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วนัศกุรท์ี่ 22 เมษายน 2565

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565



•  ผูถื้อหุน้สามารถส่ือสารกบัท่ีประชุมได ้2 วธีิ ดงัน้ี

1.  กรณต้ีองการส่งคาํถาม ใหเ้ลือกเมนู “การส่งคาํถาม” เลือกวาระท่ีตอ้งการสอบถาม หลงัจากนั้นพิมพค์าํถามและ

กด “ส่ง” 

2.  กรณต้ีองการส่ือสารทัง้ทางภาพและเสียง ใหเ้ลือกเมนู “การส่งคาํถาม” เลือก “จองควิสอบถามผ่านภาพและเสียง” 

พิมพช่ื์อท่ีใชแ้สดงบน Webex จากนั้นกดปุ่ม “จองควิ” หลงัจากนั้นใหร้อสญัญาณจากทางเจา้หนา้ท่ีทางช่อง Chat  

•  ขอใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นภายหลงัจากท่ีกรรมการและผูบ้ริหารไดช้ี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระเรียบร้อยแลว้

ในกรณีท่ีคาํถามหรือขอ้คิดเห็นไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะนาํไปพิจารณาตอบในวาระอ่ืน ๆ 

หรือวาระท่ีเก่ียวขอ้ง หรือตามท่ีบริษทัเห็นสมควร

•  กรณีท่ีผูถื้อหุน้เกิดปัญหาขดัขอ้งระหวา่งการใชง้านระบบ สามารถติดต่อสอบถามมายงั Call Center ทีห่มายเลข

โทรศัพท์ 02-931-9133 หรือผ่าน Line ID: @inventechconnect 

การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565
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นางทองอุไร ลิม้ปิติ

ประธานกรรมการ
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นายบรรยง วเิศษมงคลชัย

• รองประธานกรรมการ

• ประธานคณะกรรมการบริหาร
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นายวสันต์ เทยีนหอม
• กรรมการอสิระ 

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

• ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน
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นายยศ กมิสวสัดิ์
• กรรมการอสิระ 

• ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี

• กรรมการตรวจสอบ 
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นางมณรัีตน์ ศรีเสาวชาติ
• กรรมการอสิระ 

• ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี

และความรับผดิชอบต่อสังคม

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
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นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
• กรรมการอสิระ 

• ประธานคณะกรรมการกาํกบัความเส่ียง

• กรรมการตรวจสอบ 
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นายสาทร โตโพธ์ิไทย
• กรรมการ

• กรรมการบริหาร

• กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
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นายพศิิษฐ์ เสรีววิฒันา
• กรรมการ

• กรรมการกาํกบัความเส่ียง

• กรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี

และความรับผดิชอบต่อสังคม
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ดร.ธิบด ีวฒันกลุ
• กรรมการ 

• กรรมการเทคโนโลยี
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นายบัณฑติ อนันตมงคล
• กรรมการ 

• กรรมการบริหาร

• กรรมการกาํกบัความเส่ียง

• กรรมการเทคโนโลยี

• ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
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นายพงศธร มณพีมิพ์
รองผู้จดัการใหญ่ 

สายพฒันาสินทรัพย์ภูมภิาค 

นายชูพงษ์ โภคะสวสัดิ์
รองผู้จดัการใหญ่ 

สายพฒันาสินทรัพย์กรุงเทพและปริมณฑล

13

คณะผ ูบ้รหิาร

Front Office



นายสันธิษณ์ วฒันกลุ
รองผู้จดัการใหญ่ 

สายบริหารเงนิ บัญชี และการลงทุน และ

ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงนิ (CFO)
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คณะผ ูบ้รหิาร

Back Office

นายวรีเวช ศิริชาตไิชย
รองผู้จดัการใหญ่ สายสนับสนุนองค์กร และ

เลขานุการบริษทั

นายโชตกิร ลือสัมพนัธ์
รองผู้จดัการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกจิ



• ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

คุณสมใจ คุณปสุต

•  ท่ีปรึกษากฎหมาย จากบริษทั สาํนกังานกฎหมายสรรประเสริฐ จาํกดั

คุณวงศ์ววิฒัน์ เหมะ

ผู้เข้าร่วมประชุม
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บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา

บรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 รวมถึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

เสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2564 ถึงวนัท่ี 15 ตุลาคม 2564 โดยบริษทัได้แจง้การเชิญชวน

ดงักล่าว ผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย

บริษทัขอเรียนว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อ                   

รับการพจิารณาเลอืกต้ังเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคบัของบริษทั
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หลกัเกณฑ์และวธีิการลงคะแนนเสียง

• การลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุน้จะมีจาํนวนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยจะนบั 1 หุน้ 

มีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 เสียง 

• ผูถื้อหุน้ 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” 

เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น เวน้แต่ผูถื้อหุน้ท่ีเป็น Custodian ท่ีสามารถแบ่งการออกเสียง

ลงคะแนนได ้

• การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผูถื้อหุน้ไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนนภายในช่วงเวลาท่ีกาํหนด

บริษทัจะถือวา่ผูถื้อหุน้ “เห็นด้วย” กบัวาระนั้น ๆ

• สาํหรับวาระท่ี 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ จะใชว้ธีิ

การเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
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วธีิปฏิบัตใินการออกเสียงลงคะแนน

1. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู ้ถือหุ้นเลือกวาระท่ีต้องการออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสาํหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 

1)  เห็นดว้ย  (สีเขียว) 

2)  ไม่เห็นดว้ย  (สีแดง) 

3)  งดออกเสียง  (สีสม้)  

4)  ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน / ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า)

2. กรณีท่ีผูถื้อหุน้เลือกกดปุ่มสีฟ้า แลว้ไม่ไดก้ดปุ่มใด ๆ อีกภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด

บริษทัจะถือวา่ผูถื้อหุน้ “เห็นด้วย” กบัวาระนั้น ๆ ทั้งน้ี การออกเสียงลงคะแนน

สามารถทาํการเปล่ียนแปลงได ้จนกวา่จะมีการแจง้ปิดการลงคะแนน 18



วธีิปฏิบัตใินการออกเสียงลงคะแนน (ต่อ)

3.  กรณีผูรั้บมอบฉนัทะ รับมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้หลายราย ใหก้ดเลือกท่ี “ไอคอน ผู้ใช้งาน” 

