
  
 

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13:30 น. 
ประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E – Meeting) 

 

เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เวลา 11:30 น. 
 

 
  
 
 
 
 

 

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม 
และ Proxy แบบ ค. ในรูปแบบ PDF 

File 

 

ดาวน์โหลดแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report 

ประจำปี 2564 ในรูปแบบ PDF File 

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะ  

สามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องขอเข้าร่วมประชุมได้  

ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 8:30 น.  

ถึง วันพฤหัสบดี ท่ี 7 เมษายน 2565 จนจบการประชุม 

ที่ https://inet.inventech.co.th/BCPG115920R หรือสแกน QR Code นี้ 
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คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูล
ดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 
บริษัทฯ มีความจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  

ภาพถ่าย บัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) 
หมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรับชมการประชุมออนไลน์) 

บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายแล ะ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่มีการมอบฉันทะบริษัทฯ จำเป็นต้องขอบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น  ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนา 
อันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน และบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว  
โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด 

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมสามัญ  

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างอิง ตามที่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ 
หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม 

ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้  
ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตาม

ระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไป สูงสุด 10 ปี)  
5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิใน
การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน  

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น 
บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ  

ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที ่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบ
เทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ หรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ 

7. วิธีการติดต่อ 
ในกรณีท ี ่ม ีข ้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ ่มเต ิมเกี ่ยวกับการคุ ้มครองข้อมูลส ่วนบุคคล 

โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้ : สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ 
ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 หรือ email : DPOoffice@bcpggroup.com 
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เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2564 
  (ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code ที่ปรากฏบนปกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น) 

2. ประวัติโดยสังเขปของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 
(เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4) 

3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชี 
(เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6) 

4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

5. หนังสือมอบฉันทะ  

6. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

7. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในรูปแบบหนังสือ 

8. ว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิในการเข ้าร ่วมประช ุมสาม ัญผ ู ้ถ ือห ุ ้น ประจำป ี 2565 ผ ่านส ื ่ออ ิ เล ็กทรอน ิกส์  
(E – Meeting) และการมอบฉันทะ 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท บีซีพีจ ี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เช ิญประชุมสามัญผู ้ถ ือหุ้น  
ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13:30 น. โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting) 
ซ่ึงมีระเบียบวาระการประชุมรวม 7 วาระ ดังนี้ 
 

วาระที่ 1  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ปรากฏในแบบแสดงข้อมูล 
56-1 One Report ประจำปี 2564  ที่ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที ่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  
ในรอบปี 2564 

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษ ัทฯ ได้จ ัดทำงบการเง ินของบริษัทฯ และบริษ ัทย่อย สำหรับปีส ิ ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว  ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในแบบแสดงข้อมูล 
56-1 One Report ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว 

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

(ก) ตามพระราชบ ัญญัต ิบร ิษ ัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบ ังค ับของบร ิษ ัทฯ 
ข้อ 40 กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่ าว 
จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 ผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2564 ปรากฏว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปีจำนวนทั้งสิ้น 2,052,268,101 บาท 
จึงเสนอให้จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินทั้งสิ้น 102,613,405 บาท ซึ่งไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ 

(ข) บริษ ัทฯ มีนโยบายการจ่ายเง ินปันผลให้แก่ผ ู ้ถ ือหุ ้นไม่น้อยกว่าร ้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตาม 
งบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสด
และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจำเป็น  ความเหมาะสม และ
ข้อพิจารณาอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร  

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื ่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาและมีมติ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
จำนวนเงินรวม 102,613,405 บาท และจ่ายเป็นเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานในรอบครึ่งปีหลัง
ของปี 2564 ในอัตรา 0.17 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวมประมาณ 492.06 ล้านบาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาล
ที่จ่ายไปในปี 2564 (อัตรา 0.16 บาทต่อหุ้น) จะคิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายประจำปี 2564 จำนวนรวม 0.33 บาทต่อหุ้น 
คิดเป็นเงินรวมจำนวนประมาณ 926.02 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเท่ากับร้อยละ 47.50 ของกำไรสุทธิตาม 
งบการเง ินเฉพาะกิจการ (หล ังจากหักท ุนสำรองต ่างๆ ท ุกประเภท)   ซ ึ ่งสอดคล ้องตามนโยบาย 
การจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนด 
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ทั ้งนี้  ผ ู ้ถ ือหุ ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเง ินปันผลตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดไว้ใน  
ประมวลรัษฎากร ดังนี้ 
➢ เงินปันผลจำนวน 0.002 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรจากผลการดำเนินงานของกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 

