิ/สนิคา้/บรกิาร/การ

ใหกู้ย้มืเงนิหรอืการกูย้มืเงนิ) โดยระบขุนาดของรายการดว้ย 

 
 
 

ไมม่ ี
 
 

ไมม่ ี
 

ไมม่ ี
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 

ขอ้บงัคบับรษิทัเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 

การประชุมผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 31  คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามัญประจําปีภายในสี ่(4) เดอืน นับแต่วัน
สิน้สดุของรอบปีบัญชขีองบรษัิท  

การประชุมผูถ้ือหุน้คราวอืน่นอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการ ประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้สดุแตจ่ะเห็น สมควร  

ผูถ้อืหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิ (10) ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายได ้
ทัง้หมด จะเขา้ชือ่กันทําหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้
แต่ตอ้งระบุเรือ่ง และเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ัดเจนในหนังสอืดังกล่าวดว้ย ในกรณีเชน่นี้ 
คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วันนับแตวั่นทีไ่ดร้ับหนังสอืจากผูถ้อืหุน้  

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จัดใหม้กีารประชุม ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ือหุน้ทัง้หลายซึง่
เขา้ชือ่กันหรอืผูถ้อืหุน้คนอืน่ๆ รวมกันไดจํ้านวนหุน้ตามที่บังคับไวนั้น้จะเรยีก ประชมุเองก็ไดภ้ายในสีส่บิ
หา้ (45) วันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเชน่นี้ใหถ้อืวา่เป็นการประชุมผูถ้อืหุน้ที่
คณะกรรมการเรยีกประชมุ โดยบรษัิทตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายอันจําเป็นทีเ่กดิจากการจัดใหม้กีารประชุม
และอํานวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการ เรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีค่รัง้ใด จํานวนผูถ้ือ
หุน้ซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ ประชุมตามที่กําหนดไวใ้นขอ้ 33 ผูถ้ือหุน้ตามวรรคสี่ตอ้งร่วมกัน
รับผดิชอบชดใชค้า่ใชจ่้ายทีเ่กดิจากการจัดใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้กบ่รษัิท 

ขอ้ 32 ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสอืนัดประชมุโดยระบสุถานที ่วัน เวลา ระเบยีบ
วาระการประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่า 
เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี  รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรือ่งดังกล่าว และจัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันกอ่นวัน
ประชมุ ทัง้นี้ ใหล้งโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสอืพมิพก์อ่นวันประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วัน 
เป็นเวลาตดิตอ่กันไมน่อ้ยกว่าสาม (3) วัน 

ทัง้นี้ สถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระชมุจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นทีตั่ง้สํานักงานใหญ่ของบรษัิท หรอืทีอ่ืน่ใดตามที่
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได ้

ขอ้ 33 ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ตอ้งมีผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 
ยีส่บิหา้ (25) คน หรอืไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจํานวนผูถ้ือหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกันได ้
ไมน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหนึง่ (1) ชั่วโมง จํานวนผูถ้อืหุน้ 
ซึง่มาเขา้ร่วมประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามทีกํ่าหนดไวใ้นวรรคหนึง่ หากวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีก
นัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอันระงับไป ถา้การประชมุผูถ้ือหุน้นัน้มใิชเ่ป็นการเรียกประชุม
เพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหนั้ดประชมุใหม่ และในกรณีนี้ใหส้ง่หนังสอืนัดประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด 
(7) วันกอ่นวันประชมุ ในการประชมุครัง้หลังนี้ไมบั่งคับวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 34  ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏบัิตหินา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรอืมแีตไ่มอ่ยู่ในทีป่ระชมุ หรอืไม่สามารถปฏบัิตหินา้ทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชมุเลอืกผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุคนใดคน
หนึง่มาเป็นประธานในทีป่ระชมุดังกลา่ว 
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ขอ้ 35   ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ใหถ้ือว่าหุน้หนึ่ง (1) มีเสยีงหนึง่ (1) และผูถ้อืหุน้คนใดมี
สว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ นอกจากการออก
เสยีงเลอืกตัง้กรรมการ และมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดังต่อไปนี้ 

(2) ในกรณีปกต ิใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสยีงเทา่กัน ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นทีสํ่าคัญใหแ้กบ่คุคลอืน่ 
(ข) การซือ้หรอืรับโอนกจิการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทมหาชนอืน่มาเป็นของบรษัิท 
(ค) การทํา แกไ้ข หรอืยกเลกิสัญญาเกีย่วกับการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่น

ทีสํ่าคัญ การมอบหมายใหบ้คุคลอืน่ใดเขา้จัดการธุรกจิของบรษัิท หรอืการควบรวมกจิการ
กับบคุคลอืน่โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การแบง่ผลกําไรขาดทนุกัน 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บังคับของบรษัิท 
(จ) การเพิม่หรอืลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิท 
(ฉ) การเลกิบรษัิท  
(ช) การออกหุน้กูข้องบรษัิท 
(ซ) การควบรวมกจิการบรษัิทกับบรษัิทอืน่ 

