นโยบายการอานวยความสะดวกและส่ งเสริมการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ตระหนักถึงความสาคัญต่อการเคารพในสิ ทธิ และ
ความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ ้นทุกราย บริ ษทั จึงได้กาหนดนโยบายการอานวยความสะดวกและส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายได้มีส่วนร่ วม
ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยบริ ษทั จะดาเนินการดังนี้
1. เปิ ดเผยมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ ยวกับกาหนดการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ระเบี ยบวาระการประชุ มและ
สาระสาคัญของวาระการประชุม รวมทั้งวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นเพื่อสิ ทธิ ประโยชน์ ทันทีภายในวันที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติ
หรื ออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทาการถัดไป ผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. จัดให้มีกระบวนการจัดการประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่โปร่ งใส มีประสิ ทธิภาพ และเป็ นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับบริ ษทั
3. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั และ
ส่ งคาถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้าในเวลาอันสมควร
4. ดูแลผูถ้ ือหุน้ ให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง เพียงพอ ในเวลาที่เหมาะสม
จัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ซึ่ งระบุวนั เวลา สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วย
ความเห็นของคณะกรรมการ และข้อมูลประกอบการพิจารณาทุกวาระอย่างครบถ้วน รวมทั้งเอกสารหลักฐาน
ที่ใช้ในการมอบฉันทะและคาแนะนาขั้นตอนในการมอบฉันทะ โดยบริ ษทั จะจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้ามากกว่า 21 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
เผยแพร่ หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น และเอกสารประกอบการประชุ ม ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ
ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นรับทราบผ่านระบบ
เผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศคาบอกกล่าวเรี ยกประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นลงในหนังสื อพิมพ์รายวันติ ดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และ
ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
5. เปิ ดให้ผถู ้ ือหุน้ ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนเวลาเริ่ มประชุม 2 ชัว่ โมง
6. อ านวยความสะดวกแก่ ผูถ้ ื อ หุ ้นให้ส ามารถเข้าร่ วมประชุ มได้ง่าย มี พ นักงานให้บริ การตอบข้อซักถามและ
คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทะเบียน มีพนักงานต้อนรับ พนักงานลงทะเบียน รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับลงทะเบียน
และการนับผลการลงคะแนนเสี ยงที่มีประสิ ทธิภาพ
7. เปิ ดโอกาสให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น ทุ ก รายมี สิ ท ธิ เ ท่ า เที ย มกัน ในการแสดงความคิ ด เห็ น หรื อซั ก ถาม โดยจัด สรรเวลา
อย่างเพียงพอและเหมาะสม และจะบันทึกข้อซักถามและข้อเสนอแนะที่สาคัญจากผูถ้ ือหุน้ ไว้ในรายงานการประชุม
8. แจ้ง มติ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น พร้ อ มทั้ง ผลการลงคะแนนเสี ย งผ่ า นระบบเผยแพร่ ข ้อ มู ล ของตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่ งประเทศไทย ภายในวันประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น หรื ออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทาการถัดไปนับจากวันประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
เพื่อเผยแพร่ ต่อผูล้ งทุน
1

9. จัดส่ งรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อเป็ นข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ รายงานการประชุมทางเว็ บไซต์
ของบริ ษทั
10. มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นผูต้ ิดต่อ ประสานงาน และอานวยความสะดวกระหว่าง
บริ ษทั กับนักลงทุน
หมายเหตุ

นโยบายการอานวยความสะดวกและส่งเสริ มการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นดังกล่าวข้างต้นเป็ นส่ วนหนึ่งของหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี (หลักปฏิบตั ิ 8.2 แนวปฏิบตั ิในการจัดประชุมผูถ้ ือหุ้น) ดังมีรายละเอียดตาม link นี้
https://investor.bam.co.th/storage/content/cg/corporate-governance-policy/bam-corporate-governance-code-th.pdf
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