
 

 



Registration Number / Tax ID Number 0107538000037 

 

 วนัท่ี  18  มีนาคม  2565 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
 

เรียน ผูถื้อหุน้ของบรษิัทบรหิารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย  
 เอกสารประกอบวาระการประชมุ 

• ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  27 เมษายน 2564 
(สิ่งทีส่่งมาดว้ย 1 / เอกสารประกอบวาระที ่1) 

• รายงานประจ าปี 2564 พรอ้มดว้ยงบการเงินของบริษัทส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแจง้การประชุม (โปรดดูเอกสารที่แนบมาอีกฉบบัหนึ่ง / 
เอกสารประกอบวาระที ่2 และ 3) 

• ประวตัิของกรรมการบริษัทซึ่งครบก าหนดออกตามวาระและไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง (สิ่งทีส่่งมาดว้ย 2 / เอกสารประกอบวาระที ่5) 

• ประวตัิของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท (สิ่งทีส่่งมาดว้ย 3 / เอกสารประกอบ
วาระที ่6) 

• ประวตัิของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท  
 (สิ่งทีส่่งมาดว้ย 4 / เอกสารประกอบวาระที ่8) 

 

 เอกสารประกอบการเขา้ประชมุ 
• แบบแจง้การประชมุ (โปรดดูเอกสารทีแ่นบมาอกีฉบบัหนึ่ง) 
• วิธีปฏิบตัิในการเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ Inventech Connect และเอกสารหรือหลกัฐาน

ที่ตอ้งแสดงเพื่อลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ (สิ่งทีส่่งมาดว้ย 5) 
• หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. (สิ่งทีส่่งมาดว้ย 6) 
• ขอ้มลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ (สิ่งทีส่่งมาดว้ย 7) 
• ขอ้บงัคบัของบรษิัทเฉพาะส่วนที่เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน  
 (สิ่งทีส่่งมาดว้ย 8) 

 

 คณะกรรมการบริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้
เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (“การประชุม”) ในวันศุกร์ที่  22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.  
(ตามเวลากรุงเทพฯ) ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563  
โดยมีวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้
 

วาระที ่1  รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที ่27 เมษายน 2564 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทไดจ้ัดท ารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุม 
เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 1 ทัง้นี ้ไดเ้ผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัท ตัง้แต่วนัที่ 
11 พฤษภาคม 2564 โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นแจ้งขอแก้ไขใหบ้ริษัททราบภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มี 
ผูถื้อหุน้ท่านใดแกไ้ข  
 



 
  

 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นว่ารายงานการประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2564 มีการบนัทึกไวถู้กตอ้งแลว้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานการประชมุดงักล่าว 
 

 การลงมติ: เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: บรษิัทไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบรษิทั และรายงานการก ากบัดแูล
ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2564 ดงัมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบ QR Code  
ที่ปรากฏในแบบแจง้การประชมุ 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัท  
 

 การลงมติ: เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่                   

31 ธันวาคม 2564 
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ข
เพิ่มเติม) มาตรา 112 และมาตรา 113 รวมทัง้ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 44 บริษัทไดจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงิน และ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แลว้เสร็จ โดยไดผ่้านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสังกัด บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่  4/2565 เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2565  
ไดเ้ห็นชอบแลว้ จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ส าหรบัปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบ QR 
Code ที่ปรากฏในแบบแจง้การประชมุ 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทานงบแสดง
ฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบและลงนามจากผูส้อบบัญชี
รบัอนุญาตสังกัดบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด แลว้ เห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
พิจารณางบการเงินส าหรบัปี สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ส าหรบัปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  
 
  



 
  

 

 

 สรุปสาระส าคญัของงบการเงินรวมเปรียบเทียบกบัปีที่ผ่านมาไดด้งันี ้
 

งบการเงนิ  

รายการ 
ล้านบาท 

2564 
 

2563 
 

รวมสินทรพัย ์ 125,904.00 132,069.62 
รวมหนีสิ้น  83,148.41 90,272.59 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 42,755.59  41,797.03   
รวมรายได ้ 13,306.23 12,427.03 
ก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัท 2,600.22 1,840.62 
ก าไรสทุธิต่อหุน้ (บาท) - ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัท 0.80 0.57 

 

 การลงมติ: วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไร ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 และการจ่ายเงนิปันผล  
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40.0 ของก าไร
สทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัท และภายหลงัการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้อตัรา
การจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและขอ้จ ากัดตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญากูย้ืมเงิน หรือสัญญาต่าง ๆ  
ที่เก่ียวขอ้ง (ถา้มี) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และปัจจัยที่เก่ียวขอ้งอื่น ๆ  ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท
อาจจะพิจารณาทบทวน และแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครัง้คราว เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกจิของ
บริษัท และบริษัทย่อยในอนาคต ความตอ้งการใชเ้งินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยดา้นอื่น ๆ ที่เห็นสมควร 
ทั้งนี ้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และเป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
 

 ส าหรบัปี 2564 บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทเท่ากับ 2,600,215,011.46 บาท และบริษัท 
ไดจ้ดัสรรก าไรสทุธิไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมายครบถว้นแลว้  
 

 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา
อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ของบรษิัท ในอตัราหุน้ละ 0.55 บาท (ก่อนหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ รวมเป็น
เงินทัง้สิน้ 1,777,623,265.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 68.36 ของก าไรสทุธิของงบการเงินของบริษัทที่เสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคล
ในอัตรารอ้ยละ 20 โดยจะจ่ายจากก าไรสะสม ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัท
ก าหนดไว ้ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจ าปีดงักล่าวไดต้ามมาตรา 
47 ทวิ แห่งประมวลรษัฎากร 
 
 
  



 
  

 

 

 รายละเอียดเปรียบเทยีบการจ่ายเงนิปันผล 

 ปี 2564 

(ปีทีน่ าเสนอ) 

ปี 2563 

 

ปี 2562 

(ปรับปรุงใหม่) 

ก าไรสทุธิ (ลา้นบาท) 2,600.22 1,840.62 10,679.08 

จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 3,232.04 3,232.04 3,232.04 

เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้ (บาท) 0.5500 0.5125 1.0500 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 1,777.62 1,656.40 3,393.57 
  
 บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล  (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 
 

 ทัง้นี ้สิทธิในการรบัเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัการอนุมตัิจากผูถื้อหุน้ในการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในครัง้นี ้
 

 การลงมติ: วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที ่5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) 
มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้  ให้กรรมการหนึ่งในสาม 
ออกจากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 
โดยใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อก แต่อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการไดอ้ีก  
 

 ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 นี ้มีกรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน  
3 ท่าน ซึ่งมีรายนามดงันี ้ 

1. นายบรรยง วิเศษมงคลชยั รองประธานกรรมการ 
2. นายพิศษิฐ์ เสรีววิฒันา กรรมการ 
3. นายบณัฑิต อนนัตมงคล กรรมการ 
  

 บริษัทไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทระหว่างวนัที่ 1 กันยายน 2564  ถึงวนัที่ 15 ตุลาคม 2564 เพื่อเชิญให้
ผูถื้อหุน้เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑข์องบริษัท และ 
ไดท้ าการเชิญชวนโดยการแจง้ผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อวนัที่ 25 สิงหาคม 2564 
ทัง้นี ้บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทในช่วงเวลา
ดงักล่าว  
  



 
  

 

 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาบคุคลเพื่อรบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 
โดยพิจารณาจากคุณสมบตัิ ประสบการณ ์และผลการปฏิบตัิงานของบุคคลดงักล่าว ซึ่งบุคคลที่ครบก าหนดออกตามวาระ
ในครัง้นีล้ว้นเป็นกรรมการท่ีมีประสบการณ ์ความรู ้และความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท โดยนายบรรยง วิเศษมงคลชยั 
ยงัมีความเชี่ยวชาญพิเศษในดา้นกฎหมายและดา้นอื่น ๆ อีกดว้ย ในขณะที่นายพิศิษฐ์ เสรีวิวฒันา มีความรูท้างดา้นการ
บริหารทรพัยากรมนุษย ์และการเงิน ส่งผลใหท้ักษะองคร์วมของคณะกรรมการ (Skill Matrix) มีความสมบูรณข์ึน้ ทั้งนี ้
ส าหรบันายบณัฑิต อนนัตมงคล ซึ่งปัจจุบนัด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูบ้ริหารที่มีความสามารถในการ
ขบัเคล่ือนองคก์ร มีความเขา้ใจและสามารถน ากลยทุธแ์ละนโยบายที่ไดร้บัจากคณะกรรมการบรษิัทไปส่ือสารกบัผูบ้ริหาร
และพนกังานไดอ้ย่างชดัเจนมีประสิทธิภาพ สามารถใหค้วามเห็นและมมุมองจากฝ่ายบรหิารในดา้นต่าง ๆ  
 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบแลว้ โดยพิจารณาถึงสดัส่วน
ของกรรมการอิสระ ความหลากหลายทางเพศสภาพ รวมถึงทกัษะองคร์วมของคณะกรรมการ (Skill Matrix) ซึ่งกรรมการ 
ที่ครบก าหนดออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน เป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิเหมาะสม อีกทัง้เพื่อใหเ้กิดความต่อเนื่องในการบรหิารงานและ
เกิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัท จึงเห็นควรเสนอใหก้รรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 
 

