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 วนัท่ี 1 เมษายน 2564 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เรียน ผู้ ถือหุ้นของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย  
 เอกสารประกอบวาระการประชมุ 
  ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563  
   (ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 1 / เอกสารประกอบวาระที ่1) 
  รายงานประจ าปี 2563 พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  
    ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแจ้งการประชุม (โปรดดูเอกสารอีกฉบับหน่ึง / เอกสาร 
   ประกอบวาระที ่2 และ 3) 
  ประวัติของกรรมการบริษัทซึ่งครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่ง 
   กรรมการอีกวาระหนึ่ง (ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 2 / เอกสารประกอบวาระที ่5) 
  ประวัติของผู้ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 / เอกสาร 
   ประกอบวาระที ่7) 
  รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย (ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 4 / เอกสารประกอบวาระที ่8) 
 
 เอกสารประกอบการเข้าประชมุ 
  แบบแจ้งการประชมุ (โปรดดูเอกสารอีกฉบบัหน่ึง) 
  ขัน้ตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect และเอกสารหรือ 
   หลกัฐานท่ีต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ (ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 5) 
  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. (ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 6) 
  ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น (ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 7) 
  ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะส่วนที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน (ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 8) 
 
 คณะกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้น
เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2564 (“การประชุม”) ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  
(ตามเวลากรุงเทพฯ) ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  
โดยมีวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้
 

วาระที่ 1  รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุม 
เมื่อวนัที่ 19 มิถุนายน 2563 ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ทัง้นี ้ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้แต่
วนัที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแจ้งขอแก้ไขให้บริษัททราบภายในวนัที่ 17 กรกฎาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มี 
ผู้ ถือหุ้นท่านใดแก้ไข  
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 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 19 มิถุนายน 2563 มีการบนัทึกไว้ถูกต้องแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับทราบรายงานการประชมุดงักล่าว 
 

 การลงมติ: เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2563 
 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: บริษัทได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษทั และรายงานการก ากบัดแูล
ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2563 ดงัมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code  
ที่ปรากฏในแบบแจ้งการประชมุ 
 
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท  
 
 การลงมติ: เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี สิน้สุดวันที่   
  31 ธันวาคม 2563 
 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไข
เพิ่มเติม) มาตรา 112 และมาตรา 113 รวมทัง้ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 44 บริษัทได้จดัท างบแสดงฐานะการเงิน และ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จ โดยได้ผ่าน 
การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตสงักัด บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครัง้ที่  3/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  
ได้เห็นชอบแล้ว จึงขอน าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code  
ที่ปรากฏในแบบแจ้งการประชมุ 
 
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบแสดง
ฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตสงักัดบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
งบการเงินส าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  
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 สรุปสาระส าคญัของงบการเงินรวมเปรียบเทียบกบัปีที่ผ่านมาได้ดงันี ้
 
งบการเงนิ  

รายการ 
ล้านบาท 

2563 
 

2562 
(ปรับปรุงใหม่) 

รวมสินทรัพย์ 132,069.62 119,919.44 
รวมหนีสิ้น  90,272.59 78,723.55 
รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 41,797.03   41,195.89   
รวมรายได้ 12,444.32 12,236.17 
ก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 1,840.62 10,679.08 
ก าไรสทุธิต่อหุ้น (บาท) - ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 0.57 3.30 

 
 การลงมติ: วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที่ 4  พิจารณาการจัดสรรเงนิก าไร ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการจ่ายเงนิปันผล  
 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของก าไร
สทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และภายหลงัการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้อตัรา
การจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจ ากัดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน หรือสัญญาต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และปัจจัยที่เก่ียวข้องอื่น ๆ  ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท
อาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครัง้คราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกจิของ
บริษัท และบริษัทย่อยในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร 
ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และเป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
 ส าหรับปี 2563 บริษัทมีก าไรสทุธิตามงบการเงินของบริษัทเท่ากบั 1,840,622,153.78 บาท และบริษัทได้จดัสรร
ก าไรสทุธิไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว  
 
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ของบริษัท ในอตัราหุ้นละ 0.5125 บาท (ก่อนหกัภาษี ณ ที่จ่าย) ให้แก่ผู้ ถือหุ้น รวมเป็น
เงินทัง้สิน้ 1,656,421,678.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิของงบการเงินของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ในอตัราร้อยละ 20 โดยจะจ่ายจากก าไรสะสม ซึ่งอตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัท
ก าหนดไว้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดติภาษีจากการจา่ยเงินปันผลประจ าปีดงักล่าวได้ ตามมาตรา 
47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 
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 รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงนิปันผล 

 ปี 2563 

(ปีที่น าเสนอ) 

ปี 2562 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2562 

(ก่อนปรับปรุง) 

ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 1,840.62 10,679.08 6,549.30 

จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 3,232.04 3,232.04 3,232.04 

เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุ้น (บาท) 0.5125 1.0500 1.0500 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 1,656.42 3,393.64 3,393.64 

  
 บริษัทก าหนดวันก าหนดสิทธิของผู้ ถือหุ้นและรวบรวมรายชื่อผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเป็นวันที่   
7 พฤษภาคม 2564 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลประจ าปีดงักล่าวในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 
 
 ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ ถือหุ้นในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในครัง้นี ้
 
 การลงมติ: วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการหนึ่งในสาม 
ออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 
โดยให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าเป็นกรรมการได้อีก  
 
 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2564 นี ้มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน  
4 ท่าน ซึง่มีรายนามดงันี ้ 

1. นางทองอไุร  ลิม้ปิต ิ ประธานกรรมการ 
2. นายวสนัต์  เทยีนหอม กรรมการอิสระ  
3. นางมณีรัตน์  ศรีเสาวชาต ิ กรรมการอิสระ  
4. นายสาทร  โตโพธ์ิไทย กรรมการ  

 
 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
เพื่อเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ของบริษทั 
และได้ท าการเชิญชวนโดยการแจ้งผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทขอเรียนว่าไม่มี
ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบคุคลใดเพื่อรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท  
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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้เลือกตัง้เป็นกรรมการ
ของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ  ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว  โดยบุคคล 
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงทักษะองค์รวมของ
คณะกรรมการ (Skill Matrix) ซึ่งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน สามารถเติมเต็มทักษะในด้านบัญชี 
บริหารธุรกิจ การเงิน กฎหมาย และการบริหารจัดการโดยบูรณาการด้าน GRC อีกทัง้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ
บริหารงานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท จึงเห็นควรเสนอให้กรรมการทัง้ 4 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ต่ออีกวาระหนึ่ง 
 
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดออกตาม
วาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่ากรรมการซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระที่ออกจาก
ต าแหน่งตามวาระข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนดไว้ และเป็นบุคคล
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
รวมทัง้มีวิสยัทศัน์ที่กว้างไกล ซึง่บคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อยา่ง
เป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ดงันัน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ 
ทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่านดงักล่าว กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึ่ง ซึง่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท ดงัมีรายละเอียดประวตัิของผู้ ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท
ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาดว้ย 2 
 
 การลงมติ: วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนที่ก าหนดไว้ 
ในข้อบงัคบัข้อ 17 ดงันี ้
 1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
  2) ผู้ ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทัง้นีต้้องไม่เกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
  3) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียง
ให้แก่บคุคลแต่ละท่านนัน้ได้เท่ากบัจ านวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทัง้นี ้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด
ไม่ได้ 
  4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
ที่จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในที่ประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าดเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
 
 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและแนวปฏิบตัิที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 
การลงคะแนนเสียงในวาระนีจ้ะกระท าเป็นรายบุคคล โดยผู้ ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการข้างต้นแต่ละคน
จะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหน่ึงของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายในการพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการทุกปี  
โดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ  เช่น สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัท แนวโน้มของตลาดและ
อตุสาหกรรม หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และกฎระเบียบต่าง ๆ และเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิ  ทัง้นี ้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่าควรให้คงอัตราค่าเบีย้ประชุมของ
กรรมการเป็นจ านวนเท่ากับปี 2563 และในส่วนของเงินบ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  
เห็นควรจ่ายในอัตราร้อยละ 0.25 ของเงินปันผล สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท นอกจากนี ้เห็นควรก าหนดหลักเกณฑ์
เพิ่มเติม ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
ในอนาคต เช่น คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณะกรรมการเฉพาะกิจ ให้ได้รับค่าเบีย้ประชมุในอตัราเดยีวกบัที่
คณะกรรมการชุดย่อยในเวลานัน้ได้รับอยู่ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
ของบริษัท ดงันี ้
 

