
 
 
 

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
บริษัท บีซีพีจ ีจำกัด (มหาชน) 

 

วันพุธที ่7 เมษายน  2564 เวลา 13:30 น. 
ณ ห้องประชุมใบไม้ ชัน้ 8 อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ 

เลขที่ 2098 ถนนสุขมุวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
 

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 11:30 น. 
 
 

 
  
 
 
 
 

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด 

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม 
ในรูปแบบ PDF File 

 

ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 
ในรูปแบบ PDF File 

Forward | Green | World 

งดบริการอาหาร และเครื่องดื่ม รวมถึงงดจดัสถานที่น่ังรับประทานอาหาร 

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 
บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่มีอาการป่วยคล้ายเป็นหวัด หรือเพ่ิงเดินทางไปและกลับจากพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง 

ต่อการแพร่ระบาดของ ไวรัส COVID-19 ได้กรุณามอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน  

บริษัทฯ จำเป็นต้องดำเนินมาตรการคัดกรอง หากตรวจพบว่าท่านเป็นผู้มีความเสี่ยง บริษัทฯ จะขอความร่วมมือให้ท่าน 
มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน  

แนวปฏิบัติข้างต้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข และเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาด ซ่ึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ของผู้ถือหุ้นรายอื่นและบุคคลอืน่ๆ ในสถานที่ประชมุ 



 
                                   บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)                BCPG Public Company Limited                Website 
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ที่ 10000/011/2564    
 

        5 มีนาคม 2564 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจำปี 2563 
  (ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code ที่ปรากฏบนปกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น) 

2. ประวัติโดยสังเขปของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 
(เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4) 

3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชี 
(เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6) 

4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

5. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดง 
ในวันประชุม 

6. หนังสือมอบฉันทะ  

7. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

8. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 

9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบหนังสือ 

10. มาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท บีซีพีจ ี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เช ิญประชุมสามัญผู ้ถ ือหุ้น  
ประจำปี 2564 ในวันพุธที ่  7 เมษายน 2564 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมใบไม้ ชั้น 8 อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ 
เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260  โดยมีระเบียบวาระการประชุม 
รวม 7 วาระ ดังนี้ 
 

วาระที่ 1  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ปรากฏในรายงานประจำปี 2563  
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที ่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  
ในรอบปี 2563 

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่ 1 จาก 8 

 



 

 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษ ัทฯ ได้จ ัดทำงบการเง ินของบริษัทฯ และบริษ ัทย่อย สำหรับปีส ิ ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว  ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด  “งบการเงิน” ของรายงาน
ประจำปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว 

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรอง และเพื่อการจ่ายเงินปันผล 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

(ก) ตามพระราชบ ัญญ ัต ิบร ิษ ัทมหาชนจำก ัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข ้อบ ั งค ับของบร ิษ ัทฯ 
ข้อ 40 กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะมีจำนวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 ผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2563 ปรากฏว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปีจำนวนทั ้งสิ้น 
1,959,730,995 บาท จึงเสนอให้จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินทั ้งสิ้น 
97,986,550 บาท ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ 

(ข) บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตาม 
งบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ 
กระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจำเป็นความ
เหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร  

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั ้งที ่ 2/2564 เมื ่อวันที ่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาและมีมติ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
จำนวนเงินรวม 97,986,550 บาท และจ่ายเป็นเงินปันผลจากกำไรสะสม และกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน 
ในรอบครึ่งปีหลังของปี 2563 ในอัตรา 0.17 บาทต่อหุ้นคิดเป็นเงินรวมประมาณ 448.98 ล้านบาท และเมื่อรวม
กับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปในปี 2563 (อัตรา 0.16 บาทต่อหุ้น) จะคิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายประจำปี 2563 
จำนวนรวม 0.33 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวมจำนวนประมาณ 768.82 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเท่ากับร้อยละ 39.23 
ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (หลังจากหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท) ซึ่งต่ำกว่านโยบายการจ่าย 
เงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ เนื่องจากบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนบางส่วนเพ่ือการลงทุนในอนาคต 

 

 

 

 

 

หน้าที่ 2 จาก 8 



 

 
 

 

 

ทั ้งนี้  ผ ู ้ถ ือหุ ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเง ินปันผลตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดไว้ใน  
ประมวลรัษฎากร ดังนี้ 
➢ เงินปันผลจำนวน 0.030 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรจากผลการดำเนินงานของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการ

ลงทุน (BOI) ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผล 
จะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนั้น ผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษีได้เท่ากับเงินปันผลคูณสิบส่วนเก้าสิบ 

➢ เงินปันผลจำนวน 0.007 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมและกำไรจากผลการดำเนินงานของกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับ  
เงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนั้น ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี 

➢ เงินปันผลจำนวน 0.133 บาทต่อหุ้น จ่ายจากเงินปันผลรับที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อ
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 
แต่ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี 

