
การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563

บริษัทบริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)

วนัศุกร์ที ่19 มถุินายน 2563 เวลา 14.00 น.
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นายบรรยง วเิศษมงคลชัย
• กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการบริหาร
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นายวสันต์ เทียนหอม
• กรรมการอสิระ 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน
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นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
• กรรมการอสิระ 
• กรรมการตรวจสอบ 
• ประธานคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง
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นางสาววไิล ตันตินันท์ธนา
• กรรมการ 
• ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี
และความรับผดิชอบต่อสังคม 

• กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
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นายบัณฑิต อนันตมงคล
• กรรมการ 
• กรรมการบริหาร
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นายยศ กมิสวสัดิ์
• กรรมการอสิระ 
• กรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการก ากบัความเส่ียง
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นางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ
• กรรมการอสิระ 
• กรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละ
ความรับผดิชอบต่อสังคม
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นายสาทร โตโพธ์ิไทย
• กรรมการ
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นายสมพร มูลศรีแก้ว
• กรรมการ 
• กรรมการบริหาร 
• กรรมการก ากบัความเส่ียง 
• กรรมการผู้จัดการใหญ่
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นายพงศธร มณีพมิพ์
• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายพฒันาสินทรัพย์และ
จ าหน่ายทรัพย์ภูมิภาค 

• เลขานุการบริษทั

นายชูพงษ์ โภคะสวสัดิ์
• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายพฒันาสินทรัพย์ ส านักงานใหญ่

นายสมบุญ เรืองสุรเกยีรติ
• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายจ าหน่ายทรัพย์

สายธรุกิจ
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สายสนบัสนนุ

นายสมชาย ธนุรักษ์ไพโรจน์
• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายสนับสนุนธุรกจิ

นายสันธิษณ์ วฒันกลุ
• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายสนับสนุนการปฏิบัตงิาน

• ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบ
สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ
หรือ CFO

นายวีรเวช ศิริชาติไชย
• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายสนับสนุนองค์กร
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หลกัเกณฑ์และวธีิการลงคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผูถ้ือหอหุ้น
แต่ละรายจะมี เสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีถือหออยู่หรห อรับมอบฉันทะมา 
โดยสามารถือออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรหองดออกเสียงเพียงอยา่งใด
อยา่งหน่ึงเท่านั้น ผูถ้ือหอหุ้นรายใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มี
สิทธิออกเสียงในวาระนั้น
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หลกัเกณฑ์และวธีิการลงคะแนนเสียง (ต่อ)
2. ในการลงคะแนนเสียง ผูด้  าเนินการประชุมจะเรียนถือามในทุก ๆ วาระว่ามีผูค้ดัคา้น

หรหองดออกเสียงหรหอไม่ ถือา้ไม่มี จะสรุปในวาระนั้น ๆ  วา่ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์
อนุมติัตามท่ีเสนอ แต่ถือา้มีผูใ้ดประสงคจ์ะคดัคา้น หรหองดออกเสียง ขอให้ผูถ้ือหอหุ้น
เฉพาะท่านท่ีประสงคจ์ะคดัคา้น หรหองดออกเสียงนั้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ี
ไดรั้บ ณ จุดลงทะเบียน และขอใหท่้านส่งบตัรลงคะแนนใหที้มงานของบริษทั ซ่ึงจะ
ไปเกบ็บตัรลงคะแนนจากท่านและน ามานบัและสรุปผลคะแนน 
ส าหรับท่านท่ีไม่คดัคา้น หรหอไม่งดออกเสียง บริษทัจะถือหอว่าท่านอนุมติัตามท่ีเสนอ
ทั้งน้ี ส าหรับท่านท่ีลงคะแนนเห็นดว้ย ขอให้ท่านคหนบตัรลงคะแนนท่ีเห็นดว้ยนั้น
ใหบ้ริษทัเพห่อเป็นขอ้มูลพร้อมกนัทั้งหมดเมห่อเสร็จส้ินการประชุม 15