 (1)  ค่าเบีย้ประชมุ (เท่ากบัปี 2563) 
 

ต าแหน่ง เบีย้ประชุมที่เข้าประชุม 
ประธานกรรมการบริษัท เดือนละ 60,000 บาท1,2 
รองประธานกรรมการบริษัท เดือนละ 45,000 บาท1,2 
กรรมการบริษัท เดือนละ 30,000 บาท1,2 
ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 37,500 บาท2 
กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000 บาท2 
ประธานคณะกรรมการบริหาร ครัง้ละ 30,000 บาท  เดือนละไม่เกิน 60,000 บาท1,3 
กรรมการบริหาร ครัง้ละ 15,000 บาท  เดือนละไม่เกิน 30,000 บาท1,3 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ละ 12,500 บาท1,2,3 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ละ 10,000 บาท1,2,3 
ประธานคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง ครัง้ละ 12,500 บาท1,2,3 
กรรมการก ากบัความเส่ียง ครัง้ละ 10,000 บาท1,2,3 
ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสงัคม ครัง้ละ 12,500 บาท1,2,3 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดแีละความรับผิดชอบต่อสงัคม ครัง้ละ 10,000 บาท1,2,3 

หมายเหตุ: 
1 ได้รับเบีย้ประชมุจากการเข้าร่วมประชมุเท่านัน้ 
2 หากมีการประชมุมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดือน ให้จ่ายเพียงครัง้เดียว 
3 เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท และไม่ได้รับคา่ตอบแทนเป็นเงินเดือนประจ า 
 
 (2)  เงินบ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 เห็นสมควรจ่ายในอตัราร้อยละ 0.25 ของ
เงินปันผล สงูสดุไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจดัสรรให้
กรรมการบริษัทแต่ละราย 
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 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผล และการปฏิบตัิ
หน้าที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมด้านอื่น ๆ โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ  
ในอตุสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการส าหรับปี 2564 ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งเทียบเคียงได้กับปี 2563 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิบ าเหน็จกรรมการส าหรับ 
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ในอัตราร้อยละ 0.25 ของเงินปันผล สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนเงินที่เหมาะสม เพื่อจดัสรรให้กบักรรมการแต่ละรายต่อไป 
 

 การลงมติ: วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไข
เพิ่มเติม) มาตรา 120 รวมทัง้ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 47 ก าหนดว่า “ให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบ
บัญชี และให้ก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี นัน้ ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากต าแหน่งไปแล้วนัน้มีสิทธิที่จะ
ได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งได้อีก ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ  
ในบริษัท ทัง้นี ้บริษัทต้องจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง”  
 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการท างาน รวมทัง้ความ
เชี่ยวชาญในการสอบบญัชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทัง้นี ้ได้พิจารณาการด าเนินงาน 
ในปี 2563 ที่ผ่านมาของผู้ สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (“ส านักงาน อีวาย”) แล้วเห็นว่าเป็นที่น่าพอใจ  
โดยผู้สอบบญัชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี ดงันัน้ จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ ดงันี ้ 
 1) แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของส านักงาน อีวาย ผู้ ใดผู้หนึ่งดังต่อไปนีเ้ป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทส าหรับ  
ปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  3734  
2. นางสาวสมใจ คณุปสตุ(1) ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  4499 
3. นางสาวรัชดา ยงสวสัดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  4951 

หมายเหตุ: 
(1)  นางสาวสมใจ คณุปสตุ เป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบบญัชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ปี 2563   
 

 ดงัมีรายละเอียดประวตัิของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาดว้ย 3 
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 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายชื่อดงักล่าวข้างต้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้างหรือผู้ที่ด ารงต าแหน่งใด ๆ  
ในบริษัท นอกจากนี ้ส านักงาน อีวาย และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีผลประโยชน์ใด ๆ   
ในบริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เก่ียวข้องของบคุคลดงักล่าว จึงไม่มีปัจจยัซึง่อาจกระทบต่อความเป็น
อิสระของส านกังาน อีวาย และผู้สอบบญัชีในการท าหน้าที่ 
 
 2)  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ส านักงาน อีวาย จัดหาผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตท่านอื่นท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดงักล่าว
ข้างต้น ทัง้นี ้ต้องท าหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท 
 
 3)  ก าหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีส าหรับปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 8,400,000 บาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีไม่เกิน 100,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นจ านวนเงินน้อยกว่า
ค่าตอบแทนของปี 2563 ที่ 12,800,000 บาท ทัง้นี ้ในปี 2563 บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายและค่าบริการอื่น ซึง่ไม่เก่ียวข้องกบังาน
ตรวจสอบบญัชี (Non-audit Fees) จ่ายให้แก่ผู้สอบบญัชี  
 
 การลงมติ: วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในปี 2565-2566 
 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจ และ/หรือขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือเพื่อใช้ช าระคืนหนีข้องบริษัท (Refinancing) หรือเพื่อวตัถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร บริษัทจึงประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในปี 
2565-2566 วงเงินรวมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท โดยทยอยออกหุ้นกู้ตามความเหมาะสม  
 
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัทในปี 2565-2566 วงเงินรวมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท โดยทยอยออกหุ้นกู้  
ตามความเหมาะสม นอกจากนี ้เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจพิจารณาจ านวนเงิน อัตราดอกเบีย้ ระยะเวลา เงื่อนไข และอื่น ๆ  
ที่เหมาะสมส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาดว้ย 4 
 
 การลงมติ: วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที่ 9 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
 บริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 (Record Date) 
เป็นวนัท่ี 22 มีนาคม 2564 ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/26  
 
 บริษัทได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระ  
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 หรือเพื่อเสนอผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 
โดยผู้ ถือหุ้นสามารถส่งความประสงค์ดงักล่าวมายงับริษัทได้เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตามหลกัการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ ตัง้แต่วนัที่ 15 พฤศจิกายน 2563  ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
โดยการเสนอต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท รวมถึงบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดงักล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย อนึ่ง บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล 
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท   
 
 ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจ าปี 2564 บริษัทจะใช้การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่บริษัทจะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดแูลการประชุม
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัท ตลอดจนหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเพื่อให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์การประชมุผู้ ถือหุ้นของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
 ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาขัน้ตอนการใช้งานระบบ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 ในกรณีที่พบปัญหา 
ในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-021-9127 (ให้บริการระหว่างวันที่ 16 - 27 เมษายน 2564 เวลา 
08.30 - 17.30 น.) 
 
 ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้ นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ หรือ นายยศ กิมสวสัดิ์ ซึง่เป็นกรรมการอิสระ
ของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระ
ตามที่ผู้ ถือหุ้นก าหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 6  ทัง้นี ้ข้อมูลของกรรมการ
อิสระแต่ละท่านปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาดว้ย 7   
 
 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบ
ฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดจดัส่งเอกสารการมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายงั
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักเลขานุการบริษัท ชัน้ที่ 12 อาคาร บสก. เลขที่ 99  
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในเวลา 17.00 น.  
ของวันที่ 26 เมษายน 2564  
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 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้ นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2564 พร้อมเอกสาร
ประกอบการประชมุและแบบหนงัสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bam.co.th ภายใต้หมวดนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
หัวข้อย่อย ข้อมูลผู้ ถือหุ้ น เลือก “การประชุมผู้ ถือหุ้ น” และผู้ ถือหุ้ นสามารถส่งค าถามหรือความเห็นเก่ียวกับวาระ 
การประชมุล่วงหน้าก่อนการประชมุมายงับริษัททางอีเมล์ของกลุ่มนกัลงทนุสมัพนัธ์ที่ ir@bam.co.th  
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
  (นายวีรเวช ศิริชาติไชย) 
    เลขานกุารบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านกัเลขานกุารบริษัท 
โทร. 02-267-1900 ต่อ 1051 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 
(เอกสารประกอบวาระท่ี 1) 
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ประวัติของกรรมการบริษัทซึ่งครบก าหนดออกตามวาระ 

และได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 

 

ชื่อ-สกุล นางทองอไุร ลิม้ปิต ิ

 

อาย ุ 65 ปี 

 

สัญชาต ิ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท ประธานกรรมการ 

 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตัง้ กรรมการ 

 

การถือหุ้นในบริษทั  จ านวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.003 ของหุ้นท่ีมีสิทธิ 

ออกเสียงทัง้หมด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

คุณวุฒิ •   ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน การลงทนุ และ 
    การบญัชี) University of Wisconsin, Madison  
    สหรัฐอเมริกา 

•   ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

•  
การฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   อบรมหลกัสตูร Advanced Management Program 
    (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา 