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 และกำหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2564  โดยจะจ่ายเงินปันผลเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว 

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้ 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 
ปี 2562 

(ปรับปรุงใหม่) 

1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท) 1,959.73 1,801.42 
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 2,640.38 1,998.89 
3. กำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุ้น) 0.94 0.90 
4. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) 0.33 0.64 

5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 768.82 1,279.24 
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 39.23 71.03 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(ก) อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 97,986,550 บาท และ 
(ข) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม และกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานในรอบครึ่งปีหลังของ 

ปี 2563 ในอัตรา 0.17 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวมประมาณ 448.98 ล้านบาท และเมื่อรวมกับเงินปันผล
ระหว่างกาลที่จ่ายไปในปี 2563 (อัตรา 0.16 บาทต่อหุ้น) จะคิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายประจำปี 2563 จำนวน
รวม 0.33 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวมประมาณ 768.82 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ 
เงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2564 

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้คณะกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และ 
ไม่มากกว่า 12 คน และตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ  
ข้อ 22 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง  1 ใน 3 ถ้าจำนวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน
ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง   กรรมการที่ออก
ตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการรวม 12 คน โดยในการประชุม
สามัญประจำปี 2564 มีกรรมการครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้ 

1. นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ 

2. นายธรรมยศ ศรีช่วย   กรรมการ 

3. พลเอก ศักดา เนียมคำ กรรมการอิสระ 

4. นายถาวร งามกนกวรรณ กรรมการอิสระ 

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการ
ค ัดเล ือกและเสนอรายช ื ่อต ่อท ี ่ประช ุมผ ู ้ถ ือห ุ ้นเพ ื ่อเล ือกต ั ้ง เป ็นกรรมการบร ิษ ัท ในช ่วงระหว ่างว ันที่  
1 กันยายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยได้กลั่นกรองอย่างระมัดระวัง และรอบคอบเพื่อพิจารณานำเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้ง 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ
ของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตาราง
ความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะ
จำเป็นที่ยังขาด คุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ตลอดจนเอ้ือให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนประกอบในการ
สรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่ 1.) นายพิชัย  ชุณหวชิร 2.) นายธรรมยศ  ศรีช่วย 
3. )  พลเอกศักดา  เนียมคำ  และ 4. )  นายถาวร  งามกนกวรรณ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการต่ออีกวาระหนึ ่ ง  รายละเอียดประวัติ  โดยสัง เขปของบุคคลข้างต้นปรากฏในเอกสาร 
(สิ่งที่ส่งมาด้วย  2) 
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการที ่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่ 1.) นายพิชัย  ชุณหวชิร 2.) นายธรรมยศ  ศรีช่วย 
3.) พลเอกศักดา  เนียมคำ และ 4.) นายถาวร  งามกนกวรรณ  ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
โดยภายหลังการเลือกตั้งกรรมการตามที่เสนอ  บริษัทฯ จะยังคงมีจำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งไม่เกิน
กว่าจำนวนกรรมการสูงสุดตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ 

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 

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 2564  โดยอ้างอิงจาก
นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ  หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงได้เทียบเคียงกับ
ค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโต
ด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งสถานการณ์ COVID-19 และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงเห็นควร
เสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยคงตามอัตราเดิมเท่ากับ ปี 2563 ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงตามอัตราเท่ากับปี 2559 - 2563) 

 
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 

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการใน
อัตราร้อยละ 25 และ รองประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5 
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2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการ (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงตามอัตราเท่ากับปี 2559 - 2563)  
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 หัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแลว้ 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ 

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ  ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 

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

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและอัตรา 
ค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา ซึ่งการพิจารณาอัตราดังกล่าว ได้คำนึงถึงปัจจัยเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น 
และธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง 

1) นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 1  ป)ี หรือ 

2) นายวัยวัฒน์ กอสมานชยักิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333  (จำนวนปีที่เปน็ผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 2 ปี) หรือ  

3) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี)  

(รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 คน ปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ) ซึ่งสังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทฯ โดยคงกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,237,000 บาท เท่ากับปี 2563 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริง
ระหว่างการให้บริการ เช่นค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ  
ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี (โดยเนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 
และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงเจรจาขอปรับลดลงจากปี 2563 ที่กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 10  
ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี)  ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตร
ส่งเสริมการลงทุน  
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ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้ 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี ปี 2564 ปี 2563 

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

หมายเหตุ  ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที ่จะเกิดขึ ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์  
ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป ์ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

  ค่าบริการอื ่น (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าตรวจรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 3 ฉบับ ฉบับละ 40,000 บาท 
รวมเป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท ซ่ึงปรับลดลงจากปี 2563 ที่มีค่าบริการในอัตราฉบับละ 75,000 บาท 