 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบรษิัท (ไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565) ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ถึงความเหมาะสมและประโยชนส์งูสดุของบริษัทแลว้ เห็นว่ากรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้          
มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ 
ความสามารถ มีวิสัยทัศนท์ี่กวา้งไกล และมีประสบการณใ์นดา้นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท  
ทัง้ยงัไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาอย่างเต็มก าลงัความสามารถ ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัยส์จุรติ 
ดงันัน้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
ทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการของ
บริษัท ดังมีรายละเอียดประวัติของกรรมการซึ่งครบก าหนดออกตามวาระ และไดร้บัการเสนอชื่อให้เขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 2 
 

 การลงมติ: วาระนี ้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนที่ก าหนดไว้ 
ในขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 17 ดงันี ้
 1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
  2) ผูถื้อหุน้จะใชสิ้ทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่ทัง้นีต้อ้งไม่เกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
  3) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิเลือกบคุคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนเสียงใหแ้ก่
บคุคลแต่ละท่านนัน้ไดเ้ท่ากบัจ านวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทัง้นี ้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได้ 
  4) บุคคลซึ่งไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ไดร้ับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
ที่จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในที่ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าดเพื่อใหไ้ดจ้ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
 



 
  

 

 

 อย่างไรก็ตาม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและแนวปฏิบตัิที่ดีของบรษิัทจดทะเบียน 
การลงคะแนนเสียงในวาระนีจ้ะกระท าเป็นรายบุคคล โดยผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการขา้งตน้แต่ละคน
จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหน่ึงของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่6  พิจารณาเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัทจาก 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน และเลือกตั้งกรรมการบริษัทที ่
 เพิ่มขึน้ 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) 
มาตรา 70 และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 17 ก าหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการ ในกรณีที่ไม่ใช่การเลือกบคุคลเขา้
เป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงดว้ยเหตุอื่นนอกเหนือจากการครบก าหนดออกตามวาระตามขอ้บงัคบัของ
บรษิัท ขอ้ 21  
 

 ปัจจุบันกรรมการของบริษัทมีจ านวน 10 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ไดพ้ิจารณาจากองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) ประกอบกับแผนกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท รวมถึงสภาพแวดลอ้มทางดา้นเทคโนโลยี และนวตักรรมที่เขา้มามีบทบาทมากขึน้ในทุกธุรกิจ ตลอดจนปริมาณงาน 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะตอ้งเพิ่มจ านวนกรรมการเพื่อใหบ้ริษัท 
มีคณะกรรมการที่มีทักษะ ความรู้ ความช านาญที่ เหมาะสม ช่วยเพิ่มเติมมุมมองให้หลากหลายมากยิ่งขึ ้น  
เพิ่มประสิทธิภาพในการก ากบัดแูลกิจการ และพรอ้มรบัมือกบัการเปล่ียนแปลงทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 
 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาถึงโครงสรา้งและองคป์ระกอบของกรรมการ 
เห็นว่าบริษัทควรเพิ่มจ านวนกรรมการจาก 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน โดยปัจจุบนับริษัทมีกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน และ 
มีกรรมการที่ เป็นสุภาพสตรีจ านวน 2 ท่าน ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีอยู่แล้ว 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรสรรหาบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตามนิยาม “กรรมการ
อิสระ” ของบริษัท และเป็นผู้มีความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในดา้นอื่น ๆ ที่จะเติมเต็ม
ทกัษะองคร์วมของคณะกรรมการใหส้มบรูณม์ากยิ่งขึน้ และจะท าใหบ้รษิัทมีสดัส่วนของกรรมการอิสระเพิ่มขึน้ 
 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงไดด้  าเนินการสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบตัิตาม 
ที่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย ขอ้บังคับบริษัท ขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท  (Board Skill 
Matrix) ที่มีคณุสมบตัิ ความรู ้ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสใหก้รรมการแตล่ะท่านสามารถเสนอ
ชื่อบคุคลที่มีความเหมาะสมกบัต าแหน่งกรรมการดงักล่าว  
 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอชื่อ นายฐากร ปิยะพนัธ ์ต่อที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทที่มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ โดยนายฐากร 
ปิยะพันธ์ เป็นผูม้ีความรูแ้ละมีประสบการณใ์นฐานะผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ มีประสบการณ์และ 
ความเขา้ใจดา้นนวตักรรม ดิจิทัล และเทคโนโลยี รวมถึงมีคุณสมบัติครบถว้นและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและ
กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ดงัมีรายละเอียดประวตัิของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 3 
 

  



 
  

 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแลว้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัทจาก 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน และเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้  
นายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้ซึ่งมีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามที่กฎหมายก าหนดไว ้ 
เป็นกรรมการเขา้ใหม่ของบรษิัท 
 

 การลงมติ: วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที ่7  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีนโยบายในการพิจารณาโครงสรา้งค่าตอบแทนของกรรมการทุกปี  
โดยค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั ธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัท แนวโนม้ของตลาดและ
อุตสาหกรรม หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และกฎระเบียบต่าง ๆ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เป็นผูอ้นมุตัิ ทัง้นี ้ส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้  
มีความเห็นว่าควรคงอตัราค่าเบีย้ประชมุของกรรมการเป็นจ านวนเท่ากบัปี 2564 และก าหนดเงินบ าเหน็จกรรมการส าหรบั
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ในอตัรารอ้ยละ 0.25 ของเงินปันผล สงูสดุไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นอตัราเดียวกนั
กบัปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

 (1)  ค่าเบีย้ประชมุ (อตัราเดียวกบัปี 2564) 
 

ต าแหน่ง เบีย้ประชุม 
ประธานกรรมการบรษิัท เดือนละ 60,000 บาท1,2 
รองประธานกรรมการบรษิัท เดือนละ 45,000 บาท1,2 
กรรมการบรษิัท เดือนละ 30,000 บาท1,2 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 37,500 บาท2 
กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000 บาท2 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร ครัง้ละ 30,000 บาท  เดือนละไม่เกิน 60,000 บาท1,3 
กรรมการบรหิาร 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 ากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม ครัง้ละ 12,500 บาท1,2,3 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดแีละความรบัผิดชอบต่อสงัคม ครัง้ละ 10,000 บาท1,2,3 
ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี ครัง้ละ 12,500 บาท1,2,3 
กรรมการเทคโนโลยี ครัง้ละ 10,000 บาท1,2,3 

  



 
  

 

 

ต าแหน่ง เบีย้ประชุม 
ประธานคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ หรือเฉพาะกิจ ครัง้ละ 12,500 บาท1,2,3 
กรรมการชดุย่อยอื่น หรือเฉพาะกิจ ครัง้ละ 10,000 บาท1,2,3 

 

หมายเหตุ: 
1 เฉพาะกรรมการที่เขา้รว่มประชมุเท่านัน้ 
2 หากมีการประชมุมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดือน ใหจ้่ายเพียงครัง้เดียว 
3 เฉพาะกรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษัท และไม่ไดร้บัคา่ตอบแทนเป็นเงินเดือนประจ า 
 
 (2)  เงินบ าเหน็จกรรมการส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 เห็นสมควรจ่ายในอตัรารอ้ยละ 0.25 
ของเงินปันผล สงูสดุไม่เกิน 5,000,000 บาท (อตัราเดียวกับปี 2564) โดยใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาก าหนด
จ านวนเงินท่ีเหมาะสมเพื่อจดัสรรใหก้รรมการบรษิัทแต่ละราย  
 

 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน โดยค านึงถึงปัจจัยดา้นภาวะเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง รวมทั้งปัจจัย 
ที่เก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติก าหนด 
ค่าเบีย้ประชุมกรรมการส าหรบัปี 2565 ตามที่เสนอขา้งตน้ ซึ่งเท่ากับปี 2564 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทโดยการ
เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
เงินบ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ในอัตราร้อยละ 0.25 ของเงินปันผล สูงสุดไม่เกิน 
5,000,000 บาท (อตัราเดียวกบัปี 2564) โดยใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิัทเป็นผูพ้ิจารณา
ก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสมเพื่อจดัสรรใหก้รรมการบรษิัทแต่ละราย 
 

 การลงมติ: วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ  
 
วาระที ่8  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ข
เพิ่มเติม) มาตรา 120 รวมทัง้ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 47 ก าหนดว่า “ใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชี และใหก้ าหนดจ านวนเงนิค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีนัน้ ผูส้อบบญัชีซึ่งพน้จากต าแหน่งไปแลว้นัน้มสิีทธิที่จะไดร้บั
เลือกใหก้ลับเขา้มารบัต าแหน่งไดอ้ีก ผูส้อบบัญชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใด ๆ   
ในบริษัท ทัง้นี ้บริษัทตอ้งจดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชีตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง”  
 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพ้ิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษัทจากประสบการณ ์มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการท างาน รวมทัง้
ความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ทัง้นี ้ไดพ้ิจารณาการ
ด าเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมาของผูส้อบบญัชีของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด (“ส านักงาน อีวาย”) แลว้เห็นว่าเป็นท่ี
น่าพอใจ โดยผูส้อบบญัชีมีความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจของบรษิัท และมีประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี 
ดงันัน้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ ดงันี ้ 



 
  

 

 

 

 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของส านักงาน อีวาย ผู้ใดผู้หนึ่งดังต่อไปนีเ้ป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับ 
ปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 

