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เลขท่ี สนก. 8/2559 

 

   วนัท่ี 18 มีนาคม 2559 

เร่ือง ขอเรียนเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น ธนาคารเกียรตินาคนิ จํากดั (มหาชน) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. รายงานประจําปี 2558 ในรูปแบบ CD – ROM 

2. รายนามและประวตักิรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระและเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กลบั

เข้าดาํรงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 

3. นิยามกรรมการอิสระท่ีธนาคารกําหนด 

4. ข้อมลูอตัราคา่ตอบแทนกรรมการ 

5. รายนามและประวตัิผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีของธนาคารและบริษัทยอ่ย 

6. ข้อมลูเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

7. รายนามและประวตักิรรมการอิสระท่ีธนาคารเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 

8. คําชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ การแสดงเอกสารหรือหลกัฐานก่อนเข้าร่วมประชมุ   

การออกเสยีงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

9. ขัน้ตอนการเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  

10. ข้อบงัคบัของธนาคารเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

11. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

12. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

13. แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีต้องนํามาในวนัประชมุ 

14. ซองบริการธุรกิจตอบรับ 

 คณะกรรมการธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ใคร่ขอเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2559 ในวนัจนัทร์ท่ี 25 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพฯ เลขท่ี 

494 ถนนราชดําริ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาํเนินงานของธนาคาร

สาํหรับรอบปี 2558 ที่ผ่านมา  

 

 

สารบัญ 

 

 หน้า 

หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 1-12 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1   รายงานประจําปี 2558 ในรูปแบบ CD – ROM ตามแนบ 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 รายนามและประวตักิรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระและเสนอให้ผู้ ถือหุ้น 13-21 

เลอืกตัง้กลบัเข้าดํารงตาํแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่  

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3  นิยามกรรมการอิสระท่ีธนาคารกําหนด 22-23 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4  ข้อมลูอตัราคา่ตอบแทนกรรมการ 24-27 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 5   รายนามและประวตัิผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีของธนาคารและบริษัทยอ่ย 28-33 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 6   ข้อมลูเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 34-35 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 7   รายนามและประวตักิรรมการอิสระท่ีธนาคารเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 36-40 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 8  คําชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ การแสดงเอกสารหรือหลกัฐาน 41-44 

  ก่อนเข้าร่วมประชมุ การออกเสยีงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 9  ขัน้ตอนการเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  45 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 10 ข้อบงัคบัของธนาคารเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 46-50 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 11 แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 51 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 12 หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ตามแนบ 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 13 แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีต้องนํามาในวนัประชมุ ตามแนบ 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 14 ซองบริการธุรกิจตอบรับ ตามแนบ 
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คณะกรรมการธนาคารอาจเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ลงมติจดัสรรเงินไว้เป็นทนุสาํรอง

อยา่งอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือดําเนินกิจการของธนาคารก็ได้ นอกจากนี ้ ธนาคารยงัมี

นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมเ่กินร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิในแตล่ะปีจากงบ

การเงินรวมของธนาคาร 

ความเห็นของคณะกรรมการ  ธนาคารมีทนุจดทะเบียนจํานวน 8,523,372,680 บาท และธนาคารได้จดัสรรกําไรเป็น

ทนุสาํรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจํานวน 852,337,268 บาท ครบตามท่ีข้อบงัคบัของ

ธนาคารกําหนดไว้ ธนาคารจึงไมต้่องจดัสรรกําไรไว้เป็นทนุสาํรองเพ่ิมเติมตามกฎหมาย

ในงวดนีอี้ก 

ผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ธนาคารมีกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและ

งบการเงินรวม (กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) จํานวน 4,069,423,824 บาท และ 

3,317,102,296  บาทตามลาํดบั คณะกรรมการธนาคารจงึเห็นวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

สมควรอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 3.00 บาท 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 2,540,225,326 บาท (คาํนวณจากจํานวนหุ้น ณ วนัท่ี 25 

กมุภาพนัธ์ 2559 จํานวน 846,751,109 หุ้น) คดิเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 

62.42 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล

ร้อยละ 76.58 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินรวมประจําปี 2558 

ทัง้นี ้ ท่ีประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ท่ี 7/2558 เมื่อวนัท่ี 27 สงิหาคม 2558 ได้

อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับผลการดาํเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 

2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 846,723,108 บาท โดย

ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วในวนัท่ี 25 กนัยายน 2558  

 หากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นีอ้นมุตักิารจา่ยเงินปันผลสาํหรับปี 2558 ในอตัราท่ีเสนอ

ข้างต้น ธนาคารจะจา่ยเงินปันผลคงเหลอืในงวดนีใ้นอตัรา 2.00 บาทตอ่หุ้นให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นของธนาคาร  โดยกําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพ่ือสทิธิรับเงิน

ปันผลในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 และกําหนด

จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2559 

การจา่ยเงินปันผลในอตัราท่ีเกินกวา่ร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินรวมในครัง้นี ้

เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างเงินกองทนุให้มีการใช้ทนุอยา่งมีประสทิธิภาพภายใต้

แผนธุรกิจท่ีวางไว้ โดยคณะกรรมการธนาคารได้คํานงึถึงระดบัของเงินสาํรอง ความ

เพียงพอของเงินกองทนุของธนาคารซึง่ครอบคลมุแผนการทําธุรกิจและความเสีย่งของ

ธุรกิจทัง้ก่อนและหลงัการจ่ายเงินปันผล รวมถึงความสามารถของธนาคารในการทยอย

เพ่ิมระดบัของเงินสาํรองและเงินกองทนุของธนาคาร ความสามารถในการหารายได้ใน

อนาคต การขยายธุรกิจ และผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในระยะยาวประกอบ  

2 

 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (1) กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี

พิจารณารายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบักิจการท่ีธนาคารได้ดําเนินการไปในระยะ

รอบปีท่ีผา่นมา 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะรับทราบผลการดาํเนินงานของธนาคารสาํหรับรอบปี 

2558 ท่ีจะนําเสนอในวนัประชมุ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิสาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (2) กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี

พิจารณาและอนมุตังิบการเงินของธนาคาร  

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนมุตังิบการเงินของธนาคารสาํหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 ซึง่แสดงอยูใ่นรายงานประจําปี 2558 ของธนาคาร (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1)  

โดยงบการเงินดงักลา่วผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์

คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั และได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของ

ธนาคารเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซึง่สรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

สนิทรัพย์รวม 221,471,667,064.31 บาท 236,144,239,543.70 บาท 

หนีส้นิรวม 184,504,188,973.02 บาท 197,988,284,596.85 บาท 

รายได้รวม 14,152,879,815.71 บาท 15,056,965,192.17 บาท 

กําไรสทุธิ* 4,069,423,824.28 บาท 3,317,102,295.67 บาท 

กําไรตอ่หุ้น  4.81 บาท 3.92 บาท 

* ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 

 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับปี 2558  

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (3) กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาจดัสรร

เงินกําไร ข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 45 กําหนดวา่คณะกรรมการอาจจา่ยเงินปันผล

ระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการวา่ธนาคารมีกําไร

พอสมควรท่ีจะกระทําเช่นนัน้ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้

ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป และข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 47 กําหนดวา่

ธนาคารต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของ

กําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกวา่ทนุสาํรองนีจ้ะมี

จํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน โดยนอกจากเงินสาํรองข้างต้นแล้ว 
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3 

 

 

คณะกรรมการธนาคารอาจเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ลงมติจดัสรรเงินไว้เป็นทนุสาํรอง

อยา่งอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือดําเนินกิจการของธนาคารก็ได้ นอกจากนี ้ ธนาคารยงัมี

นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมเ่กินร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิในแตล่ะปีจากงบ

การเงินรวมของธนาคาร 

ความเห็นของคณะกรรมการ  ธนาคารมีทนุจดทะเบียนจํานวน 8,523,372,680 บาท และธนาคารได้จดัสรรกําไรเป็น

ทนุสาํรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจํานวน 852,337,268 บาท ครบตามท่ีข้อบงัคบัของ

ธนาคารกําหนดไว้ ธนาคารจึงไมต้่องจดัสรรกําไรไว้เป็นทนุสาํรองเพ่ิมเติมตามกฎหมาย

ในงวดนีอี้ก 

ผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ธนาคารมีกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและ

งบการเงินรวม (กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) จํานวน 4,069,423,824 บาท และ 

3,317,102,296  บาทตามลาํดบั คณะกรรมการธนาคารจงึเห็นวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

สมควรอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 3.00 บาท 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 2,540,225,326 บาท (คาํนวณจากจํานวนหุ้น ณ วนัท่ี 25 

กมุภาพนัธ์ 2559 จํานวน 846,751,109 หุ้น) คดิเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 

62.42 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล

ร้อยละ 76.58 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินรวมประจําปี 2558 

ทัง้นี ้ ท่ีประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ท่ี 7/2558 เมื่อวนัท่ี 27 สงิหาคม 2558 ได้

อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับผลการดาํเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 

2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 846,723,108 บาท โดย

ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วในวนัท่ี 25 กนัยายน 2558  

 หากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นีอ้นมุตักิารจา่ยเงินปันผลสาํหรับปี 2558 ในอตัราท่ีเสนอ

ข้างต้น ธนาคารจะจา่ยเงินปันผลคงเหลอืในงวดนีใ้นอตัรา 2.00 บาทตอ่หุ้นให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นของธนาคาร  โดยกําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพ่ือสทิธิรับเงิน

ปันผลในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 และกําหนด

จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2559 

การจา่ยเงินปันผลในอตัราท่ีเกินกวา่ร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินรวมในครัง้นี ้

เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างเงินกองทนุให้มีการใช้ทนุอยา่งมีประสทิธิภาพภายใต้

แผนธุรกิจท่ีวางไว้ โดยคณะกรรมการธนาคารได้คํานงึถึงระดบัของเงินสาํรอง ความ

เพียงพอของเงินกองทนุของธนาคารซึง่ครอบคลมุแผนการทําธุรกิจและความเสีย่งของ

ธุรกิจทัง้ก่อนและหลงัการจ่ายเงินปันผล รวมถึงความสามารถของธนาคารในการทยอย

เพ่ิมระดบัของเงินสาํรองและเงินกองทนุของธนาคาร ความสามารถในการหารายได้ใน

อนาคต การขยายธุรกิจ และผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในระยะยาวประกอบ  

2 

 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (1) กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี

พิจารณารายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบักิจการท่ีธนาคารได้ดําเนินการไปในระยะ

รอบปีท่ีผา่นมา 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะรับทราบผลการดาํเนินงานของธนาคารสาํหรับรอบปี 

2558 ท่ีจะนําเสนอในวนัประชมุ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิสาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (2) กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี

พิจารณาและอนมุตังิบการเงินของธนาคาร  

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนมุตังิบการเงินของธนาคารสาํหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 ซึง่แสดงอยูใ่นรายงานประจําปี 2558 ของธนาคาร (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1)  

โดยงบการเงินดงักลา่วผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์

คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั และได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของ

ธนาคารเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซึง่สรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

สนิทรัพย์รวม 221,471,667,064.31 บาท 236,144,239,543.70 บาท 

หนีส้นิรวม 184,504,188,973.02 บาท 197,988,284,596.85 บาท 

รายได้รวม 14,152,879,815.71 บาท 15,056,965,192.17 บาท 

กําไรสทุธิ* 4,069,423,824.28 บาท 3,317,102,295.67 บาท 

กําไรตอ่หุ้น  4.81 บาท 3.92 บาท 

* ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 

 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับปี 2558  

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (3) กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาจดัสรร

เงินกําไร ข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 45 กําหนดวา่คณะกรรมการอาจจา่ยเงินปันผล

ระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการวา่ธนาคารมีกําไร

พอสมควรท่ีจะกระทําเช่นนัน้ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้

ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป และข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 47 กําหนดวา่

ธนาคารต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของ

กําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกวา่ทนุสาํรองนีจ้ะมี

จํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน โดยนอกจากเงินสาํรองข้างต้นแล้ว 

3



4 

 

 

ทัง้นี ้ การจา่ยเงินปันผลข้างต้นเป็นการจ่ายจากกําไรสะสมและกําไรสทุธิท่ีเสยีภาษีเงิน

ได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ซึง่ผู้ รับเงินปันผลท่ีเป็นบคุคลธรรมดาจะได้รับเครดิต

ภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากร 

ตารางเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2557 และ 2558 

รายละเอียด ปี 2558 ปี 2557 

1. กําไรสทุธิจากงบการเงินรวม (1) (บาท) 3,317,102,296 2,733,679,744(3) 

2.  จํานวนหุ้น (หุ้น) 

     2.1  จํานวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 

 846,723,108 

 

840,420,709 

     2.2  จํานวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผลประจําปี 846,751,109(2) 844,356,658  

3.  เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท)   

     3.1  เงินปันผลระหวา่งกาล  1.00 0.50 

     3.2  เงินปันผลประจําปี 3.00 1.85 

4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 2,540,225,326 1,560,091,843 

5.  สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 76.58 57.07 

(1) กําไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 

(2) จํานวนหุ้น ณ วนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2559 

(3) งบการเงินปรบัปรุงใหม่ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (4) กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้

กรรมการแทนกรรมการซึง่ต้องออกจากตาํแหนง่ตามวาระ และข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 

18 กําหนดวา่ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจาก

ตําแหนง่อยา่งน้อยจํานวนหนึง่ในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวน

กรรมการแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้กรรมการออกโดยจํานวนใกล้เคยีงท่ีสดุกบั

สว่นหนึง่ในสาม ซึง่กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ไปนัน้อาจจะได้รับเลอืกให้กลบัเข้า

รับตําแหนง่อีกได้ โดยกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจด

ทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่น

ตําแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่กรรมการ ซึง่สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิ

บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535  

5 

 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ  ปัจจบุนัธนาคารมกีรรมการทัง้สิน้ 15 ทา่น ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

มีกรรมการท่ีต้องออกจากตาํแหนง่ตามวาระจํานวน 5 ทา่น ได้แก่  

1. นายสพุล วธันเวคิน  ประธานกรรมการ/ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

2. นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ กรรมการอิสระ 

3. นายประวิทย์ วรุตบางกรู กรรมการอิสระ 

4. นางสาวฐิตินนัท์  วธันเวคิน กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

5. นายประชา ชํานาญกิจโกศล กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  

ธนาคารได้ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นในการเสนอช่ือบคุคลท่ีเห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือเข้ารับ

การเลอืกตัง้เป็นกรรมการของธนาคารโดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร อยา่งไรก็ดี 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของธนาคาร  

คณะกรรมการธนาคารซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีมีสว่นเก่ียวข้องได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนท่ีได้พิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะ

เป็นประโยชน์แก่การดําเนินงานของธนาคารและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ธนาคารตาม Board Skill Matrix พิจารณาฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) และ

เห็นว่ากรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระข้างต้นเป็นผู้ ท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วน 

เหมาะสม ไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามบทบญัญตัิแหง่กฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้กบัธนาคาร

ในปัจจบุนั เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ดําเนินงานของธนาคาร ตลอดจนมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของธนาคาร มีความ

รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด

ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน่งอยู่เดิม ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจึงสมควรเลือกตัง้กรรมการซึ่งต้อง

ออกจากตําแหนง่ตามวาระกลบัเข้าดํารงตาํแหนง่กรรมการของธนาคารอีกวาระหนึง่ 

อนึ่ง นายประวิทย์ วรุตบางกูร กรรมการอิสระ และนายประชา ชํานาญกิจโกศล 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ซึง่เป็นกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระในการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ได้แสดงความประสงค์ท่ีจะไมรั่บการพิจารณาเลอืกตัง้เพ่ือ

กลบัเข้าเป็นกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึง่ 

สาํหรับนายเชษฐ์ ภทัรากรกุล กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่ง

ตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เช่นกนั ดํารงตําแหน่งกรรมการ

ของธนาคารตัง้แตว่นัท่ี 7 เมษายน 2548 รวมเวลาทัง้สิน้ 11 ปี ซึ่งมากกว่าข้อกําหนดใน

หลักเกณฑ์การประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate 

Governance Report of Thai Listed Companies) ท่ีกําหนดว่าคณะกรรมการควร

กําหนดนโยบายจํากัดจํานวนปีในการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี 

(หลกัเกณฑ์ท่ีให้คะแนนปกติ) หรือไมเ่กิน 6 ปี (หลกัเกณฑ์ท่ีให้คะแนนพิเศษ) อยา่งไรก็ดี 
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ทัง้นี ้ การจา่ยเงินปันผลข้างต้นเป็นการจ่ายจากกําไรสะสมและกําไรสทุธิท่ีเสยีภาษีเงิน

ได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ซึง่ผู้ รับเงินปันผลท่ีเป็นบคุคลธรรมดาจะได้รับเครดิต

ภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากร 

ตารางเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2557 และ 2558 

รายละเอียด ปี 2558 ปี 2557 

1. กําไรสทุธิจากงบการเงินรวม (1) (บาท) 3,317,102,296 2,733,679,744(3) 

2.  จํานวนหุ้น (หุ้น) 

     2.1  จํานวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 

 846,723,108 

 

840,420,709 

     2.2  จํานวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผลประจําปี 846,751,109(2) 844,356,658  

3.  เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท)   

     3.1  เงินปันผลระหวา่งกาล  1.00 0.50 

     3.2  เงินปันผลประจําปี 3.00 1.85 

4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 2,540,225,326 1,560,091,843 

5.  สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 76.58 57.07 

(1) กําไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 

(2) จํานวนหุ้น ณ วนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2559 

(3) งบการเงินปรบัปรุงใหม่ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (4) กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้

กรรมการแทนกรรมการซึง่ต้องออกจากตาํแหนง่ตามวาระ และข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 

18 กําหนดวา่ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจาก

ตําแหนง่อยา่งน้อยจํานวนหนึง่ในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวน

กรรมการแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้กรรมการออกโดยจํานวนใกล้เคยีงท่ีสดุกบั

สว่นหนึง่ในสาม ซึง่กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ไปนัน้อาจจะได้รับเลอืกให้กลบัเข้า

รับตําแหนง่อีกได้ โดยกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจด

ทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่น

ตําแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่กรรมการ ซึง่สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิ

บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535  

5 

 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ  ปัจจบุนัธนาคารมกีรรมการทัง้สิน้ 15 ทา่น ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

มีกรรมการท่ีต้องออกจากตาํแหนง่ตามวาระจํานวน 5 ทา่น ได้แก่  

1. นายสพุล วธันเวคิน  ประธานกรรมการ/ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

2. นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ กรรมการอิสระ 

3. นายประวิทย์ วรุตบางกรู กรรมการอิสระ 

4. นางสาวฐิตินนัท์  วธันเวคิน กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

5. นายประชา ชํานาญกิจโกศล กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  

ธนาคารได้ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นในการเสนอช่ือบคุคลท่ีเห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือเข้ารับ

การเลอืกตัง้เป็นกรรมการของธนาคารโดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร อยา่งไรก็ดี 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของธนาคาร  

คณะกรรมการธนาคารซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีมีสว่นเก่ียวข้องได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนท่ีได้พิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะ

เป็นประโยชน์แก่การดําเนินงานของธนาคารและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ธนาคารตาม Board Skill Matrix พิจารณาฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) และ

เห็นว่ากรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระข้างต้นเป็นผู้ ท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วน 

เหมาะสม ไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามบทบญัญตัิแหง่กฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้กบัธนาคาร

ในปัจจบุนั เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ดําเนินงานของธนาคาร ตลอดจนมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของธนาคาร มีความ

รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด

ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน่งอยู่เดิม ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจึงสมควรเลือกตัง้กรรมการซึ่งต้อง

ออกจากตําแหนง่ตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการของธนาคารอีกวาระหนึง่ 

อนึ่ง นายประวิทย์ วรุตบางกูร กรรมการอิสระ และนายประชา ชํานาญกิจโกศล 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ซึง่เป็นกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระในการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ได้แสดงความประสงค์ท่ีจะไมรั่บการพิจารณาเลอืกตัง้เพ่ือ

กลบัเข้าเป็นกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึง่ 

สาํหรับนายเชษฐ์ ภทัรากรกุล กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่ง

ตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เช่นกนั ดํารงตําแหน่งกรรมการ

ของธนาคารตัง้แตว่นัท่ี 7 เมษายน 2548 รวมเวลาทัง้สิน้ 11 ปี ซึ่งมากกว่าข้อกําหนดใน

หลักเกณฑ์การประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate 

Governance Report of Thai Listed Companies) ท่ีกําหนดว่าคณะกรรมการควร

กําหนดนโยบายจํากัดจํานวนปีในการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี 

(หลกัเกณฑ์ท่ีให้คะแนนปกติ) หรือไมเ่กิน 6 ปี (หลกัเกณฑ์ท่ีให้คะแนนพิเศษ) อยา่งไรก็ดี 
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คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นวา่นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิ

การเป็นกรรมการอิสระตามท่ีกฎหมายและธนาคารกําหนด ตลอดจนมีความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลกัของ

ธนาคาร รวมทัง้ยงัเคยดํารงตําแหน่งกรรมการในสมาคมธุรกิจเช่าซือ้ไทยเป็นเวลา 5 ปี 

(2 วาระ) และปัจจุบันดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษาของสมาคมธุรกิจเช่าซือ้ไทย ตลอด

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของธนาคาร นายเชษฐ์ ภทัรากรกุล ได้ให้

ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ ดําเนินการอยา่งมืออาชีพ และให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์

แก่ธนาคารมาโดยตลอด ดงันัน้เพ่ือมิให้ธนาคารสญูเสยีโอกาสในการเลอืกตัง้กรรมการท่ี

มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของธนาคารโดยตรง 

คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้นายเชษฐ์ ภทัรา

กรกลุ กลบัเข้าดํารงตาํแหนง่กรรมการอิสระของธนาคารอีกวาระหนึง่  

นอกจากนี ้ภายหลังจากการพิจารณาขนาดและองค์ประกอบท่ีเหมาะสมของ

คณะกรรมการธนาคาร รวมทัง้พิจารณาข้อกําหนดตามหลกัเกณฑ์การประเมินการ

กํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยท่ีกําหนดว่าคณะกรรมการควรประกอบด้วย

กรรมการจํานวน 5 – 12 ท่าน คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนให้ไมม่ีการเลือกตัง้กรรมการอ่ืนเพ่ิมเติม

เพ่ือทดแทนตําแหนง่กรรมการของนายประวิทย์ วรุตบางกูร และนายประชา ชํานาญกิจ

โกศล ท่ีวา่งลง โดยเห็นว่าองค์ประกอบและขนาดของคณะกรรมการธนาคารท่ีเหลืออยู่

ยงัคงสามารถบริหารจดัการธนาคารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ จึงสมควรเสนอให้ท่ีประชุม

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการซึ่งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่านดงั