และกดท่ีปุ่ม “สลบับัญชี” เพื่อเขา้ใชง้านในบญัชีของผูถื้อหุน้รายอ่ืน ๆ

4.  ผูถื้อหุน้มีเวลาในการลงคะแนนเสียง 1.5 นาที หลงัจากท่ีมีการแจง้เปิดการลงคะแนนเสียงของ

แต่ละวาระ และเม่ือครบกาํหนดเวลาแลว้ จะแจง้ปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และ

จะประกาศผลของวาระนั้นใหท่ี้ประชุมทราบต่อไป 
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วธีิปฏิบัตใินการออกเสียงลงคะแนน (ต่อ)

5. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ออกจากการประชุม (Exit the Meeting) ก่อนท่ีจะปิดการลงคะแนนเสียง

ในวาระใด ๆ ผูถื้อหุน้จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดงักล่าว และคะแนนเสียงของ

ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนํามานับคะแนนในวาระน้ัน 

อยา่งไรกต็าม หากผูถื้อหุน้ไม่ไดก้ดปุ่มออกจากการประชุม (Exit the Meeting) จะถือวา่

ผูถื้อหุน้ยงัมีความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ 
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วธีิปฏิบัตใินการออกเสียงลงคะแนน (ต่อ)

6.  การซกัถามหรือแสดงความเห็นในหอ้งประชุม

•  ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษทัจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

•  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีประสงคจ์ะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด ใหเ้ลือกเมนู “การส่งคาํถาม” และดาํเนินการ

ตามขั้นตอนท่ีไดแ้จง้ไปแลว้ โดยสามารถเลอืกส่งเป็นข้อความ หรือจองควิเพือ่สอบถามผ่านสัญญาณภาพและเสียงได้

•  ขอใหผู้ถื้อหุน้แจ้งช่ือและนามสกลุทุกคร้ังในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ เพ่ือประโยชน์

ในการจดัทาํรายงานการประชุม

•  กรณีท่ีมีคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเขา้มาในระบบเป็นจาํนวนมาก บริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาคดัเลือก

คาํถามตามความเหมาะสม
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564

ดงัมีรายละเอียดปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุม

ดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แจง้ขอแกไ้ขใหบ้ริษทั

ทราบภายในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแกไ้ข

การลงมติ

เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่1
รับทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที ่27 เมษายน 2564

22



ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั และรายงานการกาํกบัดูแลของ

คณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2564 ดงัมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นแบบ 56-1 One Report

ประจาํปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ท่ีปรากฏในแบบแจง้การประชุม

วาระที ่2
รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2564
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ผลเรียกเกบ็เงนิสด ปี 2561 - 2564

(หน่วย: ล้านบาท) 

ผลเรียกเกบ็เงนิสดรายไตรมาส

10,791 
8,717 8,396 8,719 

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

1,902 1,813 2,857 2,144 2,648 1,892 1,732 2,124 1,764 2,233 2,202 2,521

5,778 

5,674 
4,738 

7,276 

920 
1,739 

1,749 

1,370 

708 1,095 
938 2,933 

537 814 1,535 1,852 
1,202 

1,992 1,699 
2,383 

5,342 

5,342 

16,569 

19,733 

13,134 

15,995 

2,721 

4,461 
3,569 

5,818 

7,952 

2,908 
3,795 

5,077 

3,185 2,706 3,267 
3,976 

2,966 
4,225 3,901 

4,904

2561 2562 2563 2564 Q1/61 Q2/61 Q3/61 Q4/61 Q1/62 Q2/62 Q3/62 Q4/62 Q1/63 Q2/63 Q3/63 Q4/63 Q1/64 Q2/64 Q3/64 Q4/64

NPL

NPA

รับชําระจากลูกหนีร้ายใหญ่

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2564 (ต่อ)
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•  ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2564 บริษทัมผีลเรียกเกบ็เงนิสดจาํนวน 15,995 ล้านบาท แบ่งเป็น 
NPL จาํนวน 8,719 ล้านบาท และ NPA จาํนวน 7,276 ล้านบาท 
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รายได้จากการดาํเนินงาน กาํไรสุทธิ กาํไรสุทธิต่อหุ้น

ผลการดาํเนินงาน ปี 2561 - 2564
ล้านบาท

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2564 (ต่อ)

บาท / หุ้น

2561 2562
(ปรับปรุงใหม่)

2563 2564

0
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5,202

12,236
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0.57
0.80

25
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มาตรการและกลยุทธ์เชิงรุก

1. ดา้น NPL และ NPA

•  NPL : มีมาตรการบรรเทาภาระทางการเงินของลูกหน้ี ทั้งการพกัชาํระเงินตน้ และ/หรือดอกเบ้ีย การผอ่นปรนเง่ือนไข

การผอ่นชาํระ รวมทั้ง มีโครงการช่วยเหลือลูกหน้ีแต่ละกลุ่ม เช่น โครงการสุขใจไดบ้า้นคืน โครงการ BAM ช่วยฟ้ืนคืนธุรกิจ

•  NPA : BAM ไดจ้ดัแคมเปญการตลาด และโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี เช่น แคมเปญ “โอนเร็ว รับเลย” 

ฟรีโอนและบตัรกาํนลั 

2. การตลาดแบบ E-Commerce โดยประชาสมัพนัธ์ทรัพยผ์า่น Online Platform ชั้นนาํ เช่น ddproperty, dotproperty, Baania, Kaidee

รวมถึง Shopee และ Lazada

3. ในปี 2565 ไดเ้ตรียมปรับโฉมและปรับปรุงระบบเวบ็ไซตข์อง BAM ให้สามารถคน้หาทรัพยไ์ดส้ะดวกและง่ายดายยิ่งข้ึน โดยสามารถ

รองรับการเช่ือมต่อกบั Platform และระบบต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัมีบริการใหลู้กคา้สามารถเลือกแบบบา้นท่ีออกแบบไว้

แลว้พร้อมประมาณการค่าใชจ่้ายอีกดว้ย

ทัง้น้ี BAM ยงัคงพร้อมทาํหน้าทีเ่สมือนแก้มลงิทีดู่ดซับ NPL และ NPA ของสถาบันการเงิน เพือ่นํามาบริหารจดัการให้กลายเป็น

สินทรัพย์ทีม่ีคณุภาพกลบัคนืสู่ระบบเศรษฐกจิต่อไป 

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2564 (ต่อ)
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การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

