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Forward | Green | World 

งดแจกของชำร่วย 
โดยบริษัทฯ จะจัดเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันไว้รับรองผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มารว่มประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชดุ) 

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 
บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่มีอาการป่วยคล้ายเป็นหวัด หรือเพ่ิงเดินทางไปและกลับจากประเทศท่ีมีความเสี่ยงต่อการแพร่

ระบาดของ ไวรัส COVID-19 ได้กรุณามอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน  
บริษัทฯ จำเป็นต้องดำเนินมาตรการคัดกรอง หากตรวจพบว่าท่านเป็นผู้มีความเสี่ยง บริษัทฯ จะขอความร่วมมือให้ท่าน 

มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน  

แนวปฏิบัติข้างต้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข และเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาด ซ่ึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ของผู้ถือหุ้นรายอื่นและบุคคลอืน่ๆ ในสถานที่ประชมุ 
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ที่ 10000/011/2563    
 

 9 มีนาคม 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจำปี 2562 
  (ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code ที่ปรากฏบนปกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น) 

2. ประวัติโดยสังเขปของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 
(เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4) 

3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชี 
(เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6) 

4. ตารางเปรียบเทียบข้อบังคบัฉบบัปัจจบุันกับรา่งข้อบังคับฉบับใหม่ พร้อมกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอแก้ไข 

5. ร่างข้อบังคับฉบบัใหม่ จำนวนทัง้สิ้น 44 ข้อ 

(สิ่งที่สง่มาด้วย 4 และ 5 เป็นเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 7) 

6. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

7. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดง  
ในวันประชุม 

8. หนังสือมอบฉันทะ 

9. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

10. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 

11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ 
 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท บีซีพีจ ี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เช ิญประชุมสามัญผู ้ถ ือหุ้น  
ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใบไม้ ชั ้น 8 อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ 
เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260  โดยมีระเบียบวาระการประชุม 
รวม 8 วาระ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

หน้าที่ 1 จาก 9 

 



 

 
 

วาระที่ 1  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ปรากฏในรายงานประจำปี 2562  
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที ่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  
ในรอบปี 2562 

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษ ัทฯ ได้จ ัดทำงบการเง ินของบริษัทฯ และบริษ ัทย่อย สำหรับปีส ิ ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว  ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด  “งบการเงิน” ของรายงาน
ประจำปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว 

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรอง และเพื่อการจ่ายเงินปันผล  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ 
กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าว 
จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน       

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
กำไรสุทธิหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว  
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี 
ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร                   
ผลประกอบการปี 2562 ของบริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม จำนวนทั้งสิ้น 
1,800,758,597 บาท ได้จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินทั้งสิ้น 78,608,923 บาท ซึ่งไม่ต่ำกว่า
ร ้อยละ 5 ของกำไรสุทธ ิของบริษ ัทฯ ตามเง ื ่อนไขที ่กฎหมายและข้อบังคับของบริษ ัทฯ กำหนด ไว้ 
บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ในอัตรา 
0.16 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวมประมาณ 319.95 ล้านบาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายจาก
ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายประจำปี 2562 ในอัตรา 
0.64 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 1,279.30 ล้านบาท (ยอดรวมของเงินปันผลในปี 2562) คิดเป็น
ร้อยละ 71.03 ของกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ 

หน้าที่ 2 จาก 9 

 

 



 

 

ทั้งนี้ หากพิจารณาจากกำไรเฉพาะกิจการในปี 2562 แล้ว ยอดเงินรวมของเงินปันผลในปี 2562 แบ่งออกเป็น 
(1) การจ่ายจากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการในปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,279.30 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับอัตรารอ้ยละ 
81.37 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการในปี 2562   (โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินจำนวนประมาณ 78.61 ล้านบาท 
ซึ ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการในปี 2562 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย) และ 
(2) การจ่ายจากเงินกำไรสะสมอีกส่วนหนึ่ง เป็นเงินจำนวน 25.48 ล้านบาท    

โดยเงินปันผลสำหรับไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ข้างต้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเปน็
รายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  ผู้ได้รับเงินปันผลจึงไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้ 

➢ เงินปันผลจำนวนหุ้นละ 0.027 บาท จ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้  
ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี  

➢ เงินปันผลจำนวนหุ้นละ 0.133 บาท จ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้
เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษีเงินได้  
ณ ที่จ่าย และไม่ได้รับเครดิตภาษี 

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเป็นวันที่ 4 มีนาคม 2563 (Record Date) และ
กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2563  

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้  

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 ปี 2561 

1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท) 1,801.42 2,219.23 
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 1,998.89 1,996.83 
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.90 1.11 
4. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)  
➢ เงินปันผลระหว่างกาล  
➢ เงินปันผลงวดสุดท้าย 

0.64 
0.48 
0.16 

0.64 
0.48 
0.16 

5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 1,279.30 1,277.98 
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 71.03 57.59 

  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรอง 
ตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ในอัตรา 0.16 บาท
ต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวมประมาณ 319.95 ล้านบาท โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปทั้งหมดสำหรับ 
ปี 2562 ในอัตรา 0.48 บาทต่อหุ้น จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายสำหรับปี 2562 ในอัตรา 0.64 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน
รวมประมาณ 1,279.30 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล 
(Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2563  โดยจะจ่าย 
เงินปันผลเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้ว 

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

หน้าที่ 3 จาก 9 

 

 



 

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้คณะกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
และไม่มากกว่า 12 คน และตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคับ
ของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง             
1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ 
ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่ง
นานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง   กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้  
ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการรวม 12 คน โดยในการประชุมสามัญประจำปี 2563 มีกรรมการครบกำหนด
ออกตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้ 

1. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี กรรมการอิสระ 

2. ดร. พรรณขนิตตา  บุญครอง กรรมการอิสระ 

3. ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการอิสระ 

4. นายบัณฑิต สะเพียรชัย   กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 
1 กันยายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบคุคล
เพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยได้กลั่นกรองอย่างระมัดระวัง และรอบคอบเพื่อ
พิจารณานำเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ 
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ
อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนด
คุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด คุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเอื้อให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ตลอดจนได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี ่ยวข้องเป็น
ส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน ในการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
จำนวน 3 คน ได้แก่ 1.) นางวิไล  ฉัททันต์รัศมี 2.) ศ. ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และ 3.) นายบัณฑิต สะเพียรชัย 
กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง  พร้อมทั้งเสนอชื่อกรรมการท่านใหม่  1 คน ได้แก่ 
นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รายละเอียดประวัติ 
โดยสังเขป ของบุคคลข้างต้นปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ 1.) นางวิไล  ฉัททันต์รัศมี 2.) ศ. ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวสัดิ์ 
และ 3.) นายบัณฑิต สะเพียรชัย กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง  พร้อมทั้งเสนอชื่อ
กรรมการท่านใหม่ 1 คน ได้แก่ นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
โดยภายหลังการเลือกตั้งกรรมการตามที่เสนอ  บริษัทฯ จะยังคงมีจำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งไม่เกิน
กว่าจำนวนกรรมการสูงสุดตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ 

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้น ซึ ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  
สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม" 

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ   บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ 
ความรับผิดชอบที ่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น  
เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น   

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563  โดยอ้างอิงจาก
นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ  หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงได้เทียบเคียงกับ
ค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโต
ด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยคงตาม
อัตราเดิมเท่ากับ ปี 2562 ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงตามอัตราเท่ากับปี 2562) 

 
คณะกรรมการ 

 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 
(บาท/คน) 

เบี้ยประชุม 
 (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 

(บาท/ครั้ง/คน) 
คณะกรรมการบริษัท 30,000 30,000 
คณะกรรมการชุดย่อย   
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 15,000 
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - 15,000 
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร - 15,000 
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล - 15,000 
5. คณะกรรมการการลงทุน - 15,000 
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ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และ  
ค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ รองประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทน 
รายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5 

2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการ (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงตามอัตราเท่ากับปี 2562)  
ร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อกรรมการ 1 ท่าน และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลา
การดำรงตำแหน่ง โดยประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนที่เป็น 
เงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและตามที่จ่ายจริงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
กรรมการ โดยได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

สิทธิประโยชน์อื่นๆ  - ไม่มี -  

หมายเหตุ 
สำหรับรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการจัดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 
ตามที่เสนอ 

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ  ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 

   ข ้อเท ็จจร ิงและเหต ุผล  พระราชบ ัญญัต ิบร ิษ ัทมหาชนจำก ัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า 
" ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี  
ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ " 

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและอัตรา 
ค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา ซึ่งการพิจารณาอัตราดังกล่าว ได้คำนึงถึงปัจจัยเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น 
และธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง 

1) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี) หรือ 
2) นายวัยวัฒน์ กอสมานชยักิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333  (จำนวนปีที่เปน็ผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 2 ปี) หรือ  
3) นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี) 

(รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 คน ปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ) ซึ่งสังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
เป็นจำนวนเงิน 1,237,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจำนวน 47,000 บาท หรือร้อยละ 3.95 

 
 
 

 

 

หน้าที่ 6 จาก 9 

 

 



 

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้ 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี ปี 2563 ปี 2562 

ค่าสอบบัญชี  1,237,000 บาท 1,190,000 บาท 

หมายเหตุ  ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที ่จะเกิดขึ ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์  
ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

  ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าตรวจรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 3 ฉบับ ฉบับละ 75,000 บาท 
รวมเป็นจำนวนเงิน 225,000 บาท ซ่ึงคงเดิมเท่ากับปี 2562 

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มิได้มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / 
ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทำให้มั่นใจว่างานตรวจสอบของบริษัทฯ จะดำเนินไป
อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือ 

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และสาขาในต่างประเทศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรง และ
ทางอ้อมของบริษัทฯ ประจำปี 2563 รวม 11 บริษัท   ส่วนบริษัทย่อยบางแห่ง (ที่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทย่อยที่ไม่มีจำนวน
ธุรกรรมที่ซับซ้อนในการจัดทำงบการเงินรวม) ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น  โดยการเลือกใช้ผู้สอบบัญชี
ของแต่ละบริษัทจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก  ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา  (ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อยใน
ต่างประเทศที่กฎหมายไม่บังคับให้ต้องมีงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี)     

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอ
ให้ที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้นแต่งตั ้งผู ้สอบบัญชีสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู ้สอบบัญชี  
ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งมี นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 หรือ 
นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที ่ 6333 หรือ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628  และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,237,000 บาท 
ทั ้งนี ้ไม่รวมค่าใช้จ ่ายที ่จะเกิดขึ ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทา ง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์  
ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ  เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เก่ียวข้องได้ประกาศเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ตลอดจนนโยบายต่างๆ ใหม่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้ข้อบังคับของบริษัทฯ บางประการไม่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หรือยังขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ตามบทบัญญัติของกฎหมาย   ในการนี้ บริษัทฯ จึง
เห็นสมควรเสนอแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับบางข้อของบริษัทฯ ให้มีความทันสมัย ครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของกฎหมาย รวมถึงแนวปฏิบัติในปัจจุบันของหน่วยงานกำกับดูแล และเป็นไปตามมาตรฐานของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  โดยยังคงมุ่งเน้นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
และไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งนี ้ บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอแก้ไข /เพิ่มเติมข้อบังคับด้วยวิธีการยกเลิก
ข้อบังคับฉบับปัจจุบันทั้งฉบับ (ข้อบังคับฉบับปัจจุบันมีทั้งสิ้น 44 ข้อ) และใช้ฉบับใหม่แทน (ข้อบังคับฉบับใหม่ 
มีทั้งสิ้น 44 ข้อ) โดยสำระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในครั้งนี้สรุปได้ ดังนี้ 
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หัวข้อการแก้ไข 
 

สาระสาคัญและเหตผุลของการเสนอแก้ไข 

1. แก้ไข/เพิ ่มเติมข้อความให้
สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ที่แก้ไขใหม่ 

1.1 เปลี่ยนแปลงสัดส่วนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้
สอดคล้อง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 100 ที่แก้ไขใหม่ 

1.2 เพิ่มเติมเร่ืองการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการ
บริหารการประชุมให้มีความคล่องตัวขึ้น 

1.3 การเชิญประชุมและนำส่งเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยจดหมาย
อิเล็คทรอนิคส์ 

2. การแก้ไขตราประทบับริษัทฯ การปรับแก้ไขตราประทับบริษทัฯ โดยใช้โลโกป้ัจจุบนั ทดแทนโลโก้แบบเดิม 

3. แก้ไข/เพิ ่มเติมให้ข้อความ
สมบูรณ์ตามกฎหมาย 

3.1 การออกใบหุ้น - เพิ่ม “ใบหลักทรัพย์” เพื่อรองรับการออกหลักทรัพย์ประเภทอ่ืน
ในอนาคต เช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ หุ้นกู้ เป็นต้น 

3.2 การโอนหุ ้น – เพิ ่มเรื ่องการยืนยันการโอนหุ ้นต่อบุคคลภายนอกเมื่อบริษัทฯ  
ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว 

3.3 เร่ืองคุณสมบัติของกรรมการ เพิ่มเติมการอ้างอิงตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์อีกฉบับหนึ่ง 

3.4 ปรับเพิ่มเติมข้อความกรณีบุคคลต่างๆ ได้แก่ กรรมการ/คณะกรรมการ/บุคคลที่
กรรมการมอบหมาย ไปดำเนินกิจการของบริษัทฯ และปรากฏภายหลังว่า 
มีข้อบกพร่องในคุณสมบัติ /การแต่งตั้ง /การเลือกตั้งกรรมการ   ยังคงถือว่ากิจการ
ที่บุคคลข้างต้นดำเนินการไปยังคงสมบูรณ์และผูกพันบริษัทฯ 

ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามตารางเปรียบเทียบข้อบังคับฉบับปัจจุบันกับร่างข้อบังคับ
ฉบับใหม่ พร้อมด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอแก้ไขเป็นรายข้อ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และร่างข้อบังคับฉบับใหม่  
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ) 

นอกจากนี้ เพื่อให้การยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ สามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วง และเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน บริษัทฯ เห็นสมควร
เสนอให้บุคคลที ่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู ้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มอบหมายอำนาจ  
สามารถแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียด หรือข้อความในข้อบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนได้
โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ  
ตามที่เสนอข้างต้น 

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ  ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 

 

หน้าที่ 8 จาก 9 



 

 

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายัง
บริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที ่ 1 กันยายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ผ่านช่องทางการสื ่อสารของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว  
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมอ่ืนใดเข้ามายังบริษัทฯ 

 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมีสิทธิ            
รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 
 

 อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
www.bcpggroup. com ในห ั วข ้ อ  น ั กล งท ุ นส ั มพ ั น ธ ์ / ข ้ อม ู ลผ ู ้ ถ ื อห ุ ้ น / กา รประช ุ มผ ู ้ ถ ื อห ุ ้ น แล ้ ว  ด ั งนี้  
http: / / www. bcpggroup. com/ th/ investor- relations/ shareholder- information/ shareholders-meeting  
และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถาม
ล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ที่ : ir@bcpggroup.com หรือโทรสารหมายเลข 02 – 335 – 8900 
  

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 11.00 น.   ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ 
บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ นำหลักฐานตามรายละเอียด ที่กำหนดใน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8 มายังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของ
ท่านต่อไป 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
   
  (นายบัณฑิต  สะเพียรชัย) 
                                               กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ 
                                             เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

 
 
ฝ่ายกำกับองค์กร 
โทรศัพท์ 02 –335 – 8941

หน้าที่ 9 จาก 9 
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ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

ชื่อ – นามสกุล    นางวิไล  ฉัททนัต์รัศมี 
ประเภทของกรรมการ   กรรมการอิสระ 
อายุ     66 ป ี
สัญชาติ    ไทย 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม 
• ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
• สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 13/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทำงานโดยสงัเขป 
• เลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
• รองประธานในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี 
• เหรัญญิก สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
• กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
• อนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์
• ว ิทยากรในหลักส ูตรของคณะกรรมการบัญชีบร ิหารและคณะกรรมการ 

ด้านการวางระบบ สภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เหล็กรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) 
• ที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด 
• ที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบัญชี บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
• Chief Financial Officer บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
• Executive Vice President - Finance and Accounting  

บริษัท สยามเหล็กรีดเย็นครบวงจร จํากัด (มหาชน) 
• Executive Vice President - Finance and Accounting บริษัท เนชั่น พับบลิชิ่ง กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
• Finance and Administration Manager บริษัท ดิจิตอล อีควิปเมนท์ จํากัด 
• Controller บริษัท ที เอ็ม เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 
• ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท สวีเดนมอร์เตอร์ส จํากัด 
• Senior Auditor บริษัท สํานักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จํากัด 
• กรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จํากัด (มหาชน) 

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี 10 เดือน (วันที่เริม่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท - 25 มีนาคม 2559) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 302,500 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562) 

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย                                                 ไม่มี 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบรษิัทฯ/ 
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บรษิัทร่วม หรือนิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

• เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน                   ไม่มี  

• พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 
• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ                    ไม่เป็น 
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ                   ไม่มี 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อืน่ๆ ในปัจจุบัน 

• บริษัทจดทะเบียนอื่น    

• กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

• กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท สหไทย เทอร์มนิอล จํากดั (มหาชน) 

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• กรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

• กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จํากัด (มหาชน) 

• กรรมการ บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 

• อนุกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

• ผู้สังเกตการณ์อิสระตามข้อตกลงคุณธรรม องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) 

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ                                             ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562  

• คณะกรรมการบริษัท                                                 12/13 ครั้ง • คณะกรรมการตรวจสอบ                                               12/12 ครั้ง   

• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                         3/3 ครั้ง 
 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  (หน้าที่ 1 จาก 5) 



 

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

ชื่อ – นามสกุล    ศ. ดร. สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ ์
ประเภทของกรรมการ   กรรมการอิสระ 
อายุ     47 ป ี
สัญชาติ    ไทย 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม 
• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม)  Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA 
• ปริญญาโท นโยบายและเทคโนโลยี Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA 
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม)  The University of Wisconsin-Madison, USA 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
• หลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง สํานักงบประมาณ (นงส. 1) 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.5) สถาบันวิทยาการพลังงาน   
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง “มหานคร” (มหานคร รุ่นที่ 5) 
• หลักสูตรหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (RoLD Program) 
• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (2559)  
• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่นที่ 3) 
• หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ สถาบันคลังสมองของชาติ (รุ่นที่ 6) 
• หลักสูตรการพัฒนาอุดมศึกษาไทยสู่โลกศตวรรษที่ 21 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน  กระทรวงอุตสาหกรรม (วธอ. 1) 
• หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา สถาบันคลังสมองของชาติ (รุ่นที่ 9) 
• หลักสูตร Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (EDP 11) 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 13 (วตท.13) สถาบันวิทยาการตลาดทุน   
• หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้นํายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป. 1)   สถาบันพระปกเกล้า  
• หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ ศูนย์ฝึกอบรมของ Japan International Cooperation Agency (JICA) ประเทศญี่ปุ่น  
• หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน สถาบันพระปกเกล้าและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (รุ่นที่ 3) 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 105/2008)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP 27/2009)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM 1/2009)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD 6/2009)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 8/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2010)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 8/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม. 10)   สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ประสบการณ์การทำงานโดยสงัเขป 
• 2560 – ปัจจุบัน : ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  
• 2561 – ปัจจุบัน : นายกสภาวิศวกร สภาวิศวกร 
• 2558 – 2562    : อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
• 2562 – ปัจจุบัน : รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
• 2557 – 2559    : นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี 10  เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท - 25 มีนาคม 2559) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 300,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562) 

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย                                                     ไม่มี 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  (หน้าที่ 2 จาก 5) 



 

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

ชื่อ – นามสกุล    ศ. ดร. สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ ์
ประเภทของกรรมการ   กรรมการอิสระ 
อายุ     47 ป ี
สัญชาติ    ไทย 

 
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบรษิัทฯ/ 
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บรษิัทร่วม หรือนิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

• เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน                     ไม่มี  

• พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 

• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ                      ไม่เป็น 
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ                     ไม่มี 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อืน่ๆ ในปัจจุบัน  

• บริษัทจดทะเบียนอื่น 
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ  บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน) 

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

• นายกสภาวิศวกร สภาวิศวกร 

• กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

• กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

• กรรมการอิสระ  บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) 

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ                                                     ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562  

• คณะกรรมการบริษัท                                        13/13 ครั้ง • คณะกรรมการบริหารความเสีย่งทัง้องคก์ร                                8/9 ครั้ง 

• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                            4/4 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  (หน้าที่ 3 จาก 5) 



 

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

ชื่อ – นามสกุล                  นายบัณฑิต  สะเพียรชัย 
ประเภทของกรรมการ         กรรมการ 
อายุ                              55 ป ี
สัญชาติ                         ไทย 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม 

• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 28/2004)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 53/2005)    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่ 10 

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ปริญญาบัตร ปรอ. รุ่นที่ 25 / วปอ.2555) 

• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 20 (วตท.20) 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน  (วพน.11) 

• วุฒิบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม รุ่นที่ 5 

ประสบการณ์การทำงานโดยสงัเขป 
2556 – 2558 : รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ สายงานด้านธรุกิจพลังงานทดแทน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี 10  เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท - 25 มีนาคม 2559) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 551,596 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562) 

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย                                                    ไม่มี 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบรษิัทฯ/ 
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บรษิัทร่วม หรือนิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

• เป็นกรรมการทีม่ีส่วนร่วมในการบริหารงาน  ดำรงตำแหน่งกรรมการผูจ้ัดการใหญ่  

• พนักงาน ลกูจ้าง หรือที่ปรกึษาที่ได้รับเงนิเดือนประจำ 

• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ                              ไม่เป็น 
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ                             ไม่มี 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อืน่ๆ ในปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนอื่น    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลารเ์อ็นเนอรย์ี จํากัด 
• ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลารเ์อ็นเนอรย์ี (ปราจีนบุรี) จํากดั 

• ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลารเ์อ็นเนอรย์ี (ชัยภูมิ1) จํากัด 

• ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลารเ์อ็นเนอรย์ี (บุรีรัมย์) จํากัด 
• ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลารเ์อ็นเนอรย์ี (บุรีรัมย์1) จํากัด 

• ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลารเ์อ็นเนอรย์ี (นครราชสีมา) จํากัด 

• กรรมการ บริษทั ไทยดิจทิัลเอนเนอรย์ี่เดเวลอปเมน้ท์ จำกดั 
• กรรมการ บริษทั บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด 

• กรรมการ Impact Energy Asia Development Limited 

• กรรมการ Star Energy Group Holdings Pte Ltd. 
• กรรมการ Star Energy Geothermal Pte Ltd. 

• กรรมการ Star Phoenix Geothermal JV B.V. 

• กรรมการ Star Energy Geothermal Holdings (Salak – Darajat) B.V.  
• กรรมการ Star Energy Geothermal (Salak – Darajat) B.V. 

• กรรมการ Huang Ming Japan Company Limited 

• กรรมการ BCPG Wind Cooperatief U.A. 
• กรรมการ PetroWind Energy Inc. (PWEI) 

• ผู้จัดการ Nam San 3A Power Sole Co., Ltd 

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ                                          ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 
• คณะกรรมการบริษัท                                     13/13 ครั้ง 

• คณะกรรมการบรรษัทภิบาล                                            2/2 ครั้ง 

• คณะกรรมการการลงทนุ                                           11/12 ครั้ง 

• คณะกรรมการบริหารความเสีย่งทัง้องคก์ร                          8/9 ครัง้ 

 
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  (หน้าที่ 4 จาก 5) 



 

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

ชื่อ – นามสกุล   นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 
ประเภทของกรรมการ  กรรมการอิสระ 
อายุ    57  ป ี
สัญชาติ   ไทย 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.), University of New Haven สหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.18)  

• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 11 
• หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ รุ่นที่ 4/2549 สำนักงานกิจการยุติธรรม 

• Financial Instrument and Markets 2004, Harvard Business School 

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP186/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP189/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์การทำงานโดยสงัเขป 
• 2561 – ปัจจุบัน  :   อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

• 2560 – 2561    :    อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
• 2557 - 2558     :    ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

• 2554 - 2557     :    ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

• 2552 - 2554     :    รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
• 2551 - 2552     :    ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

• 2540 - 2541     :    เลขานุการเอก (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) สำนักงานที่ปรึกษาฝ่าย ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง ประจำสหราชอาณาจักร และยุโรป ณ กรุงลอนดอน 

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ ไม่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ วาระแรก) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มีหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อม (ณ วนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2563)  

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย                                                    ไม่มี 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบรษิัทฯ/ 
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บรษิัทร่วม หรือนิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

• เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน                             ไม่มี  

• พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 
• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ               ไม่เป็น 
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ              ไม่มี 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน 

• บริษัทจดทะเบียนอื่น 
• บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ไม่มี 

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ                                         ไม่มี 
 

 
 
 

 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  (หน้าที่ 5 จาก 5) 



 

 

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญช ี
 

นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ 

การศึกษา  
ใบอนุญาต  
ใบรับรอง 

• บัญชบีัณฑิต, มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• Senior Executive Program, สถาบนับัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• TLCA Leadership Development Program (LDP), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

• ผ ู ้สอบบัญช ีร ับอน ุญาต ทะเบ ียนเลขที ่  4068 และได ้ร ับการร ับรองจากสำน ักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