หลกัเกณฑ์และวธีิการลงคะแนนเสียง (ต่อ)
3. ส าหรับผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงผูม้อบฉันทะไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนน

มาในหนงัสหอมอบฉนัทะแลว้นั้น ไม่ตอ้งลงคะแนนในบตัรลงคะแนนอีก 
เนห่องจากบริษัทได้ท าการบันทึกคะแนนเสียงตามท่ีระบุในหนังสหอ
มอบฉนัทะเรียบร้อยแลว้

4. ส าหรับการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถือา้มี) ออกจากจ านวน
เสียงท่ีมาประชุมทั้ งหมด และส่วนท่ีเหลหอจะถือหอว่าเป็นคะแนนเสียงท่ี
เห็นดว้ย โดยบตัรเสียจะนับจากบตัรท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและ
งดออกเสียงเท่านั้น 16



หลกัเกณฑ์และวธีิการลงคะแนนเสียง (ต่อ)
กรณีท่ีถือหอเป็นบตัรเสีย
(1) การลงคะแนนเสียงเกินกวา่ 1 ประเภทความเห็น ยกเวน้ การลงคะแนนเสียงของผูรั้บ

มอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศท่ีแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้

(2) การแกไ้ข หรหอขีดฆ่าการลงคะแนน โดยผูถ้ือหอหุ้นหรหอผูรั้บมอบฉันทะมิไดล้งนาม
ก ากบัไว้

(3) การขีดฆ่าบตัรทั้งบตัร
(4) บตัรลงคะแนนท่ีช ารุดในสภาพท่ีไม่สามารถืออ่านผลได้
(5) กรณีอห่น ๆ ท่ีเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าไม่สามารถือระบุได้ว่าผูถ้ือหอหุ้นจะใช้สิทธิออกเสียง

อยา่งไร
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หลกัเกณฑ์และวธีิการลงคะแนนเสียง (ต่อ)

5. เพห่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในวาระท่ี 5 เรห่องพิจารณาอนุมติัเลหอกตั้งกรรมการแทน
กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ขอให้ท่านผูถ้ือหอหุ้นทั้งท่ีประสงค์
จะลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย หรหองดออกเสียง กรุณาลงคะแนน
ในบตัรลงคะแนนและส่งให้ทีมงานของบริษทัเพห่อนบัคะแนนในวาระ
นั้น 
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หลกัเกณฑ์และวธีิการลงคะแนนเสียง (ต่อ)

6. ในกรณีท่ีผูถ้ือหอหุ้นหรหอผูรั้บมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลบัก่อนการ
ปิดประชุม ขอให้แจ้งเจ้าหน้าท่ี ท่ี จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม
เพห่อเจา้หน้าท่ีจะไดห้ักคะแนนของผูถ้ือหอหุ้นท่านดงักล่าวออกจากระบบ
ฐานคะแนนเสียงในท่ีประชุม
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หลกัเกณฑ์และวธีิการลงคะแนนเสียง (ต่อ)

7. เพห่อความสะดวก รวดเร็วและไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผูถ้ือหอหุน้ บริษทั
ขอแจง้ผลการลงคะแนนเสียงของทุกวาระให้ท่ีประชุมทราบในวาระ
สุดทา้ย หรหออยา่งชา้ก่อนปิดการประชุม โดยในแต่ละวาระจะใชจ้ านวน
หุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ
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หลกัเกณฑ์และวธีิการลงคะแนนเสียง (ต่อ)
8. เพห่อลดความเส่ียงของการแพร่กระจายของเชห้อ COVID บริษทังดรับค าถือามด้วย