ขอ้ 36 กจิการทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจําปีพงึเรยีกประชมุมดัีงนี้ 

(1) พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษัิทในรอบปีทีผ่่านมา 
(2) พจิารณาอนุมัตงิบดลุ และบัญชกํีาไรขาดทนุ 
(3) พจิารณาอนุมัตจัิดสรรเงนิกําไร 
(4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระ  
(5) พจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(6) พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละกําหนดจํานวนเงนิคา่สอบบัญช ีและ 
(7) กจิการอืน่ ๆ 

 

เงนิปนัผลและเงนิสํารอง 

ขอ้ 44  หา้มจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอืน่นอกจากเงนิกําไร ในกรณีทีบ่รษัิทยังมยีอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมใิห ้
จ่ายเงนิปันผล 

เงนิปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจํานวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กัน เวน้แต่ในกรณีบรษัิทออกหุน้บุรมิสทิธแิละกําหนดให ้
หุน้บุรมิสทิธิไดร้ับเงนิปันผลแตกต่างจากหุน้สามัญ ใหจั้ดสรรเงนิปันผลตามที่กําหนดไว ้โดยการจ่าย 
เงนิปันผลตอ้งไดร้ับอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบรษัิทมีผลกําไร
สมควรพอทีจ่ะทําเชน่นัน้ และเมือ่ไดจ่้ายเงนิปันผลระหวา่งกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงนิปันผลดังกลา่วให ้
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุผูถ้อืหุน้คราวตอ่ไป 

การจ่ายเงนิปันผลใหก้ระทําภายในหนึง่ (1) เดอืน นับแต่วันทีท่ี่ประชมุผูถ้อืหุน้ หรอืทีป่ระชมุคณะกรรมการ
ลงมต ิแลว้แต่กรณี ทัง้นี้ ใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยังผูถ้อืหุน้และใหล้งโฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงนิปันผล
นัน้ในหนังสอืพมิพเ์ป็นเวลาตดิตอ่กันไมน่อ้ยกว่าสาม (3) วันดว้ย 

ขอ้ 45  บรษัิทตอ้งจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของกําไรสุทธิ
ประจําปี หักดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสบิ 
(10) ของทนุจดทะเบยีน 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 
 

วธิกีารลงทะเบยีน การเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ การมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนน 
 
1. การเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

ผูถ้อืหุน้นําบัตรประชาชนลงทะเบยีนลว่งหนา้ผา่น 
https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=w8nyql7IYZkA0W%2biDGqMxklcMLHjd0IN12u4ujD

0ayCFKV9DiqWNjw%3d%3d 

 
หรอืสามารถสแกน QR Code 

 
 
ระหว่างวันที่ 1-23 เมษายน 2564  เพื่อสรา้งขอ้มูลและยนืยันตัวตน พรอ้มทัง้รับชือ่ผูใ้ชง้าน (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) สําหรับเขา้ร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกสใ์นวันที่ 23 เมษายน 2564 ตัง้แต่เวลา 
12.00 น. เป็นตน้ไป  
 
กรณีผูถ้ือหุน้ที่ตอ้งการเขา้ประชุมดว้ยตนเองและไม่สามารถลงทะเบยีนล่วงหนา้ได ้ผูถ้ือหุน้สามารถส่งสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน หรอืบัตรประจําตัวขา้ราชการ หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง (ในกรณีผูม้อบฉันทะเป็นชาว
ตา่งประเทศ) แลว้ลงนามรบัรองสําเนาถกูตอ้ง รวมทัง้กรอกรายละเอยีดแบบฟอรม์ลงทะเบยีน (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7) 
และสง่อเีมลมาที ่ir@bjc1994.com พรอ้มทัง้สง่เอกสารดังกลา่วตามมาที ่
 

ฝ่ายเลขานกุารบรษัิท 
บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจํากัด (มหาชน) 
เลขที ่594 หมู ่4 ตําบลมะขามคู ่อําเภอนคิมพัฒนา ระยอง 
 

ภายในวันศุกรท์ี ่16 เมษายน 2564 เพือ่รับชือ่ผูใ้ชง้าน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับเขา้ร่วม
ประชมุผา่นทางอเิล็กทรอนกิสต์อ่ไป 
 
ทัง้นี้ โดยผูถ้อืหุน้สามารถศกึษาแนวปฏบัิตกิารประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM) ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10 
 

2. การมอบฉนัทะ 
• ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอ้มกันนี้ โดยผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะตอ้งแจง้เบอร์
โทรศัพทม์อืถอืและอเีมลของผูร้ับมอบฉันทะมาใหแ้กบ่รษัิททางอเีมล ir@bjc1994.com 

