
 

เลขที� สก. 74/2557 
 วนัที� 20 มีนาคม 2557 
 
เรื�อง ขอเรียนเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  ธนาคารเกียรตินาคนิ จํากดั (มหาชน) 
สิ�งที�สง่มาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 

2. รายงานประจําปี 2556 ในรูปแบบ CD – ROM 
3. รายนามและประวตักิรรมการที�เสนอชื�อให้ได้รับการเลอืกตั <งแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 
4. นิยามกรรมการอิสระที�ธนาคารกําหนด 
5. ข้อมลูอตัราคา่ตอบแทนกรรมการและขอบเขตหน้าที�คณะกรรมการชดุยอ่ยของธนาคาร 
6. รายนามผู้สอบบญัชี รายละเอียดคา่สอบบญัชีของธนาคารและของบริษัทยอ่ย  
7. รายนามและประวตักิรรมการอิสระที�ธนาคารเสนอชื�อให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
8. คําชี <แจงวิธีการลงทะเบียน   การมอบฉนัทะ  การแสดงเอกสารหรือหลกัฐานก่อนเข้าร่วมประชมุ   
 การออกเสยีงลงคะแนนและแจ้งผลคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
9. ขั <นตอนการเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  
10. ข้อบงัคบัของธนาคารเฉพาะที�เกี�ยวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
11. แผนที�สถานที�ประชมุ 
12. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
13. แบบฟอร์มลงทะเบียนที�ต้องนํามาในวนัประชมุ 
14. ซองบริการธุรกิจตอบรับ 

 ด้วยคณะกรรมการธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้มีมติให้กําหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2557   ในวนัพฤหสับดีที� 24 เมษายน 2557  เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั 
กรุงเทพฯ  เลขที� 494  ถนนราชดําริ กรุงเทพฯ 10330  เพื�อพิจารณาเรื�องตา่งๆ  ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี < 
ระเบียบวาระที�  1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล ธนาคารจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื�อวนัพฤหสับดีที� 25 เมษายน 2556 และได้จดัทํา
รายงานการประชมุสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที�กฎหมายกําหนด  รวมทั <งได้เผยแพร่ 
ในเว็บไซต์ของธนาคารด้วยแล้ว โดยมีสาํเนารายงานการประชมุปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 1 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ซึ�งประชุม   
เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2556 
 
ระเบียบวาระที�  2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 2556 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล  รายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2556 ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2556  ที�ได้
จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุครั <งนี <ตามสิ�งที�สง่มาด้วย  2 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 2556 ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ            
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ระเบียบวาระที#  3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ  สาํหรับปีสิ 5นสุด ณ วันที# 31 ธันวาคม 2556   
วัตถุประสงค์และเหตุผล   งบการเงินสําหรับปีสิ 4นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 ตามที�แสดงไว้ในรายงานประจําปี  
2556 และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมครั 4งนี 4ตามสิ�งที�สง่มาด้วย 2 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตแล้ว   
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบการเงินสําหรับปีสิ 4นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556  
ซึ�งผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว   
 
ระเบียบวาระที#  4  พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2556 และการจ่ายเงนิปันผล 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  ธนาคารมีกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะธนาคารสําหรับปี 2556 จํานวน 4,222,823,755  
บาท  และกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมจํานวน 4,439,875,096 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม ธนาคารจึงสามารถ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตามนยัของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั 4งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 45 ซึ�งกําหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครั 4งคราวได้ เมื�อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกําไรพอสมควรที�จะกระทําเช่นนั 4นได้ และ        
เมื�อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป  นอกจากนี 4 ตามมาตรา 116 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั  พ.ศ. 2535 (รวมทั 4งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) ธนาคารต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี
สว่นหนึ�งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า   
ทนุสาํรองนี 4จะมีจํานวนไมน้่อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน อนึ�ง ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา
ไม่เกินกว่าร้อยละ 60  ของกําไรสุทธิในแต่ละปีจากงบการเงนิรวมของธนาคาร 
 สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556 ธนาคารมี กําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะธนาคารจํานวน 
4,222,823,755 บาท คณะกรรมการจึงพิจารณาเสนอให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 2.65 บาท เมื�อคิดด้วย
จํานวนหุ้น ณ วนัที� 20 มีนาคม 2557  จํานวน 838,987,459 หุ้น  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั 4งสิ 4น 2,220,138,967 บาท       
คิดเป็นร้อยละ 52.57  ของกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะธนาคารประจําปี 2556 และคิดเป็นร้อยละ 50.00 เมื�อพิจารณา
จากงบการเงินรวมของธนาคาร เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร  แตอ่ยา่งไรก็ตามจํานวนหุ้นทั 4งหมดที�มี
สิทธิอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้เนื�องจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ (ESOP-W2) งวดวนัที� 31 มีนาคม 2557 ทั 4งนี 4 
คณะกรรมการได้อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการดําเนินงานงวดวนัที� 1 มกราคม - 30 มิถนุายน  2556   ในอตัรา
หุ้นละ 1.00 บาท โดยจ่ายเมื�อวนัที� 27 กนัยายน 2556 จึงยงัมีเงินปันผลจ่ายสําหรับงวดวนัที� 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2556  
อีกในอตัราหุ้นละ 1.65 บาท 
ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงนิปันผลในปีที#ผ่านมา 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2556 ปี 2555 
1. กําไรสทุธิจากงบการเงินรวม (บาท) 4,439,875,096 3,427,784,817 
2.  จํานวนหุ้น 
     2.1  จํานวนหุ้นที�จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 835,809,659 828,765,659 
     2.2  จํานวนหุ้นที�จ่ายเงินปันผลประจําปี    838,987,459(1) 834,872,359 
3.  รวมเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท) 2.65 2.40 
     3.1  เงินปันผลระหวา่งกาล  (บาท) 1.00 1.00 
     3.2  เงินปันผลประจําปี  (บาท) 1.65 1.40 
4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั 4งสิ 4น (บาท) 2,220,138,967 1,997,586,962 
5.  สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 50.00 58.28 

(1) จํานวนหุ้น ณ วนัที�  20 มีนาคม 2557 
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ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรให้เสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2556 
และการจ่ายเงินปันผล  ดงันี 4 

(1) จดัสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานงวดปี 2556 ไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 22,520,398 บาท ซึ�ง
ธนาคารได้มีการสาํรองเงินจํานวนดงักลา่วไปแล้วในครึ�งปีแรกของปี 2556 เป็นผลให้ทนุสาํรองตามกฎหมายของ
ธนาคารครบร้อยละ 10.00 ของทนุจดทะเบียน ธนาคารจึงไม่ต้องจดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทุนสํารองเพิ�มเติมตาม
กฎหมายในงวดนี 4อีก  

(2) จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานงวดปี 2556 ในอัตราหุ้ นละ 2.65 บาท โดยธนาคารได้จ่ายเงินปันผล   
ระหวา่งกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท  เมื�อวนัศกุร์ที�  27  กนัยายน 2556 คงเหลอืจ่ายในงวดนี 4อีกในอตัรา
หุ้นละ 1.65 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร ทั 4งนี 4 การจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นการจ่ายจากกําไรสะสมและกําไร
สทุธิที�เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 23 และร้อยละ 20 ซึ�งผู้ รับเงินปันผลที�เป็นบคุคลธรรมดาจะได้รับ
เครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรโดยกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้ นที�มีสิทธิได้รับเงินปันผล     
(Record Date) ในวนัองัคารที� 6 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั 4งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
หุ้นในวนัพธุที� 7 พฤษภาคม 2557 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ที� 23 พฤษภาคม 2557 

(3) จัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2556 ส่วนที�เหลือจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินกองทุนตามมาตรา       
4 แหง่พระราชบญัญตัิธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 (รวมทั 4งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) 

 
ระเบียบวาระที# 5 พิจารณาเลือกตั 5งกรรมการแทนกรรมการที#ออกตามวาระ   
วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั 4งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และ
ข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 18 กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน  1 ใน 3 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี  
ซึ�งรายนามกรรมการที�ต้องพ้นจากตําแหนง่ในปีนี 4  ได้แก ่ 

(1) รศ.มานพ  พงศทตั   กรรมการอิสระ 
(2) นายสรุพล  กลุศิริ            กรรมการที�ไมเ่ป็นผู้บริหาร  
(3) นายสวุิทย์  มาไพศาลสนิ   กรรมการที�เป็นผู้บริหาร 
(4) นายอภินนัท์  เกลยีวปฏินนท์ กรรมการที�เป็นผู้บริหาร 
(5) นายกฤติยา  วีรบรุุษ กรรมการที�เป็นผู้บริหาร 
 

ธนาคารได้ประกาศในเว็บไซต์ของธนาคาร  เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายชื�อบุคคลที�เห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสม    
เพื�อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ  รวมทั 4งเสนอระเบียบวาระการประชุมต่างๆ  แต่ไม่มีการเสนอชื�อกรรมการหรือระเบียบ
วาระการประชุมเข้ามายงัธนาคาร  รวมทั 4งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ให้กรรมการเสนอรายชื�อ           
ผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมที�จะเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อเลอืกตั 4งเป็นกรรมการ แตไ่มม่ีกรรมการคนใดเสนอชื�อ 

ดงันั 4น คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการที�มีส่วนเกี�ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย       
ได้พิจารณา ถึงความเหมาะสมที�จะเป็นประโยชน์แก่การดําเนินงานของธนาคารและองค์ประกอบของคณะกรรมการ      
โดยคํานงึถึงคณุสมบตัิ ประสบการณ์และความสามารถของกรรมการที�ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระทั 4ง 5 คนแล้วเห็นว่า 
เป็นผู้ ที�มีคณุสมบตัิครบถ้วน และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามบทบญัญัติแห่งกฏหมายที�มีผลบงัคบัใช้กบัธนาคารในปัจจุบนั  
ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ในธุรกิจที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินงานของธนาคารสามารถ          
ทําประโยชน์ให้แก่ธนาคารได้  นอกจากนี 4 ยงัปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมดัระวงั และซื�อสตัย์สจุริต         
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มาตลอด จึงเห็นควรให้คณะกรรมการเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตั 4งกรรมการทั 4ง 5 คน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ  
อีกวาระหนึ�ง (ประวตัิกรรมการและนิยามกรรมการอิสระที�ธนาคารกําหนดรายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาด้วย 3 และ 4) 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการธนาคารซึ�งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  และเห็นควรเสนอให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตั 4ง รศ.มานพ พงศทตั  
นายสรุพล กลุศิริ  นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ  นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์  และนายกฤติยา วีรบรุุษ กรรมการซึ�งต้องออกจาก
ตําแหนง่ตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง   
 
ระเบียบวาระที# 6  พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 
วัตถุประสงค์และเหตุผล   ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกบัภาระหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการและ
ควรกําหนดให้มีการทบทวนทกุปี ซึ�งในปี 2557 นี 4 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ ที�ปรึกษาคณะกรรมการชุดย่อย  และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณากลั�นกรองอย่างละเอียดเหมาะสม และ
เปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุม่ธนาคารพาณิชย์ที�อยู่ในระดบัเดียวกันรวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทั 4งได้พิจารณาถึงอตัรา
ค่าตอบแทนและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ เพื�อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คณุค่าตอ่ความรู้ความสามารถของ
กรรมการ และการปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการในการช่วยให้ธนาคารประสบความสําเร็จและดําเนินธุรกิจอย่างยั�งยืน   
จึงเห็นควรให้คณะกรรมการธนาคารเสนอที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 
จํานวนไมเ่กิน 25 ล้านบาท ซึ�งค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน  ค่าเบี 4ยประชุม  และค่าบําเหน็จกรรมการ
ตามรายละเอียดปรากฎในเอกสารที�แนบมาพร้อมกันนี 4 (ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการและขอบเขตหน้าที�ของ
คณะกรรมการชดุยอ่ยรายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาด้วย 5) 
ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ  ที�ปรึกษาคณะกรรมการ   
ชุดย่อยและกรรมการชุดย่อยประจําปี 2557 จํานวนไม่เกิน 25 ล้านบาท  ซึ�งเท่ากับค่าตอบแทนรวมที�ได้รับอนุมตัิจาก        
ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นในปีที�ผ่านมา ซึ�งค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน  ค่าเบี 4ยประชุม และ               
คา่บําเหน็จกรรมการ ทั 4งนี 4 กรณีที�คณะกรรมการธนาคารอาจต้องกําหนดค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการชุดยอ่ย หากมี
การแต่งตั 4งเพิ�มเติม ให้คณะกรรมการธนาคารดําเนินการได้โดยค่าตอบแทนที�กําหนดจะรวมอยู่ภายในจํานวนเงินไม่เกิน   
25 ล้านบาท ตามที�ได้รับอนมุตัิจากที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น   
 
ระเบียบวาระที# 7 พิจารณาแต่งตั 5งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชสีาํหรับปี 2557  
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื�อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั 4ง
ที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 ซึ�งกําหนดให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตั 4งผู้สอบบญัชีและ
กําหนดคา่สอบบญัชีของธนาคารทกุปี   
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแต่งตั 4งนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4301  
หรือนายเพิ�มศกัดิb วงศ์พชัรปกรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3427 หรือนายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
เลขที� 3809  แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคารสําหรับปี 2557 ทั 4งนี 4
ผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทยแล้ว โดยกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของธนาคาร
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สาํหรับปี 2557 จํานวน 5,980,000 บาท และรับทราบคา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยประจําปี 2557 จํานวน 5,671,000 บาท 
(รายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาด้วย 6) 
 
ระเบียบวาระที# 8 เรื#องอื#นๆ (ถ้ามี) 
 
 ธนาคารขอเรียนว่า ธนาคารกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557         
ในวันพฤหัสบดีที� 13 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ             
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั 4งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที�                   
14 มีนาคม 2557  
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วนั เวลา และสถานที�ดงักลา่ว สําหรับผู้ ถือหุ้นท่านใดที�ประสงค์ 
จะมอบฉันทะให้บุคคลอื�นหรือกรรมการอิสระของธนาคาร (ตามรายชื�อกรรมการอิสระของธนาคารที�ระบุไว้ในคําชี 4แจง
วิธีการมอบฉันทะฯ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น) เป็นผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและ         
ลงลายมือชื�อในหนงัสือมอบฉันทะตามแนบมานี 4  (ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 12)  และส่งหนงัสือมอบฉันทะดังกล่าว       
ให้ธนาคารก่อนเริ�มการประชมุ 
 ทั 4งนี 4  ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั�วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ�งธนาคารได้
เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของธนาคาร หรือในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั 4งให้คัสโตเดียน (Custodian)        
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดย download จากเว็บไซต์ของ
ธนาคาร (http://www.kiatnakin.co.th) และสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น และเอกสารประกอบ         
ในเว็บไซต์ของธนาคารได้ตั 4งแต่วันที� 24 มีนาคม 2557 และหากมีข้อสงสัยหรือคําถามที�เกี�ยวข้องกับระเบียบวาระ         
การประชมุสามารถสง่คําถามลว่งหน้ามายงัธนาคารที� E-mail: investor_relations@kiatnakin.co.th  หรือสง่โทรสารมายงั
หมายเลข 0-2680-3977 หรือสง่ตามที�อยูข่องธนาคาร 
 
 

  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

 (นายสพุล   วธันเวคิน)  
 ประธานกรรมการ 
 
 
 
สาํนกัเลขานกุารบริษัท 
โทรศพัท์   0-2680-3970-4 
โทรสาร     0-2680-3977 
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รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 
วนัที� 25 เมษายน  2556 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น  ประจาํปี 2556 
ธนาคารเกียรตินาคิน  จาํกัด  (มหาชน) 

…………………………………………………………. 
 ประชมุเมื�อวนัพฤหสับดีที� 25 เมษายน 2556  เวลา 10.00 น. ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวณั 
กรุงเทพฯ เลขที� 494 ถนนราชดาํริ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330   ธนาคารกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิเข้าร่วมการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556  ในวนัที� 22 มีนาคม 2556  และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั >งที�ได้มกีารแก้ไขเพิ�มเติม)  โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 25 มีนาคม 
2556  โดยในวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น   ธนาคารมีทนุจดทะเบียน 8,523,372,680.00 บาท เป็นหุ้นสามญัจํานวน 
852,337,268 หุ้น    มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 10  บาท และมีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 8,336,782,590.00 บาท  เป็นหุ้นสามญั
จํานวน  833,678,259 หุ้น 
รายนามกรรมการธนาคารที&เข้าร่วมประชุม  

1. นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการ  และประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
2. นายพิชยั   ดชัณาภิรมย์ กรรมการอิสระ  และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. รศ. มานพ      พงศทตั           กรรมการอิสระ  และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
4. นายเชษฐ์   ภทัรากรกลุ  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบั 
      กิจการ, กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
5. นายประวิทย์   วรุตบางกรู          กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ    
      และกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 
6. ดร.อนมุงคล    ศิริเวทิน  กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ   
7. นายพงษ์เทพ  ผลอนนัต์       กรรมการอิสระ  และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
8. นายธานินทร์   จิระสนุทร    กรรมการ  และกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 
9. นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ กรรมการ 
10. นายสรุพล กลุศิริ  กรรมการ  และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน      
11. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ  กรรมการ  และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน     
12. นายบรรยง  พงษ์พานิช     กรรมการ  และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
13. นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ กรรมการ  กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
14. นางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน   กรรมการ  และประธานสายธนบดีธนกิจ 

รายนามผู้บริหารระดับสงูของธนาคารที&เข้าร่วมประชุม 
1. นายกฤติยา วีรบรุุษ ประธานธุรกิจตลาดทนุ และประธานสายกลยทุธ์ 
2. นายชวลติ  จินดาวณิค ประธานสายการเงินและงบประมาณ 
3. นายชยัวฒัน์ เลศิวนารินทร์ ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. นายธวชัชยั เตชะวฒันวรรณา ประธานสายสนิเชื�อบรรษัท 
5. นายปฐม อมรเดชาวฒัน์ ประธานสายปฏิบตัิการ 
6. นายปรีชา เตชรุ่งชยักลุ ประธานสายตลาดการเงิน 
7. ดร.พบพนิต ภมุราพนัธุ์ ประธานสายบริหารความเสี�ยง 
 

สิ&งที&ส่งมาด้วย 1  
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8. นายสริิ   เสนาจกัร์ ประธานสายผลติภณัฑ์และบริหารผลงานธุรกิจลกูค้าบคุคล 
9. นางสรีุย์  หาญพินิจศกัดิJ ผู้ อํานวยการอาวโุส  ฝ่ายบญัชี   สายการเงินและงบประมาณ    

รายนามผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกัด  ที&เข้าร่วมประชุม 
1. นายศภุมติร   เตชะมนตรีกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3356      

รายนามที&ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สาํนักกฎหมายเอราวัณ จาํกดั  ที&เข้าร่วมประชุม 
1. นายยอดยิ�ง  เดชภวูดล    ผู้ อํานวยการอาวโุส  
2. นางมณัฑนา ยงัสามารถ ผู้ อํานวยการอาวโุส 

 
เริ&มประชุมเวลา 10.05 น. 

นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการธนาคาร ทําหน้าที�ประธานที�ประชมุ  แจ้งให้ที�ประชมุทราบวา่ มีผู้ ถือหุ้นมาเข้า
ร่วมประชมุด้วยตนเอง จํานวน 371 ราย และมอบฉนัทะให้ผู้ อื�นมาประชมุแทน จํานวน 1,261 ราย  รวมเป็นจํานวนผู้มาประชมุ 
1,632 ราย นบัจํานวนหุ้นรวมกนัได้  606,211,067 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 72.71 ของหุ้นที�จําหนา่ยแล้วทั >งหมด  ครบเป็นองค์ประชมุ
ตามข้อบงัคบัของธนาคาร  จงึกลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 

ตอ่จากนั >นประธานที�ประชมุกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและขอบคณุผู้ ถือหุ้นที�มาร่วมประชมุ  และกลา่วแนะนําคณะกรรมการ   
ผู้บริหารระดบัสงู   ผู้สอบบญัชี   และที�ปรึกษากฎหมาย ที�เข้าร่วมประชมุในครั >งนี >   
 ก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชมุ ประธานฯ ได้ชี >แจงให้ที�ประชมุทราบถงึวธีิการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ 
ตลอดจนการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น  ซึ�งจะต้องลงมติในแตล่ะระเบียบวาระ    เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุรับทราบโดย
ทั�วกนั ดงันี > 

• ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนเทา่กบัจํานวนหุ้นที�ถืออยู ่  โดยนบั 1 หุ้น เทา่กบั 1 เสียง  ผู้ ถือหุ้น 1 ราย 
สามารถออกเสยีงในแตล่ะวาระวา่ เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  หรือ งดออกเสยีง  ได้เพียงทางใดทางหนึ�งเทา่นั >น จะไมส่ามารถ
แบง่แยกจํานวนหุ้นเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้  ยกเว้นกรณีผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ลงทนุตา่งประเทศที�แตง่ตั >งให้คสัโตเดียนใน
ประเทศไทย เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น   ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเรื�องใด ผู้ ถือหุ้นจะออกเสยีงลงคะแนนในเรื�อง
นั >นมิได้ นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั >งกรรมการ 

• การออกเสยีงลงมตใิด ๆ ในที�ประชมุผู้ ถือหุ้น     จะต้องได้รับคะแนนเสยีงเห็นชอบจากเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  เว้นแตเ่รื�องที�กฎหมายกําหนดเป็นอยา่งอื�น ดงัระเบียบวาระตอ่ไปนี >    

วาระที� 6    จะถือมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่  2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทั >งหมดของผู้ ถือหุ้น 
ซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน   

วาระที� 8   จะถือมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั >งหมดของผู้ ถือหุ้น 
ซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

• การนบัคะแนนเสยีงในการลงมตใินที�ประชมุผู้ ถือหุ้น  
 สาํหรับผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุด้วยตนเอง      ประธานฯ จะถามและนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที�ลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็น
ด้วยหรืองดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่นั >น  หากผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง  ในระเบียบวาระใด  ขอให้ลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนนและลงชื�อกํากบั   แล้วยกมือเพื�อแสดงตวัให้เจ้าหน้าที�ไปรับบตัรลงคะแนน   เพื�อนํามาตรวจนบัคะแนนเสยีงตอ่ไป   
สาํหรับผู้ ถือหุ้นที�เห็นด้วย  ไมจํ่าเป็นต้องสง่บตัรลงคะแนน   ธนาคารจะนําคะแนนเสยีง  ไมเ่ห็นด้วย และ  งดออกเสยีงดงักลา่ว
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หกัออกจากจํานวนเสยีงทั >งหมดที�เข้าร่วมประชมุ   และถือวา่คะแนนเสยีงสว่นที�เหลอืเป็นคะแนนเสยีงที�ลงมติ เห็นด้วย ตามที�
เสนอในระเบียบวาระนั >น ๆ   
 สาํหรับผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะให้ผู้ อื�นมาประชมุแทน     ถ้าผู้มอบฉนัทะได้ออกเสยีงมาลว่งหน้า และเป็นแบบออกเสยีง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นรายนั >น  ธนาคารได้นําคะแนน เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ตามความ
ประสงค์ของผู้ ถือหุ้น บนัทกึรวมไว้ในเครื�องคอมพิวเตอร์เพื�อการลงมตติามระเบียบวาระไว้แล้ว แตถ้่าผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวาม
ประสงค์ในการออกเสยีงในระเบียบวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน ก็ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงได้ตามที�เห็นสมควร   ถ้าระเบียบ
วาระใด ไมเ่ห็นด้วย  หรือ งดออกเสยีง  ก็ให้ยกมือ   เจ้าหน้าที�จะไปรับบตัรลงคะแนนปฏิบตัเิช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุด้วย
ตนเอง 