ประสบการณ์ นายเจริญเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของเคพีเอ็มจีประเทศไทย และมีประสบการณ์ทำงาน
กว่า 30 ปี ในสายงานตรวจสอบบัญชี และเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจต่างๆ  มีประสบการณ์อย่าง
กว้างขวางในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านตลาดผู้บริโภค สื่อสารและ
โทรคมนาคม และอุตสาหกรรม  ซึ่งครอบคลุมทั้งบริษัทต่างชาติและบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ   นายเจริญเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานข้ามชาติในการสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียน
ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และยังเป็นผู้ประสานงานสำหรับการตรวจสอบกลุ่มลูกค้า
บริษัทสัญชาติอเมริกันที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิค นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วม
ในโครงการการควบรวมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และยังได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรพิเศษในหลาย ๆ 
วาระ 

 

นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ 

การศึกษา 
ใบอนุญาต 
ใบรับรอง 

• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญช)ี, สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  

• บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบบัญชี, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ประกาศนียบัตรด้านภาษีอากร และหลักการบัญชี, มหาวทิยาลยัรามคำแหง 

• ผ ู ้สอบบัญช ีร ับอน ุญาต ทะเบ ียนเลขที ่  6333 และได ้ร ับการร ับรองจากสำน ักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์ นายวัยวัฒน์เป็นกรรมการบริหารของเคพีเอ็มจีประเทศไทย และมีประสบการณ์กว่า 22 ปี ในสายงาน
ตรวจสอบบัญชีรวมถึงมีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ป ีที่สำนักงานเคพีเอ็มจีในประเทศสิงคโปร์ 
นายวัยวัฒน์บริหารงานสอบบัญชีที่มีความซับซ้อนให้แก่บริษัทในหลายอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค อุตสาหกรรม และธุรกิจ
การเงิน นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศเป็น
พิเศษอีกด้วย 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  (หน้าที่ 1 จาก 2) 



 

 

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญช ี
 

นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง 

การศึกษา 
ใบอนุญาต 
ใบรับรอง 

• ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาโทด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• Senior Executive Program, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ผ ู ้สอบบัญชีร ับอนุญาต ทะเบ ียนเลขที ่  4628 และได ้ร ับการร ับรองจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์ นายศักดาเป็นหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชีและกรรมการบริหารของเคพีเอ็มจีประเทศไทย  
ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานกว่า 25 ปี ในสายงานตรวจสอบบัญชีในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งได้
ใช้มาตรฐานการบัญชีต่างๆ เช่น มาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย และมาตรฐานรายงาน 
ทางการเงินระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้ให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี เช่น  
การเตรียมความพร้อมเพื่อการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ การควบรวม
กิจการและการซื้อธุรกิจ   นายศักดามีประสบการณ์การสอบบัญชีอย่างกว้างขวางในหลากหลาย
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอุตสาหกรรม และตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค และยังได้
ให้บริการงานตรวจสอบบัญชีแก่ลูกค้าทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศโดยเฉพาะบริษัทญี่ปุ่น 
และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  (หน้าที่ 2 จาก 2) 



 

 

ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับฉบับปัจจุบันกบัร่างข้อบังคับฉบับใหม่ พร้อมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เหตุผล และความจำเป็นในการเสนอแก้ไข 

ข้อ 
เหตุผลและความจำเป็น

ในการเสนอแก้ไข 
ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับใหม่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

7. (วรรคสาม) แก้ไขเพิ ่มเติมให้สมบูรณ์
ตามแนวทางปฏ ิบ ัต ิ ใน
อนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีลายมือชื่อของกรรมการหรือ
นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหน่ึงคน หรือโดยวิธีอื่นใด
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ใบหุ ้นหรือใบหลักทรัพย์อื ่นของบริษัททุกใบจะต้องมี
ลายมือชื่อของกรรมการหรือนายทะเบียนหุ้นตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ไว้อย่าง
น้อยหนึ่ง (1) คน หรือโดยวิธีอื ่นใดตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535  
มาตรา 6 การลงลายมือชื ่อของกรรมการหรือนาย
ทะเบียนในใบหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี ้ จะใช้
เคร ื ่องจ ักรประท ับหร ือโดยว ิธ ีอ ื ่ นใดแทนตาม ท่ี
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดก็ได้  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประกาศกำหนด 
 

มาตรา 197 ในการออกใบหลักทรัพย์ ให้นายทะเบียน
หลักทรัพย์มีอำนาจลงลายมือชื่อในใบหลักทรัพย์แทน
การลงลายมือชื่อกรรมการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
จดทะเบียนได้เม่ือได้รับมอบหมายจากบริษัทดังกล่าว 
 

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2552 
เรื ่อง การใช้เครื ่องจักรประทับหรือวิธีอื่นใดแทนการ 
ลงลายมือชื่อของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ 
ข้อ 3 ในการใช้ว ิธ ีอ ื ่นใดแทนการลงลายมือชื ่อของ
กรรมการหรือนายทะเบียนในใบหลักทรัพย์ บริษัทท่ี
ออกหลักทรัพย์หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจใช้วิธี
ดังต่อไปน้ีก็ได ้

(1) การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พิมพ์ลายมือชื่อของ
กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้
ปรากฏอย่างชัดเจนในใบหลักทรัพย์ 

... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  (หน้าที่ 1 จาก 5) 



 

 

ข้อ 
เหตุผลและความจำเป็น

ในการเสนอแก้ไข 
ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับใหม่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

11. (วรรคแรก) แก้ไขเพิ ่มเติมข้อความให้
สมบูรณ์ตามกฎหมาย 

เว้นแต่จะขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท 
การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุ
ชื ่อผู ้ร ับโอนและลงลายมือชื ่อของผู ้โอนกับผู ้ร ับโอนและ 
ส่งมอบใบหุ ้นให้กับผู ้ร ับโอนการโอนหุ ้นใช้ย ันบริษัทได้  
เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว 
 

เว้นแต่จะขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท 
การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดย
ระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและ
ส่งมอบใบหุ้นให้กับผู้รับโอน  การโอนหุ้นใช้ยันบริษัทได้เมื่อ
บริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้
ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 
มาตรา 58 การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลัง
ใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอน
กับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้น
นั ้นจะใช้ย ันบริษัทได้เมื ่อบริษัทได้ร ับคำร้องขอให้
ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอก
ได้เม่ือบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว ในการน้ีหาก
บริษัทเห็นว่า การโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้
บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันได้
รับคำร้องขอนั้นหรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่
ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ดวัน 

13. (วรรคสอง) แก ้ ไข เพ ิ ่ ม เต ิ ม เพ ื ่ อ ให้
สอดคล้องกับกฎหมายที่มี
การแก้ไข 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า
การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ
เมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ
จำนวนหุ้นที ่จำหน่ายได้ทั ้งหมด หรือผู้ถือหุ ้นไม่น้อยกว่า 
25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้น
ท ี ่จำหน ่ายได ้ท ั ้ งหมด ได ้ เข ้าช ื ่อก ันทำหนังส ือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ 
โดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้
โดยชัดเจน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัด
ประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก 
ผู้ถือหุ้น 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า
การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ
เมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนรวมกันนับจำนวนหุ้นได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ โดยต้องระบุเรื ่อง  
เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดย
ชัดเจน ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดประชุม
ผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันท่ีได้รบัหนังสือจากผู้
ถือหุ้น 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 
มาตรา 100 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 
จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน
ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้อง
จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ี
ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  (หน้าที่ 2 จาก 5) 



 

 

ข้อ 
เหตุผลและความจำเป็นใน

การเสนอแก้ไข 
ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับใหม่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

23. แก ้ ไข เพ ิ ่ม เต ิมการอ ้างอิ ง
กฎหมายท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง ให้
ครบถ้วน 
 
 
 

 
 

นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจาก
ตำแหน่ง เมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 68 

แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
(4) ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก 

นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจาก
ตำแหน่ง เมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัต ิหร ือม ีล ักษณะต้องห้ามตาม 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
และพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

(4) ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 
2535 

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535  
มาตรา 89/3 กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที ่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำกัด รวมท้ังต้องไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาด
ความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ
กิจการที ่มีมหาชนเป็นผู ้ถ ือหุ ้นตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

25. แก้ไขเพิ่มเติมเพื ่อรองรับการ
บริหารการประชุมให้มีความ
คล่องตัวมากขึ้น 

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ ่งหนึ ่งของจำนวนกรรมการทั ้งหมดจึงจะเป็น 
องค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ 
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก
โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน กรรมการ
ซ่ึงมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที ่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในกรณีที ่ประธานกรรมการไม่อยู ่ในที ่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
 
ประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียง
ข้างมากโดยกรรมการคนหนึ ่งมีเส ียงหนึ ่ง (1) ในการ
ลงคะแนน กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออก

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 
เร ื ่อง การประชุมผ ่านสื ่ออ ิ เล ็กทรอนิกส ์ ลงว ันท่ี  
27 มิถุนายน 2557 
ข้อ 3 การประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการ
ประชุม นอกจากการดำเนินการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
แต่ละฉบับแล้ว ผู ้ทำหน้าท่ีประธานในที ่ประชุมจะ
กำหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และ
ให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการท่ีบัญญัติไว้ใน
กฎหมาย 
 
คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด 
บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  (หน้าที่ 3 จาก 5) 



 

 

ข้อ 
เหตุผลและความจำเป็นใน

การเสนอแก้ไข 
ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับใหม่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เสียงลงคะแนนในเรื ่องนั ้น ถ้าคะแนนเสียงเท่าก ันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น 
เสียงชี้ขาด 

เ ร ื ่ อ ง  ก า ร ป ร ะ ช ุ ม ผ ่ า น ส ื ่ อ อ ิ เ ล ็ ก ท ร อ น ิ ก ส์  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2557 
5. กรณีบร ิษ ัทมหาชนจำก ัด สมาคมการค ้า และ
หอการค้า หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
จะต ้ อ งม ี ก ารกำหนดเร ื ่ อ งการประช ุ มผ ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัด 
สมาคมการค้า หรือหอการค้าน้ัน 

29. แก้ไขเพิ่มเติมเพื ่อรองรับการ
บริหารการประชุมให้มีความ
คล่องตัวมากขึ้น 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้มีหนังสือนัดประชุมส่งมอบ
ให ้แก ่กรรมการหร ือผ ู ้แทนของกรรมการไม ่น ้อยกว่า 
7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษา
สิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท  จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น
และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่าน้ันก็ได ้

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้มีหนังสือนัดประชุม
ส่งมอบให้แก่กรรมการหรือผู้แทนของกรรมการไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน
เพื ่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่าน้ันก็ได้ 
 
ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบร ิษัท 
รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
บร ิษ ัทอาจจ ัดส ่ งหน ั งส ือ เช ิญประช ุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
แทนก็ได ้

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2557 
ข้อ 5 การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล ็กทรอนิกส์ก ็ได้  ในการนี้ 
ผู้มีหน้าท่ีจัดประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บใน
รูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้
 
คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื ่อง การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด 
บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที ่ 74/2557 เรื ่อง การ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2557 
6. การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
เพื ่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื ่ออ ิเล็กทรอนิกส์ สามารถ
ดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องส่งตามระยะเวลาและลง
โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั ้น  ๆ
กำหนดไว้ด้วย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  (หน้าที่ 4 จาก 5) 



 

 

ข้อ 
เหตุผลและความจำเป็นใน

การเสนอแก้ไข 
ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับใหม่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

32. แก ้ไขเพ ิ ่มเต ิมข ้อความให้
สมบูรณ์ครบถ้วนตามกฎหมาย 

บรรดาการซึ่งกรรมการคนหนึ่งได้ทำไป แม้ภายหลังความ
ปรากฎว่าการแต่งตั้งกรรมการคนน้ันมีข้อบกพร่องอยู่บ้างก็ดี 
หรือเป็นผู้บกพร่องด้วยคุณสมบัติควรแก่ตำแหน่งกรรมการก็ดี 
ให้ถือว่าการที่ได้ทำนั้นสมบูรณ์เสมือนดังว่าบุคคลผู้นั้นได้รับ
การแต่งตั ้งโดยถูกต้องและบริบูรณ์ด้วยคุณสมบัติของ
กรรมการ 

บรรดากิจการของบริษัทที่คณะกรรมการ หรือกรรมการ 
หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้กระทำ
ในนามของบริษัทย่อมมีผลสมบูรณ์และผูกพันบริษัท แม้จะ
ปรากฏภายหลังว่ามีข้อบกพร่องเกี ่ยวกับการเลือกตั้ง 
แต่งตั้ง หรือคุณสมบัติของกรรมการ 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 
มาตรา 84 บรรดากิจการของบริษัทที่คณะกรรมการ 
หรือกรรมการ หรือบุคคลซึ ่งได้ร ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการได้กระทำไปในนามของบริษัท ย่อมมีผล
สมบูรณ์และผูกพันบริษัทแม้จะปรากฏในภายหลังว่า 
มีข ้อบกพร ่องเก ี ่ยวก ับการเล ือกตั ้ง แต ่งต ั ้ง หรือ
คุณสมบัติของกรรมการ 

44. แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริง 

ตราของบริษัทมีประทับไว้น้ี 
 

 
 

ตราของบริษัทมีประทับไว้น้ี 
 

 

- 
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ข้อบังคับ 

ของ 
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 

หมวดที่ 1 บททั่วไป 

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 

ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “BCPG Public 
Company Limited” 

ข้อ 3.   ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือ
เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัททุกประการ 

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตามคำนิยามของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตกลงเข้าทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้
ในเรื่องนั้นๆ ด้วย 

ในกรณีที่ข้อบังคับนี้ อ้างอิง หรือ ระบุถึง กฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อกำหนดใดเป็นการเฉพาะ ให้กฎหมาย 
ระเบียบ หรือข้อกำหนดนั้น หมายความรวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อกำหนด ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
และกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อกำหนดที่ได้ตราหรือออกมาในภายหลัง เพ่ือยกเลิก หรือใช้บังคับแทน หรือใช้
บังคับเพ่ิมเติมนอกเหนือจากกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อกำหนดเดิมนั้นด้วย 

หมวดที่ 2 การออกหุ้น 

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น 

ข้อ 5. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี ่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 
เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่อง
ส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 
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บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่
จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้น
จดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ 

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน
กฎกระทรวง และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ 6. การซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีท่ีบริษัทมีสถานะเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) 
ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว 

ข้อ 7. หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปถือหุ้นของบริษัท หรือจองซื้อหุ้นร่วมกัน ต้อง
ตั้งให้คนใดคนหนึ่งเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองซ้ือหุ้นแล้วแต่กรณี 

ชื่อผู้ถือหุ้นร่วมซึ่งได้รับแต่งตั้งดังกล่าว จะปรากฏเป็นลำดับแรกในบรรดาชื่อผู้ถือหุ้นร่วมในทะเบียนผู้ถอืหุ้น 
การส่งมอบใบหุ้นและการแจ้งของบริษัทแก่บุคคลดังกล่าวถือว่าเป็นการส่งมอบและแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นร่วมทุกคน 

 ใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื ่นของบริษัททุกใบจะต้องมีลายมือชื่อของกรรมการหรือนายทะเบียนหุ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่ง  (1) คน หรือโดยวิธีอื่นใดตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ก็ได้  
โดยวิธีปฏิบัติที่เก่ียวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด 

ข้อ 8. ใบหุ้นฉบับใดชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดย
เวนคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีนี้บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 

ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน หรือ
หลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กำหนด 

ข้อ 9. บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดหรือในการที่  
ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมคำรับรองของบริษัทได้ตามอัตราสูงสุดที่
กฎหมายกำหนด 

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น 

ข้อ 10. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้บริษัทมีหุ้นที่ถือโดยบุคคลผู้ไม่มี
สัญชาติไทยเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้
อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอน
หุ้นบริษัทรายนั้นได ้

  ทั้งนี้ “บุคคล” ตามข้างต้น ให้หมายถึงบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
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ข้อ 11. เว้นแต่จะขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น 
โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้กับผู้รับโอน การโอนหุ้นใช้ยัน
บริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้
ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว 

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้น
ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้อง
ภายในเจ็ด (7) วัน 

หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อ 12. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ 
โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่า  
สิบสี่ (14) วัน ก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 13. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่ 
วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนรวมกัน
นับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ โดยต้องระบุเรื่อง  เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการ
ที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ในกรณีที่ผู ้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน  
สี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 14. กิจการที่ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี 

(7) กิจการอื่นๆ 
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ข้อ 15. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ 
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ 
ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าว นัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์สาม (3) วันติดต่อกัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย 

สถานที่ในการประชุมอาจกำหนดเป็นสถานที่อ่ืนนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 
หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ 

ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง (1) ในสาม (3) 
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน 
ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 17. ในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทุกคราวให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน หาก  
รองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นกัน ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือก  
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมเฉพาะครั้งนั้น 

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน
ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบ  
ทีน่ายทะเบียนกำหนด 

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม
ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

ข้อ 19. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้น มีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
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(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ 
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการ กับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ 

ข้อ 20. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และไม่มากกว่าสิบสอง (12) คน โดยมี
กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ง (1) ในสาม (3) ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร 

ประธานกรรมการลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือประธาน
กรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดรวมเป็นสอง (2) คนและ
ประทับตราสำคัญของบริษัทมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 

 ให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนและชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
บริษัท โดยสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท 

ข้อ 21. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้น
ต่อหนึ่ง (1) เสียง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา  
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ 22. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่ง (1) ในสาม (3) ถ้าจำนวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่ง (1) ในสาม (3) 

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้  
ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่ง
นานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ 

ข้อ 23. นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.  2535 และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก 
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ข้อ 24. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ และให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้ง
กรรมการหรือบุคคลใดดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของบริษัทและให้มีอำนาจถอดถอนบุคคลดังกล่าวจากการ
ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ได้ด้วย ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริษัทให้เรียกว่า
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ให้ผู้จัดการใหญ่เป็นเลขานุการคณะกรรมการโดยตำแหน่ง 

ผู้จัดการใหญ่มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายและจะต้อง
บริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต 
และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อำนาจหน้าที่ของผู้จัดการใหญ่  
ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) ดำเนินกิจการและหรือบริหารงานประจำวันของบริษัท 

(2) ดำเนินการให้มีการจัดทำ และส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อ
คณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุกๆ สาม (3) เดือน 

(3) ดำเนินการและหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ 

ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
เป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ 
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

 ประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่กฎหมายกำหนด 

 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) ในการ
ลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ 26. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล  
ซึ ่งมีคุณสมบัติและไม่มีล ักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับข้อ 23 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม  (3) ในสี่ (4) ของจำนวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

 บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 
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ข้อ 27. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ 

 กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มี
กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่
วันที่ได้รับการร้องขอ 

 ให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้แจ้งนัดการประชุมคณะกรรมการตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย 

ข้อ 28. สถานที่ในการประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดเป็นสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ 

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้มีหนังสือนัดประชุมส่งมอบให้แก่กรรมการหรือผู้แทนของกรรมการ  
ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

 ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
แทนก็ได ้

ข้อ 30. เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ
หรือแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดจากกรรมการหรือบุคคลอื่นใดตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการอย่างใด
อย่างหนึ่งของบริษัท 

 คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยสาม  (3) คน เป็น
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน 
โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพ่ือทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแล
การดำเนินงานของบริษัท ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี  
การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตลอดจนปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและ/หรือที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจทำหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคคลอ่ืนมีอำนาจภายในขอบเขตและ
กำหนดระยะเวลาตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจมอบอำนาจเช่นนั้นร่วมกันไป
หรือแยกจากกันหรือแทนที่อำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนของคณะกรรมการในส่วนนั้น และคณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ เป็นครั้งคราวได้ 

ข้อ 31. ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของ
บริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

 ในกรณีที ่กรรมการคนใดกระทำการหรือละเว้นกระทำการอันใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  
บริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี อาจดำเนินการได้ดังต่อไปนี้ 

 (1) ถ้าการกระทำหรือละเว้นการกระทำเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย ให้บริษัทเรียกค่าสินไหม
ทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ 
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ในกรณีที่บริษัทไม่เรียกร้อง ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของ
หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องก็ได้ หากบริษัทไม่ดำเนินการ
ตามท่ีผู้ถือหุ้นนั้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ จะนำคดีขึ้นฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนบริษัทก็ได้ 

 (2) ถ้าการกระทำหรือละเว้นการกระทำนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน
ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ศาลสั่งระงับการกระทำ
ดังกล่าวได ้

 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ดำเนินการตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นจะขอให้ศาลสั่งให้กรรมการคนนั้นออกจากตำแหน่งก็ได้ 

 ผู้ถือหุ้นซึ่งดำเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ต้องถือหุ้นของบริษัทอยู่ในขณะที่กรรมการคนนั้นกระทำการ
หรือละเว้นกระทำการอันเป็นเหตุให้บริษัทเสียหายหรืออาจทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทแล้วแต่กรณี 

ข้อ 32. บรรดากิจการของบริษัทที่คณะกรรมการ หรือกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้
กระทำในนามของบริษัทย่อมมีผลสมบูรณ์และผูกพันบริษัท แม้จะปรากฏภายหลังว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง แต่งตั้ง หรือคุณสมบัติของกรรมการ 

ข้อ 33. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัท ไม่ว่าจะทำเพ่ือประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมี
มติแต่งตั้ง 

ข้อ 34. ให้กรรมการแจ้งบริษัททราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที ่บริษัททำขึ ้นระหว่างรอบปีบัญชีโดยระบุ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี) 

(2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปี
บัญชี (ถ้ามี) 

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และเงินปันผล 

ข้อ 35. รอบปีทางบัญชีของบริษัท ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และไปสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกๆ ปี 

ข้อ 36. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและต้อง
จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท 

 งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องทำเป็นภาษาไทยโดยจัดพิมพ์ให้เรียบร้อย 

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี 

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชี 

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 39. การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะกระทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ภายใต้ข้อบังคับข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 

เงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกำไร
สมควรพอที่จะทำเช่นนั้น มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) 
ของจำนวนกรรมการซึ่งมาประชุม และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนังสือพิมพ์ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 

ข้อ 40. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิ
ประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) 
ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองที ่ได้ระบุ และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ ้นตามมาตรา 51 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพ่ือ
จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอ่ืนตามที่เห็นสมควร เพ่ือดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้ 

ข้อ 41. ทุกปีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 

ข้อ 42. ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากหน้าที่แล้ว อาจได้รับเลือกตั้งให้ทำหน้าที่อีกได้ 

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท 

หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม 

ข้อ 44. ตราของบริษัทมีประทับไว้นี้ 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5  (หน้าที่ 9 จาก 9) 



 

 

ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ถือหุ้น* 

 

 1. ช่ือ : พลเอก คณิต สาพิทักษ์  
 ตำแหน่งในบริษัท :  กรรมการอิสระ,  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

 อายุ :  67 ปี 

 ท่ีอยู่ติดต่อ : บริษัท บีซีพีจ ี จำกัด (มหาชน) เลขที ่ 2098 ถนนสุข ุมวิท 
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

 การมีส่วนได้เสีย 
ในวาระการประชุม 

:  ไมมี่ 

 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี 
 

 2. ช่ือ : พลเอก อุทิศ สุนทร 
 ตำแหน่งในบริษัท :  กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล, 

กรรมการตรวจสอบ  

 อายุ :  65 ปี 

 ท่ีอยู่ติดต่อ : บริษัท บีซีพีจ ี จำกัด (มหาชน) เลขที ่ 2098 ถนนสุข ุมวิท 
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

 การมีส่วนได้เสีย 
ในวาระการประชุม 

:  ไม่มี 

 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี 
 

 

3. ช่ือ :  นางวิไล  ฉัททันต์รัศมี 

 ตำแหน่งในบริษัท :  กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

 อายุ :  61 ปี 
 ท่ีอยู่ติดต่อ : บริษัท บีซีพีจ ี จำกัด (มหาชน) เลขที ่ 2098 ถนนสุขุมวิท 

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
 การมีส่วนได้เสีย 

ในวาระการประชุม 
:  มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน

กรรมการท่ีออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องพ้น
จากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื ่อให้
ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี 
 

 

4. ช่ือ :  นายนรินทร์ กัลยาณมิตร 
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ, กรรมการบรรษัทภิบาล 
 อายุ :  60 ปี 
 ท่ีอยู่ติดต่อ : บริษัท บีซีพีจ ี จำกัด (มหาชน) เลขที ่ 2098 ถนนสุข ุมวิท 

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
 การมีส่วนได้เสีย 

ในวาระการประชุม 
: ไม่มี 

 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี 

 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6  (หน้าที่ 1 จาก 3) 



 

 

ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ถือหุ้น* 

 

 5. ช่ือ :  ดร. พรรณขนิตตา บุญครอง 
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
 อายุ :  63 ปี 
 ท่ีอยู่ติดต่อ : บริษัท บีซีพีจ ี จำกัด (มหาชน) เลขที ่ 2098 ถนนสุข ุมวิท 

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
 การมีส่วนได้เสีย 

ในวาระการประชุม 
: ไมมี่ 

 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี 
 

 6. ช่ือ : ศ. ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร 
 อายุ :  47 ปี 
 ท่ีอยู่ติดต่อ : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 2098 ถนนสุขุมวิท 

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
 การมีส่วนได้เสีย 

ในวาระการประชุม 
: มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ

ท่ีออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการท่ีต้องพ้นจากตำแหน่งตาม
วาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี 
 

 