เมื่อบรษัิทไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและรายชือ่ผูถ้ือหุน้ตามขอ้มูล ณ วันกําหนดรายชือ่ผูถ้ือหุน้ 
(Record Date) แลว้ บริษัทจะแจง้ผลการลงทะเบียนพรอ้มทั้งแจง้ชื่อผูใ้ช  ้(Username) และรหัสผ่าน 
(Password ) ไปยังอเีมลทีผู่ร้ับมอบฉันทะ เพือ่ใหผู้ร้ับมอบฉันทะลงชือ่เขา้ใชร้ะบบการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้
ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิสต์่อไป 

• กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหกั้บกรรมการอสิระ สามารถมอบฉันทะให ้: 

https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=w8nyql7IYZkA0W%2biDGqMxklcMLHjd0IN12u4ujD0ayCFKV9DiqWNjw%3d%3d
https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=w8nyql7IYZkA0W%2biDGqMxklcMLHjd0IN12u4ujD0ayCFKV9DiqWNjw%3d%3d
https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=w8nyql7IYZkA0W%2biDGqMxklcMLHjd0IN12u4ujD0ayCFKV9DiqWNjw%3d%3d
mailto:ir@bjc1994.com
mailto:ir@bjc1994.com
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1)  นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์ กรรมการอสิระและประธานกรรมการ เป็นผูร้ับมอบฉันทะ หรอื 
2)   นายนพดล ธรีะบตุรวงศก์ลุ  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ับมอบฉันทะ หรอื 
3)  รศ. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  เป็นผูร้ับมอบฉันทะ หรอื 
4)  นายจุมพต กาญจนปัญญาคม กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  เป็นผูร้ับมอบฉันทะ 

ทัง้นี้  เพื่อความสะดวกของผูถ้ือหุน้ บรษัิทขอแนะนําใหใ้ชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ระบุการออกเสยีงใน
แต่ละระเบยีบวาระ และสง่หนังสอืมอบฉันทะและเอกสารหรอืหลักฐานมายังอเีมลมาที ่ir@bjc1994.com พรอ้ม
ทัง้สง่เอกสารดังกลา่วตามมาที ่

 
ฝ่ายเลขานกุารบรษัิท 
บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจํากัด (มหาชน) 
เลขที ่594 หมู ่4 ตําบลมะขามคู ่อําเภอนคิมพัฒนา ระยอง 
 
ภายในวันศกุรท์ี ่16 เมษายน 2564 โดยกรอกขอ้มลูและลงลายมอืชือ่ใหค้รบถว้น หากมกีารแกไ้ขหรอืขดีลบ

ขอ้ความที่สําคัญ ผูม้อบฉันทะตอ้งลงนามกํากับไวทุ้กแห่ง โดยบรษัิทไดจั้ดเตรียมอากรแสตมป์สําหรับปิดใน
หนังสอืมอบฉันทะใหแ้กผู่ร้ับมอบฉันทะทีส่ง่เอกสารมาใหบ้รษัิทดว้ยเชน่กัน 

 
  
เอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการมอบฉนัทะ 
 
(1) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา  

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

แสตมป์เรยีบรอ้ยแลว้ 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรอืบัตรประจําตัวขา้ราชการ หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง (ในกรณีผูม้อบ

ฉันทะเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูม้อบฉันทะ พรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉันทะ 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขา้ราชการ หรือสําเนาหนังสอืเดนิทาง (ในกรณีผูร้ับ

มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ับมอบฉันทะ พรอ้มลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูร้ับมอบ
ฉันทะ 

(2) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนติบิคุคล  
ผูม้อบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะตอ้งจัดสง่เอกสาร ดังตอ่ไปนี้ 
 หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ลงนามโดยผูม้อํีานาจลงนามผูกพันนติิ

บคุคลตามหนังสอืรับรองนิตบิุคคล พรอ้มประทับตราสําคัญของนิตบิุคคล (ถา้มี) และปิดอากรแสตมป์
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรอืบัตรประจําตัวขา้ราชการ หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง (ในกรณีผูม้อบ
ฉันทะเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอืมอบฉันทะ พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

 กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิตบิุคคลที่จดทะเบยีนในประเทศไทย ใหแ้นบสําเนาหนังสอืรับรองนติบิุคคลซึง่
รับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอํานาจลงนามผูกพันนิตบิุคคลนั้น พรอ้มประทับตราสําคัญของนิตบิุคคล 
(ถา้ม)ี 

 กรณีผูม้อบอํานาจเป็นนติบิุคคลที่จดทะเบยีนในต่างประเทศ ใหแ้นบสําเนาหนังสอืรับรองการเป็นนิติ
บุคคลซึง่ออกโดยหน่วยราชการที่มอํีานาจของประเทศที่นิตบิุคคลนัน้ตัง้อยู่ หนังสอืรับรองการเป็นนิติ
บุคคลดังกล่าวจะตอ้งผ่านการรับรองจากโนตารีพับลคิ (Notary Public) หรอืหน่วยราชการที่มีอํานาจ
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 

 สําหรับนิตบิุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มไิดม้ีตน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะตอ้งจัดทําคําแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบมาพรอ้มกันดว้ย และใหผู้ม้ีอํานาจลงนามผูกพันนิตบิุคคลนัน้ ลงนามรับรองความ
ถกูตอ้งของคําแปล 

 ผูร้ับมอบฉันทะตอ้งแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรอืบัตรประจําตัวขา้ราชการฉบับจรงิ หรือหนังสือ
เดนิทางฉบับจรงิ (ในกรณีผูร้ับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งโดย
ผูร้ับมอบฉันทะ 



บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจํากดั (มหาชน)                                             หนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 

 

33 

(3) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นคสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยทีร่บัฝากและดูแลหุน้ของบรษิทั
ใหแ้ก่ผูล้งทุนต่างประเทศทีเ่ป็นผู ้ถอืหุ ้นทีป่รากฎชื่อในทะเบียน ไดแ้ต่งต ัง้ผู ้รบัมอบฉนัทะเข้า
ประชุมตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 
ผูม้อบฉันทะจะตอ้งจัดสง่เอกสารและผูร้ับมอบฉันทะตอ้งสง่เอกสาร ดังตอ่ไปนี้ 
 หนังสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นนักลงทุนตา่งประเทศมอบหมายใหคั้สโตเดยีน (Custodian) เป็น

ผูดํ้าเนนิการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน 
 หนังสือยืนยันว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้ับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นคัสโตเดียน 

(Custodian) มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน 
 เอกสารใดขา้งตน้ที่มไิดม้ีตน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะตอ้งจัดทําคําแปลเป็นภาษาอังกฤษ แนบมา

พรอ้มกันดว้ย และใหบุ้คคลที่อา้งอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผูม้ีอํานาจกระทําการแทนบุคคล
ดังกลา่วลงนามรับรองความถกูตอ้งของคําแปลดว้ย 

 ผูร้ับมอบฉันทะตอ้งแสดงบัตรประชาชน หรอืบัตรประจําตัวขา้ราชการฉบับจรงิ หรอืหนังสอืเดนิทางฉบับ
จรงิ (ในกรณีผูร้ับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งโดยผูร้ับมอบฉันทะ 

 
3. การออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 ผูถ้ือหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียง 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง และผูถ้อืหุน้ 1 ราย มีสทิธอิอกเสยีงในแต่ละวาระว่า 
“เห็นดว้ย” หรอื “ไม่เห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” เพยีงทางใดทางหนึง่เท่านัน้ จะไม่สามารถแบง่แยก
จํานวนหุน้ เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ยกเวน้ กรณีผูร้ับมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ ที่
แต่งตัง้ใหคั้สโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุน้ และเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 
เทา่นัน้ 

 การลงคะแนนเสยีงในทุกวาระ ถา้ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใด “ไม่เห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ใหถ้อืว่าผูถ้ือ
หุน้ “เห็นดว้ย” ตามมตทิีเ่สนอ แต่ถา้หากมผีูถ้อืหุน้ท่านใด “ไม่เห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” บรษัิทจะ
คํานวณคะแนนที่ “เห็นดว้ย” โดยการนําคะแนนที่ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” หักออกจาก
คะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้ับมอบฉันทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 สําหรับวาระที ่5 เรือ่งพจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระ เพือ่ใหเ้ป็นไป
ตามแนวทางการกํากับดูแลกจิการที่ด ีบรษัิทไดจั้ดใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเพื่อแต่งตัง้กรรมการ
เป็นรายบคุคล ทัง้กรณี “เห็นดว้ย” “ไมเ่ห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” เพือ่ทําการนับคะแนนเสยีงตอ่ไป 

 สําหรับผูถ้ือหุน้ที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงคข์องผูถ้ือหุน้นัน้ บรษัิทไดนํ้าคะแนน “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสยีง” ตาม
ความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ บันทกึไวใ้นคอมพวิเตอรเ์พือ่การลงมตติามวาระไวแ้ลว้  

หมายเหต:ุ  

1. ในการจัดประชุมผูถ้ือหุน้ผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ภายใตร้ะบบ DAP e-Shareholder Meeting นั้น 
บรษัิทจะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของผูถ้อืหุน้เพื่อเป็นการปฏบัิตหินา้ทีต่ามทีก่ฎหมาย
กําหนดและเพื่อประโยชน์ในการใหบ้รกิารแก่ผูถ้ือหุน้ในการเขา้ประชุมผูถ้ือหุน้ ซึง่ผูถ้ือหุน้จะไดร้ับความ
คุม้ครองตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) หรือคําประกาศเกี่ยวกับความเป็น
สว่นตัว (Privacy Notice) ตามทีป่รากฏบนเว็บไซตข์องบรษัิท www.bjc1994.com 

