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ที ่บเีจซ/ีตลท 2563-010 

 
วนัที ่5 มถินุายน 2563 

 

 
เรือ่ง ก าหนดวนัประชมุและระเบยีบวาระการประชมุส าหรับการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 และการงดจ่ายปันผล  

 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ัดการ 

 ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 
อา้งถงึ หนังสอืที ่บเีจซ/ีตลท 2563-006 ลงวันที ่1 เมษายน 2563 เรื่องแจง้เลือ่นการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

2563 และการเรยีกประชมุคณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณาอนุมตกิารจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล 
 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1)  มาตรการและแนวทางปฏบิัตใินการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) 

 2)  แบบสอบถามทางสขุภาพเพือ่คดักรองการตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
ตามหนังสอืทีอ่า้งถงึ  คณะกรรมการบรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ครัง้ที ่1/2563 ซึง่

ประชมุเมือ่วันที ่26 กมุภาพันธ ์2563 ไดม้มีตมิอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการบรหิารเป็นผูม้อี านาจในการก าหนดวันประชมุ

สามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 และวนัก าหนดรายชือ่ผูม้สีทิธเิขา้ร่วมประชมุ (Record Date)  

ทัง้นี้ บริษัทไดก้ าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดทีี ่16 กรกฏาคม 2563 
เวลา 13.30 น. ณ. หอ้งประชมุเลขที ่101 ของบรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทรี จ ากัด (มหาชน) เลขที ่594 หมู่ 4 ต าบล

มะขามคู่ อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยก าหนดใหว้นัจนัทรท์ี ่22 มถิุนายน 2563 เป็นวนัใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ 

(Record Date) ในการเขา้ร่วมประชมุ และก าหนดวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 จ านวน 8 วาระ ดงันี ้
 

วาระที ่1 พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานในปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562  
 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหรั้บทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 และรายงานประจ าปี 
2562  

 

วาระที ่2 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิส าหรบัปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหอ้นุมัตงิบการเงนิส าหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 ซึง่ผ่านการ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ผ่านการสอบทานความถูกตอ้งจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทไดเ้ห็นชอบแลว้ 
 

วาระที ่3   พจิารณาอนุมตักิารงดจา่ยปนัผลและรบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล  
 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอใหอ้นุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการ

จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหก้ับผูถ้อืหุน้ ในอัตราหุน้ละ 0.13 บาท เมือ่วันที ่12 พฤษภาคม 

2563 คดิเป็นรอ้ยละ 440.58 ของก าไรสุทธติามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่เป็นไปตาม

นโยบายการจา่ยเงนิปันผล  
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วาระที ่4   พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหนง่ตามวาระ  
  

 ในปีนีม้กีรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก ่ 

   1)  นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน ์     

2)  นายคลิ ยัง ล ี       

3)  นายเชงิ จนิ ล ี  
 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหอ้นุมัตแิตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่นกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึง่ โดย

กรรมการล าดบัที ่1 จะเป็นกรรมการอสิระ  เนื่องจากมคีณุสมบตัสิอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดตาม
ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

 
 

วาระที ่5     พจิารณาอนุมตักิารเพิม่จ านวนกรรมการและแตง่ต ัง้กรรมการเขา้ใหมจ่ านวน 1 ทา่น 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหอ้นุมัตเิพิม่จ านวนกรรมการอกี 1 ทา่น จากเดมิ 9 ท่านรวมเป็น 10 ท่าน 

และเห็นว่านายมายังซับ ซอง มีคุณสมบัตเิหมาะสมกับการประกอบธุรกจิของบริษัทและมี

ความเหมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท จงึเห็นสมควรเสนอใหพ้จิารณาแตง่ตัง้นาย
มายังซบั ซอง เป็นกรรมการ เพิม่อกี 1 ทา่น  

 
 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหอ้นุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ดงันี ้

 

  2562 2563 
การ

เปลีย่นแปลง 

  คา่ตอบแทนรายเดอืน (บาท/คน/เดอืน)       

  ประธานกรรมการ 40,000 40,000 - 

  กรรมการ 15,000 15,000 - 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 - 

  กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 - 

  คา่เบีย้ประชุม (บาท/คน/ครัง้)       

