สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1.

รายละเอียดเบือ้ งต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ ออกใหม่ของบริ ษทั บีบีจีไอ จากัด
(มหาชน) (BBGI) ให้แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของ BBGI และบริ ษทั ย่อยของ BBGI
(โครงการ BBGI ESOP)
1.

วัตถุประสงค์และความจาเป็ น
BBGI มีแ ผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่ ของ BBGI ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
น ครัง้ แรก
(IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“แผน BBGI IPO”) และเพื่อเป็ นการจูง
ใจให้บุคลากรมีความตัง้ ใจในการทางาน และทาให้พนักงานเกิดความรูส้ กึ มีสว่ นร่วมในความเป็ นเจ้าของ
บริษทั รวมถึงมุง่ สร้างบริษทั ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยังยื
่ น BBGI จึงมีความประสงค์ทจ่ี ะออก
และเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษทั ย่อยของ
BBGI
โครงการ BBGI ESOP จะต้องได้รบั อนุ ม ตั ิจากที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ภายใต้ข ้อกาหนดและ
เงือ่ นไขของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรือ่ ง การเสนอขายหลักทรัพย์ทอ่ี อก
ใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และขึน้ อยู่กบั ผลสาเร็จของการเสนอขาย
หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) และนาหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ BBGI

2.

รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ ออกใหม่ภายใต้โครงการ BBGI ESOP
ประเภท
หลักทรัพย์

:

หุ้น สามัญ ที่อ อกใหม่ ข อง BBGI ที่อ อกและเสนอขายให้ แ ก่ ก รรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษทั ย่อยของ BBGI

จานวนหุ้นที่ ออก
และเสนอขาย

:

จานวนไม่เกิน 3,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 5 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นไม่เกิน
ร้อยละ 0.42 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ BBGI ภายหลัง
การออกและเสนอขายหุ้ น สามัญ ที่ อ อกใหม่ ภ ายใต้ แ ผน BBGI IPO
(ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มกี ารใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ ส่วนเกินจาก BBGI ทัง้ จานวน
(หากมี))
หุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของ BBGI ทีเ่ หลือจากการเสนอขายภายใต้โครงการ
BBGI ESOP (หากมี) BBGI จะนามาเสนอขายต่อประชาชนทัวไป
่

ราคาเสนอขาย
ต่อหุ้น

:

ราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
น
ครัง้ แรก (IPO) ภายใต้แผน BBGI IPO

3.

รายชื่อกรรมการของ BBGI ที่ จะได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญที่ ออกใหม่ภายใต้โครงการ BBGI ESOP

รายชื่อ

นายพิชยั ชุณหวชิร
นายจารูญ ชินธรรมมิตร์
นายสุรนิ ทร์ จิรวิศษิ ฎ์
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์
รศ. จารุพร ไวยนันท์
ดร. ฐิตาภา สมิตนิ นท์
นายแมทธิว กิจโอธาน
นายลวรณ แสงสนิท
นายพงษ์ชยั ชัยจิรวิวฒ
ั น์(1)
นายชลัช ชินธรรมมิตร์(1)

ตาแหน่ ง

จานวนหุ้นสามัญ
ที่ออกใหม่ของ
BBGI ที่ได้รบั การ
จัดสรร (หุ้น)

ร้อยละของจานวน
หุ้นสามัญที่ออกใหม่
ของ BBGI ที่ออกและ
เสนอขายภายใต้
โครงการ BBGI ESOP

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ไม่เกิน 80,000
ไม่เกิน 71,000
ไม่เกิน 71,000
ไม่เกิน 71,000
ไม่เกิน 71,000
ไม่เกิน 71,000
ไม่เกิน 71,000
ไม่เกิน 71,000
ไม่เกิน 71,000
ไม่เกิน 111,000
ไม่เกิน 105,000

ไม่เกิน 2.67
ไม่เกิน 2.37
ไม่เกิน 2.37
ไม่เกิน 2.37
ไม่เกิน 2.37
ไม่เกิน 2.37
ไม่เกิน 2.37
ไม่เกิน 2.37
ไม่เกิน 2.37
ไม่เกิน 3.70
ไม่เกิน 3.50

หมายเหตุ: (1) นายพงษ์ชยั ชัยจิรวิวฒ
ั น์ และนายชลัช ชินธรรมมิตร์ จะได้รบั การจัดสรรหุ้นในฐานะ
กรรมการของ BBGI คนละไม่ เกิน 71,000 หุ้น และจะได้ ร บั การจัด สรรหุ้น ในฐานะ
ผูบ้ ริหารไม่เกิน 40,000 หุน้ และ 34,000 หุน้ ตามลาดับ
4.