• วิธีปฏิบตัิดงักลา่วใช้สาํหรับทกุระเบียบวาระ  ยกเว้นระเบียบวาระที�  5  พิจารณาเลอืกตั >งกรรมการแทนกรรมการที�ออก
ตามวาระ   ทั >งนี >เพื�อให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิที�ดีตามโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที�
สง่เสริมให้การลงคะแนนเสยีงในวาระเลอืกตั >งกรรมการ มคีวามโปร่งใสในการนบัคะแนนเสยีงและสามารถตรวจสอบได้  ธนาคาร
จะให้ลงคะแนนเลอืกตั >งกรรมการเป็นรายบคุคล    และจะเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นทกุราย ทั >งที�เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  และ
งดออกเสยีง  และเพื�อให้การตรวจนบัคะแนนเสยีงเป็นไปอยา่งรวดเร็ว  ธนาคารจะขอเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นเฉพาะที�ไม่
เห็นด้วย  และงดออกเสยีง ก่อน   และหลงัเสร็จสิ >นการประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นคืนบตัรลงคะแนนทั >งหมดให้แก่เจ้าหน้าที�ของธนาคาร
ด้วย    

ในปีนี >ธนาคารได้ใช้บริการระบบการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (แหง่ประเทศไทย) จํากดั และ
นําระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน และประมวลผลการนบัคะแนนเสยีงเช่นเดียวกบัปีที�ผา่นมา  นอกจากนี > ธนาคารได้
มอบหมายให้บริษัท สาํนกักฎหมายเอราวณั จํากดั ทําหน้าที�ดแูลให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย
และข้อบงัคบัของธนาคาร    
  ตอ่จากนั >นประธานฯ ได้เชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้น 2 ทา่น ร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสยีงในที�ประชมุ และ
ขอให้นั�งร่วมกบัเจ้าหน้าที�ของธนาคารและเจ้าหน้าที�ของบริษัท สาํนกักฎหมายเอราวณั จํากดั ที�ทําหน้าที�นบัคะแนนเสยีงและ
ตรวจสอบความถกูต้องของคะแนน    โดย นางวชิรา ณ ระนอง  ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  ได้อาสาเป็นสกัขี
พยานร่วมกบัผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอีก 2 ทา่น  
 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที�ประชมุทราบวา่ ธนาคารได้ประกาศในเว็บไซต์ของธนาคาร  เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายชื�อบคุคลที�
เห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื�อรับการคดัเลอืกเป็นกรรมการ รวมทั >งเสนอระเบียบวาระการประชมุตา่งๆ แตไ่มม่ีการเสนอชื�อ
กรรมการหรือระเบียบวาระการประชมุเข้ามายงัธนาคาร 
 ตอ่จากนั >น ประธานฯ ได้เสนอให้ที�ประชมุพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุที�ได้บอกกลา่วไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556  ดงัตอ่ไปนี >  
 
ระเบียบวาระที&  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2555 
 
 ประธานฯ  เสนอให้ที�ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555   ซึ�งประชมุเมื�อวนัที�     
26 เมษายน 2555 และได้จดัทํารายงานการประชมุสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลา     
ที�กฎหมายกําหนด รวมทั >งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของธนาคารด้วยแล้ว โดยมีสาํเนารายงานการประชมุตามที�ได้จดัสง่ไปยงั          
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครั >งนี >แล้ว      
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  ประธานฯ สอบถามที�ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม ่
 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทกัท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชมุเป็นอยา่งอื�น  และไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม   
 
 ประธานฯ  จึงขอให้ที�ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน  
 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนเสยีง ดงันี > 

เห็นด้วย   607,672,141 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9807   
ไมเ่ห็นด้วย 13,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0021  
งดออกเสยีง 103,800 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0170  
บตัรเสยี - เสยีง    

มติที&ประชุม  มีมติด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  รับรองรายงานการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555 ซึ�งประชมุไปเมื�อวนัที� 26 เมษายน 2555  ตามที�เสนอ 
 
ระเบียบวาระที& 2 รับทราบรายงานเกี&ยวกับกิจการของธนาคารในรอบปี 2555 
 
 ประธานฯ เสนอให้ที�ประชมุรับทราบรายงานเกี�ยวกบักิจการของธนาคารในรอบปี 2555  ตามรายละเอียดที�ปรากฏใน
รายงานประจําปี 2555 ซึ�งได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครั >งนี >แล้ว  และขอให้นายบรรยง พงษ์พานิช      
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร   และนายอภินนัท์  เกลยีวปฏินนท์  กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์  
นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานในปี 2555  ให้ที�ประชมุรับทราบ   และตอ่จากนั >นนายพิชยั ดชัณาภิรมย์  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  จะนําเสนอรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

นายบรรยง พงษ์พานิช  ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร รายงานให้ที�ประชมุรับทราบเกี�ยวกบัภาพรวมเศรษฐกิจปี 2555  ที�มี
การเติบโตร้อยละ 5.3 ตอ่ปี ฟื>นตวัจากปี 2554 ที�ขยายตวัตํ�าที�ร้อยละ 0.1 ตอ่ปี  ซึ�งหลงัจากสถานการณ์มหาอทุกภยัเมื�อปลายปี 
2554  ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ ที�ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือทางการเงินให้กับ
ลกูหนี >ของธนาคาร และการช่วยเหลือบรรเทาทกุข์ผ่านกิจกรรม CSR ต่างๆ  ทั >งนี > เศรษฐกิจไทยในปี 2555 ได้รับการสนบัสนุน
จากการออกมาตรการของภาครัฐ เช่น มาตรการรถยนต์คนัแรก ซึ�งมีส่วนช่วยผลกัดนัให้ยอดขายรถยนต์ในประเทศสงูสดุเป็น
ประวตัิการณ์  ขณะที�ภาคการเงินธนาคาร ได้รับผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมนําสง่เพื�อชําระหนี >กองทนุเพื�อ
การฟื>นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน (FIDF) ในอตัราร้อยละ 0.46 จากฐานเงินฝาก ตัXวแลกเงิน และเงินกู้ยืมทกุประเภท 
และค่าธรรมเนียมนําส่งสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก (DPA) ในอตัราร้อยละ 0.01 จากฐานเงินฝาก ซึ�งสง่ผลกระทบต่อต้นทุนทาง
การเงินของธนาคารพาณิชย์ 
 ในสว่นของธนาคาร ได้ประสบความสาํเร็จในการร่วมกิจการกบั บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) (“ทนุภทัร”) เมื�อวนัที� 
11 กนัยายน 2555 หลงัจากธนาคารสามารถเสนอซื >อหลกัทรัพย์ของทนุภทัรจากผู้ ถือหุ้นของทนุภทัรได้ร้อยละ 99.93 ของหุ้น
ทั >งหมดของทนุภทัร ในอตัราสว่นการแลกเปลี�ยนหุ้น (swap ratio)  1 หุ้นทนุภทัร เทา่กบั 0.9135 หุ้นธนาคาร  และได้เพิ�มสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุเกียรตินาคิน จํากดั (“บลจ.เกียรตินาคิน”) เป็นร้อยละ 99.9 ก่อนที�โอนหุ้น          
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รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 
วนัที� 25 เมษายน  2556 

บลจ.เกียรตินาคิน และบริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากดั (“บล.เกียรตินาคิน”) ให้กบั ทนุภทัร ตามแผนการร่วมกิจการ สง่ผล
ให้โครงสร้างกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร (“กลุม่ธุรกิจ”) ในปัจจบุนัเป็นดงันี > 

สํานักกฎหมาย
เอราวัณ

กองทุนรวม(1)

99.9%

99.9% 99.9%99.7%

99.9%

 
(1) กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี�  1 (99.95%), กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี�  2 (99.59%), กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี�  3 (99.97%), กองทนุ
รวมไทยรีสตรัคเจอริ�ง (98.91%), กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี�  พร็อพเพอร์ตี > 1 (99.50%), กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี�  พร็อพเพอร์ตี > 3 
(98.77%), กองทนุรวมบางกอก แคปปิตอล (95.72%) และ กองทนุรวมแกมม่า แคปปิตอล (94.03%) 

  
นอกจากนี > คณะกรรมการธนาคารได้มีมตอินมุตัิปรับโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงานเพื�อเพิ�ม

ประสทิธิภาพและเพื�อให้สอดคล้องกบัทิศทางการดาํเนินธุรกิจ และเป็นไปตามแนวทางกํากบัแบบรวมกลุม่ โดยมกีารรวมศนูย์
การบริหารจดัการของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร ประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูดงันี > 

1. ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร นายบรรยง       พงษ์พานิช 
2. กรรมการผู้จดัการใหญ่  นายอภินนัท์     เกลยีวปฏินนท์ 
3. ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ นายอภินนัท์     เกลยีวปฏินนท์ 
4. ประธานธุรกิจตลาดทนุ  นายกฤติยา      วีรบรุุษ  

  
นายอภินนัท์  เกลยีวปฏินนท์  กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์  รายงานผลการดาํเนินงาน

ของธนาคารในรอบปี 2555  ซึ�งได้รวมผลการดําเนินงานของทนุภทัร ตั >งแตว่นัที� 12 กนัยายน 2555 เป็นต้นไป หลงัการร่วม
กิจการเสร็จสมบรูณ์ในวนัที� 11 กนัยายน 2555  ทั >งนี > กลยทุธ์และแนวทางการดําเนินธุรกิจยงัคงมุง่เน้นในธุรกิจที�มคีวาม
เชี�ยวชาญ โดยเน้นสนิเชื�อเชา่ซื >อรถยนต์ใช้แล้วเพิ�มขึ >น ขณะที�ยอดขายรถยนต์ใหมไ่ด้รับปัจจยับวกจากมาตรการรถยนต์คนัแรก
ของรัฐบาล สง่ผลให้สดัสว่นสนิเชื�อรถยนต์ใหมต่อ่รถยนต์ใช้แล้วอยูที่� 53 ตอ่ 47   
 สนิเชื�อธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 13 ของสนิเชื�อรวม มกีารขยายตวัไปยงัจงัหวดัที�มกีารขยายตวัทางเศรษฐกิจ
ที�ดี  และยงัคงเติบโตอยา่งตอ่เนื�องในไตรมาส 1 ปี 2556  อยา่งไรก็ดี   ธนาคารได้ติดตามและเฝ้าดแูนวโน้มธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์
อยา่งระมดัระวงั และคดัเลอืกผู้กู้อยา่งเคร่งครัด เพื�อไมใ่ห้เสยีโอกาส และเกิดความเสยีหายจากวฏัจกัรเศรษฐกิจของประเทศ     
ที�ได้รับผลกระทบจากกระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC)   
 หลงัจากที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมนําสง่ FIDF ครอบคลมุถึงตัXวแลกเงิน ซึ�งทําให้ประโยชน์จาก
สว่นตา่งอตัราดอกเบี >ยของตัXวแลกเงินไมม่ีอีกตอ่ไป ดงันั >น ธนาคารจึงได้ปรับลดสดัสว่นการระดมเงินผา่นตัXวแลกเงินลง ประกอบ
กบัธนาคารให้ความระมดัระวงัในการขยายเครือขา่ยสาขา ซึ�งปัจจบุนัมีจํานวนสาขาทั >งสิ >น 87 สาขา และสาํหรับปี 2556 ธนาคาร
ไมม่ีนโยบายเปิดสาขาเพิ�มจนกวา่จะทําให้สาขาที�มีอยูด่ําเนินงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพที�สดุ และคุ้มทนุที�สดุ 
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 ผลประกอบการปี 2555  ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีกําไรสทุธิ 3,391 ล้านบาท เพิ�มขึ >นร้อยละ 49.2 โดยเป็นกําไรสทุธิ
ของทนุภทัร จํานวน 403 ล้านบาท  หากพิจารณากําไรเบ็ดเสร็จรวมจะเทา่กบั 3,375 ล้านบาท เพิ�มขึ >นร้อยละ 54.0 เป็นกําไร
เบ็ดเสร็จของทนุภทัรจํานวน 403 ล้านบาท  โดยมีอตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเฉลี�ย (ROAE) ไมร่วมคา่ความนิยม 
เทา่กบัร้อยละ 13.0   
 สนิเชื�อขยายตวัร้อยละ  24.5   สงูกวา่เป้าหมายที�ตั >งไว้ที�ร้อยละ 21.0  มาจากการเติบโตของสนิเชื�อเช่าซื >อรถยนต์ถึง
ร้อยละ 25.9  และจากการร่วมกิจการกอ่ให้เกิดคา่ความนิยมจํานวน 3,010 ล้านบาท  ทําให้สนิทรัพย์รวมเทา่กบั 233,012 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 22.6   อตัราสว่นสนิเชื�อด้อยคณุภาพอยูที่�ร้อยละ 3.3 ลดลงจากร้อยละ 3.5 ณ สิ >นปี 2554 และอตัราสว่น
คา่เผื�อหนี >สงสยัจะสญูตอ่หนี >ที�ไมก่่อให้เกิดรายได้เทา่กบัร้อยละ 109.5 และมเีงินกองทนุอยูใ่นระดบัสงูที�ร้อยละ 14.69 ของ
สนิทรัพย์เสี�ยง ณ สิ >นปี 2555 และเป็นเงินกองทนุชั >นที� 1 ร้อยละ 14.01 
 ธุรกิจตลาดทนุมีผลประกอบการที�ดี ทั >งจากการที�บริษัทลกูของธนาคารสามารถรักษาสดัสว่นการตลาดไว้และมลูคา่การ
ซื >อขายของตลาดหลกัทรัพย์ฯ อยูใ่นระดบัที�สงู  โดยกําไรสทุธิปี 2555 ทั >งปี  มีจํานวนประมาณ 1,000 ล้านบาท   สาเหตมุาจาก
ทกุธุรกิจ ทั >งธุรกิจนายหน้าซื >อขายหลกัทรัพย์ ทั >งในสว่นของลกูค้าประเภทสถาบนั และลกูค้าบคุคลรายใหญ่  โดยตลาดหุ้นมกีาร
เติบโตอยา่งตอ่เนื�องทั >งราคาและมลูคา่ตลาด และธุรกิจวานิชธนกิจ  ซึ�งบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) (“บล.ภทัร”) มี
สว่นร่วมในการเป็นที�ปรึกษาทางการเงินในการทํารายการสาํคญัหลายรายการในปี 2555 ได้แก่ การนําหนว่ยลงทนุออกเสนอขาย
ตอ่ประชาชนทั�วไปเป็นครั >งแรกของ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ เทสโก้ โลตสั รีเทล โกรท และการเสนอขาย
หนว่ยลงทนุเพิ�มทนุตอ่ประชาชนของกองทนุดงักลา่ว  

 
 ตอ่จากนั >น นายพิชยั   ดชัณาภิรมย์   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ     ได้กลา่วรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ตอ่ที�ประชมุ ตามรายละเอียดที�ปรากฏอยูใ่นรายงานประจําปี 2555  หน้า 89-90  ให้ที�ประชมุรับทราบ 
 
 ประธานฯ สอบถามที�ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม ่
 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็น   ประธานฯ จงึเสนอให้ที�ประชมุรับทราบรายงานเกี�ยวกบักิจการของ
ธนาคารในรอบปี 2555 
 
มติที&ประชุม  รับทราบรายงานเกี�ยวกบักิจการของธนาคารในรอบปี 2555 ตามที�เสนอ 
 
ระเบียบวาระที& 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ สาํหรับปีสิ :นสุด ณ วันที& 31 ธันวาคม 2555 
 
 ประธานฯ  เสนอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตังิบการเงิน สาํหรับปีสิ >นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555  ซึ�งผา่นการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ตามรายละเอียดปรากฎในรายงานประจําปี 2555   ซึ�งได้จดัสง่ไปยงัผู้ถือหุ้นพร้อม
หนงัสอืเชิญประชมุในครั >งนี >แล้ว  ทั >งนี >รายละเอียดงบการเงิน สาํหรับปีสิ >นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 นี > ประธานเจ้าหน้าที�
บริหาร  และกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์  ได้รายงานพร้อมกบัรายงานเกี�ยวกบักิจการของธนาคาร
ในรอบปี 2555  ในระเบียบวาระที� 2  แล้ว 
 ประธานฯ สอบถามที�ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม ่



12 
 

รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 
วนัที� 25 เมษายน  2556 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จงึขอให้ที�ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 

 ประธานฯ ประกาศผลคะแนน ดงันี > 
เห็นด้วย   610,379,406 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9828  
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0000  
งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

104,800 
- 

เสยีง 
เสยีง 

คิดเป็นร้อยละ   0.0171  

มติที&ประชุม  มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน     อนมุตังิบการเงิน      
สาํหรับปีสิ >นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 ตามที�เสนอ 
 
ระเบียบวาระที& 4 พิจารณาอนุมัติการจดัสรรเงนิกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2555  และการจ่ายเงนิปันผล 
 
 ประธานฯ   เสนอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินกําไรจากผลการดาํเนินงานปี 2555   และการจา่ยเงินปันผล  
โดยแจ้งตอ่ที�ประชมุวา่   ธนาคารมีกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะธนาคารสาํหรับปี 2555 จํานวน  2,139,425,976  บาท และ
กําไรสทุธิจากงบการเงินรวมจํานวน 3,391,286,873 บาท โดยไมม่ียอดขาดทนุสะสม   ธนาคารจึงสามารถพิจารณาจา่ยเงินปัน
ผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตามนยัของมาตรา 115 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั >งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) 
และตามข้อบงัคบัของธนาคาร  ข้อ 45   ซึ�งกําหนดวา่ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครั >งคราวได้  
เมื�อปรากฏแก่กรรมการวา่ บริษัทมกํีาไรพอสมควรที�จะกระทําเช่นนั >นได้ และเมื�อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น
ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  นอกจากนี > ตามมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั  พ.ศ. 2535 (รวมทั >งที�ได้มี
การแก้ไขเพิ�มเติม)  ธนาคารต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ�งไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้าของกําไรสทุธิประจําปี
หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี  จนกวา่ทนุสาํรองนี >จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน     
 คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตักิารจดัสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2555 และการ
จ่ายเงินปันผล  ดงันี > 

(1) จดัสรรเงินกําไรจากผลการดาํเนินงานงวดปี 2555  ไว้เป็นทนุสาํรองตามกฎหมายจํานวน 106,971,299  บาท  หรือ  
ร้อยละ 5 ของผลกําไร ซึ�งในจํานวนนี >ได้มีการสาํรองไปแล้วสาํหรับงวดครึ�งปีแรกจํานวน 59,486,410 บาท คงเหลอืที�
ต้องสาํรองในงวดนี >อีกจํานวน 47,484,889 บาท       

(2) จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานงวดปี 2555 ในอตัราหุ้นละ 2.40 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วใน
อตัราหุ้นละ 1.00 บาท เมื�อวนัที� 5 ตลุาคม 2555 คงเหลอืจ่ายในงวดนี >อีกในอตัราหุ้นละ 1.40 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
ธนาคาร  การจา่ยเงินปันผลดงักลา่วเป็นการจา่ยจากกําไรสะสมที�เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 30 และร้อย
ละ 25 ซึ�งผู้ รับเงินปันผลที�เป็นบคุคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากร  โดยกําหนด
รายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิได้รับเงินปันผลในวนัที� 7 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั >งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเตมิ) โดยวธีิปิดสมดุทะเบียนพกั
การโอนหุ้นในวนัที� 8 พฤษภาคม 2556 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 23 พฤษภาคม 2556 

(3) จดัสรรเงินกําไรจากผลการดาํเนินงานปี 2555 สว่นที�เหลอืจากการจา่ยเงินปันผล เป็นเงินกองทนุตามมาตรา 4 แหง่
พระราชบญัญตัิธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 (รวมทั >งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) 
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รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 
วนัที� 25 เมษายน  2556 

 ประธานฯ สอบถามที�ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม ่
 
 ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ ธนาคารมกํีาไรจากผลการดําเนินงานในปี 2555  เพิ�มขึ >นมาก สว่นหนึ�งมาจากร่วมกิจการกบั       
ทนุภทัร  ธนาคารจะจา่ยเงินปันผลในอตัราที�สงูขึ >นกวา่เดมิหรือไม ่     

นายบรรยง พงษ์พานิช  ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  ชี >แจงโดยสรุปวา่ ในปี 2555 คณะกรรมการเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น
อนมุตัจิา่ยเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 2.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.85 จากงบการเงินรวมของธนาคาร ทั >งนี > การพิจารณาจา่ยเงิน
ปันผลขึ >นอยูก่บัเหตผุลหลายประการ ได้แก ่ ข้อกําหนดตามกฎหมาย  และตามเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทยที�กํากบัดแูล
ธนาคารพาณิชย์  โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อรักษาเสถียรภาพและความมั�นคงในระบบการเงินของสถาบนัการเงิน  รวมทั >งการจดัสรร
กําไรสว่นที�เหลอืจากการจา่ยเงินปันผลเก็บไว้เป็นเงินกองทนุสาํหรับรองรับการขยายตวัของธุรกิจของธนาคาร แม้วา่ธนาคารมี
นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมเ่กินร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินรวม แตใ่นการจ่ายเงินปันผลนั >น ธนาคาร
จ่ายเงินปันผลได้จากงบการเงินเฉพาะธนาคาร  

ในปี 2555 ทนุภทัรซึ�งเป็นบริษัทลกู มกํีาไรจากผลการดาํเนินงานอยูใ่นเกณฑ์ด ี  แตค่ณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่  
ทนุภทัรมีศกัยภาพในการขยายตวัคอ่นข้างมาก   จงึให้คงกําไรดงักลา่วไว้สาํหรับการขยายตวัทางธุรกิจโดยไมจ่า่ยเงินปันผล
มายงัธนาคาร   ซึ�งจะเห็นได้วา่ ผลการดําเนินงานในปี 2555  รวมทั >งผลการดาํเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2556 ของทนุภทัร มีกําไร
คอ่นข้างสงู เป็นผลจากการนําเงินทนุที�เก็บไว้มาขยายธุรกิจ   นอกจากนี > ธนาคารมจํีานวนหุ้นสามญัเพิ�มขึ >นอีกประมาณ  192 
ล้านหุ้น จากการร่วมกิจการ   ดงันั >น จํานวนเงินปันผลจ่ายโดยรวมจะเพิ�มสงูขึ >นด้วย   อยา่งไรก็ตาม  ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นจะ
มีทั >งในรูปแบบเงินปันผลและการเพิ�มขึ >นของมลูคา่หุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ด้วย    
 ประธานฯ ได้ชี >แจงเพิ�มเตมิวา่  การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเมื�อวนัที� 5 ตลุาคม 2555  ที�ผา่นมา  ผู้ ถือหุ้นของทนุภทัร  
ที�แลกหุ้นเป็นหุ้นธนาคาร ก็ได้รับเงินปันผลระหวา่งกาลในครั >งนั >นด้วย   
 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จงึขอให้ที�ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนน ดงันี > 

เห็นด้วย   610,380,406 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9809   
ไมเ่ห็นด้วย 12,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0020  
งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

104,200 
- 

เสยีง 
เสยีง 

คิดเป็นร้อยละ 0.0170   

มติที&ประชุม     มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    อนมุตัิการจดัสรร
เงินกําไรจากผลการดาํเนินงานปี 2555   และการจ่ายเงินปันผล  ตามที�เสนอ   
 
ระเบียบวาระที& 5 พิจารณาเลือกตั :งกรรมการแทนกรรมการที&ออกตามวาระ   
 
 ประธานฯ  เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาเลือกตั >งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ และขอให้ รศ.มานพ พงศทตั  
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  ชี >แจงรายละเอียดต่อที�ประชุม    เนื�องจากในวาระนี >
ประธานฯ เป็นหนึ�งในกรรมการที�ต้องออกตามวาระ จึงขอให้ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทําหน้าที�ประธานที�
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รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 
วนัที� 25 เมษายน  2556 