•   อบรมหลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 52  
    โดยวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

•   อบรมหลกัสตูรวิทยาลยัตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 12  
    โดยสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

•   อบรมหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน  
    รุ่นท่ี 1 โดยสถาบนัวิทยาการพลงังาน 

•   อบรมหลกัสตูร Macroeconomic Challenges of Global  
    Imbalances, London School of Economics & Political 
    Science ประเทศองักฤษ 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 
(เอกสารประกอบวาระท่ี 5) 
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การฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   อบรมหลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการส าหรับกรรมการและ 
    ผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน  
    (PDI) รุ่นท่ี 12 โดยสถาบนัพระปกเกล้า 

•   อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  
    รุ่นที่ 8/2001 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

•   อบรมหลกัสตูร Director Certification Program Update 
    (DCPU) รุ่นท่ี 5/2015 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
    กรรมการบริษัทไทย 

•   อบรมหลกัสตูร Boards that Make a Difference (BMD)  
     รุ่นที่ 3/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

•   อบรมหลกัสตูร Advance Audit Committee Program  
    (AACP) รุ่นท่ี 33/2019 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
    กรรมการบริษัทไทย 

•   อบรมหลกัสตูร Role of the Chairman Program รุ่นท่ี  
    46/2020 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

•   อบรมหลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience  
    Program รุ่นท่ี 14/2020 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
    กรรมการบริษัทไทย 

•  
ประสบการณ์การท างาน   

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2563 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการก ากบันโยบายความเส่ียงและ

ธรรมมาภิบาล ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

จ ากดั (มหาชน) 

 2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ 

จ ากดั (มหาชน) 
 

กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 2560 - ปัจจบุนั กรรมการในคณะกรรมการนโยบาย

การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 2560 - ปัจจบุนั กรรมการในคณะอนกุรรมการพฒันา

ระบบราชการ เก่ียวกบัการส่งเสริมการ

บริหารบ้านเมืองที่ดี ส านกังานคณะกรรมการ

พฒันาระบบราชการ 
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กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 2559 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษา ส านกังานพฒันาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

 2560 - 2562 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการ

บริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ

เทคโนโลยีและนวตักรรม 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 2559 - 2561 

 

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 2559 - 2561 

 

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย 

 2557 - 2559 รองผู้วา่การ ด้านเสถียรภาพสถาบนัการเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กับบริษทั 

 

ไม่มี 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษทั 

 

4 ปี (แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 17 เมษายน 2560) 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 

ในปี 2563 

 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท 19/19 ครัง้ 

การมีส่วนได้เสียในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท/

บริษัทใหญ่/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคล 

ที่อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี 

ที่ผ่านมา 

 

 

  ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 

     ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

  ไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้ สอบบัญชี ที่ปรึกษา  

     กฎหมาย) 

  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขาย วัตถุดิบ/ 

     สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) 
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ชื่อ-สกุล นายวสนัต์ เทียนหอม 

 

อาย ุ 66 ปี 

 

สัญชาต ิ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตัง้ กรรมการอิสระ 

 

การถือหุ้นในบริษทั  ไม่มี 

 

คุณวุฒิ •   ปริญญาโททางกฎหมาย สาขา International Banking Laws, 
    Boston University สหรัฐอเมริกา 

•   ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์ 
    มหาวิทยาลยั 

•   เนติบณัฑิตไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมาย 
    แห่งเนติบณัฑิตยสภา  

•  
การฝึกอบรม 

 

 

 

•   อบรมหลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี  
    2012/39  โดยสมาคมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

•   อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  
    รุ่นที่ 2000/3 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

•  
ประสบการณ์การท างาน   

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี  

 

กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 2559 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาและผู้ เชี่ยวชาญ ส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย์ 
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กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 2563 ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บรรษัทประกนัสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาดย่อม 

 2560 - 2563 กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานคณะกรรมการด้านการก ากบัดแูล

กิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบ

ต่อสงัคม บรรษัทประกนัสินเชื่อ

อตุสาหกรรมขนาดย่อม  

 2554 - 2558 รองเลขาธิการ ส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กับบริษทั 

 

ไม่มี 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษทั 3 ปี 4 เดือน (แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560) 

 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 

ในปี 2563 

 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท 19/19 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 16/16 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ 17/17 ครัง้ 

 

การมีส่วนได้เสียในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท/

บริษัทใหญ่/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคล 

ที่อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี 

ที่ผ่านมา 

  ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 

     ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

  ไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้ สอบบัญชี ที่ปรึกษา  

     กฎหมาย) 

  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขาย วัตถุดิบ/ 

     สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) 
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ชื่อ-สกุล นางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ  

 

อาย ุ 63 ปี 

 

สัญชาต ิ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตัง้ กรรมการอิสระ 

 

การถือหุ้นในบริษทั  ไม่มี 

 

คุณวุฒิ •   MBA (Accounting) Illinois Institute of Technology,  
   Chicago, Illinois สหรัฐอเมริกา 

•   ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

•  
การฝึกอบรม 

 
•   อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  

    รุ่นท่ี 150/2018 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
    บริษัทไทย 

•   อบรมหลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) 
    รุ่นท่ี 272/2018 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
    บริษัทไทย 

•   อบรมหลกัสตูร Advance Audit Committee Program  
    (AACP) รุ่นท่ี 33/2019 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
    กรรมการบริษัทไทย  

•   อบรมหลกัสตูร Board Nomination and Compensation 
    Program (BNCP) รุ่นท่ี 10/2020 

•  
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ประสบการณ์การท างาน 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

 

 

กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 2558 - 2560 ผู้อ านวยการสภาวชิาชีพบญัชี 

สภาวิชาชีพบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ 

 2555 - 2559 เลขาธิการ สมาคมนิสิตเก่าคณะ

พาณิชยศาสตร์และการบญัช ี

แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กับบริษทั 

 

ไม่มี 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษทั 2 ปี 9 เดือน (แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 27 มิถนุายน 2561) 

 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 

ในปี 2563 

 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท 19/19 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 16/16 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ 7/7 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีฯ 4/4 ครัง้ 

 

การมีส่วนได้เสียในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท/

บริษัทใหญ่/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคล 

ที่อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี 

ที่ผ่านมา 

  ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 

     ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

  ไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษา  

     กฎหมาย) 

  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขาย วัตถุดิบ/ 

     สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) 
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ชื่อ-สกุล นายสาทร โตโพธ์ิไทย 

  

อาย ุ 63 ปี 

 

สัญชาต ิ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตัง้ กรรมการ 

 

การถือหุ้นในบริษทั  ไม่มี 

 

คุณวุฒิ •   ปริญญาโท Banking Law Studies, Boston University,  
    สหรัฐอเมริกา   

•   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

•   เนติบณัฑิตไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมาย  
    แห่งเนติบณัฑิตยสภา 

•   ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

•  
ประสบการณ์การท างาน   

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

 
ไม่มี  

กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 2563 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบ

สถาบนัการเงิน 

 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ กองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละ

พฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

 2559 - 2562 ผู้อ านวยการ สถาบนัคุ้มครองเงนิฝาก 

 2557 - 2559 ผู้ช่วยผู้วา่การ สายชว่ยงานบริหาร  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กับบริษทั 

 

ไม่มี 

 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษทั 

 

1 ปี (แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 3 เมษายน 2563) 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 

ในปี 2563 

 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการบริหาร 19/21 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ 7/7 ครัง้ 

 

การมีส่วนได้เสียในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท/

บริษัทใหญ่/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคล 

ที่อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี 

ที่ผ่านมา 

  ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 

     ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

  ไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษา  

     กฎหมาย) 

  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขาย วัตถุดิบ/ 

     สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) 
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ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชขีองบริษัท 

1.  นางสาวรัตนา จาละ 

คุณวุฒิ 
 
 

-  ปริญญาโท ด้านการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี ด้านการบญัชี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
-  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3734 
-  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
 

ประสบการณ์การท างาน บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
- -  ปี 2542 - ปัจจบุนั    หุ้นส่วนด้านการสอบบญัชี 
-  

ประสบการณ์วิชาชีพ - -  มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีของบริษัทเอกชน และบริษัทจดทะเบียนในตลาด 
   หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทข้ามชาติ 

 

2.  นางสาวสมใจ คุณปสุต 

คุณวุฒิ - -  ปริญญาโท ด้านการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- -  ปริญญาตรี ด้านการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- -  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4499 
- -  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
-  