  ประธานกรรมการ 40,000 40,000 - 

  กรรมการ 15,000 15,000 - 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 - 

  กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 - 

  คา่เดนิทาง (บาท/คน/ครัง้) บรษัิทจัดหาให ้ บรษัิทจัดหาให ้ - 

  คา่ทีพ่กั (กรณีมคีวามจ าเป็น)  บรษัิทจัดหาให ้ บรษัิทจัดหาให ้ - 

  สทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ ไมม่ ี ไมม่ ี - 

  โบนสักรรมการ ไมม่ ี ไมม่ ี - 

  คา่ตอบแทนประจ าปี (รวม) ไมเ่กนิ  

3 ลา้นบาท 

ไมเ่กนิ  

3 ลา้นบาท 

- 

 
หมายเหตุ 1) เบีย้ประชมุจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ  

 2) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารพจิารณาไมรั่บเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนในสว่นนี ้

 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2563 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหอ้นุมัตกิารแต่งตัง้ นายชัยยุทธ อังศุวทิยา ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่
3885 หรอื นางณัฐสรัคร ์สโรชนันทจ์นี ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4563 หรอื นางสาวดรณี 

สมก าเนิด ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผูส้อบบัญชรัีบ
อนุญาตเลขที ่5596 จากส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท และ

อนุมัตกิ าหนดคา่ตอบแทนปี 2563 ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณากลั่นกรอง และ

คณะกรรมการบรษัิทไดเ้ห็นชอบแลว้ รายละเอยีดของคา่ตอบแทนสรุปไดด้งันี้ 
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คา่บรกิาร 
คา่ตอบแทน 

ปี 2562 

คา่ตอบแทน 

ปี 2563 

เพิม่ข ึน้ 

(บาท) 

คา่สอบบญัช ี(Audit Fee):    

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

- คา่สอบทานงบการเงนิระหวา่งกาล จ านวน 

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

- คา่สังเกตกุารณ์ตรวจนับสต็อคคงเหลอื  

(บาท/ครัง้) 30,000 30,000 - 

รวมคา่สอบบญัชสี าหรบัปี (บาท) 1,290,000 1,350,000 60,000 

คา่บรกิารอืน่ (Non-Audit Fee):    

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

 
  หมายเหต ุ คา่บรกิารขา้งตน้ไมร่วมคา่ใชจ้่ายอืน่ ซึง่ผูส้อบบัญชจีะเรยีกเก็บตามคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

   
 

วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

 
 

บรษัิทจะเปิดเผยรายละเอยีดของการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 และระเบยีบวาระการประชมุดังกลา่วให ้
ทราบลว่งหนา้กอ่นการประชมุบนเว็บไซด ์www.bjc1994.com กรณีมขีอ้สอบถามหรอืตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณา

ตดิตอ่ทาง Email : ir@bjc1994.com หรอืหมายเลข +66 (0) 9 2252 8012  

 
ดว้ยความห่วงใยตอ่สขุภาพและความปลอดภัยของผูถ้อืหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชมุทกุทา่น เพือ่เป็นการป้องกันและ

ลดความเสีย่งจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ขอความร่วมมอืใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิท 
และส่งค าถามล่วงหนา้มายังบริษัทแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ทัง้นี้ ในการจัดสถานทีป่ระชมุจ าเป็นตอ้งจัดใหม้ี

ระยะห่างในทุกจุด ซึง่จะท าใหจ้ านวนทีน่ั่งในหอ้งประชมุมจี านวนจ ากัด และบรษัิทตอ้งปฏบิัตติามมาตรการและแนวทาง

ปฏบิัตใินการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด จงึอาจท าให ้
เกดิความลา่ชา้ในการคดักรองและลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ บรษัิทตอ้งขออภัยในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสนี ้

 
จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ  

 
 

 

ขอแสดงความนับถอื 
                                                                 บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 
  (นายเซงิ ว ูล)ี 

 กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ัดการ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

http://www.bjc1994.com/
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มาตรการและแนวทางปฏบิตัใินการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ 

อนิดสัทร ีจ ากัด (มหาชน) มคีวามตระหนักและห่วงใยตอ่สถานการณ์ดงักลา่ว เพือ่เป็นการป้องกันและลดความเสีย่งในการ

แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จงึขอแจง้มาตรการและแนวทางปฏบิตัใินการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ดงันี ้