ประชมุในวาระนี >แทน  โดยกรรมการที�ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระทั >ง 4 คน  ได้แก่ นายสพุล  วธันเวคิน นายเชษฐ์  ภทัรากรกลุ   
นายประวิทย์  วรุตบางกรู และนางสาวฐิตินนัท์  วธันเวคิน   ซึ�งเป็นผู้ เกี�ยวข้องในระเบียบวาระนี >   ได้ออกจากที�ประชมุ   
  
  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  ชี >แจงตอ่ที�ประชมุวา่  ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทั >งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเตมิ) และข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 18 กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหนง่จํานวน  1 ใน 3  ใน
การประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจําปี   ซึ�งรายนามกรรมการที�ต้องพ้นจากตําแหนง่ในปีนี >  ได้แก ่ 
  (1) นายสพุล วธันเวคนิ ประธานกรรมการ / กรรมการที�ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร  

(2) นายธวชัไชย สทุธิกิจพิศาล รองประธานกรรมการ / กรรมการที�ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร  
(3) นายเชษฐ์  ภทัรากรกลุ กรรมการอิสระ 
(4) นายประวิทย์      วรุตบางกรู   กรรมการอิสระ 
(5) นางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน กรรมการที�เป็นผู้บริหาร 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ได้แจ้งให้ที�ประชมุทราบวา่  ธนาคารได้ประกาศในเว็บไซต์ของ
ธนาคาร  เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายชื�อบคุคลที�เห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื�อรับการคดัเลอืกเป็นกรรมการ รวมทั >งเสนอระเบียบ
วาระการประชมุตา่ง ๆ แตไ่มม่ีการเสนอชื�อกรรมการหรือระเบียบวาระการประชมุเข้ามายงัธนาคาร  รวมทั >งคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคา่ตอบแทนได้ให้กรรมการเสนอรายชื�อผู้มคีณุสมบตัเิหมาะสมที�จะเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื�อเลอืกตั >งเป็น
กรรมการ  แตไ่มม่ีกรรมการคนใดเสนอชื�อ 

ดงันั >น  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน โดยกรรมการที�มีสว่นเกี�ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาถึง
ความเหมาะสมที�จะเป็นประโยชน์แก่การดําเนินงานของธนาคารและองค์ประกอบของคณะกรรมการ   โดยคํานึงถึงคณุสมบตัิ 
ประสบการณ์และความสามารถของกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทั >ง 4 คน ได้แก่   1) นายสุพล วัธนเวคิน               
2) นายเชษฐ์   ภทัรากรกลุ   3) นายประวิทย์  วรุตบางกรู  และ 4) นางสาวฐิตินนัท์   วธันเวคิน   แล้วเห็นว่า  เป็นผู้ ที�มีคณุสมบตัิ
ครบถ้วน และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามบทบญัญตัิแหง่กฏหมายที�มีผลบงัคบัใช้กบัธนาคารในปัจจบุนั   นอกจากนี >ยงัปฏิบตัิหน้าที�
ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมดัระวงัและซื�อสตัย์สจุริตมาตลอด    จึงเห็นควรให้คณะกรรมการเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตั >ง
กรรมการทั >ง 4 คน   กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ�ง   ซึ�งธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบกบักรรมการทั >ง 
4 คนข้างต้นแล้ว   และเสนอนายประชา  ชํานาญกิจโกศล  เข้ารับการเลือกตั >งเป็นกรรมการที�เป็นผู้บริหารแทน  นายธวชัไชย  
สทุธิกิจพิศาล กรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระ   ซึ�งไม่ประสงค์จะรับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั >งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง 
โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาถึงคณุสมบตัิ   ทกัษะ  ความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ของ 
นายประชา ชํานาญกิจโกศล  แล้วเห็นวา่เป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วน   และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายที�มี
ผลบงัคบัใช้กบัธนาคารในปัจจุบนั  ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินงาน
ของธนาคารสามารถทําประโยชน์ให้แก่ธนาคารได้   ซึ�งธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการเรียบร้อยแล้ว   
ทั >งนี >ประวตัิกรรมการที�เสนอให้เลอืกตั >งครั >งนี >  รายละเอียดปรากฏอยู่ในหนงัสือเชิญประชุมในครั >งนี >แล้ว   โดยประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้นําเสนอประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการแต่ละคน เพื�อให้ที�ประชุมพิจารณาประกอบการออก
เสยีงลงคะแนน 

ตอ่จากนั >น  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  แจ้งให้ที�ประชมุทราบวา่  เพื�อให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิ
ที�ดีตามโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน  จึงขอให้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั >งกรรมการเป็น
รายบคุคล        และธนาคารจะเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นทกุรายที�เข้าประชุม   ทั >งกรณีที�เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  และงดออก
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เสยีง   แตเ่พื�อให้การตรวจนบัคะแนนเสยีงเป็นไปอยา่งรวดเร็ว  ธนาคารจะขอเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นเฉพาะที�  ไมเ่ห็นด้วย 
และ  งดออกเสยีง ก่อน   และหลงัเสร็จสิ >นการประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นคืนบตัรลงคะแนนทั >งหมดให้แก่เจ้าหน้าที�ของธนาคารด้วย 

 
 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  สอบถามที�ประชมุวา่  มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม ่  

 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน        จึงเสนอขอให้ที�
ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั >งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระเป็นรายบคุคล 
 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนน  ดงันี > 

(1) นายสุพล  วัธนเวคิน ประธานกรรมการ / กรรมการที&ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
เห็นด้วย   589,844,202 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 96.6110   
ไมเ่ห็นด้วย 20,516,642 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 3.3604  
งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

173,800 
- 

เสยีง 
เสยีง  

คิดเป็นร้อยละ 0.0284   

(2) นายเชษฐ์  ภทัรากรกุล กรรมการอิสระ 
เห็นด้วย   588,291,879 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 96.3568  
ไมเ่ห็นด้วย 22,051,007 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 3.6117  
งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

191,758 
- 

เสยีง 
เสยีง 

คิดเป็นร้อยละ 0.0314   

(3) นายประวิทย์  วรุตบางกรู   กรรมการอิสระ 
เห็นด้วย   567,824,937 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 93.0045   
ไมเ่ห็นด้วย 42,516,849 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 6.9638  
งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

192,858 
- 

เสยีง 
เสยีง 

คิดเป็นร้อยละ 0.0315   

(4) นางสาวฐิตินันท์   วัธนเวคิน กรรมการที&เป็นผู้บริหาร 
เห็นด้วย   597,964,002 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.9410  
ไมเ่ห็นด้วย 2,000,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.3275  
งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

10,570,642 
- 

เสยีง 
เสยีง 

คิดเป็นร้อยละ 1.7313   

(5) นายประชา  ชาํนาญกิจโกศล  กรรมการที&เป็นผู้บริหาร 
เห็นด้วย   589,840,502 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 96.6104   
ไมเ่ห็นด้วย 10,124,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.6583  
งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

10,569,642 
- 

เสยีง 
เสยีง 

คิดเป็นร้อยละ 1.7312   
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มติที&ประชุม    มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน         อนมุตัิเลอืกตั >ง 
นายสพุล  วธันเวคิน     นายเชษฐ์   ภทัรากรกลุ   นายประวิทย์  วรุตบางกรู   และนางสาวฐิตินนัท์  วธันเวคิน  กรรมการที�ต้องออก
จากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง     และเลือกตั >งนายประชา   ชํานาญกิจโกศล  เข้าดํารง
ตําแหนง่กรรมการธนาคารแทนนายธวชัไชย สทุธิกิจพิศาล   ตามที�เสนอ  
 
ระเบียบวาระที& 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2556 
 
 รศ. มานพ พงศทตั   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  เสนอให้ที�ประชมุพิจารณา
กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2556  โดยรายงานวา่  ในปี 2555  ที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทน
กรรมการรวมทั >งสิ >น  25 ล้านบาท  แตธ่นาคารได้จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการไปทั >งหมด  16,838,067 บาท     ทั >งนี >รายละเอียด
คา่ตอบแทนกรรมการรายบคุคลได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี หน้า 105 และเสนอให้ที�ประชมุรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร สาํหรับปี 2555  ซึ�งปรากฏในรายงานประจําปี 2555  หน้าที�  104-105 
  คา่ตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกบัภาระหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการ และควรกําหนดให้มีการทบทวน
ทกุปี ซึ�งในปี 2556 นี >  คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ  ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2556  
จํานวนไมเ่กิน 25 ล้านบาท  เทา่กบัคา่ตอบแทนรวมที�เสนอขออนมุตัิจากที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเมื�อปีที�แล้ว (ปี 2555)    โดยในปี
นี >เสนอขอปรับเพิ�มอตัราจา่ยคา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการ  คา่เบี >ยประชมุของกรรมการชดุยอ่ย  และคา่ตอบแทนที�
ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร รวมทั >งปรับการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการชดุยอ่ยให้จ่ายคา่ตอบแทนเป็นคา่เบี >ยประชมุเหมือนกนั
ทั >ง 5 คณะ ซึ�งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณากลั�นกรองอยา่งละเอียดเหมาะสมแล้วเห็นวา่  การปรับ
เพิ�มอตัราคา่ตอบแทนในครั >งนี >เพื�อให้เหมาะสมกบัขอบเขตหน้าที�ความรับผิดชอบที�เพิ�มขึ >น จากการร่วมกิจการและการกํากบัดแูล
ธุรกิจในกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตนิาคินภทัร และมีหลกัเกณฑ์เปรียบเทียบอ้างอิงกบัในกลุม่ธนาคารพาณิชย์ที�อยูใ่นระดบัเดียวกนั
รวมถงึแนวโน้มภาวะธุรกิจ   อีกทั >งได้พิจารณาถึงอตัราคา่ตอบแทนและองค์ประกอบของคา่ตอบแทนกรรมการซึ�งจะต้องจงูใจ
กรรมการที�มคีวามสามารถ และมีความสาํคญัตอ่การปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการ   
  ที�ประชุมคณะกรรมการธนาคาร    จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ  ที�ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2556  จํานวนไม่เกิน 25 ล้านบาท  ซึ�ง
ประกอบด้วย  ค่าตอบแทนรายเดือน   ค่าเบี >ยประชุม  และค่าบําเหน็จกรรมการ  ทั >งนี >กรณีที�คณะกรรมการธนาคารอาจต้อง
กําหนดค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการชุดย่อย หากมีการแต่งตั >งเพิ�มเติม ให้คณะกรรมการธนาคารดําเนินการได้โดย
ค่าตอบแทนที�กําหนดจะรวมอยู่ภายในจํานวนเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท  ตามที�ได้รับอนมุตัิจากที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น   โดยมี
รายละเอียดตามที�คณะกรรมการเสนอดงันี >   
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หมายเหตุ :  -  กรรมการที�ได้รับคา่ตอบแทนประจําในฐานะผู้บริหารของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจการเงินจะไมไ่ด้รับ 
      คา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบี >ยประชมุ และคา่บําเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการของธนาคาร  
   -   คา่เบี >ยประชมุจะจา่ยเป็นรายครั >งเฉพาะครั >งที�เข้าประชมุ 

 
องค์ประกอบค่าตอบแทน 

ปี 2556 (ปีที&เสนอ) ปี 2555 
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 
(บาท) 

ค่าเบี :ยประชุม 
(บาท/ครั:ง) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 
(บาท) 

ค่าเบี :ยประชุม 
(บาท/ครั:ง) 

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร 
     - ประธานกรรมการ 
     - กรรมการ 

 
100,000 
50,000 

 
- 
- 

 
72,000 
36,000 

 

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย  5 คณะ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
     - ประธานกรรมการ 
     - กรรมการ 

 
 
- 
- 

 
 

30,000 
20,000 

 
 
- 
- 

 
 

28,000 
17,000 

2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
     - ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 
- 
- 

 
30,000 
20,000 

 
- 
- 

 
28,000 
17,000 

3. คณะกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์
และกํากบักิจการ 

     - ประธานกรรมการ 
     - กรรมการ 

 
 
- 
- 

 
 

30,000 
20,000 

 
 
- 
- 

 
 

28,000 
17,000 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
     - ประธานกรรมการ 
     - กรรมการ 

 
- 
- 

 
30,000 
20,000 

 
180,000 

- 

 
- 
- 

5. คณะกรรมการสนิเชื�อรายใหญ่และ 
ทรัพย์รอขายรายใหญ่ 

     - ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
 
- 
- 

 
 

30,000 
20,000 

 
 
- 

50,000 

 
 
- 
- 

(3)  ค่าตอบแทนที&ปรึกษา 
     คณะกรรมการบริหาร 

 
250,000 

 
- 

 
50,000 

 
- 

(4)  ค่าบาํเหน็จกรรมการ อตัราการจ่ายบําเหน็จกรรมการ จะ
เป็น ไปตามผลประกอบการของ
ธนาคารในแตล่ะปี โดยให้เป็นอํานาจ
ของที�ประชมุคณะกรรมการธนาคารที�
จะเป็นผู้ กําหนดจํานวนที�จะจา่ยให้แก่
กรรมการแตล่ะคนตอ่ไป และเมื�อรวม
บําเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทน
กรรมการของทกุคนทกุประเภทแล้ว 
กําหนดให้มีจํานวนเงินไมเ่กิน 25 
ล้านบาท 

อตัราการจ่ายบําเหน็จกรรมการ จะเป็น 
ไปตามผลประกอบการของธนาคารใน
แตล่ะปี โดยให้เป็นอํานาจของที�ประชมุ
คณะกรรมการธนาคารที�จะเป็นผู้
กําหนดจํานวนที�จะจา่ยให้แกก่รรมการ
แตล่ะคนตอ่ไป และเมื�อรวมบําเหน็จ
กรรมการและคา่ตอบแทนกรรมการของ
ทกุคนทกุประเภทแล้ว กําหนดให้มี
จํานวนเงินไมเ่กิน 25 ล้านบาท 
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รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 
วนัที� 25 เมษายน  2556 

 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ชี >แจงเพิ�มเติมวา่ การเสนอขอปรับเพิ�มอตัราคา่ตอบแทนรายเดือนของ
คณะกรรมการ   และคา่เบี >ยประชมุของกรรมการชดุยอ่ย  เพื�อให้เหมาะสมกบัขอบเขตหน้าที�ความรับผิดชอบที�เพิ�มขึ >นจากการ
ร่วมกิจการและการกํากบักลุม่ธุรกิจตามแนวทางการกํากบัแบบรวมกลุม่ รวมทั >งในปีนี >กรรมการที�ได้รับคา่ตอบแทนประจําในฐานะ
ผู้บริหารของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจการเงินจะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบี >ยประชมุ และคา่บําเหน็จกรรมการใน
ฐานะกรรมการธนาคาร  
  ในสว่นของการเสนอขอปรับเพิ�มคา่ตอบแทนที�ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร นอกจากเพื�อให้เหมาะสมกบัขอบเขตความ
รับผิดชอบที�เพิ�มมากขึ >นจากการร่วมกิจการแล้ว ในปี 2556 ประธานกรรมการยงัเป็นที�ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และเป็นที�
ปรึกษาคณะกรรมการชดุยอ่ยเพิ�มอีก 3 คณะ รวมเป็น 4 คณะ ได้แก ่ 1) ที�ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 2) ที�ปรึกษา
คณะกรรมการการลงทนุ 3) ที�ปรึกษาคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล และ 4) ที�ปรึกษาคณะกรรมการทรัพยากรบคุคล
ธุรกิจตลาดทนุ ประกอบกบัในปี 2556 คณะกรรมการได้ยกเลกิคา่ตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
โดยจ่ายเป็นคา่เบี >ยประชมุเป็นรายครั >งเฉพาะครั >งที�เข้าประชมุแทน   
 จากประมาณการคา่ตอบแทนกรรมการรวมในปี 2556  เทียบกบัคา่ตอบแทนกรรมการรวมในปี 2555  โดยใช้จํานวน
ครั >งของการประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะ  และจํานวนเงินบําเหน็จที�จะจดัสรรให้กรรมการในปี 2556  มจํีานวนเทา่กบั
ปี 2555   และคาํนวณจากอตัราคา่ตอบแทนใหมส่าํหรับ 12 เดือน  จะเห็นวา่  ในสว่นคา่ตอบแทนรวมที�ได้รับในฐานะเป็น
ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยงและที�ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร  มจํีานวนคา่ตอบแทนรวมเพิ�มจาก ปี 2555  ประมาณ  
630,000 บาทตอ่ปี   และในสว่นคา่ตอบแทนกรรมการทกุคนทกุประเภทในปี 2556  จะมคีา่ตอบแทนกรรมการรวมทั >งสิ >น
ประมาณ 18.9 ล้านบาท เพิ�มขึ >นประมาณ  2  ล้านบาทจากคา่ตอบแทนรวมในปี 2555   
 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  แจ้งให้ที�ประชมุทราบวา่ มีผู้ ถือหุ้นที�เป็นกรรมการธนาคาร  ถือหุ้นนบั 
รวมกนัได้  54,141,126 หุ้น ถือวา่เป็นผู้มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในระเบียบวาระนี >   จึงไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
   ประธานฯ สอบถามที�ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม ่
 

ผู้ ถือหุ้นสอบถามเหตผุลการปรับเพิ�มอตัราคา่ตอบแทนของที�ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร  จากเดิม 50,000 บาทตอ่
เดือน   ปรับเป็น  250,000 บาทตอ่เดือน  และเป็นคา่ตอบแทนของกรรมการคนเดียวหรือหลายคน    

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   ชี >แจงวา่  อตัราดงักลา่วเป็นการจา่ยให้แก่ที�ปรึกษาคณะกรรมการ
บริหารคนเดยีว   โดยในปี 2555 กรรมการที�ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร  เป็นที�ปรึกษาคณะกรรมการบริหารเพียง  1 คณะ  แต่
ในปี 2556  เป็นที�ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและคณะจดัการเพิ�มเป็น  4 คณะตามที�ได้รายงานไว้ในข้างต้น  โดยที�ปรึกษาฯ จะ
ได้รับคา่ตอบแทนในฐานะที�ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจํานวน 250,000 บาท ตามที�เสนอขออนมุตัิไว้เพียงคณะเดยีว   
 ตอ่จากนั >น นายบรรยง พงษ์พานิช  ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ชี >แจงเพิ�มเติมวา่  ในปีที�แล้วที�ประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการจํานวนไมเ่กิน 25 ล้านบาท  แตค่ณะกรรมการได้จดัสรรไปประมาณ 16.8 ล้านบาท  ซึ�งเมื�อเทียบกบักลุม่
ธนาคารพาณิชย์ที�อยูใ่นระดบัเดยีวกนัจะเห็นวา่ มีจํานวนคอ่นข้างตํ�ากวา่อตัราเฉลี�ยโดยรวม ในปีนี > จึงเสนอขออนมุตัคิา่ตอบแทน
รวมจํานวนไมเ่กิน 25 ล้านบาทเทา่กบัปีที�แล้ว  แตม่ีการปรับเปลี�ยนการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ      โดยกรรมการที�ได้รับ
คา่ตอบแทนประจําในฐานะผู้บริหารของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจการเงินจะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนรายเดือน  คา่เบี >ยประชมุ  
และคา่บําเหน็จกรรมการ  ได้แก่  นายสวุิทย์  มาไพศาลสนิ  (เป็นผู้บริหารของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร)   
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รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 
วนัที� 25 เมษายน  2556 

นายบรรยง พงษ์พานิช  นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ และนางสาวฐิตินนัท์  วธันเวคิน   สว่นคา่ตอบแทนที�ปรึกษาคณะกรรมการ
บริหาร เป็นคา่ตอบแทนที�จ่ายให้กบันายสพุล วธันเวคิน  ประธานกรรมการ  ซึ�งทา่นเป็นที�ปรึกษาให้แกค่ณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการบริหารอีก 3 คณะ แตจ่ะได้รับคา่ตอบแทนในฐานะที�ปรึกษา
คณะกรรมการบริหารเพียงคณะเดียวเทา่นั >น   
 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ�มเตมิ ประธานฯ จงึขอให้ที�ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนน ดงันี > 

เห็นด้วย   536,387,228 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 96.4008   
ไมเ่ห็นด้วย 19,861,150 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 3.5694  
งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

164,940 
2,000 

เสยีง 
เสยีง 

คิดเป็นร้อยละ 0.0296   

มติที&ประชุม     มีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่  2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทั >งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน  อนมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการ กรรมการที�ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และกรรมการชดุยอ่ย 
ประจําปี 2556 จํานวนไมเ่กิน 25 ล้านบาท ซึ�งประกอบด้วย คา่ตอบแทนกรรมการรายเดือน คา่เบี >ยประชมุ และคา่บําเหน็จ
กรรมการ ทั >งนี > กรณีที�คณะกรรมการธนาคารอาจต้องกําหนดคา่ตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการชดุยอ่ย หากมีการแตง่ตั >งเพิ�มเติม 
ให้คณะกรรมการธนาคารดําเนินการได้โดยคา่ตอบแทนที�กําหนดจะรวมอยูภ่ายในจํานวนเงินไมเ่กิน 25 ล้านบาท ตามที�ได้รับ
อนมุตัิจากที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  โดยมีรายละเอียดตามที�คณะกรรมการเสนอ 

 
ระเบียบวาระที&  7 พิจารณาแต่งตั :งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี   
 
 ประธานฯ  เสนอให้ที�ประชมุพิจารณาแตง่ตั >งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี    และขอให้นายพิชยั 
ดชัณาภิรมย์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  ชี >แจงรายละเอียดตอ่ที�ประชมุ 
        ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี >แจงตอ่ที�ประชมุวา่    เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบั
ของธนาคารข้อ 36 ซึ�งกําหนดให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตั >งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของธนาคารทกุปี   ทั >งนี > โดย
ที�ผู้สอบบญัชีบริษัท ดีลอยท์  ทู้ช โธมทัส ุ ไชยยศ สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีภายนอกให้ธนาคารครบ 5 ปีแล้วในปี 2555  
ซึ�งตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และธนาคารแหง่ประเทศไทยมีข้อกําหนดให้มีการหมนุเวียน
ผู้สอบบญัชี (auditor rotation) หากผู้สอบบญัชีรายเดมิปฏิบตัิหน้าที�มาแล้วห้ารอบปีบญัชีติดตอ่กนั   โดยสามารถแตง่ตั >งผู้สอบ
บญัชีรายใหมที่�สงักดัสาํนกังานสอบบญัชีเดยีวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมได้    คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ทบทวนคดัเลอืกผู้สอบ
บญัชีจากสาํนกังานสอบบญัชีรายใหญ่จํานวน 4 แหง่ และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที�ประชมุคณะกรรมการ
ธนาคารได้พิจารณาแล้ว  เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัใิห้แตง่ตั >งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2556     โดยเสนอให้แตง่ตั >ง  บริษัท  ดีลอยท์  ทู้ช  โธมทัส ุ 
ไชยยศ สอบบญัชี จํากดั เป็นบริษัทผู้สอบบญัชีธนาคาร ด้วยเหตผุลสาํคญัเพื�อให้เกิดความตอ่เนื�องในการตรวจสอบและการให้
คําปรึกษาแก่ธนาคารในประเด็นตา่งๆ  เช่น การปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีใหม ่เพื�อลด หรือหลกีเลี�ยงปัญหาความลา่ช้า  ชะงกังนั
ตอ่ธุรกิจของธนาคารและบริษัทยอ่ยในชว่งสง่มอบงาน (transition) หากเปลี�ยนสาํนกังานสอบบญัชี  นอกจากนี > บริษัท ดีลอยท์ 
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ทู้ช โธมทัส ุ ไชยยศ สอบบญัชี จํากดั เป็นสาํนกังานสอบบญัชีที�มีชื�อเสยีง ผู้สอบบญัชีและทีมงานมีความรู้ความเข้าใจและ                       
ประสบการณ์เกี�ยวกบัการดาํเนินงานและมาตรฐานบญัชีที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจธนาคาร และธุรกิจตลาดทนุเป็นอยา่งดี  ตลอดจนใน
ระยะเวลาที�ผา่นมา บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุ  ไชยยศ สอบบญัชี จํากดั มีการดําเนินงานประสานงาน และทศันคติที�ดีตอ่
ธนาคาร ไมม่ีข้อขดัแย้งกบัผู้บริหาร ในขณะที�ยงัรักษาความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นตามวิชาชีพได้อยา่งเหมาะสม ทั >งนี > 
ผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว  ดงัมีรายนามดงัตอ่ไปนี > 