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

➢ เงินปันผลจำนวน 0.168 บาทต่อหุ้น จ่ายจากเงินปันผลรับที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อ
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษีเงินได้  ณ ที่จ่าย 
แต่ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี 

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 และกำหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2565  โดยจะจ่ายเงินปันผลเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว 

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้ 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 ปี 2563 

1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท) 2,052.27 1,959.73 

2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 2,894.01 2,640.38 

3. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) 0.76 0.94 

4. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) 0.33 0.33 

5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 926.02 768.82 

6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ (ร้อยละ) 45.12 39.23 

7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ 
 หลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ) 

47.50 41.29 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(ก) อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 102,613,405 บาท และ 
(ข) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานในรอบครึ่งปีหลังของปี 2564 ในอัตรา 

0.17 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวมประมาณ 492.06 ล้านบาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไป
ในปี 2564 (อัตรา 0.16 บาทต่อหุ้น) จะคิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายประจำปี 2564 จำนวนรวม 0.33 บาทต่อหุ้น 
คิดเป็นเง ินรวมประมาณ 926.02 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื ่อผู ้ถ ือหุ ้นที ่ม ีส ิทธิได ้ร ับเง ินปันผล  
(Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2565 

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
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้ 

1.) นายชัยวัฒน์  โควาวิสารัช  กรรมการ 

2.) พลเอก คณิต สาพิทักษ์ กรรมการอิสระ 

3.) พลเอก อุทิศ สุนทร   กรรมการอิสระ 

4.) นายนรินทร์ กัลยาณมิตร กรรมการอิสระ 

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการ
คัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564  
ถึง 31 ธันวาคม 2564 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
มายังบริษัทฯ  

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 เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน ในการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง
ตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 คน ได้แก่  

1.) นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการ 

2.) พลเอก คณิต สาพิทักษ์  กรรมการอิสระ  

 

 

 

หน้าที่ 4 จาก 11 



 

 

 
 

พร้อมทั้งเสนอเลือกตั้งกรรมการท่านใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่ 

1.) พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์  กรรมการอิสระ 

2.) นายธีรัชย์  อัตนวานิช กรรมการอิสระ 

โดยรายละเอียดประวัติกรรมการที่เสนอเลือกตั้งปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย  2) 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.) นายชัยวัฒน์  โควาวิสารัช 2.) พลเอก คณิต สาพิทักษ์ 
กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง  พร้อมทั้งเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการท่านใหม่ 
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหนง่ตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่ 1.) พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ และ 2.) นายธีรชัย์ อัตนวานชิ 
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท   โดยภายหลังการเลือกตั้งกรรมการตามที่เสนอ บริษัทฯ จะยังคงมีจำนวน
กรรมการรวมทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการสูงสุดตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ 

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 

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 2565  โดยอ้างอิงจาก
นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ  หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงได้เทียบเคียงกับ
ค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโต
ด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งสถานการณ์ COVID-19 และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงเห็นควร
เสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยคงตามอัตราเดิมเท่ากับ ปี 2564 ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงตามอัตราเท่ากับปี 2559 - 2564) 

 
คณะกรรมการ 

 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 
(บาท/คน) 

เบี้ยประชุม 
 (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 

(บาท/คร้ัง/คน) 

คณะกรรมการบริษัท 30,000 30,000 

 

 

 

 

หน้าที่ 5 จาก 11 



 

 

 

 

 
คณะกรรมการ 

 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 
(บาท/คน) 

เบี้ยประชุม 
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 

(บาท/คร้ัง/คน) 

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 

 

2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการ (ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงตามอัตราเท่ากับปี 2559 - 2564)  
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 โดยได้แสดงไว้ในแบบแสดงข้อมูล 56-1 ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

สิทธิประโยชน์อื่นๆ  - ไม่มี -  

หมายเหตุ 
สำหรับรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏ
อยู่ในแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2564 หัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแลว้ 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ 

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ  ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 

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

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและอัตรา 
ค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา ซึ่งการพิจารณาอัตราดังกล่าว ได้คำนึงถึงปัจจัยเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่สู งขึ้น 
และธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง 

 

 

 

หน้าที่ 6 จาก 11 



 

 

 
 

1) นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 2  ปี) 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 2565 ของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,267,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณร้อยละ 2.40  ทั้งนี้  
ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
และค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้ 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี ปี 2565 ปี 2564 

ค่าสอบบัญชี  1,267,000 บาท 1,237,000 บาท 

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

  ค่าบริการอื ่น (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าตรวจรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 2 ฉบับ ฉบับละ 40,000 บาท 
รวมเป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท 