วาระที ่2 (ต่อ)
รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2564

•  บริษทัไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” (Thai Private Sector Collective 

Action Against Corruption : CAC) มาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการสร้างธุรกิจ 

แบบโปร่งใส ไร้คอร์รัปชนั และไดรั้บการต่ออายเุป็นสมาชิก CAC คร้ังท่ี 2 เม่ือปี 2563 แสดงถึงความมุ่งมัน่ใน

การเป็นองคก์รท่ีดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส และต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ ภายใตค้าํขวญัท่ีวา่

“สุจริต โปร่งใส ไม่เรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ BAM ร่วมใจต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” 

•  บริษทัสร้างพนัธมิตรเพิ่มโดยจดัอบรมขยายแนวร่วมคู่คา้เพื่อการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัอยา่งต่อเน่ือง โดยมี

คู่คา้เขา้ร่วมจากทัว่ประเทศและยนิดีเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นแนวร่วมต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนใหบ้ริษทัมีพนัธมิตรท่ีแขง็แกร่งในการดาํเนินธุรกิจร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนืและโปร่งใสตาม

เจตนารมณ์ของ CAC
27



วาระที ่2 (ต่อ)
รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2564

28

การกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี

• บริษทัไดมี้การจดังาน BAM CG DAY 2021 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ติดต่อกนั โดยเป็นการจดังานในรูปแบบ New Normal ภายใต้

หวัขอ้ “CG Focus 2021 : Move Forward Together” โดยมีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเขา้ร่วมงาน และร่วมพดูคุย

ในกิจกรรม “CG Talks” การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นรากฐานสู่ความยัง่ยนื และการขบัเคล่ือนธุรกิจตามนโยบาย GRC 

พร้อมจดักิจกรรมใหผู้ร่้วมงานเกิดความตระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีจนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

• เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ประกาศผลการสาํรวจตามโครงการสาํรวจ

การกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน ประจาํปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021 : CGR 2021) 

ซ่ึงบริษทัไดรั้บการประเมินผลคะแนนในระดบั “ดมีาก” (4 ดาว) คะแนนเฉลีย่รวม 87% เพิม่ขึน้จากปี 2563 ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ีย

รวม 82% โดยบริษทัไดมี้การกาํหนดแผนงานและการดาํเนินการเพื่อการพฒันายกระดบัผลการประเมิน CGR เป็นระดบั “ดีเลิศ” 

(ระดบั 5 ดาว) ในปีต่อไป



วาระที ่2 (ต่อ)
รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2564
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การเตบิโตอย่างยัง่ยืน

• บริษทัยดึมัน่ในเจตนารมณ์ท่ีจะมุ่งสู่การเป็นองคก์รท่ีเติบโตอยา่งย ัง่ยนื โดยกาํหนดนโยบายและแผนงานดา้นความยัง่ยนื

ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการดาํเนินธุรกิจ บนหลกัการ ESG (Environmental, Social and Governance) ท่ีครอบคลุมทั้ง

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล ภายใต้แนวคดิในการทาํความด ี5 ประการ คอื 

“ดต่ีอประเทศ  ดต่ีอสังคม  ดต่ีอลกูค้าหรือลกูหน้ี  ดต่ีอผู้ถอืหุ้น  และดต่ีอพนักงาน”

• บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการจดัการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ร่วมอนุรักษพ์ลงังาน และการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการ

แสดงความรับผดิชอบต่อสงัคมดว้ยการส่งเสริม สนบัสนุน ดูแลคนในสงัคมขององคก์ร และสงัคมภายนอก ผา่นการดูแล

ลูกหน้ีท่ีสุจริตใหไ้ดท่ี้อยูอ่าศยั / ท่ีทาํกินหรือธุรกิจกลบัคืนไปดว้ยเง่ือนไขท่ีผอ่นปรน รวมทั้งช่วยเหลือผูมี้รายไดน้อ้ยใหมี้

โอกาสซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายของบริษทัไดง่้ายข้ึน ขณะเดียวกนัยงัช่วยเหลือสงัคมในดา้นต่าง ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ  



การลงมติ

เป็นวาระเพ่ือทราบ ไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่2 (ต่อ)
รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2564
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และมาตรา 113 

รวมทั้งตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 44 บริษทัได้จดัทาํงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 แลว้เสร็จ โดยไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสังกดั 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่ถูกตอ้ง รวมทั้งคณะกรรมการบริษทัได้

เห็นชอบแลว้

จึงขอนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดงัมีรายละเอียดอยูใ่นแบบ 56-1 One Report ประจาํปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ท่ีปรากฏในแบบแจง้

การประชุม

วาระที ่3
พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564
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สรุปสาระสําคญัของงบการเงนิรวมเปรียบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา

32

รายการ

ล้านบาท

2564 2563

รวมสินทรัพย์ 125,904.00 132,069.62

รวมหนีสิ้น 83,148.41 90,272.59

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 42,755.59 41,797.03

รวมรายได้ 13,306.23 12,427.03

กาํไรสุทธิ ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทั 2,600.22 1,840.62

กาํไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) - ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทั 0.80 0.57

วาระที ่3 (ต่อ)
พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564
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วาระที ่3 (ต่อ)
พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

การลงมติ

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

•  บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องงบการเงินเฉพาะ   

กิจการของบริษทั และภายหลงัการจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน

เง่ือนไขและขอ้จาํกดัตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญากูย้มืเงินหรือสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) ฐานะการเงิน และผลการ 

ดาํเนินงาน รวมทั้งปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ของบริษทั 

•  คณะกรรมการบริษทัอาจจะพิจารณาทบทวน และแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคร้ังคราว เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผน

การเติบโตทางธุรกิจของบริษทั และบริษทัยอ่ยในอนาคต ความตอ้งการใชเ้งินลงทุนและเงินทุนหมุนเวยีน รวมถึงปัจจยั

ดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกินกาํไรสะสมท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทั และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

วาระที ่4
พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิกาํไร สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 และการจ่ายเงนิปันผล 
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)

• ปี 2564 บริษทัมีกาํไรสุทธิตามงบการเงินของบริษทัเท่ากบั 2,600,215,011.46 บาท และบริษทัไดจ้ดัสรรกาํไรสุทธิไวเ้ป็น