รายนามตอ่ไปนีก้ลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการของธนาคารอีกวาระหนึง่ 

1. นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการ/ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

2. นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ กรรมการอิสระ 

3. นางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร   

หากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ต้องออกจากตําแหน่ง

ตามวาระตามท่ีเสนอข้างต้น คณะกรรมการธนาคารจะประกอบด้วยกรรมการจํานวน 

13 ทา่นดงันี ้

1.  นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการ/ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

2. นางดยันา บนุนาค กรรมการอิสระ 

3.  รศ.มานพ พงศทตั กรรมการอิสระ 

4.  นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ กรรมการอิสระ 

5.  นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ กรรมการอิสระ 
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6. นายธานินทร์ จิระสนุทร กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

7. นายสรุพล กลุศิริ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

8. นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

9. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

10. นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

11. นายกฤติยา วีรบรุุษ  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

12. นางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

13. นางภทัรพร มิลนิทสตู กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  

ทัง้นี ้กรรมการซึง่ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าดํารง

ตําแหนง่กรรมการของธนาคารอีกวาระหนึง่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศ

ไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

(ประวตักิรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระและเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กลบัเข้า

ดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่และนิยามกรรมการอิสระท่ีธนาคารกําหนดมี

รายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 และ 3) 

 

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 16 กําหนดวา่บําเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทนให้สดุ

แล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะกําหนด 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนมุตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามท่ี

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการตา่งๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบ

อ้างอิงกบักลุม่ธนาคารพาณิชย์ท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั รวมถงึแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทัง้

ได้พิจารณาถึงอตัราคา่ตอบแทนและองค์ประกอบของคา่ตอบแทนกรรมการเพ่ือสะท้อน

ให้เห็นถงึการให้คณุคา่ตอ่ความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบตัิหน้าท่ีของ

กรรมการในการช่วยให้ธนาคารประสบความสาํเร็จและดําเนินธุรกิจได้อยา่งยัง่ยืน จงึ

เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตักิารจา่ยบําเหน็จกรรมการสาํหรับการ

ดําเนินงานในปี 2558 ให้แก่กรรมการท่ีมใิชพ่นกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจ

การเงินเกียรตินาคินภทัร (“กลุม่ธุรกิจฯ”) จํานวน 9 ราย รวมเป็นบําเหน็จสาํหรับ

กรรมการท่ีมใิช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ทัง้สิน้จํานวน 9,690,410 

บาท 
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คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นวา่นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิ

การเป็นกรรมการอิสระตามท่ีกฎหมายและธนาคารกําหนด ตลอดจนมีความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลกัของ

ธนาคาร รวมทัง้ยงัเคยดํารงตําแหน่งกรรมการในสมาคมธุรกิจเช่าซือ้ไทยเป็นเวลา 5 ปี 

(2 วาระ) และปัจจุบันดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษาของสมาคมธุรกิจเช่าซือ้ไทย ตลอด

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของธนาคาร นายเชษฐ์ ภทัรากรกุล ได้ให้

ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ ดําเนินการอยา่งมืออาชีพ และให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์

แก่ธนาคารมาโดยตลอด ดงันัน้เพ่ือมิให้ธนาคารสญูเสยีโอกาสในการเลอืกตัง้กรรมการท่ี

มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของธนาคารโดยตรง 

คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้นายเชษฐ์ ภทัรา

กรกลุ กลบัเข้าดํารงตาํแหนง่กรรมการอิสระของธนาคารอีกวาระหนึง่  

นอกจากนี ้ภายหลังจากการพิจารณาขนาดและองค์ประกอบท่ีเหมาะสมของ

คณะกรรมการธนาคาร รวมทัง้พิจารณาข้อกําหนดตามหลกัเกณฑ์การประเมินการ

กํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยท่ีกําหนดว่าคณะกรรมการควรประกอบด้วย

กรรมการจํานวน 5 – 12 ท่าน คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนให้ไมม่ีการเลือกตัง้กรรมการอ่ืนเพ่ิมเติม

เพ่ือทดแทนตําแหนง่กรรมการของนายประวิทย์ วรุตบางกูร และนายประชา ชํานาญกิจ

โกศล ท่ีวา่งลง โดยเห็นว่าองค์ประกอบและขนาดของคณะกรรมการธนาคารท่ีเหลอือยู่

ยงัคงสามารถบริหารจดัการธนาคารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ จึงสมควรเสนอให้ท่ีประชุม

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการซึ่งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่านดงั

รายนามตอ่ไปนีก้ลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการของธนาคารอีกวาระหนึง่ 

1. นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการ/ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

2. นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ กรรมการอิสระ 

3. นางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร   

หากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ต้องออกจากตําแหน่ง

ตามวาระตามท่ีเสนอข้างต้น คณะกรรมการธนาคารจะประกอบด้วยกรรมการจํานวน 

13 ทา่นดงันี ้

1.  นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการ/ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

2. นางดยันา บนุนาค กรรมการอิสระ 

3.  รศ.มานพ พงศทตั กรรมการอิสระ 

4.  นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ กรรมการอิสระ 

5.  นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ กรรมการอิสระ 
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6. นายธานินทร์ จิระสนุทร กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

7. นายสรุพล กลุศิริ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

8. นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

9. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

10. นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

11. นายกฤติยา วีรบรุุษ  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

12. นางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

13. นางภทัรพร มิลนิทสตู กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  

ทัง้นี ้กรรมการซึง่ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าดํารง

ตําแหนง่กรรมการของธนาคารอีกวาระหนึง่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศ

ไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

(ประวตักิรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระและเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กลบัเข้า

ดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่และนิยามกรรมการอิสระท่ีธนาคารกําหนดมี

รายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 และ 3) 

 

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 16 กําหนดวา่บําเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทนให้สดุ

แล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะกําหนด 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนมุตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามท่ี

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการตา่งๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบ

อ้างอิงกบักลุม่ธนาคารพาณิชย์ท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั รวมถงึแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทัง้

ได้พิจารณาถึงอตัราคา่ตอบแทนและองค์ประกอบของคา่ตอบแทนกรรมการเพ่ือสะท้อน

ให้เห็นถงึการให้คณุคา่ตอ่ความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบตัิหน้าท่ีของ

กรรมการในการช่วยให้ธนาคารประสบความสาํเร็จและดําเนินธุรกิจได้อยา่งยัง่ยืน จงึ

เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตักิารจา่ยบําเหน็จกรรมการสาํหรับการ

ดําเนินงานในปี 2558 ให้แก่กรรมการท่ีมใิชพ่นกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจ

การเงินเกียรตินาคินภทัร (“กลุม่ธุรกิจฯ”) จํานวน 9 ราย รวมเป็นบําเหน็จสาํหรับ

กรรมการท่ีมใิช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ทัง้สิน้จํานวน 9,690,410 

บาท 
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นอกจากนี ้ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการท่ีมิใช่

พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ประจําปี 2559 (ไมร่วมบําเหน็จ

กรรมการ) จํานวนไมเ่กิน 25 ล้านบาท ซึง่คา่ตอบแทนดงักลา่วจะรวมถงึคา่ตอบแทนราย

เดือน คา่เบีย้ประชมุทัง้ในบทบาทของกรรมการธนาคารและกรรมการในคณะกรรมการ

ชดุยอ่ยตา่งๆ สทิธิประโยชน์โดยทัว่ไป เช่น คา่เบีย้ประกนัชีวิตและคา่เบีย้ประกนัสขุภาพ

กลุม่ และคา่ตอบแทนการเป็นท่ีปรึกษาของประธานกรรมการและประธาน

กรรมการบริหาร 

ในสว่นของบําเหน็จกรรมการ คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2560 พิจารณาอนมุตัิบําเหน็จกรรมการสาํหรับการดาํเนินงานในช่วงปี 

2559 อีกครัง้หนึง่ 

ทัง้นี ้ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารซึง่ได้รับเงินเดือนประจําจากธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ 

ในฐานะพนกังานจะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ และบําเหน็จกรรมการใน

ฐานะกรรมการของธนาคาร  

(ข้อมลูอตัราคา่ตอบแทนกรรมการมีรายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 4) 

 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สาํหรับปี 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามข้อบงัคบัของธนาคารข้อ 36 (5) และข้อ 39 กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนสาํหรับผู้สอบบญัชีของธนาคารทกุ

ปี   

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะแตง่ตัง้นางอณุากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตเลขท่ี 3257 หรือนางสาวสกณุา แย้มสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4906 

หรือนายบญุเลศิ กมลชนกกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5339 จากบริษัท ไพร้ซวอ

เตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของธนาคารสาํหรับปี 

2559 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี

สาํหรับปี 2559 เป็นเงินจํานวน 6,470,000 บาท ซึง่เพ่ิมขึน้จากคา่ตอบแทนของผู้สอบ

บญัชีจํานวน 6,400,000 บาทสาํหรับปี 2558 ในอตัราร้อยละ 1 ทัง้นี ้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นวา่คา่ตอบแทนของผู้สอบ

บญัชีจํานวนดงักลา่วมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัธุรกิจและปริมาณของธุรกรรม

ของธนาคารท่ีเพ่ิมขึน้ 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีข้างต้นมีความเป็นอิสระ พร้อมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
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(รายนามและประวตัิของผู้ สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยมี

รายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 5) 

 

ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามท่ีมาตรา 145 ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการ

แก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 48 ได้กําหนดวา่การกู้ เงินของธนาคารโดย

ออกหุ้นกู้ เพ่ือเสนอขายตอ่ประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ โดยมติท่ีให้ออกหุ้นกู้ ต้องใช้มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อย

กวา่สามในสี ่(3/4) ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง

ลงคะแนน 

ความเห็นของคณะกรรมการ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นหนึง่ในทางเลอืกหลกัในการระดมทนุของธนาคาร 

เน่ืองจากมีต้นทนุเฉลีย่คอ่นข้างตํา่เมื่อเปรียบเทียบกบัการระดมทนุในรูปแบบอ่ืนของ

ธนาคาร ปัจจบุนัหุ้นกู้ เป็นผลติภณัฑ์ทางการเงินท่ีนกัลงทนุสว่นใหญ่ให้ความสนใจ และ

การออกและเสนอขายหุ้นกู้สามารถทําได้คอ่นข้างสะดวกและเทา่ทนัตอ่สภาวะตลาดซึง่

ในบางขณะมีความผนัผวนสงู  

คณะกรรมการธนาคารเห็นวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนมุตัิการออกและเสนอขาย

หุ้นกู้ทกุประเภทและรูปแบบ อายไุมเ่กิน 15 ปี โดยมีจํานวนเงินต้นคงค้างแตล่ะขณะไม่

เกิน 100,000,000,000 บาท หรือเงินสกลุอ่ืนท่ีเทียบเทา่ เพ่ือรองรับการระดมทนุใน

รูปแบบของหุ้นกู้ ท่ีคาดวา่จะเพ่ิมขึน้ในอนาคต นอกจากนี ้ เพ่ือความคลอ่งตวัในการ

ดําเนินงาน ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนมุตัิการมอบอํานาจให้คณะกรรมการธนาคาร 

รวมถงึบคุคลหรือคณะบคุคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้

กําหนดรายละเอียดตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัหุ้นกู้  รวมทัง้ดําเนินการตา่งๆ อนัจําเป็นและสมควร

อนัเก่ียวเน่ืองกบัหุ้นกู้ ท่ีจะออกและเสนอขายในแตล่ะคราว  

(ข้อมลูเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้มรีายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 6) 

 

ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของธนาคาร 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือขยายขอบเขตการประกอบธรุกิจของธนาคาร โดยให้ครอบคลมุถึงการให้บริการการ

ชําระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ การให้บริการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ รวมทัง้การให้บริการอ่ืนใด

ผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ อปุกรณ์ และ/ หรือเครือขา่ยอ่ืนใด 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนมุตักิารแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของธนาคาร

จํานวน 1 ข้อ จากเดมิจํานวน 37 ข้อ เป็น 38 ข้อ โดยเพ่ิมการประกอบกิจการท่ีเก่ียวกบั
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นอกจากนี ้ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการท่ีมิใช่

พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ประจําปี 2559 (ไมร่วมบําเหน็จ

กรรมการ) จํานวนไมเ่กิน 25 ล้านบาท ซึง่คา่ตอบแทนดงักลา่วจะรวมถงึคา่ตอบแทนราย

เดือน คา่เบีย้ประชมุทัง้ในบทบาทของกรรมการธนาคารและกรรมการในคณะกรรมการ

ชดุยอ่ยตา่งๆ สทิธิประโยชน์โดยทัว่ไป เช่น คา่เบีย้ประกนัชีวิตและคา่เบีย้ประกนัสขุภาพ

กลุม่ และคา่ตอบแทนการเป็นท่ีปรึกษาของประธานกรรมการและประธาน

กรรมการบริหาร 

ในสว่นของบําเหน็จกรรมการ คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2560 พิจารณาอนมุตัิบําเหน็จกรรมการสาํหรับการดาํเนินงานในช่วงปี 

2559 อีกครัง้หนึง่ 

ทัง้นี ้ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารซึง่ได้รับเงินเดือนประจําจากธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ 

ในฐานะพนกังานจะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ และบําเหน็จกรรมการใน

ฐานะกรรมการของธนาคาร  

(ข้อมลูอตัราคา่ตอบแทนกรรมการมีรายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 4) 

 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สาํหรับปี 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามข้อบงัคบัของธนาคารข้อ 36 (5) และข้อ 39 กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนสาํหรับผู้สอบบญัชีของธนาคารทกุ

ปี   

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะแตง่ตัง้นางอณุากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตเลขท่ี 3257 หรือนางสาวสกณุา แย้มสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4906 

หรือนายบญุเลศิ กมลชนกกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5339 จากบริษัท ไพร้ซวอ

เตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของธนาคารสาํหรับปี 

2559 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี

สาํหรับปี 2559 เป็นเงินจํานวน 6,470,000 บาท ซึง่เพ่ิมขึน้จากคา่ตอบแทนของผู้สอบ

บญัชีจํานวน 6,400,000 บาทสาํหรับปี 2558 ในอตัราร้อยละ 1 ทัง้นี ้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นวา่คา่ตอบแทนของผู้สอบ

บญัชีจํานวนดงักลา่วมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัธุรกิจและปริมาณของธุรกรรม

ของธนาคารท่ีเพ่ิมขึน้ 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีข้างต้นมีความเป็นอิสระ พร้อมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
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(รายนามและประวตัิของผู้ สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยมี

รายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 5) 

 

ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามท่ีมาตรา 145 ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการ

แก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 48 ได้กําหนดวา่การกู้ เงินของธนาคารโดย

ออกหุ้นกู้ เพ่ือเสนอขายตอ่ประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ โดยมติท่ีให้ออกหุ้นกู้ ต้องใช้มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อย

กวา่สามในสี ่(3/4) ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง

ลงคะแนน 

ความเห็นของคณะกรรมการ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นหนึง่ในทางเลอืกหลกัในการระดมทนุของธนาคาร 

เน่ืองจากมีต้นทนุเฉลีย่คอ่นข้างตํา่เมื่อเปรียบเทียบกบัการระดมทนุในรูปแบบอ่ืนของ

ธนาคาร ปัจจบุนัหุ้นกู้ เป็นผลติภณัฑ์ทางการเงินท่ีนกัลงทนุสว่นใหญ่ให้ความสนใจ และ

การออกและเสนอขายหุ้นกู้สามารถทําได้คอ่นข้างสะดวกและเทา่ทนัตอ่สภาวะตลาดซึง่

ในบางขณะมีความผนัผวนสงู  

คณะกรรมการธนาคารเห็นวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนมุตัิการออกและเสนอขาย

หุ้นกู้ทกุประเภทและรูปแบบ อายไุมเ่กิน 15 ปี โดยมีจํานวนเงินต้นคงค้างแตล่ะขณะไม่

เกิน 100,000,000,000 บาท หรือเงินสกลุอ่ืนท่ีเทียบเทา่ เพ่ือรองรับการระดมทนุใน

รูปแบบของหุ้นกู้ ท่ีคาดวา่จะเพ่ิมขึน้ในอนาคต นอกจากนี ้ เพ่ือความคลอ่งตวัในการ

ดําเนินงาน ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนมุตัิการมอบอํานาจให้คณะกรรมการธนาคาร 

รวมถงึบคุคลหรือคณะบคุคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้

กําหนดรายละเอียดตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัหุ้นกู้  รวมทัง้ดําเนินการตา่งๆ อนัจําเป็นและสมควร

อนัเก่ียวเน่ืองกบัหุ้นกู้ ท่ีจะออกและเสนอขายในแตล่ะคราว  

(ข้อมลูเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้มรีายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 6) 

 

ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของธนาคาร 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือขยายขอบเขตการประกอบธรุกิจของธนาคาร โดยให้ครอบคลมุถึงการให้บริการการ

ชําระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ การให้บริการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ รวมทัง้การให้บริการอ่ืนใด

ผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ อปุกรณ์ และ/ หรือเครือขา่ยอ่ืนใด 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนมุตักิารแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของธนาคาร

จํานวน 1 ข้อ จากเดมิจํานวน 37 ข้อ เป็น 38 ข้อ โดยเพ่ิมการประกอบกิจการท่ีเก่ียวกบั
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การให้บริการการชําระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ การให้บริการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ รวมทัง้การ

ให้บริการอ่ืนใดผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ อปุกรณ์ และ/ หรือเครือขา่ยอ่ืนใด  

 

ระเบียบวาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 3. 

วัตถุประสงค์ของบริษัท  

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท เพ่ือให้

สอดคล้องกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของธนาคารตามท่ีได้เสนอในระเบียบวาระ

ข้างต้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนมุตักิารแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของ

ธนาคาร ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพ่ิมเตมิ

วตัถปุระสงค์ของธนาคาร โดยเพ่ิมการประกอบกิจการท่ีเก่ียวกบัการให้บริการการชําระ

เงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ การให้บริการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ รวมทัง้การให้บริการอ่ืนใดผา่น

ช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ อปุกรณ์ และ/ หรือเครือขา่ยอ่ืนใด รวมถึงให้อํานาจ

คณะกรรมการธนาคารหรือบคุคลท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมายในการแก้ไข

เพ่ิมเติมข้อความหรือถ้อยคําบางสว่นตามคําสัง่ของนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรม

พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึง่อาจมขีึน้ในการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติม

หนงัสอืบริคณห์สนธิของธนาคาร 

 

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   ตามท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2553 มมีติอนมุตัิ

การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของธนาคาร (“ใบสาํคญั

แสดงสทิธิ”) จํานวน 26,000,000 หนว่ย เพ่ือจดัสรรให้แก่กรรมการและ/ หรือพนกังาน

ของธนาคาร และ/ หรือกรรมการและ/ หรือพนกังานของบริษัทยอ่ย (“ESOP Warrants”) 

และออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 26,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญั

แสดงสทิธิ  

เมื่อวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2553 ธนาคารได้จดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิทัง้สิน้ 25,890,000 

หนว่ย และยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธิจํานวน 110,000 หนว่ย เน่ืองจากเป็นการจดัสรร

ในครัง้เดียว และท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2555 ได้มี

มติลดทนุจดทะเบียนของธนาคารโดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมไิด้นําออกจําหนา่ย

จํานวน 110,000 หุ้นเรียบร้อยแล้ว 

ESOP Warrants มีวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้แรกในวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และวนั

กําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 ปัจจบุนัครบกําหนดอายแุล้ว 
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โดยธนาคารมีหุ้นสามญัคงเหลอืจากหุ้นสามญัท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สทิธิ ESOP 

Warrants จํานวน 5,447,500 หุ้น 

นอกจากนี ้ ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2555 ได้มีมติ

อนมุตัิแผนการร่วมกิจการระหวา่งธนาคารและบริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) (“ทนุ

ภทัร”) โดยธนาคารได้ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของทนุภทัรเพ่ือเป็น

สิง่ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของทนุภทัรท่ีนําหุ้นของทนุภทัรมาแลกเปลีย่นเป็นหุ้นของ

ธนาคารตามคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของทนุภทัร ปัจจบุนัธนาคารมีหุ้นสามญั

คงเหลอืจากการแลกเปลีย่นหุ้นกบัหุ้นของทนุภทัรจํานวน 138,659 หุ้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของธนาคารจากทนุจด

ทะเบียนเดิมจํานวน 8,523,372,680 บาท แบง่ออกเป็น 852,337,268 หุ้น เป็นทนุจด

ทะเบียนใหมจํ่านวน 8,467,511,090 บาท แบง่ออกเป็น 846,751,109 หุ้น มลูคา่ท่ีตรา

ไว้หุ้นละ 10 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจําหนา่ยรวมทัง้สิน้ 

5,586,159 หุ้น ซึง่เป็นหุ้นสามญัท่ีเหลอืจากการออกเพ่ือรองรับการใช้สทิธิ ESOP 

Warrants จํานวน 5,447,500 หุ้น และหุ้นสามญัท่ีเหลอืจากการออกเพ่ือรองรับการนํา

หุ้นทนุภทัรมาแลกเปลีย่นเป็นหุ้นของธนาคารจํานวน 138,659 หุ้น 

อนึง่ การลดทนุจดทะเบียนของธนาคารในครัง้นีไ้มม่ีผลกระทบตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือ

หุ้นของธนาคารแตอ่ยา่งใด 

 

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. ทุนจด

ทะเบียน 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน เพ่ือให้

สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของธนาคารตามท่ีได้เสนอในระเบียบวาระข้างต้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนมุตักิารแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของ

ธนาคาร ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จากเดมิทนุจดทะเบียนจํานวน 8,523,372,680 บาท 

แบง่ออกเป็น 852,337,268 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท โดยแยกออกเป็นหุ้นสามญั 

852,337,268 หุ้น หุ้นบริุมสทิธิ – หุ้น เป็นทนุจดทะเบียนจํานวน 8,467,511,090 บาท 

แบง่ออกเป็น 846,751,109 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท โดยแยกออกเป็นหุ้นสามญั 

846,751,109 หุ้น หุ้นบริุมสทิธิ – หุ้น รวมถึงให้อํานาจคณะกรรมการธนาคารหรือบคุคล

ท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมายในการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความหรือถ้อยคําบางสว่น

ตามคําสัง่ของนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึง่

อาจมีขึน้ในการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของธนาคาร 

 

ระเบียบวาระที่ 12  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
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การให้บริการการชําระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ การให้บริการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ รวมทัง้การ

ให้บริการอ่ืนใดผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ อปุกรณ์ และ/ หรือเครือขา่ยอ่ืนใด  

 

ระเบียบวาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 3. 

