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การประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์
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ผูถื้อหุน้สามารถส่ือสารกบัท่ีประชุมได ้2 วิธี ดงัน้ี
1. ผา่นช่องทาง Q&A โดยเลือกท่ีเมนู Q&A แลว้พิมพค์  าถามหรือแสดงความเห็น จากนั้นกดส่งค าถาม
2. ผา่นช่องทาง VDO Conference โดยกดปุ่ม “ยกมือ” หรือ “Raise hand” เพื่อแสดงความเห็นดว้ยเสียง 
หรือภาพและเสียง โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแจง้ช่ือ-นามสกลุ ก่อนถามค าถามทุกคร้ัง

ขอใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นภายหลงัจากท่ีกรรมการและผูบ้ริหารไดช้ี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระ
เรียบร้อยแลว้ ในกรณีท่ีค าถามหรือขอ้คิดเห็นไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะน าไป
พิจารณาตอบในวาระอ่ืน ๆ หรือวาระท่ีเก่ียวขอ้ง หรือตามท่ีบริษทัเห็นสมควร

กรณีท่ีผูถื้อหุน้เกิดปัญหาขดัขอ้งระหวา่งการใชง้านระบบ สามารถติดต่อสอบถามมายงั Call Center
ทีเ่บอร์โทรศัพท์ 095-275-0345 หรือ 096-728-3900  ไดต้ลอดเวลาท่ีด าเนินการประชุม
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นางทองอไุร ลิม้ปิติ
ประธานกรรมการ
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นายบรรยง วเิศษมงคลชัย
• กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการบริหาร

4



นายวสันต์ เทียนหอม
• กรรมการอสิระ 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน
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นางสาววไิล ตันตินันท์ธนา
• กรรมการ 
• ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี
และความรับผดิชอบต่อสังคม 

• กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
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นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
• กรรมการอสิระ 
• ประธานคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง
• กรรมการตรวจสอบ 
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นายยศ กมิสวสัดิ์
• กรรมการอสิระ 
• กรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการก ากบัความเส่ียง
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นางมณรัีตน์ ศรีเสาวชาติ
• กรรมการอสิระ 
• กรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
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นายสาทร โตโพธ์ิไทย
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
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นายพศิิษ์์ เสรีววิฒันา
• กรรมการ
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นายบัณฑิต อนันตมงคล
• กรรมการ 
• กรรมการบริหาร
• กรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี
และความรับผดิชอบต่อสังคม 
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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นายพงศธร มณพีมิพ์
• รองผู้จัดการใหญ่ สายพฒันาสินทรัพย์
และจ าหน่ายทรัพย์ภูมภิาค 

นายชูพงษ์ โภคะสวัสดิ์
• รองผู้จัดการใหญ่ สายพฒันาสินทรัพย์
ส านักงานใหญ่

คณะผ ูบ้รหิาร

นายสมพร มูลศรีแก้ว
• ผู้จัดการใหญ่  สายธุรกจิ
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คณะผ ูบ้รหิาร

นายสมชาย ธนุรักษ์ไพโรจน์
• รองผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกจิ

นายสันธิษณ์ วฒันกลุ
• รองผู้จัดการใหญ่ 
สายสนับสนุนการปฏิบตัิงาน

• Chief Financial Officer (CFO)

นายวรีเวช ศิริชาติไชย
• รองผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนองค์กร
• เลขานุการบริษทั
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ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
1) นางสาวรัตนา  จาละ
2) นางสาวฉตัรมณี  จิรวิชา
3) นายปิยวฒัน์  วไิลวงษ์

ท่ีปรึกษากฎหมาย จากบริษทั ส านกังานกฎหมายสรรประเสริฐ จ ากดั
คุณวงศว์วิฒัน์ เหมะ

ผู้เข้าร่วมประชุม
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บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุ
เป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 รวมถึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
เสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือพิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการของบริษทั 
ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยบริษทัไดแ้จง้การเชิญชวน
ดงักล่าว ผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย

อยา่งไรก็ตาม บริษทัขอเรียนวา่ไม่มีผู้ถอืหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคล
เพือ่รับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคบัของบริษัท
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หลกัเกณฑ์และวธีิการลงคะแนนเสียง

การลงคะแนนเสียงผูถื้อหุน้จะมีจ านวนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยูโ่ดยจะนบั 1 หุน้ 
มีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 เสียง 

ผูถื้อหุน้ 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใด
ทางหน่ึงเท่านั้น เวน้แต่ผูถื้อหุน้ท่ีเป็น Custodian ท่ีสามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนได ้