ทุนสาํรองตามกฎหมายครบถว้นแลว้

• คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564 ของบริษทั 

ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท (ก่อนหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,777,623,265.00 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 68.36 ของกาํไรสุทธิหลงัเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 โดยจะจ่ายจากกาํไรสะสม

• ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจาํปีดงักล่าวได ้ตามมาตรา 47 ทวิ

แห่งประมวลรัษฎากร

• บริษทักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2565 และกาํหนดจ่ายเงินปันผล

ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565

วาระที ่4 (ต่อ)
พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิกาํไร สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 และการจ่ายเงนิปันผล 
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รายละเอยีดเปรียบเทยีบการจ่ายเงนิปันผล

วาระที ่4 (ต่อ)
พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิกาํไร สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 และการจ่ายเงนิปันผล 

ปี 2564

(ปีทีนํ่าเสนอ)

ปี 2563 ปี 2562

(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรสุทธิ (ล้านบาท) 2,600.22 1,840.62 10,679.08

จาํนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 3,232.04 3,232.04 3,232.04

เงนิปันผลจ่ายอตัราต่อหุ้น (บาท) 0.5500 0.5125 1.0500

รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ล้านบาท) 1,777.62 1,656.40 3,393.57

36



การลงมติ

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่4 (ต่อ)
พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิกาํไร สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 และการจ่ายเงนิปันผล 
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 71 และ

ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18 กาํหนดวา่ ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการหน่ึงในสาม

ออกจากตาํแหน่ง ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวน

ใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม โดยใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อก แต่อาจไดรั้บ

เลือกตั้งใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการไดอี้ก

วาระที ่5
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ
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วาระที ่5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ

นายบรรยง วเิศษมงคลชัย นายพศิิษฐ์ เสรีววิฒันา นายบัณฑิต อนันตมงคล

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 มีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)

บริษทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2564 ถึงวนัท่ี 15 ตุลาคม 2564 เพื่อเชิญให้

ผูถื้อหุน้เสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑข์องบริษทั

และไดท้าํการเชิญชวนโดยการแจง้ผา่นทางช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย 

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถอืหุ้นเสนอช่ือบุคคลใดเพือ่เข้ารับการพจิารณาเลอืกต้ังเป็นกรรมการของบริษทัในช่วงเวลาดงักล่าว

วาระที ่5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั

จากคุณสมบติั ประสบการณ์ และผลการปฏิบติังาน รวมถึง Board Skill Matrix ซ่ึงกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ

ทั้ง 3 ท่าน ลว้นเป็นกรรมการท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ และความเช่ียวชาญในธุรกิจของบริษทั อีกทั้งเพื่อใหเ้กิดความ

ต่อเน่ืองในการบริหารงานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั จึงเห็นควรเสนอใหก้รรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ

ทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง

วาระที ่5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)

คณะกรรมการบริษทั (ไม่รวมกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565)

ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมและประโยชนสู์งสุดของ

บริษทัแลว้ เห็นวา่กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้และ

เป็นบุคคลผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ มีวสิยัทศันก์วา้งไกล ทั้งยงัไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตลอดเวลาท่ีผา่นมาอยา่งเตม็

กาํลงัความสามารถ ดว้ยความรับผดิชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสตัยสุ์จริต ดงัน้ัน จงึเห็นสมควรเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น

พจิารณาเลอืกต้ังกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระทัง้ 3 ท่านดงักล่าว กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง

ทั้งน้ี การดาํเนินการขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการของบริษทั ดงัมีรายละเอียดประวติัของ

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2

วาระที ่5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ
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การลงมติ

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการออกเสียงลงคะแนนท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้ 17 ดงัน้ี 

1)  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง

2)  ผูถื้อหุน้จะใชสิ้ทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น

3)  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิเลือกบุคคลมากกวา่หน่ึงคนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนเสียงใหแ้ก่บุคคลแต่ละท่านนั้นไดเ้ท่ากบั

จาํนวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู ่ทั้งน้ี โดยจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได้

4)  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 

ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานในท่ีประชุมเป็น

ผูอ้อกเสียงช้ีขาด เพื่อใหไ้ดจ้าํนวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและแนวปฏิบติัท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน การลงคะแนนเสียงในวาระน้ี                    

จะกระทําเป็นรายบุคคล โดยผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการขา้งตน้แต่ละคน จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของผูถื้อหุน้

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ
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วาระที ่5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ

ช่ือ-สกลุ นายบรรยง  วเิศษมงคลชัย

อายุ 65 ปี

สัญชาติ ไทย

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัท รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอเลือกตั้ง กรรมการบริษทั

การถือหุ้นในบริษทั ไม่มี

คุณวุฒิ •    ปริญญาโท นิตศิาสตร์ Temple University, School of Law, USA

•    ปริญญาตรี นิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

•    Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
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วาระที ่5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ

การฝึกอบรม •    อบรมหลกัสูตร นักเรียนปลดัอาํเภอ (นปอ.) รุ่นที ่48 วทิยาลยัการปกครอง

•    อบรมหลกัสูตร ผู้บริหารระดบัสูง สถาบันวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที ่5

•    อบรมหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่119/2015

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย

•    อบรมหลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที ่30/2018 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย

ประสบการณ์ทาํงาน

กจิการทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบียน

ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน        รองประธานกรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จํากดั (มหาชน)

ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน        ประธานกรรมการ บริษทั เวล์ิดเฟลก็ซ์ จํากดั (มหาชน)

ก.พ. 2561 - พ.ค. 2561 กรรมการบริหารความเส่ียง / รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จํากดั (มหาชน)  

2555 - ปัจจุบัน                 กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร 

บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จํากดั (มหาชน) 
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วาระที ่5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ

ประสบการณ์ทาํงาน

กจิการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน

ม.ีค. 2562 - เม.ย. 2564       ประธานกรรมการ บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ต.ค. 2561 - เม.ย. 2564 กรรมการ บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

2561 - ปัจจุบัน                    กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 

บริษทั ทเีอฟด ีเรียลเอสเตท แมนเนจเมนท์ จํากดั

2560 - 2563 กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั เลเทก็ซ์ ซิสเทมส์ จํากดั (มหาชน)

2560 - 2562                         กรรมการ บริษทั เอเบิล้ แอสเสท กรุ๊ป จํากดั

2558 - 2560 กรรมการธนาคาร / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง /

กรรมการบริหาร / กรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีด่แีละความรับผดิชอบ

ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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วาระที ่5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ

กจิการอ่ืนทีอ่าจทาํให้เกดิ

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษทั

ไม่มี

จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท 9 ปี 7 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2564 ประชุมคณะกรรมการบริษทั 15/15 คร้ัง

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 43/45 คร้ัง

การมส่ีวนได้เสียในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท / 

บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม หรือนิตบุิคคล

ทีอ่าจมคีวามขดัแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี

ทีผ่่านมา

•    ไม่เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่รึกษาทีไ่ด้รับ

เงนิเดือนประจํา

•    ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ทีป่รึกษากฎหมาย)

•    ไม่มคีวามสัมพนัธ์ทางธุรกจิ (เช่น การซ้ือ / ขายวตัถุดบิ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงนิ

หรือการกู้ยืมเงนิ)
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ช่ือ-สกลุ นายพศิิษฐ์ เสรีววิฒันา

อายุ 61 ปี

สัญชาติ ไทย

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการบริษทั / กรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีด่แีละความรับผดิชอบต่อสังคม / 

กรรมการกาํกบัความเส่ียง

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอเลือกตั้ง กรรมการบริษทั

การถือหุ้นในบริษทั ไม่มี

คุณวุฒิ •    ปริญญาโท Management & Human Relation, Abilene Christian University, 

Texas, USA

•    ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

วาระที ่5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ
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วาระที ่5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ

การฝึกอบรม •    อบรมหลกัสูตรวทิยาการจดัการสําหรับนักบริหารระดบัสูง (วบส.) รุ่นที ่2/2561

โดยสถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์

•    อบรมหลกัสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program รุ่นที ่8/2561

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย

•    อบรมหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่200/2558

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย

•    อบรมหลกัสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 

รุ่นที ่1/2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย

•    อบรมหลกัสูตรผู้บริหารระดบัสูง สถาบันวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที ่17

•    อบรมหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่46/2548

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย
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ประสบการณ์ทาํงาน

กจิการทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบียน

2564 - ปัจจุบัน     กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน / 

กรรมการตรวจสอบ บริษทั วจีีไอ จํากดั (มหาชน)

2564 - ปัจจุบัน     กรรมการบริษทั / กรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีด่แีละความรับผดิชอบต่อสังคม /

กรรมการกาํกบัความเส่ียง บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จํากดั (มหาชน)

ประสบการณ์ทาํงาน

กจิการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน

2564 - ปัจจุบัน     กรรมการ บริษทั เจดฟู้ีด จํากดั (มหาชน)        

2561 - ปัจจุบัน     กรรมการ สมาคมไทย - ญีปุ่่ น

2559 - 2564 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

2558 - 2559 รองผู้อาํนวยการอาวุโส กลุ่มลงทุนและบริหารเงนิ ธนาคารออมสิน

2558 - ปัจจุบัน     กรรมการ บริษทั เอส เมดคิอล จํากดั

2555 - ปัจจุบัน     กรรมการ บริษทั สินแพทย์ บางนา จํากดั 

2547 - ปัจจุบัน     กรรมการบริหาร บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จํากดั

วาระที ่5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ
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วาระที ่5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ

กจิการอ่ืนทีอ่าจทาํให้เกดิ

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษทั

ไม่มี

จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท 1 ปี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2564 ประชุมคณะกรรมการบริษทั 11/11 คร้ัง

ประชุมคณะกรรมการกาํกบัความเส่ียง 7/7 คร้ัง

ประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีด่แีละความรับผดิชอบต่อสังคม 2/2 คร้ัง

การมส่ีวนได้เสียในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษทั / 

บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม หรือนิตบุิคคล

ทีอ่าจมคีวามขดัแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี

ทีผ่่านมา

•    ไม่เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่รึกษาทีไ่ด้รับ

เงนิเดือนประจํา

•    ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ทีป่รึกษากฎหมาย)

•    ไม่มคีวามสัมพนัธ์ทางธุรกจิ (เช่น การซ้ือ / ขายวตัถุดบิ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงนิหรือ

การกู้ยืมเงนิ)
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ช่ือ-สกลุ นายบัณฑติ อนันตมงคล

อายุ 60 ปี

สัญชาติ ไทย

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร / กรรมการกาํกบัความเส่ียง / 

กรรมการเทคโนโลย ี/ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอเลือกตั้ง กรรมการบริษทั

การถือหุ้นในบริษทั 30,000 หุ้น

คุณวุฒิ •    ปริญญาโท บริหารธุรกจิ (Finance) Stirling University ประเทศองักฤษ

•    ปริญญาตรี ครุศาสตร์ เคม ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

วาระที ่5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ
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วาระที ่5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ

การฝึกอบรม •    อบรมหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่75/2006

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย

•    อบรมหลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที ่30/2018

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย

•    อบรมหลกัสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที ่15/2020

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย

•    อบรมหลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที ่15/2019

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย

•     อบรมหลกัสูตรกาํกบัดูแลกจิการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงขององค์กรกาํกบัดูแล

(Regulator) รัฐวสิาหกจิ และองค์การมหาชน รุ่นที ่19

•    อบรมหลกัสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตระดบัสูง (นยปส.)

รุ่นที ่12/2564

•     อบรมหลกัสูตรผู้บริหารระดบัสูง ด้านวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที ่9/2560

สถาบันวทิยาการพลงังาน 53



การฝึกอบรม •    อบรมหลกัสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที ่3/2557

มูลนิธิสถาบันวจิัยและพฒันาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

•    อบรมหลกัสูตรผู้บริหารระดบัสูง สถาบันวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที ่5/2549

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

•    อบรมหลกัสูตรผู้บริหารระดบัสูงเงนิทุนหลกัทรัพย์ (AFC) รุ่นที ่6/2537

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

•    อบรมใบอนุญาตผู้จัดการกองทุน สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

•    อบรมใบอนุญาต Certified Financial Analyst (CFA1)

ประสบการณ์ทาํงาน

กจิการทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบียน

2564 - ปัจจุบัน      กรรมการบริษทั / กรรมการกาํกบัความเส่ียง / กรรมการเทคโนโลย ี/ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จํากดั (มหาชน)

2563 - 2564 กรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีด่แีละความรับผดิชอบต่อสังคม

บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จํากดั (มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน      กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร

บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จํากดั (มหาชน)

วาระที ่5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ
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ประสบการณ์ทาํงาน

กจิการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน

2563 - ปัจจุบัน      กรรมการกาํกบัดูแลด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและดจิิทลั 

บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

2561 - ปัจจุบัน      กรรมการอสิระ / กรรมการลงทุน กองทุนวายุภกัษ์ 1

2560 - 2564 กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการตรวจสอบ

บริษทั เลเทก็ซ์ ซิสเทมส์ จํากดั (มหาชน)

2560 - 2563 กรรมการกาํกบัความเส่ียง บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

2560 - ปัจจุบัน      กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการบริหารเงนิลงทุน 

บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

2560 - ปัจจุบัน      กรรมการพจิารณาลงทุนนวตักรรม Bangchak Initiative and Innovation Center

กจิการอ่ืนทีอ่าจทาํให้เกดิ

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษทั

ไม่มี

วาระที ่5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ
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วาระที ่5 (ต่อ)
พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ

จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท 2 ปี 9 เดือน 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2564 ประชุมคณะกรรมการบริษทั 15/15 คร้ัง

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 45/45 คร้ัง

ประชุมคณะกรรมการกาํกบัความเส่ียง 11/12 คร้ัง

ประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีด่แีละความรับผดิชอบต่อสังคม 3/3 คร้ัง

ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลย ี5/5 คร้ัง

การมส่ีวนได้เสียในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท / 

บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม หรือนิตบุิคคล

ทีอ่าจมคีวามขดัแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี

ทีผ่่านมา

•    ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ทีป่รึกษากฎหมาย)

•    ไม่มคีวามสัมพนัธ์ทางธุรกจิ (เช่น การซ้ือ / ขายวตัถุดบิ / สินค้า / บริการ 

การให้กู้ยืมเงนิ หรือการกู้ยืมเงนิ)
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 70 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 กาํหนด

ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการ ในกรณีท่ีไม่ใช่การเลือกบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการท่ีวา่งลงดว้ยเหตุอ่ืน

นอกเหนือจากการครบกาํหนดออกตามวาระตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 21

ปัจจุบนักรรมการของบริษทัมีจาํนวน 10 ท่าน ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาจาก Skill Matrix 

ของคณะกรรมการบริษทั ประกอบกบัแผนกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงสภาพแวดลอ้มทางดา้นเทคโนโลยี และ

นวตักรรมท่ีเขา้มามีบทบาทมากข้ึนในทุกธุรกิจ ตลอดจนปริมาณงานท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั จึงเห็นวา่มี

ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเพิ่มจาํนวนกรรมการเพื่อใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการท่ีมีทกัษะ ความรู้ ความชาํนาญท่ีเหมาะสม ช่วยเพิ่มเติมมุมมอง

ใหห้ลากหลายมากยิง่ข้ึน เพิ่มประสิทธิภาพในการกาํกบัดูแลกิจการ และพร้อมรับมือกบัการเปล่ียนแปลงทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 

วาระที ่6
พจิารณาเพิม่จาํนวนกรรมการบริษทั จาก 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน และเลือกตั้งกรรมการบริษทัทีเ่พิม่ขึน้
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน พิจารณาถึงโครงสร้างและองคป์ระกอบของคณะกรรมการ เห็นวา่บริษทัควร

เพิม่จาํนวนกรรมการจาก 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน โดยปัจจุบนับริษทัมีกรรมการอิสระจาํนวน 4 ท่าน และมีกรรมการท่ีเป็นสุภาพสตรี

จาํนวน 2 ท่าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบักฎหมายและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยูแ่ลว้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จึงเห็นสมควรสรรหาบุคคลภายนอกท่ีมีคุณสมบติัตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษทั และเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจของ

บริษทั รวมทั้งมีความเช่ียวชาญในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีจะเติมเตม็ทกัษะองคร์วมของคณะกรรมการใหส้มบูรณ์มากยิง่ข้ึน และจะทาํใหบ้ริษทั

มีสดัส่วนของกรรมการอิสระเพิ่มข้ึน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงไดด้าํเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดไวใ้น

กฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง และ Board Skill Matrix รวมทั้งเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละท่านสามารถเสนอช่ือ

บุคคลท่ีมีความเหมาะสมกบัตาํแหน่งกรรมการดงักล่าว 

วาระที ่6 (ต่อ)
พจิารณาเพิม่จาํนวนกรรมการบริษทั จาก 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน และเลือกตั้งกรรมการบริษทัทีเ่พิม่ขึน้

58



ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอช่ือ นายฐากร ปิยะพนัธ์ เขา้รับการ

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั เน่ืองจากนายฐากรเป็นผูมี้ความรู้และมีประสบการณ์ในฐานะผูบ้ริหารระดบัสูง

ของสถาบนัการเงินขนาดใหญ่ มีประสบการณ์และความเขา้ใจดา้นนวตักรรม ดิจิทลั และเทคโนโลย ีรวมถึง

มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการบริษัท ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้  

ซ่ึงผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการในคร้ังน้ีไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองและพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบ 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มจํานวนกรรมการบริษัทจาก 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน และ

พจิารณาเลอืกต้ัง นายฐากร ปิยะพนัธ์ เป็นกรรมการบริษทัทีเ่พิม่ขึน้ 

วาระที ่6 (ต่อ)
พจิารณาเพิม่จาํนวนกรรมการบริษทั จาก 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน และเลือกตั้งกรรมการบริษทัทีเ่พิม่ขึน้
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ช่ือ-สกลุ นายฐากร ปิยะพนัธ์

อายุ 51 ปี

สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอเลือกตั้ง กรรมการบริษทั (กรรมการอสิระ)

การถือหุ้นในบริษทั ไม่มี

คุณวุฒิ •    ปริญญาโท สาขาการเงนิ มหาวทิยาลยัโคโลราโด รัฐเดนเวอร์ สหรัฐอเมริกา

•    ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

60

วาระที ่6 (ต่อ)
พจิารณาเพิม่จาํนวนกรรมการบริษทั จาก 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน และเลือกตั้งกรรมการบริษทัทีเ่พิม่ขึน้