รายชื่อกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของ BBGI และบริ ษทั ย่อยของ BBGI ที่ ได้รบั การจัดสรร
หุ้นสามัญที่ ออกใหม่ของ BBGI เกิ นกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่ เสนอขายภายใต้ โครงการ
BBGI ESOP
- ไม่ม ี -

5.

ผลกระทบต่ อส่วนแบ่งกาไรหรือสิ ทธิ ออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ (Control Dilution) และ
ผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นของบริ ษทั ฯ (Price Dilution)
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ ของ BBGI และบริษทั ฯ (Control Dilution)
ในการเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของ BBGI ภายใต้โครงการ BBGI ESOP ในครัง้ นี้ จานวนหุน้ สามัญ
ทีอ่ อกใหม่ของ BBGI ทีจ่ ะออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BBGI ESOP จะมีจานวนไม่เกิน 3,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.42 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของ BBGI ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ภายใต้แผน BBGI IPO ดังกล่าว
ข้างต้น ดังนัน้ จะทาให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ ของ BBGI ลดลงไม่
เกินร้อยละ 0.42 ของส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ ของ BBGI

นอกจากนี้ เนื่ องจาก ณ ปั จจุบ ัน บริษัทฯ ถือหุ้นใน BBGI ร้อยละ 60 การเสนอขายภายใต้โครงการ
BBGI ESOP ในครัง้ นี้ จะทาให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถอื หุน้ ของบริษัทฯ
ลดลงไม่เกินร้อยละ 0.252 ของส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ (คานวณจาก
การถือหุน้ ของบริษทั ฯ ใน BBGI ร้อยละ 60 คูณกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้
ถือหุน้ ของ BBGI ลดลงร้อยละ 0.42)
ผลกระทบด้านราคาตลาดของหุน้ ของ BBGI และบริษทั ฯ (Price Dilution)
เนื่องจากหุน้ ของ BBGI ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงยังไม่มรี าคาตลาด
ของหุน้ ของ BBGI และไม่สามารถคานวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ ของ BBGI และบริษัทฯ ได้
โดยผลกระทบต่อการลดลงของราคาต่อหุน้ จะเกิดขึน้ เมื่อวันทีม่ กี ารเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของ
BBGI อย่ า งไรก็ต าม เนื่ อ งจากระยะเวลาและราคาเสนอขายหุ้น สามัญ ที่อ อกใหม่ ข อง BBGI ตาม
โครงการ BBGI ESOP เป็ นช่วงเวลาเดียวกันและราคาเดียวกันกับการเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ต่อ
ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก ดังนัน้ จะไม่เกิดผลกระทบด้านราคาตลาดของหุน้ ของ BBGI และบริษทั ฯ
จากการเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของ BBGI ตามโครงการ BBGI ESOP
6.

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิ ธีการในการเสนอขาย
BBGI จะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI
และบริษทั ย่อยของ BBGI ภายหลังจากที่ BBGI ได้รบั การอนุ ญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
ทัวไปเป็
่
นครัง้ แรกจากสานักงาน ก.ล.ต.
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ของ BBGI และ/หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษัทของ BBGI มอบหมายจะ
เป็ นผูม้ อี านาจในการกาหนดวันจองซือ้ ราคาเสนอขาย (ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ใน “ราคาเสนอขาย
ต่อหุ้น ”) รายนามผู้บริหารและพนักงานของ BBGI ที่มสี ทิ ธิได้รบั การจัดสรร และจานวนหุ้นสามัญ ที่
ผู้บ ริหารและพนักงานของ BBGI และบริษัท ย่อยของ BBGI จะได้รบั การจัดสรร รวมถึงเงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเท่าทีไ่ ม่ขดั ต่อประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง
การเสนอขายหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในข้อ 3 และข้อ 4 ข้างต้น การออกและเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของ BBGI
ภายใต้โครงการ BBGI ESOP จะไม่มกี ารเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ
พนักงานของ BBGI และบริษทั ย่อยของ BBGI รายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีเ่ สนอ
ขายภายใต้โครงการ BBGI ESOP

7.