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผูถื้อหุน้ไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนนภายในช่วงเวลาท่ีก าหนด
บริษทัจะถือวา่ผูถื้อหุน้เห็นด้วยกบัวาระนั้น ๆ

ส าหรับวาระท่ี 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ จะใช้
วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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วธีิปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

1. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผูถื้อหุ้นเลือกวาระท่ีต้องการออกเสียงลงคะแนน
จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มส าหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 

1)  เห็นดว้ย  (สีเขียว) 
2)  ไม่เห็นดว้ย  (สีแดง) 
3)  งดออกเสียง  (สีส้ม)  
4)  ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน / ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า)

ทั้งน้ี กรณีเลือกกดปุ่มสีฟ้า หรือไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนนโดยการไม่กดปุ่ม
ใดเลย บริษทัจะถือวา่ผูถื้อหุน้เห็นด้วยกบัวาระนั้น ๆ 
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วธีิปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน (ต่อ)

2. หากผูถื้อหุ้นตอ้งการยกเลิกออกเสียงลงคะแนน ให้กดเลือกท่ีปุ่ม “ไม่ส่งการออกเสียง
ลงคะแนน / ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด” และการออกเสียงลงคะแนนสามารถ
ท าการเปล่ียนแปลงได ้จนกวา่จะมีการแจง้ปิดการลงคะแนน 

3. กรณีผูรั้บมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู ้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกท่ี “ไอคอน
ผู้ใช้งาน” และกดท่ีปุ่ม “สลบับัญชี” เพื่อเขา้ใชง้านในบญัชีของผูถื้อหุน้รายอ่ืน ๆ 
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วธีิปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน (ต่อ)

4. ผู ้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 2 นาที  หลังจากท่ีมีการแจ้งเปิด
การลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเม่ือครบก าหนดเวลาแลว้ จะแจ้งปิดการส่งผล
การลงคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศผลของวาระนั้นใหท่ี้ประชุมทราบต่อไป 

5. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ออกจากการประชุม (log-out) ก่อนท่ีจะปิดการลงคะแนนเสียงในวาระใด ๆ
ผูถื้อหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น
จะไม่ถูกน ามานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม หากผูถื้อหุ้นไม่ได้ออกจากการ
ประชุม (log-out) จะถือวา่ผูถื้อหุน้ยงัมีความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ 
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วธีิปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน (ต่อ)

6. การซกัถามหรือแสดงความเห็นในหอ้งประชุม
ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษทัจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น
ในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีประสงคจ์ะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถด าเนินการได้
ดงัน้ี
- พิมพค์  าถามใน Q&A แลว้กดส่งค าถามเขา้มาในระบบ
- สอบถามผา่นช่องทางระบบการประชุมทางไกล (VDO conference)
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 
ดงัมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ผยแพร่รายงาน
การประชุมดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563 โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
แจง้ขอแกไ้ขให้บริษทัทราบภายในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดแกไ้ข 
โดยคณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 
19 มิถุนายน 2563 มีการบนัทึกไวถู้กตอ้งแลว้ และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบ
รายงานการประชุมดงักล่าว

การลงมติ
เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่1
รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
บริษทัไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษทั และรายงานการก ากบัดูแลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรอบปี 2563 ดงัมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code 
ท่ีปรากฏในแบบแจง้การประชุม

วาระที ่2
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2563
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ผลเรียกเกบ็เงินสด ปี 2561 - 2563
(หน่วย: ล้านบาท) 

ผลเรียกเกบ็เงินสดรายไตรมาส

10,791 
8,627 8,396 

1,800 2,722 1,821 
4,449 

1,812 1,813 2,857 2,144 2,648 1,892 1,732 2,124

5,778 

5,674 
4,738 

920 
1,739 

1,749 

1,370 

708 1,095 
938 2,933 

537 814 1,535 1,852 

5,432 

5,432 

16,569 

19,733 

13,134 

2,721 
4,461 3,569 

5,818 
7,952 

2,908 
3,795 

5,077 
3,185 2,706 3,267 3,976

2561 2562 2563 Q1/61 Q2/61 Q3/61 Q4/61 Q1/62 Q2/62 Q3/62 Q4/62 Q1/63 Q2/63 Q3/63 Q4/63

NPL

NPA

รับช าระจากลูกหนีร้ายใหญ่

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2563 (ต่อ)
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รายได้จากการด าเนินงาน ก าไรสุทธิ ก าไรสุทธิต่อหุ้น

10,679
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3,039

ผลการด าเนินงาน ปี 2561 - 2563
ล้านบาท บาท / หุ้น

ทรัพย์สินภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี (DTA)