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มิได้มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร 
/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้  
ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทำให้มั ่นใจว่างานตรวจสอบของบริษัทฯ จะดำเนินไปอย่างรวดเร็ว 
มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือ โดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และสาขาในต่างประเทศ เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทย่อยทางตรง และทางอ้อมของบริษัทฯ ประจำปี 2564 รวม 18 บริษัท   ส่วนบริษัทย่อยบางแห่ง (ที่ส่วนใหญ่เป็น
บริษัทย่อย ที่ไม่มีจำนวนธุรกรรมที่ซับซ้อนในการจัดทำงบการเงินรวม) ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอ่ืน   
โดยการเลือกใช้ผู ้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก 
ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา  
(ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อยในต่างประเทศที่กฎหมายไม่บังคับให้ต้องมีงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี)     

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอ
ให้ที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้นแต่งตั ้งผู ้สอบบัญชีสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู ้สอบบัญชี  
ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งมี นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือ 
นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068   และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,237,000 บาท โดยไม่รวม
ค่าใช้จ่ายที ่จะเกิดขึ ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ 
ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ  เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายัง
บริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด
เสนอขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมอ่ืนใดเข้ามายังบริษัทฯ 
 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) 
ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 
 

 อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
www.bcpggroup.com ในหัวข้อ น ักลงทุนสัมพันธ ์/ข ้อมูลผ ู ้ถ ือหุ ้น/การประชุมผู ้ถ ือหุ ้น แล้ว ดังนี้  
http://www.bcpggroup.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting  
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และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ 
สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ : ir@bcpggroup.com หรือโทรสาร
หมายเลข 02 – 335 – 8900 
  

 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 11:30 น.  และเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 โดยขอความ
ร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม โปรดพิจารณาและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด  และอาจทำให้ต้องใช้
ระยะเวลาในการลงทะเบียนมากกว่าปกติ จึงขออภัยในความไม่สะดวก และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุม 
ผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น  หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าประชุมโปรดนำ
หลักฐานตามรายละเอียดที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมถึง
ในกรณีที่ผู ้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดใน  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6 มายังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป 

 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
   
  (นายบัณฑิต  สะเพียรชัย) 
                                               กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ 
                                             เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

 
 
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
โทรศัพท์ 02 –335 – 8941 
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ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

ชื่อ – นามสกุล    นายพิชัย  ชุณหวชิร 
ประเภทของกรรมการ   ประธานกรรมการ 
อายุ     72 ป ี
สัญชาติ    ไทย 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม 
• ปริญญาโท Business Administration, Indiana University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 13  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 49/2006)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 143/2009)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (วตท. 5) สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

ประสบการณ์การทำงานโดยสงัเขป 
• 2556 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
• 2557 – 2560 : กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
• 2544 – 2556 : กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 
• 2553 – 2555 : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
• 2551 – 2555 : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด 

• 2552 – 2554 : กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
                   : กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 

• 2548 – 2554 : กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
• 2543 – 2554 : กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด 
• 2541 – 2554 : กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี 10 เดือน (วันที่เริม่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คือ วันที่ 25 มนีาคม 2559) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 1,125,000 หุ้นสามัญ    และ 89,284 สิทธใินการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วนัที ่17 กุมภาพนัธ์ 2564) 

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย                                                             ไม่ม ี

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบรษิัทฯ/ 
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บรษิัทร่วม หรือนิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

• เป็นกรรมการผู้แทนจากบริษัทใหญ่  

• พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 

• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ                    ไม่เป็น 
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ                   ไม่มี 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อืน่ๆ ในปัจจุบัน 

• บริษัทจดทะเบียนอื่น    

• ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากดั (มหาชน) 

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• ประธานกรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) 

• นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย 

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ                                                       ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563  

• คณะกรรมการบริษัท                                             17/17 ครั้ง  
 

 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  (หน้าที่ 1 จาก 4) 



 

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

ชื่อ – นามสกุล    นายธรรมยศ  ศรีช่วย 
ประเภทของกรรมการ   กรรมการ 
อายุ     62 ป ี
สัญชาติ    ไทย 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.8) สถาบันวิทยาการพลังงาน 
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 52  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 56  สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
• หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 47 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
• หลกัสูตรนักบริหารพลังงานระดับสูง (รุ่นที่ 1) กระทรวงพลังงาน 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 239/2017)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Executives Program (CGE 5/2015)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทำงานโดยสงัเขป 
• ปัจจุบัน    : เกษียณอายุราชการ 
• 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561  :  ปลัดกระทรวงพลังงาน 
• 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560  :  รองปลัดกระทรวงพลังงาน 

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 3 เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คอื วนัที ่1 พฤศจกิายน 2561) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 337,500 หุ้นสามัญ   และ 26,784 สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทฯ (ณ วันที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2564) 

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย                                                        ไม่มี 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบรษิัทฯ/ 
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บรษิัทร่วม หรือนิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

• เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน :    ดำรงตำแหน่งกรรมการการลงทุน 

• พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ  

• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ                      ไม่เป็น 
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ                     ไม่มี 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อืน่ๆ ในปัจจุบัน  

• บริษัทจดทะเบียนอื่น             - ไม่มี - 
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ                                                     ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563  

• คณะกรรมการบริษัท                                        17/17 ครั้ง • คณะกรรมการการลงทนุ                                                    10/10 ครั้ง 

• คณะกรรมการบริหารความเสีย่งทัง้องคก์ร                                   9/9 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  (หน้าที่ 2 จาก 4) 



 

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

ชื่อ – นามสกุล                  พลเอก ศักดา  เนียมคำ 
ประเภทของกรรมการ         กรรมการอิสระ 
อายุ                              61 ป ี
สัญชาติ                         ไทย 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม 

• วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 31 

• หลักสูตรส่งกำลังทางอากาศ รุ่นที่ 139 ศูนย์สงครามพิเศษ 

• หลักสูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 69 ศูนย์สงครามพิเศษ  

• หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารม้า รุ่นที่ 1/2529 

• หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารม้า ประเทศออสเตรเลีย (ROAC) 

• หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารม้า ประเทศไทย 

• หลักสูตรปลัดบัญชีระดับผู้บริหาร โรงเรียนการเงินทหารบก 

• หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 71  

• หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 52 

• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.57) หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 57 

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 164/2019)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Strategic Board Master (SBM 9/2020)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทำงานโดยสงัเขป 
• 8 พฤษภาคม 2562 – 9 กนัยายน 2562 : กรรมการ สำนักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาล 
• 2561 :                                                  คณะทำงานที่ปรกึษา สภาความมัน่คงแห่งชาต ิ
• 2560 :                                                   ผู้อำนวยการ ศนูย์ประสานการปฏิบัติที่ 5  (ภารกิจพืน้ทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้) กองทพับก 
• 2558 :                                                   ผู้ทรงคุณวุฒกิองทัพบก ปฏิบัติหน้าที่รองผูอ้ำนวยการ  
                                                             สำนักนโยบายและยทุธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการความมั่นคงภายในแห่งราชอาณาจักร (สนย.กอ.รมน.) 
• 2556 :                                                  รองผู้บัญชาการ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค ์กองทัพบก 

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 7 เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นาย ณรงค ์บุณยสงวน คอื วนัที่ 1 กรกฎาคม 2562) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  หุ้นสามัญ - ไม่ม ี–    สทิธกิารซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทฯ - ไม่มี - (ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564) 

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย                                                          ไม่มี 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบรษิัทฯ/ 
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บรษิัทร่วม หรือนิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

• เป็นกรรมการทีม่ีส่วนร่วมในการบริหารงาน                     ไม่มี  

• พนักงาน ลกูจ้าง หรือที่ปรกึษาที่ได้รับเงนิเดือนประจำ 

• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ                      ไม่เป็น 

• มีความสัมพนัธท์างธรุกจิอย่างมนีัยสำคัญ                     ไม่ม ี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อืน่ๆ ในปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนอื่น     - ไม่มี - 
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

• ประธานที่ปรกึษา มูลนิธิ พลเอก สนุทร คงสมพงษ์ (พ.ศ.๒๕๓๔)  

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ                                                ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 
• คณะกรรมการบริษัท                                     17/17 ครั้ง • คณะกรรมการบรรษัทภิบาล                                                1/1 ครัง้ 

 
 
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  (หน้าที่ 3 จาก 4) 



 

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

ชื่อ – นามสกุล   นายถาวร  งามกนกวรรณ 
ประเภทของกรรมการ  กรรมการอิสระ 
อายุ    62 ป ี
สัญชาติ   ไทย 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม 
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 10 (วพน.10) 
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า 

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 58 วิทยาลัยการทัพบก 

• EGAT New Leader Development Program for Executives (ENLP) 
• ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP EGAT/2015)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 224/2016)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL17/2019)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 8/2020)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทำงานโดยสงัเขป 
• 1 ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน :  เกษียณอายุราชการ 

• 1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2561 : รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. 
• 1 ต.ค. 2557  :  ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ กฟผ. 

• 1 ต.ค. 2556  :  ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง กฟผ. 

• 1 ต.ค. 2554  :  ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมแหล่งพลังงาน กฟผ. 
• 1 ก.พ. 2553  :  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและบริหาร เหมืองแม่เมาะ – วิชาการ กฟผ. 