ประสบการณ์การท างาน บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 - -  ปี 2549 - ปัจจบุนั หุ้นส่วนด้านการสอบบญัชี 

 
ประสบการณ์วิชาชีพ - -  เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ 

    กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  
 

3.  นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ 

คุณวุฒิ - -  ปริญญาโท ด้านการเงิน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
- -  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
- -  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4951 
- -  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
-  

ประสบการณ์การท างาน บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 - -  ปี 2549 - ปัจจบุนั หุ้นส่วนด้านการสอบบญัชี 

 
ประสบการณ์วิชาชีพ - -  มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชี ความเชี่ยวชาญการให้บริการด้านรายการธุรกิจ 
 

ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 
(เอกสารประกอบวาระท่ี 7) 
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รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย 

วตัถปุระสงค์ของการใช้เงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือใช้ในการด าเนินธุรกิจ และ/หรือ  

ขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือเพื่อใช้ช าระคืนหนีข้องบริษัท (Refinancing) 

หรือเพื่อวตัถปุระสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ประเภทหุ้นกู้  หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ

หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเมื่อครบก าหนด

ไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับ

ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้ 

และปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

วงเงินรวมของหุ้นกู้ทัง้หมด   ไม่เกิน 25,000,000,000 บาท (สองหมื่นห้าพนัล้านบาท) 

สกลุเงิน สกลุเงินบาท 

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศต่อผู้ ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ /หรือผู้ ลงทุน

ประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทัง้จ านวนหรือบางส่วน และ /หรือ

ประชาชนทั่วไป ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว 

และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลกัษณะหมนุเวียน (Revolving) ทัง้นี ้ให้อยู่

ภายใต้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และ/หรือส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องที่มีผลบงัคบั

ใช้ในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

อาย ุ ตามความเหมาะสม 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด ทัง้นี  ้ขึน้อยู่กับเงื่อนไข

ของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครัง้ 

การมอบอ านาจ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอ านาจ

พิจารณาจ านวนเงิน อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลา เงื่อนไข และอื่น ๆ ที่เหมาะสม

ส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เห็นสมควร 

เงื่อนไขอื่น ๆ ข้อก าหนด ข้อจ ากดั เงื่อนไขต่าง ๆ  ของหุ้นกู้  ให้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการ

บริษัท 

 

 

 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 
(เอกสารประกอบวาระท่ี 8) 
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ขัน้ตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 

 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีจะประสงค์เข้าประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถด าเนินการได้ตามขัน้ตอน ดงันี ้

 ขัน้ตอนยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. ยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชมุผ่าน Web browser ให้เข้าไปท่ี https://app.inventech.co.th/BAM165829R/ 

    หรือสแกน QR Code นี ้เพื่อเข้าสู่ระบบ 

 

    

   2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ ถือหุ้นกรอกข้อมลูตามที่ระบบแสดง เช่น 

   เลขประจ าตวัประชาชน / เลขท่ีหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
   เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
    ชื่อ - นามสกลุ 
   จ านวนหุ้น 
    E-mail 
    เบอร์โทรศพัท์ 
    แนบเอกสารเพิ่มเติม  
    - กรณีท่ีประสงค์จะเข้าประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดแนบบัตรประจ าตัวประชาชน / 

หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง (สามารถแนบภาพถ่ายส าเนาได้)  

    - กรณีที่มีการมอบฉนัทะ โปรดแนบหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่ก าหนด 

  3. เมื่อกรอกข้อมลูครบถ้วนแล้วให้เลือกที่ “ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงปฏิบตัิตามข้อก าหนดการเข้าร่วมประชมุ

ผ่านระบบ Inventech Connect” โดย Click ในช่องส่ีเหล่ียมเพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ 

  4. จากนัน้ให้เลือก “ส่งแบบค าร้อง”  

  5. หลังจากขัน้ตอนที่ 4. เจ้าหน้าที่จะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบค าร้อง เมื่อค าร้องได้รับการอนุมัติ 

ผู้ ถือหุ้นจะได้รับ E-mail แจ้งรายละเอียดข้อมลูการประชมุ 4 ส่วน ดงันี ้ 

   1) ลิงค์ส าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  

   2) ข้อมลู Username และ Password ส าหรับการเข้าใช้งาน e-Voting  

   3) ลิงค์ส าหรับการดาวน์โหลดและติดตัง้ Application Cisco Webex Meetings  

   4)  ลิงค์ส าหรับคู่มือการใช้งานระบบโดยสามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามวนัและเวลาที่แจ้งในหนงัสือเชิญ

ประชมุ  

  กรณีค าร้องไม่ได้รับการอนมุตัิ ผู้ ถือหุ้นจะได้รับ E-mail แจ้งถึงสาเหต ุและสามารถด าเนินการยื่นแบบค าร้อง

เพิ่มเติมได้ 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 
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  6. ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ในการมอบฉันทะนัน้ ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบ

ฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหน่ึงตามความประสงค์ หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ

ของผู้ ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการท่านดงักล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ ถือหุ้นก าหนดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ 

  7. ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้ รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของ

บริษัท ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบค าร้องจะเปิดให้ด าเนินการตัง้แต่วนัท่ี 16 เมษายน 2564 โดยระบบ

จะปิดรับลงทะเบียนเวลา 17.30 น. ของวนัท่ี 27 เมษายน 2564 หรือจนกว่าจะปิดการประชมุ 

  8. กรณีผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อม

เอกสารประกอบมายงับริษัททางไปรษณีย์ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทภายในวนัท่ี 26 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. 

 

  การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเข้าสู่ระบบ Inventech Connect  

  1. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings) และระบบ Inventech Connect รองรับ 

Web browser, PC, iOS และ android การเข้าใช้ระบบ Cisco Webex Meetings และระบบ Inventech Connect 

โปรดด าเนินการตามขัน้ตอนการติดตัง้ และคู่มือการใช้งาน ดงันี ้  

   1.1 การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings)   
 

 

คู่มือการติดตัง้ และใช้งานระบบ Cisco Webex Meetings สามารถศึกษาวิธีการติดตัง้ได้ที่ https://qrgo.page.link/Cgv2B 

หรือสแกน QR Code นี ้ 
 

 

   1.1.1 ขัน้ตอนการติดตัง้การใช้งานระบบ Cisco Webex Meetings ผ่าน PC / Laptop                

    1. เข้าเว็บไซต์ https://www.webex.com/downloads.html หรือสามารถสแกน QR Code นี ้ 

     2. เลือกดาวน์โหลด Cisco Webex Meetings โดยกดที่ปุ่ ม “Download for Windows” 

     3. ดบัเบิล้คลิกที่ไฟล์ webexapp.msi (สามารถค้นหาได้ที่ Folder Download) เพื่อเข้าสู่หน้า 

       การติดตัง้ 

     4.  เข้าสู่หน้าการติดตัง้ จากนัน้กดปุ่ ม “Next” 

     5. เลือก “I accept the terms in the license agreement” จากนัน้กดปุ่ ม “Next” 

     6. กดปุ่ ม “Install” จากนัน้รอการติดตัง้สกัครู่ แล้วกดปุ่ ม “Finish” 

     7. เมื่อท าการติดตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมี icon “Cisco Webex Meetings” ปรากฏท่ีหน้าจอ  

       Desktop 

 

 

 

https://www.webex.com/downloads.html
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 1.1.2 ขัน้ตอนการติดตัง้การใช้งานระบบ Cisco Webex Meetings ผ่าน Mobile 
 

ระบบปฏิบัติการ iOS 

1.  เข้าที่ Application App Store 

2.  ไปท่ี icon ค้นหา หรือ สญัลกัษณ์ “แว่นขยาย” 

โดยพิมพ์ค้นหา “Cisco Webex Meetings”และกดปุ่ ม 

“Search” 

3.  จากนัน้กดที่ปุ่ ม “รับ” ด้านขวามือ เพื่อท าการติดตัง้ 

Application Cisco Webex Meetings หรือ 

สญัลกัษณ์ ดงัภาพ 

4.  ระบรุหสัผ่าน หรือ Touch ID เพื่อยืนยนัการติดตัง้ 

Application  

5.  จากนัน้รอการติดตัง้สกัครู่  

6.  เมื่อท าการติดตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมี icon “Webex 

Meet” ปรากฏท่ีหน้าจอโทรศพัท์ 

ระบบปฏิบัติการ Android 

1.  เข้าที่ Application Play Store 

2.  ไปท่ีช่อง Search for apps & games โดยพมิพ์ค้นหา 

“Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ ม “Search” 