รับช าระจากลูกหนีร้ายใหญ่

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2563 (ต่อ)
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การด าเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน

วาระที่ 2 (ต่อ)
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2563

•   ปี 2561 บริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมเป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Private
Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นการทุจริต
ประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ ก าหนดต่ออายสุมาชิกทุก ๆ 3 ปี 

•   เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ ไดรั้บการต่ออายกุารเป็นสมาชิกโครงการ CAC จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
(Thai Institute of Directors : IOD) 

•  บริษทัฯ ไดมี้การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บัคู่คา้ของบริษทัฯ เขา้เป็นแนวร่วมต่อตา้นการทุจริตกบับริษทั เพื่อประกาศ
เจตนารมณ์ต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบร่วมกนัดว้ย เป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนการขยายเครือข่ายธุรกิจสะอาด ด าเนินธุรกิจ
ดว้ยความโปร่งใส ตามเจตนารมณ์ของ CAC 
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การด าเนินการด้าน CG

วาระที่ 2 (ต่อ)
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2563

•  บริษทัฯ ไดมี้การจดักิจกรรม BAM CG Day เพื่อใหพ้นกังานตระหนกัถึงความซ่ือสตัยสุ์จริตและการปฏิบติังานตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี โดยไดเ้ชิญกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว 

•  เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ไดป้ระกาศผลส ารวจคะแนน Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจ าปี 2563 ของบริษทัจดทะเบียนไทย โดย BAM ไดรั้บผลประเมิน
ในระดบั 4 ดาว ซ่ึงจดัอยูใ่นเกณฑ ์“ดีมาก” (ช่วงคะแนน 80% - 90% จากคะแนน 100%) จากการท่ีบริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญักบั
การด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมาอยา่งต่อเน่ือง

•   บริษทัฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจท่ีควบคู่ไปกบัการดูแลสงัคมมาอยา่งต่อเน่ือง โดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
COVID - 19  ไดใ้หค้วามส าคญัในการดูแลความปลอดภยัของพนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ และพนัธมิตรทุกภาคส่วน และบรรเทาผลกระทบ
ดว้ยการออกมาตรการปรับลดอตัราดอกเบ้ีย เพื่อช่วยเหลือลูกคา้ปรับโครงสร้างหน้ี และลูกคา้ท่ีซ้ือทรัพยแ์บบผอ่นช าระกบับริษทัฯ 
อีกทั้งยงัไดม้อบเงินสนบัสนุนจดัซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจชนิดเคล่ือนยา้ย พร้อมอุปกรณ์การแพทยใ์หก้บัโรงพยาบาลของรัฐ พร้อมทั้ง
ใหใ้ชท้รัพยสิ์นรอการขายของบริษทัฯ เป็นโรงพยาบาลสนาม (Cohort Ward) เพื่อรองรับการช่วยชีวติผูป่้วยติดเช้ือไวรัส COVID - 19
อีกดว้ย 27

การด าเนินการด้าน CSR



การลงมติ
เป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่2 (ต่อ)
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2563
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 112 
และมาตรา 113 รวมทั้งตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 44 ท่ีก าหนดใหบ้ริษทัจดัท างบแสดงฐานะการเงิน 
และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ให้ท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้อนุมติัเป็นประจ าทุกปี 

วาระที่ 3
พจิารณาอนุมัติงบแสดง์านะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)
บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงครอบคลุมงบแสดง
ฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงตรวจสอบแล้วโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาต 
จากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทัแลว้ 

จึงขอน าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัมีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ท่ีปรากฏในแบบแจง้การประชุม 

วาระที่ 3 (ต่อ)
พจิารณาอนุมัติงบแสดง์านะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563
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สรุปสาระส าคญัของงบการเงนิรวมเปรียบเทยีบกบัปีทีผ่่านมาได้ดังนี้

31

รายการ
ล้านบาท

2563 2562
(ปรับปรุงใหม่)

รวมสินทรัพย์ 132,069.62 119,919.44
รวมหนีสิ้น 90,272.59 78,723.55

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 41,797.03 41,195.89
รวมรายได้ 12,444.32 12,236.17

ก าไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,840.62 10,679.08
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) - ส่วนที่เป็นของ

ผู้ถือหุ้นของบริษัท
0.57 3.30

วาระที่ 3 (ต่อ)
พจิารณาอนุมตังิบแสดง์านะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

การลงมติ
วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 31



ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ 40% ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั และภายหลงัการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 