2. ระบบปฏิบัติการสําหรับอุปกรณ์ที่ใชป้ระชุมผูถ้ือหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สําหรับคอมพิวเตอร์ แนะนํา 
windows เวอรช์ั่น 7 หรือ 8 สําหรับมือถือแนะนํา Apple IOS เวอร์ชั่น 3.0 ขึน้ไป ขณะที่ Android แนะนํา
เวอรช์ัน่ 2.1 ขึน้ไป ความเร็วขัน้ต่ําของอนิเตอรเ์น็ตคอื 5 เมกะไบท ์

 

 

 

 

http://www.bjc1994.com/
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 
 

ขอ้มลูกรรมการอสิระเพือ่พจิารณาเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
 

 
1.   นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์: กรรมการอสิระและประธานกรรมการ 

อาย ุ55 ปี 

ทีอ่ยู ่99/188 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 

สว่นไดเ้สยีในวาระทีจ่ะพจิารณา:  
• วาระที ่6   พจิารณาอนุมัตกิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 

 
 สว่นไดเ้สยีพเิศษ:  -ไมม่-ี 
 
2.  นายนพดล ธรีะบตุรวงศก์ุล : กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ55 ปี 

ทีอ่ยู ่21/51 หมู ่2 ถนนพุทธมณฑลสาย1 แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชนั กรุงเทพ 10170 

สว่นไดเ้สยีในวาระทีจ่ะพจิารณา:   
• วาระที ่6   พจิารณาอนุมัตกิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 

 
       สว่นไดเ้สยีพเิศษ:  -ไมม่-ี 
 
3.  รศ. ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ : กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ58 ปี 

ทีอ่ยู ่20/58 หมู่บา้นแกรนดค์าแนล ถนนประชาชืน่ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 

สว่นไดเ้สยีในวาระทีจ่ะพจิารณา:   
• วาระที ่5   พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระ 
• วาระที ่6   พจิารณาอนุมัตกิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 

 
      สว่นไดเ้สยีพเิศษ:  -ไมม่-ี 
 
4.  นายจมุพต กาญจนปญัญาคม : กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ70 ปี 

ทีอ่ยู ่52/22 เมอืงทองธานี ซอย 28 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 

สว่นไดเ้สยีในวาระทีจ่ะพจิารณา:   
• วาระที ่6   พจิารณาอนุมัตกิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 

 
       สว่นไดเ้สยีพเิศษ:  -ไมม่-ี 
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เอกสารสําคญั   
Important  

 

 
    

   
 
 

แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 
Registration Form 

 
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้                     
Shareholder’s Registration No.  

ขา้พเจา้           สัญชาต ิ
I/We                                       Nationality                            
 
อยูบ่า้นเลขที ่
Address                  
 
เป็นผูถ้อืหุน้ของ   บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจํากดั (มหาชน) (“บรษัิท”)  
being a shareholder of   BJC Heavy Industries Public Company Limited (“The Company”) 

 
โดยถอืหุน้จํานวนทัง้สิน้รวม        ..................................................หุน้  
holding the total amount of                     shares  
       
หุน้สามัญ                 ..................................................หุน้   
Ordinary share                       shares  
  
หุน้บรุมิสทิธ ิ               ..................................................หุน้      
Preferred share                                    shares  

 
 

บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจํากดั (มหาชน) 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 

วนัศุกรท์ ี ่23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 
การประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์

 
BJC Heavy Industries Public Company Limited 

Annual General Meeting of Shareholders for Year 2021 
on Friday 23rd April 2021 at 13.30 hrs. 

Electronics meeting 
 

 

  

    
ขา้พเจา้ …………………………………………………………………..……………… เป็นผูถ้อืหุน้ หรอื ผูร้ับมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ 
 ของ บมจ. บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ี 
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 
          (........................................................)    

เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบยีน  โปรดนําสง่เอกสารชุดนีม้าดว้ย 
บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับลงทะเบยีนในกรณีทีเ่อกสารหรอืหลักฐานไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งหรอืไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข 

 
For your convenience, please kindly bring along this set of documents for your registration. 

The Company reserves the right not to register if document is uncompleted, uncorrected or unqualified. 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8 
 
 

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก.  
(แบบท่ัวไปซึง่เป็นแบบทีง่่ายไมซ่บัซอ้น) 

ทา้ยประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ เรือ่ง กําหนดแบบหนังสอืมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 
--------------------------------- 

 
 เขยีนที ่  

 วันที ่            เดอืน                            พ.ศ.  