1. นางสาวรตันา จาละ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน  3734   หรือ 
2. นางสาวสมใจ คณุปสตุ(1) ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน  4499   หรือ 
3. นางสาวรชัดา ยงสวสัดิ์วาณิชย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน  4951 

หมายเหต:ุ 
(1)  นางสาวสมใจ คณุปสตุ เป็นผูร้บัผิดชอบในการตรวจสอบบญัชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ปี 2563 และ 2564   
 

 ทัง้นี ้หากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิในคราวนีจ้ะเป็นปีที่สามติดต่อกนัที่ผูส้อบบญัชีจากส านกังาน อีวาย 
เป็นผูส้อบบญัชีใหก้ับบริษัท ดงัมีรายละเอียดประวตัิของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทปรากฏ
ตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 4 
 

 อนึ่ง ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อดงักล่าวขา้งตน้ไม่ไดเ้ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งใด ๆ  
ในบริษัท นอกจากนี ้ส านักงาน อีวาย และผูส้อบบัญชีที่ไดร้บัการเสนอชื่อขา้งตน้ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีผลประโยชนใ์ด ๆ   
ในบรษิัท ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งของบคุคลดงักล่าว จึงไม่มีปัจจยัซึ่งอาจกระทบต่อความเป็น
อิสระของส านกังาน อีวาย และผูส้อบบญัชีในการท าหนา้ที่ 
 

 2)  ในกรณีที่ผูส้อบบัญชีดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ใหส้ านักงาน อีวาย จัดหาผูส้อบ
บัญชีรบัอนุญาตท่านอื่นท าหนา้ที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผูส้อบบัญชีดงักล่าว
ขา้งตน้ ทัง้นี ้ตอ้งท าหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัท 
 

 3)  ก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรบัปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 7,980,000 บาท โดยค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็น
จ านวนเงินนอ้ยกว่าค่าสอบบัญชีของปี 2564 ที่ 8,400,000 บาท ทั้งนี ้ในปี 2564 บริษัทไม่มีค่าใชจ้่ายและค่าบริการอื่น 
ซึ่งไม่เก่ียวขอ้งกบังานตรวจสอบบญัชี (Non-audit Fees) จ่ายใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี  
 

 การลงมติ: วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระที ่9 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
 บริษัทไดก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (Record Date) 
ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2565 ตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 89/26  
 

 บริษัทไดเ้ชิญให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงคจ์ะเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระ  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตัง้ 
เป็นกรรมการของบริษัท ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่ง 
ความประสงคด์งักล่าวมายงับรษิัทไดเ้ป็นการล่วงหนา้กอ่นวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ กล่าวคือ ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2564 
ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยการเสนอตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องบริษัท รวมถึงบริษัทไดแ้จง้การเชิญชวนดงักล่าว
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย ทัง้นี ้บรษิัทขอเรียนว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระ
การประชมุหรือเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัทแต่อย่างใด   



 
  

 

 

 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปี 2565 บริษัทจะใชก้ารลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งบรษิัทจะเชิญผูแ้ทนจากบรษิัทท่ีปรกึษากฎหมายเป็นผูต้รวจสอบการลงคะแนนเสียงและดแูลการประชุม
ใหเ้ป็นไปอย่างโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิัท ตลอดจนหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑก์ารประชมุผูถื้อหุน้ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 

 ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์โปรดศึกษาขัน้ตอนการใชง้านระบบ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ Inventech Connect ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ในกรณีที่พบปัญหา 
การใชง้าน สามารถติดต่อไดท้ี่ หมายเลขโทรศพัท ์02-9319133 (ใหบ้รกิารระหว่างวนัที่ 8 - 22 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 
17.30 น. เฉพาะวนัท าการ ไม่รวมวนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) 
 

 ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะให ้นายวสนัต ์เทียนหอม หรือ นางมณีรตัน ์ศรีเสาวชาติ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ
ของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเป็นผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระ
ตามที่ผูถื้อหุน้ก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 6 ทัง้นี ้ขอ้มลูของกรรมการอิสระ
แต่ละท่านปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 7   
 

 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเป็นผูร้บัมอบ
ฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดจดัส่งเอกสารการมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบมายงั
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  ส านักเลขานุการบริษัท ชั้นที่  12 อาคาร บสก. เลขที่  99  
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยเอกสารจะตอ้งมาถึงบริษัท ภายในเวลา 17.00 น.  
ของวันที ่21 เมษายน 2565  
  

 ทั้งนี ้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พรอ้มเอกสาร
ประกอบการประชมุและแบบหนงัสือมอบฉันทะไดท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทที่ www.bam.co.th ภายใตห้มวดนกัลงทนุสมัพนัธ ์
หัวข้อย่อย ข้อมูลผู้ถือหุ้น เลือก “การประชุมผู้ถือหุ้น” และผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามหรือความเห็นเก่ียวกับวาระ 
การประชมุล่วงหนา้ก่อนการประชมุมายงับรษิัททางอีเมลข์องกลุ่มนกัลงทนุสมัพนัธท์ี่ ir@bam.co.th  
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 
  (นายวีรเวช ศิรชิาติไชย) 
    เลขานกุารบรษิัท 
ส านกัเลขานกุารบรษิัท 
โทร. 02-267-1900 ต่อ 1051 
ฝ่ายสื่อสารองคก์รและนกัลงทนุสมัพนัธ ์
โทร. 02-267-1900 ต่อ 2909 



Registration Number / Tax ID Number 0107538000037 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 

(เอกสารประกอบวาระที่1) 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ประวัติของกรรมการบริษัทซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระ 
และได้รับการเสนอชือ่ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 

 

ชื่อ-สกุล นายบรรยง วิเศษมงคลชยั 

 

อาย ุ  65 ปี 

 

สัญชาต ิ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหิาร 

 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอเลือกตั้ง กรรมการบรษิัท 

 

การถือหุน้ในบริษทั  ไม่มี 

 

คุณวุฒิ  ปรญิญาโท นิติศาสตร ์Temple University, School of Law, USA 

 ปรญิญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 Mini MBA จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

การฝึกอบรม - อบรมหลกัสตูร นกัเรียนปลดัอ าเภอ (นปอ.) รุน่ท่ี 48  

 วิทยาลยัการปกครอง 

- อบรมหลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.)  

    รุน่ท่ี 5 

- อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  

 รุน่ท่ี 119/2015 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- อบรมหลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) 

 รุน่ท่ี 30/2018 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย  

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2  
(เอกสารประกอบวาระท่ี 5) 



 

 
 

ประสบการณก์ารท างาน   

กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน ก.ค. 2564 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัทบรหิาร- 

สินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 ม.ค. 2564 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท เวิลด์เฟล็กซ ์

จ ากดั (มหาชน) 

 ก.พ. 2561- พ.ค. 2561 กรรมการบรหิารความเส่ียง / รกัษาการ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิัทบรหิาร- 

สินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) 

 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์

จ ากดั (มหาชน) 

 

กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน มี.ค. 2562 - เม.ย. 2564 ประธานกรรมการ  บรรษัทประกนัสินเชื่อ 

อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

 ต.ค. 2561 - เม.ย.2564 กรรมการ บรรษัทประกนัสินเชื่อ 

อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท  

ทีเอฟดี เรียลเอสเตท แมนเนจเมนท ์จ ากดั 

 2560 - 2563 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บรษิัท เลเท็กซ ์ซิสเทมส ์จ ากดั (มหาชน) 

 2560 - 2562 กรรมการ บรษิัท เอเบิล้ แอสเสท กรุ๊ป จ ากดั 

 2558 - 2560 กรรมการธนาคาร / ประธานกรรมการ 

บรหิารความเส่ียง / กรรมการบรหิาร / 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดแีละความ 

รบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม / 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 



 

 
 

กิจการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชนก์ับบริษัท 

 

ไม่มี 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 

 

9 ปี 7 เดือน 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 
ในปี 2564 

 

ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 15/15 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการบรหิาร 43/45 ครัง้ 

การมีส่วนได้เสียในลกัษณะดงัต่อไปนี้

กับบริษทั/บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย/
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบนัหรือในชว่ง 2 ปี 

ทีผ่่านมา 

•  ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือ 
    ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 
•  ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) 

•  ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ / สินคา้ / บรกิาร  

    การใหกู้ย้ืมเงินหรือการกูย้ืมเงิน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ชื่อ-สกุล นายพิศษิฐ์ เสรีววิฒันา 
 

อาย ุ  61 ปี 
 

สัญชาต ิ ไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท กรรมการบรษิทั / กรรมการก ากบัดแูลกจิการที่ดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม / 

กรรมการก ากบัความเส่ียง 
 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอเลือกตั้ง กรรมการบรษิัท 
 

การถือหุน้ในบริษทั  ไม่มี 
 

คุณวุฒิ  ปรญิญาโท  Management & Human Relation,  

     Abilene Christian University, Texas, USA 

 ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

การฝึกอบรม - อบรมหลักสูตรวิทยาการจัดการส าหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)  

 รุน่ท่ี 2/2561 โดยสถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

- อบรมหลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program  

 รุน่ท่ี 8/2561 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 200/2558 

 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- อบรมหลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market 

  Intermediaries (CGI) รุน่ท่ี 1/2557 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนั 

 กรรมการบรษิัทไทย 

- อบรมหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที่ 17 

- อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 46/2548 

 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

   



 

 
 

ประสบการณก์ารท างาน 

กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 2564 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 