วัตถุประสงค์ของบริษัท  

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท เพ่ือให้

สอดคล้องกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของธนาคารตามท่ีได้เสนอในระเบียบวาระ

ข้างต้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนมุตักิารแก้ไขเพ่ิมเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิของ

ธนาคาร ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพ่ิมเตมิ

วตัถปุระสงค์ของธนาคาร โดยเพ่ิมการประกอบกิจการท่ีเก่ียวกบัการให้บริการการชําระ

เงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ การให้บริการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ รวมทัง้การให้บริการอ่ืนใดผา่น

ช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ อปุกรณ์ และ/ หรือเครือขา่ยอ่ืนใด รวมถึงให้อํานาจ

คณะกรรมการธนาคารหรือบคุคลท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมายในการแก้ไข

เพ่ิมเติมข้อความหรือถ้อยคําบางสว่นตามคําสัง่ของนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรม

พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึง่อาจมขีึน้ในการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติม

หนงัสอืบริคณห์สนธิของธนาคาร 

 

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   ตามท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2553 มมีติอนมุตัิ

การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของธนาคาร (“ใบสาํคญั

แสดงสทิธิ”) จํานวน 26,000,000 หนว่ย เพ่ือจดัสรรให้แก่กรรมการและ/ หรือพนกังาน

ของธนาคาร และ/ หรือกรรมการและ/ หรือพนกังานของบริษัทยอ่ย (“ESOP Warrants”) 

และออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 26,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญั

แสดงสทิธิ  

เมื่อวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2553 ธนาคารได้จดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิทัง้สิน้ 25,890,000 

หนว่ย และยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธิจํานวน 110,000 หนว่ย เน่ืองจากเป็นการจดัสรร

ในครัง้เดียว และท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2555 ได้มี

มติลดทนุจดทะเบียนของธนาคารโดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมไิด้นําออกจําหนา่ย

จํานวน 110,000 หุ้นเรียบร้อยแล้ว 

ESOP Warrants มีวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้แรกในวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และวนั

กําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 ปัจจบุนัครบกําหนดอายแุล้ว 
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โดยธนาคารมีหุ้นสามญัคงเหลอืจากหุ้นสามญัท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สทิธิ ESOP 

Warrants จํานวน 5,447,500 หุ้น 

นอกจากนี ้ ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2555 ได้มีมติ

อนมุตัิแผนการร่วมกิจการระหวา่งธนาคารและบริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) (“ทนุ

ภทัร”) โดยธนาคารได้ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของทนุภทัรเพ่ือเป็น

สิง่ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของทนุภทัรท่ีนําหุ้นของทนุภทัรมาแลกเปลีย่นเป็นหุ้นของ

ธนาคารตามคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของทนุภทัร ปัจจบุนัธนาคารมีหุ้นสามญั

คงเหลอืจากการแลกเปลีย่นหุ้นกบัหุ้นของทนุภทัรจํานวน 138,659 หุ้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของธนาคารจากทนุจด

ทะเบียนเดิมจํานวน 8,523,372,680 บาท แบง่ออกเป็น 852,337,268 หุ้น เป็นทนุจด

ทะเบียนใหมจํ่านวน 8,467,511,090 บาท แบง่ออกเป็น 846,751,109 หุ้น มลูคา่ท่ีตรา

ไว้หุ้นละ 10 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจําหนา่ยรวมทัง้สิน้ 

5,586,159 หุ้น ซึง่เป็นหุ้นสามญัท่ีเหลอืจากการออกเพ่ือรองรับการใช้สทิธิ ESOP 

Warrants จํานวน 5,447,500 หุ้น และหุ้นสามญัท่ีเหลอืจากการออกเพ่ือรองรับการนํา

หุ้นทนุภทัรมาแลกเปลีย่นเป็นหุ้นของธนาคารจํานวน 138,659 หุ้น 

อนึง่ การลดทนุจดทะเบียนของธนาคารในครัง้นีไ้มม่ีผลกระทบตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือ

หุ้นของธนาคารแตอ่ยา่งใด 

 

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. ทุนจด

ทะเบียน 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน เพ่ือให้

สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของธนาคารตามท่ีได้เสนอในระเบียบวาระข้างต้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนมุตักิารแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของ

ธนาคาร ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จากเดมิทนุจดทะเบียนจํานวน 8,523,372,680 บาท 

แบง่ออกเป็น 852,337,268 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท โดยแยกออกเป็นหุ้นสามญั 

852,337,268 หุ้น หุ้นบริุมสทิธิ – หุ้น เป็นทนุจดทะเบียนจํานวน 8,467,511,090 บาท 

แบง่ออกเป็น 846,751,109 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท โดยแยกออกเป็นหุ้นสามญั 

846,751,109 หุ้น หุ้นบริุมสทิธิ – หุ้น รวมถึงให้อํานาจคณะกรรมการธนาคารหรือบคุคล

ท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมายในการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความหรือถ้อยคําบางสว่น

ตามคําสัง่ของนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึง่

อาจมีขึน้ในการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของธนาคาร 

 

ระเบียบวาระที่ 12  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
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 ธนาคารขอเรียนวา่ธนาคารได้กําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2559 (Record Date) ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 14 มีนาคม 

2559 

 จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว สาํหรับผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีประสงค์จะ

มอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระของธนาคาร (ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 7) เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพ่ือเข้าร่วม

ประชมุแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบมานี ้(สิ่งท่ีสง่มาด้วย 12) และสง่หนงัสือ

มอบฉนัทะดงักลา่วให้ธนาคารก่อนเร่ิมการประชมุ 

 ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทัว่ไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งธนาคารได้

เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของธนาคาร (http://www.kiatnakinphatra.com) หรือในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ

แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถเลือกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ได้ โดย 

Download จากเว็บไซต์ของธนาคาร และสามารถเรียกดหูนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์

ของธนาคารได้ตัง้แต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2559 หากผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัหรือคําถามท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบวาระการประชุม

สามารถสง่คําถามลว่งหน้ามายงัธนาคารท่ีอีเมล์ corporate_secretary@kiatnakin.co.th หรือสง่โทรสารมายงัหมายเลข 

0-2680-3977 หรือสง่ตามท่ีอยูข่องธนาคาร 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (นายสพุล   วธันเวคิน)  

 ประธานกรรมการ 

 

หมายเหต:ุ ธนาคารมิได้แจกของชําร่วยในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  

 

สาํนกัเลขานกุารบริษัท 

โทรศพัท์   0-2680-3970-3 

โทรสาร     0-2680-3977 
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ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งต้อง

ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระและเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ (1) 

 
ชื่อ-นามสกุล นายสุพล   วัธนเวคนิ 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลอืกตัง้ กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 

ตาํแหน่งปัจจุบนั ประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

อายุ 61 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

การศึกษา -  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (นกับริหาร) 

   สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-  นิติศาสตรบณัฑิต 

   มหาวิทยาลยัรามคําแหง   

ความรู้ความชาํนาญ กฎหมาย การบริหารธุรกิจ และการบริหารเงิน 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

 
-  CG Forum 4/2015 – Thailand CG Forum “Governance as a Driving Force  for Business  

    Sustainability” 

   ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

-  Director Certification Program Update (DCPU 1/2014) 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  CG Forum 2/2014 Corporate Governance in the Perspective of Investors  

   ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

-  Chairman Forum 1/2013 Meeting the AEC Challenge : Role of the Chairman  

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  CG Forum 3/2013 Conflict of Interest : Fighting abusive RPT  

    สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

-  Chairman Forum 2/2013  บทบาทของประธานกรรมการในการสง่เสริมจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ  

    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2011) 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  การปฏิรูปสถาบนัการเงินไทย : จากปัจจบุนัสูอ่นาคต  ( Special Seminar 1/2010) 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  The 5th SEACEN / ABAC / ABA / PECC Public Private Dialogue for the Asia Pacific  Region (2009)  

   The South East Asia Central Bank Research and Training Center  ประเทศมาเลเซีย 

-  การสมัมนาเพ่ือการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน Corporate  

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 

 

(นายสพุล   วธันเวคิน)(นายสพุล   วธันเวคิน)
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 ธนาคารขอเรียนวา่ธนาคารได้กําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2559 (Record Date) ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 14 มีนาคม 

2559 

 จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว สาํหรับผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีประสงค์จะ
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ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งต้อง

ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระและเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ (1) 

 
ชื่อ-นามสกุล นายสุพล   วัธนเวคนิ 
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การศึกษา -  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (นกับริหาร) 

   สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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-  CG Forum 3/2013 Conflict of Interest : Fighting abusive RPT  
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    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2011) 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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-  การสมัมนาเพ่ือการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน Corporate  

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 
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การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

(ต่อ)  

 

   Governance Report of Thai Listed Companies  (2007)  

   สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

-  Leadership, Strategic Growth and Change (2006) 

   สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-  Organizing and Managing Strategic Alliances for Success and Profit (2006) 

   สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-  Director Certification Program (DCP 76/2006) 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  Director Accreditation Program (DAP 56/2006) 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  Orchestrating Winning Performance (2005)  

   IMD International ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 

-  Board & CEO Assessment (2003) 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  The Role of the Chairman Program (RCP 1/2000) 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 43  ปี  

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 1  เมษายน  2516 

การถอืหุ้นในธนาคาร 

(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558) 

13,676,850 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  1.6152  ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

(การถือหุ้นในธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท 

จดทะเบียนอื่น 

1 แห่ง คอื 

2547 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการ    

 

บริษัท ดิ เอราวณักรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื่น 

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2 แห่ง คอื 

พ.ค. 2558 –  

ปัจจบุนั 

2533 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการ  

 

ประธานกรรมการ  

 

บริษัท รวมวรรธนะ จํากดั 

 

บริษัท บีทีเอ็มย ูลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขนั/ 

เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของธนาคารที่

อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

ไมม่ ี   

ประสบการณ์การทาํงาน 

 

2550 - 2553 

 

 

2548 - 2550 

2542 - 2554 

กรรมการ  

ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

 

 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั 

15 

 

 

2543 - 2548 

2542 - 2548 

2529 - 2542 

2516 - 2529 

2534 - 2543 

2525 - 2534 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการรองผู้จดัการ                 

บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตินาคนิ จํากดั 

บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตินาคนิ จํากดั 

บริษัท อมัรินทร์พลาซา่กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

บริษัท อมัรินทร์พลาซา่กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร 10 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ  10 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 15 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ  15 ครัง้ 

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558   1 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ    1 ครัง้ 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ 

 

 

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทนแล้วเห็นว่านายสพุล วธันเวคิน เป็นผู้มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วนตามท่ีได้

กําหนดไว้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากหนว่ยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง

แล้ว  
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กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระและเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ (2) 
 
ชื่อ-นามสกุล นายเชษฐ์  ภทัรากรกุล 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการอิสระ 

ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

อายุ 68 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

การศึกษา -  Master’s in Marketing  (Certificate Program) 

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ศิลปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์) 

    มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ความรู้ความชาํนาญ ธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ สนิเช่ือรายยอ่ย และการตลาด 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 08/2015) 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  CG Forum 1/2015 “CG in Substance วฒันธรรมองค์กรกบัหลกัธรรมาภิบาล” 

   ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

-  Director Certification Program Update (DCPU 1/2014)  

    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  Financial Institutions Governance Program (FGP 2013)  

     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  CG Forum  4/2013 “The Updated COSO’s 2013 Integrated Internal Control:  

   what the Board and  Managements should do”   

    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- The 2nd National Director Conference 2013 "Board Leadership Evolution"   

    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 1/2011) 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

- Financial Institutes Reform in Thailand from Present to the Future (2010)  

     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  Economy After the Crisis (2010)        

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)    

-  The Board's Role on Fraud Prevention and Detection (2010) 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)    
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การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (ต่อ) 

 

-  Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 5/2009) 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)    

-  Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR 7/2009) 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)              

-  Monitoring Fraud Risk Management (MFM 1/2009) 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)        