3.  จากนัน้กดที่ปุ่ ม “Install” ด้านขวามอื เพื่อท าการตดิตัง้ 

Application Cisco Webex Meetings หรือ สญัลกัษณ์ 

ดงัภาพ 

4.  กดปุ่ ม “Accept” เพื่อยืนยนัการติดตัง้ Application  

5.  จากนัน้รอการติดตัง้สกัครู่  

6.  เมื่อท าการติดตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมี icon “Webex 

Meet” ปรากฏท่ีหน้าจอโทรศพัท์ 

 

 1.2 การใช้งานระบบ Inventech Connect 

คู่มือการใช้งานระบบส าหรับการใช้งานบน PC / Laptop   

 

 

 

https://qrgo.page.link/KqnoP 

คู่มือการใช้งานระบบส าหรับการใช้งานบน iOS   

 

 

https://qrgo.page.link/pgvit 

คู่มือการใช้งานระบบส าหรับการใช้งานบน Web Browser   

 

 

https://qrgo.page.link/iZ3ka 

คู่มือการใช้งานระบบส าหรับการใช้งานบน Android 

 

 

https://qrgo.page.link/vZ4rZ 
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 1.2.1 ขัน้ตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน PC / Laptop ดังนี  ้

   1. ผู้ ถือหุ้ นท าการ คลิกลิงค์ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  ที่ได้รับจาก E-mail 

แจ้งการอนมุตัิ แบบค าร้องขอส าหรับการใช้งาน Inventech Connect 

   2. โดยระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Register) ให้ท าการกรอก 

Username และ Password ตามที่ได้รับตาม E-mail จากนัน้กดปุ่ ม Sign in 

   3. เมื่อท าการลงทะเบียนส าเร็จ ระบบจะแสดงข้อมลูการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น (*ขัน้ตอนนี ้

จะถือว่าผู้ ถือหุ้นท าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จะท าให้จ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม*) 

จากนัน้ให้ท าการกดปุ่ ม “ไปยงัหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meetings” 

   4. ระบบจะแสดง Event Information ให้ท าการกรอกข้อมูลทางด้านขวาในส่วนของ Join 

Event Now โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

   - แสดงข้อมลูชื่อของผู้ ถือหุ้น หรือชื่อผู้ รับมอบฉนัทะในช่อง First name 

   -  แสดงข้อมลูเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นในช่อง Last name (กรณีรับมอบฉนัทะจะมี * ต่อท้าย

เลขทะเบียน) 

   -  ช่อง Email address ให้ท าการกรอก E-mail เพื่อเข้าใช้งาน (*ซึ่งผู้ ถือหุ้นต้องกรอก

อีเมลให้ตรงกบัอีเมลที่ได้ท าการยื่นแบบค าร้องเข้าระบบ e-Request) 

   - ในช่อง Event password ระบบท าการ Default ค่าให้ผู้ ถือหุ้นไม่ต้องท าการแก้ไขหรือ

เปล่ียนแปลง 

   -  จากนัน้ให้กดที่ปุ่ ม “Join Now” 

   5.  จากนัน้ให้คลิกที่ “Run a temporary application” เพื่อเข้าสู่การใช้งานภายใน Application 

Cisco Webex Meetings 

   6.  กดที่ปุ่ ม “Join Event” (สีเขียว) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex 

Meetings 

   7.  ระบบจะปรากฏหน้าจอการท างาน 2 ส่วน คือ ทางด้านซ้ายจะแสดงการถ่ายทอดสดหรือ

แสดงผลต่าง ๆ ภายในงานประชุม และทางด้านขวาจะเป็นการใช้งานในส่วนของฟังก์ชนั Q&A และ Multimedia Viewer 

ซึง่แสดงหน้า login ของระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting 

   8.  จากนัน้กดที่ปุ่ ม “Continue” (สีฟ้า) ทางด้านขวามือในส่วนของฟังก์ชัน Multimedia 

Viewer ระบบจะแสดงหน้าจอ login เข้าใช้งานระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting ให้ท าการกรอก Username / 

Password ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมตัิแบบค าร้องขอส าหรับการใช้งาน Inventech Connect และท าการกดที่ปุ่ ม 

“Sign in”  

    9.  ระบบจะแสดงปุ่ ม “เลือกวาระ” ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถท าการตรวจสอบวาระที่สามารถท าการ 

ออกเสียงลงคะแนนได้โดยกดที่ปุ่ ม “เลือกวาระ” (สีเขียว) ทัง้มมุบนซ้ายมือและด้านล่าง 
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    10.  จากนัน้ระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ 

“รอการออกเสียงลงคะแนน / Voting Status: Pending” 

   11.  เมื่อผู้ ถือหุ้นต้องการลงคะแนนให้เลือกวาระท่ีต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะ

แสดงปุ่ มส าหรับการออกเสียงลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) 

และ 4. ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน (สีฟ้า) 

    * หากท าการเลือก "ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน" หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะน า

คะแนนเสียง ไปยงัคะแนนท่ีการประชมุก าหนด และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการเปล่ียนแปลงได้จนกว่าวาระนัน้ 

จะปิดการส่งผลการลงคะแนน 

    12. ผู้ ถือหุ้นสามารถท าการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนัน้ปิดการส่งผลการ

ลงคะแนนแล้ว โดยท าการเลือกวาระท่ีต้องการตรวจสอบ จากนัน้ระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมลูการลงคะแนน

เสียง ในวาระท่ีท าการเลือก 

   *13. กรณีผู้ ถือหุ้นมีการรับมอบฉนัทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “icon ผู้ใช้งาน” และกดที่

ปุ่ ม “สลบับญัชี” เพื่อเข้าใช้งาน Account อื่น ๆ ได้ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชมุจะไม่ถกูน าออกจากการประชมุ 

    *14. กรณีผู้ ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ “ icon ผู้ ใช้งาน” และกดที่ปุ่ ม 

“ออกจากการประชมุ” 

   *ขัน้ตอนนีห้ากผู้ ถือหุ้นท าการออกจากการประชุมระหว่างการประชมุ ระบบจะน าคะแนนเสียง

ของผู้ ถือหุ้น ออกจากการประชมุในวาระท่ียงัไม่ถกูด าเนินการ 

  

    1.2.2  ขัน้ตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน Mobile 

      >> หน้าจอที่ 1 ส่วนการรับชมถ่ายทอดสดของทางบริษัท 

     1. ผู้ ถือหุ้นท าการคลิกลิงค์ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ ที่ได้รับจากอีเมลแจ้งการอนมุตัิ 

แบบค าร้องขอส าหรับการใช้งาน Inventech Connect 

     2. โดยระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Register) ให้ท าการกรอก 

Username และ Password ตามที่ได้รับตาม E-mail จากนัน้กดปุ่ ม Sign in 

     3.  เมื่อท าการลงทะเบียนส าเร็จ ระบบจะแสดงข้อมลูการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น (*ขัน้ตอนนี ้

จะถือว่า ผู้ ถือหุ้นท าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จะท าให้จ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นถูกนบัเป็นองค์ประชุม*)

จากนัน้ให้ท าการกดปุ่ ม “ไปยงัหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meetings” 

     4. ระบบจะแสดง Event Information จากนัน้กดปุ่ ม “Join”  

     5. ให้ท าการกรอกข้อมลูที่ช่อง Display Name และ Email address จากนัน้ กดที่ปุ่ ม “OK” 

     6. กดที่ปุ่ ม “Join” (สีเขียว) เพื่อเข้าร่วมประชมุผ่าน Application Cisco Webex Meetings 
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     ** หากผู้ถือหุ้นที่ใช้งานผ่าน Mobile ต้องการใช้งานในส่วนของ e-Voting ให้สลบั Browser 

เพื่อใช้งานหน้าจอส่วนที่ 2 สามารถด าเนินการได้ ดงันี ้

      >> หน้าจอที่ 2 ส่วนการใช้งานระบบ Inventech Connect 

     1. ผู้ ถือหุ้ นท าการ คลิกลิงค์ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ 

ไม่ประสงค์จะรับชมถ่ายทอดสด) ที่ได้รับจากอีเมลแจ้งการอนมุตัิแบบค าร้องขอส าหรับการใช้งาน Inventech Connect 

หรือ URL ส าหรับการใช้งาน e-Voting ที่ เ จ้าหน้าที่ท าการส่งให้ทางช่อง Chat ภายใน Application Cisco Webex 

Meetings 

     2. กรอก Username และ Password ท่ีได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมัติแบบค าร้อง 

จากนัน้กดปุ่ ม “Sign in” 

     3. ระบบจะแสดงปุ่ ม “เลือกวาระ” ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถท าการตรวจสอบวาระที่สามารถท าการ