7. ช่ือ : พลเอก ศักดา  เนียมคำ 
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ, กรรมการบรรษัทภิบาล 
 อายุ :  59 ปี 
 ท่ีอยู่ติดต่อ : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 2098 ถนนสุขุมวิท 

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
 การมีส่วนได้เสีย 

ในวาระการประชุม 
: ไม่มี 

 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี 
 

 

8. ช่ือ : นายถาวร  งามกนกวรรณ 
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ, 

กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร 
 อายุ :  62 ปี 
 ท่ีอยู่ติดต่อ : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 2098 ถนนสุขุมวิท 

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
 การมีส่วนได้เสีย 

ในวาระการประชุม 
: ไม่มี 

 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6  (หน้าที่ 2 จาก 3) 



 

 

 

หมายเหตุ*  บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในเรื ่องการถือหุ้น ซึ่งเข้มกว่าที่กฎหมายกำหนด 
(กฎหมายกำหนดไม่เกิน 1%) โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว 
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส           
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น  
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม              
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ                  
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย  
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น             
ผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน 
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6  (หน้าที่ 3 จาก 3) 



 

 

 

คำช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ  
เอกสารและหลักฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม 

 
การลงทะเบียน 

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู ้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั ้งแต่เวลา 11.00 น. ของวัน
พฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมใบไม้ ชั้น 8 อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้  
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) 
 
การมอบฉันทะ 
 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลที่บรรลุนิติภาวะอ่ืน          
เข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้  โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. 
และแบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) 
 
วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้นโดยบริษทัฯ 
แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ  

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น               
ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุ มและออกเสียงลงคะแนน           
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ  
ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว 
บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือ  
มอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [ฝ่ายกำกับองค์กร] ชั้น 12 
อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260                
เพื ่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือ โปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ 
ที่ 6 เมษายน 2563 

5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อใน
หนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว 

6. ให้ผ ู ้ร ับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที ่ระบุไว ้ในส่วนของ              
เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม 

 
 
 
 
 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7  (หน้าที่ 1 จาก 3) 



 

 

 

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง  :  

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวขา้ราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 

 
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ  :  

ให้แสดง 
1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และ  

ติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
2) สำเนาบ ัตรประจำต ัวประชาชน หร ือบ ัตรประจำต ัวข ้าราชการ หร ือใบขับข ี ่  หร ือหน ังส ือเด ินทาง  

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชือ่รับรองสำเนาถูกต้อง 
3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี ่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น  

ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ 
 
ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง  : 
ให้แสดง 

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น                
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

2) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที ่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทน                 
นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทน
นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

 
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ  : 

ให้แสดง 
1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น                

ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้ลงลายมือชื่อ
รับรองสำเนาถูกต้อง 

3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี ่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น                
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ 

4) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที ่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทน                
นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสอืมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทน
นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7  (หน้าที่ 2 จาก 3) 



 

 

 
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ( Custodian) ในประเทศไทย 

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้ 
3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 

1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทน
ของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดย 

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทน
ของคัสโตเดียน (Custodian) ซ ึ ่งลงนามในฐานะผู ้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน 
(Custodian) 

4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น  
ชาวต่างประเทศ) ที ่ยังไม่หมดอายุ ของผู ้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และ                     
ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 
1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมี

ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น  
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ 

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น              
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ 

 
อน่ึง หนังสือมอบฉันทะที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เป็นแบบการมอบฉันทะอย่างง่ายไม่ซับซ้อน (แบบ ก.) หรือแบบที่
กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข.) ทั้งนี้สำหรับแบบมอบฉันทะเฉพาะผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (แบบ ค.) ผู้ถือหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมอบฉันทะดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้ 
http://www.bcpggroup.com/en/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting 
 
 
 
 
 
 
  

 

ดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะแบบ ค. 
ในรูปแบบ PDF File 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7  (หน้าที่ 3 จาก 3) 

http://www.bcpggroup.com/en/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 
Enclosure 8 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 
 Proxy Form A. (ปิดอากรแสตมป ์20 บาท) 
 (Duty Stamp 20 Baht) 
 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เขียน  
Shareholder’s Registration No. Written at 
 วันที่ เดือน พ.ศ.  
 Date Month Year 
(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ  
 I/We  Nationality 
 อยู่บ้านเลขที ่  
           Address 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บีซีพีจี จำกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
 being a shareholder of BCPG Public Company Limited (“the Company”) 

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้ 
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows: 
❑ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 
 ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes 
❑ หุ้นบุริมสิทธ ิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 

 preference share shares and are entitled to vote equal to votes 
(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) 

Hereby appoint (The shareholder may appoint the representatives who are of juristic age or independent director 
of the Company of which details as in Enclosure 7) 
❑1. ชื่อ (Name) อาย ุ(age) (years) 
 อยู่บ้านเลขที ่(residing at) หรือ (or) 
❑2. ชื่อ (Name) อาย ุ(age) (years) 
 อยู่บ้านเลขที ่(residing at) หรือ (or) 
❑3. ชื่อ (Name) อาย ุ(age) (years) 

อยู่บ้านเลขที ่(residing at)  
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 

ในวันพฤหัสบดทีี่ 9 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องใบไม้ ชั้น 8 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
10260  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on 
Thursday, 9th April 2020 at 13.30 hrs., at the Bai Mai room, 8th Floor, M Tower Building, 2098 Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, 
Bangkok 10260 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in 
all respects. 

 ลงชื่อ/Signature ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor 
 (                                                          ) 
 ลงชื่อ/Signature ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
 (                                                          ) 
 ลงชื่อ/Signature ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
 (                                                          ) 
 ลงชื่อ/Signature ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
 (                                                          ) 
หมายเหต ุ/ Remark 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้ นให้ 
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate 
the number of shares to several proxies to vote separately 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 
Enclosure 8 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
 Proxy Form B. (ปิดอากรแสตมป ์20 บาท) 
 (Duty Stamp 20 Baht) 
 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เขียน  
Shareholder’s Registration No. Written at 

 วันที่ เดือน พ.ศ.  

 Date Month Year 

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ  

 I/We  Nationality 
 อยู่บ้านเลขที ่  
 Address 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บีซีพีจี จำกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
 being a shareholder of BCPG Public Company Limited (“the Company”) 

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้ 
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows: 

❑ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 
 ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes 

❑ หุ้นบุริมสิทธ ิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 
 preference share shares and are entitled to vote equal to votes 

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) 
Hereby appoint (The shareholder may appoint the representatives who are of juristic age or independent director 
of the Company of which details as in Enclosure 7) 

❑1. ชื่อ (Name) อาย ุ(age) (years) 

 อยู่บ้านเลขที ่(residing at) หรือ (or) 

❑2. ชื่อ (Name) อาย ุ(age) (years) 

 อยู่บ้านเลขที ่(residing at) หรือ (or) 

❑3. ชื่อ (Name) อาย ุ(age) (years) 

อยู่บ้านเลขที ่(residing at)  

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
ในวันพฤหัสบดทีี่ 9 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องใบไม้ ชั้น 8 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
10260  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on 
Thursday, 9th April 2020 at 13.30 hrs., at the Bai Mai room, 8th Floor, M Tower Building, 2098 Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, 
Bangkok 10260 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 

 

 

 

 

 


 

เพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียน 
โปรดนำหนังสือแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด  มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชมุด้วย 

For convenience in the registration, please bring your barcode already printed on  
the registration form to show at the meeting. 



 

 

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 

 วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
 Agenda 1   To acknowledge the Board of Directors report on 2019 performance statement. 

 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรบัปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 Agenda 2  To consider and approve Audited Financial Statements for the year ended 31st December 2019. 

 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 ❑  เห็นด้วย / Approve ❑  ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑  งดออกเสียง / Abstain 

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจดัสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรอง และเพื่อการจา่ยเงินปันผล 
 Agenda 3 To consider and approve the allocation of profits for reserved fund and for dividend payment. 

 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 ❑  เห็นด้วย / Approve ❑  ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑  งดออกเสียง / Abstain 

 วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 Agenda 4 To consider and approve the appointment of new directors in replacement of those who are due to retire  

by rotation. 

 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
   The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
 ❑ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
 To elect directors as a whole 

❑ เห็นด้วย / Approve  ❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 

 ❑ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
  To elect each director individually 

1) ชื่อกรรมการ (Name) นางวิไล  ฉัททันต์รัศม ี(Mrs. Vilai  Chattanrassamee)  

❑ เห็นด้วย / Approve  ❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 

2) ชื่อกรรมการ (Name)   ศ.ดร. สุชชัวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ (Professor Dr. Suchatvee Suwansawat )  

❑ เห็นด้วย / Approve  ❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 

3) ชื่อกรรมการ (Name)  นายบัณฑติ  สะเพียรชัย (Mr. Bundit Sapianchai )  

❑ เห็นด้วย / Approve  ❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 

4) ชื่อกรรมการ (Name)  นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ (Mr. Krisada Chinavicharana)  

❑ เห็นด้วย / Approve  ❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain 
 


 



 

 

 

วาระที่ 5   พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 
 Agenda 5   To consider and approve the directors’ remuneration for 2020. 