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้น มิได้มีความสัมพันธ์และ
ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว   และมีมาตรฐาน
การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทำให้มั ่นใจว่า 
งานตรวจสอบของบริษัทฯ จะดำเนินไปอย่างรวดเร็วมีคุณภาพ และน่าเชื่อถือ โดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 
และสาขาในต่างประเทศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรง และทางอ้อมของบริษัทฯ ประจำปี 2565  
รวม 24 บริษัท  ส่วนบริษัทย่อยบางแห่ง (ที่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทย่อยที่ไม่มีจำนวนธุรกรรมที่ซับซ้อนในการจัดทำ 
งบการเงินรวม) ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น  โดยการเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทจะพิจารณาจาก
คุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลักซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะดูแลให้สามารถ
จัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา  (ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อยในต่างประเทศที่กฎหมายไม่บังคับให้ต้องมี 
งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี) 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอ
ให้ที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้นแต่งตั ้งผู ้สอบบัญชีสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู ้สอบบัญชี  
ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งมี นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือ 
นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068   และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,267,000 บาท โดยไม่รวม
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน 

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ  เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

 

 

หน้าที่ 7 จาก 11 



 

 

 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท 

ภายในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2565 - 2569) 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 

30,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2565 - 2569) เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป 
และ/หรือเพื่อทดแทนเงินกู้เดิม (Refinance) และ/หรือเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงการออกตั๋วเงิน เพื่อระดมเงิน
จากแหล่งเงินในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ในรูปสกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงิน ตราต่างประเทศ 
ตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ และสภาวะตลาดในเวลานั้น   โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้  มีอำนาจกำหนดและเจรจา
ต่อรองข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ 
ตราสารหนี้ ในแต่ละคร้ังตามความเหมาะสมต่อไป 

 การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้ จะดำเนินการโดยการจัดตั้งโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้
และ/หรือตราสารหนี้ของบริษัทฯ (Medium Term Note Program: MTN Program) ภายใต้กฎเกณฑ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้
และ/หรือตราสารหนี้อ่ืน ๆ ภายใต้โครงการได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ
ตราสารหนี้แบบรายครั้ง (Stand-alone) การออกและเสนอขายตั๋วเงิน รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
และ/หรือตราสารหนี้ที่มีข้อกำหนดสิทธิเฉพาะเจาะจง ซึ่งไม่สามารถออกภายใต้โครงการตราสารหนี้ของบริษัทฯ ได้ 
เช่น หุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond) เป็นต้น โดยมีกรอบ
รายละเอียดการออกและเสนอขาย ดังนี้ 

ประเภท หุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ทุกประเภท (รวมถึงตั๋วเงิน) และทุกรูปแบบ โดยไม่
จำกัดเพียงหุ ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี ้ชนิดระบุชื ่อผู ้ถือหรือไม่ระบุชื ่อผู ้ถือ 
มีประกันหรือไม่มีประกัน ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ทยอยชำระคืนเงินต้นหรือชำระคืนเงินต้นครั้งเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้
นั้นๆ ในแต่ละคราว 

มูลค่ารวมของหุ้นกู้
และตราสารหนี ้

วงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื ่นเทียบเท่า ทั ้งนี ้บริษัทฯ 
สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้เพิ่มเติม และ/หรือออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้เพื่อทดแทนหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้เดิม 
ที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว (Revolving Basis) โดยมูลค่าหุ้นกู้
และตราสารหนี้ทั้งหมดที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้ว และยังไม่ไถ่ถอนในขณะใด
ขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนเงินรวมกันไม่เกินวงเงินดังกล่าว  

สกุลเงิน เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน โดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้  และ/หรือตราสารหนี้ 
ในแต่ละคราว 

อายุหุ้นกู้ และ/หรือ
ตราสารหนี ้

ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด และปัจจัยอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ หรือตามข้อตกลง
และเงื่อนไขของหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ที่ได้ออกในคราวนั้น 
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อัตราดอกเบี้ยหรือ
อัตราผลตอบแทน 

ให้พิจารณาตามสภาวะตลาด และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้  และ/หรือ
ตราสารหนี้ที่ได้ออกในคร้ังนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศ หรือกฎระเบียบอื ่นๆ ที่
เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้  และ/หรือตราสารหนี้ 
ในแต่ละคราว 

การไถ่ถอนก่อน
กำหนด 

ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือ  

ตราสารหนี้คืนก่อนกำหนด และ/หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้
และ/หรือตราสารหนี้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของ
การออกหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ในแต่ละคราว 

วิธีการเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ 
ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันใน
ประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ทั้งจำนวนหรือบางส่วน ซึ่งอาจ
เป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ หรือไม่เป็น
โครงการ และ/หร ือในลักษณะหมุนเว ียน (Revolving) หรือไม ่หม ุนเว ียน 
(Non-Revolving) 