8.

คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของ BBGI และบริ ษทั ย่อยของ BBGI ที่ มีสิทธิ
ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญที่ ออกใหม่ของ BBGI
(1)

เป็ นกรรมการของ BBGI จนถึงวันทีใ่ ช้สทิ ธิจองซื้อหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
น
ครัง้ แรกของ BBGI

(2)

เป็ นผูบ้ ริหาร และ/หรือพนักงานของ BBGI และบริษทั ย่อยของ BBGI ทีเ่ ริม่ งานกับ BBGI และ
บริษทั ย่อยของ BBGI ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และยังคงเป็ นผูบ้ ริหาร และ/หรือพนักงานอยู่
จนถึงวันทีใ่ ช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรกของ BBGI

(3)

จ านวนหุ้น สามัญ ที่อ อกใหม่ ท่ีกรรมการ ผู้บ ริห าร และ/หรือ พนั กงานแต่ล ะรายจะได้รบั ไม่
จาเป็ นต้องมีจานวนเท่ากัน ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ตาแหน่ ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ
รวมถึงประโยชน์ทท่ี าให้แก่ BBGI และ/หรือบริษทั ย่อยของ BBGI

สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์
โครงการ BBGI ESOP จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และต้องไม่มผี ู้
ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ซึง่ ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของ BBGI ภายใต้โครงการ BBGI ESOP และ
ขึน้ อยู่กบั ผลสาเร็จของการเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) และนา
หุน้ สามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ BBGI

9.

รายชื่อกรรมการอิ สระที่ ผ้ถู ือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็ นผู้ใช้สิทธิ แทนผู้ถือหุ้นได้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายพิชยั
ชุณหวชิร
ประธานกรรมการ
2. พลเอก วิชญ์
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมการ
3. พลเรือเอก สุชพี
หวังไมตรี
กรรมการ
4. นางปริศนา
ประหารข้าศึก
กรรมการ
5. นายธีระพงษ์
วงศ์ศวิ ะวิลาส
กรรมการ
6. ดร.ปรเมธี
วิมลศิร ิ
กรรมการ

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2.

รายละเอียดเบือ้ งต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ ออกใหม่ของบริ ษทั บีบีจีไอ จากัด
(มหาชน) (BBGI) ให้แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) (BCP) และ บริ ษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) (KSL)
1.

วัตถุประสงค์และความจาเป็ น
เนื่ องจากการควบบริษัท holding company ที่จดั ตัง้ โดยบริษัทฯ และบริษัท น้ าตาลขอนแก่น จากัด
(มหาชน) (“KSL”) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เป็ น BBGI เกิดจากความร่วมมือร่วมใจและการสนับสนุ น
ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของ BCP และ KSL อีกเป็ นทัง้ Supplier และ Off-taker รายใหญ่
ซึง่ ถือว่ามีอปุ การคุณแก่ BBGI ฝ่ ายจัดการจึงมีความประสงค์ทจ่ี ะออกและเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่
ของ BBGI ให้แ ก่ ก รรมการ ผู้บ ริห าร และพนั ก งานของบริษัท ฯ และ KSL รวมเป็ นจ านวนไม่ เกิน
12,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 5 บาทต่อหุน้ โดยแบ่งออกเป็ นดังนี้
- เสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ จานวนไม่เกิน 7,200,000 หุน้
- เสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของ KSL จานวนไม่เกิน 4,800,000 หุน้
ทัง้ นี้ ตามแนวทางของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับ ข้อกาหนดและ
เงือ่ นไขของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรือ่ ง การเสนอขายหลักทรัพย์ทอ่ี อก
ใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ทีบ่ ริษทั ฯ นามาปรับใช้สาหรับโครงการ
ออกและเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ KSL ซึ่งจะต้องได้รบั
อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของแต่ละบริษทั และขึน้ อยู่กบั ผลสาเร็จของการเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อก
ใหม่ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
น ครัง้ แรก (IPO) และน าหุ้นสามัญ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์แห่ง
ประเทศไทยของ BBGI

2.

รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ ออกใหม่ภายใต้โครงการนี้
ประเภท
หลักทรัพย์

:

หุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของ BBGI ทีอ่ อกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานของบริษทั ฯ และ KSL

จานวนหุ้นที่ ออก : จานวนไม่เกิน 12,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 5 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นไม่เกินร้อย
ละ 1.65 ของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ BBGI ภายหลังการออก
และเสนอขาย
และเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ภายใต้แผน BBGI IPO (ภายใต้สมมติฐานว่า
ไม่ ม ีก ารใช้ส ิท ธิซ้ือ หุ้ น ส่ ว นเกิน จาก BBGI ทัง้ จ านวน (หากมี)) โดยแบ่ ง
ออกเป็ น
1. เสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ จานวนไม่เกิน
7,200,000 หุน้
2. เสนอขายให้ แ ก่ ก รรมการ ผู้ บ ริห าร และพนั ก งานของบริษั ท น้ าตาล
ขอนแก่น จากัด (มหาชน) (“KSL”) จานวนไม่เกิน 4,800,000 หุน้

หุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของ BBGI ทีเ่ หลือจากการเสนอขายภายใต้โครงการนี้ (หาก
มี) BBGI จะนาหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าวมาเสนอขายต่อประชาชน
ทัวไป
่
ราคาเสนอขาย
ต่อหุ้น
3.

:

ราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้
แรก (IPO) ภายใต้แผน BBGI IPO

รายชื่อกรรมการของบริ ษทั ฯ ที่ จะได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญที่ ออกใหม่ภายใต้โครงการนี้
จานวนหุน้ สามัญ
ร้อยละของจานวนหุน้ สามัญที่
รายชือ่
ตาแหน่ง
ทีอ่ อกใหม่ของ BBGI ออกใหม่ของ BBGI ทีอ่ อกและ
ทีไ่ ด้รบั การจัดสรร (หุน้ ) เสนอขายภายใต้โครงการนี้
คุณสุเทพ
วงศ์วรเศรษฐ
กรรมการ
ไม่เกิน 71,000
ไม่เกิน 0.59
พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ
ไม่เกิน 71,000
ไม่เกิน 0.59
พลเรือเอก สุชพี หวังไมตรี
กรรมการ
ไม่เกิน 71,000
ไม่เกิน 0.59
พลตารวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา
กรรมการ
ไม่เกิน 71,000
ไม่เกิน 0.59
พลโท ธรรมนูญ วิถี
กรรมการ
ไม่เกิน 71,000
ไม่เกิน 0.59
ดร.ปรเมธี
วิมลศิร ิ
กรรมการ
ไม่เกิน 71,000
ไม่เกิน 0.59
คุณปริศนา
ประหารข้าศึก
กรรมการ
ไม่เกิน 71,000
ไม่เกิน 0.59
คุณธีระพงษ์ วงศ์ศวิ ะวิลาส
กรรมการ
ไม่เกิน 71,000
ไม่เกิน 0.59
ดร.อนุชติ
อนุชติ านุกลู
กรรมการ
ไม่เกิน 71,000
ไม่เกิน 0.59
ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ
กรรมการ
ไม่เกิน 71,000
ไม่เกิน 0.59
หมายเหตุ คุณ พิชยั ชุณ หวชิร คุณ สุรนิ ทร์ จิรวิศษิ ฎ์ คุณ ชัยวัฒ น์ โควาวิสารัช ได้ขอสละสิทธิท์ ่จี ะได้รบั การ
จัดสรรหุน้ ตามโครงการนี้ เนื่องจากได้รบั การจัดสรรหุน้ ทีอ่ อกใหม่ภายใต้โครงการ BBGI ESOP ใน
ระเบียบวาระที่ 7 แล้ว และคุณประสงค์ พูนธเนศ คุณสุทธิ สุโกศล ได้ขอสละสิทธิท์ ่จี ะได้รบั การ
จัดสรรหุน้ ตามโครงการนี้

4.

รายชื่อกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่ ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญที่ ออกใหม่ของ
BBGI เกิ นกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่ เสนอขายภายใต้โครงการนี้
- ไม่ม ี -

5.