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 7 เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน พลเรอืเอก ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ คือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ หุ้นสามัญ - ไม่มี –    สทิธกิารซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทฯ - ไมม่ี - (ณ วันที่ 17 กมุภาพันธ์ 2564) 

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     - ไม่มี - 
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สหกรณอ์อมทรัพยก์ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ                                         ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 
•  คณะกรรมการบริษัท                                     17/17 ครั้ง  •  คณะกรรมการบริหารความเสีย่งทัง้องคก์ร                            9/9 ครั้ง 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  (หน้าที่ 4 จาก 4) 

45) 



 

 

 
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 26 ปี ในสายงานตรวจสอบบัญชีในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งได้
ใช้มาตรฐานการบัญชีต่างๆ เช่น มาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย และมาตรฐานรายงาน  
ทางการเงินระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้ให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี เช่น  
การเตรียมความพร้อมเพื่อการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ การควบรวม
กิจการและการซื้อธุรกิจ   นายศักดามีประสบการณ์การสอบบัญชีอย่างกว้างขวางในหลากหลาย
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอุตสาหกรรม และตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค และยังได้
ให้บริการงานตรวจสอบบัญชีแก่ลูกค้าทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศโดยเฉพาะบริษัทญี่ปุ่น 
และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 
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 23 ปี ในสายงาน
ตรวจสอบบัญชีรวมถึงมีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ป ีที่สำนักงานเคพีเอ็มจีในประเทศสิงคโปร์ 
นายวัยวัฒน์บริหารงานสอบบัญชีที่มีความซับซ้อนให้แก่บริษัทในหลายอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค อุตสาหกรรม และธุรกิจ
การเงิน นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศเป็น
พิเศษอีกด้วย 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  (หน้าที่ 1 จาก 2) 



 

 

 
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 31 ปี ในสายงานตรวจสอบบัญชี และเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจต่างๆ  มีประสบการณ์อย่าง
กว้างขวางในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านตลาดผู้บริโภค สื่อสารและ
โทรคมนาคม และอุตสาหกรรม  ซึ่งครอบคลุมทั้งบริษัทต่างชาติและบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ   นายเจริญเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานข้ามชาติในการสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียน
ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และยังเป็นผู้ประสานงานสำหรับการตรวจสอบกลุ่มลูกค้า
บริษัทสัญชาติอเมริกันที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิค นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วม
ในโครงการการควบรวมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และยังได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรพิเศษในหลาย ๆ 
วาระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  (หน้าที่ 2 จาก 2) 



 

 

ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ถือหุ้น* 

 

 

1. ช่ือ : พลเอก คณิต สาพิทักษ์  
 ตำแหน่งในบริษัท :  กรรมการอิสระ,  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

 อายุ :  68 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 :  66 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   :  67 ปี 
 ท่ีอยู่ติดต่อ     : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท 

 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
 การมีส่วนได้เสีย 

ในวาระการประชุม 
  :  ไมมี่ 

 การมีส่วนได้เสียพิเศษ   :  ไม่มี 
 

 

4. ช่ือ  :  นายนรินทร์ กัลยาณมิตร 
 ตำแหน่งในบริษัท  : กรรมการอิสระ, กรรมการบรรษัทภิบาล 
 อายุ  :  62 ปี 
 ท่ีอยู่ติดต่อ  : บริษัท บีซีพีจ ี จำกัด (มหาชน) เลขที ่ 2098 ถนนสุข ุมวิท 

 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
 การมีส่วนได้เสีย 

ในวาระการประชุม 
 :  ไม่มี 

 การมีส่วนได้เสียพิเศษ   :  ไม่มี 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  (หน้าที่ 1 จาก 3) 



 

 

ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ถือหุ้น* 

 

 

5. ช่ือ :  นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ 
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ 
 อายุ :  57 ปี 
 ท่ีอยู่ติดต่อ : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท 

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
 การมีส่วนได้เสีย 

ในวาระการประชุม 
:  ไมมี่ 

 การมีส่วนได้เสียพิเศษ :  ไม่มี 

 

 

6. ช่ือ  :  ศ. ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 

 ตำแหน่งในบริษัท :  กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร 

 อายุ :  48 ปี 
 ท่ีอยู่ติดต่อ :  บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 2098 ถนนสุขุมวิท 

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
 การมีส่วนได้เสีย 

ในวาระการประชุม 
:  ไม่มี 

 การมีส่วนได้เสียพิเศษ  :  ไม่มี 

 

 

7. ช่ือ  :  พลเอก ศักดา  เนียมคำ 
 ตำแหน่งในบริษัท :  กรรมการอิสระ, กรรมการบรรษัทภิบาล 
 อายุ :  61 ปี 
 ท่ีอยู่ติดต่อ :  บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 2098 ถนนสุขุมวิท 

 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
 การมีส่วนได้เสีย 

ในวาระการประชุม 
:   มีส่วนได้เสียในวาระท่ี 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน  

กรรมการท่ีออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการท่ีต้องพ้น
จากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้
ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

 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 
:  มีส่วนได้เสียในวาระท่ี 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน

กรรมการท่ีออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการท่ีต้องพ้น
จากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้
ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

 การมีส่วนได้เสียพิเศษ  :  ไม่มี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  (หน้าที่ 2 จาก 3) 



 

 

 