วัตถุประสงค ์ เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือเพื่อทดแทน
เงินกู้เดิม (Refinance) และ/หรือเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ 

อำนาจกำหนด
รายละเอียดอื่นๆ 

มอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมาย โดยให้
มีอำนาจในเรื ่องที่เกี ่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
และ/หรือตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ดังต่อไปนี้ 
(1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

และ/หรือตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงประเภท ชนิด หลักประกัน (ถ้ามี) ชื่อ สกุลเงิน 
อัตราดอกเบี้ย อายุของหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ วิธีการจัดสรร สิทธิในการ
ไถ่ถอนและวันครบกำหนดไถ่ถอน วิธีการชำระคืน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
ตลอดจนกำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จำกัดเพียง ราคา วิธีการ และระยะเวลาการออกและเสนอขายและจัดสรร  
การเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ในรูปแบบต่างๆ กันครั้งเดียว หรือ
เป็นคราวๆ ประเภทของผู ้ลงทุนที ่บริษัทฯ จะเสนอขาย  โดยเมื ่อหุ ้นกู้  
และ/หรือตราสารหนี้จำนวนใดจำนวนหนึ่งครบกำหนด ก็สามารถออกและ
เสนอขายใหม่ได้ และข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น 
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อำนาจกำหนด
รายละเอียดอื่นๆ (ต่อ) 

(2) แต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือที่ปรึกษาต่างๆ และ/หรือ บุคคล
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ ใน
กรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่
เห็นสมควร ตลอดจนการนำหุ ้นกู ้ และ/หรือตราสารหนี ้ดังกล่าวไปขึ้น
ทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ
ตลาดรองอื่นๆ 

(3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม รับรอง แก้ไขสัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึง
ติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ดังกล่าว และ/หรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่
เห็นควร 

(4) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ ้นกู้
และ/หรือตราสารหนี้ของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบการออกและเสนอขายหุ ้นกู ้ และ/หรือ ตราสารหนี ้ในวงเงินรวม 
ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2565 - 2569) โดยมีกรอบรายละเอียดของการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ดังกล่าวข้างต้น  และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
ของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป 

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั ้งหมดของผู ้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายัง
บริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ
ขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมอ่ืนใดเข้ามายังบริษัทฯ 
 

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ( Record Date)  
ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 
 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.bcpggroup.com ในหัวข้อ น ักลงทุนสัมพันธ ์/ข ้อมูลผ ู ้ถ ือหุ ้น/การประชุมผู ้ถ ือหุ ้นแล้ว  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 
  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื ่องเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้จัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึง
กฎหมายและระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพียงช่องทางเดียว บริษัทฯ จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้า
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 
 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 
   
 (นายนิวัติ  ดิเรก) 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 
โทรศัพท์ 02 –335 – 8941 

 

 

หน้าที่ 11 จาก 11 
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ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

ชื่อ – นามสกุล   นายชัยวัฒน์  โควาวิสารัช 
ประเภทของกรรมการ  กรรมการ 
อายุ    55 ป ี
สัญชาติ   ไทย 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม 

• วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
• บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 
• Investment Banking, Kellogg Business School, Northwestern University, USA 
• Director Certification Program (DCP 168/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 4/2013)  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
• Role of the Chairman Program (RCP 46/2020) สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักร (NDC) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
• หลักสตูรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 10 (วพน.10) 
• หลักสตูรผู้บริหารระดับสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 26 (วตท.26)  
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม รุ่นที่ 25 (บยส.25) 

ประสบการณ์การทำงานโดยสังเขป (5 ปี ย้อนหลัง) 
• 2558 – ปัจจุบัน : ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ัดการใหญ่  

                               บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

จำนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 2 ปี 10 เดือน (วันท่ีเริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ วันที่ 9 เมษายน 2562) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ หุ้นสามัญ 745,646 หุ้น สิทธกิารซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 28,459 สิทธ ิ(ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565) 

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย                                              ไมม่ี                    

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/ 
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

• เป็นกรรมการผู้แทนจากบริษัทใหญ่ 
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกดั (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทฯ 

• พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจำ    ไม่เป็น 
• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ               ไม่เป็น 
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ             ไม่มี 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  (หน้าที่ 1 จาก 5) 



 

 

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

ชื่อ – นามสกุล   นายชัยวัฒน์  โควาวิสารัช 
ประเภทของกรรมการ  กรรมการ 
อายุ    55 ป ี
สัญชาติ   ไทย 

 
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนอื่น      
• บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกดั (มหาชน)  
• ประธานกรรมการ บริษัท OKEA ASA (OSE) 

ประเทศนอรเ์วย ์
• กรรมการ Lithium Americas Corp. (NYSE & TSX) 