ออกเสียงลงคะแนนได้โดยกดที่ปุ่ ม “เลือกวาระ” (สีเขียว) ทัง้มมุบนซ้ายมือและด้านล่าง 

     4.  จากนัน้ระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ 

“รอการออกเสียง ลงคะแนน / Voting Status: Pending” 

     5.  เมื่อผู้ ถือหุ้นต้องการลงคะแนนให้เลือกวาระท่ีต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะ

แสดงปุ่ ม ส าหรับการออกเสียงลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง  

(สีส้ม) และ 4. ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน (สีฟ้า) 

     * หากท าการเลือก "ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน" หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะน า

คะแนนเสียง ไปยงัคะแนนที่การประชุมก าหนด และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการเปล่ียนแปลงได้จนกว่าวาระ 

นัน้จะปิดการส่งผลการลงคะแนน 

     6. ผู้ ถือหุ้นสามารถท าการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนัน้ปิดการส่งผลการ

ลงคะแนนแล้ว โดยท าการเลือกวาระท่ีต้องการตรวจสอบ จากนัน้ระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมลูการลงคะแนน

เสียง ในวาระท่ีท าการเลือก 

     *7. กรณีผู้ ถือหุ้นมีการรับมอบฉนัทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “icon ผู้ใช้งาน” และกดที่

ปุ่ ม “สลบับญัชี” เพื่อเข้าใช้งาน Account อื่น ๆ ได้ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชมุจะไม่ถกูน าออกจากการประชมุ 

     *8.  กรณีผู้ ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ “ icon ผู้ ใช้งาน” และกดที่ปุ่ ม 

“ออกจากการประชมุ” 

     * ขัน้ตอนนีห้ากผู้ ถือหุ้นท าการออกจากการประชมุ ระหว่างการประชมุระบบจะน าคะแนนเสียง

ของผู้ ถือหุ้นออกจากการประชมุในวาระท่ียงัไม่ถกูด าเนินการ 

            9. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวนัที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 

12.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชัว่โมง) โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับ และ 

ปฏิบตัิตามคู่มือการใช้งานในระบบ  
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        10. การท างานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings) และระบบ 

Inventech Connect ขึน้อยู่กับระบบอินเตอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉนัทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ 

โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดงัต่อไปนีใ้นการใช้งานระบบ  

      ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะน า ควรไม่ต ่ากว่า 4 Mbps 
      โทรศพัท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบตัิการ Android รองรับ Android 6.0 ขึน้ไป 
หรือระบบปฏิบตัิการ iOS รองรับ iOS 10.0 ขึน้ไป 
      เคร่ืองคอมพิวเตอร์/เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ ค ระบบปฏิบัติการ Windows รองรับ 
Windows 7 ขึน้ไป หรือ Mac รองรับ OS X 10.13 ขึน้ไป 
      อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะน า) หรือ Safari  
 

  วิธีการตรวจสอบ Version ของระบบปฏิบัติการ 

   Android: เลือก การตัง้ค่า หรือการตัง้ค่าเพิ่มเติม > เกี่ยวกับโทรศพัท์ > ข้อมลูซอฟต์แวร์ หรือเวอร์ชัน่ 
Android 
   iOS: เลือก การตัง้ค่า > ทัว่ไป > เกี่ยวกับ > เวอร์ชัน่ 
 

  หมายเหตุ : 

  1. ผู้ ถือหุ้ นต้องน า Username และ Password ที่ได้ รับจาก E-mail มากรอกเพื่อท าการลงทะเบียน 

ระบบจะท าการลงทะเบียนและนับเป็นองค์ประชุมให้ท่ีขัน้ตอนนี ้(หากผู้ถือหุ้นไม่ท าการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม 

ระบบจะไม่นับเป็นองค์ประชุม และไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ รวมถึงจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุมได้) 

หากผู้ ถือหุ้นท าการกดปุ่ ม “ออกจากการประชมุ” ระหว่างการประชมุ ระบบจะท าการตดัคะแนนเสียง ออกจากองค์ประชมุ) 

  2. ผู้ ถือหุ้นต้องเตรียม E-mail ส าหรับยื่นแบบค าร้องเพื่อรับ  

   1) ลิงค์ส าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม                   

   2)  Username และ Password ส าหรับเข้าประชมุ 

  3. ข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) 

 

พบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ 

โทร. 095-275-0345, 096-728-3900 

ให้บริการระหว่างวนัท่ี 16 - 27 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 17.30 น. หรือจนกว่าจะปิดการประชมุ 

(เฉพาะวนัท าการ ไม่รวมวนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) 

 

 

 

 



 
  

 
50 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 
 

 (1) บุคคลธรรมดา 
   กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

   (ก) ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย:  
    - ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน  
       บตัรข้าราชการ ใบขบัขี่ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
   (ข) ผู้ ถือหุ้นสญัชาติต่างประเทศ:  
    - ส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้ ถือหุ้น 
    กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
   (ก) ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย:  
    - ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้ ถือหุ้น  
    - เอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรข้าราชการ 
      ใบขับขี่  บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ รับมอบฉันทะเป็นชาว 
      ต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
    - หนังสือมอบฉันทะกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และ 
      ผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
   (ข) ผู้ ถือหุ้นสญัชาติต่างประเทศ:  
    - ส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้ ถือหุ้น 
    - ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน  
      บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ รับมอบ  
      ฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
    - หนงัสือมอบฉันทะกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และ 
      ผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
 
 (2) นิติบุคคล หรือ คัสโตเดียน (Custodian) 
    กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่เป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

    (ก) นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:  
    - หนงัสือรับรองนิติบคุคล ออกไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
    - ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน  
      บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการ 
      ถือสญัชาติต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่จะเข้าประชมุ 
   (ข) นิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:  
    - หนงัสือรับรองนิติบคุคลและหนงัสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคล ซึง่จะต้อง 
      มีรายละเอียดระบุชื่อนิติบคุคล ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพนันิติบุคคลและเงื่อนไขหรือ 
      ข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือชื่อและท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 
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    - ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน  
      บตัรข้าราชการ ใบขบัขี่ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผู้มีอ านาจ  
      ลงลายมือชื่อผกูพนันิติบคุคลเป็นผู้ ถือสญัชาติต่างประเทศ) ของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อ 
      ผกูพนันิติบคุคล 
    กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
    (ก) นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:  
     - หนงัสือรับรองนิติบคุคล ออกไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
     - ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน  
       บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มี 
       อ านาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลเป็นผู้ ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของกรรมการ 
       ผู้มีอ านาจที่ได้ลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉนัทะ  
     - ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน  
       บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ รับ 
       มอบฉนัทะถือสญัชาติต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
     - หนังสือมอบฉันทะกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจของ 
       นิติบุคคลดงักล่าวในฐานะผู้มอบฉันทะและของผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์  
       20 บาท  
    (ข) นิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:  
     - หนังสือรับรองนิติบุคคลและหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  
       ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดระบุชื่อนิติบุคคล ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล 
       และเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือชื่อและท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 
     - ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน  
       บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มี 
       อ านาจลงลายมือชื่อผูกพนันิติบุคคลเป็นผู้ ถือสญัชาติต่างประเทศ) ของผู้มีอ านาจ 
       ลงลายมือชื่อผกูพนันิติบคุคล 
     - ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน  
       บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ รับ 
       มอบฉนัทะถือสญัชาติต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
     - หนังสือมอบฉันทะกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจของ 
       นิติบุคคลดงักล่าวในฐานะผู้มอบฉันทะและของผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์  
       20 บาท  
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    กรณีคัสโตเดียน (Custodian) 
    - หนงัสือรับรองนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) 
    - หนงัสือยืนยนัหรือส าเนาใบอนญุาตการประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
    - ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน  
      บตัรข้าราชการ ใบขบัขี่ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผู้มีอ านาจ  
      ลงลายมือชื่อผกูพนันิติบคุคลเป็นผู้ ถือสญัชาติต่างประเทศ) ของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อ 
      ผกูพนันิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) 
    - หนังสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนาม 
      ในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
    - เอกสารหรือหลกัฐานของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบอ านาจให้คสัโตเดียน (Custodian) 
    - ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน  
      บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ รับมอบ 
      ฉนัทะถือสญัชาติต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
    - หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจ 
      ของนิติบุคคลดังกล่าวในฐานะผู้มอบฉันทะและของผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์  
      20 บาท 
 

หมายเหตุ:  

(1) กรณีของส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง จะต้องมีการรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ ถือบตัรหรือหนงัสือเดินทางนัน้ 
(2) ส าหรับส าเนาเอกสารหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้รับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการ  
  ผู้มีอ านาจของนิติบคุคลนัน้  
(3) ส าหรับหนังสือรับรองนิติบุคคลและหนังสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ  
  ซึ่งเป็นเอกสารที่จดัท าขึน้ในต่างประเทศ หรือส าเนาของเอกสารดงักล่าว ต้องรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค  
  หรือสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่จัดท าเอกสาร โดยมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันประชุม ในกรณีที่ 
  เอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเอกสารเป็นภาษาไทยหรือ  
  ภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัด้วย และรับรองความถกูต้องของค าแปลโดยผู้มีอ านาจของนิติบคุคลดงักล่าว 
(4) กรณีมีปัญหาโต้แย้งในเร่ืองความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ ให้ประธานคณะกรรมการหรือผู้ ที่ประธาน 
  คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้ชีข้าด 
(5) บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนญุาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถกูต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชมุเท่านัน้ 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
53 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

 
เขียนที.่.................................................... 