การฝึกอบรม •    อบรมหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่198

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย

• อบรมหลกัสูตรนักบริหารมหานครระดบัสูง

•    อบรมหลกัสูตรผู้บริหารระดบัสูง รุ่นที ่17 โดยสถาบันวทิยาการตลาดทุน

•    อบรมหลกัสูตร Black Belt Six Sigma โดย จีอ ีแคปปิตอล (ประเทศไทย)

ประสบการณ์ทาํงาน

กจิการทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบียน

2563 - 2564          ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

บริษทั เครือไทย โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน)

2560 - 2563 ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดจิิทลั แบงก์กิง้ และนวตักรรม

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน)

2553 - 2555 EVP - Head of Primary Banking

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน)

2550 - 2553 SVP - Head of Secured Loan Department

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) 61

วาระที ่6 (ต่อ)
พจิารณาเพิม่จาํนวนกรรมการบริษทั จาก 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน และเลือกตั้งกรรมการบริษทัทีเ่พิม่ขึน้



ประสบการณ์ทาํงาน

กจิการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน

2563 - 2564 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

บริษทั อาคเนย์ ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)

2563 - 2564 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

บริษทั อาคเนย์ ประกนัภยั จํากดั (มหาชน)

2563 - 2564 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

บริษทั อาคเนย์ แคปปิตอล จํากดั

2555 - 2559 กรรมการผู้จัดการ

บริษทั อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วสิเซส จํากดั

2547 - 2550 SVP - Head of Sales and Marketing Central Card and Central Personal Loan

จีอ ีมนัน่ี ประเทศไทย

2544 - 2547 VP - Head of  Usage and  Loyalty Department

Krungsri GE Credit Card

วาระที ่6 (ต่อ)
พจิารณาเพิม่จาํนวนกรรมการบริษทั จาก 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน และเลือกตั้งกรรมการบริษทัทีเ่พิม่ขึน้
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กจิการอ่ืนทีอ่าจทาํให้เกดิ

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษทั

ไม่มี

การมส่ีวนได้เสียในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท / 

บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม หรือนิตบุิคคล

ทีอ่าจมคีวามขดัแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี

ทีผ่่านมา

•    ไม่เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่รึกษาทีไ่ด้รับ

เงนิเดือนประจํา

•    ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ทีป่รึกษากฎหมาย)

•    ไม่มคีวามสัมพนัธ์ทางธุรกจิ (เช่น การซ้ือ/ขาย วตัถุดบิ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงนิหรือ

การกู้ยืมเงนิ)

วาระที ่6 (ต่อ)
พจิารณาเพิม่จาํนวนกรรมการบริษทั จาก 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน และเลือกตั้งกรรมการบริษทัทีเ่พิม่ขึน้
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วาระที ่6 (ต่อ)
พจิารณาเพิม่จาํนวนกรรมการบริษทั จาก 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน และเลือกตั้งกรรมการบริษทัทีเ่พิม่ขึน้

64

การลงมติ

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

สืบเน่ืองจากบริษทัมีนโยบายในการพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการทุกปี โดยคาํนึงถึง

ปัจจยัต่าง ๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ธุรกิจและผลการดาํเนินงานของบริษทั แนวโนม้ของตลาดและ

อุตสาหกรรม หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการ รวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ และเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

เป็นผูอ้นุมติั 

วาระที ่7
พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)

สาํหรับค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน พิจารณาแลว้ มีความเห็นดงัน้ี

 เห็นควรคงอตัราค่าเบ้ียประชุมของกรรมการเป็นจาํนวนเท่ากบัปี 2564

 เงินบาํเหน็จกรรมการสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 เห็นควรจ่ายในอตัราร้อยละ 0.25 ของเงินปันผล

สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกบัปี 2564

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ดงัน้ี

วาระที ่7 (ต่อ)
พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)

1. ค่าเบีย้ประชุม (อตัราเดยีวกบัปี 2564)

วาระที ่7 (ต่อ)
พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565

ตาํแหน่ง เบีย้ประชุม

ประธานกรรมการบริษทั เดือนละ 60,000 บาท 1,2

รองประธานกรรมการบริษทั เดือนละ 45,000 บาท 1,2

กรรมการบริษทั เดือนละ 30,000 บาท 1,2

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 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 เฉพาะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน                      
2 หากมีการประชุมมากกว่า 1 คร้ังต่อเดือน ให้จ่ายเพยีงคร้ังเดียว
3 เฉพาะกรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท และไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจํา 67



ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)

1. ค่าเบีย้ประชุม (อตัราเดยีวกบัปี 2564) (ต่อ)

วาระที ่7 (ต่อ)
พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565

ตาํแหน่ง เบีย้ประชุม

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คร้ังละ 12,500 บาท 1,2,3

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คร้ังละ 10,000 บาท 1,2,3

ประธานคณะกรรมการกาํกบัความเส่ียง คร้ังละ 12,500 บาท 1,2,3

กรรมการกาํกบัความเส่ียง คร้ังละ 10,000 บาท 1,2,3

ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีด่แีละ

ความรับผดิชอบต่อสังคม

คร้ังละ 12,500 บาท 1,2,3

กรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีด่แีละความรับผดิชอบต่อสังคม คร้ังละ 10,000 บาท 1,2,3

68

หมายเหตุ
1 เฉพาะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน                      
2 หากมีการประชุมมากกว่า 1 คร้ังต่อเดือน ให้จ่ายเพยีงคร้ังเดียว
3 เฉพาะกรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท และไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจํา



ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)

1. ค่าเบีย้ประชุม (อตัราเดยีวกบัปี 2564) (ต่อ)

วาระที ่7 (ต่อ)
พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565

ตาํแหน่ง เบีย้ประชุม

ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี คร้ังละ 12,500 บาท 1,2,3

กรรมการเทคโนโลยี คร้ังละ 10,000 บาท 1,2,3

ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน หรือเฉพาะกจิ คร้ังละ 12,500 บาท 1,2,3

กรรมการชุดย่อยอ่ืน หรือเฉพาะกจิ คร้ังละ 10,000 บาท 1,2,3
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หมายเหตุ
1 เฉพาะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน                      
2 หากมีการประชุมมากกว่า 1 คร้ังต่อเดือน ให้จ่ายเพยีงคร้ังเดียว
3 เฉพาะกรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท และไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจํา



ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)

2. เงนิบําเหน็จกรรมการสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 เห็นควรจ่ายในอัตราร้อยละ 0.25

ของเงินปันผล สูงสุดไม่เกนิ 5,000,000 บาท (อัตราเดยีวกบัปี 2564) โดยใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้มอบอาํนาจให ้