อตัราการจ่ายเงินปันผลข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน เง่ือนไขและขอ้จ ากดัตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญากูย้มืเงินหรือสญัญาต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัอาจจะพิจารณาทบทวน และแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคร้ังคราว เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการ
เติบโตทางธุรกิจของบริษทั ความตอ้งการใชเ้งินลงทุนและเงินทุนหมุนเวยีนรวมถึงปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเห็นสมควร 

การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั และเป็นไปตามกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง

วาระที ่4
พจิารณาการจัดสรรเงินก าไร ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 และการจ่ายเงินปันผล 
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)
ปี 2563 บริษทัมีก าไรสุทธิตามงบการเงินของบริษทัเท่ากบั 1,840,622,153.78 บาท และบริษทัไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิ
ไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบถว้นแลว้

คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ของ
บริษทั ในอตัราหุ้นละ 0.5125 บาท (ก่อนหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,656,421,678.75 บาท
คิดเป็น 90% ของก าไรสุทธิหลงัเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรา 20% โดยจะจ่ายจากก าไรสะสม

ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจ าปีดงักล่าวได ้ตามมาตรา 47 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร

บริษทัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564

วาระที่ 4 (ต่อ)
พจิารณาการจัดสรรเงินก าไร ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 และการจ่ายเงินปันผล 
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)

รายละเอยีดเปรียบเทยีบการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 4 (ต่อ)
พจิารณาการจัดสรรเงินก าไร ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 และการจ่ายเงินปันผล 

ปี 2563
(ปีทีน่ าเสนอ)

ปี 2562
(ปรับปรุงใหม่)

ปี 2562 
(ก่อนปรับปรุง)

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

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

เงนิปันผลจ่ายอตัราต่อหุ้น (บาท) 0.5125 1.0500 1.0500

รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ล้านบาท) 1,656.42 3,393.64 3,393.64
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การลงมติ
วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 (ต่อ)
พจิารณาการจัดสรรเงินก าไร ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 และการจ่ายเงินปันผล 
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และขอ้บงัคบั
ของบริษทั ขอ้ 18 ก าหนดวา่ ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการหน่ึงในสามออกจาก
ต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุด
กบัส่วนหน่ึงในสาม โดยใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อก แต่อาจไดรั้บเลือกตั้ง
ให้กลบัเขา้เป็นกรรมการได้อีก ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 น้ี มีกรรมการท่ี
จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน ซ่ึงมีรายนามดงัน้ี 

วาระที่ 5
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ
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วาระที่ 5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ

นางทองอุไร ลิม้ปิติ นายวสันต์ เทยีนหอม นางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ นายสาทร โตโพธ์ิไทย

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)
บริษทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัระหว่างวนัท่ี 15 พฤศจิกายน ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เพื่อเชิญ
ให้ผู ้ถือหุ้นเสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการ
ตามหลกัเกณฑ์ของบริษทั และได้ท าการเชิญชวนโดยการแจง้ผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัขอเรียนว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลใดเพื่อรับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 

วาระที่ 5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)
คณะกรรมการบริษทั (ไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564) ไดพ้ิจารณาตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษทัแลว้ เห็นว่า
กรรมการซ่ึงรวมถึงกรรมการอิสระท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระดงัรายนามท่ีกล่าวขา้งตน้ มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้และเป็นบุคคลผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจต่าง ๆ  ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั รวมทั้ งมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล ซ่ึงบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ดังน้ัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกต้ังกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน
ดังกล่าว กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท 

วาระที่ 5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ
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การลงมติ
วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการออกเสียงลงคะแนนท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้ 17ดงัน้ี 
1)  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง
2)  ผูถื้อหุน้จะใชสิ้ทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น
3)  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหน่ึงคนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นไดเ้ท่ากบัจ านวน

คะแนนเสียงท่ีตนมีอยู ่ทั้งน้ี โดยจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได้
4)  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคล

ซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด
เพื่อใหไ้ดจ้  านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น

อยา่งไรก็ตาม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและแนวปฏิบติัท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน การลงคะแนนเสียงในวาระน้ีจะกระท าเป็น
รายบุคคล โดยผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการขา้งตน้แต่ละคน จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเกินกว่าก่ึงหน่ึงของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ
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วาระที่ 5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ

ช่ือ-สกลุ นางทองอุไร ลิม้ปิติ

อายุ 65 ปี

สัญชาติ ไทย

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษทั ประธานกรรมการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ
เลือกตั้ง

กรรมการ

การถือหุ้นในบริษทั จ านวน 100,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.003 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