กรรมการตรวจสอบ  

บรษิัท วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 

 2564 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท / กรรมการก ากบัดแูล 

กิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม / 

กรรมการก ากบัความเส่ียง บรษิทับรหิาร 

สินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
 

กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เจดีฟู้ด จ ากดั (มหาชน) 

 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมไทย - ญ่ีปุ่ น 

 2559 - 2564 กรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพื่อการส่งออก 

และน าเขา้แห่งประเทศไทย 

 2558 - 2559 รองผูอ้  านวยการอาวโุส กลุ่มลงทนุและ 

บรหิารเงิน ธนาคารออมสิน 

 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอส เมดิคอล จ ากดั 

 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท สินแพทย ์บางนา จ ากดั 

 2547 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิัท โรงพยาบาล 

เสรีรกัษ์ จ ากดั 
 

กิจการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชนก์ับบริษัท 
 

ไม่มี 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 
 

1 ปี 

  



 

 
 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 
ในปี 2564 

 

ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 11/11 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง 7/7 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

2/2 ครัง้ 
 

การมีส่วนได้เสียในลกัษณะดงัต่อไปนี้

กับบริษทั/บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย/
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบนัหรือในชว่ง 2 ปี 

ทีผ่่านมา 

•  ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือ 
    ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 
•  ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) 

•  ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ / สินคา้ / บรกิาร  

    การใหกู้ย้ืมเงินหรือการกูย้ืมเงิน) 

 
  



 

 
 

ชื่อ-สกุล นายบณัฑิต อนนัตมงคล 
 

อาย ุ 60 ปี 
 

สัญชาต ิ ไทย 
 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร / กรรมการก ากบัความเส่ียง /  

กรรมการเทคโนโลยี / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอเลือกตั้ง กรรมการบรษิัท 
 

การถือหุน้ในบริษทั  30,000 หุน้ 
 

คุณวุฒิ  ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ (Finance) Stirling University  

 ประเทศองักฤษ 

 ปรญิญาตรี ครุศาสตร ์เคมี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 

การฝึกอบรม - อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  

 รุน่ท่ี 75/2006 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- อบรมหลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) 

 รุน่ท่ี 30/2018 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย  

- อบรมหลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program 

 (ITG) รุน่ท่ี 15/2020 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- อบรมหลกัสตูร Risk Management Program for Corporate 

 Leaders (RCL) รุน่ท่ี 15/2019 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ 

 บรษิัทไทย 

-  หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการส าหรบักรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูของ 

   องคก์รก ากบัดแูล (Regulator) รฐัวิสาหกจิ และองคก์ารมหาชน รุน่ท่ี 19 

-  หลกัสตูรนกับรหิารยทุธศาสตรก์ารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

   ระดบัสงู (นยปส.) รุน่ท่ี 12/2564 



 

 
 

-  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ท่ี 9/2560  

   สถาบนัวิทยาการพลงังาน  

-  หลกัสตูร Leadership Succession Program (LSP) รุน่ท่ี 3/2557  

   มลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาองคก์รภาครฐั (IRDP)  

-  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.)  

   รุน่ท่ี 5/2549 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

-  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูเงินทนุหลกัทรพัย ์(AFC) รุน่ท่ี 6/2537  

   ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

-  อบรมใบอนญุาตผูจ้ดัการกองทนุ ส านกังานคณะกรรมการก ากบั 

   หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์   

-  อบรมใบอนญุาต Certified Financial Analyst (CFA1)  

 

ประสบการณก์ารท างาน   

กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 2564 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั /  กรรมการก ากบัความเส่ียง /

กรรมการเทคโนโลยี / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์

จ ากดั (มหาชน) 

 
 

2563 - 2564 กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดแีละความ 

รบัผิดชอบต่อสงัคม บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์

กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 2562 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร  

บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์

จ ากดั (มหาชน) 

 

กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 2563 - ปัจจบุนั กรรมการก ากบัดแูลดา้นเทคโนโลยี 

สารสนเทศและดิจิทลั บรรษัทประกนั 

สินเชื่ออตุสาหกรรมขนาดย่อม 

 2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการลงทนุ 

กองทนุวายภุกัษ์ 1  



 

 
 

 2560 - 2564 กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ 

บรหิารความเส่ียง / กรรมการตรวจสอบ  

บรษิัท เลเท็กซ ์ซิสเทมส ์จ ากดั (มหาชน) 

 2560 - 2563 กรรมการก ากบัความเส่ียง  

บรรษัทประกนัสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาดย่อม 

 2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 

บรหิารเงินลงทนุ บรรษัทประกนัสินเชื่อ 

อตุสาหกรรมขนาดย่อม 

 2560 - ปัจจบุนั กรรมการพิจารณาลงทนุนวตักรรม 

Bangchak Initiative and Innovation center 

   

กิจการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชนก์ับบริษัท 
 

ไม่มี 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 
 

2 ปี 9 เดือน 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 
ในปี 2564 

 

ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 15/15 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการบรหิาร 45/45 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง 11/12 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

3/3 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการเทคโนโลยี 5/5 ครัง้ 

 

การมีส่วนได้เสียในลกัษณะดงัต่อไปนี้

กับบริษทั/บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย/
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบนัหรือในชว่ง 2 ปี 

ทีผ่่านมา 

•  ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) 

•  ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขาย วตัถดุิบ / สินคา้ / บรกิาร  

    การใหกู้ย้ืมเงินหรือการกูย้ืมเงิน) 

 



 
  

 
 

 

ประวัติของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

 

ชื่อ-สกุล นายฐากร ปิยะพนัธ ์

 

อาย ุ 51 ปี 

 

สัญชาต ิ ไทย 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลือกตั้ง กรรมการบรษิัท (กรรมการอิสระ) 

 

การถือหุน้ในบริษทั  ไม่มี 

 

คุณวุฒิ • •  ปรญิญาโท สาขาการเงิน   
    มหาวิทยาลยัโคโลราโด รฐัเดนเวอร ์สหรฐัอเมรกิา 

• •  ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต 
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

•  
การฝึกอบรม • •  อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  

•  รุน่ท่ี 198 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

• •  อบรมหลกัสตูรนกับรหิารมหานครระดบัสงู 

• •  อบรมหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 17 โดยสถาบนั
 วิทยาการตลาดทนุ  

• •  อบรมหลกัสตูร Black Belt Six Sigma โดย จีอี แคปปิตอล  

•  (ประเทศไทย) 

•  
ประสบการณก์ารท างาน   

กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 2563 - 2564 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

 2560 - 2563 ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซมูเมอร ์ 

และผูบ้รหิารสายงานดิจิทลั แบงกก์ิง้ และ

นวตักรรม ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 

(มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 
(เอกสารประกอบวาระท่ี 6) 



 
  

 
 

 

 2553 - 2555 EVP - Head of Primary Banking  

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

 2550 - 2553 SVP - Head of Secured Loan Department 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

 

กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 2563 - 2564 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิัท อาคเนย์

ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 

 2563 - 2564 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิัท อาคเนย์

ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 2563 - 2564 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิัท อาคเนย์

แคปปิตอล จ ากดั 

 2555 - 2559 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท อยธุยา  

แคปปิตอล เซอรว์ิสเซส จ ากดั 

 2547 - 2550 SVP - Head of Sales and Marketing 

Central Card and Central Personal Loan 

จีอี มนัน่ี ประเทศไทย 

 2544 - 2547 VP - Head of Usage and Loyalty 

Department, Krungsri GE Credit Card 

 

กิจการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนก์ับบริษทั 

 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท/

บริษัทใหญ่/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคล 

ทีอ่าจมีความขดัแย้งในปัจจุบนัหรือในชว่ง 2 ปี 

ทีผ่่านมา 

•  ไม่เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน 

    ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาที่ไดร้บัเงนิเดือนประจ า 

•  ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษา 

    กฎหมาย) 

•  ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกจิ (เช่น การซือ้/ขาย วตัถดุิบ/ 

    สินคา้/บรกิาร การใหกู้ย้ืมเงินหรือการกูย้มืเงิน) 

 



 

 

 

 
 

ประวัติของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชขีองบริษทั 
 

1.  นางสาวรัตนา จาละ 

คุณวุฒิ 
 
 

-  ปรญิญาโท ดา้นการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-  ปรญิญาตรี ดา้นการบญัชี มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
-  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3734 
-  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
 

ประสบการณก์ารท างาน บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
- -  ปี 2542 - ปัจจบุนั    หุน้ส่วนดา้นการสอบบญัชี 
-  

ประสบการณว์ิชาชีพ - -  มีประสบการณใ์นการตรวจสอบบญัชีของบริษัทเอกชน และบริษัทจดทะเบียนในตลาด 
   หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบรษิัทขา้มชาติ 

 

2.  นางสาวสมใจ คุณปสุต 

คุณวุฒิ - -  ปรญิญาโท ดา้นการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- -  ปรญิญาตรี ดา้นการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- -  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4499 
- -  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
-  

ประสบการณก์ารท างาน บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 - -  ปี 2549 - ปัจจบุนั หุน้ส่วนดา้นการสอบบญัชี 

 
ประสบการณว์ิชาชีพ - -  เชี่ยวชาญดา้นการบริหารความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ 

    กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน  
 

3.  นางสาวรัชดา ยงสวัสดิว์าณิชย ์

คุณวุฒิ - -  ปรญิญาโท ดา้นการเงิน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- -  ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
- -  ปรญิญาตรี บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
- -  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4951 
- -  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
-  

ประสบการณก์ารท างาน บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 - -  ปี 2549 - ปัจจบุนั หุน้ส่วนดา้นการสอบบญัชี 

 
ประสบการณว์ิชาชีพ - -  มีประสบการณใ์นการตรวจสอบบญัชี ความเชี่ยวชาญการใหบ้รกิารดา้นรายการธุรกิจ 
 

ทั้งนี ้ผูส้อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขา้งตน้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ 
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4 
(เอกสารประกอบวาระท่ี 8) 



 

วิธีปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect 

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่ประสงคจ์ะเขา้ประชมุผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเอง สามารถด าเนินการไดต้ามขัน้ตอนการยื่นแบบ 
ค ารอ้งเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ดงันี ้

  ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผา่น Web browser ให้เข้าไปที่  https://inet.inventech.co.th/BAM183240R 
หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ       และดำเนนิการตามขัน้ตอนดังภาพ  

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะทีไ่ม่ใช่กรรมการบริษัท ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบลงทะเบยีนยืน่แบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบยีน
วันที่ 22 เมษายน 2565 จนกวา่จะปดิการประชุม 
 

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ 

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ 
มายังบริษทัฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง บริษัทฯ ภายในวนัที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. 