หมายเหตุ*  บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในเรื่องการถือหุ้น ซึ่งเข้มกว่าที่กฎหมาย
กำหนด (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 รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น 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 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน 
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  (หน้าที่ 3 จาก 3) 



 

 

 

คำช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ  
เอกสารและหลักฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม 

 
การลงทะเบียน 

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 11:30 น. ของวันพุธ 
ที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมใบไม้ ชั ้น 8 อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที ่ 2098 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้  
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) 
 
การมอบฉันทะ 
 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ ให้กับบุคคลที่บรรลุนิติภาวะอ่ืน          
เข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้  โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. 
และแบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) 
 
วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 

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

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น               
ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน           
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และ 

4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ  
ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว 
บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือ  
มอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เลขานุการบริษัท ชั้น 12 
อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260                
เพื ่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือ โปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ 
ที่ 5 เมษายน 2564 

5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อใน
หนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะบนอากร
แสตมป์ดังกล่าว 

6. ให้ผ ู ้ร ับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที ่ระบุไว ้ในส่วนของ              
เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม 

7. กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตาม
หนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มา
ประชุมมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5  (หน้าที่ 1 จาก 3) 



 

 

 
 

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง  :  

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

 
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ  :  

ให้แสดง 
1) หนังสือมอบฉันทะที ่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื ่อของผู ้มอบฉันทะ ผู ้รับมอบฉันทะ และ  

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

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
3) บัตรประจำต ัวประชาชน หร ือบ ัตรประจำต ัวข ้าราชการ หร ือใบขับข ี ่  หร ือหน ัง ส ือเด ินทาง (กรณีเป็น 

ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ 
 
ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง  : 
ให้แสดง 

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

2) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล จากกระทรวงพาณิชย์ (มีอายุไม่เกิน 1ปี) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มี
อำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมี
อำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

 
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ  : 

ให้แสดง 
1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น                

ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ในฐานะผู้มอบฉันทะซึ่งได้ลงลายมือชื่อ
รับรองสำเนาถูกต้อง 

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

4) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้อง (มีอายุไม่เกิน 1ปี) โดยผู้มีอำนาจ
ลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจ
กระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
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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) ซึ่ง
กรณีเป็นสำเนาได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (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  
ซึง่เป็นผู้ถือหุ้น 

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

3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ 

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น              
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

ทั้งนี้ เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น
หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้อง 
 

อน่ึง หนังสือมอบฉันทะที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 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 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
Enclosure 6 

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 4) 

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 4) 
❑1. ชื่อ (Name)                                                                                                          อายุ (age)                   ปี (years)

 อยู่บ้านเลขที ่(residing at)                                                                                                        หรือ (or) 
❑2. ชื่อ (Name)                                                                                                          อายุ (age)                   ปี (years) 
 อยู่บ้านเลขที ่(residing at) หรือ (or) 
❑3. ชื่อ (Name)                                                                                                         อายุ (age)                   ปี (years)) 

อยู่บ้านเลขที ่(residing at)  
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 

ในวันพุธ ที่ 7 เมษายน  2564 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 2021 Annual General Meeting of Shareholders on 
Wednesday, 7th April 2021 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 6 
Enclosure 6 

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 4) 
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 4) 

❑1. ชื่อ (Name)                                                                                                          อายุ (age)                   ปี (years) 

 อยู่บ้านเลขที ่(residing at)      หรือ (or) 

❑2. ชื่อ (Name)                                                                                                          อายุ (age)            ปี (years) 

 อยู่บ้านเลขที ่(residing at) หรือ (or) 

❑3. ชื่อ (Name)                                                                                                          อายุ (age)            ปี (years) 

อยู่บ้านเลขที ่(residing at)  

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
ในวันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 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 2021 Annual General Meeting of Shareholders on 
Wednesday, 7th April 2021 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. 

 

 

 

 

 


 

เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน 
โปรดนำหนังสือแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด  มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชมุด้วย 

For convenience in the registration, please bring  
the registration form which your barcode appeared thereon to show at the meeting. 



 

 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 

 วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 
 Agenda 1   To acknowledge the Board of Directors’ report on 2020 performance statement. 

 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 Agenda 2  To consider and approve Financial Statements for the year ended 31st December 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 3 พิจารณาอนุมัติจดัสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรอง และเพื่อการจา่ยเงินปันผล 
 Agenda 3 To consider and approve 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 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) นายพิชัย  ชณุหวชิร (Mr. Pichai Chunhavajira)  

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

2) ชื่อกรรมการ (Name)       นายธรรมยศ  ศรีช่วย (Mr. Thammayot Srichuai)  

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

3) ชื่อกรรมการ (Name)  พลเอก ศักดา เนียมคำ (General Sakda Niemkham)  

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

4) ชื่อกรรมการ (Name)  นายถาวร งามกนกวรรณ (Mr. Thaworn Ngamganokwan)  

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

 


 



 

 

 

วาระที่ 5   พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 
 Agenda 5   To consider and approve the directors’ remuneration in the year of 2021. 