คุณวุฒิ •    ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ (การเงนิ การลงทุน และการบัญชี) University of Wisconsin,
Madison สหรั์อเมริกา

•    ปริญญาตรี คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
41



วาระที่ 5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ

การฝึกอบรม •    อบรมหลกัสูตร Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
สหรั์อเมริกา

•    อบรมหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที่ 52 โดยวทิยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร

•    อบรมหลกัสูตรวทิยาลยัตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12 โดยสถาบันวทิยาการตลาดทุน

•    อบรมหลกัสูตรผู้บริหารระดบัสูงด้านวทิยาการพลงังาน รุ่นที่ 1
โดยสถาบันวทิยาการพลงังาน

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

•    อบรมหลกัสูตรการก ากบัดูแลกจิการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงของ
รั์วสิาหกจิและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 12 โดยสถาบันพระปกเกล้า

•    อบรมหลกัสูตร Director Certification  Program (DCP) รุ่นที่ 8/2001
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย
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วาระที่ 5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ

การฝึกอบรม •    อบรมหลกัสูตร Director Certification  Program Update (DCPU) รุ่นที่ 5/2015
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย

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

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย

•    อบรมหลกัสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 33/2019
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย

•   อบรมหลกัสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 46/2020
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย

•   อบรมหลกัสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program รุ่นที่ 14/2020
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย

ประสบการณ์ท างาน
กจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน

2563 - ปัจจุบัน   กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการก ากบันโยบายความเส่ียง
และธรรมมาภบิาล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอสิระ บริษทัไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน)
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วาระที่ 5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ

ประสบการณ์ท างาน
กจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน

2560 - ปัจจุบัน   กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงนิและทรัพย์สิน มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ

2560 - ปัจจุบัน   กรรมการในคณะอนุกรรมการพฒันาระบบราชการ เกีย่วกบัการส่งเสริม
การบริหารบ้านเมืองที่ด ีส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ

2559 - ปัจจุบัน   ที่ปรึกษา ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์

2560 - 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันา
ผู้ประกอบการเทคโนโลยแีละนวตักรรม กระทรวงวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

2559 - 2561 ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 
บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน)

2559 - 2561 ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

2557 - 2559 รองผู้ว่าการ ด้านเสถยีรภาพสถาบันการเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทย
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วาระที่ 5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ

กจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิ
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษทั

ไม่มี

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษทั 4 ปี (แต่งตั้งเม่ือวนัที่ 17 เมษายน 2560)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563 ประชุมคณะกรรมการบริษทั 19/19 คร้ัง

การมีส่วนได้เสียในลกัษณะดงัต่อไปนีก้ับบริษทั / 
บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา

•    ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงนิเดือนประจ า

•    ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

•    ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ (เช่น การซ้ือ/ขาย วตัถุดบิ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงนิหรือ
การกู้ยืมเงนิ)
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ช่ือ-สกลุ นายวสันต์ เทียนหอม

อายุ 66 ปี

สัญชาติ ไทย

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษทั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ
เลือกตั้ง

กรรมการอสิระ

การถือหุ้นในบริษทั ไม่มี

คุณวุฒิ •    ปริญญาโททางกฎหมาย สาขา International Banking Laws, Boston University สหรั์อเมริกา

•    ปริญญาตรี คณะนิตศิาสตร์ (เกยีรตนิิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

•    เนตบิัณฑติไทย ส านักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนตบิัณฑติยสภา

วาระที่ 5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ
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วาระที่ 5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ

การฝึกอบรม •    อบรมหลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2012/39 โดยสมาคมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย

•    อบรมหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2000/3 โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย

ประสบการณ์ท างาน
กจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน

ไม่มี

ประสบการณ์ท างาน
กจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน   ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์

2563 ประธานกรรมการตรวจสอบ บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

2560 - 2563 กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการด้านการก ากบัดูแลกจิการที่ดี
และการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม

2554 - 2558 รองเลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 47



วาระที่ 5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ

กจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิ
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษทั

ไม่มี

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษทั 3 ปี 4 เดือน (แต่งตั้งเม่ือวนัที่ 1 ธันวาคม 2560)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563 ประชุมคณะกรรมการบริษทั 19/19 คร้ัง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 16/16 คร้ัง

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 17/17 คร้ัง

การมีส่วนได้เสียในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษทั / 
บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา

•    ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงนิเดือนประจ า

•    ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

•    ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ (เช่น การซ้ือ/ขาย วตัถุดบิ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงนิหรือ
การกู้ยืมเงนิ)
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ช่ือ-สกลุ นางมณรัีตน์ ศรีเสาวชาติ