ผลกระทบต่ อส่วนแบ่งกาไรหรือสิ ทธิ ออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ (Control Dilution) และ
ผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นของบริ ษทั ฯ (Price Dilution)
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ ของ BBGI และบริษทั ฯ (Control Dilution)
ในการเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของ BBGI ภายใต้โครงการในครัง้ นี้ จานวนหุ้นสามัญทีอ่ อกใหม่
ของ BBGI ที่จะออกและเสนอขายให้กบั กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ KSL จะมี
จานวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นสัดส่วนไม่เกิน ร้อยละ 1.65 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ BBGI ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่
ภายใต้แผน BBGI IPO ดังกล่าวข้างต้น (ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มกี ารใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ ส่วนเกินจาก BBGI

ทัง้ จานวน (หากมี)) ดังนัน้ จะทาให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ ของ
BBGI ลดลงไม่เกินร้อยละ 1.65 ของส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ ของ BBGI
นอกจากนี้ เนื่องจาก ณ ปั จจุบนั บริษทั ฯ ถือหุน้ ใน BBGI ร้อยละ 60 จะทาให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
กาไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ลดลงไม่เกินร้อยละ 0.99 ของส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิ
ออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (คานวณจากการถือหุ้น ของบริษัทฯ ใน BBGI ร้อยละ 60 คูณ กับ
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ ของ BBGI ลดลงร้อยละ 1.65)
ผลกระทบด้านราคาตลาดของหุน้ ของ BBGI และบริษทั ฯ (Price Dilution)
เนื่องจากหุน้ ของ BBGI ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงยังไม่มรี าคาตลาด
ของหุน้ ของ BBGI และไม่สามารถคานวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ ของ BBGI และบริษัทฯ ได้
โดยผลกระทบต่อการลดลงของราคาต่อหุน้ จะเกิดขึน้ เมื่อวันทีม่ กี ารเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของ
BBGI อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาและราคาเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของ BBGI เป็ นช่วงเวลา
เดียวกันและราคาเดียวกันกับการเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก ดังนัน้
จะไม่เกิดผลกระทบด้านราคาตลาดของหุน้ ของ BBGI และบริษทั ฯ จากการเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อก
ใหม่ของ BBGI
6.

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิ ธีการในการเสนอขาย
BBGI จะเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของ BBGI ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ
และ KSL ภายหลังจากที่ BBGI ได้รบั การอนุ ญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้
แรกจากสานักงาน ก.ล.ต.
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ของ BBGI และ/หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั ของ BBGI ภายใต้โครงการ
นี้ มอบหมายจะเป็ นผูม้ อี านาจในการกาหนดวันจองซื้อ ราคาเสนอขาย (ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ใน
“ราคาเสนอขายต่อหุน้ ”) รายนามผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรร และจานวน
หุน้ สามัญที่ผบู้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ ได้รบั การจัดสรร รวมถึงเงือ่ นไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องเท่าที่ไม่ข ดั ต่อประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขาย
หลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในข้อ 3 และข้อ 4 ข้างต้น การออกและเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของ BBGI
จะไม่มกี ารเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษทั ฯ รายใดเกิน
กว่าร้อยละ 5 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีเ่ สนอขายภายใต้โครงการนี้

7.

คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่ มีสิทธิ ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญที่
ออกใหม่ของ BBGI
(1)

เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ จนถึงวันทีใ่ ช้สทิ ธิจองซื้อหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
น
ครัง้ แรกของ BBGI

(2)

เป็ นผูบ้ ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ทีเ่ ริม่ งานกับของบริษัทฯ ก่อนวันที่ 1 มกราคม
2563 และยังคงเป็ นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานอยู่จนถึงวันที่ใช้สทิ ธิจองซื้อหุน้ สามัญที่ออก
ใหม่ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรกของ BBGI

(3)

8.