-  Board and Director Performance Evaluation (R-WS workshop 2/2008) 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)              

-  การสมัมนาเพ่ือการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน Corporate   

   Governance Report of Thai Listed Companies (2007) 

   สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

-  Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007) 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)    

-  Audit Committee Program (ACP 17/2007) 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)              

-  Role of the Compensation Committee (RCC 1/2006)  

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)               

-  DCP Refresher Course  (3/2006) 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)                         

-  Director Certification Program (DCP 9/2001)   

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 11 ปี  

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 7 เมษายน 2548 

การถอืหุ้นในธนาคาร 

(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558) 

75,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0089 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

(การถือหุ้นในธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท 

จดทะเบียนอื่น 

ไมม่ี   

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื่น 

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

1 แห่ง คอื 

2548 – ปัจจบุนั    ท่ีปรึกษา 

 

สมาคมธุรกิจเช่าซือ้ไทย 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 

เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของธนาคารที่

อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

ไมม่ี   
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-  CG Forum 1/2015 “CG in Substance วฒันธรรมองค์กรกบัหลกัธรรมาภิบาล” 

   ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

-  Director Certification Program Update (DCPU 1/2014)  
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การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (ต่อ) 
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   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)              

-  Monitoring Fraud Risk Management (MFM 1/2009) 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)        
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-  Director Certification Program (DCP 9/2001)   

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 11 ปี  

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 7 เมษายน 2548 

การถอืหุ้นในธนาคาร 

(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558) 

75,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0089 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

(การถือหุ้นในธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 
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ประสบการณ์การทาํงาน 

 

 

 

ต.ค. 2548 –  

เม.ย. 2549 

2546 - 2547 

2543 - 2545   

เม.ย. 2548 – 

ต.ค. 2548  

2547 – 2548 

2545 – 2547 

                                                      

2544 – 2547  

2543 – 2545                       

2543 – 2543                       

2541 – 2542                     

                    

2541 – 2541                    

2535 – 2540                     

2532 – 2534                          

2513 – 2531  

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

ประธานสายสนิเช่ืออปุโภค/ บริโภค      

กรรมการผู้จดัการ  

สายงานสนิเช่ืออปุโภค/ บริโภค 

กรรมการ                                                

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ          

กรรมการผู้จดัการ     

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

สายงานสนิเช่ืออปุโภค/ บริโภค 

ผู้ อํานวยการสาํนกัจดัการสนิทรัพย์       

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ        

ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตักิาร 

ผู้จดัการ ฝ่ายลกูค้ารายยอ่ย     

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

 

สมาคมธุรกิจเช่าซือ้ไทย 

สมาคมธุรกิจเช่าซือ้ไทย 

บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

บริษัทเงินทนุ รัตนทนุ จํากดั (มหาชน)       

บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน 

จํากดั (มหาชน) 

องค์การเพ่ือการปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน       

บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เอกธนา จํากดั 

บริษัทเงินทนุ เอกธนกิจ จํากดั 

ธนาคาร เชสแมนแฮตตนั จํากดั 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร 10 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ 10 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ   8 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ  8 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   7 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ  7 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตาม

กฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 

  6 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ  6 ครัง้ 

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558   1 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ  1 ครัง้ 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ 

 

 

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายเชษฐ์ ภทัรากรกุล มีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วนตามท่ีได้

กําหนดไว้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกํากับดูแลท่ี

เก่ียวข้องแล้ว  

เหตุผลในการเสนอขอให้ที่ประชุม

สามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเลือกตั ้ง

กรรมการอิสระที่ ดํ ารงตําแหน่ง

กรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการ

อิสระต่อไปอีกวาระหน่ึง 

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายเชษฐ์ ภทัรากรกุล เป็นผู้มีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระตามท่ี

กฎหมายและธนาคารกําหนด ตลอดจนมคีวามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจเช่าซือ้  

รถยนต์ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลกัของธนาคาร รวมทัง้ยงัเคยดํารงตําแหน่งกรรมการในสมาคม

ธุรกิจเช่าซือ้ไทยเป็นระยะเวลา 5 ปี (2 วาระ) และปัจจุบนัดํารงตําแหนง่เป็นท่ีปรึกษาในสมาคม

ธุรกิจเช่าซือ้ไทย ตลอดระยะเวลาของการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการอิสระของธนาคาร นายเชษฐ์ 

ภทัรากรกุล ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ ดําเนินการอย่างเป็นมืออาชีพและให้ข้อเสนอแนะท่ี
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เป็นประโยชน์แก่ธนาคารมาโดยตลอด ดงันัน้เพ่ือมิให้ธนาคารสญูเสียโอกาสในการเลือกตัง้

กรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวกับธุรกิจของธนาคารโดยตรง  

คณะกรรมการธนาคารจงึเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้นายเชษฐ์ ภทัรากรกุล  

กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 

การถอืหุ้นในธนาคาร 
  - จํานวนหุ้น (หุ้น) 
  - สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด (ร้อยละ) 

 
75,000 
0.0089 

ระบุการมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในลกัษณะดงัต่อไปนี ้กับธนาคาร/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบนัหรือในช่ วง 2 ปีที่ผ านมา 
(1)  เป็ น/ ไม ่เป็ น กรรมการท่ีมีส ่วนร่ วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง  หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

 
 

ไม่เป็น 

(2)  เป็ น/ ไมเ่ป็น ผู้  ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช ่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
(3)  ม/ี ไม ่มี ความสมัพนัธ์ ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ ไม ่สามารถทําหน้ าท่ีได้อย ่างเป็นอิสระ   
      (เช่น การซือ้/ขาย วตัถดุิบ/สนิค้ า/บริการ การยืม/ ให้ กู้  ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการด้ วย  

 
ไม่มี 
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กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระและเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ (3) 
 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวฐิตินันท์  วัธนเวคิน 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการ (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) 

กรรมการบริหาร  

อายุ 59 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

การศึกษา -  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ) 

   สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-  Bachelor of  Science (Public Affairs)  

    University of Southern California, U.S.A. 

ความรู้ความชาํนาญ ธุรกิจธนบดีธนกิจ (Wealth Management) การบริหารจดัการ และการบริหารจดัการด้านการ

พฒันาอยา่งยัง่ยืน (Sustainable Development)   

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Director Certification Program Update (DCPU 5/2015) 

    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 8/2015) 

    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  Role of the Nomination and Governance Program (RNG 6/2014)  

    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  Financial Institutions Governance Program (FGP 5/2012) 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  การวางแผนการเงิน สาํหรับผู้บริหาร (2012)   

   สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 

-  Current Issue Seminar ( R-CIS 1 /2008) 

    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  Corporate Governance and Social Responsibility (CSR 1/2007) 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

-  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 2 (2006) 

   สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 

-  Board Performance Evaluation  (2006)     

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  DCP Refresher Course (1/2005)      

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  Directors Certification Program (DCP 1/2000)      

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี 3 เดือน 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 1 มกราคม 2554 

การถอืหุ้นในธนาคาร 

(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558) 

35,532,761  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.1964  ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีง 

(การถือหุ้นในธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจด

ทะเบียนอื่น 

ไมม่ ี   

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื่น 

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

2 แห่ง 

2555 – ปัจจบุนั  กรรมการ                                        บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั  กรรมการ                                        บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่

แข่งขนั/ เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของ

ธนาคารที่อาจทาํให้เกดิความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมม่ ี   

 

 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 

 

2555 - 2558 

2555 – 2557  

2554 – 2555 

 

 

 

2542 - 2556 

2549 – 2554 

2548 – 2553 

 

 

2547 – 2548 

2545 – 2547 

 

2530 – 2545 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ประธานสายธนบดธีนกิจ 

กรรมการ  

กรรมการบริหาร  

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

ประธานสายธนบดธีนกิจ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร  

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

ประธานสายธรุกิจเงินฝากและการตลาด  

ประธานสายการเงินและเงินฝาก 

กรรมการและกรรมการผู้จดัการ          

สายงานบริหารการเงินและเงินฝาก 

กรรมการ  และผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั 

บริษัท โรงแรมชายทะเล จํากดั 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์  เกียรตินาคนิ จํากดั  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร  10 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ  10 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการบริหาร  13 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ  12 ครัง้ 

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558   1 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ   1  ครัง้ 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ 

 

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทนแล้วเห็นวา่นางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน เป็นผู้มีคณุสมบตักิารเป็นกรรมการครบถ้วน

ตามท่ีได้กําหนดไว้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากหนว่ยงานกํากบัดแูล

ท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

 

20
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นิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารก าหนด 
 
ธนาคารได้ก าหนดความหมายค านิยามกรรมการอิสระท่ีธนาคารก าหนดไว้ ซึง่เข้มงวดกวา่ข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านกังาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

(2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อ านาจควบคุมของธนาคาร  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวทัง้ในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  ทัง้นี ้
ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของสว่นราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร 

 (3) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา
มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคารหรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือ
เคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร   เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทัง้ในปัจจุบนัและ
ในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม  ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผล
ให้ธนาคารหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของธนาคารหรือ
ตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณ
มลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยง
กนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของธนาคาร และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ  หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี  ซึง่มีผู้สอบ
บญัชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของธนาคาร สงักดัอยู่ เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทัง้ในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 
3
3
3
3
2
3
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(6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทต่อปีจากธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคารและไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้

ด้วย  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทัง้ในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

(7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ

หุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย 

หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน

ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน  ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของธนาคาร หรือบริษัทยอ่ย 

(9) ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของธนาคาร   

ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ข้อท่ี (1) – (9) แล้ว กรรมการ

อิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของธนาคาร   บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร โดยมีการตดัสินใจใน

รูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้  

 อน่ึง นิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกาํหนดไว้เข้มงวดกว่าข้อกาํหนดขัน้ตํ่าของสาํนักงาน ก.ล.ต. และ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในเร่ืองการถอืหุ้นของธนาคารที่กาํหนดให้กรรมการอิสระถอืหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของ

จาํนวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อาํนาจควบคุมของธนาคาร ทัง้นี ้ให้นับรวมการถอืหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ด้วย 
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นิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารก าหนด 
 
ธนาคารได้ก าหนดความหมายค านิยามกรรมการอิสระท่ีธนาคารก าหนดไว้ ซึง่เข้มงวดกวา่ข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านกังาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

(2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อ านาจควบคุมของธนาคาร  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวทัง้ในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  ทัง้นี ้
ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของสว่นราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร 

 (3) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา
มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคารหรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือ
เคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร   เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทัง้ในปัจจุบนัและ
ในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม  ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผล
ให้ธนาคารหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของธนาคารหรือ
ตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณ
มลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยง
กนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของธนาคาร และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ  หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี  ซึง่มีผู้สอบ
บญัชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร สงักดัอยู่ เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทัง้ในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 
3
3
3
3
2
3
3 
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(6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทต่อปีจากธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคารและไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้

ด้วย  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทัง้ในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

(7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ

หุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย 

หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน

ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน  ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของธนาคาร หรือบริษัทยอ่ย 

(9) ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของธนาคาร   

ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ข้อท่ี (1) – (9) แล้ว กรรมการ

อิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของธนาคาร   บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร โดยมีการตดัสินใจใน

รูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้  

 อน่ึง นิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกาํหนดไว้เข้มงวดกว่าข้อกาํหนดขัน้ตํ่าของสาํนักงาน ก.ล.ต. และ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในเร่ืองการถอืหุ้นของธนาคารที่กาํหนดให้กรรมการอิสระถอืหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของ

จาํนวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อาํนาจควบคุมของธนาคาร ทัง้นี ้ให้นับรวมการถอืหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ด้วย 
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ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5 : พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการ 
 
 
 ตามท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2558 ได้มีมติอนมุตัิการกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการประจําปี 2558 (ไม่รวมบําเหน็จกรรมการ) จํานวนไม่เกิน 17 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง

คา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ สทิธิประโยชน์โดยทัว่ไป เช่น คา่เบีย้ประกนัชีวิตและค่าเบีย้ประกนัสขุภาพกลุม่ และ

ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (ไม่รวมบําเหน็จกรรมการ) สําหรับปี 

2558 เป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 13,821,397.46 บาท ในสว่นของบําเหน็จกรรมการสาํหรับปี 2558 คณะกรรมการธนาคารได้

ปรับเปลีย่นวิธีการพิจารณาเพ่ือให้บําเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกบัผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการธนาคาร

และผลการดําเนินงานท่ีแท้จริงของธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2559 พิจารณาอนมุตักิารจ่ายบําเหน็จกรรมการสาํหรับการดําเนินงานในปี 2558 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ท่ี 2/2559 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2559 จึงได้พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการและเห็นว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทนเสนอ  

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบ

อ้างอิงกบักลุม่ธนาคารพาณิชย์ท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทัง้ได้พิจารณาถึงอตัราค่าตอบแทนและ

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการ

ปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการในการช่วยให้ธนาคารประสบความสาํเร็จและดําเนินธุรกิจได้อยา่งยัง่ยืน  

 ท่ีประชมุคณะกรรมการธนาคารจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึง่จะจดัให้มีขึน้

ในวนัท่ี 25 เมษายน 2559 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจ่ายบําเหน็จกรรมการสาํหรับการดําเนินงานในปี 2558 ให้แก่กรรมการ

ท่ีมิใช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ จํานวน 9 รายดงันี ้

1.  นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการ  จํานวน 2,000,000 บาท 

2. นางดยันา บนุนาค* กรรมการอิสระ  จํานวน    690,410 บาท 

3.  รศ. มานพ พงศทตั กรรมการอิสระ  จํานวน 1,000,000 บาท 

4.  นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ กรรมการอิสระ  จํานวน 1,000,000 บาท 

5. นายประวิทย์ วรุตบางกรู กรรมการอิสระ  จํานวน 1,000,000 บาท 

6.  นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ กรรมการอิสระ  จํานวน 1,000,000 บาท 

7. นายธานินทร์ จิระสนุทร กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  จํานวน 1,000,000 บาท 

8. นายสรุพล กลุศิริ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  จํานวน 1,000,000 บาท 

9. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร จํานวน 1,000,000 บาท 

* ได้รบัการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ซ่ึงประชมุเมือ่วนัที ่23 เมษายน 2558  

รวมบําเหน็จสาํหรับกรรมการท่ีมใิช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เป็นเงินทัง้สิน้ 9,690,410 บาท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 
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 ตารางเปรียบเทียบบําเหน็จกรรมการ 

ปี 2558 ปี 2557 

บําเหน็จกรรมการสาํหรับผลการดําเนินงานปี 2558 รวม

จํานวน 9,690,410 บาท เสนอจ่ายให้แก่ประธาน

กรรมการ 2 สว่น คิดเป็นเงิน 2,000,000 บาท และ

กรรมการท่ีมิได้เป็นพนกังานของธนาคารหรือบริษัทใน

กลุม่ธุรกิจฯ อีก 8 ราย รายละ 1 สว่น คิดเป็นเงิน 

1,000,000 บาทตอ่ราย 

บําเหน็จกรรมการสาํหรับผลการดําเนินงานปี 2557 รวม

จํานวน 6,570,000 บาท จ่ายให้แก่ประธานกรรมการ 2 

สว่น คิดเป็นเงิน 1,460,000 บาท และกรรมการท่ีมิได้

เป็นพนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ อีก 7 

ราย รายละ 1 สว่น คดิเป็นเงิน 730,000 บาทตอ่ราย 

 

นอกจากนี ้ ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนมุตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการท่ีมิใช่พนกังานของธนาคารหรือ

บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ประจําปี 2559 (ไมร่วมบําเหน็จกรรมการ) จํานวนไมเ่กิน 25 ล้านบาท ซึง่คา่ตอบแทนดงักลา่วจะ

รวมถงึคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุทัง้ในบทบาทของกรรมการธนาคารและกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ย

ตา่งๆ สทิธิประโยชน์โดยทัว่ไป เช่น คา่เบีย้ประกนัชีวติและคา่เบีย้ประกนัสขุภาพกลุม่ และคา่ตอบแทนการเป็นท่ีปรึกษาใน

คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดอตัราคา่ตอบแทนท่ี

สาํคญัตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเสนอดงันี ้

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร  กําหนดจา่ยเป็นรายเดือนตามรายละเอียดดงันี ้

- ประธานกรรมการ   จํานวน 100,000 บาทตอ่เดือน   

- กรรมการ  จํานวน       50,000 บาทตอ่เดือนตอ่ราย   

2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย  กําหนดจ่ายคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ท่ีมาประชมุตาม

รายละเอียดดงันี ้  

- ประธานกรรมการ   จํานวน  45,000 บาทตอ่ครัง้  

          -   กรรมการ จํานวน  30,000 บาทตอ่ครัง้ตอ่ราย   

3. คา่ตอบแทนการเป็นท่ีปรึกษาของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เพ่ือชว่ยเหลอืและให้

คําแนะนําแก่คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ โดยกําหนดจา่ยเป็นรายเดือนตามรายละเอียดดงันี ้

 1) ประธานกรรมการ ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริหารและท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ

ภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการบริหารอีก 3 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการการลงทนุ (2) 

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล และ (3) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคลธุรกิจตลาดทนุ 

เป็นจํานวน 250,000 บาทตอ่เดอืน 

 2) ประธานกรรมการบริหาร ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการภายใต้การกํากบัดแูลของ

คณะกรรมการบริหาร 3 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการสนิเช่ือรายใหญ่และทรัพย์รอขายรายใหญ่ (2) 

คณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิ และ (3) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล เป็นจํานวน 

300,000 บาทตอ่เดือน 
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ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5 : พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการ 
 
 
 ตามท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2558 ได้มีมติอนมุตัิการกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการประจําปี 2558 (ไม่รวมบําเหน็จกรรมการ) จํานวนไม่เกิน 17 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง

คา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ สทิธิประโยชน์โดยทัว่ไป เช่น คา่เบีย้ประกนัชีวิตและค่าเบีย้ประกนัสขุภาพกลุม่ และ

ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (ไม่รวมบําเหน็จกรรมการ) สําหรับปี 

2558 เป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 13,821,397.46 บาท ในสว่นของบําเหน็จกรรมการสาํหรับปี 2558 คณะกรรมการธนาคารได้

ปรับเปลีย่นวิธีการพิจารณาเพ่ือให้บําเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกบัผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการธนาคาร

และผลการดําเนินงานท่ีแท้จริงของธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2559 พิจารณาอนมุตักิารจ่ายบําเหน็จกรรมการสาํหรับการดําเนินงานในปี 2558 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ท่ี 2/2559 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2559 จึงได้พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการและเห็นว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทนเสนอ  

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบ

อ้างอิงกบักลุม่ธนาคารพาณิชย์ท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทัง้ได้พิจารณาถึงอตัราค่าตอบแทนและ

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการ

ปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการในการช่วยให้ธนาคารประสบความสาํเร็จและดําเนินธุรกิจได้อยา่งยัง่ยืน  

 ท่ีประชมุคณะกรรมการธนาคารจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึง่จะจดัให้มีขึน้

ในวนัท่ี 25 เมษายน 2559 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจ่ายบําเหน็จกรรมการสาํหรับการดําเนินงานในปี 2558 ให้แก่กรรมการ

ท่ีมิใช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ จํานวน 9 รายดงันี ้

1.  นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการ  จํานวน 2,000,000 บาท 

2. นางดยันา บนุนาค* กรรมการอิสระ  จํานวน    690,410 บาท 

3.  รศ. มานพ พงศทตั กรรมการอิสระ  จํานวน 1,000,000 บาท 

4.  นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ กรรมการอิสระ  จํานวน 1,000,000 บาท 

5. นายประวิทย์ วรุตบางกรู กรรมการอิสระ  จํานวน 1,000,000 บาท 

6.  นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ กรรมการอิสระ  จํานวน 1,000,000 บาท 

7. นายธานินทร์ จิระสนุทร กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  จํานวน 1,000,000 บาท 

8. นายสรุพล กลุศิริ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  จํานวน 1,000,000 บาท 

9. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร จํานวน 1,000,000 บาท 

* ได้รบัการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ซ่ึงประชมุเมือ่วนัที ่23 เมษายน 2558  

รวมบําเหน็จสาํหรับกรรมการท่ีมใิช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เป็นเงินทัง้สิน้ 9,690,410 บาท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 
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 ตารางเปรียบเทียบบําเหน็จกรรมการ 

ปี 2558 ปี 2557 

บําเหน็จกรรมการสาํหรับผลการดําเนินงานปี 2558 รวม

จํานวน 9,690,410 บาท เสนอจ่ายให้แก่ประธาน

กรรมการ 2 สว่น คิดเป็นเงิน 2,000,000 บาท และ

กรรมการท่ีมิได้เป็นพนกังานของธนาคารหรือบริษัทใน

กลุม่ธุรกิจฯ อีก 8 ราย รายละ 1 สว่น คิดเป็นเงิน 

1,000,000 บาทตอ่ราย 

บําเหน็จกรรมการสาํหรับผลการดําเนินงานปี 2557 รวม

จํานวน 6,570,000 บาท จ่ายให้แก่ประธานกรรมการ 2 

สว่น คิดเป็นเงิน 1,460,000 บาท และกรรมการท่ีมิได้

เป็นพนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ อีก 7 

ราย รายละ 1 สว่น คดิเป็นเงิน 730,000 บาทตอ่ราย 

 

นอกจากนี ้ ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนมุตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการท่ีมิใช่พนกังานของธนาคารหรือ

บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ประจําปี 2559 (ไมร่วมบําเหน็จกรรมการ) จํานวนไมเ่กิน 25 ล้านบาท ซึง่คา่ตอบแทนดงักลา่วจะ

รวมถงึคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุทัง้ในบทบาทของกรรมการธนาคารและกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ย

ตา่งๆ สทิธิประโยชน์โดยทัว่ไป เช่น คา่เบีย้ประกนัชีวติและคา่เบีย้ประกนัสขุภาพกลุม่ และคา่ตอบแทนการเป็นท่ีปรึกษาใน

คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดอตัราคา่ตอบแทนท่ี

สาํคญัตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเสนอดงันี ้

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร  กําหนดจา่ยเป็นรายเดือนตามรายละเอียดดงันี ้

- ประธานกรรมการ   จํานวน 100,000 บาทตอ่เดือน   

- กรรมการ  จํานวน       50,000 บาทตอ่เดือนตอ่ราย   

2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย  กําหนดจ่ายคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ท่ีมาประชมุตาม

รายละเอียดดงันี ้  

- ประธานกรรมการ   จํานวน  45,000 บาทตอ่ครัง้  

          -   กรรมการ จํานวน  30,000 บาทตอ่ครัง้ตอ่ราย   

3. คา่ตอบแทนการเป็นท่ีปรึกษาของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เพ่ือชว่ยเหลอืและให้

คําแนะนําแก่คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ โดยกําหนดจา่ยเป็นรายเดือนตามรายละเอียดดงันี ้

