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ที ่บเีจซ/ีตลท 2564-005 
 

วันที ่23 เมษายน 2564 

 

เรือ่ง  แจง้มตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ัดการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 
 

บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) ขอแจง้มตทิีป่ระชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

2564 ซึง่ประชุมเมือ่วันศุกรท์ี ่23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์ณ หอ้งประชุมเลขที ่

101 บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากัด (มหาชน) เลขที ่594 หมู ่4 ต าบลมะขามคู ่อ าเภอนคิมพัฒนา จังหวัด

ระยอง โดยมผีูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชมุขณะเริม่ประชมุรวม 30 ราย นับจ านวนหุน้ไดท้ัง้ส ิน้ 1,215,383,101 หุน้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 75.98 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษัิท โดยไม่นับรวมจ านวนหุน้ของบรษัิททีไ่ด ้

ซือ้คนืตามโครงการซือ้หุน้คนืจ านวน 3,109,800 หุน้ (สามลา้นหนึง่แสนเกา้พันแปดรอ้ยหุน้) ทีจ่ะไมม่สีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน ทีป่ระชมุไดม้มีตใินวาระตา่งๆ ดังน้ี 
 

1.  มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เมือ่วนัที ่16 กรกฏาคม 2563 

ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออก

เสยีงลงคะแนน ดังน้ี   
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง  

จ านวน (เสยีง) 1,215,413,101 0 0  

รอ้ยละ 100.00 - -  

หมายเหต:ุ จ านวนเสยีงทีง่ดออกเสยีงไมนั่บเป็นฐานในการนับคะแนน 

 
 
2. รบัทราบผลการด าเนนิงานในปี 2563 และรายงานประจ าปี 2563 
 หมายเหต:ุ  วาระน้ีเป็นการรับทราบ จงึไมม่กีารลงมตใินวาระน้ี 
 
 

3. มมีตอินุมตังิบการเงนิส าหรบัปี ส ิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดังน้ี  
 

เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง  

จ านวน (เสยีง) 1,215,413,101 0 0  

รอ้ยละ 100.00 - -  
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4. มมีตอินุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล ส าหรบัผลประกอบการ ปี 2563 เป็นเงนิสด โดยมรีายละเอยีดดังน้ี  
 

• อนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสด ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนไมเ่กนิ 48 ลา้น
บาท  
 

 ทัง้น้ี เงนิปันผลจ านวน 0.03 บาทตอ่หุน้ จ่ายจากก าไรสะสมในสว่นของก าไรจากกจิการทีต่อ้งเสยีภาษี
เงนิไดน้ติบิุคคลในอัตรารอ้ยละ 20  ทัง้น้ี ผูรั้บเงนิปันผลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถ
ขอรับเครดติภาษีเงนิปันผลตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในมาตรา 47 ทว ิแหง่ประมวลรัษฎากร 

โดยก าหนดใหว้ันที ่16 มนีาคม 2564 เป็นวันใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ (Record Date) ในการไดรั้บเงนิปันผล 
และก าหนดจ่ายปันผลในวันที ่12 พฤษภาคม 2564 

ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน ดังน้ี 
  

เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง  

จ านวน (เสยีง) 1,215,853,101 0 0  

รอ้ยละ 100.00 - -  

หมายเหต:ุ  วาระน้ีตอ้งผา่นมตรัิบรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื  

                หุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
5. มมีตอินุมตัแิตง่ต ัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหนง่ตามวาระท ัง้ 3 ทา่น กลับเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระ

หนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและ

ออกเสยีงลงคะแนน ดังน้ี 

 

5.1  นายหยัง เจนิ ล ี(กรรมการ)   
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง  

จ านวน (เสยีง) 1,215,853,101 0 0  
รอ้ยละ 100.00 - -  

 
5.2  นายเอกจติต ์จงึเจรญิ (กรรมการอสิระ)   

เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง  

จ านวน (เสยีง) 1,215,852,601 500 0  

รอ้ยละ 100.00 - -  

 
5.3  นางจันทรจ์ริา สมัครไทย  (กรรมการ)   

เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง  

จ านวน (เสยีง) 1,215,853,101 0 0  

รอ้ยละ 100.00 - -  

 

6. มมีตอินุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการของบรษิทัประจ าปี 2564 โดยมรีายละเอยีดดังน้ี 

  คา่ตอบแทนรายเดอืน (บาท/คน/เดอืน)   

  ประธานกรรมการ 40,000 

  กรรมการ 15,000 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 

  กรรมการตรวจสอบ 15,000 
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  คา่เบีย้ประชุม (บาท/คน/ครัง้)   

  ประธานกรรมการ 40,000 

  กรรมการ 15,000 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 

  กรรมการตรวจสอบ 15,000 

  คา่เดนิทาง (บาท/คน/ครัง้) บรษัิทจัดหาให ้

  คา่ทีพ่กั (กรณีมคีวามจ าเป็น)  บรษัิทจัดหาให ้

  สทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ ไมม่ ี

  โบนสักรรมการ ไมม่ ี

  คา่ตอบแทนประจ าปี (รวม) ไมเ่กนิ 3 ลา้นบาท 
 

หมายเหต ุ   1) เบีย้ประชมุจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

   2) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารพจิารณาไมร่ับเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนในสว่นนี้ 

 

ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะ

ทีม่าประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนดังน้ี   
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง  

จ านวน (เสยีง) 1,201,188,401 0 14,664,700  

รอ้ยละ 100.00 - -  

 

7. มมีตอินุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชจีากส านกังาน เอ.เอ็ม.ท ีแอสโซซเิอทและก าหนดคา่ตอบแทน

ประจ าปี 2564 ตามรายชือ่ดังตอ่ไปน้ี 

(1) นายชยัยทุธ  อังศวุทิยา  (ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3885)  หรอื 

(2) นางณัฐสรัคร ์ สโรชนันทจ์นี  (ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4563)  หรอื 

(3) นางสาวดรณี  สมก าเนดิ (ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่5007)  หรอื 

(4) นางสาวจารุณี น่วมแม ่ (ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่5596) 

 

และอนุมัตคิ่าสอบบัญช ีประจ าปี 2564 เป็นเงนิจ านวน 1,350,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดังน้ี 
 

เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง  

จ านวน (เสยีง) 1,201,188,401 0 14,664,700  

รอ้ยละ 100.00 - -  

 

 

8.  วาระเรือ่งอืน่ๆ  

  - ไมม่ ี– 

 
จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

 
 
 ขอแสดงความนับถอื 
  บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) 
  
 
 (นายวทิยา เชยีงอทุัย ) 
 เลขานุการบรษัิท 