วิธีการซักถือามดว้ยวาจาหากท่านผูถ้ือหอหุ้นมีขอ้ซักถือามหรหอประสงคจ์ะแสดงความ
คิดเห็นในท่ีประชุม ใหท่้านเขียนค าถือามเป็นลายลกัษณ์อกัษรลงในกระดาษค าถือามท่ี
บริษทัไดจ้ดัให้ ณ จุดลงทะเบียน และส่งค าถือามให้เจา้หน้าท่ีของบริษทั ในการน้ี 
เพห่อใช้เวลาในการจดัประชุมให้กระชบัท่ีสุด ขอความร่วมมหอท่านผูถ้ือหอหุ้นเตรียม
และส่งค าถือามแต่ละวาระล่วงหนา้ โดยขอท่านรวบรวมส่งค าถือามทั้งหมดส าหรับทุก
วาระให้เจ้าหน้าท่ีของบริษทัก่อนเร่ิมเขา้สู่วาระการประชุม  บริษทัจะพิจารณา
เลห อกตอบค าถือามท่ีส าคัญบางส่วนและพิจารณาเผยแพร่ค าตอบเพิ่ม เ ติม
บนเวบ็ไซตข์องบริษทัต่อไป
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หลกัเกณฑ์และวธีิการลงคะแนนเสียง (ต่อ)
9. มติของท่ีประชุมผูถ้ือหอหุน้คร้ังน้ี ประกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี

• วาระท่ี 1, 2 และ 3 เป็นวาระแจง้เพหอ่ทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงมติ

• วาระท่ี 4, 5 และ 7 ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู ้ถือหอหุ้นท่ีมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

• วาระท่ี 6 ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถ้ือหอหุน้ท่ีมาประชุม

• วาระท่ี 8 ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถ้ือหอหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 22



รับทราบรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้ือหอหุน้ คร้ังท่ี 3/2562
เมห่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562

วาระที่ 1

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
• บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ือหอหุ้น คร้ังท่ี 3/2562 ซ่ึงประชุมเมห่อวนัท่ี 
12 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 จึงขอน าเสนอต่อท่ีประชุม
สามัญผูถ้ือหอหุ้นประจ าปี 2563 เพห่อรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ือหอหุ้น คร้ังท่ี
3/2562 ดงักล่าว

การลงมติ

เป็นวาระแจง้เพห่อรับทราบจึงไม่ตอ้งมีการลงมติ
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รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2562

วาระที่ 2

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

• บริษัทได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและรายงานการก ากับดูแลของ
คณะกรรมการ  ตรวจสอบในรอบปี 2562 ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2562
ในรูปแบบ QR Code ท่ีปรากฏ  ในหนงัสหอเชิญประชุม จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญั
ผูถ้ือหอหุน้รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน

การลงมติ

เป็นวาระแจง้เพห่อรับทราบจึงไม่ตอ้งมีการลงมติ
24
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ฐานะทางการเงนิ ปี 2561 – 2562                                  (หน่วย : ล้านบาท)

หนีสิ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ :  * ปี 2561 ทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว 13,675 ล้านบาท
* ปี 2562 ทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว 15,075 ล้านบาท ส่วนเกนิทุน 3,399 ล้านบาท
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รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
วาระที่ 3

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

• พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 48 ระบุว่า 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ือหอหุ้นได้เป็นคร้ังคราว เมห่อเห็นว่าบริษทัมีก าไร
สมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้ น และเมห่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ท่ีประชุมผู ้ถือหอหุ้นทราบ
ในการประชุมคราวต่อไป

• บริษทัมีนโยบายในการจ่ายปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้อง
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั และภายหลงัการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย

• สถือานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าใหท่ี้ผา่นมาบริษทัยงัไม่สามารถือจดัประชุมสามญัผูถ้ือหอหุน้
ประจ าปี 2563 เพห่อขออนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปีได ้
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รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล

วาระที่ 3 (ต่อ)

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)

• ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 5/2563 ประชุมเมห่อวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 จึงมี
มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน ตั้ งแต่วนัท่ี  
1  มกราคม - 31  ธนัวาคม  2562 ในอตัราหุ้นละ 1.05 บาท รวมเป็นเงินปันผล
ท่ีจ่ายทั้งส้ิน 3,393 ลา้นบาท 