 
บริษัทบริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
สำนักเลขานุการบริษทั  
ชั้นที่ 12 อาคาร บสก. เลขที่ 99  
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม  
2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ 
 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

02-931-9133 

@inventechconnect 

ให้บริการระหว่างวันที่ 8 – 22 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

แจ้งปัญหาการใช้งาน 

.
1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

 .
2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง 

.
3 กรอกข้อมูลตามท่ีระบบแสดง 

.
4  เพื่อยอมรับเง่ือนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม 

 
.

5 กดปุ่ม “ส่งแบบคำร้อง / Request” 
 

.
6 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ 

Username & Password 
 

** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ** 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5 

https://inet.inventech.co.th/BAM183240R


 

  ขั้นตอนการติดตั้ง Webex Meetings 

สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS สำหรับระบบปฏิบัติการ Android 

.
1 เข้า App Store 

.
2 พิมพ์  Webex  Meetings ที่ช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “รับ” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน 

.
4 รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 

.
5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอน

แอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

.
1 เข้า Play Store 

.
2 พิมพ์  Webex  Meetings ที่ช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “ติดตั้ง” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน 

.
4 รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน 

.
5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดง

ไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 

.
1 เข้าเว็บไซต์ https://www.webex.com/downloads.html 

.
2 กดปุ่ม “For Windows (64 bit)/For Windows (32 bit)” เลือกตามระบบปฏิบัติการที่เครื่องของคุณรองรับ 

.
3 คลิกไฟล์ท่ีดาวน์โหลด “webex.msi” เพื่อทำการเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม 

Webex  Meetings 

.
4 กดปุ่ม “Next” เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม 

.
5 รอ สักครู่ ระบบทำการติดตั้งโปรแกรม 

.
6 กดปุ่ม “Finish” เมื่อระบบติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว 

.
7 กดปุ่ม “Agree” เพื่อยอมรับเง่ือนไขในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน 

.
8 พิมพ์ “อีเมลของคุณ” และ กดปุ่ม “Next” เพื่อเข้าใช้งาน 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

.
1 คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมท่ีได้รับจากอีเมล 

.
2 นํา Username และ Password มากรอกหรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
3 กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม 

.
4 กดปุ่ม “รับชมถ่ายทอดสด” 

.
5 กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชม

ถ่ายทอดสดผ่าน Application  Webex  Meetings  ดังนี้ 

.
5.1 กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ทำการยื่นแบบคำร้อง 

.
5.2 กดปุ่ม “Join Now” 

.
5.3 กด “Run a temporary application” 

.
5.4 กดไฟล์ที่ดาวน์โหลด 

.
5.5 กดปุ่ม “Join Event” เพื่อเข้าร่วมประชุม 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

.
5 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน 

Application  Webex  Meetings  ดังนี้ 

.
5.1 กดปุ่ม “Join” 

กรณีไม่เคยเข้าใช้งาน Webex  Meetings  มาก่อนให้ กดปุ่ม “ACCEPT” (กรณีเป็น Android) 
หรือ กดปุ่ม “I Accept” (กรณีเป็น IOS) 
 .

5.2 กรอกชื่อ ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ทำการยื่นแบบคำร้อง 

.
5.3 กด “ตกลง”, “อนุญาต” การเข้าถึงต่าง ๆ ของ Application 

.
5.4 กดปุ่ม “Join” เพื่อเข้าร่วมประชุม 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad 

.
1 กดปุ่ม “Continue” ที่เมนู “Multimedia 

Viewer” 

.
2 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจาก

อีเมล หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
4 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 

.
5 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 

.
6 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

.
7 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียง

ล่าสุดท่ีได้ทําการเลือกลงคะแนน 

.
1 กดที่เมนู “Participants” หรือสัญลักษณ์ 

.
2 กดที่เมนู “Chat” และเลือกที่ข้อความจาก 

Inventech Connect (กรณีเป็น Android) 
หรือ กดที่เมนู “Chat” หรือสัญลักษณ์           
(กรณีเป็น IOS) 

.
3 “กดลิงก์สําหรับการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง” 

.
4 จากนั้นกดปุ่ม “Continue” 

.
5 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล 

หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
6 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
7 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 

.
8 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 

.
9 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

.
10 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุด

ที่ได้ทําการเลือกลงคะแนน 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม          (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ
การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนําไปรวมกับคะแนนเสียงท่ีการประชุมกําหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียง
ลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 



 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การส่งคําถาม” หรือสัญลักษณ์ 
การพิมพ์คำถาม 1 

เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคําถาม 
พิมพ์คําถามแล้ว กด “ส่ง”   

การถามผ่านภาพและเสียง 2 
เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคําถาม 
กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือ
สัญลักษณ์ 
กรอกชื่อที่ใช้บน  Webex 
กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์ 
รอสัญญาณจากเจ้าหน้าท่ีในการให้คิวถามคำถามทางช่อง Chat 

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ 
 1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ 
     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ) 
     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps 
     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps 
 2. อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้ 
     - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android 
     - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 
 3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari 

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน 
ยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request 

1 คู่มือการติดตั้ง 
Application Webex Meetings 

2 คู่มือการใช้งาน 
ระบบ Inventech Connect 

3 



 

ผังแสดงขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(e-Meeting) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข้าไปท่ี 
เว็บไซต์ https://inet.inventech.co.th/BAM183240R 

กรอกข้อมูลสำหรับยื่นแบบคำร้อง 
(e-Request) 

ส่งแบบคำร้อง 

เจ้าหน้าที่พิจารณา 
อนุมัติคำร้อง 

แจ้งผลการอนุมัติผ่านอีเมลและนำส่งลิงก์ 
สำหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 
(e-Register) 

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง 
(e-Voting) 

ผ่าน Cisco Webex 

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผู้ถือหุ้นว่าได้รับแบบคำร้อง 
และกำลังดำเนินการตรวจสอบ 

* ขั้นตอนนี้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม 

ผู้ถือหุ้นแก้ไขและส่งเอกสาร 
เพิ่มเติม 

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบคำร้อง 

ไม่ผ่านการอนุมัติ ผ่านการอนุมัติ 
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หมายเหตุ 
1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม 
2. กรณีออกจากการประชุม 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ
ออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง 
 



 

เอกสารหรือหลักฐานทีต่อ้งแสดงเพือ่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 

 

 (1) บุคคลธรรมดา 

  • กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

   (ก) ผูถื้อหุน้สญัชาติไทย:  

- ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกใหท้ี่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรขา้ราชการ 
ใบขบัขี่ หรือบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ 

   (ข) ผูถื้อหุน้สญัชาติต่างประเทศ:  

- ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 

   • กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

   (ก) ผูถื้อหุน้สญัชาติไทย:  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูถื้อหุน้  

- เอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่ หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ 
ใบขับขี่ บัตรพนักงานรฐัวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูร้บัมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของ 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

- หนงัสือมอบฉันทะกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อของผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

   (ข) ผูถื้อหุน้สญัชาติต่างประเทศ:  

- ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 

- ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ ใบขบัขี่ 
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของ  
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

- หนงัสือมอบฉนัทะกรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อของผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (2) นิติบุคคล หรือ คัสโตเดียน (Custodian) 

   • กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ทีเ่ป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

    (ก) นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:  

- หนงัสือรบัรองนิติบคุคล ออกไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

- ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกใหท้ี่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรขา้ราชการ 
ใบขับขี่  บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการถือสัญชาติต่างประเทศ)  
ของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่จะเขา้ประชมุ 

   (ข) นิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:  

- หนังสือรับรองนิติบุคคลและหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะต้อง  
มีรายละเอียดระบุชื่อนิติบุคคล ผู้มีอ  านาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือขอ้จ ากัด
อ านาจในการลงลายมือชื่อและที่ตัง้ส านกังานใหญ่  

- ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกใหท้ี่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรขา้ราชการ 
ใบขบัขี่ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผูกพนันิติบคุคล
เป็นผูถื้อสญัชาติต่างประเทศ) ของผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผกูพนันิติบคุคล 

   • กรณีนิติบุคคลทีเ่ป็นผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

    (ก) นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:  

- หนงัสือรบัรองนิติบคุคล ออกไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

- ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกใหท้ี่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรขา้ราชการ 
ใบขบัขี่ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผูกพนันิติบคุคล
เป็นผูถื้อสญัชาติต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่ไดล้งลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉนัทะ  

- ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกใหท้ี่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรขา้ราชการ 
ใบขบัขี่ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผูร้บัมอบฉันทะถือสญัชาติต่างประเทศ) 
ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

- หนังสือมอบฉันทะกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อของผูม้ีอ  านาจของนิติบุคคลดังกล่าว 
ในฐานะผูม้อบฉนัทะและของผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  

    (ข) นิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:  

- หนังสือรับรองนิติบุคคลและหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะต้อง 
มีรายละเอียดระบุชื่อนิติบุคคล ผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผูกพนันิติบุคคลและเงื่อนไขหรือขอ้จ ากดั
อ านาจในการลงลายมือชื่อและที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

- ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ 
ใบขับขี่ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอ  านาจลงลายมือชื่อผูกพัน  
นิติบคุคลเป็นผูถื้อสญัชาติต่างประเทศ) ของผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผกูพนันิติบคุคล 



 

- ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ 
ใบขับขี่  บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะถือสัญชาติ
ต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉันทะ 

- หนงัสือมอบฉนัทะกรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อของผูม้ีอ  านาจของนิติบคุคลดงักล่าว
ในฐานะผูม้อบฉนัทะและของผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  

   • กรณีคัสโตเดียน (Custodian) 

- หนงัสือรบัรองนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) 

- หนงัสือยืนยนัหรือส าเนาใบอนญุาตการประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

- ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกใหท้ี่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรขา้ราชการ 
ใบขบัขี่ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผูกพนันิติบุคคล
เป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้มีอ  านาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลของคัสโตเดียน 
(Custodian) 

- หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือ
มอบฉนัทะแทน 

- เอกสารหรือหลกัฐานของผูถื้อหุน้ท่ีมอบอ านาจใหค้สัโตเดียน (Custodian) 

- ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหท้ี่ยังไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ 
ใบขบัขี่ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผูร้บัมอบฉนัทะถือสญัชาติต่างประเทศ) 
ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. กรอกข้อความถูกตอ้งครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอ  านาจของ 
นิติบคุคลดงักล่าวในฐานะผูม้อบฉนัทะและของผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

หมายเหตุ:  

(1) กรณีส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง จะตอ้งมีการรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูถื้อบตัรหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางนัน้ 

(2) ส าหรบัส าเนาเอกสารหนงัสือรบัรองนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใหร้บัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจของ
นิติบคุคลนัน้  

(3) ส าหรบัหนังสือรบัรองนิติบุคคลและหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศซึ่งเป็น
เอกสารที่จดัท าขึน้ในต่างประเทศ หรือส าเนาของเอกสารดงักล่าว ตอ้งรบัรองลายมือชื่อโดยโนตารีพบับลิค  หรือสถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่จัดท าเอกสาร โดยมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันประชุม ในกรณีที่เอกสารดังกล่าวเป็น
ภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพรอ้มกันดว้ย 
และรบัรองความถกูตอ้งของค าแปลโดยผูม้ีอ  านาจของนิติบคุคลดงักล่าว 

(4) กรณีมีปัญหาโตแ้ยง้ในเรื่องความถูกตอ้งสมบูรณข์องหนังสือมอบฉันทะ ใหป้ระธานคณะกรรมการหรือผูท้ี่ประธานคณะกรรมการ
มอบหมายเป็นผูช้ีข้าด 

(5) บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น  ทั้งนี ้เพื่ออ านวย 
ความสะดวกกบัท่านผูถื้อหุน้ บรษิัทไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์ไวใ้หใ้นวนัประชมุดว้ยแลว้ 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

(แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 
 

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

(1) ขา้พเจา้...............................................................................................................สญัชาติ................................... 
อยู่บา้นเลขท่ี................................................. ถนน..............................................ต าบล/แขวง............................................ 
อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์.........................................                     

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทับริหารสนิทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)  
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม....................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................................เสียง  ดงันี ้

 หุน้สามญั...............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................................................เสียง  
 หุน้บรุมิสิทธิ............................................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................................................เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้  
   1. นายวสันต ์เทียนหอม กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน อาย ุ67 ปี อยู่เลขที่ 99 ถนนสรุศกัดิ์ แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ 

   2. นางมณีรตัน์ ศรีเสาวชาติ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบต่อสังคม 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 64 ปี อยู่เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ 

   3.  .............................................................................................................................................. อ า ยุ………….….... ปี                                                                             
อยู่บา้นเลขท่ี........................................................ถนน.................................ต าบล/แขวง............................. 

 อ าเภอ/เขต.........................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย.์.......................... 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้  ในการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการ
ประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนกิส ์พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 

 ลงชื่อ..............................................................ผูม้อบฉนัทะ 

 (  ) 

 ลงชื่อ..............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ( ) 

 ลงชื่อ..............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ( ) 

 ลงชื่อ..............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ( ) 
หมายเหตุ  
ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.  
(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชดัเจนตำยตัว) 

 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้................................   เขียนที่ .................................................................... 

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

(1)    ขา้พเจา้ ............................................................................................. สญัชาติ ....................................  
อยู่บา้นเลขท่ี ................................... ถนน .......................................... ต าบล/แขวง ...................................................  
อ าเภอ/เขต ..................................................จงัหวดั ......................................... รหสัไปรษณีย ์................................... 

(2)    เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทับริหำรสนิทรัพย ์กรุงเทพพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) 

โดยถือหุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้รวม................................ หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................. เสียง  

 (3)    ขอมอบฉนัทะให ้   

   1. นายวสนัต ์เทียนหอม กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน อาย ุ67 ปี อยู่เลขที่ 99 ถนนสรุศกัดิ์ แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ 

   2. นางมณีรตัน ์ศรีเสาวชาติ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 64 ปี อยู่เลขท่ี 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม  
เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ 

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

อยู่บา้นเลขท่ี ................................ถนน ......................................... ต าบล/แขวง ................................................ อ าเภอ/เขต 
........................................... จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย.์.................................  

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ในวันศุกรท์ี่ 22 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดว่าดว้ย
การประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

 (4)    ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วำระที ่1   รับทรำบรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที ่27 เมษำยน 2564 

เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งมีการลงมต ิ

วำระที ่2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2564 

    เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งมีการลงมต ิ
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  วำระที ่3 พิจำรณำอนุมตัิงบแสดงฐำนะกำรเงนิ และงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ ส ำหรับปี สิน้สุด 
วันที ่31 ธันวำคม 2564 

     (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

             (ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

  วำระที ่4 พิจำรณำอนุมตักิำรจัดสรรเงนิก ำไร ส ำหรับปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 และกำรจ่ำยเงนิปันผล 

     (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

             (ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

  วำระที ่5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบก ำหนดออกตำมวำระ 

     (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

             (ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

(1) นำยบรรยง วิเศษมงคลชัย 

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

(2) นำยพิศิษฐ ์เสรีวิวัฒนำ  

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

(3) นำยบัณฑติ อนันตมงคล 

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วำระที ่6 พิจำรณำเพิ่มจ ำนวนกรรมกำรบริษัทจำก 10 ท่ำน เป็น 11 ท่ำน และเลือกตั้งกรรมกำรบริษทั 

ทีเ่พิ่มขึน้ 

     (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

             (ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

  วำระที ่7 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 

     (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

             (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 
 



  

 
 

 

วำระที ่8 พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2565 

     (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

             (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     วำระที ่9 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี)  

     (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

             (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่า 
การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 

(6)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

      ลงชื่อ ..................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
              ( ..................................................................) 
      ลงชื่อ ..................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
               ( ............................................................... ) 
       ลงชื่อ ................................................................. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
               ( ................................................................ ) 

ลงชื่อ ................................................................. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
               ( ................................................................ ) 
 
หมายเหตุ 

1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือ 
มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ  



  

 
 

 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 

   การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ในวันศุกรท์ี ่22 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  
 

  วาระท่ี.......................เรื่อง ......................................................................................................................   

          (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี.......................เรื่อง ......................................................................................................................  

          (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี.......................เรื่อง ......................................................................................................................   

          (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี.......................เรื่อง ......................................................................................................................  

          (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี.......................เรื่อง ......................................................................................................................   

          (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  

 



  
 

 

 
 

 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.   
(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุน้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้) 
      

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 เขียนที่ ………………………………………. 

 วนัท่ี ………... เดือน ………………………….. พ.ศ. ……… 
 (1)  ขา้พเจา้ ……………………………………………………………….………..………………………………….. 

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

อ าเภอ/เขต …………….……..…………จงัหวดั ………………………………รหสัไปรษณีย ์……………..……...….….……. 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้  (Custodian)  ใหก้บั……….………..……………………..………………... 
ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัทบริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ................................. หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั....................................เสียง  ดงันี ้
  หุน้สามญั ............................................. หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................................. เสียง  
 หุน้บรุมิสทุธิ ........................................ หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................................. เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้  
   1. นายวสันต ์เทียนหอม กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน อาย ุ67 ปี อยู่เลขที่ 99 ถนนสรุศกัดิ์ แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ 

  2.  นางมณีรตัน ์ศรีเสาวชาต ิกรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 64 ปี อยู่เลขที่ 99 ถนนสรุศกัดิ์ แขวงสีลม  

เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ 

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

อยู่บา้นเลขที่............................................ ......ถนน.............................ต าบล/แขวง.............................