        รายนาม  เลขที&ใบอนุญาต  จาํนวนปีที&สอบบัญชีให้ธนาคาร 
          นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ   4301               - 

                 นายเพิ�มศกัดิJ    วงศ์พชัรปกรณ์       3427               - 
    นายนิติ              จึงนิจนิรันดร์    3809               - 

  โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ�งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของธนาคาร และในกรณีที�
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้น    ไมส่ามารถปฏิบตังิานได้ ให้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั จดัหา
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื�นของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั แทนได้  
             ทั >งนี > ผู้สอบบญัชีทั >ง 3 ราย ตลอดจนบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั ไมม่คีวามสมัพนัธ์หรือรายการ
ที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัธนาคาร/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคล
ดงักลา่วแตอ่ยา่งใด    
  ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที�ประชมุทราบวา่ คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการเสนอขอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2556 ในอตัรา 5,600,000 บาท  โดย
ธนาคารได้นําเสนอรายละเอียดเกี�ยวกบัผู้สอบบญัชีที�เสนอแตง่ตั >งและคา่สอบบญัชีให้แก่ผู้ ถือหุ้นดงัปรากฎในหนงัสอืเชิญประชมุ
ในครั >งนี > 
 นอกจากนี > บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุ ไชยยศ สอบบญัชี จํากดั   ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยของธนาคาร ดงั
รายชื�อปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุในครั >งนี >  จึงเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบคา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยประจําปี 2556 
จํานวน 5,485,000 บาท     
  
   ประธานฯ สอบถามที�ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม ่

 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จงึขอให้ที�ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนน  ดงันี > 

เห็นด้วย   453,830,213 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 74.3305   
ไมเ่ห็นด้วย 87,207,969 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 14.2833  
งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

69,518,762 
2,000 

เสยีง 
เสยีง 

คิดเป็นร้อยละ 11.3861  

มติที&ประชุม   มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน        อนมุตัิแตง่ตั >ง 
นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4301 หรือ นายเพิ�มศกัดิJ  วงศ์พชัรปรกณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที� 3427 หรือ นายนิติ จึงนิจนิรันดร์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3809  แหง่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
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จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร  ทั >งนี >ผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทยแล้ว  โดยกําหนด
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของธนาคาร สาํหรับปี 2556 จํานวน 5,600,000 บาท  และรับทราบคา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยประจําปี 
2556 จํานวน 5,485,000 บาท   ตามที�เสนอ 
 
ระเบียบวาระที& 8 พิจารณาอนุมัติวงเงนิออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
 
 ประธานฯ เสนอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้   และขอให้นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์   
กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์   ชี >แจงรายละเอียดตอ่ที�ประชมุ      
 นายอภินนัท์   เกลยีวปฏินนท์   กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์   ชี >แจงตอ่ที�ประชมุวา่  
ตามที�ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2552 ได้มีมติอนมุตัิออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไมม่ีประกนั หรือ หุ้นกู้มีประกนั หรือ หุ้นกู้ ด้อย
สทิธิ หรือ หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ หรือ หุ้นกู้ ระยะสั >น หรือ หุ้นกู้หมนุเวยีนระยะสั >น ทกุประเภท ทั >งลกัษณะโครงการ หรือ มิใช่โครงการ 
ตามความเหมาะสมของตลาด   โดยกําหนดยอดคงค้างแตล่ะขณะไมเ่กิน 30,000,000,000 บาท (สามหมื�นล้านบาท) อายไุม่
เกิน 10 ปี และภายหลงัการอนมุตัิ ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ เพิ�มเตมิ  และเคยมยีอดหุ้นกู้คงค้างสงูสดุในเดือนพฤษภาคม 2555  รวม 
28,192.70 ล้านบาท  แบง่เป็นหุ้นกู้ ระยะยาว 19,603.00 ล้านบาท  และหุ้นกู้ ระยะสั >น 8,589.70 ล้านบาท  โดย ณ วนัที� 12 
กมุภาพนัธ์ 2556  ธนาคารมียอดหุ้นกู้คงค้าง  14,000.00 ล้านบาท นั >น 

การออกและเสนอขายหุ้นกู้   มีประโยชน์ที�ธนาคารจะได้รับในหลายประการ  เช่น   หุ้นกู้ เป็นทางเลือกหนึ�งในการระดม
เงินทนุที�ได้รับความสนใจจากนกัลงทนุ   และในบางโอกาสสามารถใช้ในการรักษาฐานลกูค้าเงินฝากของธนาคารที�สนใจลงทนุ  
ในหุ้นกู้    สามารถปรับเปลี�ยนรูปแบบ  เงื�อนไข  อาย ุ และสามารถรวมกบัตราสารอนพุนัธ์  เพื�อเป็นตราสารที�สอดคล้องกบัความ
ต้องการของนกัลงทนุ  ซึ�งจะส่งผลดีต่อต้นทุนของธนาคาร    และในกรณีที�ออกเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ และเป็นไปตามเงื�อนไขของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย   สามารถใช้นบัเป็นเงินกองทนุของธนาคารได้  

 ที�ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้   จากมติที�ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2552  เมื�อวนัองัคารที� 21 เมษายน 2552  โดยปรับจากยอดคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 30,000,000,000 
บาท (สามหมื�นล้านบาท)   หรือเงินสกุลต่างประเทศอื�นในจํานวนเงินที�เท่ากัน  เป็นยอดเงินต้นคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 
75,000,000,000 บาท (เจ็ดหมื�นห้าพนัล้านบาท)  หรือ  เงินสกลุตา่งประเทศอื�นในจํานวนเงินที�เทา่กนั  โดยธนาคารอาจออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียวกนัหรือตา่งคราวกนั  พร้อมปรับปรุงรายละเอียดของวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้  โดยมีรายละเอียด
ของวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ ที�ได้ปรับปรุงแล้ว ดงันี > 
ประเภท : หุ้นกู้ทกุประเภท และรูปแบบ (ซึ�งรวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ หรือไมด้่อยสทิธิ มีประกนัหรือไมม่ี

ประกนั หุ้นกู้ ระยะสั >น หรือ หุ้นกู้หมนุเวยีนระยะสั >น ทั >งลกัษณะโครงการ หรือมิใช่โครงการ และ/หรือ หุ้นกู้
อนพุนัธ์) ตามความเหมาะสมของตลาดในขณะที�ธนาคารประสงค์จะออกหุ้นกู้ประเภทนั >น 

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : ธนาคารจะจดัให้มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ประเภทที�สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์หรือกฎหมาย ประกาศ หรือ กฎเกณฑ์ใดๆ ที�เกี�ยวข้อง กําหนดไว้วา่ต้องมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

มลูคา่รวมของหุ้นกู้  : ยอดเงินต้นคงค้างแตล่ะขณะไมเ่กิน 75,000,000,000 บาท (เจ็ดหมื�นห้าพนัล้านบาท) โดยนบัรวมหุ้นกู้ ที�
ธนาคารได้ออกแตย่งัไมไ่ด้รับการไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ�ง โดยอาจออกเป็นเงินบาท หรือ เงินสกลุ
ตา่งประเทศอื�นเทียบเทา่ โดยใช้อตัราแลกเปลี�ยนในขณะที�มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

อายหุุ้นกู้  : ไมเ่กิน 10 ปี   
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การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือตา่งประเทศ ให้แก่ประชาชนทั�วไป และ/หรือผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือผู้
ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง ไมว่า่ทั >งจํานวน หรือเต็มจํานวน หรือเพียงบางสว่น 
โดยจะออกและเสนอขายเป็นชดุเดียวหรือหลายชดุ และ/หรือในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็น
โครงการหรือไมเ่ป็นโครงการก็ได้ และ/หรือในลกัษณะหมนุเวยีน (Revolving Basis) และอาจออกและ
เสนอขายแยกตา่งหาก หรือควบกบั หรือพร้อมกบัหลกัทรัพย์อื�นใดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือสาํนกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ  และ/หรือกฎระเบียบที�เกี�ยวข้องที�มีผลใช้บงัคบัในขณะที�ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้นั >น 

การไถ่ถอนก่อน ผู้ ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไมม่ีสทิธิขอให้ธนาคารไถถ่อนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด     และธนาคารอาจมีหรือไมม่ีสทิธิ 
ครบกําหนด : ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนด ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื�อนไขของหุ้นกู้ ที�จะออกในแตล่ะคราว 
 

ทั >งนี >  เสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิมอบอํานาจให้คณะกรรมการธนาคาร    รวมถึงบคุคลหรือคณะบคุคลที�ได้รับมอบอํานาจ
จากคณะกรรมการธนาคาร  เป็นผู้ กําหนดรายละเอียดตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหุ้นกู้  เช่น  ชนิด  จํานวนหุ้นกู้ ที�ออกในแตล่ะคราว  อาย ุ
วิธีการจดัสรร  วิธีการเสนอขาย  มลูค่าที�ตราไว้ ราคาขายต่อหน่วย  อตัราดอกเบี >ย เป็นต้น  ตลอดจนจดัหาและแต่งตั >งบคุคลอื�น
ใดๆ  ที�กฎหมาย  กฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ กําหนดให้ต้องมี หรือแต่งตั >ง  หรือกรณีอื�นใดที�เห็นสมควร   
รวมทั >งมีอํานาจในการมอบอํานาจให้บคุคลหนึ�งบคุคลใดเข้าติดต่อ เจรจา ตกลง เข้าทํา  ลงนาม แก้ไขในสญัญา  และเอกสาร
ต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง  รวมทั >งดําเนินการต่างๆ  อนัจําเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกับหุ้นกู้   และให้แจ้งผลการออกหุ้นกู้ ให้
คณะกรรมการธนาคาร  หรือบคุคลหรือคณะบคุคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารทราบ 

 
 ประธานฯ สอบถามที�ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม ่  

 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ�มเตมิ   ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนน ดงันี >  

เห็นด้วย   608,538,150 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.6693   
ไมเ่ห็นด้วย 1,858,154 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.3043  
งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

160,540 
2,600 

เสยีง 
เสยีง 

คิดเป็นร้อยละ 0.0262   

มติที&ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั >งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมสีทิธิออก
เสยีงลงคะแนน   อนมุตัวิงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้   จากมติที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2552  เมื�อวนัองัคารที� 21  
เมษายน  2552  โดยปรับจากยอดคงค้างแตล่ะขณะไมเ่กิน 30,000,000,000 บาท (สามหมื�นล้านบาท) หรือ  เงินสกลุ
ตา่งประเทศอื�นในจํานวนเงินที�เทา่กนั   เป็นยอดเงินต้นคงค้างแตล่ะขณะไมเ่กิน 75,000,000,000 บาท (เจ็ดหมื�นห้าพนัล้าน
บาท)  หรือ  เงินสกลุตา่งประเทศอื�นในจํานวนเงินที�เทา่กนั   โดยธนาคารอาจออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียวกนัหรือตา่ง
คราวกนั  พร้อมปรับปรุงรายละเอียดของวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้  ตามที�เสนอ 
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ระเบียบวาระที& 9 เรื&องอื&น ๆ   
 

ประธานฯ  ได้เชิญผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น  หรือซกัถามเรื�องตา่ง ๆ  ที�เกี�ยวกบัการดาํเนินกิจการของธนาคาร    ซึ�งมี
คําถามและคาํตอบโดยสรุปดงันี >    

(1) ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ ทนุภทัรไมไ่ด้จ่ายเงินปันผลในปีที�ผา่นมา และจะนํากําไรไปลงทนุเพิ�มหรือไม ่   และในปี 2556  
ทนุภทัรจะจ่ายเงินปันผลหรือไม ่  

 นายบรรยง พงษ์พานิช  ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ชี >แจงวา่  ทนุภทัรได้มีการขยายตวัทางธุรกิจคอ่นข้างมากทั >ง
ด้านธุรกิจและการลงทนุ  ทนุภทัรมกีารดาํเนินธุรกิจการลงทนุมาประมาณ 10 ปี  ในรูปแบบการลงทนุตา่งๆ  ซึ�งเป็นเพียง 1 ใน 5 
ของจํานวนเงินลงทนุซึ�งเป็นการลงทนุที�เสี�ยงกบัภาวะตลาด นอกนั >นจะเป็นการลงทนุที�มีการจดัการความเสี�ยง  จากการขยายตวั
และการใช้เงินทนุทําให้ทนุภทัรมกํีาไรเพิ�มขึ >นมาก  สาํหรับการพิจารณาจา่ยเงินปันผล จะพิจารณาจากหลายปัจจยั ได้แก่ ภาวะ
ตลาดและความผนัผวน และโอกาสในการทําธุรกิจ  ซึ�งยงัไมส่ามารถตอบได้ในขณะนี >   

 
(2) ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่  ธนาคารปรับเป้าการเติบโตของเงินให้สนิเชื�อในปี 2556 ลงเหลอืร้อยละ 19    เปรียบเทียบกบั  

ร้อยละ 24 ในปี 2555  เนื�องจากสาเหตใุด  และธนาคารประสบปัญหาด้านสนิเชื�อหรือไม ่อยา่งไร  
 นายบรรยง  พงษ์พานิช   ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร   ชี >แจงวา่  ระยะเวลา 4-5 ปีที�ผา่นมา ธนาคารมีขนาดการ

เติบโตของเงินให้สนิเชื�อเกินร้อยละ 25 มาโดยตลอด  ซึ�งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นวา่  ธนาคารจะให้ความสาํคญักบั
คณุภาพสนิทรัพย์  และการปรับปรุงประสทิธิภาพในการดําเนินงานและประสทิธิภาพของพนกังาน  แม้วา่ธนาคารได้ปรับลดเป้า
การขยายตวัของเงินให้สนิเชื�อลงเหลอืร้อยละ 19 แตย่งัคงเป็นอตัราที�มากกวา่ร้อยละ 100  เมื�อเทียบกบัการคาดการณ์อตัราการ
เติบโตของรายได้ประชาชาติที�ร้อยละ 8 ตอ่ปี  และยงัเป็นอตัราที�สงูกวา่การขยายตวัของเศรษฐกิจโดยรวมอีกด้วย  ซึ�งธนาคาร
ไมไ่ด้ประสบปัญหาด้านการให้สนิเชื�อ โดยดไูด้จากตวัเลข NPLs ของธนาคารไมไ่ด้เพิ�มขึ >นแตอ่ยา่งใด  

 
(3) ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่  ยทุธศาสตร์ในปี 2555 กบั ปี 2556 มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งไร 

นายบรรยง  พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ชี >แจงวา่  ธนาคารจดัทํายทุธศาสตร์อยา่งตอ่เนื�อง   และได้ชี >แจง
เป็นระยะๆ  ตั >งแตม่ีการร่วมกิจการ  ทั >งนี >  ยทุธศาสตร์หลกั  คือ  ธนาคารยงัมุง่เน้นที�จะขยายธุรกิจอยา่งระมดัระวงั   โดยคาํนงึถงึ
สภาพแวดล้อม   ภาวะการแขง่ขนั   และใช้จดุแขง็ของธนาคารให้เกิดประโยชน์   โดยคาํนงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคญั  
ในสว่นของยทุธศาสตร์ธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทนุจะมีการปรับเปลี�ยนไปตามภาวะการณ์ตา่งๆ    ที�เปลี�ยนแปลงไป 
แตย่ทุธศาสตร์หลกัยงัคงไมเ่ปลี�ยนแปลง  

 
(4) ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่  ธนาคารมีนโยบายการเปิดสาขาเพิ�มหรือไม ่เพราะเหตใุด 
 นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ชี >แจงวา่ เป้าหมาย ณ เวลานี > ธนาคารยงัคงจํานวนสาขาไว้ที� 87 

สาขา  โดยจะมุง่เน้นการปรับปรุงคณุภาพและประสทิธิภาพของธนาคาร  ทั >งนี >นโยบายการเปิดสาขาอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไป
ตามภาวะการณ์ตา่ง ๆ  ได้   ธนาคารจะไมเ่น้นการแขง่ขนัโดยการขยายจํานวนสาขา เหมือนกบัธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อื�นที�
มีสาขามากกวา่ 1,000 สาขา เพราะการเปิดสาขาจะเป็นเรื�องของต้นทนุซึ�งคอ่นข้างสงู แตธ่นาคารจะมุง่เน้นในการปรับปรุงการ
ให้บริการและขยายวิธีการการเข้าถึงลกูค้าในรูปแบบอื�นๆ 
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(5) ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่  Asset Under Management (AUM)  ของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร เป็นเทา่ใด    
และนโยบายของบลจ. เกียรตินาคิน เป็นอยา่งไร 

 นายอภินนัท์  เกลยีวปฏินนท์   กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์   ชี >แจงวา่  Asset 
Under Management  (AUM) คือ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิภายใต้การบริหาร  หรือบางกรณีเรียกวา่ Asset  Under Advice (AUA) 
หมายถงึ มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิภายใต้การแนะนํา (ไมใ่ช่การบริหารจดัการ) โดยสนิทรัพย์ที�อยูใ่นธรุกิจตลาดทนุ หรือ AUA ของ
ลกูค้าของ บล.ภทัร จํานวนประมาณ 230,000 ล้านบาท ณ สิ >นไตรมาส 1 ปี 2556   ในสว่นนี >มปีระมาณ 5,000 ล้านบาท  เป็น
ธุรกิจกองทนุสว่นบคุคล  (Private Fund)  ซึ�งเป็น AUM ที�อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการแทนลกูค้า    

 สาํหรับบล.เกียรตนิาคิน ธุรกิจปัจจบุนัยงัคงเป็นธุรกิจนายหน้าซื >อขายหลกัทรัพย์เทา่นั >น สว่นบลจ.เกียรตินาคิน  
ประกอบธุรกิจ  Mutual fund  หรือการจดัการกองทนุ ประกอบด้วย การขายกองทนุ ขายหนว่ยลงทนุให้นกัลงทนุทั�วไป ซึ�งยงัไมม่ี
ธุรกิจจดัการกองทนุสว่นบคุคล (Private Fund)   

 
(6) ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่  เหตใุดในรายงานประจําปี 2555 หน้า 199  ข้อ 7.41  หวัข้อ กําไร (ขาดทนุ)   จากธุรกรรมเพื�อ 

ค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ   ในงบการเงินเฉพาะธนาคาร  ไมม่ีรายการของตราสารทนุและตราสารอนพุนัธ์   
                นายบรรยง  พงษ์พานิช   ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร   ชี >แจงวา่  ธนาคารในฐานะบริษัทแม ่  ไมไ่ด้ประกอบธุรกิจ
เกี�ยวกบัการลงทนุในตราสารทนุและตราสารอนพุนัธ์    ดงันั >นจึงไมป่รากฏตวัเลขในงบการเงินเฉพาะธนาคาร   แตท่นุภทัร
และบล.ภทัร ซึ�งเป็นบริษัทในกลุม่ธุรกิจการเงิน ประกอบธุรกิจดงักลา่ว จงึมีการบนัทกึกําไร (ขาดทนุ) ของตราสารทนุและตราสาร
อนพุนัธ์  ดงันั >น เมื�อทํางบการเงินรวม จึงปรากฏตวัเลขของตราสารทนุและตราสารอนพุนัธ์  
 

(7) ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่   จากโครงการรถคนัแรกของรัฐบาลที�ธนาคารได้ปลอ่ยกู้นั >น      ปัจจบุนัธนาคารประสบปัญหา 
หรือไม ่อยา่งไร 

นายอภินนัท์  เกลยีวปฏินนท์   กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์    ชี >แจงวา่    ธนาคารยงั 
ไมเ่ห็นสญัญาณหรือมีผลกระทบจากธุรกิจสนิเชื�อเชา่ซื >อรถยนต์ใหมข่องธนาคาร   อตัราสว่นหนี >ที�ไมก่่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของ
สนิเชื�อเชา่ซื >อรถยนต์ใหมย่งัอยูใ่นระดบัตํ�าและลดลงจากเดมิด้วย แตใ่นสว่นของสนิเชื�อเชา่ซื >อรถยนต์ใช้แล้วอาจจะได้รับ
ผลกระทบทางอ้อมบ้าง อยา่งไรก็ดี เนื�องจากไมม่ีข้อมลูหรือสถิตทีิ�จะบอกได้วา่มีผลกระทบจริงหรือไม ่  เป็นเพียงการคาดเดาวา่
อาจมีผลกระทบบ้างในเรื�องการเลกิจ่ายคา่งวดรถยนต์  และราคาของรถยนต์ 
 

(8) ผู้ ถือหุ้นสอบถามถงึสดัสว่นสนิเชื�อภาคอสงัหาริมทรัพย์ของธนาคาร       และปัจจบุนัธนาคารมมีาตรการรับมือกบั 
ปัญหาฟองสบูด้่านอสงัหาริมทรัพย์หรือไม ่  

 นายอภินนัท์  เกลยีวปฏินนท์   กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์   ชี >แจงวา่   สนิเชื�อธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ของธนาคารเติบโตขึ >นกวา่ร้อยละ 10 อยูที่�ประมาณ 30,000 กวา่ล้านบาท  โดยสว่นใหญ่จะเป็นลกูค้าเดิม  มี
ประวตัทีิ�ด ี  มคีวามสามารถในการประกอบธุรกิจอยูใ่นระดบัที�ไว้ใจได้   อยา่งไรก็ตาม จากกระแสที�บริษัทอสงัหาริมทรัพย์ขนาด
ใหญ่  โดยเฉพาะที�เป็นบริษัทจดทะเบียนเริ�มขยายธุรกิจไปตามภมูิภาคในจงัหวดัใหญ่ๆ  ธนาคารจึงได้เคร่งครัดในเรื�องการอนมุตัิ
สนิเชื�อของธนาคาร และจะมีการพิจารณาเป็นรายโครงการในบางตลาดที�ลกูค้าของธนาคารสามารถทําได้ดีอยูแ่ล้ว   อยา่งไรก็ด ี
ธนาคารได้มีการติดตามและเฝ้าระวงัเรื�องฟองสบูภ่าคอสงัหาริมทรัพย์ และให้ความสาํคญัเป็นพิเศษกบัโครงการที�มีความเสี�ยง
สงู  เช่น โครงการการสร้างอาคารสงู เป็นต้น   
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(9) ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่  เหตใุดธนาคารจงึลดเวลาเปิดทําการของสาขา  จากเดมิเปิดทําการ 6 วนั  เหลอื 5 วนั 
นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์  ชี >แจงวา่ การกําหนดเวลา 

ทําการของสาขา เป็นมาตรการหนึ�งในการจดัการเพื�อเพิ�มประสทิธิภาพของสาขา  โดยสาขาที�มลีกูค้าใช้บริการเป็นจํานวนมากก็
ยงัเปิดทําการ 6 วนั แตส่าขาใดที�ไมค่อ่ยมีลกูค้ามาใช้บริการก็ต้องลดเวลาทําการลงเหลอื 5 วนั  ทั >งนี >เป็นเรื�องการควบคมุ
คา่ใช้จา่ยของธนาคาร  ซึ�งธนาคารไมไ่ด้ลดเวลาทําการของทกุสาขาลง 
 

(10) ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่  จากคาํถามก่อนหน้านี > ที�ประธานเจ้าหน้าที�บริหารได้ชี >แจงวา่ ธนาคารจะดําเนินการปรับปรุง 
คณุภาพและประสทิธิภาพการดาํเนินงานของธนาคารและบริษัทหลกัทรัพย์ อยากเรียนถามวา่ ธนาคารจะปรับปรุงด้านใดบ้าง 
อยา่งไร  