 วนัท่ี..........เดือน.................พ.ศ…………..   

 (1) ข้าพเจ้า.........................................................................................................สญัชาติ.................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี..............................................ถนน...........................................ต าบล/แขวง............................................ 

อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย์...................................                     

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษทับริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.......................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..........................................เสียง  ดงันี ้

หุ้นสามญั................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั........................................................เสียง  

หุ้นบริุมสิทธิ.............................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั........................................................เสียง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้  
    1. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการก ากับความเส่ียง 

     อาย ุ49 ปี อยู่เลขที่ 99 ถนนสรุศกัดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ 

    2. นายยศ กิมสวัสดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากับความเส่ียง อายุ 66 ปี อยู่เลขที่ 99 

    ถนนสรุศกัดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ 

  3.  .......................................................................................................................... อาย…ุ………….….ปี 

    อยู่บ้านเลขท่ี.........................................ถนน......................................ต าบล/แขวง.................................   

   อ าเภอ/เขต.......................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย์.....................................  
 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
  

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 ลงชื่อ..............................................................ผู้มอบฉนัทะ 
        (……………………………………………) 
 ลงชื่อ.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
        (……………………………………………) 
 ลงชื่อ.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
        (……………………………………………) 
 ลงชื่อ.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
        (……………………………………..…….) 
หมายเหตุ  
ผู้ ถือหุ้ นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.  

(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว) 
 

 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น................................   เขียนที่ .................................................................. 

วนัท่ี........เดือน .......................... พ.ศ..................... 
 

 (1) ข้าพเจ้า .................................................................................................... สญัชาติ ....................................  

อยู่บ้านเลขท่ี ................................... ถนน .......................................... ต าบล/แขวง ...................................................  

อ าเภอ/เขต ..................................................จงัหวดั ......................................... รหสัไปรษณีย์ ................................... 

 (2)   เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษทับริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม................................ หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั ............................. เสียง  

 (3)   ขอมอบฉนัทะให้    

   1. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง 

       อาย ุ49 ปี อยู่เลขที่ 99 ถนนสรุศกัดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ 

   2. นายยศ กิมสวสัดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัความเส่ียง อายุ 66 ปี อยู่เลขที่ 99  

     ถนนสรุศกัดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ 

  3.  .......................................................................................................................... อาย…ุ………….….ปี 

     อยู่บ้านเลขท่ี...........................................ถนน...................................ต าบล/แขวง..................................  

    อ าเภอ/เขต........................................จงัหวดั..................................รหสัไปรษณีย์...................................  

   คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

  วาระที่ 1  รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 19 มิถุนายน 2563 

     เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไม่ต้องมีการลงมต ิ

  วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2563 

        เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไม่ต้องมีการลงมต ิ

  วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี  สิน้สุด 

       วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้

         เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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  วาระที่ 4  พิจารณาจัดสรรเงนิก าไร ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการจ่ายเงนิปันผล 

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้

         เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

  วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

     (1) นางทองอไุร  ลิม้ปิต ิ
        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

     (2) นายวสนัต์  เทียนหอม  
        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

     (3) นางมณีรัตน์  ศรีเสาวชาต ิ
        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

     (4) นายสาทร  โตโพธิ์ไทย 
        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

  วาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

  วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

  วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในปี 2565-2566 

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

     วาระที่ 9  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 



 
  

 
56 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่า 

การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น  

 (6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ 

ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ

เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ  

ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 

        ลงชื่อ ................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
                      ( ................................................................. ) 
 
        ลงชื่อ ............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       ( ................................................................. ) 
 

         ลงชื่อ ........................................................... ผู้ รับมอบฉันทะ 
                       ( ..................................................................) 
 
        ลงชื่อ ........................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       ( ................................................................. ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น 

  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ 

  ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 

 

   การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันอังคารที่  27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และ

สถานที่อื่นด้วย 

  วาระท่ี....................เร่ือง .....................................................................................................................   

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี....................เร่ือง .....................................................................................................................   

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี....................เร่ือง .....................................................................................................................   

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี....................เร่ือง .....................................................................................................................   

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี....................เร่ือง .....................................................................................................................   

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.   

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

      

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

 เขียนที่ ……………….………………. 

 วนัท่ี ………... เดือน ……………….......พ.ศ. ……… 

 (1) ข้าพเจ้า .................................................................................................... สญัชาติ ....................................  

ส านกังานตัง้อยู่เลขที่ ............................... ถนน ...................................... ต าบล/แขวง ...............................................  

อ าเภอ/เขต ..................................................จงัหวดั ......................................... รหสัไปรษณีย์ ................................... 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น  (Custodian)  ให้กบั……….………..……………………..……....…... 

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั............................เสียง  ดงันี ้

หุ้นสามญั..........................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..........................................เสียง 

หุ้นบริุมสิทธิ.......................................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..........................................เสียง 

 (2)   ขอมอบฉนัทะให้    

   1. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง 

       อาย ุ49 ปี อยู่เลขที่ 99 ถนนสรุศกัดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ 

   2. นายยศ กิมสวสัดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัความเส่ียง อายุ 66 ปี อยู่เลขที่ 99  

     ถนนสรุศกัดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ 

  3.  .......................................................................................................................... อาย…ุ………….….ปี 

     อยู่บ้านเลขท่ี...........................................ถนน...................................ต าบล/แขวง..................................  

    อ าเภอ/เขต........................................จงัหวดั..................................รหสัไปรษณีย์...................................  
 

   คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 (3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

      มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

     มอบฉนัทะบางส่วน  คือ 

   หุ้นสามญั ..........................................หุ้น   และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ......................................... เสียง 

  หุ้นบริุมสทุธิ .......................................หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.......................................... เสียง 

  รวมสิทธิออกสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด .............................................. เสียง   

    

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

  วาระที่ 1  รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 

     เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไม่ต้องมีการลงมต ิ

  วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2563 

        เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไม่ต้องมีการลงมต ิ

  วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี  สิน้สุด 

       วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้

         เห็นด้วย..............เสียง    ไม่เห็นด้วย.............เสียง    งดออกเสียง………เสียง 

  วาระที่ 4  พิจารณาจัดสรรเงนิก าไร ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการจ่ายเงนิปันผล 

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้

         เห็นด้วย..............เสียง    ไม่เห็นด้วย.............เสียง    งดออกเสียง………เสียง 

  วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

     (1) นางทองอไุร  ลิม้ปิต ิ
         เห็นด้วย..............เสียง    ไม่เห็นด้วย.............เสียง    งดออกเสียง………เสียง 

     (2) นายวสนัต์  เทียนหอม  

         เห็นด้วย..............เสียง    ไม่เห็นด้วย.............เสียง    งดออกเสียง………เสียง 

     (3) นางมณีรัตน์  ศรีเสาวชาต ิ

         เห็นด้วย..............เสียง    ไม่เห็นด้วย.............เสียง    งดออกเสียง………เสียง 

     (4) นายสาทร  โตโพธิ์ไทย 

         เห็นด้วย..............เสียง    ไม่เห็นด้วย.............เสียง    งดออกเสียง………เสียง 

  วาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

         เห็นด้วย..............เสียง    ไม่เห็นด้วย.............เสียง    งดออกเสียง………เสียง 
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  วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

         เห็นด้วย..............เสียง    ไม่เห็นด้วย.............เสียง    งดออกเสียง………เสียง 

  วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในปี 2565-2566 

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

         เห็นด้วย..............เสียง    ไม่เห็นด้วย.............เสียง    งดออกเสียง………เสียง 

     วาระที่ 9  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

         เห็นด้วย..............เสียง    ไม่เห็นด้วย.............เสียง    งดออกเสียง………เสียง 

 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่า

การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น  

 (6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ  

ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข

เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพ เจ้าได้ทุกประการ

ตามที่เห็นสมควร 
 

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ

ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ  
 

      ลงชื่อ .............................................................. ผู้มอบฉนัทะ 

               ( .................................................................... ) 

      ลงชื่อ ............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

               ( .................................................................... ) 

หมายเหตุ 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 
   ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 
2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 a. หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

b. หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน 
  หุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือ  
  มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  



 
  

 
61 

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 

 

  การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

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

 

 วาระท่ี....................เร่ือง .....................................................................................................................   