อายุ 63 ปี

สัญชาติ ไทย

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษทั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการที่จะ
เสนอเลือกตั้ง

กรรมการอสิระ

การถือหุ้นในบริษทั ไม่มี

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

•    ปริญญาตรี คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

วาระที่ 5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ
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วาระที่ 5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ

การฝึกอบรม •    อบรมหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 150/2018 โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย

•    อบรมหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 272/2018 โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย

•    อบรมหลกัสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 33/2019
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย

•    อบรมหลกัสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่
10/2020

ประสบการณ์ท างาน
กจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน

ไม่มี

ประสบการณ์ท างาน
กจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน

2558 - 2560 ผู้อ านวยการสภาวชิาชีพบัญชี สภาวชิาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถมัภ์

2555 - 2559        เลขาธิการ สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
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วาระที่ 5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ

กจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิ
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษทั

ไม่มี

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษทั 2 ปี 9 เดือน (แต่งตั้งเม่ือวนัที่ 27 มิถุนายน 2561)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563 ประชุมคณะกรรมการบริษทั 19/19 คร้ัง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 16/16 คร้ัง

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 7/7 คร้ัง

ประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการที่ดฯี 4/4 คร้ัง

การมีส่วนได้เสียในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษทั / 
บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา

•    ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง 
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงนิเดือนประจ า

•    ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

•    ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ (เช่น การซ้ือ/ขาย วตัถุดบิ/สินค้า/บริการ 
การให้กู้ยืมเงนิหรือการกู้ยืมเงนิ) 51



ช่ือ-สกลุ นายสาทร โตโพธ์ิไทย
อายุ 63 ปี

สัญชาติ ไทย

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษทั กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการที่จะ
เสนอเลือกตั้ง

กรรมการ

การถือหุ้นในบริษทั ไม่มี

คุณวุฒิ •    ปริญญาโท Banking Law Studies, Boston University, สหรั์อเมริกา

•    ปริญญาโท บริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

•    เนตบิัณฑติไทย ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนตบิัณฑติยสภา

•    ปริญญาตรี นิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

วาระที่ 5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ
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วาระที่ 5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ

ประสบการณ์ท างาน
กจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน

ไม่มี

ประสบการณ์ท างาน
กจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน

2563 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการตรวจสอบ กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ
สถาบันการเงนิ

2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบันการเงนิ

2559 -2562        ผู้อ านวยการ สถาบันคุ้มครองเงนิฝาก

2557 - 2559      ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายช่วยงานบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

กจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิ
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษทั

ไม่มี

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษทั 1 ปี (แต่งตั้งเม่ือวนัที่ 3 เมษายน 2563)
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วาระที่ 5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563 ประชุมคณะกรรมการบริษทั 13/13 คร้ัง

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 19/21 คร้ัง

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 7/7 คร้ัง

การมีส่วนได้เสียในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษทั / 
บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา

•    ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงนิเดือนประจ า

•    ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

•    ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ (เช่น การซ้ือ/ขาย วตัถุดบิ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงนิหรือ
การกู้ยืมเงนิ)
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
บริษทัมีนโยบายในการพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการทุกปี โดยค านึงถึง
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัท 
แนวโน้มของตลาดและอุตสาหกรรม หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ และ
กฎระเบียบต่าง ๆ และเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติั 

วาระที่ 6
พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้ และมีความเห็นดงัน้ี
เห็นควรใหค้งอตัราค่าเบ้ียประชุมของกรรมการเป็นจ านวนเท่ากบัปี 2563

เห็นควรจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ในอตัราร้อยละ 0.25 ของ
เงินปันผล สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท 

เห็นควรก าหนดหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติม ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมในอนาคต เช่น คณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือคณะกรรมการ
เฉพาะกิจ ใหไ้ดรั้บค่าเบ้ียประชุมในอตัราเดียวกบัท่ีคณะกรรมการชุดยอ่ยในเวลานั้นไดรั้บอยู ่

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ดงัน้ี

วาระที่ 6 (ต่อ)
พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)
(1) ค่าเบีย้ประชุม (เท่ากบัปี 2563)

วาระที่ 6 (ต่อ)
พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564

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

หมายเหตุ
1 ได้รับเบีย้ประชุมจากการเข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน                      
2 หากมีการประชุมมากกว่า 1 คร้ังต่อเดือน ให้จ่ายเพยีงคร้ังเดียว
3 เฉพาะกรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท และไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจ า 57



ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)
(1) ค่าเบีย้ประชุม (เท่ากบัปี 2563) (ต่อ)