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• คณะกรรมการที่ปรึกษา วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคม ี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ประธานสภาธุรกิจไทย - ยุโรป 
• กรรมการ สมาคมจดัการธุรกจิแหง่ประเทศไทย (TMA)  
• Executive Chairman / Board of Trustees สถาบันเทคโนโลยีแห่ง

เอเชีย (AIT) 
• กรรมการ หอการค้านานาชาติแหง่ประเทศไทย (ICC Thailand) 
• ประธานสถาบันวิจัยพัฒนาและนวตักรรมเพื่ออุตสาหกรรม 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
• รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
• กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกดั (มหาชน)  
• อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญ

ข้าราชการ 
• นายกสมาคม สมาคมศิษยเ์ก่าสวนกุหลาบ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ                                    ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 

•  คณะกรรมการบริษัท                                    13/13 ครั้ง   
• คณะกรรมการการลงทุน                                    12/12 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  (หน้าที่ 2 จาก 5) 



 

 

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

ชื่อ – นามสกุล    พลเอก คณิต สาพิทักษ์ 
ประเภทของกรรมการ   กรรมการอิสระ 
อายุ     69 ป ี
สัญชาติ    ไทย 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม 

• โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า รุ่นท่ี 24 

• เตรียมทหารรุ่นที่ 13 
• หลักสตูรป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที ่49  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
• หลักสตูรหลักประจําชุดที่ 63 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

• ประกาศนียบตัรหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP129/2016)  สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทำงานโดยสังเขป 
• 2557 – 2562 :   สมาชิกสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ 
• 2559 – 2560 :   ประธานกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 

• 2557 – 2558 :   รองประธานกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 

• 2554 :              ประธานคณะทีป่รึกษากระทรวงกลาโหม 

• 2554 :              ราชองครักษ์พิเศษ 

• 2554 :              ตุลาการศาลทหารสูงสุด 

• 2553 :              ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก 

จำนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 5 ปี 10 เดือน (วันท่ีเริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คือ วันท่ี 25 มีนาคม 2559) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ หุ้นสามญั 196,875 หุ้น และ สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 24 สิทธิ (ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565) 

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย                                                 ไม่ม ี

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/ 
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

• เป็นกรรมการผู้แทนจากบริษัทใหญ่                         ไม่เป็น 
• พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจำ   ไม่เป็น 
• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ                                    ไม่เป็น 
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ                   ไม่มี 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน 

• บริษัทจดทะเบียนอื่น    
- ไม่มี -  

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด 

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ                                       ไมม่ ี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564  
• คณะกรรมการบริษัท                                            13/13 ครั้ง 
• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                  5/5 ครั้ง 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  (หน้าที่ 3 จาก 5) 



 

 

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

ชื่อ – นามสกุล    พลเอก องอาจ  พงษ์ศักดิ์ 
ประเภทของกรรมการ   กรรมการอิสระ 
อายุ     68 ป ี
สัญชาติ    ไทย 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม 
• ศิลปศาสตร์มหาบันฑิต โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
• วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รุ่นที่ 24) 
• โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 13 
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
• หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นท่ี 18 (ปปร. 18) 

ประสบการณ์การทำงานโดยสังเขป 
• 2557 – 2562 : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
• 2557 :            สมาชิกวุฒิสภา 
• 2556 : ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก 
• อื่นๆ  : หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   
  รองแม่ทัพภาคที่ 1 
  ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 
  เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 1 
  รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 

จำนวนปีท่ีเป็นกรรมการ ไดร้ับการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ หุ้นสามญั - ไม่มี -  และ สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ  - ไมม่ี -  (ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565) 

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย                                                           ไม่ม ี

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/ 
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

• เป็นกรรมการผู้แทนจากบริษัทใหญ่                             ไม่เป็น 
• พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจำ       ไม่เป็น 
• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ                            ไม่เป็น 
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ                       ไม่มี 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนอื่น    

- ไม่มี -  
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด 

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ                                     ไม่ม ี

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  (หน้าที่ 4 จาก 5) 



 

 

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

ชื่อ – นามสกุล    นายธีรัชย์  อัตนวานิช 
ประเภทของกรรมการ   กรรมการอิสระ 
อายุ     56 ป ี
สัญชาติ    ไทย 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Alabama, Birmingham, USA 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายระดับสูง รุ่นท่ี 8 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง รุ่นท่ี 68 ของสำนักงาน ก.พ. 
• หลักสูตร Senior Executive Program, Columbia University, USA (ทุนเตรียมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.) 
• หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 48 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์การทำงานโดยสังเขป 
• 2564 – ปัจจุบัน :  รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง  
• 2559 – 2564    :  ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง  
• 2558 – 2559    :  รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง  
• 2564               :  กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
• 2560 – 2562    :  กรรมการ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) 