• จ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหอหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตาม Record Date วนัท่ี 9 เมษายน 2563
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รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล

วาระที่ 3 (ต่อ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ)
• บริษทัไดท้ าการจ่ายเงินปันผลให้ผูถ้ือหอหุ้นแลว้เมห่อวนัท่ี 24 เมษายน 2563 โดยการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลเป็นการจ่ายแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี เพห่อลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัผูถ้ือหอหุ้น
จากการท่ีเลห่อนการประชุมสามญัผูถ้ือหอหุ้นของบริษทั ดงันั้น คณะกรรมการจึงไม่เสนอจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2562 เพิ่มเติมอีก 

• บริษทัได้ท าการจดัสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองครบถือ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้จึง
ไม่จ าเป็นตอ้งพิจารณาจดัสรรก าไรสุทธิจากผลประกอบการของบริษทัประจ าปี 2562 เป็นทุน
ส ารองตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) อีก

การลงมติ
เป็นวาระแจง้เพห่อรับทราบจึงไม่ตอ้งมีการลงมติ
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พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

วาระที่ 4

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

• เพห่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา  112 และมาตรา 113 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 44 บริษทัไดจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

• ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2563 เมห่อวนัท่ี 
27 กมุภาพนัธ์ 2563 ไดเ้ห็นชอบแลว้ 

• รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ท่ีปรากฏในหนงัสหอเชิญประชุม
31



พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

วาระที่ 4 (ต่อ)

ข้อมูลส าคญัของงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย:ลา้นบาท)
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รายการ ปี 2562
สินทรัพย์รวม 115,789.67
หนีสิ้นรวม 78,723.55

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 37,066.12
รายได้รวม 12,236.17

ก าไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัท 6,549.30
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.38



พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

วาระที่ 4 (ต่อ)
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การลงมติ
วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหอหุน้ซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน



พิจารณาเลหอกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ
วาระที่ 5

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

• ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 
18 ก าหนดว่าในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3
ออกจากต าแหน่ง ถือา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อก
แต่อาจไดรั้บเลหอกตั้งใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการไดอี้ก

• ในการประชุมสามัญผูถ้ือหอหุ้นประจ าปี 2563 น้ี มีกรรมการท่ีจะต้องพน้จากต าแหน่ง
ตามวาระในอตัรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด รวมจ านวน 3 ท่าน 
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พิจารณาเลหอกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ
วาระที่ 5 (ต่อ)
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นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
กรรมการอิสระ 

นายยศ กมิสวสัดิ์
กรรมการอิสระ 

นางสาววไิล ตนัตนัินท์ธนา
กรรมการบริษทั 



พิจารณาเลหอกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5 (ต่อ)
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ช่ือ-สกุล นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
อายุ 48 ปี
สัญชาติ ไทย
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิ •    B.S. Finance / The University of Findlay, USA

•    MBA Finance / Case Western Reserve University, Ohio, USA

การฝึกอบรม •   หลกัสูตรนักบริหารการเงนิการคลงัระดับสูง รุ่นที่ 3 กรมบัญชีกลาง

•   Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 231/2016สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย

• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



พิจารณาเลหอกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ
วาระที่ 5 (ต่อ)
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ประสบการณ์ท างาน
กจิการทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ  ประธานคณะกรรมการก ากบั
ความเส่ียง บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน)

2560 – 2562 กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณชิย์ จ ากดั (มหาชน)

2557 – 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

2557 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)
ประสบการณ์ท างาน
กจิการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน  ผู้อ านวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

2560 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)

2560 – 2562 กรรมการ บริษทัธนารักษ์พฒันาสินทรัพย์ จ ากดั

2558 – 2560 กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)
กจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิ
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษทั

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562 3/4 คร้ัง



พิจารณาเลหอกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ
วาระที่ 5 (ต่อ)
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ช่ือ-สกุล นายยศ กมิสวสัดิ์
อายุ 65 ปี
สัญชาติ ไทย
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิ •   ปริญญาโท (Management Information Systems), University of Louisville, 

Kentucky, U.S.A. 