 นายบรรยง  พงษ์พานิช   ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ชี >แจงวา่   การบริหารธุรกิจในปัจจบุนันั >นมีการปรับปรุง
ตลอดเวลา ตั >งแตก่ารร่วมกิจการเป็นต้นมา สิ�งแรกที�คณะกรรมการและผู้บริหารได้ทําคือ การนําข้อดีของทั >งสองกิจการมารวมกนั
ที�เรียกวา่ Synergy  เพื�อที�จะเร่งการให้บริการ เช่น  

• การให้บริการลกูค้าบคุคลธรรมดาด้านเงินฝากของฝ่ายธนบดีธนกิจ  กบัฝ่ายให้บริการลกูค้าของบล.ภทัร ได้มี
การเพิ�มทรัพย์สนิภายใต้การแนะนํา โดยปัจจบุนัสนิทรัพย์ที�อยูภ่ายใต้การบริหารรวมของกลุม่ประมาณ 
230,000 กวา่ล้านบาท  (ไมร่วมเงินฝากและกองทนุรวม)    

• การที�ธนาคารมเีงินกองทนุและสนิทรัพย์ที�ใหญ่ขึ >นจะทําให้ทนุภทัรและบล.ภทัร   สามารถขยายการลงทนุ
ตา่งๆ  ได้มากขึ >น  ในกลยทุธ์การลงทนุตา่งๆ ได้มากขึ >น และมกํีาไรมากขึ >นตาม  

โดยสรุปเราได้มีการปรับปรุงในทกุด้าน 
 

(11) ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่  หุ้นกู้ ที�ธนาคารจะออกและเสนอขายตามระเบียบวาระที� 8  มีอตัราดอกเบี >ยเทา่ใด     
 นายอภินนัท์  เกลยีวปฏินนท์   กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์   ชี >แจงวา่ หุ้นกู้ เป็นตรา

สารที�มีตลาดรอง และมีผู้จดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ ซึ�งธนาคารมอีนัดบัความนา่เชื�อถือ “A-” และมีแนวโน้มเชิงบวก สาํหรับการ
กําหนดอตัราดอกเบี >ยของหุ้นกู้นั >น จะพิจารณาตามรายละเอียดการเสนอขายของหุ้นกู้  เช่น รูปแบบ  ประเภทหุ้นกู้   เงื�อนไข  อาย ุ 
เป็นต้น ทั >งนี >เงื�อนไขตา่งๆ นี > จะเป็นตวักําหนดอตัราดอกเบี >ยของหุ้นกู้   โดยนกัลงทนุต้องเปรียบเทียบการจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ
ที�ใกล้เคยีงกนั  ราคาที�ทําการซื >อขายหุ้นกู้ เหลา่นั >น  อยา่งไรก็ด ีหากขนาดการเสนอขาย มีขนาดใหญ่มาก อาจจะมีการเสนอขาย
โดยบวกดอกเบี >ยเพิ�มขึ >นให้กบัผู้ซื >อหุ้นกู้   เป็นต้น  

 
(12) ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ จากการเฟื� องฟขูองประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน หรือ  AEC ธนาคารมีเป้าหมายที�จะเปิดสาขา 

ในตา่งประเทศหรือไม ่ ถ้าม ีจะไปเปิดสาขาในประเทศใด  รวมทั >งมีแผนจะเปิดสาขาเพื�อทําธุรกิจแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ
ด้วยหรือไม ่ 

 นายบรรยง  พงษ์พานิช   ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ชี >แจงวา่  กลยทุธ์ปัจจบุนัของธนาคารยงัมุง่เน้นที�จะทําธุรกิจ
ในประเทศไทยเป็นหลกั ไมม่ีแผนการที�จะเปิดสาขาในตา่งประเทศ  ยกเว้นบางเรื�องบางเหตผุล เช่น ธุรกิจตลาดทนุเป็นธุรกิจที�
เป็นสว่นหนึ�งของโลกาภิวตัน์ไมใ่ช่แคภ่มูิภาคอาเซียนเทา่นั >น เพราะฉะนั >นการเชื�อมโยงของ AEC นั >นยงัไมม่ีผลกระทบโดยตรง 
สาํหรับธุรกิจตลาดทนุ อาจจะมกีารออกไปทําธุรกิจตลาดทนุใน AEC บ้าง เช่น การตั >งสาํนกังานเลก็ๆ ที�เป็นศนูย์กลางทาง
การเงินในภมูิภาค เช่น สงิคโปร์ แตไ่มใ่ช่เป็นการขยายสาํนกังานเพื�อทําธุรกิจระดบัภมูิภาค   
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 ในการพิจารณาทําธุรกิจใดๆ  ธนาคารจะคาํนงึถงึต้นทนุ ขอบเขตการดาํเนินธุรกิจ ภาวะการแขง่ขนั และศกัยภาพ
ของธนาคารเป็นสาํคญั  สาํหรับธุรกิจอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศนั >น  ธนาคารไมไ่ด้ดําเนินธุรกิจในสว่นนี > แตต่วัเลข
กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราที�ปรากฎในงบการเงินเป็นเพียงการรายงานตามมาตรฐานบญัชี จากการที�ธนาคารได้ทํา
ประกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ จึงเกิดกําไรและขาดทนุ ซึ�งธนาคารไมไ่ด้มีกําไรหรือขาดทนุจากอตัรา
แลกเปลี�ยนแตอ่ยา่งใด   

 
(13) ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่  อตัราสว่นเงินให้สนิเชื�อตอ่เงินฝากและเงินกู้ยมืของธนาคารเทา่กบัเทา่ไร  
 นายชวลติ   จินดาวณิค  ประธานสายการเงินและงบประมาณ  ชี >แจงวา่  ณ สิ >นไตรมาส 1 ปี 2556   สดัสว่นของ

สนิเชื�อตอ่เงินฝากและเงินกู้ยืมของธนาคาร อยูที่�ร้อยละ 96   
 
(14) ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่  คูแ่ขง่ของธนาคารและบริษัทหลกัทรัพย์ มีใครบ้าง และมีผลกระทบตอ่ธนาคารอยา่งไร  
  นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการ ชี >แจงวา่   กลยทุธ์ของธนาคารจะเน้นมุง่ปรับปรุงประสทิธิภาพให้ดีขึ >นอยา่ง 

ตอ่เนื�อง ธนาคารไมไ่ด้แขง่ขนักบัธนาคารหรือบริษัทหลกัทรัพย์รายใดเป็นการเฉพาะเจาะจง  อีกทั >งธุรกิจยงัมคีวามหลากหลายทั >ง
ตลาดเงินและตลาดทนุ    

  
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ�มเตมิ  ประธานฯ จงึกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที�สนบัสนนุกิจการของ
ธนาคารด้วยดมีาโดยตลอด  โดยคณะกรรมการมุง่มั�นที�จะดาํเนินกิจการของธนาคารให้ดยีิ�งขึ >น และขอบคณุผู้ ถือหุ้นที�ได้สละ
เวลามาร่วมประชมุและให้ข้อคิดเห็นตา่ง  ๆ  ที�เป็นประโยชน์ตอ่ธนาคาร   และกลา่วปิดประชมุ   
 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
    ลงชื�อ               ประธานที�ประชมุ 
                  (นายสพุล     วธันเวคิน) 
           ประธานกรรมการ 
 
 
    ลงชื�อ       เลขานกุารที�ประชมุ 

(นางสาวพรทิพย์  ชพูระคณุ)                                      
       เลขานกุารบริษัท 
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ประกอบการพจิารณาในวาระที� 5 : พจิารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ (1) 
 
ชื�อ-นามสกุล รศ. มานพ  พงศทตั 
ประเภทกรรมการที�เสนอเลือกตั �ง กรรมการอิสระ 
ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
อายุ 72 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา - ปริญญาโท  Master of Regional Planning, 

  Institute of Social Studies, The Netherlands    
- ปริญญาโท  Master of Architecture, 
  Kansas State University, U.S.A.       
- ปริญญาตรี  สถาปัตยกรรมศาสตร์               
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 1/2011) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
- Director Certification Program (DCP 15/2011) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
- Role of The Compensation Committee (RCC 8/2009) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
- Role of the Chairman Program (RCP 17/2007) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
- Audit Committee Program (ACP 10/2005) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
- Director Accreditation Program  (DAP 8/2004)  
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

วันที�ได้รับแต่งตั �งเป็นกรรมการ วนัทีW 21 มิถนุายน 2547 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 9 ปี 10 เดือน  
การถือหุ้นในธนาคาร 
(ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556) 

75,000 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 0.0089 ของหุ้นทีWมีสิทธิออกเสียงทั \งหมด  

การถือใบสาํคญัแสดงสิทธิของ
ธนาคาร (KK ESOP-W2) 

25,000 หน่วย  คิดเป็นร้อยละ 0.0966 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทีWได้รับการจดัสรรทั \งหมด 25,890,000 
หน่วย 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทั         
จดทะเบยีนอื�น 
 

2 แห่ง คือ 
2547-ปัจจบุนั 
2546-ปัจจบุนั 

 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 

 
บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)    
บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี \ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น 
ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 
 
 
 
 
 

4 แห่ง คือ 
2555-ปัจจบุนั 
2549-ปัจจบุนั 
2545-ปัจจบุนั 
2535-ปัจจบุนั 

 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
อาจารย์ผู้ทรงคณุวฒิุ 
กรรมการ 

 
บริษัท วรลกัษณ์  พร๊อพเพอร์ตี \ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพ ธนาคม จํากดั 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
โรงเรียนอนบุาลทบัแก้ว-โฮริและเนอสเซอรีW 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3  



28 
 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�
แข่งขัน / เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของ
ธนาคารที�อาจทาํให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไม่มี   

ประสบการณ์การทาํงาน 
 
 

2547-2550 
2541-2543 
2532-2549 
2528-2534 
2513-2549 
2513-2544 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานทีWปรึกษา 
ประธานกรรมการ 
รองอธิการบดี 
ประธานกรรมการ 
อาจารย์ประจํา 

บริษัท เอ็น ซ ีเฮ้าส์ซิWง จํากดั (มหาชน) 
คณะทีWปรึกษา ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   
บริษัท วอเตอร์ฟอร์ด จํากดั 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
บริษัท สํานกังานโฟร์เอส จํากดั            
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร 
ประชมุคณะกรรมการสรรหาและ 
กําหนดค่าตอบแทน 
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 

9 ครั \ง  เข้าร่วมประชมุ  6 ครั \ง 
7 ครั \ง  เข้าร่วมประชมุ   6 ครั \ง 
   
1 ครั \ง  เข้าร่วมประชมุ   1 ครั \ง 

เหตุผลในการเสนอขอให้ที�ประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเลือกตั �ง
กรรมการอิสระที� ดํารงตําแหน่ง
ก ร ร ม ก า ร ม า เ กิ น  9  ปี  เ ป็ น
กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ�ง 

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
แล้ว  เห็นว่า รศ. มานพ พงศทตั เป็นผู้มีคณุสมบติัการเป็นกรรมการตามทีWกฎหมายกําหนด  ตลอดจน
มคีวามรู้      ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  เป็นทีWยอมรับนบัถือในวงการ
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  ซึWงเป็นหนึWงในธุรกิจหลกัของธนาคาร   ตลอดระยะเวลาของการดํารงตําแหน่ง
เป็นกรรมการ รศ.มานพ   ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะทีWเป็นประโยชน์แก่ธนาคารมาโดยตลอด   
และเพืWอมิให้ธนาคารสูญเสียโอกาสในการเลือกตั \งกรรมการทีWมีความรู้  ความสามารถและ
ประสบการณ์ทีWเกีWยวกบัธุรกิจของธนาคารโดยตรง   คณะกรรมการธนาคารจงึเห็นควรเสนอให้ทีWประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตั \ง    รศ.มานพ  พงศทตั   กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึWง 

 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณาเลือกตั �งกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสมัพนัธ์ของกรรมการอิสระ 
การถือหุ้นในธนาคาร 
  - จํานวนหุ้น (หุ้น) 
  - สดัส่วนของจํานวนหุ้นทีWมีสิทธิออกเสียงทั \งหมด (ร้อยละ) 

 
75,000 
0.0089 

ระบุการมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในลักษณะดงัต่อไปนี � กับธนาคาร/บริษัทใหญ่ /บริษทัย่ อย/บริษัทร วม หรือนิติบุคคล
ที�อาจมีความขดัแย้ง ในปัจจุบนัหรือในช่ วง 2 ปีที�ผ านมา 
(1)  เป็ น / ไม ่เป็ น กรรมการทีWมีส ่วนร่ วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง  หรือทีWปรึกษาทีWได้รับเงินเดือนประจํา 

 
 

ไม่เป็น 
(2)  เป็ น / ไม่เป็น ผู้ ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่ น ผู้สอบบญัชี ทีWปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
(3)  ม ี/ ไม ่มี ความสมัพนัธ์ ทางธุรกิจทีWมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ ไม ่สามารถทําหน้ าทีWได้อย่ างเป็นอิสระ   
       (เช่น การซื \อ/ขาย วตัถดิุบ/สินค้ า/บริการ การยืม/ ให้ ก ูยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการด้ วย  

 
ไม่มี 
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ประกอบการพจิารณาในวาระที� 5 : พจิารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ (2) 
 
ชื�อ-นามสกุล นายสุรพล  กุลศิริ  
ประเภทกรรมการที�เสนอเลือกตั �ง กรรมการทีWไม่เป็นผู้บริหาร  
ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการ (มีอํานาจลงนามผกูพนั) 
อายุ 61  ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 

  มหาวิทยาลยักรุงเทพ   
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Role of the Chairman Program (RCP 23/2010) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
- Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 7/2010) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
- Role of the Compensation Committee (RCC 3/2007) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
- Directors Certification Program (DCP 13/2001) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

วันที�ได้รับแต่งตั �งเป็นกรรมการ วนัทีW 21 มิถนุายน 2547  
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 9 ปี 10 เดือน  
การถือหุ้นในธนาคาร 
(ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556) 

60,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0072 ของหุ้นทีWมีสิทธิออกเสียงทั \งหมด 
 

การถือใบสาํคญัแสดงสิทธิของ
ธนาคาร (KK ESOP-W2) 

97,000 หน่วย  คิดเป็นร้อยละ 0.3747 ของใบสําคญัแสดงสิทธิทีWได้รับการจดัสรรทั \งหมด 25,890,000 
หน่วย 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทั           
จดทะเบยีนอื�น 

ไม่มี   

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) 

ไม่มี   

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�
แข่งขัน / เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของ
ธนาคารที�อาจทาํให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไม่มี 
 
 

  

ประสบการณ์การทาํงาน 
 
 
 
 
 
 

2548-2552 
2548-2550 
2548-2550 
2546-2554 
2542-2546 
2536-2542 
2524-2536 

ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการและผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการ 

สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
บริษัท เซท็เทรด ดอท คอม จํากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั 
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากดั  
บริษัท เพียรเกียรติอินเตอร์เนชัWนแนล จํากดั  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร 
ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 

9  ครั \ง เข้าร่วมประชมุ  9 ครั \ง 
   6 ครั \ง เข้าร่วมประชมุ  6 ครั \ง 1/ 

1  ครั \ง เข้าร่วมประชมุ  1 ครั \ง 
1/ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เมืWอวนัทีW 25 กรกฎาคม 2556
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ประกอบการพจิารณาในวาระที� 5 : พจิารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ (3)  
ชื�อ-นามสกุล นายสุวิทย์  มาไพศาลสิน   

ประเภทกรรมการที�เสนอเลือกตั �ง กรรมการทีWเป็นผู้บริหาร  
ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการ (มีอํานาจลงนามผกูพนั) 

กรรมการบริหาร 
อายุ 55  ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา -ปริญญาโท (บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต)   

 สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตรบณัฑติ) 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Certification Program (DCP 12/2001)  
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Audit Committee Program (ACP 37/2011)  
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD 

วันที�ได้รับแต่งตั �งเป็นกรรมการ วนัทีW 12 กนัยายน 2555  
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 1 ปี 7 เดือน  
การถือหุ้นในธนาคาร 
(ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556) 

5,029,406 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.5996 ของหุ้นทีWมีสิทธิออกเสียงทั \งหมด 

การถือใบสาํคญัแสดงสิทธิของ
ธนาคาร (KK ESOP-W2) 

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทั           
จดทะเบยีนอื�น 

ไม่มี   

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น 
ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

5 แห่ง คือ  
2557-ปัจจบุนั 
2555-ปัจจบุนั 
2555-ปัจจบุนั 
2553-ปัจจบุนั 
2546-ปัจจบุนั 
2554-ปัจจบุนั 

 
ทีWปรึกษา 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 
บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จํากดั 
บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 
บริษัท สธุากญัจน์ จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�
แข่งขัน / เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของ
ธนาคารที�อาจทาํให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไม่มี   

ประสบการณ์การทาํงาน 
 
 

2554– 2555 
2553– 2555 
2552– 2555 
2552– 2555 
2546– 2552 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการอสิระ 
กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าทีWบริหาร 

บริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 
บริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร 
ประชมุคณะกรรมการบริหาร 
ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 

9 ครั \ง   เข้าร่วมประชมุ   8  ครั \ง 
11 ครั \ง   เข้าร่วมประชมุ 10  ครั \ง 1/ 

6 ครั \ง   เข้าร่วมประชมุ  5   ครั \ง 2/ 

1 ครั \ง   เข้าร่วมประชมุ  1   ครั \ง 
1/ ได้รับการแตง่ตั \งเป็นกรรมการบริหาร เมืWอวนัทีW 28 มีนาคม 2556 
2/ ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เมืWอวนัทีW 25 กรกฎาคม 2556 
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ประกอบการพจิารณาในวาระที� 5 : พจิารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ (4) 
 
ชื�อ-นามสกุล นายอภนัินท์  เกลียวปฏนินท์   

ประเภทกรรมการที�เสนอเลือกตั �ง กรรมการทีWเป็นผู้บริหาร  
ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการ  (มีอํานาจลงนามผกูพนั) 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสีWยง 

อายุ 44  ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา - ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต – การเงิน)  

  University of Maryland at College Park, U.S.A 
- ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบญัชี)  
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Directors Accreditation Program (DAP 82/2010)   
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

วันที�ได้รับแต่งตั �งเป็นกรรมการ วนัทีW 12 กนัยายน  2555 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 1 ปี 7 เดือน   
การถือหุ้นในธนาคาร 
(ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556) 

550,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0656 ของหุ้นทีWมีสิทธิออกเสียงทั \งหมด 
 

การถือใบสาํคญัแสดงสิทธิของ
ธนาคาร (KK ESOP-W2) 

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทั           
จดทะเบยีนอื�น 

ไม่มี   

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น 
ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

4 แห่ง คือ 
2555-ปัจจบุนั 
2555-ปัจจบุนั 
2553-ปัจจบุนั 
2553-ปัจจบุนั 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  ภทัร จํากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั  
บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�
แข่งขัน / เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของ
ธนาคารที�อาจทาํให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไม่มี   

ประสบการณ์การทาํงาน 
 
 

2554-ส.ค.2556 
2553-2555 
2552-2555 
2550-2552 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ประธานเจ้าหน้าทีWบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าทีWบริหาร 
กรรมการผู้จดัการ  
(หวัหน้าฝ่ายวานิชธนกิจ) 

บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชัWน จํากดั (มหาชน) 
 บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 
 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 
 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร 
ประชมุคณะกรรมการบริหาร 
ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีWยง 
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 

  9  ครั \ง เข้าร่วมประชมุ   9   ครั \ง 
16  ครั \ง เข้าร่วมประชมุ 16   ครั \ง 
10  ครั \ง เข้าร่วมประชมุ   9   ครั \ง 
  1  ครั \ง เข้าร่วมประชมุ   1   ครั \ง 
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ประกอบการพจิารณาในวาระที� 5 : พจิารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ (5) 
 

ชื�อ-นามสกุล นายกฤตยิา วีรบุรุษ 
ประเภทกรรมการที�เสนอเลือกตั �ง กรรมการทีWเป็นผู้บริหาร 
ตาํแหน่งปัจจุบนั 
 

กรรมการ  
ประธานธรุกิจตลาดทนุ  
ประธานสายกลยทุธ์  
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสีWยง 

อายุ 45 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

   Golden Gate University, U.S.A. 
-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -  Director Accreditation Program (DAP 1/2008) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

วันที�ได้รับแต่งตั �งเป็นกรรมการ วนัทีW 18 พฤษภาคม 2556 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 11 เดือน  

การถือหุ้นในธนาคาร 
(ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556) 

172 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0  ของหุ้นทีWมีสิทธิออกเสียงทั \งหมด 

การถือใบสาํคญัแสดงสิทธิของ
ธนาคาร (KK ESOP-W2) 

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจด
ทะเบยีนอื�น 

ไม่มี   

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน) 

5 แห่ง คือ  
2556-ปัจจบุนั 
 
2556-ปัจจบุนั 
2556-ปัจจบุนั 
2549-ปัจจบุนั 

 
กรรมการผู้จดัการใหญ่  
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) และ 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  ภทัร จํากดั  
บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั 
บริษัท เดอะปาล์ม ชะอํา จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�
แข่งขัน / เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของ
ธนาคารที�อาจทาํให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไม่มี   
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ประสบการณ์การทาํงาน 
 
 

ก.ย.2555 – เม.ย.2556 
 
 
เม.ย.-ก.ย.2555 
2554-ก.ย.2555 
 
2552 - 2553  
 
2551 -  2553 
2551 – 2552 

กรรมการผู้จดัการ 
(หวัหน้าสายงานลงทนุและ 
ค้าหลกัทรัพย์) 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ  
(หวัหน้าฝ่ายลงทนุ) 
กรรมการผู้จดัการ  
(หวัหน้าสายงานลงทนุ) 
กรรมการ 
รองกรรมการผู้จดัการ  
(หวัหน้าฝ่ายลงทนุ) 

บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) และ 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 
 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ซเีอส ลอ็กซอินโฟ จํากดั (มหาชน)  
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร 
ประชมุคณะกรรมการบริหาร 
ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีWยง 
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 

   4  ครั \ง  เข้าร่วมประชมุ   4   ครั \ง1/ 
 16  ครั \ง  เข้าร่วมประชมุ 16   ครั \ง 
   8  ครั \ง  เข้าร่วมประชมุ   8   ครั \ง 2/ 

   1  ครั \ง  เข้าร่วมประชมุ   1   ครั \ง 
1/ ได้รับการแต่งตั \งเป็นกรรมการธนาคาร  เมืWอวนัทีW 18 พฤษภาคม 2556 
2/ ได้รับการแต่งตั \งเป็นกรรมการบริหารความเสีWยง เมืWอวนัทีW 28 มีนาคม 2556  
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นิยามกรรมการอิสระทีธนาคารกาํหนด 
 
ธนาคารได้กําหนดความหมายคาํนิยามกรรมการอิสระที�ธนาคารกําหนดไว้ ซึ�งเข้มงวดกวา่ข้อกําหนดขั  นตํ�าของสาํนกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงัตอ่ไปนี   
 

(1)  ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีงทั  งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร ทั  งนี   ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที�เกี�ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั  น ๆ ด้วย 
 

(2)  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อํานาจควบคุมของธนาคาร  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวทั  งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา  ทั  งนี  
ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที�ปรึกษา ของสว่นราชการซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร 
 

(3) ไม่เป็นบคุคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็น บิดา
มารดา คูส่มรส พี�น้อง และบตุร  รวมทั  งคูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที�จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคารหรือบริษัทยอ่ย 
 