จำนวนปีท่ีเป็นกรรมการ ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ฯ 

หุ้นสามญั - ไม่มี -  และ สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ  - ไมม่ี -  (ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565) 

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย                                             ไม่ม ี

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/ 
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

• เป็นกรรมการผู้แทนจากบริษัทใหญ่                            ไม่เป็น 
• พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจำ     ไม่เป็น 
• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ       ไม่เป็น 
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ                 ไม่มี 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนอื่น    

- ไม่มี -  

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
• 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (มหาชน) 
• 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย 
• 2564 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม                   

                          ขนาดย่อม (บสย.) 

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ                                    ไม่ม ี

 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  (หน้าที่ 5 จาก 5) 



 

 

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 27 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 24 ปี ในสายงาน
ตรวจสอบบัญชีรวมถึงมีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี 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 32 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. ชื่อ : นางวิไล  ฉัททันต์รัศมี  
 ตำแหน่งในบริษัท :  กรรมการอสิระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
   กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

 อาย ุ :  68 ปี 
 ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 2098 ถนนสุขุมวิท 

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
 การมีส่วนไดเ้สียในวาระ 

การประชุม 
:  ไม่มี 

 การมีส่วนได้เสียพิเศษ :  ไม่ม ี
 

 

2. ชื่อ : นายสุรินทร์  จิรวิศิษฎ์ 
 ตำแหน่งในบริษัท :  กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  

 อาย ุ :  74 ปี 
 ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 2098 ถนนสุขุมวิท 

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
 การมีส่วนไดเ้สียในวาระ 

การประชุม 
:  ไม่ม ี

 การมีส่วนไดเ้สียพเิศษ :  ไม่ม ี
 

 

3. ชื่อ    :  พลเอก ศักดา  เนียมคำ 
 ตำแหน่งในบริษัท   :  กรรมการอิสระ  กรรมการบรรษัทภิบาล 
 อาย ุ   :  62 ปี 
 ที่อยู่ติดต่อ     : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท 

 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
 การมีส่วนไดเ้สียในวาระ 

การประชุม 
  :  ไม่ม ี

 การมีส่วนไดเ้สียพเิศษ   :  ไม่มี 

 

 

4. ชื่อ  :  นายถาวร  งามกนกวรรณ 
 ตำแหน่งในบริษัท  : กรรมการอสิระ  กรรมการบรหิารความเสี่ยงท้ังองค์กร 
 อาย ุ  :  63 ปี 
 ที่อยู่ติดต่อ  : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 2098 ถนนสุขุมวิท 

 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
 การมีส่วนไดเ้สียในวาระ 

การประชุม 
 :  ไม่ม ี

 การมีส่วนไดเ้สียพเิศษ   :  ไม่มี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  (หน้าที่ 1 จาก 3) 



 

 

ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ถือหุ้น* 

 

 

5. ชื่อ :  พลเอก อุทิศ  สุนทร 
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ 

  กรรมการตรวจสอบ  ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
 อาย ุ :  67 ปี 
 ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท บีซีพีจี จำกดั (มหาชน) เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวทิ 

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
 การมีส่วนไดเ้สียในวาระ 

การประชุม 
:  ไม่ม ี

 การมีส่วนได้เสียพิเศษ :   ไม่มี 
 

 

6. ชื่อ  :  นาย นรินทร์  กัลยาณมิตร 
 ตำแหน่งในบริษัท :  กรรมการอสิระ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่งท้ังองค์กร  
   กรรมการตรวจสอบ    กรรมการบรรษัทภิบาล 

 อาย ุ :  63 ปี 
 ที่อยู่ติดต่อ :  บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 2098 ถนนสุขุมวิท 

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
 การมีส่วนไดเ้สียในวาระ 

การประชุม 
 :  ไม่มี 

 การมีส่วนไดเ้สียพเิศษ :  ไม่มี 
 

 

7. ชื่อ  :  พลเอก คณิต  สาพิทักษ์ 
 ตำแหน่งในบริษัท :  กรรมการอสิระ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
 อาย ุ :  69 ปี 
 ที่อยู่ติดต่อ :  บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 2098 ถนนสุขุมวิท 

 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
 การมีส่วนไดเ้สียในวาระ 

การประชุม 
 :  มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน 
    กรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องพ้น 
    จากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ 
    ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 

 การมีส่วนไดเ้สียพเิศษ :   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 รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็น 
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 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
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) 



 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 
Enclosure 5 

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 2565 

ในวันพฤหัสบด ีที่ 7 เมษายน  2565 เวลา 13:30 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on 

Thursday, 7th April 2022 at 13:30 hrs., convening via electronic means (E – Meeting) 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 ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
 (                                                          ) 
หมายเหต ุ/ Remark 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้  
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 5 
Enclosure 5 

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 2565 
ในวันพฤหัสบด ีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13:30 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on 
Thursday, 7th April 2022 at 13:30 hrs., convening via electronic means (E – Meeting) or on such other date and at such other place as may 
be adjourned or changed. 
 