 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 ❑  เห็นด้วย / Approve ❑  ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑  งดออกเสียง / Abstain 

 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัช ีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำป ี2563 
 Agenda 6 To consider and approve the appointment of the Auditor and determination of the Audit fee in the year of 2020.  

 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 ❑  เห็นด้วย / Approve ❑  ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑  งดออกเสียง / Abstain 

 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตแิก้ไข/เพิม่เตมิข้อบังคบัของบริษัทฯ 
 Agenda 7 To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the Company. 

 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 ❑  เห็นด้วย / Approve ❑  ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑  งดออกเสียง / Abstain 

 วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 8 Other business (if any)  

 ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 ❑  เห็นด้วย / Approve ❑  ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑  งดออกเสียง / Abstain 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the 
vote of the Shareholder.    

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลง
มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 In case I/We do not specify the authorization, or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any 
matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to 
consider and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate. 
 
 
 
 
 


 



 

 

 
 
 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถอืเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects 
except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form 

 
 
 
 

 

 ลงชื่อ/Signature ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor 
 (                                                          ) 

 ลงชื่อ/Signature ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
 (                                                          ) 

 ลงชื่อ/Signature ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
 (                                                          ) 

 ลงชื่อ/Signature ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
 (                                                          ) 
 
หมายเหต ุ/ Remark 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก  

จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not 

allocate the number of shares to several proxies to vote separately.  

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director 

individually. 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระที่ระบุไวข้้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่เติมได้ในใบประจำตอ่แบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
ตามแนบ 
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the 
Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B. as enclosed. 


 



 

 

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
Attachment to Proxy Form B 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
Granting of power to a proxy as a shareholder of BCPG Public Company Limited in respect of   
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องใบไม้ ชั้น 8 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์  
เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
 The 2020 Annual General Meeting of shareholders on Thursday, 9th April 2020 at 13.30 hrs., at the Bai Mai room, 8th Floor, 
M Tower Building, 2098 Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or on such other date and at such other 
place as may be adjourned or changed. 

   

วาระที ่ เรื่อง . 
Agenda No Subject:  

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
❑  เห็นด้วย/Approve ❑  ไม่เห็นด้วย/Disapprove ❑  งดออกเสียง/Abstain 

วาระที ่ เรื่อง . 
Agenda No Subject:  

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
❑  เห็นด้วย/Approve ❑  ไม่เห็นด้วย/Disapprove ❑  งดออกเสียง/Abstain 

วาระที ่ เรื่อง . 
Agenda No Subject:  

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
❑  เห็นด้วย/Approve ❑  ไม่เห็นด้วย/Disapprove ❑  งดออกเสียง/Abstain 

วาระที ่ เรื่อง . 
Agenda No Subject:  

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
❑  เห็นด้วย/Approve ❑  ไม่เห็นด้วย/Disapprove ❑  งดออกเสียง/Abstain 

วาระที ่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ 
Agenda No Subject: Election of Directors 

(1) ชื่อกรรมการ (Name)  
❑  เห็นด้วย/Approve ❑  ไม่เห็นด้วย/Disapprove ❑  งดออกเสียง/Abstain 

(2) ชื่อกรรมการ (Name)  
❑  เห็นด้วย/Approve ❑  ไม่เห็นด้วย/Disapprove ❑  งดออกเสียง/Abstain 

(3) ชื่อกรรมการ (Name)  
❑  เห็นด้วย/Approve ❑  ไม่เห็นด้วย/Disapprove ❑  งดออกเสียง/Abstain 

(4) ชื่อกรรมการ (Name)  
❑  เห็นด้วย/Approve ❑  ไม่เห็นด้วย/Disapprove ❑  งดออกเสียง/Abstain 

(5) ชื่อกรรมการ (Name)  
❑  เห็นด้วย/Approve ❑  ไม่เห็นด้วย/Disapprove ❑  งดออกเสียง/Abstain 
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ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ 13. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน  4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุด           
รอบปีบัญชีของบริษัท 
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม  
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ ้นที ่จำหน่ายได้ทั ้งหมด1 เข้าชื ่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม 
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้  แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดย
ชัดเจน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
จากผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 14. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี  
(7) กิจการอ่ืนๆ 

 

ข้อ 15. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วั น เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ  
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ
นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าว นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วัน
ติดต่อกัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย 
สถานที่ในการประชุมอาจกำหนดเป็นสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 
หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ 

 

ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้น 
ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ  
ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ  

 
1  มีการปรับแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายที่ได้แก้ไขใหม่ (ข้อ 9 ของคำสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ 21/2560 ฉบับวันที ่4 เมษายน 2560   

เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ) 
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ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม  
ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 17. ในการประชุมใหญ่ผู ้ถือหุ้นทุกคราวให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่  
ในที่ประชุม  หรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน 
หากรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นกัน ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือก  
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมเฉพาะคร้ังนั้น 

 

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน  
ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่
นายทะเบียนกำหนด 
หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อน
ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

 

ข้อ 19. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ  

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื ่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท  
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แผนท่ีสถานที่จัดประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 

 
 

ห้องประชุมใบไม้ ชั้น 8 อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์   

ที่อยู่ : 2098 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ:    เนื่องจากบริเวณที่จอดรถของอาคารเอ็ม ทาวเวอร์ มีพื้นที่จำกัด 
เพื่อความสะดวกโปรดใช้บริการรถตู้รับส่งของบรษิัทฯ ณ สถานีรถไฟฟ้า รถแท็กซี่ หรือรถประจำทาง 

 

เส้นทางการเดินทาง 
1. รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) 

ลงท่ีสถานีบางจาก และใช้ทางออกที่ 2 โดยบริษัทฯ ได้จัดรถตู้บริการรับ-ส่งจากสถานีรถไฟฟ้ามาอาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ ตั้งแต่เวลา 

9.30 น. ถึงเสร็จสิ้นการประชุม โดยรถตู้จอดรอรับ ณ บริเวณปากซอยสุขุมวิท 60/2 
สำหรับผู้ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะเดินมายังสถานท่ีจัดประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้ทางออกจากสถานีรถไฟฟ้าบางจากได้ดังน้ี 
- ทางออกท่ี 3 เดินตรงมาประมาณ 150 เมตร ข้ามสะพานลอย เดินลัดใต้สะพานลอย ตรงไปอีก 30 เมตร อาคารอยู่ ทางด้าน

ซ้ายมือ 
- ทางออกที่ 4 ข้ามถนนตรงปากซอยสุขุมวิท 62 เดินตรงมาประมาณ 150 เมตร อาคารอยู่ทางขวามือ 

2. รถยนต์ส่วนตัว  
สามารถจอดรถได้ท่ี อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 5 และ ชั้น 6 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเสร็จสิ้นการประชุม  

3. รถประจำทาง  
สาย 2, 23, 25, 38, 45, 46, 48, 116, 132, 180, 507, ปอ.139, ปอ.508, ปอ.511, ปอ.513 
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรปูแบบหนังสือ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
 

เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร และร่วมรณรงค์ในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน โดยลดปริมาณการใช้
กระดาษ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำ QR Code ซึ่งปรากฏแล้วในแบบฟอร์มแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู ้ถ ือหุ ้น ประจำปี 2563 เพื ่อให้ผู ้ถ ือหุ ้นสามารถ Download  รายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ในรูปแบบ 
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ตาม QR Code ดังกล่าว 

 
อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอก

รายละเอียดตามด้านล่างนี้ แล้วส่งกลับมายังบริษัทฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ : ir@bcpggroup.com เพื่อที่บริษัทฯ       
จะได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นต่อไป 

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

ข้าพเจ้า ชื่อ………..……….............................…............. นามสกุล…………….............…………..………………..…...  

ที่อยู่ เลขที่ .......................................... หมู่ .................... ซอย .........................................................…..……  

หมู่บ้าน ......................................................................... ถนน .....................................................................  

แขวง ............................................................................. เขต ......................................................................  

จังหวัด ........................................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................................................  

โทรศัพท์…………..……………………......…….................. โทรสาร………....….......................……………………………  

E-mail……………………………………………………………………………….......……………………..........………..............…  

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ  
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บริษัท บีซีพจีี จำกัด (มหาชน) 
 

2098 อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

โทรศัพท์ : 02 - 335 - 8999  โทรสาร : 02 - 335 – 8900 
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