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย.....................เสียง   ไม่เห็นด้วย.........................เสียง  งดออกเสียง....................เสียง

  

 วาระท่ี....................เร่ือง .....................................................................................................................   

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย.....................เสียง   ไม่เห็นด้วย.........................เสียง  งดออกเสียง....................เสียง 
 
 วาระท่ี....................เร่ือง .....................................................................................................................   

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย.....................เสียง   ไม่เห็นด้วย.........................เสียง  งดออกเสียง....................เสียง 
 
 วาระท่ี....................เร่ือง .....................................................................................................................   

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย.....................เสียง   ไม่เห็นด้วย.........................เสียง  งดออกเสียง....................เสียง 

 วาระท่ี....................เร่ือง .....................................................................................................................   

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย.....................เสียง   ไม่เห็นด้วย.........................เสียง  งดออกเสียง....................เสยีง 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

1. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ อาย ุ49 ปี 

 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการก ากบัความเสี่ยง 
 
 ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ 99 ถนนสรุศกัด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
 
 ประวตัิการศกึษา  
 1. MBA Finance / Case Western Reserve University, Ohio, USA 
 2. B.S. Finance / The University of Findlay, USA  
 
 การฝึกอบรม   
 1. หลกัสูตรนักบริหารการเงินการคลงัระดบัสูง รุ่นที่ 3 โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลงัและบญัชี 
   ภาครัฐ 

2. หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 231/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

 3. หลักสูตร  Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่ นที่  7/2015 โดยสมาคม 
   สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 4. หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่15/2020 โดยสมาคมส่งเสริม 
   สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
 ประวตัิการท างาน 

 2560 - 2562 กรรมการ บริษัทธนารักษ์พฒันาสินทรัพย์ จ ากดั  
  
 ต าแหน่งงานอื่นในปัจจบุนั 
 1. ผู้อ านวยการสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 
 2. กรรมการ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 
 การถือหุ้นในบริษัท  
 - ไม่มี - 
 
 สว่นได้เสียในการประชมุ 
 - ไม่มี - 
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2. นายยศ กิมสวัสด์ิ อาย ุ66 ปี 
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการก ากบัความเสี่ยง 
 
 ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ 99 ถนนสรุศกัด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
 
 ประวตัิการศกึษา  
 1. ปริญญาโท (Management Information Systems), University of Louisville, Kentucky, USA 
 2. ปริญญาตรี สถิติศาสตรบณัฑิต (B.Sc., Statistics and Computer Science) คณะพาณิชยศาสตร์และ 

การบญัชีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
 การฝึกอบรม   

1. หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่148/2018 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

 
 ประวตัิการท างาน 
 2537 - 2555  Asean Business Development Executive บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ ากดั 
 2540 - 2543  Director - Professional Services at Digital Equipment / Compaq Computer 
 2539 - 2540  Senior Vice President, Information Technology Group at Multi Credit Corporation 
 
 ต าแหน่งงานอื่นในปัจจบุนั 
 1. ประธานส านกัระบบช าระเงิน สมาคมธนาคารไทย 
 2. กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ  
   บริษัท ไอแอนด์ไอ คอนซลัติง้ กรุ๊ป จ ากดั 
 3. กรรมการ บริษัท เนชัน่แนลดิจิทลัไอดี จ ากดั  
 
 การถือหุ้นในบริษัท  
 - ไม่มี - 
 
 สว่นได้เสียในการประชมุ 
 - ไม่มี - 
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ข้อบังคับของบริษทัเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

 ข้อ 17. เว้นแต่ที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 21. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1)  ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุ้นต่อเสียงหน่ึง 

(2)  ผู้ ถือหุ้ นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทัง้นีต้้องไม่เกินจ านวน 

   กรรมการท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

(3)  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่  

   บุคคลแต่ละท่านนัน้ได้เท่ากับจ านวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทัง้นี ้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใด  

   มากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(4)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ  

   ที่จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน 

   เกินจ านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ ออกเสียงชีข้าดเพื่อให้ได้  

   จ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

 ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวน

กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกันว่าผู้ใดจะ

ออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจ

ได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

  ข้อ 21. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก

บุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 

เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียง

เท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทนนัน้ 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนกรรมการที่

ยงัเหลืออยู่ 

 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงจนจ านวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจ านวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่

เหลืออยู่จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างทัง้หมดนัน้ภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีจ านวน

กรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ านวนที่จะเป็นองค์ประชมุ และบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระ

ที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซึง่ตนแทน 
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 ข้อ 31. ให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชี

ของบริษัท ณ ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ จงัหวดัใกล้เคียง หรือสถานท่ีอื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร

และการประชมุคราวอื่นบรรดาที่มีนอกจากนี ้เรียกว่า การประชมุวิสามญั 

 ข้อ 32. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ  

ผู้ ถือหุ้ นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ( 10) ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด  

จะเข้าชื่อกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ืองและเหตผุลในการ

ที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้า 

(45) วนันบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่ง เข้าชื่อกนั

หรือผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้า (45) วนั นบัแต่วนัครบก าหนด

ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิด

จากการจดัให้มีการประชมุครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 ข้อ 33. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ีคณะกรรมการก าหนด และจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่

ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัเดยีวกนั ทัง้นี ้สิทธิของบคุคลดงักล่าวย่อมไม่ถกูกระทบกระเทือน แม้ว่าทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนั

ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีข้อมลูเปล่ียนแปลงแล้ว 

 วนัท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวนัท่ีล่วงหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน 

 ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ไม่ว่าเป็นการประชุมสามญั หรือการประชุมวิสามญั ให้คณะกรรมการจดัท า

หนงัสือนดัประชมุ ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตาม

สมควร โดยระบุว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง

ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หรือไม่น้อยกว่าระยะเวลาอื่นใด

ส าหรับเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมตามที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน

หนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัสาม (3) วนั และไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

 ค าบอกกล่าวที่ส่งให้บรรดาผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
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 ข้อ 35. ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลนุิติภาวะแล้วเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนงัสือมอบ

ฉันทะต้องลงวนัท่ีและลายมือชื่อของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด โดยมีรายละเอียด

อย่างน้อยดงัต่อไปนี ้

(ก) จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะถืออยู่ 
(ข) ชื่อผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ค) ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

 หนงัสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบ

ฉนัทะเข้าประชมุ 

 ข้อ 36. กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทัง้ที่เป็นผู้ ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้น ที่ได้รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิออก

เสียงตามจ านวนที่ได้รับมอบฉนัทะนอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตวัในกรณีที่ตนเป็นผู้ ถือหุ้น 

 ข้อ 37. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นทุกครัง้ ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า

ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 

(1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วม

ประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุนัน้เป็นอนัระงบั

ไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงั

ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 

 ข้อ 38. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ 

หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 

 ข้อ 39. ประธานในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการประชมุ 

ในการนีต้้องด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้

เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 ในกรณีที่ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ

ตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเล่ือนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาที่จะประชมุครัง้ต่อไป 

และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุม โดยระบุสถานท่ี วนั เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด 

(7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วนั และไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั

ก่อนวนัประชมุด้วย 
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 ข้อ 40. เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบงัคับนี ้การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการ

ออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลับนัน้ ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ผู้ ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็น

พิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นรายนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
 เท่ากนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
 ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจ ากดัหรือบริษัทจ ากดัมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ  
 การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท  หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
 วตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป 
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 
 

 ข้อ 41. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพึงกระท าอย่างน้อยมีดงันี ้

(1)  รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี  
   ทีผ่่านมา  
(2)  พิจารณาและอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทนุของบริษัทในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
(4)  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(5)  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี 
(6)  กิจการอื่น ๆ 
 

 ข้อ 42. ในกรณีที่บริษัทตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือมีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของ

บริษัทตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ให้บริษัทปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี

ก าหนดไว้ในเร่ืองนัน้ ๆ ด้วย 
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