(4)  ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั  งไมเ่ป็นหรือ
เคยเป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร   เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทั  งในปัจจุบนัและ
ในช่วง 2 ปีที�ผา่นมา 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ�ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที�กระทําเป็นปกติเพื�อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี�ยวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม  คํ  าประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนี  สนิ รวมถึงพฤติการณ์อื�นทํานองเดียวกนั ซึ�งเป็นผล
ให้ธนาคารหรือคูส่ญัญามีภาระหนี  ที�ต้องชําระตอ่อีกฝ่ายหนึ�ง ตั  งแตร้่อยละ 3 ของสินทรัพย์ที�มีตวัตนสทุธิของธนาคารหรือ
ตั  งแต ่20 ล้านบาทขึ  นไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ�ากว่า  ทั  งนี   การคํานวณภาระหนี  ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณ
มลูคา่ของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยวโยง
กนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนี  ดงักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนี  ที�เกิดขึ  นในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที�มีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

 
 
 

 สิงทีส่งมาด้วย 4 
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(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของธนาคาร และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ  หรือหุ้นสว่นของสาํนกังานสอบบญัชี  ซึ�งมีผู้สอบ
บญัชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร สงักดัอยู่ เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทั  งในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีที�ผา่นมา 
 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ�งได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทต่อปีจากธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคารและไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั  น
ด้วย  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทั  งในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีที�ผา่นมา 
 

(7) ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั  งขึ  นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ
หุ้นซึ�งเป็นผู้ ที�เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
 

(8)  ไมป่ระกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของธนาคาร หรือบริษัทยอ่ย 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที�มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั  งหมดของบริษัทอื�น  ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มีนยักบักิจการของธนาคาร หรือบริษัทยอ่ย 
 

(9) ไมม่ีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของธนาคาร   
 

ภายหลงัได้รับการแตง่ตั  งให้เป็นกรรมการอิสระที�มีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ข้อที� 1-9 แล้ว กรรมการอิสระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของธนาคาร   บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบ
ขององค์คณะ (Collective decision) ได้  
 
 อนึง นิยามกรรมการอิสระทีธนาคารกาํหนดไว้ เข้มงวดกว่าข้อกาํหนดขั �นตําของสาํนักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในเรืองการ
ถอืหุ้นของธนาคารทีกาํหนดให้กรรมการอสิระถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียง
ทั �งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของธนาคาร 
ทั �งนี � ให้นับรวมการถอืหุ้นของผู้ทีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนั�นๆ ด้วย 
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ประกอบการพิจารณาในวาระที� 6: พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 
 
  ที�ประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครั �งที� 2/2557 ได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ  ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนแล้วมีความเห็นวา่ คา่ตอบแทนกรรมการที�ได้รับอยูใ่นปัจจบุนั ตามมติที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2556 เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2556 นั �น เป็นอตัราคา่ตอบแทนที�เหมาะสมกบัขอบเขตหน้าที�ความรับผิดชอบ รวมทั �ง
สอดคล้องและใกล้เคียงกบัอตัราคา่ตอบแทนกรรมการในกลุม่ธนาคารพาณิชย์ที�อยูใ่นระดบัเดียวกนั  เห็นควรเสนอให้ที�ประชมุ
สามญัผู้ ถืออนมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2557  จํานวนไมเ่กิน 25 ล้านบาท  ซึ�งเทา่กบัคา่ตอบแทนรวมที�ได้รับ
อนมุตัิจากที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 
  อนึ�ง ในปี 2556  ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการจํานวนไมเ่กิน  25 ล้านบาท  แตธ่นาคาร
ได้จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการเป็นจํานวนรวมกนัทั �งสิ �น 20,794,000  บาท   
  ที�ประชมุคณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  
ที�ปรึกษาคณะกรรมการชดุยอ่ย และกรรมการชดุยอ่ย ประจําปี 2557  จํานวนไม่เกิน 25 ล้านบาท  ซึ�งประกอบด้วย  ค่าตอบแทน
รายเดือน   ค่าเบี �ยประชุม  และค่าบําเหน็จกรรมการ  ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจําปี 2556  ทั �งนี � กรณีที�
คณะกรรมการธนาคารอาจต้องกําหนดค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการชุดย่อย หากมีการแต่งตั �งเพิ�มเติม ให้คณะกรรมการ
ธนาคารดําเนินการได้โดยคา่ตอบแทนที�กําหนดจะรวมอยู่ภายในจํานวนเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท  ตามที�ได้รับอนมุตัิจากที�ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น   โดยมีรายละเอียดอตัราคา่ตอบแทนตามที�คณะกรรมการเสนอดงันี �    

(1) คา่ตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร  
     -  ประธานกรรมการ           จํานวน     100,000  บาทตอ่เดือน 
     -  กรรมการ      จํานวน       50,000  บาทตอ่เดือนตอ่คน 

 (2)  คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย  5 คณะ  ได้แก่  
1)  คณะกรรมการตรวจสอบ     2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   
3)  คณะกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ  
4)  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  5) คณะกรรมการสนิเชื�อรายใหญ่และทรัพย์รอขายรายใหญ่ 

    กําหนดจ่ายเบี �ยประชมุเป็นรายครั �งเฉพาะครั �งที�มาประชมุ  ตามรายละเอียดดงันี �   
       -  ประธานกรรมการ     จํานวน     30,000  บาทตอ่ครั �ง 

          -  กรรมการ       จํานวน     20,000  บาทตอ่ครั �งตอ่คน 
(3) คา่ตอบแทนที�ปรึกษาคณะกรรมการชดุยอ่ย    กําหนดจา่ยเป็นรายเดอืนๆ ละ 250,000 บาท เพื�อเป็นคา่ตอบแทน

แกป่ระธานกรรมการซึ�งทําหน้าที�เป็นที�ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และเป็นที�ปรึกษาคณะกรรมการภายใต้การ
กํากบัดแูลคณะกรรมการบริหารอีก 3 คณะ ได้แก่ 1) ที�ปรึกษาคณะกรรมการการลงทนุ 2) ที�ปรึกษา
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล  และ  3) ที�ปรึกษาคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคลธุรกิจตลาดทนุ    

 (4) คา่บําเหน็จกรรมการ         อตัราการจ่ายบําเหน็จกรรมการจะเป็นไปตามผลประกอบการของธนาคารในแตล่ะปี 
โดยให้เป็นอํานาจของที�ประชมุคณะกรรมการธนาคารที�จะเป็นผู้ กําหนดจํานวนที�จะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละคน
ต่อไป      ทั �งนี �  เมื�อรวมบําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการของทุกคนทุกประเภทแล้ว กําหนดให้มี
จํานวนเงินไมเ่กิน  25   ล้านบาท 

หมายเหตุ:  1)  กรรมการที�เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี �ยประชมุ และคา่บําเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการของธนาคาร  
  2)  ธนาคารไม่มีการเสนอสิทธิประโยชน์อื�นๆ ให้แก่กรรมการเป็นการเฉพาะ 
 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 5 
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หมายเหตุ : 1) กรรมการที�เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน  คา่เบี �ยประชมุ  และค่าบําเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการของธนาคาร  
    2) คา่เบี �ยประชุมจะจ่ายเป็นรายครั �งเฉพาะครั �งที�เข้าประชมุ       
 
 
 

 
องค์ประกอบค่าตอบแทน 

ปี 2557 (ปีที�เสนอ) ปี 2556 
ค่าตอบแทน 

รายเดือน (บาท) 
ค่าเบี *ยประชุม   
(บาท/ครั*ง) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน (บาท) 

ค่าเบี *ยประชุม  
(บาท/ครั*ง) 

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร 
      - ประธานกรรมการ   
      - กรรมการ   

 
100,000 
50,000 

 
- 
- 

 
100,000 
50,000 

 
- 
- 

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย  5 คณะ   
1. คณะกรรมการตรวจสอบ  
      - ประธานกรรมการ   
      - กรรมการ   

 
 
- 
- 

 
 

30,000 
20,000 

 
 
- 
- 

 
 

30,000 
20,000 

2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 

      - ประธานกรรมการ   
- กรรมการ   

 
 
- 
- 

 
 

30,000 
20,000 

 
 
- 
- 

 
 

30,000 
20,000 

3. คณะกรรมการกํากบัการปฏิบตัติาม
กฎเกณฑ์และกํากบักิจการ  

      - ประธานกรรมการ   
      - กรรมการ   

 
 
- 
- 

 
 

30,000 
20,000 

 
 
- 
- 

 
 

30,000 
20,000 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  
      - ประธานกรรมการ  
      - กรรมการ   

 
- 
- 

 
30,000 
20,000 

 
- 
- 

 
30,000 
20,000 

5. คณะกรรมการสินเชื�อรายใหญ่และ 
ทรัพย์รอขายรายใหญ่  

      - ประธานกรรมการ  
- กรรมการ   

 
 
- 
- 

 
 

30,000 
20,000 

 
 
- 
- 

 
 

30,000 
20,000 

(3)  ค่าตอบแทนที�ปรึกษาคณะกรรมการ 
      ชุดย่อย   

  
     250,000  

 
- 

  
     250,000  

 
- 

(4)  ค่าบําเหน็จกรรมการ อตัราการจ่ายบําเหน็จกรรมการ จะเป็นไป
ตามผลประกอบการของธนาคารในแต่ละ
ปี   โ ดย ใ ห้ เ ป็น อํ านาจขอ ง ที� ป ร ะชุ ม
คณะกรรมการธนาคารที�จะเป็นผู้ กําหนด
จํานวนที�จะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละคน
ต่อไป และเมื�อรวมบําเหน็จกรรมการและ
ค่าตอบแทนกรรมการของทุกคนทุก
ประเภทแล้ว กําหนดให้มีจํานวนเงินไม่เกิน 
25  ล้านบาท   

อตัราการจ่ายบําเหน็จกรรมการ จะเป็นไป
ตามผลประกอบการของธนาคารในแต่ละ
ปี   โ ดย ใ ห้ เ ป็ น อํ านาจขอ ง ที� ป ร ะชุ ม
คณะกรรมการธนาคารที�จะเป็นผู้ กําหนด
จํานวนที�จะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละคน
ต่อไป และเมื�อรวมบําเหน็จกรรมการและ
ค่าตอบแทนกรรมการของทุกคนทุก
ประเภทแล้ว กําหนดให้มีจํานวนเงินไม่เกิน 
25  ล้านบาท   
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ขอบเขตหน้าที�ของคณะกรรมการชุดย่อยของธนาคาร 
 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ    ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน  4  ทา่น ดงันี � 

(1) นายพิชยั       ดชัณาภิรมย์  ประธานกรรมการ   (กรรมการอิสระ) 
(2) นายเชษฐ์        ภทัรากรกลุ กรรมการ    (กรรมการอิสระ) 
(3) ดร. อนมุงคล     ศิริเวทิน กรรมการ    (กรรมการอิสระ) 
(4) นายประวิทย์       วรุตบางกรู กรรมการ    (กรรมการอิสระ) 
ขอบเขตอํานาจและหน้าที�ของคณะกรรมการ 
(1) สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ  
(2) สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคมุภายใน  (Internal control)      และระบบการตรวจสอบภายใน    (Internal 

audit)    ที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั �งโยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื�นใดที�
รับผิดชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน  

(3) พิจารณา คดัเลือก  เสนอแต่งตั �งบุคคลซึ�งมีความเป็นอิสระเพื�อทําหน้าที�เป็นผู้ สอบบัญชีของธนาคาร และเสนอ
ค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทั �งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั �ง  

(4) พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของธนาคาร รายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้
เป็นไปตาม พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทั �งกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร ทั �งนี �   เพื�อให้
มั�นใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ธนาคาร 

(5) กําหนดหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนการเปลี�ยนแปลงในองค์ประกอบรวมทั �งการเปลี�ยนแปลงที�มี
นยัสาํคญัตอ่การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามที�ได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการธนาคารและต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหุ้นทราบในรายงานประจําปีของธนาคาร            

(6) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของธนาคาร ซึ�งรายงานดงักลา่วต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี � 
(ก)  ความเห็นเกี�ยวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที�เชื�อถือได้ของรายงานทางการเงินของธนาคาร 
(ข)  ความเห็นเกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของธนาคาร 
(ค)  ความเห็นเกี�ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของธนาคาร 
(ง)  ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ)  จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ   และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช)  ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที�ตามกฎบตัร (Charter) 
(ซ)  รายการอื�นที�เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทั�วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบที�ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร 
(7) รายงานตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื�อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรใน

กรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระทํา  ดงัตอ่ไปนี � 
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(ก)  รายการที�เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ข)  การทจุริต หรือมีสิ�งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที�สาํคญัในระบบควบคมุภายใน 
(ค)  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย  หรือกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของ
ธนาคารและหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื�น ๆ หากคณะกรรมการหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาตามที�คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระทํา
ดังกล่าวไว้ในรายงานประจําปี และรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(8) คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการตรวจสอบ และสอบสวนผู้ ที�เกี�ยวข้อง และเรื�องที�เกี�ยวข้องภายในขอบเขต
ของอํานาจและหน้าที�คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีอํานาจในการว่าจ้าง     หรือนําเอาผู้ เชี�ยวชาญเฉพาะด้านมา
ช่วยงานตรวจสอบ   และสอบสวนได้ตามที�คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวา่เหมาะสม  

(9) เมื�อมีความจําเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องเข้าร่วมประชมุและให้ข้อมลูในสว่น
ที�เกี�ยวข้องได้  

(10) ประสานงานกบัคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง เพื�อให้มีการปฏิบตัิงานเป็นไปตามกรอบนโยบายการบริหารความ
เสี�ยงของธนาคาร 

(11) ปฏิบตัิการอื�นใดตามที�คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ        

• การประชมุอยา่งน้อย 3 เดือนครั �ง 

• องค์ประชมุ  ประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมด 

• มติที�ประชมุ ใช้เสยีงข้างมากของกรรมการที�เข้าประชมุ 
 

2. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ทา่น ดงันี � 
(1) รศ. มานพ พงศทตั  ประธานกรรมการ    (กรรมการอิสระ) 
(2) นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ กรรมการ    (กรรมการอิสระ) 

 (3)    ดร.อนมุงคล ศิริเวทิน  กรรมการ    (กรรมการอิสระ)  
 (4) นายประวิทย์  วรุตบางกรู กรรมการ    (กรรมการอิสระ)  

ขอบเขตอํานาจและหน้าที�ของคณะกรรมการ 
(1) กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอํานาจในการจดัการของธนาคารตั �งแตร่ะดบั 

ช่วยระดบักรรมการผู้จดัการใหญ่ขึ �นไป เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร รวมทั �งคดัเลือกและเสนอชื�อบคุคลที�มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื�อดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยที�ได้รับมอบหมายอํานาจหน้าที�และความ
รับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการธนาคารและผู้มีอํานาจในการจดัการของธนาคาร เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร 

(2) ดแูลให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์ประกอบที�เหมาะสมกบัองค์กร  รวมถึงมีการปรับเปลี�ยนให้สอดคล้อง
กบัสภาพแวดล้อมที�เปลี�ยนแปลงไป  โดยคณะกรรมการธนาคารจะต้องประกอบด้วยบคุคลที�มีความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ในด้านตา่ง ๆ  

(3) เปิดเผย นโยบายการสรรหา และรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจําปีของธนาคาร  
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(4) ดูแลให้กรรมการและผู้มีอํานาจในการจัดการได้รับผลตอบแทนที�เหมาะสมกับหน้าที�และความรับผิดชอบ โดย
กรรมการที�ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที�และความรับผิดชอบเพิ�มขึ �นควรได้รับค่าตอบแทนที�เหมาะสมกับหน้าที�และ
ความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมายนั �น 

(5) พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื�นที�ให้แก่กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และประธานธุรกิจหรือ
เทียบเทา่ เพื�อเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคาร และกําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�นที�ให้แก่
ผู้ บริหารระดับสูงอื�น ๆ ตําแหน่งระดับผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ขึ �นไป เพื�อเป็นแนวทางในการพิจารณา
คา่ตอบแทนและผลประโยชน์โดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล 

(6) กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และประธานธุรกิจหรือเทียบเท่า เพื�อเสนอ
ตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื�อเป็นแนวทางในการพิจารณาประเมินผลงาน โดยคณะกรรมการธนาคาร และกําหนด
แนวทางการประเมินผลงานของผู้บริหารระดบัสงูอื�น ๆ ตําแหน่งระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึ �นไป เพื�อเป็น
แนวทางในการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื�อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําปี โดย
คํานงึถึงหน้าที�ความรับผิดชอบและความเสี�ยงที�เกี�ยวข้อง รวมถึงความสําคญักบัการเพิ�มมลูค่าของสว่นของผู้ ถือหุ้น
ในระยะยาวประกอบการพิจารณาในการประเมินผล 

(7) เปิดเผยนโยบายเกี�ยวกับการกําหนดค่าตอบแทน    และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการจัดทํา
รายงานการกําหนดคา่ตอบแทน    และความเห็นของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนไว้ในรายงานประจําปี 

(8) กํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการวางแผนและดําเนินการสรรหาผู้สืบทอดตําแหน่ง  ตั �งแต่ระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ขึ �นไปตอ่คณะกรรมการธนาคาร 

• การประชมุ อยา่งน้อยปีละ 2 ครั �ง 

• องค์ประชมุ  ประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมด 

• มติที�ประชมุ ใช้เสยีงข้างมากของกรรมการที�เข้าประชมุ 
 
3.   คณะกรรมการกาํกบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกาํกบักิจการ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ทา่น  ดงันี �   

(1) นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ      ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
(2) นายประวิทย์ วรุตบางกรู กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

       (3)    นายธานินทร์ จิระสนุทร กรรมการ (กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร) 
       (4)    นางภทัรพร มิลนิทสตู กรรมการ       

 ขอบเขตอํานาจและหน้าที�ของคณะกรรมการ 
(1) กํากบัดแูลให้ธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงินมีการปฏิบตัิตามกฎหมาย    กฎเกณฑ์     ข้อบงัคบัมาตรฐาน        แนว

ปฏิบตัิที�บงัคบัใช้กบัธุรกรรมตา่งๆ  รวมถึงประเพณีที�ถือปฏิบตัิในตลาด มาตรฐานในวิชาชีพ   บทบญัญัติเกี�ยวกบัการ
กับดูแลที�ดีตามหลกัธรรมาภิบาล  และนโยบายด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)  โดยผ่าน
หนว่ยงานกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 

(2) กําหนดให้มีระบบการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) และการกํากับดูแลกิจการ   (Good  
Governance)  ที�มีประสทิธิภาพ และมีความเป็นอิสระ 

(3) อนมุตัิแผนงานกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ประจําปี  (Annual Compliance Plan)  ของหน่วยงานกํากบัการปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ์และติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้มีการดําเนินการตาม
แผนงานประจําปี เป็นไปอยา่งครบถ้วนและบรรลผุลที�กําหนดไว้ 
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(4) พิจารณาให้ความเห็นตอ่รายงานการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ประจําปี   (Annual Compliance Report)  เพื�อ
รายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบ     ก่อนนําสง่หนว่ยงานทางการที�กํากบัดแูลภายในระยะเวลาที�กําหนด 

(5) พิจารณากําหนดข้อพงึปฏิบตัิที�ดีสาํหรับคณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการชดุยอ่ยรวมถึงผู้บริหารและพนกังาน 
บทบญัญตัิเกี�ยวกบัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงิน  

(6) พิจารณาให้ความเห็นชอบการพิจารณาแต่งตั �ง     โยกย้ายและประเมินผลงานหวัหน้าหน่วยงานการกํากบัการปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ์  

• การประชมุ อยา่งน้อย 3 เดือนครั �ง 

• องค์ประชมุ  ประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมด 

• มติที�ประชมุ ใช้เสยีงข้างมากของกรรมการที�เข้าประชมุ 
 
4 . คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง   ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 8 ทา่น ดงันี � 

(1)    นายสพุล           วธันเวคิน ประธานกรรมการ  (กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร) 
(2)    นายบรรยง      พงษ์พานิช      กรรมการ           (กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร) 
(3)    นายอภินนัท์    เกลยีวปฏินนท์ กรรมการ           (กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร) 
(4) นายกฤติยา วีรบรุุษ    กรรมการ   (กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร)  
(5)    นายประชา         ชํานาญกิจโกศล   กรรมการ           (กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร)  
(6)    ดร. อญัญา        ขนัธวิทย์ กรรมการ   
(7)    นายชวลติ         จินดาวณิค กรรมการ      
(8)  นางภทัรพร  มิลนิทสตู กรรมการ 

 ขอบเขตอํานาจและหน้าที�ของคณะกรรมการ 
(1) กําหนดนโยบายเพื�อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื�อพิจารณาในเรื�องของการบริหารความเสี�ยงโดยรวมของธนาคาร

และบริษัทในกลุม่ธุรกิจการเงิน  ซึ�งต้องครอบคลมุถึงความเสี�ยงประเภทต่าง ๆ ที�สําคญั เช่น   ความเสี�ยงด้านเครดิต    
ความเสี�ยงจากตลาด   ความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่ง ความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการ  และความเสี�ยงที�มีผลกระทบต่อชื�อเสียง
ของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน เป็นต้น  

(2) วางกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสี�ยงของธนาคารให้สามารถประเมิน   ติดตามผลและกํากับ
ดแูลปริมาณความเสี�ยงให้อยูใ่นระดบัที�เหมาะสม   รวมถึงกําหนดหลกัเกณฑ์ในการกนัสาํรองสาํหรับสนิทรัพย์จดัชั �น 

(3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี�ยง  โดยรวมถึงความมีประสทิธิผลของระบบและการ
ปฏิบตัิตามนโยบายที�กําหนด 

(4) รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสมํ�าเสมอ   เพื�อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบั
นโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี�ยงที�กําหนด     และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ 
คณะกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ (Compliance & Governance Committee) เพื�อ
ทราบในสิ�งที�ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื�อให้สอดคล้องกบันโยบายและหลกัเกณฑ์บริหารความเสี�ยงที�กําหนด 

(5) พิจารณาอนมุตัิหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง และ/หรือเกี�ยวกบัการให้สนิเชื�อ  การก่อภาระผกูพนั  และการทําธุรกรรม
ที�มีลกัษณะคล้ายการให้สนิเชื�อที�สอดคล้องกบักรอบการบริหารความเสี�ยงที�ธนาคาร และทางการกําหนด รวมทั �งการ
พิจารณากลั�นกรองนโยบายการให้สนิเชื�อ เพื�อขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการธนาคารตอ่ไป 
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(6) กํากบัดแูลการบริหารความเสี�ยงของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน   เพื�อรายงานตอ่คณะกรรมการ
ธนาคาร ตามที�ได้รับมอบหมาย 

• การประชมุ อยา่งน้อย 3 เดือนครั �ง 

• องค์ประชมุ  ประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมด 

• มติที�ประชมุ ใช้เสยีงข้างมากของกรรมการที�เข้าประชมุ 
 
5. คณะกรรมการสินเชื�อรายใหญ่และทรัพย์รอขายรายใหญ่  ประกอบด้วยกรรมการจํานวน  8  ทา่น ดงันี � 