 

 


 



 

 

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

 วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 
 Agenda 1   To acknowledge the Board of Directors’ report on 2021 performance statement. 

 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 Agenda 2  To consider and approve Financial Statements for the year ended 31st December 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 3 พิจารณาอนุมัติจดัสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 
 Agenda 3 To consider and approve allocation of profits for Legal reserved fund and 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) นายชัยวัฒน์  โควาวิสารัช (Mr. Chaiwat Kovavisarach)  

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

2) ชื่อกรรมการ (Name)       พลเอก คณติ  สาพิทักษ์ (General Kanit Sapitaks)            

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

3) ชื่อกรรมการ (Name)  พลเอก องอาจ  พงษ์ศักดิ์ (General Ongard Pongsakdi)  

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

4) ชื่อกรรมการ (Name)  นายธีรัชย์  อัตนวานิช (Mr. Theeraj Athanavanich)  

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

 


 



 

 

 

วาระที่ 5   พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 
 Agenda 5   To consider and approve the directors’ remuneration in the year of 2022. 

 ❑ (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 ีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 
 Agenda 6 To consider and approve the appointment of the auditor and determination of audit fee in the year of 2022.  

 ❑ (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   พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหน้ีในวงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี      
                    (ปี 2565 - 2569) 
        Agenda 7 To consider and approve the issuance and offering of debentures and/or debt instruments in the total 
  amount not exceeding 30,000 million baht within 5 years (Year 2022 - 2026) 

 ❑ (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 ดังนี ้
 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   
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะ
พึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
 The 2022 Annual General Meeting of shareholders on Thursday, 7th  April 2022 at 13.30 hrs., convening via electronic means 
(E – Meeting) 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 


 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าว่าง 
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ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ 13. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู ้ถ ือหุ ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี ่ ( 4) เดือนนับแต่ 
วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนรวมกันนับจำนวนหุ้น
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ โดยต้องระบุเรื่อง  เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้
โดยชัดเจน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 
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 ระเบียบวาระ

การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ  
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ 
นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์  
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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แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในรูปแบบหนังสือ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
 

เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร และร่วมรณรงค์ในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน โดยลดปริมาณการใช้
กระดาษ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำ QR Code ซึ่งปรากฏแล้วในแบบฟอร์มแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download  แบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2564 ของบรษิทัฯ 
ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ตาม QR Code ดังกล่าว 

 
อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2564 

ในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดตามด้านล่างนี ้ แล้วส่งกลับมายังบริษัทฯ ทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ : 
ir@bcpggroup.com เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นต่อไป 

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

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

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

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

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

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

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

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

มีความประสงค์ขอรับแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในรูปแบบหนังสือ  

 
 
 
 
 


 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

mailto:ir@bcpggroup.com


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าว่าง 

This page intentionally left blank 



  

 

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting) และการมอบฉันทะ  

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565  เวลา 13:30 น. 
_____________________________________________________________ 

 

การมอบฉันทะ 

1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมอบฉันทะให้ผู ้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว  
เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

2.  กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้  
1) นางวิไล  ฉัททันต์รัศมี หรือ    5) พลเอก อุทิศ  สุนทร หรือ 
2) นายสุรินทร์  จิรวิศิษฐ์ หรือ    6) นายนรินทร์  กัลยาณมิตร หรือ 
3) พลเอกศักดา  เนียมคำ หรือ    7) พลเอก คณิต  สาพิทักษ์  
4) นายถาวร  งามกนกวรรณ หรือ 
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน สำหรับกรณีที่คนใดคนหนึ่งมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถ 
เข้าร่วมประชุมได้  รายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

3.  สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสาร หรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการมอบฉันทะ
มายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าภายในวันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมี
การแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ) 
1.1 แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด 
1.2 หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี ่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู ้มอบฉันทะเป็น  

ชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมี
ข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้มอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม 

1.4 สำเนาเอกสารบัตรประจำต ัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี ่  หรือหนังส ือเด ินทาง (ในกรณีผ ู ้ร ับมอบฉันทะ  
เป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนาเอกสาร
ดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อน หรือ ณ วันประชุม เพื่อการ
ลงทะเบียนตามขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect 

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ) 
2.1 แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด 
2.2 หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน 

นิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ 
2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลออกโดย  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน โดยมีการรับรองสำเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (หน้าที่ 1 จาก 5) 

 



 

 

2.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดย
หน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรอง
จากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 1 ปี 

2.5 สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมา
พร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล 

2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู ้รับมอบฉันทะเป็น 
ชาวต่างประเทศ) ที่มีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 
ที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อน หรือ ณ วันประชุม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อการลงทะเบียนตามขั้นตอนการ
ใช้งานระบบ Inventech Connect 

3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู ้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
3.1 แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด 
3.2 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนาม

ในหนังสือมอบฉันทะแทน 
3.3 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
3.4 หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของ

นิติบุคคล (ถ้ามี) 
3.5 กรณีผู ้มอบฉันทะเป็นนิติบ ุคคลที ่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังส ือรับรองนิติบ ุคคลออกโดย  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน โดยมีการรับรองสำเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

3.6 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดย
หน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรอง
จากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 1 ปี 

3.7 เอกสารใดข้างต้นที่มิได้มีต้นฉบับเปน็ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเปน็ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคล
ที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย 

3.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่  หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาว
ต่างประเทศ) มีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู ้แทนนิติบุคคลซึ ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และผู ้รับมอบฉันทะ  
ที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อน หรือ ณ วันประชุม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู ้รับมอบฉันทะ เพื่อการ
ลงทะเบียนตามขั้นตอนการใช้งานระบบ InventechConnect 

 

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที ่บริษัทฯ ได้จ ัดให้ผ ู ้ถ ือหุ ้นตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย 5 เป็นแบบการมอบฉันทะที ่กำหนดรายการต่างๆ 
ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน (แบบ ข.)  หรือการมอบฉันทะแบบทั่วไป (แบบ ก.)    ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ
แบบที่ใช้เฉพาะผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (แบบ ค.) 
ผู ้ถ ือหุ ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ >  
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นฯ > การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตาม Link ดังนี ้
http://www.bcpggroup.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (หน้าที่ 2 จาก 5)  

http://www.bcpggroup.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting


 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะทีป่ระสงค์จะเข้าประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขัน้ตอนการยืน่
แบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

  ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผา่น Web browser ให้เข้าไปที่  https://inet.inventech.co.th/BCPG115920R 

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ       และดำเนนิการตามขัน้ตอนดังภาพ  

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะทีไ่ม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปดิใหด้ำเนินการตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปดิการ

ลงทะเบียนวันที่ 7 เมษายน 2565 จนกวา่จะปิดการประชุม 

 

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ 

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ 

มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. 

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 

เลขานุการบริษัท 

เลขที่ 2098 อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 7 เมษายน 2022 เวลา 11:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 

2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ 

 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

02-931-9138 

ให้บริการระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2565 – 7 เมษายน 2565  เวลา 08.30 – 17.30 น. 

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

.1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

.
2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง 

.3 กรอกข้อมูลตามท่ีระบบแสดง 

.4  เพื่อยอมรับเง่ือนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม 

 .5 กดปุ่ม “ส่งแบบคำร้อง / Request” 

.6 รออีเมล์จากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ 

Username & Password ** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ** 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (หน้าที่ 3 จาก 5) 

https://inet.inventech.co.th/BCPG115920R


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

1 คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมท่ีได้รับจากอีเมล 

 2 นํา Username และ Password มากรอก หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

4 กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม 

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

1 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 
2 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 
3 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 
4 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทําการเลือกลงคะแนน 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม              

(ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนน

ของท่านจะถูกนําไปรวมกับคะแนนเสียงท่ีการประชุมกําหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียง

ลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 

 ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect 
กดเมนู “การส่งคําถาม” หรือสัญลักษณ์ 

การพิมพ์คำถาม 1 
เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคําถาม 
พิมพ์คําถามแล้ว กด “ส่ง”   

การส่งข้อความเสียง 2 
เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคําถาม 
กดปุ่ม “ไมโครโฟน” หรือสัญลักษณ์ 
จากนั้นทำการพูดคำถามที่ต้องการถาม 
เมื่อต้องการหยุดอัดเสียง ให้กดที่สัญลักษณ์การบันทึกเสียง 
กดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์ 

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

 

1 คู่มือการใช้งาน 

ยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request 
คู่มือการใช้งาน 

ระบบ Inventech Connect 

2 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (หน้าที่ 4 จาก 5) 



 

 

 
 

 

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น

หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ 

 1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ 

     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ) 

     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps 

     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps 

 2. อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้ 

     - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android 

     - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 

 3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (หน้าที่ 5 จาก 5) 
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บริษัท บีซีพีจี 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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