(1)  ขา้พเจา้   สญัชาต ิ อยูบ่า้นเลขที ่  

ถนน   ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต  

จังหวัด   รหัสไปรษณีย ์   

 (2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจํากัด (มหาชน) โดยถอืหุน้จํานวนทัง้สิน้รวม  หุน้ 

และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ  เสยีง ดังนี ้ 

หุน้สามัญ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ เสยีง 

หุน้บรุมิสทิธ ิ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ เสยีง 

(3)  ขอมอบฉันทะให ้
 1.    อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขที ่  

ถนน  ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  หรอื 
 2.    อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขที ่  

ถนน  ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  หรอื 
 3.    อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขที ่  

ถนน  ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์   

คนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 ในวันศุกรท์ี่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์ณ หอ้งประชุม 
101  บรษัิท บีเจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทรี จํากัด (มหาชน) เลขที่ 594 หมู่ 4 ตําบลมะขามคู่ อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

 
กจิการใดทีผู่ร้ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทกุประการ 
 
 

ลงชือ่  ผูม้อบฉันทะ ลงชือ่  ผูร้ับมอบฉันทะ 
 ( )  ( ) 
 
ลงชือ่  ผูร้ับมอบฉันทะ ลงชือ่  ผูร้ับมอบฉันทะ 
 ( )  ( ) 
 
 
หมายเหต ุ:  ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีง

คะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้ 
 
 
 

ติดอากร

แสตมป์  

20 บาท 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8 

 
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข.  

(แบบทีกํ่าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตัว) 
ทา้ยประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ เรือ่ง กําหนดแบบหนังสอืมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 ---------------------------------  

 เขยีนที ่  

 วันที ่            เดอืน                            พ.ศ.  

(1)  ขา้พเจา้   สญัชาต ิ อยูบ่า้นเลขที ่  

ถนน   ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต  

จังหวัด   รหัสไปรษณีย ์   

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจํากัด (มหาชน) โดยถอืหุน้จํานวนทัง้สิน้รวม  หุน้ 

และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ  เสยีง ดังนี ้ 

หุน้สามัญ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ เสยีง 

หุน้บรุมิสทิธ ิ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ เสยีง 

 (3)  ขอมอบฉันทะให ้
 1.    อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขที ่  

ถนน  ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  หรอื 
 2.    อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขที ่  

ถนน  ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  หรอื 
 3.    อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขที ่  

ถนน  ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์   

คนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 ในวันศกุรท์ี ่23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์ณ หอ้งประชมุ 
101  บรษัิท บเีจซ ี เฮฟวี ่ อนิดัสทร ี จํากัด (มหาชน) เลขที ่ 594 หมู ่ 4 ตําบลมะขามคู ่ อําเภอนคิมพัฒนา จังหวัด
ระยอง หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดังนี้ 

 วาระที ่1 เร ือ่ง พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 เมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม 
2563 
 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี้ 

 เห็นดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
 
 วาระที ่2 เร ือ่ง รบัทราบผลการดําเนนิงานในปี 2563 และรายงานประจําปี 2563 
  วาระนี้เป็นการรับทราบ จงึไมม่กีารลงมตใินวาระนี้ 
 
 วาระที ่3 เร ือ่ง พจิารณาอนุมตังิบการเงนิสําหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี้ 

 เห็นดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
 

ติดอากร

แสตมป์  

20 บาท 
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 วาระที ่4 เร ือ่ง พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผลสําหรบัผลประกอบการปี 2563 เป็นเงนิสด  
 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี้ 

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 
 วาระที ่5 เร ือ่ง พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากตําแหนง่ตามวาระ 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี้ 

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1. นายหยัง เจนิ ล ี
 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

2. รศ.ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ 
 เหน็ดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

3. นางจันทรจ์ริา สมัครไทย 
 เห็นดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

 
 วาระที ่6 เร ือ่ง พจิารณาอนุมตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี้ 

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 

 วาระที ่7 เร ือ่ง พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่ตอบแทนประจําปี 2564 
 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี้ 

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 
 วาระที ่8 เร ือ่ง พจิารณาอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
     (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี้ 
 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 
 

(5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามทีร่ะบุในหนังสอืมอบฉันทะนี้ ใหถ้อืว่า
การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

(6)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชัดเจน
หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก
ประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 
กจิการใดทีผู่ร้ับมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้ับมอบฉันทะไมอ่อกเสยีงตามที่

ขา้พเจา้ระบใุนหนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทกุประการ 
 
 

ลงชือ่  ผูม้อบฉันทะ ลงชือ่  ผูร้ับมอบฉันทะ 
 ( )  ( ) 
 
 
ลงชือ่  ผูร้ับมอบฉันทะ ลงชือ่  ผูร้ับมอบฉันทะ 
 ( )  ( ) 
 
หมายเหต ุ:  1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออก

เสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนน
เสยีงได ้
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่พจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุ
เพิม่เตมิไดใ้นใบประจําตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจํากดั (มหาชน) 

 
 ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 ในวันศุกรท์ี ่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ผา่นสือ่
อเิล็กทรอนกิส ์ณ หอ้งประชมุ 101  บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจํากัด (มหาชน) เลขที ่594 หมู ่4 ตําบลมะขามคู่ 
อําเภอนคิมพัฒนา จังหวัดระยอง หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย ----------------------------  
 วาระที ่ เร ือ่ง   