 ❑ (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 ี2564 
 Agenda 6 To consider and approve the appointment of the auditor and determination of audit fee in the year of 2021.  

 ❑ (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 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 7 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 Proxy Form 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 in any agenda, 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือน
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 
Regular Continued Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
Granting of power to a proxy as a shareholder of BCPG Public Company Limited in respect of   
 ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจำปี 2564 ในวันพุธ ที ่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องใบไม้ ชั ้น 8 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์  
เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
 The 2021 Annual General Meeting of shareholders on Wednesday, 7th  April 2021 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 (ต่อ) 
Agenda No Subject: Election of Directors (Continued) 

(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. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู ้ถ ือหุ ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี ่ ( 4) เดือนนับแต่ 
วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนรวมกันนับจำนวน
หุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ โดยต้องระบุเร่ือง  เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุม
ไว้โดยชัดเจน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 
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 วัน เวลา ระเบียบ วาระ

การประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู ้ถือหุ้นและ 
นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าว นัดประชุมในหนังสือพิมพ์
สาม (3) วันติดต่อกัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย 

 สถานที่ในการประชุมอาจกำหนดเป็นสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 
หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ 

 
ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน 

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง (1) ในสาม (3) ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น  
ร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 
ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม 
ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
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ข้อ 17. ในการประชุมใหญ่ผู ้ถือหุ้นทุกคราวให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่  
ในที่ประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน 
หากรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นกัน ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือก  
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมเฉพาะคร้ังนั้น 

 
ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน  

ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่
นายทะเบียนกำหนด 
หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อน
ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

 
ข้อ 19. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ ้นหนึ ่ง (1) หุ ้น มีเสียงหนึ ่ง (1) เสียง และมติของที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้นนั ้นให้

ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

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

การมอบหมายให้บุคคลอื ่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท  
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แผนท่ีสถานที่จัดประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 

 
 

ห้องประชุมใบไม้ ชั้น 8 อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์   

ที่อยู่ : 2098 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หมายเหตุ:    เนื่องจากบริเวณที่จอดรถของอาคารเอ็ม ทาวเวอร์ มีพื้นที่จำกัด 
เพื่อความสะดวกโปรดใช้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า รถแท็กซี่ หรือรถประจำทาง 

เส้นทางการเดินทาง 
1. รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) 

ลงที่สถานีบางจาก และสามารถเดินมายังสถานที่จัดประชุมด้วยตนเอง โดยใช้ทางออกจากสถานีรถไฟฟ้า
บางจากได้ดังนี ้
- ทางออกที ่3 เดินตรงมาประมาณ 150 เมตร ข้ามสะพานลอย เดินลัดใต้สะพานลอย ตรงไปอีก 30 เมตร 

อาคารอยู่ทางด้านซ้ายมือ 
- ทางออกท่ี 4 ข้ามถนนตรงปากซอยสุขุมวิท 62 เดินตรงมาประมาณ 150 เมตร อาคารอยู่ทางขวามือ 

2. รถยนต์ส่วนตัว  
สามารถจอดรถได้ที่ อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 6 และ ชั้น 7 ตั้งแต่เวลา 11:00 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 2563 ในรปูแบบหนังสือ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
 

เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร และร่วมรณรงค์ในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน โดยลดปริมาณการใช้
กระดาษ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำ QR Code ซึ่งปรากฏแล้วในแบบฟอร์มแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู ้ถ ือหุ ้น ประจำปี 2564 เพื ่อให้ผู ้ถ ือหุ ้นสามารถ Download  รายงานประจำปี 2563 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 2563 ในรูปแบบหนังสือ  
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มาตรการและแนวปฏิบัติการประชุม 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (“เชื้อไวรัส COVID-19”) บริษัทฯ มีความ
ห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู ้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องทุกท่าน รวมถึงได้ตระหนักและให้
ความสำคัญกับการดำเนินการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ในปีนี้จะดำเนินการประชุมอย่างกระชับและเป็นไปตาม
ระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติ และขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังนี้ 

1.  ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

1.1 ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใกล้ชิดที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น มีการเดินทางหรือผ่านในพื้นที่ หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส  
COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือที่ราชการประกาศกำหนด เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม 
หรือมีไข้ และ/หรืออาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื ้อไวรัส  COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของ 
กรมควบคุมโรค โดยงดการเข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทน   

1.2 ผู้ที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 
แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น หรือดาวน์โหลดทางเว็บไซต์บริษัทฯ  พร้อมแนบ
หลักฐาน ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับส่งกลับมายังบริษัทฯ ที่ 

เลขานุการบริษัท  
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 2098  อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสขุุมวิท  
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260  

2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า ถึงวันจันทร์ ท่ี 5 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางดังนี ้
2.1 จดหมาย: สามารถส่งพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ตามที่อยู่ข้างต้น  
2.2 Email: ir@bcpggroup.com  
2.3 โทรสาร: 0 2335 8900 