•   ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต (B.Sc., Statistics and Computer Science) คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

การฝึกอบรม • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่148/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท างาน
กจิการที่เป็นบริษัท
จดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน  กรรมการก ากบัความเส่ียง บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน)



พิจารณาเลหอกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ
วาระที่ 5 (ต่อ)

39

ประสบการณ์ท างาน
กจิการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน

2555 – ปัจจุบัน ประธานส านักระบบช าระเงิน (Head of Payment System) สมาคมธนาคารไทย 
(Thai Bankers’ Association)

2537 - 2555 Asean Business Development Executive บริษทั ไอบีเอม็ ประเทศไทย จ ากดั

2540 - 2543 Director – Professional Services at Digital Equipment /Compaq Computer, 
a major hardware vendor and systems integrator in Bangkok.

2539 - 2540 Senior Vice President, Information Technology Group at Multi Credit Corporation

2537 - 2539 กรรมการผู้จัดการ บริษทั ไทยเทรดเน็ท จ ากดั

2525 - 2536 Director of Technical Services (Database Administration), at Humana Inc.

2521 - 2525 Computer Lab Manager at the University of Louisville, Kentucky, U.S.A.
กจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิ
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์
กบับริษทั

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2562

18/22 คร้ัง



พิจารณาเลหอกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ
วาระที่ 5 (ต่อ)
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ช่ือ-สกลุ นางสาววไิล ตนัตนิันท์ธนา
อายุ 59 ปี
สัญชาติ ไทย
การถือหุ้นในบริษทั ไม่มี
คุณวุฒิ •     ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ (M.A.) มหาวทิยาลยั TUFTS สหรัฐอเมริกา

•     ประกาศนียบัตรเทยีบเท่าปริญญาโทด้านภาษอีากร (International Tax Program) 
มหาวทิยาลยั Harvard สหรัฐอเมริกา

•    ปริญญาตรี นิตศิาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

•    ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
การฝึกอบรม •    หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที ่57 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

•    Directors Certification Program (DCP) รุ่นที ่238/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย

•    Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ปี 2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย

•    Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที ่7/2019สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษทัไทย 

•    Thai Information Technology Group (ITG) รุ่นที ่11/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย



พิจารณาเลหอกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ
วาระที่ 5 (ต่อ)
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ประสบการณ์ท างาน
กจิการทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน    ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีและความรับผดิชอบต่อสังคม    
และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน บริษทับริหารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน)

2561 – ปัจจุบัน     กรรมการบริษทั บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน)

ประสบการณ์ท างาน
กจิการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน

2561 – ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลงั

2559 – 2561 ทีป่รึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษสีรรพสามติ กรมสรรพสามติ

2557 – 2558 รองอธิบดีกรมสรรพสามติ กรมสรรพสามติ

2552 – 2556 ผู้อ านวยการส านักแผนภาษ ีกรมสรรพสามติ
กจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิ
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษทั

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562 20/22 คร้ัง



พิจารณาเลหอกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5 (ต่อ)

42

การลงมติ

วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติตามหลกัเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนท่ีก าหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 17
ดงัต่อไปน้ี

1) ผูถ้ือหอหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2) ผูถ้ือหอหุน้จะใชสิ้ทธิเลหอกเพียงบุคคลเดียวหรหอหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่ทั้งน้ีตอ้ง ไม่เกินจ านวนกรรมการท่ีจะ
พึงเลหอกตั้งในคร้ังนั้น

3) ในกรณีท่ีผูถ้ือหอหุน้ใชสิ้ทธิเลหอกบุคคลมากกวา่หน่ึงคนเป็นกรรมการ ผูถ้ือหอหุน้มีสิทธิลงคะแนนเสียงใหแ้ก่บุคคลแต่ละท่าน
ไดเ้ท่ากบัจ านวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู ่ทั้งน้ี โดยจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

4) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลหอกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ
พึงเลหอกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลหอกตั้งในล าดบัถือดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีจะ
พึงเลหอกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาดเพห่อให้ไดจ้  านวนกรรมการท่ีจะพึงเลหอกตั้ง
ในคร้ังนั้น



พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 6

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

• ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 
30 ก าหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามท่ีท่ีประชุมผูถ้ือหอหุ้นพิจารณา
ก าหนดโดยอาศยัมติซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทั้ งหมดของผูถ้ือหอหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรห อวางเป็น
หลกัเกณฑ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรหอจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงกไ็ด้

• บริษทัเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั 
แบ่งเป็นค่าเบ้ียประชุมและเงินบ าเหน็จกรรมการ

43



พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 6 (ต่อ)

44

ต าแหน่ง เบีย้ประชุมที่เข้าประชุม
ประธานกรรมการบริษทั เดือนละ 60,000 บาท 1,2

รองประธานกรรมการบริษทั เดือนละ 45,000 บาท 1,2

กรรมการบริษัท เดือนละ 30,000 บาท 1,2

ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 37,500 บาท 2

กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000 บาท 2

ประธานคณะกรรมการบริหาร คร้ังละ 30,000 บาท เดือนละไม่เกนิ 60,000 บาท 1,3

กรรมการบริหาร คร้ังละ 15,000 บาท เดือนละไม่เกนิ 30,000 บาท 1,3

(1) เบีย้ประชุมกรรมการ

1 ได้รับเบีย้ประชุมจากการเข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน                      
2 หากมีการประชุมมากกว่า 1 คร้ังต่อเดือนให้จ่ายเพยีงคร้ังเดียว
3 เฉพาะกรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจ า



พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 6 (ต่อ)
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ต าแหน่ง เบีย้ประชุมที่เข้าประชุม
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คร้ังละ 12,500 บาท 1,2,3

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คร้ังละ 10,000 บาท 1,2,3

ประธานคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง คร้ังละ 12,500 บาท 1,2,3

กรรมการก ากบัความเส่ียง คร้ังละ 10,000 บาท 1,2,3

ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการที่ดแีละ
ความรับผดิชอบต่อสังคม

คร้ังละ 12,500 บาท 1,2,3

กรรมการก ากบัดูแลกจิการที่ดแีละความรับผดิชอบ
ต่อสังคม

คร้ังละ 10,000 บาท 1,2,3

(1) เบีย้ประชุมกรรมการ (ต่อ)

1 ได้รับเบีย้ประชุมจากการเข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน                      
2 หากมีการประชุมมากกว่า 1 คร้ังต่อเดือนให้จ่ายเพยีงคร้ังเดียว
3 เฉพาะกรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจ า



พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 6 (ต่อ)

(2) เงินบ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 เห็นควรจ่ายไม่เกิน
6,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดจ านวนเงิน
ท่ีเหมาะสมเพห่อจดัสรรใหก้รรมการบริษทัแต่ละราย

46

การลงมติ

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถ้ือหอหุน้ซ่ึงมาประชุม



พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 
วาระที่ 7

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

• ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทั
ข้อ  4 7 ก าหนดให้ ท่ี ประ ชุมสามัญผู ้ถือห อ หุ้นประจ า ปี แ ต่ งตั้ งผู ้สอบบัญ ชี  และ
ก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกปี

• คณะกรรมการบริษทัโดยผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเลหอก
ผูส้อบบัญชีของบริษัทจากประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการท างาน 
รวมทั้งความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทน
ของผูส้อบบญัชี จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหอหุน้ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมติั
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563
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พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 

วาระที่ 7 (ต่อ)

(1) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ประจ าปี 2563 ดงัน้ี
1. นางสาวรัตนา จาละ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3734 หรหอ
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4499 หรหอ
3. นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4951
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ช่ือ-สกลุ นางสาวรัตนา จาละ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน : 3734