วาระที่ 6 (ต่อ)
พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564

หมายเหตุ
1 ได้รับเบีย้ประชุมจากการเข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน                      
2 หากมีการประชุมมากกว่า 1 คร้ังต่อเดือน ให้จ่ายเพยีงคร้ังเดียว
3 เฉพาะกรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท และไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจ า

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 ากบัดูแลกจิการที่ดแีละความรับผดิชอบต่อสังคม คร้ังละ 10,000 บาท 1,2,3
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)

(2) เงินบ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 เห็นควรจ่ายในอตัราร้อยละ 0.25 ของเงินปันผล 
สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสมเพ่ือจดัสรร
ใหก้รรมการบริษทัแต่ละราย

(3) ก าหนดหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติม ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนตามความจ าเป็น
และเหมาะสมในอนาคต เช่น คณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือคณะกรรมการเฉพาะกิจ ใหไ้ดรั้บ
ค่าเบ้ียประชุมในอตัราเดียวกบัท่ีคณะกรรมการชุดยอ่ยในเวลานั้นไดรั้บอยู ่โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของ
กรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั

การลงมติ

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม

วาระที่ 6 (ต่อ)
พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 120 รวมทั้งตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 47 ก าหนดวา่ “ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และใหก้ าหนดจ านวน
เ งินค่าตอบแทนให้แก่ผู ้สอบบัญชี นั้ น ผู ้สอบบัญชีซ่ึงพ้นจากต าแหน่งไปแล้วนั้ นมีสิทธิ ท่ีจะได้รับเลือก
ให้กลบัเขา้มารับต าแหน่งไดอี้ก ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ 
ในบริษทั ทั้งน้ี บริษทัตอ้งจดัใหมี้การหมุนเวียนผูส้อบบญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง”

วาระที่ 7
พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)
คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาและเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไดพ้ิจารณาเลือก
ผูส้อบบญัชีของบริษทัจากประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการท างาน รวมทั้งความเช่ียวชาญ
ในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู ้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชี ทั้ งน้ี ได้พิจารณา
การด าเนินงานในปี 2563 ท่ีผา่นมาของผูส้อบบญัชีของ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั แลว้เห็นวา่เป็นท่ีน่าพอใจ 
โดยผูส้อบบญัชีมีความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจและมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี ดงันั้น 
จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั ดงัน้ี

วาระที่ 7 (ต่อ)
พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)

(1) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปีบญัชี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดงัน้ี

วาระที่ 7 (ต่อ)
พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564

นางสาวรัตนา จาละ
หรือ

นางสาวสมใจ คุณปสุต
หรือ

นางสาวรัชดา ยงสวสัดิ์วาณิชย์
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)
(2) ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั จดัหา

ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตท่านอ่ืนท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ี ตอ้งท าหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั

(3)  ก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 8,400,000 บาท และค่าใชจ่้ายในการ
สอบบญัชีไม่เกิน 100,000 บาท

ทั้งน้ี ในปี 2563 บริษทัไม่มีค่าใชจ่้ายและค่าบริการอ่ืน ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบังานตรวจสอบบญัชี (Non-audit Fees) จ่ายใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี

วาระที่ 7 (ต่อ)
พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564

ข้อมูลประกอบการพจิารณา ปี 2564 ปี 2563

ค่าสอบบญัชี 8,400,000 12,800,000

ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี ไม่เกิน 100,000 ไม่เกิน 200,000
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)
ผูส้อบบญัชีทั้ง 3 คน มีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผูส้อบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้างต้น 
ไม่มีผูส้อบบญัชีท่านใดปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีของบริษทัมาแลว้เป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบญัชี
ติดต่อกนั โดยมีรายละเอียดประวติัโดยสังเขปของผูท่ี้ไดรั้บเสนอแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีปรากฏใน
หนงัสือเชิญประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3

วาระที่ 7 (ต่อ)
พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564
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วาระที่ 7 (ต่อ)
พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564

ช่ือ-สกลุ นางสาวรัตนา จาละ

คุณวุฒิ •   ปริญญาโท ด้านการบัญชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

•   ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

•   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734

•   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.

ประสบการณ์การท างาน บริษทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั

พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี

ประสบการณ์วชิาชีพ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของบริษทัเอกชน และบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษทัข้ามชาติ

หมายเหตุ 
ผูส้อบบญัชีท่านน้ีไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด

65



วาระที่ 7 (ต่อ)
พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564

ช่ือ-สกลุ นางสาวสมใจ คุณปสุต

คุณวุฒิ •   ปริญญาโท ด้านการบัญชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

•   ปริญญาตรี ด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

•   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499

•   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.