1. กรณีผูถ้อืหุน้ไมป่ระสงคจ์ะมาประชุมดว้ยตนเอง 

1.1 ขอความร่วมมือผูถ้ือหุน้มอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอสิระของบริษัทแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยส่ง

หนังสอืมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายัง ส านักเลขานุการบรษัิท บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ี

จ ากัด (มหาชน) เลขที ่594 หมู่ 4 ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 ภายในวันที ่14 

กรกฏาคม 2563 

1.2 ผูถ้อืหุน้สามารถสง่ค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกับวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ล่วงหนา้ โดยกรุณาระบุ

ค าถามพรอ้มระบชุือ่ นามสกลุ หมายเลขโทรศัพท ์อเีมล ์(ถา้ม)ี ผา่นชอ่งทางอเีมล ์ir@bjc1994.com หรอื สง่มา

พรอ้มกับหนังสอืมอบฉันทะ ภายในวันที ่14 กรกฏาคม 2563 โดยบรษัิทขอสงวนสทิธใิหเ้ฉพาะผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิ

เขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ณ วันก าหนดสทิธริายชือ่ผูถ้อืหุน้ (Record Date) เพื่อก าหนดสทิธใินการประชมุ

สามัญผูถ้อืหุน้เทา่นัน้  

2. กรณีผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมาประชุมดว้ยตนเอง 

ผูถ้อืหุน้จะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและมาตรการตา่งๆ ทีอ่อกโดยหน่วงานของรัฐอยา่งเคร่งครัด โดยการเขา้ร่วมประชมุ

ผูถ้ือหุน้มิอาจยกขึน้อา้งเป็นขอ้ยกเวน้ความรับผิดชอบในกรณีที่ท่านกระท าการฝ่าฝืนบทบัญญัตขิองกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งและยอมรับความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการเดนิทางมาเขา้ร่วมประชมุ ทัง้นี ้บรษัิทขอความร่วมมอืจากผูถ้อื

หุน้ปฏบิตัติามมาตรการ ดงันี้ 

2.1 กอ่นเขา้บรเิวณหรอืสถานทีจ่ัดประชมุ ผูเ้ขา้ร่วมประชมุจะตอ้งผา่นการคดักรองตามแนวปฏบิัตขิองกรมควบคมุโรค 

และกรอกแบบสอบถามตามความจรงิเพือ่การคัดกรองก่อนเขา้ในบรเิวณสถานทีจ่ัดประชมุตามเอกสารแนบ เพื่อ

ความสะดวกกรุณากรอกเอกสารมาลว่งหนา้ ในกรณีทีท่า่นปกปิดขอ้มูลดา้นสขุภาพหรอืประวัตกิารเดนิทางจะเป็น

การกระท าความผดิตามพระราชบญัญัตโิรคตดิตอ่ พ.ศ. 2558  

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุทีผ่า่นการคดักรองจะตอ้งตดิสญัญลักษณ์ไวต้ลอดเวลาทีอ่ยูใ่นพืน้ทีข่องบรษัิท  

2.2  บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มใ่หเ้ขา้บรเิวณบรษัิท/พืน้ทีป่ระชมุส าหรับผูท้ีไ่ม่ผา่นการคดักรอง ไดแ้ก ่ 

 ผูท้ีม่อีณุหภมูติัง้แต ่37.5 องศาเซลเซยีสขึน้ไป 

 ผูม้ไีขห้รอืมอีาการทีอ่าจสงสยัวา่จะตดิเชือ้ COVID-19 หรอืมอีาการเกีย่วกบัทางเดนิหายใจ 

 ผูท้ีเ่ดนิทางไปหรอืกลบัมาจากประเทศทีเ่ป็นเขตตดิโรคตดิตอ่อนัตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

เรื่องทอ้งทีน่อกราชอาณาจักรทีเ่ป็นเขตตดิโรคตดิต่ออันตรายฯ นอ้ยกว่า 14 วันนับจากวันทีเ่ดนิทาง

กลับ รวมถึงเป็นผูต้ดิต่อใกลช้ดิกับบุคคลเดนิทางไปหรือกลับจากประเทศที่เป็นเขตตดิโรคตดิต่อ

อนัตรายฯ นอ้ยกวา่ 14 วนันับจากวนัทีเ่ดนิทางกลบั 

ในกรณีผูท้ีไ่ม่ผา่นการคัดกรองเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหบ้คุคลอืน่หรอืกรรมการอสิระเขา้