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณากาํหนดจาํนวนเงินท่ีเหมาะสมเพื่อจดัสรรใหก้รรมการบริษทัแต่ละท่าน

วาระที ่7 (ต่อ)
พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565
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คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยคาํนึงถึงปัจจยัดา้นภาวะเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งปัจจยัท่ีเก่ียวกบัผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัในปัจจุบนั จงึเห็นสมควรเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณากาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการประจาํปี 2565 ตามทีเ่สนอข้างต้น

วาระที ่7 (ต่อ)
พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565
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72

การลงมติ

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม

วาระที ่7 (ต่อ)
พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ กรรมการของบริษทัท่ีเป็นผูถื้อหุน้ และกรรมการอิสระท่ีไดรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้จะไม่

ออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี เว้นแต่กรณีผูถื้อหุน้ระบุใหก้รรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอยา่งชดัเจน โดยใช้

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. หรือ ค. จะใชสิ้ทธิออกเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ เพ่ือรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้เหล่านั้น



ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 120 รวมทั้งตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 47 ซ่ึงกาํหนดวา่ 

“ให้ท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และให้กาํหนดจาํนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีน้ัน 

ผู้สอบบัญชีซ่ึงพ้นจากตาํแหน่งไปแล้ว มสิีทธิท่ีจะได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตาํแหน่งได้อีก ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ 

พนักงาน ลกูจ้าง หรือผู้ดาํรงตาํแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ในบริษทั ท้ังนี ้บริษทัต้องจัดให้มกีารหมนุเวยีนผู้สอบบัญชีตามหลกัเกณฑ์

ท่ีกาํหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง”

วาระที ่8
พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2565
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)

คณะกรรมการบริษทัได้พจิารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไดพ้ิจารณา

เลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัจากประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทาํงาน รวมทั้งความเช่ียวชาญ

ในการสอบบญัชี ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ทั้งน้ี ไดพ้ิจารณาการดาํเนินงานในปี 2564 ท่ีผา่นมาของ ผู้สอบบัญชีของ บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั แลว้

เห็นวา่เป็นท่ีน่าพอใจ โดยผูส้อบบญัชีมีความรู้ ความเขา้ใจในธุรกิจ รวมทั้งมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการ

สอบบญัชี ดงันั้น จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั ดงัน้ี

วาระที ่8 (ต่อ)
พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2565
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)

(1) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ผูใ้ดผูห้น่ึงดงัต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัสาํหรับปีบญัชี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ดงัน้ี

1.  นางสาวรัตนา จาละ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3734 หรือ

2.  นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4499 หรือ

3.  นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4951

ผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบติัเหมาะสม และไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่

หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั

วาระที ่8 (ต่อ)
พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2565
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)

วาระที ่8 (ต่อ)
พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2565

นางสาวรัตนา จาละ นางสาวสมใจ คุณปสุต นางสาวรัชดา ยงสวสัดิ์วาณชิย์
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล (ต่อ)
(2) ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ท่านอ่ืนทาํหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ี ตอ้งทาํหนา้ท่ี

ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั

(3)  กาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2565 เป็นจาํนวนเงิน 7,980,000 บาท โดยค่าสอบบญัชี เป็นจาํนวนเงินนอ้ยกวา่

ปี 2564 ท่ีจาํนวน 8,400,000 บาท (Audit Fees) โดยในปี 2564 บริษทัไม่มีค่าใชจ่้ายและค่าบริการอ่ืนซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบังานตรวจสอบบญัชี

(Non-audit Fees) จ่ายใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี

* (ทั้งน้ี ในปี 2565 บริษทัไม่มีค่าใชจ่้ายอ่ืนในการสอบบญัชี (Out of Pocket) ส่วนในปี 2564 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี จาํนวน 46,253 บาท)

• หากท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัในคราวน้ีจะเป็นปีท่ี 3 ติดต่อกนัท่ีผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีใหก้บับริษทั

วาระที ่8 (ต่อ)
พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2565

ปี 2564 ปี 2565

ค่าสอบบญัชี 8,400,000 7,980,000

ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี *ไม่เกิน 100,000 -

77

(หน่วย : บาท)



วาระที ่8 (ต่อ)
พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2565

ช่ือ-สกลุ นางสาวรัตนา จาละ

คุณวุฒิ •   ปริญญาโท ด้านการบัญชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

•   ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

•   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734

•   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

ประสบการณ์การทาํงาน บริษทั สํานักงาน อวีาย จํากดั

พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี

ประสบการณ์วชิาชีพ มปีระสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของบริษทัเอกชน และบริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษทัข้ามชาติ

หมายเหตุ 

ผูส้อบบญัชีท่านน้ีไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด
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วาระที ่8 (ต่อ)
พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2565

ช่ือ-สกลุ นางสาวสมใจ คุณปสุต

คุณวุฒิ •   ปริญญาโท ด้านการบัญชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

•   ปริญญาตรี ด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

•   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499

•   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

ประสบการณ์การทาํงาน บริษทั สํานักงาน อวีาย จํากดั

พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี

ประสบการณ์วชิาชีพ เช่ียวชาญด้านการบริหารความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิและกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ

หมายเหตุ 

ผูส้อบบญัชีท่านน้ีไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด
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วาระที ่8 (ต่อ)
พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2565

ช่ือ-สกลุ นางสาวรัชดา ยงสวสัดิ์วาณชิย์

คุณวุฒิ •   ปริญญาโท ด้านการเงนิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

•   ปริญญาโท บริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัอสัสัมชัญ

•   ปริญญาตรี บริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัอสัสัมชัญ

•   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951

•   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

ประสบการณ์การทาํงาน บริษทั สํานักงาน อวีาย จํากดั

พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี

ประสบการณ์วชิาชีพ มปีระสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี ความเช่ียวชาญการให้บริการด้านรายการธุรกจิ

หมายเหตุ 

ผูส้อบบญัชีท่านน้ีไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด
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การลงมติ

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่8 (ต่อ)
พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2565
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วาระที ่9 
เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี
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Q&A



บริษทับริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณชิย์ จาํกดั (มหาชน)

เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

0-2267-1900

www.bam.co.th

THANK YOU
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