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ มีมาตรการดังนี้  

3.1 การตั ้งจุดคัดกรอง โดยจุดคัดกรองจะอยู ่ที ่บริเวณชั ้น 1 ก่อนเข้าอาคาร ผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องตอบแบบ 
คัดกรองตนเอง และต้องผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/
หรือ ผู้เข้าร่วมประชุมหรือบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพื้นที่หรือสถานท่ีเสี่ยงต่อการติดเช้ือไวรัส COVID-19 ตาม
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือที่ราชการประกาศกำหนด เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และ/หรือ 
มีอาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัส COVID-19 ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม 
และในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือดังนี ้
1) ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองต้องติดสติ๊กเกอร์ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในบริเวณหรือ

สถานท่ีจัดประชุม และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งจัดเตรียมไว้ ณ จุดต่างๆ 
2) หากระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และ/หรือ อาการที่

อาจสงสัยว่าจะติดเช้ือไวรัส COVID-19 โปรดออกจากบริเวณ หรือสถานท่ีจัดประชุมโดยทันที 
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นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้เชิญเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค รวมถึงพยาบาลวิชาชีพมาช่วยดูแล  
เพื่อป้องกันความเสี่ยง   อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสามารถส่งคำถามไว้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อทำการ
รวบรวมบันทึกไว้ในรายงานการประชุมได้ กรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ  โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข เพื่อแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ 

3.2 การเตรียมพื้นที่จัดประชุม และการลงทะเบียน เพื่อลดความแออัดในพื้นที่การจัดประชุม บริษัทฯ กำหนดมาตรการ ดังน้ี  

1) ทำความสะอาด อบโอโซนและฆ่าเชื ้อโรคในห้องประชุมและบริเวณโดยรอบก่อนวันประชุม ทั้งนี ้ ขอความร่วมมือ
ผู ้เข้าร่วมประชุม โปรดปฏิบัติตนในการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ตามข้อแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข โดยการล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ และหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือใช้ภาชนะสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และโปรดเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคล 

2)  เพื ่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู ้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถรับชมการ
ถ ่ า ย ท อ ด ส ด ข อ ง ก า ร ป ร ะ ช ุ ม  ( Live Event) ผ ่ า น ท า ง  URL link ด ั ง นี้  

https://app.inventech.co.th/BCPG หรือสแกน QR code ที่แนบมานี้  
3) เว้นระยะห่าง 1 เมตรในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน  

4) ด้วยความห่วงใยในสุขภาพและสุขอนามัยของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จึงจัดให้มีมาตรการลดความแออัดในห้องประชุมเพื่อ
ป ้องก ันการแพร ่ระบาดของเช ื ้อไวร ัส COVID-19 โดยการจ ัดท ี ่น ั ่ งในห ้องประช ุมเว ้นระยะห ่างอย ่างน ้อย 
1 เมตร ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 100 ที่นั่ง พร้อมระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องนั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน หรือติดตามได้ในภายหลัง
กรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น และเมื่อที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉนัทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม 

5) งดบริการอาหาร และเครื่องดื่ม รวมถึงงดจัดสถานที่นั่งรับประทานอาหาร และห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มมา
รับประทานตลอดเวลาท่ีอยู่ในที่ประชุม 

6) การดำเนินการประชุมจะเป็นไปอย่างกระชับ รักษาเวลา และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไวโ้ดยบรษิทัฯ 
ต้องดำเนินการประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาอันสั้น เพื่อลดเวลาในการที่คนจำนวนมากรวมอยู่ในสถานที่เดียวกัน อันเป็น
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด 

7) ลดการถาม/ตอบในที่ประชุม และงดจัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะสอบถาม บริษัทฯ 
จะจัดเตรียมกระดาษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามและส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ จุดลงทะเบียน หรือภายในห้อง
ประช ุ ม  โ ด ยบร ิ ษ ั ทฯ  จ ะตอบคำถามต ่ า งๆ  ในว ั นประช ุ ม และ เ ผยแพร ่ บน เ ว ็ บ ไ ซต ์ ข อ งบร ิ ษ ั ทฯ  
ในภายหลัง ทั้งนี้ เพื่อกระชับเวลาในการประชุมซึ่งจะช่วยลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ขอ
ความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าที่ ir@bcpggroup.com (แทนการส่งคำถามในวันประชุม) โดยบริษัทฯ จะเร่งทยอย
เผยแพร่คำตอบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ท่านทราบโดยเร็ว 

8) หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุม หรือมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทฯ อาจปรับเปลี่ยนการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการ
ดังกล่าว และจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www. bcpggroup.com) 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในกรณีที่มี
ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่
สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 
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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 
 

 

 

 

 Forward | Green | World 

 

Website: www.bcpggroup.com 