ร่วมประชมุแทนได ้
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2.3 ขอความร่วมมอืใหท้กุทา่นเตรยีมหนา้กากอนามัยมาดว้ยและสวมหนา้กากอนามัยของตนเองตลอดเวลาทีเ่ขา้ร่วม

ประชมุ บรษัิทขอสงวนสทิธไิมอ่นุญาตใหผู้ถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีไ่มส่วมหนา้กากอนามัยเขา้หอ้งประชมุโดย

เด็ดขาด 

2.4  การตอ่แถว ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบยีน จะเวน้ระยะหา่ง 1 เมตร 

2.5  บรษัิทจะจัดทีน่ั่งในหอ้งประชมุโดยมรีะยะห่างระหว่างเกา้อีอ้ย่างนอ้ย 1 เมตร ท าใหส้ามารถรองรับผูถ้อืหุน้และ

ผูรั้บมอบฉันทะไดป้ระมาณ 40 ทีน่ั่ง โดยจะใหส้ทิธผิูเ้ขา้ร่วมประชมุทีม่าลงทะเบยีนกอ่น เมือ่ทีน่ั่งเต็มแลว้ทา่นผู ้

ถอืหุน้จะไมส่ามารถเขา้พืน้ทีก่ารประชมุได ้จงึขอความร่วมมอืผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองในการมอบฉันทะให ้

กรรมการอสิระของบรษัิทแทนการเขา้ร่วมประชมุ 

2.6  เพื่อลดความเสีย่งจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บรษัิทจงึไม่จัดเตรียมไมโครโฟน

ส าหรับการสอบถาม ขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุทีป่ระสงคจ์ะสอบถามในทีป่ระชมุสง่ค าถามโดยเขยีนเป็นลายลักษณ์

อกัษรและสง่ใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษัิททีจ่ดุลงทะเบยีน หรอืสง่ในหอ้งประชมุ แทนการสอบถามทางไมโครโฟน 

2.7  บรษัิทของดการแจกอาหาร เครือ่งดืม่ และงดรับประทานอาหารในบรเิวณจัดการประชมุโดยเด็ดขาด เพือ่ลดความ

เสีย่งในการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัส 

 

 

ในกรณีสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผูถ้ือหุน้จากหน่วยงานของรัฐ

เพิม่เตมิ บรษัิทจะท าการแจง้ผา่นทางเว็บไซด ์www.bjc1994.com รวมถงึสือ่ตา่งๆ ตามความเหมาะสมตอ่ไป 

ทัง้นี้ หากมคีวามลา่ชา้ในการคัดกรองและการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ  บรษัิทตอ้งขออภัยในความไม่สะดวกมา 

ณ โอกาสนี ้

 

 

บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 
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แบบสอบถามทางสขุภาพเพือ่คดักรองการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ชือ่และนามสกลุ  

หมายเลขโทรศพัท ์  

 

1. ทา่นมอีาการเจ็บป่วยเหลา่นีใ้นชว่ง 14 วนัทีผ่่านมาหรอืไม ่กรุณาท าเครือ่งหมาย X ตามอาการทีป่รากฎ 

 ใช ่ ไมใ่ช ่

มไีข ้     

มนี ้ามกู     

เหนือ่ยหอบ     

ไอ     

เจ็บคอ     

เมือ่ยเนือ้เมือ่ยตัว     

 

2. ทา่นเขา้พืน้ทีท่ีม่ภีาวะเสีย่งตอ่การตดิเชือ้หรอืตดิตอ่บคุคลทีม่คีวามเสีย่งดงัตอ่ไปนีห้รอืไม่ 

 ใช ่ ไมใ่ช ่

ใกลช้ดิตอ่ผูต้ดิเชือ้ หรอืผูใ้หก้ารดแูลรักษาผูป่้วยในสถานพยาบาล หรอืผูต้อ้ง
สงสยัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบการตดิเชือ้ COVID-19 

    

 

3. โปรดระบชุือ่จังหวดักรณีพ านักในประเทศไทย หรอืชือ่เมอืงและประเทศทีท่า่นพ านักอาศยัในชว่ง 14 วนัทีผ่่านมา 

1. 2. 

3. 4. 

 
 

      ลงชือ่  ______________________________  

 

      วนัที ่  ______________________________ 

 

 

 