(1) นายบรรยง  พงษ์พานิช  ประธานกรรมการ   (กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร) 
(2) นายอภินนัท์  เกลยีวปฏินนท์  กรรมการ   (กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร) 
(3) นายพงษ์เทพ  ผลอนนัต์  กรรมการ   (กรรมการอิสระ) 
(4) นายสรุพล  กลุศิริ  กรรมการ   (กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร) 
(5) นายประชา  ชํานาญกิจโกศล  กรรมการ   (กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร) 
(6) นายธวชัชยั  เตชะวฒันวรรณา  กรรมการ 
(7) นายศราวธุ  จารุจินดา  กรรมการ 
(8) นางภทัรพร  มิลนิทสตู  กรรมการ 
ขอบเขตอํานาจและหน้าที�ของคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการสนิเชื�อรายใหญ่และทรัพย์รอขายรายใหญ่มีบทบาท หน้าที�และความรับผิดชอบในการพิจารณากลั�นกรอง
การอนมุตัิสนิเชื�อ สนิเชื�อปรับโครงสร้างหนี � และทรัพย์รอขาย รวมทั �งช่วยเหลอืให้การบริหารจดัการสนิเชื�อและทรัพย์รอขาย
ของธนาคารเป็นไปอยา่งราบรื�นและมีประสทิธิภาพ โดยอาจกําหนดนโยบายและขั �นตอนการดําเนินการตา่งๆ ที�เหมาะสม
กบัการดาํเนินธุรกิจ กฎหมาย กฎระเบียบตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องภายใต้ขอบเขตอํานาจอนมุตัิ ทั �งนี � บทบาท หน้าที�และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการสนิเชื�อรายใหญ่และทรัพย์รอขายรายใหญ่รวมถึง 
(1) พิจารณาอนมุตัิสนิเชื�อ สนิเชื�อปรับโครงสร้างหนี � อนมุตัิการขายทรัพย์สนิรอขาย และกําหนดราคาทรัพย์สนิที�จะซื �อจาก

การขายทอดตลาด และใช้สทิธิคดัค้านตามวงเงินที�กําหนด  
(2) พิจารณาและให้ความเห็นเกี�ยวกบัหลกัเกณฑ์สนิเชื�อ สนิเชื�อปรับโครงสร้างหนี � และทรัพย์รอขาย 
(3) อนมุตัิคา่ใช้จ่ายและการดําเนินการเกี�ยวกบัคดีความของลกูหนี �ที�อยูใ่นอํานาจอนมุตั ิ
(4) นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอ่คณะกรรมการบริหารเป็นรายไตรมาส 

• การประชมุ มีกําหนดการประชมุทกุวนัพธุของสปัดาห์หรือตามความเหมาะสม 

• องค์ประชมุ  ประกอบด้วยกรรมการเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ห้าในแปด (5/8) ของจํานวนกรรมการทั �งหมด 

• มติของที�ประชมุใช้เสยีงข้างมากของกรรมการที�เข้าประชมุ 

• คณะกรรมการสนิเชื�อรายใหญ่และทรัพย์รอขายรายใหญ่อาจมีมติโดยมิได้จดัการประชมุ หากได้รับอนมุตัิจาก 
ประธานกรรมการสนิเชื�อรายใหญ่และทรัพย์รอรายรายใหญ่และกรรมการทกุทา่นลงนามเห็นชอบในมตดิงักลา่ว  
โดยมตินั �นจะมีผลบงัคบัใช้เช่นเดยีวกบัมติที�ได้รับอนมุตัจิากการประชมุ 
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6.   คณะกรรมการบริหาร    ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 6 คน   ดงันี � 
     นายสพุล  วธันเวคิน  ที�ปรึกษา   (กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

   (1)   นายบรรยง     พงษ์พานิช ประธานกรรมการ                 (กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร) 
      (2)   นายอภินนัท์       เกลยีวปฏินนท์ กรรมการ   (กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร) 

 (3) น.ส. ฐิตินนัท์    วธันเวคิน กรรมการ             (กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร) 
 (4) นายสวุิทย์  มาไพศาลสนิ กรรมการ             (กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร) 
 (5) นายกฤติยา วีรบรุุษ กรรมการ   (กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร) 
      (6)   นายประชา       ชํานาญกิจโกศล กรรมการ   (กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร) 

ขอบเขตอํานาจและหน้าที�ของคณะกรรมการ 
    คณะกรรมการบริหารในฐานะผู้ ที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารในการกําหนดกลยทุธ์    แผนการดําเนินงาน
กํากบัการบริหารงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามแผนการดาํเนินงานอยา่งมีประสทิธิภาพเกิดประสทิธิผล     คณะกรรมการธนาคาร
จงึกําหนดขอบเขตอํานาจ และหน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร  ดงันี �   

(1) นําเสนอทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ในภาพรวมของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินเพื�อนําเสนอขอ
อนมุตัิตอ่คณะกรรมการธนาคาร 

(2) พิจารณากลั�นกรองนโยบายและแผนการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินตามที�ประธาน
เจ้าหน้าที�บริหารเสนอเพื�อนําเสนอคณะกรรมการธนาคาร กํากบัควบคมุดแูลให้ประธานเจ้าหน้าที�บริหารดําเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายที�ได้รับการอนมุตัิไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

(3) จดัให้มีบทบญัญตัิเกี�ยวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธรุกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้มีอํานาจในการ
จดัการและพนกังาน เพื�อเป็นแนวทางปฏิบตัิภายในธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินเพื�อนําเสนอตอ่
คณะกรรมการธนาคาร 

(4) พิจารณาอนมุตัิระเบียบการทํางานและการปฏิบตัิงานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 
(5) ติดตามการดาํเนินกิจการของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินตามที�ธนาคารกําหนดไว้ เพื�อให้มั�นใจวา่

ประธานเจ้าหน้าที�บริหารดําเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายที�วางไว้ 
(6) กําหนดโครงสร้างองค์กรของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน รวมถงึมอบหมายเรื�องตา่ง ๆ ในการ

ดําเนินงานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินให้แกป่ระธานเจ้าหน้าที�บริหารและคณะกรรมการชดุยอ่ย
ตา่งๆ เพื�อนําเสนอคณะกรรมการธนาคาร 

(7) กํากบัดแูลการปฏิบตังิานและกําหนดอํานาจหน้าที�ของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร คณะกรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหาร
ที�ได้รับมอบหมายให้พิจารณาอนมุตัิงานเฉพาะด้าน แทนคณะกรรมการบริหารตามแผนงานที�ได้รับมอบหมาย 

(8) พิจารณาอนมุตัิสนิเชื�อ สนิเชื�อปรับโครงสร้างหนี � การขายสนิทรัพย์รอการขายรายใหญ่ และกําหนดราคาทรัพย์สนิที�
จะซื �อจากการขายทอดตลาดและใช้สทิธิคดัค้าน ตามวงเงินที�กําหนด รวมทั �งคา่ใช้จา่ยและการดาํเนินการเกี�ยวกบัคดี
ความของลกูหนี � 
• การประชมุ อยา่งน้อย 1 เดือนครั �ง 
• องค์ประชมุ  ประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมด 
• มติที�ประชมุ ใช้เสยีงข้างมากของกรรมการที�เข้าประชมุ   หากเสยีงไมเ่อกฉนัท์ให้กรรมการที�เข้าประชมุมีสทิธิ

เสนอเรื�องตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื�อพิจารณา โดยหากมีผู้ใช้สทิธิให้ถือวา่ที�ประชมุคณะกรรมการบริหารมมีติ
ให้เสนอเรื�องตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื�อพิจารณา 

• กรณีใช้มติเวียน  กรรมการทกุคนลงลายมือชื�อในเอกสารของมตินั �น  
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ประกอบการพจิารณาในวาระที� 7: พจิารณาแต่งตั �งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีสาํหรับปี 2557   
 
 เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบงัคบัของธนาคารข้อ 36 ซึ�งกําหนดให้ที�ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตั 0งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีของธนาคารทกุปี  และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ที�ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั 0งที� 2/2557 ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้แต่งตั 0งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชี
ประจําปี 2557 โดยเสนอให้แต่งตั 0ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากัด เป็นบริษัทผู้สอบบญัชีธนาคาร 
เนื�องจากเห็นว่า เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง มีเครือข่ายครอบคลมุเป็นที�
ยอมรับในต่างประเทศ  ตลอดจนสามารถถ่ายโอนความรู้ให้กับธนาคารได้  และในรอบปีบญัชีที�ผ่านมา ผู้สอบบญัชีได้
ปฏิบตัิงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และให้ข้อเสนอแนะเกี�ยวกบัระบบการควบคมุภายในและความเสี�ยงต่างๆ 
รวมทั 0งมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน  ทั 0งนี 0 ผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
เรียบร้อยแล้ว  ดงัมีรายนามดงัตอ่ไปนี 0 

        รายนาม  เลขที�ใบอนุญาต  จาํนวนปีที�สอบบัญชีให้ธนาคาร 
นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ  4301   1 ปี (2556) 
นายเพิ�มศกัดิC    วงศ์พชัรปกรณ์    3427                - 
นายนิติ              จึงนิจนิรันดร์   3809                - 

      
 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ�งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคาร และใน

กรณีที�ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้น    ไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ ให้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื�นของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั แทนได้  
 
             ทั 0งนี 0 ผู้สอบบญัชีทั 0ง 3 ราย ตลอดจนบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั ไมม่คีวามสมัพนัธ์หรือ
รายการที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัธนาคาร / บริษัทยอ่ย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ              
ผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด    
 

 ที�ประชมุคณะกรรมการธนาคาร    เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิคา่สอบบญัชีสาํหรับปี 2557 
จํานวน 5,980,000 บาท เพิ�มขึ 0นจากปี 2556 จํานวน 380,000 บาท หรือร้อยละ 6.79 เนื�องจากปริมาณงาน และรายการ
ทางบญัชีของธนาคารที�เพิ�มขึ 0น รวมถึงปริมาณธุรกิจใหมที่�มีความหลากหลายและซบัซ้อนยิ�งขึ 0น  รายละเอียดค่าสอบบญัชี
มดีงันี 0  
 
 
 
 
 
 
 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 6 
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ค่าสอบบัญช ี ปี 2557 
(บาท) 

ปี 2556 
(บาท) 

เปลี�ยนแปลงจาก 
ปี 2556 (บาท) 

  - คา่สอบบญัชีงบการเงิน ประจํางวดและประจําปีธนาคาร  4,040,000 3,820,000 220,000 
  - คา่สอบทานงบการเงิน รายไตรมาสธนาคาร  1,160,000   1,000,000 160,000 
  - คา่ตรวจสอบเพื�อจดัทํารายงานพิเศษตามข้อกําหนดของ 
     ธนาคารแหง่ประเทศไทย  

380,000   380,000 - 

  - คา่ตรวจสอบธุรกรรมการให้บริการโอนเงินทาง 
    อิเลก็ทรอนิกส์ 

250,000 250,000 - 

  - คา่ตรวจสอบสาขาธนาคาร 150,000 150,000 - 
รวมเป็นเงนิทั �งสิ �น 5,980,000 5,600,000 380,000 

 
นอกจากนี 0  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยของธนาคาร

จํานวน 13 แหง่ ได้แก ่
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ปี 2557 

(บาท) 
ปี 2556 
(บาท) 

เปลี�ยนแปลงจาก 
ปี 2556 (บาท) 

1.     บริษัท ทนุภทัร  จํากดั (มหาชน)  350,000 300,000 50,000 
2.     บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน)  1,280,000 1,200,000 80,000 
3.     บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั  1,036,000 1,000,000 36,000 
4.     บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จํากดั 550,000 530,000 20,000 
5.     บริษัท สาํนกักฎหมายเอราวณั จํากดั  150,000 150,000 - 
6.     กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี� 1   285,000 285,000 - 
7.     กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี� 2 285,000 285,000 - 
8.     กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี� 3  285,000 285,000 - 
9.     กองทนุรวมไทยรีสตรัคเจอริ�ง  230,000 230,000 - 
10.   กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี� พร๊อพเพอร์ตี 0 1 200,000 200,000 - 
11.   กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี� พร๊อพเพอร์ตี 0 3 200,000 200,000 - 
12.   กองทนุบางกอกแคปปิตอล 410,000 410,000 - 
13.   กองทนุแกมมา่แคปปิตอล  410,000 410,000 - 

รวม 5,671,000 5,485,000 186,000 

 
 สาํหรับคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีในปีที�ผา่นมา นอกจากค่าสอบบญัชีแล้ว   ธนาคารและบริษัทย่อยยงัได้จ่าย
คา่ตอบแทนสาํหรับงานบริการอื�นจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั  รายละเอียดปรากฏในหน้า 76 
ของรายงานประจําปี 2556 
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ประวัตกิรรมการอิสระที�ธนาคารเสนอชื�อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ  (1) 
 
ชื�อ-นามสกุล นายพชิยั  ดัชณาภริมย์ 
ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ 67 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา -  ปริญญาตรี  (บญัชีบณัฑติ) 

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบยีนเลขที+ 2421 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
 
 
 

 

-  Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 4/2012) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-  Monitoring Fraud Risk Management (MFM 1/2009)  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
-  Monitoring the Internal Audit Function (MIA 4/2008) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
-  Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 1/2007) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
-  Audit Committee Program (ACP 9/2005) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
-  Director Certification Program (DCP 32/2003)     
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

วันที�ได้รับแต่งตั 5งเป็นกรรมการ วนัที+ 4 กรกฎาคม 2544 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 12 ปี 10 เดือน  
การถือหุ้นในธนาคาร 
(ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556) 

100,000 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 0.0120 ของหุ้นที+มีสิทธิออกเสียงทั _งหมด 

การถือใบสาํคญัแสดงสิทธิของ
ธนาคาร (KK ESOP-W2) 

50,000 หน่วย  คิดเป็นร้อยละ 0.931 ของใบสําคญัแสดงสิทธิที+ได้รับการจดัสรรทั _งหมด 25,890,000 
หน่วย 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทั 
จดทะเบยีนอื�น 

ไม่มี 
 

  

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) 

3 แห่ง คือ 
2533 - ปัจจบุนั 
2532 - ปัจจบุนั 
2529 - ปัจจบุนั 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 

 
บริษัท แกรนด์ซคัเซส จํากดั 
บริษัท ธรรมนิติ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�
แข่งขัน / เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจ
ของธนาคารที�อาจทาํให้เกดิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไม่มี   

ประสบการณ์การทาํงาน 
 

 

 

 

 

2546 - 2550 
2544 - 2555 
2541 - 2555 
2541 - 2555 
2541 - 2550 
2522 - 2529    
2517 - 2521           
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและบริหาร 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

บริษัท ธรรมนิติแคปปิตอลแอดไวเซอร์รี+ จํากดั 
บริษัท ธรรมนิติเพรส จํากดั 
บริษัท ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ จํากดั 
บริษัท สํานกัพฒันาการบริหารธรรมนิติ จํากดั 
บริษัท ธรรมนิติและทรูท จํากดั 
บริษัท ราชา เอ็นจิเนียริ+ง จํากดั 
บริษัท แอสโซซเิอเต็ด แบตเตอรี+  
แมนแูฟคเจอร์เรอร์ จํากดั 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 7 
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วาระที�มีส่วนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นครั5งนี 5 

ระเบยีบวาระที+ 6   พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร                                9 ครั _ง  เข้าร่วมประชมุ   9 ครั _ง 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ                             8 ครั _ง  เข้าร่วมประชมุ   8 ครั _ง 
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556                      1 ครั _ง  เข้าร่วมประชมุ   1 ครั _ง 

 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ 
การถือหุ้นในธนาคาร 
  - จํานวนหุ้น (หุ้น) 
  - สดัส่วนของจํานวนหุ้นที+มีสิทธิออกเสียงทั _งหมด (ร้อยละ) 

 
100,000  
0.0120 

ระบุการมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในลักษณะดงัต่ อไปนี 5 กับธนาคาร/บริษัทใหญ่ /บริษทัย่ อย/บริษัทร่ วม หรือ 
นิตบิคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี ที�ผ่านมา 
(1)  เป็ น / ไม ่เป็ น กรรมการที+มีส ่วนร่ วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้ าง  หรือที+ปรึกษาที+ได้รับเงินเดือนประจํา 

 
 

ไม่เป็น 
(2)  เป็ น / ไม ่เป็ น ผู้ ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่ น ผู้ สอบบญัชี ที+ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
(3)  ม ี/ ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที+มีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที+ได้อย่างเป็นอิสระ  
      (เช่น การซื _อ/ขาย วตัถดิุบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการด้วย  

 
ไม่มี 
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ประวัตกิรรมการอิสระที�ธนาคารเสนอชื�อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ  (2) 
 
ชื�อ-นามสกุล นายเชษฐ์  ภทัรากรกุล 
ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการอสิระ  

ประธานกรรมการกํากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

อายุ 65 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา -  ปริญญาโท  (Marketing) Certificate Program 

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี  (รัฐศาสตรบณัฑิต – บริหารรัฐกิจ) 
    มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Financial Institutions Governance Program(FGP 2013) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
-  “The Updated COSO’s 2013 Integrated Internal Control : What the Board and Managements  
   should do” 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
-  “The  2nd National Director Conference 2013 Board Leadership Evolution” 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
-  Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 1/2011) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
-  การปฏิรูปสถาบนัการเงินไทย : จากปัจจบุนัสู่อนาคต (2010) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)    
-  Economy After the Crisis (2010)        
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)    
-  The Board's Role on Fraud Prevention and Detection (2010) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)    
-  Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 5/2009) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)    
-  Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR 7/2009) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)              
-  Monitoring Fraud Risk Management (MFM 1/2009) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)        
-  Board and Director Performance Evaluation (R-WS workshop 2/2008) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)              
-  การสมัมนาเพื+อการกํากบัดแูลกิจการที+ดีของบริษัทจดทะเบยีน  (2007) 
   Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
   สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย  
-  Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)    
-  Audit Committee Program (ACP 17/2007) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)              
-  Role of the Compensation Committee (RCC 1/2006)  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)        
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การอบรมหลักสูตรกรรมการ
(ต่อ) 

-  DCP Refresher Course  (3/2006) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)                         
-  Director Certification Program (DCP 9/2001)   
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

วันที�ได้รับแต่งตั 5งเป็นกรรมการ วนัที+ 7 เมษายน 2548 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 9 ปี  (เป็นกรรมการอิสระ 8 ปี) 
การถือหุ้นในธนาคาร 
(ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556) 

50,000 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 0.0060 ของหุ้นที+มีสิทธิออกเสียงทั _งหมด 

การถือใบสาํคญัแสดงสิทธิของ
ธนาคาร (KK ESOP-W2) 

25,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 0.0965 ของใบสําคญัแสดงสิทธิที+ได้รับการจดัสรรทั _งหมด 25,890,000 หน่วย 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทั 
จดทะเบยีนอื�น 

ไมม่ ี   

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) 

ไม่มี   

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�
แข่งขัน / เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจ
ของธนาคารที�อาจทาํให้เกดิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไม่มี   

ประสบการณ์การทาํงาน 
 
 
 
 
 
 
 

2547 - 2548 
2545 - 2547 
                                                     
2544 – 2547 
2543 - 2545                    
2543 - 2543                 
2541 - 2542                     
 
2541 - 2541             
2535 - 2540                    
2532 - 2534           
2513 - 2531   

ประธานสายสินเชื+ออปุโภค/บริโภค      
กรรมการผู้จดัการ         
สายงานสินเชื+ออปุโภค/บริโภค 
กรรมการ                                               
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ      
กรรมการผู้จดัการ     
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
สายงานสินเชื+ออปุโภค/บริโภค 
ผู้อํานวยการสํานกัจดัการสินทรัพย์     
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ        
ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบติัการ 
ผู้จดัการ ฝ่ายลกูค้ารายย่อย    

บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
บริษัท เงินทนุ รัตนทนุ จํากดั (มหาชน)       
บริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน 
จํากดั (มหาชน) 
องค์การเพื+อการปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน     
บริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์ เอกธนา จํากดั 
บริษัท เงินทนุ เอกธนกิจ จํากดั 
ธนาคาร เชสแมนแฮตตนั จํากดั 

วาระที�มีส่วนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นครั5งนี 5 

ระเบยีบวาระที+ 6   พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร                                               9 ครั _ง  เข้าร่วมประชมุ   9 ครั _ง 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ                                            8 ครั _ง  เข้าร่วมประชมุ   8 ครั _ง 
ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน              7 ครั _ง  เข้าร่วมประชมุ   7 ครั _ง 
ประชมุคณะกรรมการกํากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และ        7 ครั _ง  เข้าร่วมประชมุ   7 ครั _ง 
กํากบักิจการ                                                                         
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556                                      1 ครั _ง  เข้าร่วมประชมุ   1 ครั _ง 
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ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ 
การถือหุ้นในธนาคาร 
  - จํานวนหุ้น (หุ้น) 
  - สดัส่วนของจํานวนหุ้นที+มีสิทธิออกเสียงทั _งหมด (ร้อยละ) 

 
50,000 
0.0060 

ระบุการมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในลักษณะดงัต่ อไปนี 5 กับธนาคาร/บริษัทใหญ่ /บริษทัย่ อย/บริษัทร่ วม หรือ 
นิตบิคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี ที�ผ่านมา 
(1)  เป็ น / ไม ่เป็ น กรรมการที+มีส ่วนร่ วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้ าง  หรือที+ปรึกษาที+ได้รับเงินเดือนประจํา 

 
 

ไม่เป็น 
(2)  เป็ น / ไม ่เป็ น ผู้ ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่ น ผู้ สอบบญัชี ที+ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
(3)  ม ี/ ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที+มีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที+ได้อย่างเป็นอิสระ  
      (เช่น การซื _อ/ขาย วตัถดิุบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการด้วย  

 
ไม่มี 
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ประวัตกิรรมการอสิระที�ธนาคารเสนอชื�อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ   (3) 
 

ชื�อ-นามสกุล ดร.อนุมงคล   ศิริเวทนิ 
ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

อายุ 69 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา - ปริญญาเอก  Computer Science 

   University of Wisconsin at Madison, U.S.A. 
- ปริญญาโท  Computer Science 
   University of Wisconsin at Madison, U.S.A. 
- ปริญญาโท   Mathematics 
   University of Auckland, New Zealand 
- ปริญญาตรี  Mathematics 
  University of Auckland, New Zealand 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -  Monitoring Fraud Risk Management (MFM 2013) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)        
-  Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 2013) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)    
-  Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR 2013) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)     
-  Monitoring the Internal Audit Function (MIA 2013) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
- Finance for Non-Finance Director (FND 34/2007) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   
- Audit Committee Program (ACP13/2006) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
-The Role of the Chairman Program (RCP 12/2005) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP 26/2003) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

วันที�ได้รับแต่งตั 5งเป็นกรรมการ วนัที+ 26 เมษายน 2555 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 1 ปี 11 เดือน  
การถือหุ้นในธนาคาร 
(ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556) 

18,270 หุ้น   คิดเป็นร้อยละ 0.0022 ของหุ้นที+มีสิทธิออกเสียงทั _งหมด 

การถือใบสาํคญัแสดงสิทธิของ
ธนาคาร (KK ESOP-W2) 
 

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทั    
จดทะเบยีนอื�น 

ไม่มี   

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) 

1 แห่ง คือ 
2549 - ปัจจบุนั 

 
ประธานกรรมการ 

 
บริษัท ซสิเท็มส์ ลิตเทิลเฮ้าท์ จํากดั 
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การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�
แข่งขัน / เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจ
ของธนาคารที�อาจทาํให้เกดิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไม่มี   
 
 

ประสบการณ์การทาํงาน 2553 - 2555 
 
2550 - 2553 
2548 – 2555 
 
2546 - 2555 
2545 - 2550 

กรรมการอสิระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 
อธิการบดี 
กรรมการอสิระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 
ประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 
 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 
 
กระทรวงการคลงั 
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จํากดั  

วาระที�มีส่วนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นครั5งนี 5 

ระเบยีบวาระที+ 6   พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร                                     9 ครั _ง เข้าร่วมประชมุ  8 ครั _ง 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ                                  8 ครั _ง เข้าร่วมประชมุ  8 ครั _ง 
ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน    1 ครั _ง เข้าร่วมประชมุ  1 ครั _ง 1/ 
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556                            1 ครั _ง เข้าร่วมประชมุ  1 ครั _ง 

1/  ได้รับการแตง่ตั _งเป็นกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เมื+อวนัที+ 25 กรกฎาคม 2556  
 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ 
การถือหุ้นในธนาคาร 
  - จํานวนหุ้น (หุ้น) 
  - สดัส่วนของจํานวนหุ้นที+มีสิทธิออกเสียงทั _งหมด (ร้อยละ) 