ประสบการณ์การท างาน บริษทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั

พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี

ประสบการณ์วชิาชีพ เช่ียวชาญด้านการบริหารความเส่ียงที่เกีย่วข้องกบัมาตร์านการรายงานทาง
การเงนิและกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ

หมายเหตุ 
ผูส้อบบญัชีท่านน้ีไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด
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วาระที่ 7 (ต่อ)
พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564

ช่ือ-สกลุ นางสาวรัชดา ยงสวสัดิ์วาณชิย์

คุณวุฒิ •   ปริญญาโท ด้านการเงนิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

•   ปริญญาโท บริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัอสัสัมชัญ

•   ปริญญาตรี บริหารธุรกจิ เอกบัญชี มหาวทิยาลยัอสัสัมชัญ

•   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951

•   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.

ประสบการณ์การท างาน บริษทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั

พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี

ประสบการณ์วชิาชีพ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี ความเช่ียวชาญการให้บริการด้านรายการธุรกจิ

หมายเหตุ 
ผูส้อบบญัชีท่านน้ีไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด
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การลงมติ
วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 7 (ต่อ)
พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล
วาระน้ีเป็นเร่ืองขออนุมติักรอบวงเงินส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกูส้ าหรับปี 2565 - 2566 ส าหรับหุ้นกูท่ี้จะ
ออกในปี 2564 ยงัคงเป็นวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563

การขออนุมติัและเสนอขายหุ้นกูใ้นคราวน้ีมีลกัษณะเดียวกบัปีก่อน ในวงเงิน 25,000 ลา้นบาท โดยทยอยออกหุ้นกู้
ไดต้ามความเหมาะสม และขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทั หรือผูท่ี้
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอ านาจพิจารณาจ านวนเงิน อัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลา เง่ือนไข และอ่ืน ๆ 
ท่ีเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี

วาระที่ 8
พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทั ในปี 2565 - 2566
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)
รายละเอยีดของหุ้นกู้ทีจ่ะออกและเสนอขาย

วาระที่ 8 (ต่อ)
พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทั ในปี 2565 - 2566

วตัถุประสงค์ของการใช้เงนิ : เพ่ือใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีน และ/หรือใช้ในการด าเนินธุรกจิ และ/หรือ 

ขยายธุรกจิของบริษัท และ/หรือเพ่ือใช้ช าระคืนหนีข้องบริษัท (Refinancing) 

หรือเพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ซ่ึงอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงนิต้น หรือคืนเงนิต้นคร้ังเดยีวเม่ือครบก าหนด

ไถ่ถอน มีประกนัหรือไม่มีประกนั มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กบั

ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคร้ัง 

และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 70



ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)
รายละเอยีดของหุ้นกู้ทีจ่ะออกและเสนอขาย (ต่อ)

วาระที่ 8 (ต่อ)
พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทั ในปี 2565 - 2566

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

สกลุเงนิ : สกลุเงนิบาท

การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภท

สถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งจ านวนหรือบางส่วน และ/หรือประชาชนทั่วไป 

ซ่ึงอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคราวเดยีวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ

และ/หรือในลกัษณะหมุนเวยีน (Revolving) ทั้งนี ้ให้อยู่ภายใต้บังคบัของประกาศ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือส านักงาน ก.ล.ต. 

และ/หรือกฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้องที่มีผลบังคบัใช้ในขณะที่ออกและเสนอขาย

หุ้นกู้น้ัน
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)
รายละเอยีดของหุ้นกู้ทีจ่ะออกและเสนอขาย (ต่อ)

วาระที่ 8 (ต่อ)
พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทั ในปี 2565 - 2566

อายุ : ตามความเหมาะสม

การไถ่ถอนก่อนก าหนด : บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด ทั้งนี ้ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขของ

หุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคร้ัง

การมอบอ านาจ : ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอ านาจพจิารณา

จ านวนเงนิ อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลา เง่ือนไข และอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมส าหรับการออก

และเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เห็นสมควร

เง่ือนไขอ่ืน ๆ : ข้อก าหนด ข้อจ ากดั เง่ือนไขต่าง ๆ ของหุ้นกู้ ให้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการ

บริษัท
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การลงมติ
วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 (ต่อ)
พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทั ในปี 2565 - 2566
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วาระที่ 9 
เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี
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THANK YOU

บริษัทบริหารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน)

เลขที ่99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

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