อ าเภอ/เขต.........................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย.์.......................... 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนด 
ว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

 

 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

     มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

     มอบฉนัทะบางส่วน  คือ 

    หุน้สามญั ..........................................หุน้   และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้......................................... เสียง 

   หุน้บรุมิสทุธิ .......................................หุน้  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้......................................... เสียง 

   รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด .............................................. เสียง       

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
 

สิ่งที่สง่มาดว้ย 6 



  
 

 

 
 

   

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 
 

        วาระที ่1   รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที ่27 เมษายน 2564 

     เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งมีการลงมต ิ

        วาระที ่2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 

เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งมีการลงมต ิ

       วาระที ่3  พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี สิน้สุด 
      วันที ่31 ธันวาคม 2564 

           (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

    เห็นดว้ย.........................เสียง   ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง  งดออกเสียง.................. เสียง 

    วาระที ่4  พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรเงนิก าไร ส าหรับปี สิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 และ 
       การจ่ายเงนิปันผล 

           (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

    เห็นดว้ย.........................เสียง   ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง  งดออกเสียง.................. เสียง 

       วาระที ่5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 

           (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
 

การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
(1) นายบรรยง วิเศษมงคลชัย 

  เห็นดว้ย.........................เสียง   ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง  งดออกเสียง.................. เสียง 
(2) นายพิศิษฐ ์เสรีวิวัฒนา  

  เห็นดว้ย.........................เสียง   ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง  งดออกเสียง.................. เสียง 
 (3)  นายบัณฑติ อนันตมงคล 
  เห็นดว้ย.........................เสียง   ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง  งดออกเสียง.................. เสียง 
  
  วาระที ่6  พิจารณาเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัทจาก 10 ท่าน เป็น 11 ทา่น และเลือกตั้งกรรมการ

บริษัททีเ่พิ่มขึน้ 

           (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

    เห็นดว้ย.........................เสียง   ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง  งดออกเสียง.................. เสียง 



  
 

 

 
 

      วาระที ่7  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

           (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

    เห็นดว้ย.........................เสียง   ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง  งดออกเสียง.................. เสียง 
 

       วาระที ่8  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 
           (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

    เห็นดว้ย.........................เสียง   ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง  งดออกเสียง.................. เสียง 
 

    วาระที ่9   เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

           (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

    เห็นดว้ย.........................เสียง   ไม่เห็นดว้ย..........................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้  ใหถ้ือว่า 
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้  

 

(6)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ 
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
      ลงชื่อ ..................................................................... ผูม้อบฉนัทะ 
               ( .................................................................... ) 
      ลงชื่อ ......................................................................ผูร้บัมอบฉันทะ 
               ( .................................................................... ) 
      ลงชื่อ ......................................................................ผูร้บัมอบฉันทะ 
               ( .................................................................... ) 
      ลงชื่อ ..................................................................... ผูร้บัมอบฉันทะ 
               ( .................................................................... ) 
หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถ้ือหุน้ท่ีปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน ไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ตามแนบ  



  
 

 

 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 
 
  การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัทบริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน)  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันศุกรท์ี ่22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

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

      วาระท่ี ..........................   เรื่อง .............................................................................................................  
          (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

    เห็นดว้ย.......................เสียง   ไม่เห็นดว้ย..........................เสียง  งดออกเสียง....................เสียง

    

    วาระท่ี ..........................   เรื่อง .............................................................................................................   
          (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

    เห็นดว้ย.......................เสียง   ไม่เห็นดว้ย..........................เสียง  งดออกเสียง....................เสียง 

 
      วาระท่ี ..........................   เรื่อง .............................................................................................................   

          (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

    เห็นดว้ย.......................เสียง   ไม่เห็นดว้ย..........................เสียง  งดออกเสียง....................เสียง 

    
    วาระท่ี ..........................   เรื่อง .............................................................................................................   

          (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

    เห็นดว้ย.......................เสียง   ไม่เห็นดว้ย..........................เสียง  งดออกเสียง....................เสียง 

 
  



Registration Number / Tax ID Number 0107538000037 

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 
1. นายวสันต ์เทยีนหอม  
 อาย ุ67 ปี 

 กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา 
 และพิจารณาค่าตอบแทน 
 
 ที่อยู่ที่ติดต่อได ้เลขที่ 99 ถนนสรุศกัดิ์ แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 
 
 ประวตัิการศกึษา  
 1. ปรญิญาโททางกฎหมาย สาขา International Banking Laws,  
  Boston University สหรฐัอเมรกิา 
 2. ปรญิญาตรี คณะนิติศาสตร ์(เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 3. เนติบณัฑิตไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมาย แห่งเนติบณัฑิตยสภา 
 
 การฝึกอบรม   
 1. อบรมหลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ท่ี 39/2012   
  โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

2. อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
รุน่ที่ 3/2000 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 
 ประวตัิการท างาน 

 2563 ประธานกรรมการตรวจสอบ บรรษัทประกนัสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาดย่อม 
 2560 - 2563 กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการดา้นการก ากบัดแูลกจิการท่ีดีและ 
  การแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคม บรรษัทประกนัสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาดย่อม 
 2554 - 2558 รองเลขาธิการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย  ์ 
 
 ต าแหน่งงานอื่นในปัจจบุนั 
 1. ที่ปรกึษาและผูเ้ชี่ยวชาญ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 2. กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชั่น (เอเชยี) จ ากดั 
 
 การถือหุน้ในบรษิัท  
 - ไม่มี - 
 
 ส่วนไดเ้สียในการประชมุ 
 - ไม่มี - 
  

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 7  



 
  

 

 
2. นางมณีรัตน ์ศรีเสาวชาติ   
 อาย ุ64 ปี 
 กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบ 
 ต่อสงัคม / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
 ที่อยู่ที่ติดต่อได ้เลขที่ 99 ถนนสรุศกัดิ์ แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 
 
 ประวตัิการศกึษา  
 1. MBA (Accounting) Illinois Institute of Technology, Chicago, Illinois สหรฐัอเมรกิา 
 2. ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 
 การฝึกอบรม   

1. อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี150/2018  
โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

2. อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 272/2018 
โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

3. อบรมหลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 33/2019 
โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

4. อบรมหลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุน่ท่ี 10/2020 
โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 
 ประวตัิการท างาน 
 2558 - 2560   ผูอ้  านวยการสภาวิชาชีพบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์
 2555 - 2559  เลขาธิการ สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี แห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 
 ต าแหน่งงานอื่นในปัจจบุนั 
 - ไม่มี -  
 
 การถือหุน้ในบรษิัท  
 - ไม่มี - 
 
 ส่วนไดเ้สียในการประชมุ 
 - ไม่มี - 



 
 

 
 

 

ข้อบังคับของบริษทัเฉพาะสว่นทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุน้และการออกเสียงลงคะแนน 

 ข้อ 17. เวน้แต่ที่ไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ 21. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรดงัต่อไปนี ้
(1)  ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหนึ่งหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
(2)  ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ แต่ทั้งนี ้ต้องไม่เกินจ ำนวน  
   กรรมกำรท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
(3)  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมำกกว่ำหนึ่งคนเป็นกรรมกำร ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่  
   บุคคลแต่ละท่ำนนั้นได้เท่ำกับจ ำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี ้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด  
   มำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(4)  บุคคลซึ่งไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ไดร้ับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำร  
   ที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน  
   เกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงเลือกตั้งในครัง้นั้น ให้ประธำนในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชีข้ำดเพื่อให้ได้ 
   จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

 ข้อ 18. ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ออกจำกต ำแหน่ง ถ้ำจ ำนวน
กรรมกำรจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำม (3) ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสำม (1/3) 
 กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหใ้ชว้ิธีจบัสลำกกันว่ำผูใ้ดจะ
ออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรท่ีออกตำมวำระนัน้อำจ
ไดร้บัเลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได ้

  ข้อ 21. ในกรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำรเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยเขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป  
เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลือนอ้ยกว่ำสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งไดร้บัเลือกใหเ้ป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พียง  
เท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรท่ีตนแทนนัน้ 
 มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนกรรมกำร 
ที่ยงัเหลืออยู่ 
 ในกรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงจนจ ำนวนกรรมกำรเหลือนอ้ยกว่ำจ ำนวนที่จะเป็นองคป์ระชมุ ใหก้รรมกำรที่เหลืออยู่
จดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้เพื่อเลือกตัง้กรรมกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำงทัง้หมดนัน้ภำยในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนัที่จ  ำนวนกรรมกำร
ว่ำงลงจนเหลือน้อยกว่ำจ ำนวนที่จะเป็นองคป์ระชุม และบุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนอยู่ในต ำแหน่งเพียงเท่ำวำระที่  
ยงัเหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่งตนแทน 