 
18,270 
0.0022 

ระบุการมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในลักษณะดงัต่ อไปนี 5 กับธนาคาร/บริษัทใหญ่ /บริษทัย่ อย/บริษัทร่ วม หรือ 
นิตบิคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี ที�ผ่านมา 
(1)  เป็ น / ไม ่เป็ น กรรมการที+มีส ่วนร่ วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้ าง  หรือที+ปรึกษาที+ได้รับเงินเดือนประจํา 

 
 

ไม่เป็น 
(2)  เป็ น / ไม ่เป็ น ผู้ ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่ น ผู้ สอบบญัชี ที+ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
(3)  ม ี/ ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที+มีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที+ได้อย่างเป็นอิสระ  
      (เช่น การซื _อ/ขาย วตัถดิุบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการด้วย  

 
ไม่มี 
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คาํชี �แจงวิธีการลงทะเบยีน  การมอบฉันทะ  เอกสารหรือหลักฐานที� ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะจะต้องนํามาแสดงและส่งมอบก่อนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียง
ลงคะแนนและแจ้งผลคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง ข้อพึงปฏิบตัิสําหรับการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียน  ลงวนัที� 19  กุมภาพนัธ์  2542   ซึ�งมีวตัถปุระสงค์กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนได้ถือเป็นแนวทาง
ปฏิบตัิที�ดี    เพื�อสร้างความเชื�อมั�นให้เกิดขึ :นแก่ผู้ ถือหุ้น   ผู้ลงทนุ และผู้ ที�เกี�ยวข้องทกุฝ่าย และเพื�อให้การประชุมผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น   ธนาคารจึงเห็นควรกําหนดข้อ
ปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของธนาคาร   เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบและถือปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี : 

 
1. การลงทะเบียนเข้าประชุม 
 
 1.1  ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั :งแต่เวลา 08.00 น. ของวนัพฤหสับดีที� 24 เมษายน 

2557  เป็นต้นไป ณ สถานที�ประชุม ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม แกรนด์ไฮแอทเอราวณั กรุงเทพ (ตาม
แผนที�แนบ) 

1.2 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ (ถ้ามี) จะต้องลงลายมือชื�อลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
เอกสารการลงทะเบียนเข้าประชมุและเอกสารออกเสยีงลงคะแนนของธนาคาร 

1.3 ธนาคารใช้ระบบ  Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม  ดงันั :น จึงขอให้ผู้ เข้าประชุมโปรดนําเอกสารที�
ธนาคารจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ ซึ�งได้พิมพ์ Barcode ไว้ มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย 

 
2. การมอบฉันทะ 
 
 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น หากผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง  ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อื�นเข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนได้   และเพื�อการมอบฉันทะนี : ธนาคารได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบที�นาย
ทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดัได้กําหนดไว้  ซึ�งเป็นแบบที�ละเอียดและชดัเจนมาให้ผู้ ถือหุ้น  เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะให้
บคุคลอื�น หรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของธนาคารคนใดคนหนึ�ง (ตามรายชื�อที�ธนาคารได้เสนอไว้)  โดยมีรายละเอียด
ข้อมลูของกรรมการดงักลา่วตามแนบ  ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้    
 
  ทั :งนี :  ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะแบบทั�วไป สามารถเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือในกรณีที�ผู้ ถือหุ้น
เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั :งให้คสัโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.  ได้ โดย download จากเว็บไซต์ของธนาคาร  (http://www.kiatnakin.co.th)   
 
 
 
 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 8 



  

 

 

54

 2.1    ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื�น  เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน    
  (1) ผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
  (2) ผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบที�ส่งมาด้วยนี :ให้ครบถ้วน

ชดัเจน  พร้อมทั :งลงลายมือชื�อโดยผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
  (3) ผู้ รับมอบฉนัทะ จะต้องสง่มอบหนงัสอืมอบฉนัทะตาม (2) ให้แก่เจ้าหน้าที�ของธนาคารผู้ รับลงทะเบียน 

ณ สถานที�ประชมุ ก่อนที�ผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าร่วมประชมุ 
 
 2.2 ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน    
  (1) ผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) โปรดระบชืุ�อ และรายละเอียดของกรรมการธนาคารเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ   ดงันี :   

 
� นายพิชยั  ดชัณาภิรมย์         กรรมการอิสระ  และประธานกรรมการตรวจสอบ  อาย ุ 67  ปี    
 อยูบ้่านเลขที�   64/45 หมูบ้่านภาณ ุซอยอศัวพิเชษฐ์ ถนนบรมราชชนนี   
  แขวงบางระมาด  เขตตลิ�งชนั  กรุงเทพฯ 10170 
 
� นายเชษฐ์  ภทัรากรกลุ         กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ     อาย ุ 65  ปี   

      ประธานกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 
     และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   
          อยูบ้่านเลขที�   21  ซอย 48 ถนนติวานนท์ ตําบลทา่ทราย  
     อําเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 11000 

 
� ดร. อนมุงคล  ศิริเวทิน         กรรมการอิสระ,  กรรมการตรวจสอบ        อาย ุ 69  ปี   

 และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   
  อยูบ้่านเลขที�   9/44  หมู ่7 ถนนพิบลูสงคราม ตําบลสวนใหญ่   
  อําเภอเมืองนนทบรีุ  จงัหวดันนทบรีุ  11000 

 
(2) ผู้ ถือหุ้น  (ผู้มอบฉันทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะตามแบบที�ส่งมาด้วยนี :ให้ครบถ้วน 

ชัดเจน    พร้อมทั :งลงลายมือชื�อผู้มอบฉันทะ  และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที�ของธนาคาร ก่อนกําหนดการ
ประชมุ  

 
3. เอกสารหรือหลักฐานที� ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนํามาแสดงและส่งมอบก่อนเข้าร่วมประชุม 
  
 ก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น   ผู้ ที�จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนําและส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี :ให้แก่เจ้าหน้าที�ของ
ธนาคารผู้ รับลงทะเบียน  เพื�อดําเนินการตรวจสอบการเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม  (แล้วแต่
กรณี)            
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 3.1 ผู้ถอืหุ้นที�เป็นบุคคลธรรมดา 
 (1) กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง    ให้แสดงเอกสารที�สว่นราชการหรือหนว่ยงานของรัฐได้ออกให้ ซึ�ง

ปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้น และยงัไมห่มดอาย ุ เช่น  บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ 
ใบอนญุาตขบัขี�รถยนต์ หรือหนงัสอืเดินทาง  เป็นต้น 

(2) กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
 (ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที�แนบมาพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุม ซึ�งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วน  และลงลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ  พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
(ข) สาํเนาภาพถ่ายเอกสารที�ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้     ซึ�งปรากฏรูปถ่ายของ

ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และยงัไม่หมดอายุ   โดยผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ)  ลงลายมือชื�อรับรอง
สาํเนาถกูต้อง 

(ค) แสดงเอกสารที�สว่นราชการหรือหนว่ยงานของรัฐได้ออกให้ ซึ�งปรากฏรูปถ่ายของผู้ รับมอบฉนัทะ และ
ยงัไม่หมดอาย ุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ ใบอนุญาตขบัขี�รถยนต์      
หรือ หนงัสอืเดินทาง  เป็นต้น 

 
 3.2 ผู้ถอืหุ้นที�เป็นนิติบุคคล 

(1) กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง   
  (ก) ให้แสดงเอกสารที�สว่นราชการหรือหนว่ยงานของรัฐได้ออกให้ ซึ�งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนนิติบคุคล

ผู้ ถือหุ้น และยงัไมห่มดอาย ุ เช่น  บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ ใบอนญุาต
ขบัขี�รถยนต์ หรือ หนงัสอืเดินทาง  เป็นต้น 

(ข) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น  ซึ�งรับรองสําเนาถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบคุคล  และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ�งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้น 

 
(2) กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที�แนบมาพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุม ซึ�งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือชื�อผู้แทนนิติบคุคลผู้มอบฉนัทะ และ ผู้ รับมอบฉนัทะ  พร้อมปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

(ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ�งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทน
นิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ�งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบคุคลซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้น 

(ค) แสดงเอกสารที�สว่นราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ ซึ�งปรากฏรูปถ่ายของผู้ รับมอบฉนัทะ 
และยังไม่หมดอายุ  เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตวัข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี�
รถยนต์ หรือ หนงัสอืเดินทาง  เป็นต้น 
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 3.3 ผู้ถอืหุ้นซึ�งมิได้มีสัญชาติไทย หรือ เป็นนิติบุคคลที�จัดตั �งขึ �นตามกฎหมายต่างประเทศ 
  ให้นําความใน ข้อ 3.1 และ ข้อ 3.2  มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม กบั ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าประชุมซึ�งมิได้มีสญัชาติ
ไทย หรือเป็นนิติบคุคลที�จดัตั :งขึ :นตามกฎหมายตา่งประเทศ (แล้วแตก่รณี)  ทั :งนี :  ภายใต้ข้อบงัคบัดงัตอ่ไปนี : 

 (ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลนั :นอาจจะเป็นเอกสารซึ�งออกโดยสว่นราชการของประเทศที�นิติ
บคุคลนั :นตั :งอยู ่หรือ โดยเจ้าหน้าที�ของนิติบคุคลนั :นก็ได้   ทั :งนี :  จะต้องมีรายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อนิติบคุคล ผู้มีอํานาจลง
ลายมือชื�อผกูพนันิติบคุคล และเงื�อนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือชื�อ รวมทั :งที�ตั :งของสาํนกังานใหญ่ 

 (ข) เอกสารที�มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาด้วย  และ ให้ผู้แทน
นิติบคุคลนั :นรับรองความถกูต้องของคําแปล 

 
ธนาคารอาจผ่อนผนัการยื�นเอกสารดงักล่าวไดต้ามที�ธนาคารเห็นสมควร 

 
4. การออกเสียงลงคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนนเสียง 

 
 ในการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้น  ธนาคารจะใช้จํานวนหุ้นของผู้ เข้าร่วมประชุมลา่สดุ 
และเมื�อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาในระเบียบวาระการประชุมใดแล้วเสร็จ  ประธานในที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะแจ้งผลการ
ลงคะแนนเสยีงในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุนั :น ๆ  ให้ที�ประชมุได้ทราบ     
 
 ในการออกเสียงลงคะแนนนั :น   ผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะ (รวมถึงกรณีที�หนงัสือมอบ
ฉนัทะของผู้ ถือหุ้นไม่ได้แจ้ง  หรือได้แจ้งไว้แต่ไม่ชดัเจนในการขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  และผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิ
พิจารณาและออกเสยีงลงคะแนนแทน)  สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจํานวนหุ้นที�ผู้ถือหุ้นถืออยู่    โดยในแต่ละ
ระเบียบวาระการประชุม ธนาคารจะได้นําจํานวนคะแนนที�ได้ใช้สิทธิออกเสียงและลงคะแนนโดยผู้ ถือหุ้นที�มาประชุม
ด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะนั :น     เข้าบนัทึกนบัรวมกับคะแนนเสียงที�ผู้ถือหุ้นได้มอบฉนัทะลว่งหน้าให้แก่กรรมการ
ของธนาคารตามที�ธนาคารได้เสนอชื�อไว้  และคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะที�ธนาคารบนัทึกไว้ในขณะที�ได้ลงทะเบียน
ก่อนเข้าร่วมประชุมตามความที�กล่าวข้างต้น โดยจํานวนคะแนนเสียงที�รวบรวมได้ทั :งหมดตามแต่ละระเบียบวาระซึ�งได้
พิจารณาแล้วเสร็จนั :นจะถกูนําสง่ให้ประธานในที�ประชมุเพื�อกลา่วสรุปในที�ประชมุของวาระนั :น ๆ ได้ทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นซึ�งลง
มติเห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  และงดออกเสยีง   ในแตล่ะกรณีด้วยจํานวนคะแนนเสยีงเทา่ใด 
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ขั �นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
วนัพฤหสับดีที� 24 เมษายน  2557 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ ถือหุ้น  ธนาคารเกียรตินาคิน 
 

มาด้วยตนเอง ผู้ ได้รับมอบฉนัทะ 

ตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 
(เริ�ม 08.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียนสําหรับ 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

แสดงหนงัสือมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียนสําหรับผู้ ที� 
มาด้วยตนเอง 
(เริ�ม 08.00 น.) 

แสดงเอกสารส่วนบคุคล 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบตัรลงคะแนน 

เข้าห้องประชมุ 

ประธานกล่าวเปิดประชมุ 
(เวลา 10.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุ 
ตามลําดบั 

กรณีที�มีผู้ ต้องการออกเสียงใน 
วาระนั :น ๆ ให้ยกมือและกรอก 

บตัรลงคะแนน 

เจ้าหน้าที�เก็บบตัร 
ลงคะแนน / สรุปผลลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนน 
ตอ่ที�ประชมุ 
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ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที�เกี�ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 
ข้อ 30.  การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึ "น ณ ท้องที%อนัเป็นที%ตั "งสํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือ จงัหวดัใกล้เคียง 

หรือ ณ ที%อื%นใดตามที%คณะกรรมการจะกําหนด 

 

ข้อ 31. ให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปีอย่างน้อยหนึ%งครั "ง การประชุมเช่นว่านี "ให้เรียกว่า  “ประชุมสามญั” การ
ประชมุสามญัดงักลา่ว ให้กระทําภายในสี%เดือน ภายหลงัการสิ "นสดุรอบปีทางบญัชีของบริษัท  การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื%น ๆ ให้
เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื%อใดก็ได้สุดแล้วแต่จะเห็นสมควร หรือ เมื%อผู้ ถือหุ้นซึ%งมีหุ้ นนับ
รวมกนัไมน้่อยกวา่หนึ%งในห้าของจํานวนหุ้นที%จําหนา่ยได้ทั "งหมด  หรือ จํานวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี%สิบห้าคน  ซึ%งมีหุ้นรวมกนั
ไมน้่อยกวา่หนึ%งในสบิของจํานวนหุ้นที%จําหนา่ยได้ทั "งหมด เข้าชื%อกนัทําหนงัสอืในฉบบัเดียวกนัร้องขอให้คณะกรรมการประชุม
วิสามญัก็ได้ โดยในหนงัสือร้องขอนั "น จะต้องระบวุ่าให้เรียกประชุมเพื%อการใดไว้ให้ชดัเจน คณะกรรมการต้องจดัประชุม
ภายในหนึ%งเดือน นบัแตว่นัที%ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 
ข้อ 32. การบอกกลา่วเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนั "น     ให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสือนดัประชุมระบ ุ  สถานที%   วนั   เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม  และเรื%องที%จะเสนอต่อที%ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร     โดยระบใุห้ชัดเจนว่าเป็น
เรื%องที%เสนอเพื%อทราบ เพื%ออนมุตัิ หรือ เพื%อพิจารณา พร้อมทั "งความเห็นของคณะกรรมการในเรื%องดงักลา่ว และ จดัสง่ให้
ผู้ ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ   

 อนึ%งคําบอกกลา่วเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนั "น  ให้โฆษณาในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่
น้อยกวา่สามวนั 

 
ข้อ 33. การประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี)  เข้าประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่า 

ยี%สิบห้าคน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ%งหนึ%งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั "งหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ%งในสามของจํานวน
หุ้นที%จําหนา่ยได้ทั "งหมด จึงจะครบองค์ประชมุ 

ในกรณีที%ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั "งใด เมื%อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ%งชั%วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ%งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที%กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั "น ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชมุเป็นอนัระงบัไป  ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั "น   มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่และให้สง่
หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั "งหลงันี "ไมจํ่าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

 
ข้อ 34. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อื%นเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได้ โดยทํา

หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที%นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดัได้กําหนดไว้คราวละไม่เกินหนึ%งฉบบั  และ  ผู้ รับมอบฉนัทะเพื%อ
การดงักลา่วนั "น จะมีได้เพียงบคุคลเดียวเทา่นั "น ไมว่า่ผู้ ถือหุ้นนั "นจะถือหุ้นของบริษัทมากน้อยเพียงใดก็ตาม   
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 การมอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื%อผู้มอบฉันทะในหนงัสือมอบฉันทะตามแบบที%นายทะเบียนบริษัท
มหาชนจํากดัได้กําหนดไว้  โดยหนงัสอืมอบฉนัทะอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี " 

ก. จํานวนหุ้นซึ%งผู้มอบฉนัทะนั "นถืออยู ่
ข. ชื%อผู้ รับมอบฉนัทะ 
ค. ครั "งที%ของการประชมุที%มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยให้ยื%นหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวต่อประธานกรรมการ  หรือ  ผู้ ที%ประธานกรรมการกําหนด  ก่อนผู้ รับ
มอบฉนัทะเข้าประชมุ 
 

ข้อ 35. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึ%งเสยีงตอ่หนึ%งหุ้น 
 ในกรณีที%ผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื%องอันใด ผู้ ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื%องนั "นมิได้ 

นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั "งกรรมการ 
 การออกเสยีงลงมติใด ๆ หรือ การอนมุตัิกิจการใด ๆ ในที%ประชุมผู้ ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ

จากเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ%งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดงัต่อไปนี " จะต้องได้รับคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี%ของจํานวนเสยีงทั "งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ%งมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั "งหมดหรือบางสว่นที%สาํคญัให้แก่บคุคลอื%น  
ข. การซื "อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื%นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การทํา แก้ไข หรือ เลิกสญัญาเกี%ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั "งหมดหรือบางสว่นที%

สาํคญั การมอบหมายให้บคุคลอื%นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกบับคุคลอื%น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งกําไร
ขาดทนุกนั 
 

ข้อ 36. กิจการอนัที%ประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามดีงันี " 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที%เสนอตอ่ที%ประชมุ   ซึ%งกิจการที%ทางบริษัทได้ดําเนิน 
 การไปในระยะรอบปีที%ผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบการเงิน 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 
(4) เลอืกตั "งกรรมการแทนกรรมการที%ออกตามวาระ 
(5) แตง่ตั "งผู้สอบบญัชี 
(6) กิจการอื%นๆ 

 
ข้อ 37. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั%งเป็นประธานที%ประชุมผู้ ถือหุ้น  ในกรณีที%ประธานไม่อยู่ใน

ที%ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที%ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที%ได้ ก็ให้ที%ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึ%งเป็นประธานในที%ประชมุ 
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กรรมการและอาํนาจกรรมการ 
 

 ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ%ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน โดยให้ที%ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้
พิจารณาเลือกตั "ง และ ให้คณะกรรมการเลือกตั "งคณะกรรมการด้วยกัน เป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธาน
กรรมการ  กรรมการผู้จดัการ และ ตําแหน่งอื%นตามที%เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และ คณะกรรมการของบริษัทจํานวนไม่น้อยกว่า
กึ%งหนึ%งของจํานวนกรรมการทั "งหมดต้องมีถิ%นที%อยูใ่นราชอาณาจกัร 
 

ข้อ 15. ให้ที%ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั "งกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี " 
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ%งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ%งหุ้นตอ่หนึ%งเสยีง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที%มีอยู่ทั "งหมดตาม (1) เลือกตั "งบคุคลคนเดียว หรือหลาย

คนเป็นกรรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ%งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั "งเป็นกรรมการเท่า

จํานวนกรรมการที%จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั "งในครั "งนั "น ในกรณีที%บคุคลซึ%งได้รับการเลือกตั "งใน
ลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั แต่เกินกว่าจํานวนกรรมการที%จะพึงมี หรือ จะพึงเลือกตั "ง
ในครั "งนั "น ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี "ขาด 

 
ข้อ 16. บําเหน็จกรรมการ และ คา่ตอบแทน ให้สดุแล้วแตที่%ประชมุผู้ ถือหุ้นจะกําหนด 
 
ข้อ 17. ผู้ เป็นกรรมการของบริษัทไมจํ่าต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ 
 
ข้อ 18. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครั "ง   ให้กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ%งในสาม   

โดยอตัราดงักลา่ว   ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้   ก็ให้กรรมการออกโดยจํานวนใกล้เคียงที%สดุกบั
สว่นหนึ%งในสาม 
 กรรมการที%จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และ ปีที%สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั "น ให้จบัสลากว่า
ผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที%อยู่ในตําแหน่งนานที%สุดนั "นเป็นผู้ ออกจากตําแหน่งกรรมการ  ผู้ ออกจาก
ตําแหนง่ไปนั "น อาจจะเลอืกรับเข้าตําแหนง่อีกก็ได้ 
 

ข้อ 24. คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบจดัการกิจการทั "งหลายทั "งปวงของบริษัท และ มีอํานาจหน้าที%ดําเนินการ
ภายในขอบเขตของกฎหมาย  วตัถปุระสงค์   ข้อบงัคบัของบริษัท   และ  ตามมติของที%ประชุมผู้ ถือหุ้น   และ มีอํานาจกระทําการ 
ใด ๆ  ตามที%ระบไุว้ในหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือ  ที%เกี%ยวข้องกบัการดงักลา่วนั "น 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บคุคลหนึ%งหรือหลายคน       ปฏิบตัิงานอย่างใดอย่างหนึ%งแทนคณะกรรมการ   
ก็ได้ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื%อผูกพนับริษัท  ให้กรรมการสองท่านลงลายมือชื%อร่วมกันและประทบัตรา
สาํคญัของบริษัท และ คณะกรรมการอาจกําหนดรายชื%อกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื%อผกูพนับริษัทได้ 
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การสอบบญัชี 
 

ข้อ 38. ผู้สอบบญัชีให้ที%ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแต่งตั "ง ผู้สอบบญัชีผู้ซึ%งออกไปนั "นจะเลือกกลบัเข้ามา
ดํารงตําแหนง่อีกก็ได้ 

 
ข้อ 39. ผู้สอบบญัชีควรได้คา่ตอบแทนเทา่ใดให้ที%ประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนด 

 
เงนิปันผลและเงนิสาํรอง 
 

ข้อ 44. ห้ามมิให้ประกาศอนญุาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที%ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการ 
กรณีที%มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล     การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้น   และ  โฆษณาคําบอกกลา่ว
การจ่ายเงินปันผลนั "น ในทางหนงัสอืพิมพ์และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วภายในหนึ%งเดือน นบัแตม่ีมติเช่นวา่นั "น 

 
ข้อ 45. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครั "งคราวได้  เมื%อปรากฏแก่กรรมการว่า

บริษัทมกํีาไรพอสมควรที%จะกระทําเช่นนั "นได้ และเมื%อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที%ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวตอ่ไป 

 
ข้อ 46. เงินปันผลนั "นให้แบง่ตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั เว้นแตจ่ะได้มีการกําหนดไว้เป็นอย่างอื%น สําหรับหุ้น

บริุมสทิธิ 
 
ข้อ 47. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ%งไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้า ของ กําไรสทุธิประจําปี 

หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกวา่ทนุสาํรองนี "จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน 
 นอกจากเงินสํารองที%ได้ระบไุว้แล้ว  คณะกรรมการอาจเสนอต่อที%ประชุมผู้ ถือหุ้นให้ลงมติจดัสรรเงินไว้

เป็นทนุสาํรองอยา่งอื%นตามที%เห็นสมควร เพื%อดําเนินกิจการของบริษัทก็ได้ 
 เมื%อบริษัทมีการปิดงบการเงินในงวดบญัชีครึ%งปีแรกและงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี

รับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว   โดยปรากฏว่าบริษัทมีผลกําไร คณะกรรมการอาจจดัสรรเงินกําไรดงักลา่ว  โดยถือว่าเป็น
กําไรสะสมที%ยงัไมไ่ด้จดัสรร และนบัเป็นเงินกองทนุตั "งแต่วนัแรกของงวดบญัชีครึ%งปีถดัไป และให้คณะกรรมการรายงานให้ที%
ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
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