จ านวนหุ้น สามัญ ที่ออกใหม่ ท่ีกรรมการ ผู้บ ริห าร และ/หรือ พนั กงานแต่ล ะรายจะได้รบั ไม่
จาเป็ นต้องมีจานวนเท่ากัน ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ตาแหน่ ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ
รวมถึงประโยชน์ทท่ี าให้แก่ BBGI และ/หรือบริษทั ย่อยของ BBGI

สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์
โครงการนี้จะต้องได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
(3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และต้องไม่มผี ถู้ ือหุ้นของ
บริษทั ฯ ซึง่ ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออก
เสียงคัดค้านการเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของ BBGI ภายใต้โครงการนี้และขึน้ อยู่กบั ผลสาเร็จของ
การเสนอขายหุ้น สามัญ ที่อ อกใหม่ ต่ อ ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) และน าหุ้น สามัญ เข้า จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ BBGI

9.

รายชื่อกรรมการอิ สระที่ ผ้ถู ือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็ นผู้ใช้สิทธิ แทนผู้ถือหุ้นได้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายพิชยั
ชุณหวชิร
ประธานกรรมการ
2. พลเอก วิชญ์
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมการ
3. พลเรือเอก สุชพี
หวังไมตรี
กรรมการ
4. นางปริศนา
ประหารข้าศึก
กรรมการ
5. นายธีระพงษ์
วงศ์ศวิ ะวิลาส
กรรมการ
6. ดร.ปรเมธี
วิมลศิร ิ
กรรมการ

10.

ผลประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษทั ฯ
BBGI เกิดจากการควบรวมของบริษทั ฯ และ KSL ซึง่ ได้ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายเชือ้ เพลิงชีวภาพ
โดยได้รบั การสนับสนุนจากกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และ KSL ดังนี้
ด้านธุรกิจ
บริ ษทั ฯ
KSL
- รับซื้อผลผลิตไบโอดีเซลและเอทานอลจาก BBGI: ปั จจุบนั - สนับ สนุ น การจัด หาวัตถุดิบ การบริหาร
ประเทศไทยมีก าลัง การผลิต ไบโอดี เซล และเอทานอล
พัส ดุ ค งคลัง ได้แ ก่ กากน้ า ตาล น้ า ตาล
ประมาณ 6.9 ล้ า นลิต รต่ อ วัน และ 5.4 ล้ า นลิต รต่ อ วัน
ท ร า ย ดิ บ ใ ห้ BBGI: เ นื่ อ ง จ า ก
ตามลาดับ ในขณะทีค่ วามต้องการการใช้ไบโอดีเซลและเอ
กากน้าตาลและน้าตาลทรายดิบเป็ นสินค้า
ทานอลในประเทศอยูท่ ป่ี ระมาณ 5.1 ล้านลิตรต่อวันและ 4.4
ที่ไม่ได้ม ีจ าหน่ ายโดยทัว่ ไป การที่ KSL
ล้านลิต รต่อวัน ตามล าดับ ดังนัน้ จึงมีกาลังการผลิต ไบโอ
เป็ นผู้ถอื หุ้น BBGI นับ เป็ นประโยชน์ ต่ อ
ดีเซลและเอทานอลเกิน ความต้องการประมาณ 1.8 ล้า น
BBGI ให้มวี ตั ถุดบิ พอเพียงต่อการผลิต
ลิตรต่อวันและ 1.0 ล้านลิตรต่อวันตามลาดับ การทีบ่ ริษทั ฯ - ผลิ ต และจ าหน่ ายไฟฟ้ าและไอน้ าให้
ซึ่งเป็ น ผู้ถือหุ้น และลูกค้ารายใหญ่ ข อง BBGI รับ ซื้อไบโอ
โรงงานผลิ ต เอทานอลของกลุ่ ม บริษั ท
ดีเซลและเอทานอล จะช่วยให้ BBGI สามารถใช้กาลังการ
BBGI จากโรงงานน้ า ตาลของ KSL ที่ม ี
ผลิตได้อย่างเต็มที่
ที่ตงั ้ ติด กัน ท าให้ป ระหยัด การลงทุ น ใน
- สนับสนุนการเสาะหานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ชวี ภาพให้ BBGI
บริษทั ย่อยของ BBGI