 ข้อ 31. ใหม้ีกำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปีภำยในส่ี (4) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบัญชี
ของบริษัท ณ ทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ของส ำนกังำนใหญ่ จงัหวดัใกลเ้คียง หรือสถำนท่ีอื่นใดตำมที่ประธำนกรรมกำรจะเห็นสมควร
และกำรประชมุครำวอื่นบรรดำที่มีนอกจำกนี ้เรียกว่ำ กำรประชมุวิสำมญั 
 ข้อ 32. คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมค วร หรือ 
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลำยคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ ( 10) ของจ ำนวนหุ้นที่จ  ำหน่ำยได้ทั้งหมด  
จะเขำ้ชื่อกนัท ำหนงัสือขอใหค้ณะกรรมกำรเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมวิสำมญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุรื่องและเหตผุลในกำร
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ที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่ำวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ีกำรประชุมผูถื้อหุน้ภำยในส่ีสิบหำ้ 
(45) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจำกผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่จดัใหม้ีกำรประชุมภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคหนึ่ง ผูถื้อหุน้ทัง้หลำยซึ่ง เขำ้ชื่อกัน
หรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ  รวมกันไดจ้ ำนวนหุน้ตำมที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ำยในส่ีสิบหำ้ (45) วนั นบัแต่วนัครบก ำหนด
ระยะเวลำตำมวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่ำเป็นกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรับผิดชอบ
ค่ำใชจ้่ำยอนัจ ำเป็นท่ีเกิดจำกกำรจดัใหม้ีกำรประชมุและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 

 ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุน้ตำมวรรคสองครัง้ใดจ ำนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมำ
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 103 ผู้ถือหุ้นตำมวรรคสองตอ้งร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่ 
เกิดจำกกำรจดัใหม้ีกำรประชมุครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

 ข้อ 33. ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขำ้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด และจ ำนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรำยจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตำมที่
ปรำกฏในทะเบียนผูถื้อหุน้ในวนัเดียวกัน ทัง้นี ้สิทธิของบุคคลดงักล่ำวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือน แมว้่ำทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ  
วนัประชมุผูถื้อหุน้จะมีขอ้มลูเปล่ียนแปลงแลว้ 

 วนัท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งตอ้งเป็นวนัท่ีล่วงหนำ้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ไม่เกินสองเดือน 

 ข้อ 34. ในกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ไม่ว่ำเป็นกำรประชุมสำมญั หรือกำรประชุมวิสำมัญ ใหค้ณะกรรมกำรจดัท ำ
หนังสือนัดประชุม ระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรำยละเอียด  
ตำมสมควร โดยระบุว่ำเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจำรณำ รวมทัง้ควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่อง
ดังกล่ำว และจัดส่งใหผู้ถื้อหุน้และนำยทะเบียนทรำบไม่นอ้ยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวนัประชุม หรือไม่นอ้ยกว่ำระยะเวลำอื่นใด
ส ำหรับเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ และให้โฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุม  
ในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกนัสำม (3) วนั และไม่นอ้ยกว่ำสำม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย 

 ค ำบอกกล่ำวที่ส่งใหบ้รรดำผูถื้อหุน้นัน้ใหส่้งโดยทำงไปรษณียล์งทะเบียน 

 ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นอำจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภำวะแลว้เข้ำประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได ้หนังสือ  
มอบฉันทะต้องลงวันที่และลำยมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตำมแบบที่นำยทะเบียนก ำหนด โดยมี
รำยละเอียดอย่ำงนอ้ยดงัต่อไปนี ้

(ก) จ ำนวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยู่ 
(ข) ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 
(ค) ครัง้ที่ของกำรประชมุที่มอบฉนัทะใหเ้ขำ้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 หนงัสือมอบฉันทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธำนกรรมกำรหรือผูท้ี่ประธำนกรรมกำรก ำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้บัมอบ
ฉนัทะเขำ้ประชมุ 

 ข้อ 36. กรณีที่มีกำรมอบฉนัทะ บคุคลทัง้ที่เป็นผูถื้อหุน้และไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุ้น ที่ไดร้บัมอบฉนัทะย่อมมีสิทธิออกเสียง
ตำมจ ำนวนที่ไดร้บัมอบฉนัทะนอกเหนือจำกกำรออกเสียงส่วนตวัในกรณีที่ตนเป็นผูถื้อหุน้ 



 
 

 
 

 ข้อ 37. ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ทุกครัง้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจำกผูถื้อหุน้ (ถำ้มี) มำประชุมไม่นอ้ยกว่ำ
ยี่สิบหำ้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ ำนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำหนึ่งในสำม 
(1/3) ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลำนดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ ำนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมำเขำ้ร่วม
ประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตำมที่ก ำหนดไว ้หำกกำรประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพรำะผูถื้อหุน้รอ้งขอ กำรประชมุนัน้เป็นอนัระงบั
ไป ถำ้กำรประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นกำรเรียกประชมุเพรำะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชมุไปยงั 
ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ำเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในกำรประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่ำจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 ข้อ 38. ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธำนกรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุม ถำ้ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ถำ้มีรองประธำนกรรมกำร ใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถำ้ไม่มีรองประธำนกรรมกำร 
หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชมุ 

 ข้อ 39. ประธำนในที่ประชมุผูถื้อหุน้มีหนำ้ที่ควบคมุกำรประชมุใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบรษิัทว่ำดว้ยกำรประชุม 
ในกำรนีต้อ้งด ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปตำมล ำดับระเบียบวำระที่ก ำหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม เวน้แต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปล่ียนล ำดบัระเบียบวำระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุ 

 ในกรณีที่ที่ประชมุพิจำรณำเรื่องตำมล ำดบัระเบียบวำระไม่เสรจ็ตำมวรรคหนึ่ง หรือพิจำรณำเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอไม่เสร็จ
ตำมวรรคสอง แลว้แต่กรณี และจ ำเป็นตอ้งเล่ือนกำรพิจำรณำ ใหท้ี่ประชมุก ำหนดสถำนที่ วัน และเวลำที่จะประชุมครัง้ต่อไป 
และใหค้ณะกรรมกำรส่งหนงัสือนดัประชมุ โดยระบสุถำนที่ วนั เวลำและระเบียบวำระกำรประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ำเจ็ด (7) 
วันก่อนวันประชุม ทั้งนี ้ให้โฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพต์ิดต่อกันสำม (3) วัน และไม่น้อยกว่ำสำม (3) วัน 
ก่อนวนัประชมุดว้ย 

 ข้อ 40. เวน้แต่จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในขอ้บังคับนี ้กำรออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ไม่ว่ำจะเป็นกำร
ออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือโดยกำรลงคะแนนลับนั้น ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ผู้ถือหุ้นรำยใดมีส่วนได้เสีย 
เป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้รำยนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจำกกำรออกเสียงเลือกตัง้กรรมกำร และมติของ 
ที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียง
 เท่ำกนั ใหป้ระธำนในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้ำด 
(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
 ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบรษิัททัง้หมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) กำรซือ้หรือรบัโอนกิจกำรของบรษิัทมหำชนจ ำกดัหรือบรษิัทจ ำกดัมำเป็นของบรษิัท 
(ค) กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส  ำคัญ  
 กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท  หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมี
 วตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทนุกนั 
(ง) กำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิหรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 
(จ) กำรเพิ่มหรือลดทนุของบรษิัท หรือกำรออกหุน้กูเ้พื่อเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป 
(ฉ) กำรควบหรือเลิกบรษิัท 



 
 

 
 

 ข้อ 41. กิจกำรอนัท่ีประชมุสำมญัประจ ำปีพึงกระท ำอย่ำงนอ้ยมีดงันี ้
(1)  รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรที่ เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี  
   ที่ผ่ำนมำ  
(2)  พิจำรณำและอนมุตัิงบแสดงฐำนะกำรเงินและบญัชีก ำไรขำดทนุของบรษิัทในรอบปีบญัชีที่ผ่ำนมำ 
(3) พิจำรณำจดัสรรเงินก ำไร กำรจ่ำยเงินปันผลและกำรจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย 
(4)  พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ และก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
(5)  พิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชี 
(6)  กิจกำรอื่น ๆ 

 ข้อ 42. ในกรณีที่บริษัทตกลงเขำ้ท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือมีกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัยท์ี่ส  ำคญัของ
บริษัทตำมหลักเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์ใหบ้ริษัทปฏิบตัิตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
ที่ก ำหนดไวใ้นเรื่องนัน้ ๆ ดว้ย 

 ข้อ 44. บริษัทตอ้งจัดใหม้ีกำรท ำและเก็บรกัษำบัญชี ตลอดจนกำรสอบบัญชี ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนั้น และ  
ตอ้งจัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินและบัญชีก ำไรขำดทุนอย่ำงนอ้ยครัง้หนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของ
บริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีเพื่อพิจำรณำอนุมตัิงบแสดงฐำนะกำรเงินและบัญชีก ำไร
ขำดทนุนี ้ในกรณีนี ้คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบงบแสดงฐำนะกำรเงินและบญัชีก ำไรขำดทนุนัน้ใหเ้สร็จก่อน
น ำเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำและอนมุตัิในกำรประชมุสำมญัประจ ำปี 

 ข้อ 47. ใหท้ี่ประชุมสำมญัประจ ำปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และใหก้ ำหนดจ ำนวนเงินค่ำตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีนัน้ 
ผูส้อบบญัชีซึ่งพน้จำกต ำแหน่งไปแลว้นัน้มีสิทธิที่จะไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขำ้มำรบัต ำแหน่งไดอ้ีก ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมกำร 
พนกังำน ลกูจำ้ง หรือผูด้  ำรงต ำแหน่งหนำ้ที่ใด ๆ ในบริษัท ทัง้นี ้บริษัทตอ้งจดัใหม้ีกำรหมนุเวียนผูส้อบบญัชีตำมหลกัเกณฑ์ 
ที่ก ำหนดไวใ้นกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรือกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
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