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี้ 

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 
 วาระที ่ เร ือ่ง   

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี้ 

 เหน็ดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 
 วาระที ่ เร ือ่ง   

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี้ 

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 
 วาระที ่ เร ือ่ง   

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี้ 

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 
 วาระที ่ เร ือ่ง   

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี้ 

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 
 วาระที ่  เร ือ่ง พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการ (ตอ่) 

 

ชือ่กรรมการ  
 เห็นดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

ชือ่กรรมการ  
 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

ชือ่กรรมการ  
 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง   
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8 
 
 

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 
(แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและ 

แตง่ตัง้ใหคั้สโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุน้) 
ทา้ยประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ เรือ่ง กําหนดแบบหนังสอืมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

--------------------------------- 
 
 เขยีนที ่  

 วันที ่            เดอืน                            พ.ศ.  

(1)  ขา้พเจา้       

สํานักงานตัง้อยูเ่ลขที ่  ถนน    ตําบล/แขวง   
อําเภอ/เขต  จังหวัด   รหัสไปรษณีย ์  

ในฐานะผูป้ระกอบธรุกจิเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหกั้บ  

ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจํากัด (มหาชน) โดยถอืหุน้จํานวนทัง้สิน้รวม             

      หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ เสยีง 

ดังนี ้

หุน้สามัญ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ เสยีง 

หุน้บรุมิสทิธ ิ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ เสยีง 

 (2)  ขอมอบฉันทะให ้
 1.    อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขที ่  

ถนน  ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  หรอื 
 2.    อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขที ่  

ถนน  ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   

จังหวัด รหสัไปรษณีย ์  หรอื 
 3.    อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขที ่  

ถนน  ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   

จังหวัด รหสัไปรษณีย ์   

คนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 ในวันศุกรท์ี่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.ผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์ณ หอ้งประชุม 

101  บรษัิท บีเจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจํากัด (มหาชน) เลขที่ 594 หมู่ 4 ตําบลมะขามคู่ อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัด

ระยอง หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

 (3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ

ประชมุครัง้นี้ ดังนี้ 
 มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

 

 

ติดอากร

แสตมป์  

20 บาท 
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 มอบฉันทะบางสว่น คอื  

 หุน้สามัญ  หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ      

เสยีง 
  หุน้บรุมิสทิธ ิ หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ      

เสยีง 

  

 รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดทั้ง้หมด  เสยีง 

 
 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดังนี้ 

 
 วาระที ่1 เร ือ่ง พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 เมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม 

2563 
 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี้ 

 เหน็ดว้ย          เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง            เสยีง  

 
 วาระที ่2 เร ือ่ง รบัทราบผลการดําเนนิงานในปี 2563 และรายงานประจําปี 2563 

  วาระนี้เป็นการรับทราบ จงึไมม่กีารลงมตใินวาระนี้ 
 

 วาระที ่3 เร ือ่ง พจิารณาอนุมตังิบการเงนิสําหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี้ 

 เห็นดว้ย          เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง            เสยีง  

 
 วาระที ่4 เร ือ่ง พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผลสําหรบัผลประกอบการปี 2563 เป็นเงนิสด  

      (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี้ 

 เหน็ดว้ย          เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง            เสยีง  

 
 วาระที ่5 เร ือ่ง พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากตําแหนง่ตามวาระ 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี้ 

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 เหน็ดว้ย          เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย           เสยีง  งดออกเสยีง            เสยีง 
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 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

1. นายหยัง เจนิ ล ี
 เห็นดว้ย……………เสยีง     ไมเ่ห็นดว้ย……………เสยีง  งดออกเสยีง………….เสยีง

  
2. รศ.ดร. เอกจติต ์จงึเจรญิ 
 เห็นดว้ย……………เสยีง     ไมเ่ห็นดว้ย……………เสยีง  งดออกเสยีง………….เสยีง

  
3. นางจันทรจ์ริา สมัครไทย 
 เห็นดว้ย……………เสยีง     ไมเ่ห็นดว้ย……………เสยีง  งดออกเสยีง………….เสยีง 

 วาระที ่6 เร ือ่ง พจิารณาอนุมตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี้ 

 เห็นดว้ย……………เสยีง     ไมเ่ห็นดว้ย……………เสยีง  งดออกเสยีง………….เสยีง 

 
 วาระที ่7 เร ือ่ง พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่ตอบแทนประจําปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี้ 

 เห็นดว้ย……………เสยีง     ไมเ่ห็นดว้ย……………เสยีง  งดออกเสยีง………….เสยีง 

  วาระที ่8 เร ือ่ง พจิารณาอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

     (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี้ 

 เห็นดว้ย……………เสยีง     ไมเ่ห็นดว้ย……………เสยีง  งดออกเสยีง………….เสยีง 

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบใุนหนังสอืมอบฉันทะนี้ใหถ้อืวา่

การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจน

หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ข

เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้ก

ประการตามทีเ่ห็นสมควร 

กจิการใดทีผู่ร้ับมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทผีูร้ับมอบฉันทะไมอ่อกเสยีงตามที่

ขา้พเจา้ระบใุนหนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทกุประการ 

 

ลงชือ่  ผูม้อบฉันทะ ลงชือ่  ผูร้ับมอบฉันทะ 

 ( )  ( ) 
 

 

ลงชือ่  ผูร้ับมอบฉันทะ ลงชือ่  ผูร้ับมอบฉันทะ 

 ( )  ( ) 

 

 



บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจํากดั (มหาชน)                                             หนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 

 

43 

 
หมายเหต ุ:  1.หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุน

ต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหคั้สโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุน้ให ้

เทา่นัน้ 

2. หลักฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มหนังสอืมอบฉันทะคอื 

(1) หนังสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ใหคั้สโตเดยีน (Custodian) เป็นผูดํ้าเนนิการลงนามในหนังสอื

มอบฉันทะแทน 

(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะไดร้ับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

(Custodian) 
3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออก

เสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนน

เสยีงได ้

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีทีม่วีาระทีพ่จิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุ

เพิม่เตมิไดใ้นใบประจําต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจํากดั (มหาชน) 

 ในการประชมุสามัญผูถ้อืประจําปี 2564 ในวันศกุรท์ี ่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ผา่นสือ่
อเิล็กทรอนกิส ์ณ หอ้งประชมุ 101  บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจํากัด (มหาชน) เลขที ่594 หมู ่4 ตําบลมะขามคู่ 

อําเภอนคิมพัฒนา จังหวัดระยอง หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

--------------------------------- 
 วาระที ่ เร ือ่ง   

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี้ 

 เห็นดว้ย                เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง   งดออกเสยีง                 เสยีง 

 
 วาระที ่ เร ือ่ง   

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี้ 

 เห็นดว้ย                เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง   งดออกเสยีง                 เสยีง 

 
 วาระที ่ เร ือ่ง   

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี้ 

 เห็นดว้ย                เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง   งดออกเสยีง                 เสยีง 

 
 วาระที ่ เร ือ่ง   

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี้ 

 เห็นดว้ย                เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง   งดออกเสยีง                 เสยีง 

 
 วาระที ่ เร ือ่ง   

 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี้ 

 เห็นดว้ย                เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง   งดออกเสยีง                 เสยีง 

 
 วาระที ่  เร ือ่ง พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการ (ตอ่) 

ชือ่กรรมการ  
 เห็นดว้ย                เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง   งดออกเสยีง                 เสยีง 

ชือ่กรรมการ  
 เห็นดว้ย                เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง   งดออกเสยีง                 เสยีง 

ชือ่กรรมการ  
 เห็นดว้ย                เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง   งดออกเสยีง                 เสยีง 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 9 

 
แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจําปีและงบการเงนิ 

 
บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจํากดั (มหาชน) 

 
 

ขา้พเจา้   

          เป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูร้ับมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ ของบรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจํากัด (มหาชน) 

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

 

มคีวามประสงคข์อรับรายงานประจําปีและงบการเงนิ ประจําปี 2563 โดยขอใหจั้ดสง่เอกสารตามทีอ่ยูดั่งนี้ 

  

  

 รหัสไปรษณีย ์ 
  

กรุณากรอกรายละเอยีดดา้นบนใหค้รบถว้น จัดสง่ไดท้ี ่

• อเีมล ์ir@bjc1994.com   

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

mailto:ir@bjc1994.com
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10 

แนวปฏบิตักิารประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM)  
 
 
 

1. เตรยีมพรอ้มกอ่นใชง้านระบบประชมุอเิล็กทรอนกิสส์าหรับการประชมุผูถ้อืหุน้  
(DAP e-Shareholder Meeting) 
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2. ขัน้ตอนการลงทะเบยีนผา่นระบบ (e -Register) สําหรับผูถ้อืหุน้บคุคลธรรมดาทีป่ระสงคจ์ะใชบั้ตรประจําตัว
ประชาชนในการยนืยันตัวตน 
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  3. ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชมุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4. การใชง้านฟังกช์ัน่ถามคําถาม 
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5. การใชง้านฟังกช์ัน่ลงคะแนนเสยีง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. ตัง้คา่รหสัผา่นใหม ่
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ทัง้นี ้ผูถ้อืหุน้สามารถ Download คูม่อืการใชง้าน แนวปฏบัิตกิารประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM) 
ตามลิง้คด์า้นล่าง 

https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html 
 
 

หรอื สแกน QR Code ตามดา้นลา่งนี้ 

 

https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html