ส านักงานสอบบัญชี : บริษทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั

ระยะเวลาการท างาน : พ.ศ. 2529 - ปัจจุบัน

คุณสมบัติ : •    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีทีไ่ด้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณธกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

วุฒิการศึกษา •   บัญชีมหาบัณฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

•   บัญชีบัณฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่
ประสบการณ์ท างาน : พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั

ความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสีย

(นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี)
กบับริษทัฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

: ไม่มี

พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 
วาระที ่7 (ต่อ)
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ช่ือ-สกลุ นางสาวสมใจ คุณปสุต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน : 4499

ส านักงานสอบบัญชี : บริษทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั

ระยะเวลาการท างาน : พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน

คุณสมบัติ : •    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีทีไ่ด้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณธกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

วุฒิการศึกษา •   บัญชีมหาบัณฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

•   บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ประสบการณ์ท างาน : พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั

ความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสีย

(นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับ
บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกีย่วข้องกบับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

: ไม่มี

พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 
วาระที ่7 (ต่อ)
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ช่ือ-สกลุ นางรัชดา ยงสวสัดิ์วาณชิย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน : 4951
ส านักงานสอบบัญชี : บริษทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั

ระยะเวลาการท างาน : พ.ศ. 2534 - ปัจจุบัน

คุณสมบัติ : •    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีทีไ่ด้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณธกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

วุฒิการศึกษา •   ปริญญาโทด้านการเงิน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

•   บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต มหาวทิยาลยัอสัสัมชัญ

•   บริหารธุรกจิบัณฑิต มหาวทิยาลยัอสัสัมชัญ
ประสบการณ์ท างาน : พ.ศ. 2534 – ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั

ความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสีย

(นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับ
บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกีย่วข้องกบับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

: ไม่มี

พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 
วาระที ่7 (ต่อ)
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พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 

วาระที่ 7 (ต่อ)

(2) ก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นเงินจ านวน 12,800,000 บาท และ
ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ไม่เกิน 200,000 บาท ตามรายละเอียดดงัน้ี

52

ข้อมูลประกอบการพจิารณา ปี 2562 ปี 2563 เพิม่ขึน้ ร้อยละที่เพิม่ขึน้

ค่าสอบบัญชี (audit fee) 2,400,000 บาท 12,800,000 บาท 10,400,000 บาท 81.25

ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) - ไม่มี - 200,000 บาท 200,000 บาท 100.00



พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 

วาระที่ 7 (ต่อ)
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การลงมติ
วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหอหุน้ซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน



พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทั ในปี 2563-2564
วาระที่ 8

54

วตัถุประสงค์ของการใช้เงนิ : เพ่ือใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีน และ/หรือ ใช้ในการด าเนินธุรกจิ และ/หรือ ขยาย

ธุรกจิของบริษัท และ/หรือ เพ่ือใช้ช าระคืนหนีข้องบริษัท (Refinancing) หรือ

เพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ซ่ึงอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงนิต้น หรือคืนเงนิต้นคร้ังเดยีวเม่ือครบก าหนด

ไถ่ถอน มีประกนัหรือไม่มีประกนั มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กบั

ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคร้ัง 

และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง



วงเงนิรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด  : ไม่เกนิ 25,000,000,000 บาท (สองหม่ืนห้าพนัล้านบาท)

สกลุเงนิ : สกลุเงนิบาท

การมอบอ านาจ : ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอ านาจพจิารณา

จ านวนเงนิ อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลา เง่ือนไข และอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมส าหรับการออก

และเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เห็นสมควร

พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทั ในปี 2563-2564
วาระที่ 8 (ต่อ)
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พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทั ในปี 2563-2564

วาระที่ 8 (ต่อ)
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การลงมติ
วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถ้ือหอหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



เรห่องอห่น ๆ (ถือา้มี)
วาระที่ 9
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THANK YOU

บริษัทบริหารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน)

เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

0-2267-1900
www.bam.co.th