ด้านการบริหารงาน
-

บริ ษทั ฯ
KSL
สนับสนุนระบบสารสนเทศให้ BBGI
- สนับสนุ นเรื่องการจัดหาพัสดุและการจัดจ้างให้
สนับสนุนงานสารสนเทศด้านบัญชีให้ BBGI
บริษทั ในกลุ่ม BBGI
สนั บ สนุ น การจัด หาประกัน ภัย ทรัพ ย์ ส ิน และการ - สนับ สนุ นการบริหารงานบุคคลของโรงงานใน
ประกันสุขภาพให้พนักงาน BBGI
กลุ่มบริษทั BBGI ทีอ่ ยูต่ ดิ โรงงานน้าตาล KSL
ให้คาแนะนาในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้กลุ่มบริษทั - สนับสนุ นงานสารสนเทศด้านบัญชีของโรงงาน
BBGI
ในกลุ่ ม บริษั ท BBGI ที่อ ยู่ ติด โรงงานน้ า ตาล
สนับสนุนการพัฒนา อบรม บุคลากรของ BBGI
KSL
อนึ่ง พนักงานของบริษทั ฯ และ KSL มีส่วนอย่างสาคัญในการดาเนินการดังกล่าว ดังนัน้ การทีก่ รรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงานของบริษทั ฯ และ KSL ได้มโี อกาสในการถือหุน้ ใน BBGI ย่อมทาให้เกิดความพยายาม
เพิม่ เติมทีจ่ ะทาให้ BBGI มีผลดาเนินงานทีด่ ขี น้ึ และส่งผลดีต่อ บริษทั ฯ ในภาพรวม

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3.

มาตรการและแนวปฏิ บตั ิ การประชุม
ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความ
ห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผูถ้ อื หุน้ พนักงานผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่ ผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องทุกท่าน รวมถึงได้
ตระหนักและให้ความส าคัญ กับ การด าเนิ น การเฝ้ าระวัง และป้ องกัน การแพร่ระบาดอย่างเข้ม งวด ในปี น้ี จ ะ
ดาเนิน การประชุม ที่กระชับ ที่สุด และเป็ น ไปตามระเบีย บวาระการประชุมที่ กาหนดไว้ จึงขอแจ้งให้ทราบถึง
มาตรการและแนวทางปฏิบตั ิ และขอความร่วมมือจากผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน ดังนี้
1. ขอความร่ วมมื อผู้ถื อหุ้น มอบฉั นทะให้ ก รรมการอิ ส ระของบริ ษัท ฯ แทนการเข้ า ร่ว มประชุ ม ด้ ว ย
ตนเอง
1.1 ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใกล้ชิดที่ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น มีการเดินทางหรือผ่านในพืน้ ทีห่ รือสถานทีเ่ สีย่ ง
ต่อการติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือทีร่ าชการประกาศกาหนด
เป็ นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือมีไข้ และ/หรืออาการทีอ่ าจสงสัยว่าจะติดเชือ้ ไวรัส
COVID-19 ขอความร่ว มมือในการปฏิบ ัติตามคาแนะน าของกรมควบคุม โรค โดยงดการเข้ าร่ ว ม
ประชุม และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ฯ แทน
1.2 ผู้ที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง บริษทั ฯ ขอความร่วมมือผูถ้ อื หุน้ มอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษทั ฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะทีไ่ ด้จดั ส่งให้กบั ท่านผูถ้ ือหุน้ หรือดาวน์ โหลดทางเว็บไซต์
บริษทั ฯ พร้อมแนบหลักฐาน ใส่ซองไปรษณียต์ อบรับส่งมายังบริษทั ฯ
ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษทั
บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชัน้ 8 ถนนสุขมุ วิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถามล่วงหน้ า ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ผ่านช่องทางดังนี้
2.1 จดหมาย: สามารถส่งพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ตามทีอ่ ยูข่ า้ งต้น
2.2 Email: shareholder@bangchak.co.th
2.3 โทรสาร: 0 2335 8000
3. กรณี ที่ผ้ถู ือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะที่ ประสงค์เข้าร่วมประชุม บริษทั ฯ มีมาตรการดังนี้
3.1 การตัง้ จุดคัดกรอง โดยจุดคัดกรองจะอยู่ท่บี ริเวณชัน้ 1 ก่อนเข้าอาคาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
จะต้องตอบแบบคัดกรองตนเอง และต้องผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมริ ่างกาย หากมีอุณหภูมริ ่างกาย
ตัง้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ ไป และ/หรือ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมหรือบุคคลใกล้ชดิ มีการเดินทางหรือผ่าน
ในพืน้ ทีห่ รือสถานทีเ่ สีย่ งต่อการติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือที่
ราชการประกาศกาหนด เป็ นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และ/หรือ อาการทีอ่ าจสงสัยว่า
จะติดเชื้อไวรัส COVID-19 ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รบั อนุญาตให้ เข้าในบริ เวณหรือสถานที่ จดั
ประชุม ทัง้ นี้ เพือ่ ลดความเสีย่ งในการเข้าร่วมประชุม บริษทั ฯ ขอความร่วมมือดังนี้

1) ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทีผ่ า่ นการคัดกรองต้องติดสติ๊กเกอร์ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่
อยูใ่ นบริเวณหรือสถานทีจ่ ดั ประชุม และทาความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ซึง่ จัดเตรียมไว้ ณ
จุดต่างๆ
2) หากระหว่างการประชุม ผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ ามูก หายใจเหนื่อยหอบ
และ/หรือ อาการทีอ่ าจสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัส COVID-19 โปรดออกจากบริเวณหรือสถานทีจ่ ดั
ประชุมโดยทันที
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้เชิญเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค รวมถึงพยาบาลวิชาชีพมา
ช่วยดูแลเพื่อป้ องกันความเสีย่ ง อย่างไรก็ตาม ผูท้ ไ่ี ม่ผ่านการคัดกรองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
3.2 การเตรียมพื้นที่ จดั ประชุม และการลงทะเบียน เพื่อลดความแออัดในพืน้ ทีก่ ารจัดประชุม บริษทั ฯ
กาหนดมาตรการ ดังนี้
1) ทาความสะอาด อบโอโซนและฆ่าเชื้อโรคในห้องประชุมและบริเวณโดยรอบก่อนวันประชุม ทัง้ นี้
ขอความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วมประชุม โปรดปฏิบตั ติ นในการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ตามข้อแนะนา
ของกรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข โดยการล้า งมือ ให้ส ะอาดอยู่เสมอ และหลีก เลี่ย ง
การสัมผัส หรือใช้ภาชนะสิง่ ของร่วมกับผูอ้ น่ื และโปรดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
2) เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะและไม่ได้เข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง สามารถ
รับ ชมการถ่ า ยทอดสดการประชุ ม (Live Event) ผ่ า นทาง www.bangchak.co.th ทั ้ง นี้
ผู้ถือหุ้น ต้ องลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ล่วงหน้ า ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา
17.00 น. ผ่านทาง link https://bit.ly/2zG8rfh หรือสแกน QR code ที่ แนบมานี้
3) เว้นระยะห่าง 1 เมตรในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน
4) จัด ที่นั ง่ ในห้อ งประชุ ม เว้น ระยะห่ า งอย่า งน้ อย 1 เมตร ซึ่งสามารถรองรับ ผู้เข้าร่ว มประชุม ได้
ประมาณ 120 ทีน่ งั ่ พร้อมระบุเลขทีน่ งให้
ั ่ ผเู้ ข้าร่วมประชุมทีล่ งทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โดยผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมต้องนัง่ ตามหมายเลขทีร่ ะบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการป้ องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์
ใดๆ ขึน้ และเมื่อที่ นัง่ เต็มแล้ว บริ ษทั ฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่ มาประชุมด้วยตนเองมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิ สระของบริ ษทั ฯ แทนการเข้าร่วมประชุม
5) งดบริ การอาหาร และเครื่องดื่ม รวมถึงงดจัดสถานที่ นัง่ รับประทานอาหาร
6) งดจัด เตรี ย มไมโครโฟนส าหรับ การสอบถาม ผู้เข้า ร่ว มประชุ ม ที่ป ระสงค์ จ ะสอบถามใน
ทีป่ ระชุม ขอให้ส่งคาถามเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ณ จุดลงทะเบียนหรือ
ภายในห้องประชุม
จึงเรีย นมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบ ัติต ามมาตรการและแนวปฏิบ ัติข ้างต้น อย่า ง
เคร่งครัด ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ีม ีผู้เข้า ร่ว มประชุ ม จ านวนมาก อาจท าให้เกิด ความล่ า ช้า ในการคัด กรองและการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษทั ฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