 1) ประธานกรรมการ ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริหารและท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ

ภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการบริหารอีก 3 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการการลงทนุ (2) 

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล และ (3) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคลธุรกิจตลาดทนุ 

เป็นจํานวน 250,000 บาทตอ่เดอืน 

 2) ประธานกรรมการบริหาร ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการภายใต้การกํากบัดแูลของ

คณะกรรมการบริหาร 3 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการสนิเช่ือรายใหญ่และทรัพย์รอขายรายใหญ่ (2) 

คณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิ และ (3) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล เป็นจํานวน 

300,000 บาทตอ่เดือน 
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ตารางเปรียบเทียบอตัราคา่ตอบแทนกรรมการกบัปีท่ีผา่นมา 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 

ปี 2559  (ปีที่เสนอ) ปี 2558 ปี 2557 

ค่าตอบแทน 

รายเดือน  

(บาท) 

ค่าเบีย้

ประชุม 

(บาท/ ครัง้) 

ค่าตอบแทน

รายเดือน 

(บาท) 

ค่าเบีย้

ประชุม 

(บาท/ ครัง้) 

ค่าตอบแทน

รายเดือน 

(บาท) 

ค่าเบีย้

ประชุม 

(บาท/ ครัง้) 

1) คา่ตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 

100,000 

50,000 

 

- 

- 

 

100,000 

50,000 

 

- 

- 

 

100,000 

50,000 

 

- 

- 

2) คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 

- 

- 

 

45,000 

30,000 

 

- 

- 

 

30,000 

20,000 

 

- 

- 

 

30,000 

20,000 

3) คา่ตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาใน

คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ของ 

(1) ประธานกรรมการ 250,000 - 250,000 - 250,000 - 

(2) ประธานกรรมการบริหาร 300,000 - - - - - 

4) คา่บําเหน็จกรรมการ คณะกรรมการธนาคารจะเสนอ

ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมัติ

บํ า เหน็จกรรมการสํ าห รับปี 

2559 

คณะกรรมการธนาคารจะเสนอ

ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจําปี 2559 พิจารณาอนุมัติ

บํ า เหน็จกรรมการสํ าห รับปี 

2558    

อตัราการจ่ายบําเหน็จกรรมการ

เป็นไปตามผลประกอบการของ

ธนาคารในแต่ละปี  โดยให้เป็น

อํ า น า จ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ธน า ค า ร ที่ จ ะ เ ป็ น ผู้ กํ า ห น ด

จํานวนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการ

แต่ละคนต่อไป และเ ม่ือรวม

บํ า เ ห น็ จ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

คา่ตอบแทนกรรมการของทกุคน

ทุกประเภทแล้ว กําหนดให้มี

จํานวนเงินไมเ่กิน 25 ล้านบาท   

 

ทัง้นี ้ อตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการธนาคารรายเดือนสาํหรับปี 2559 ท่ีเสนอข้างต้นเทา่กบัอตัราคา่ตอบแทน

คณะกรรมการธนาคารรายเดือนในปี 2557 และ 2558 สว่นอตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ยในรูปเบีย้ประชมุท่ีจ่าย

เป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ท่ีมาประชมุนัน้ คณะกรรมการธนาคารได้เสนอให้ปรับเพ่ิมขึน้จากปี 2557 และ 2558 เพ่ือให้

เหมาะสมกบัขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีคณะกรรมการชดุยอ่ยได้รับมอบหมาย 

สาํหรับอตัราคา่ตอบแทนประธานกรรมการท่ีกําหนดไว้สงูกวา่กรรมการคนอ่ืนนัน้ คณะกรรมการธนาคาร

พิจารณาแล้วเห็นวา่มีความเหมาะสม เน่ืองจากประธานกรรมการเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทสาํคญัในการดแูลและสนบัสนนุให้

คณะกรรมการธนาคารสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อยา่งเต็มท่ีตามทิศทางและกลยทุธ์ท่ีกําหนดไว้เพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

ธนาคารและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

27 

 

 

ในสว่นของบําเหน็จกรรมการสาํหรับการดําเนินงานในปี 2559 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ท่ีประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 พิจารณาอนมุตัิอีกครัง้หนึง่ เพ่ือให้บําเหน็จกรรมการมคีวามสอดคล้องกบัผลการปฏิบตัิ

หน้าท่ีของคณะกรรมการธนาคารและผลการดําเนินงานท่ีแท้จริงของธนาคาร 

หมายเหต ุ 1)  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจําจากธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ในฐานะพนกังาน

จะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ และบําเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการของธนาคาร  

 2) ธนาคารไมม่ีการเสนอสทิธิประโยชน์อ่ืนๆ ให้แกก่รรมการเป็นการเฉพาะ 
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ตารางเปรียบเทียบอตัราคา่ตอบแทนกรรมการกบัปีท่ีผา่นมา 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 

ปี 2559  (ปีที่เสนอ) ปี 2558 ปี 2557 

ค่าตอบแทน 

รายเดือน  

(บาท) 

ค่าเบีย้

ประชุม 

(บาท/ ครัง้) 

ค่าตอบแทน

รายเดือน 

(บาท) 

ค่าเบีย้

ประชุม 

(บาท/ ครัง้) 

ค่าตอบแทน

รายเดือน 

(บาท) 

ค่าเบีย้

ประชุม 

(บาท/ ครัง้) 

1) คา่ตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 

100,000 

50,000 

 

- 

- 

 

100,000 

50,000 

 

- 

- 

 

100,000 

50,000 

 

- 

- 

2) คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 

- 

- 

 

45,000 

30,000 

 

- 

- 

 

30,000 

20,000 

 

- 

- 

 

30,000 

20,000 

3) คา่ตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาใน

คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ของ 

(1) ประธานกรรมการ 250,000 - 250,000 - 250,000 - 

(2) ประธานกรรมการบริหาร 300,000 - - - - - 

4) คา่บําเหน็จกรรมการ คณะกรรมการธนาคารจะเสนอ

ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมัติ

บํ า เหน็จกรรมการสํ าห รับปี 

2559 

คณะกรรมการธนาคารจะเสนอ

ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจําปี 2559 พิจารณาอนุมัติ

บํ า เหน็จกรรมการสํ าห รับปี 

2558    

อตัราการจ่ายบําเหน็จกรรมการ

เป็นไปตามผลประกอบการของ

ธนาคารในแต่ละปี  โดยให้เป็น

อํ า น า จ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ธน า ค า ร ที่ จ ะ เ ป็ น ผู้ กํ า ห น ด

จํานวนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการ

แต่ละคนต่อไป และเ ม่ือรวม

บํ า เ ห น็ จ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

คา่ตอบแทนกรรมการของทกุคน

ทุกประเภทแล้ว กําหนดให้มี

จํานวนเงินไมเ่กิน 25 ล้านบาท   

 

ทัง้นี ้ อตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการธนาคารรายเดือนสาํหรับปี 2559 ท่ีเสนอข้างต้นเทา่กบัอตัราคา่ตอบแทน

คณะกรรมการธนาคารรายเดือนในปี 2557 และ 2558 สว่นอตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ยในรูปเบีย้ประชมุท่ีจ่าย

เป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ท่ีมาประชมุนัน้ คณะกรรมการธนาคารได้เสนอให้ปรับเพ่ิมขึน้จากปี 2557 และ 2558 เพ่ือให้

เหมาะสมกบัขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีคณะกรรมการชดุยอ่ยได้รับมอบหมาย 

สาํหรับอตัราคา่ตอบแทนประธานกรรมการท่ีกําหนดไว้สงูกวา่กรรมการคนอ่ืนนัน้ คณะกรรมการธนาคาร

พิจารณาแล้วเห็นวา่มีความเหมาะสม เน่ืองจากประธานกรรมการเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทสาํคญัในการดแูลและสนบัสนนุให้

คณะกรรมการธนาคารสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อยา่งเต็มท่ีตามทิศทางและกลยทุธ์ท่ีกําหนดไว้เพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

ธนาคารและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
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ในสว่นของบําเหน็จกรรมการสาํหรับการดําเนินงานในปี 2559 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ท่ีประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 พิจารณาอนมุตัิอีกครัง้หนึง่ เพ่ือให้บําเหน็จกรรมการมคีวามสอดคล้องกบัผลการปฏิบตัิ

หน้าท่ีของคณะกรรมการธนาคารและผลการดําเนินงานท่ีแท้จริงของธนาคาร 

หมายเหต ุ 1)  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจําจากธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ในฐานะพนกังาน

จะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ และบําเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการของธนาคาร  

 2) ธนาคารไมม่ีการเสนอสทิธิประโยชน์อ่ืนๆ ให้แกก่รรมการเป็นการเฉพาะ 
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ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกําหนด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาํหรับปี 2559   
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดัและข้อบงัคบัของธนาคารข้อ 36 (5) และข้อ 39 ซึง่

กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของธนาคารทกุปี และโดยการเสนอแนะจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ท่ี 2/2559 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้พิจารณาแล้วจึง

มีมตเิห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้

ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2559 โดยเสนอให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอ

บีเอเอส จํากดั ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้ 

  รายนาม   เลขที่ใบอนุญาต   จาํนวนปีที่สอบบัญชีให้ธนาคาร 

           นางอณุากร         พฤฒิธาดา           3257    1 

              นางสาวสกณุา     แย้มสกลุ                        4906    - 

  นายบญุเลศิ        กมลชนกกลุ          5339                 - 

เป็นบริษัทผู้สอบบญัชีธนาคาร ด้วยเหตผุลเน่ืองจากมีความเป็นอิสระและมีความพร้อมในการรับงานเป็นผู้สอบบญัชีของ

ธนาคารและบริษัทยอ่ย ซึง่ผู้สอบบญัชีและทีมงานมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เก่ียวกบัการดาํเนินงานและ

มาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทนุเป็นอยา่งด ี ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้รับความ

เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. และธนาคารแหง่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้ ทํา

การตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของธนาคาร และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่

สามารถปฏิบตังิานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั สามารถจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของ

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั แทนได้  

             ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ราย ตลอดจนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ไมม่คีวามสมัพนัธ์หรือ

รายการท่ีอาจกอ่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัธนาคาร/ บริษัทยอ่ย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

กบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด    

สาํหรับคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีสาํหรับปี 2559 ท่ีประชมุคณะกรรมการธนาคารได้มีมตเิห็นชอบกบั

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณากําหนดคา่สอบบญัชีเป็น

จํานวน 6,470,000 บาท ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

(หนว่ย : บาท) 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2559 

 

ปี 2558 

 

เปลี่ยนแปลงจาก 

ปี 2558 

  - คา่สอบบญัชีธนาคาร  6,020,000 5,550,000 470,000 

  - คา่ตรวจสอบเพ่ือจดัทํารายงานพิเศษตามข้อกําหนดของ 

     ธนาคารแหง่ประเทศไทย  

- 400,000 -400,000 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 
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ค่าสอบบัญช ี ปี 2559 

 

ปี 2558 

 

เปลี่ยนแปลงจาก 

ปี 2558 

  - คา่ตรวจสอบธุรกรรมการให้บริการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ 450,000 450,000 - 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 6,470,000 6,400,000 70,000 

 

ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีสาํหรับปี 2559 ท่ีเสนอข้างต้นจํานวน 6,470,000 บาท เพ่ิมขึน้จากคา่สอบบญัชีสาํหรับปี 2558 

ซึง่ธนาคารจ่ายให้กบับริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ในจํานวน 70,000 บาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึน้

ร้อยละ 1 ซึง่ท่ีประชมุคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นวา่มคีวามเหมาะสมสอดคล้องกบัธุรกิจของธนาคารท่ีมี

ความซบัซ้อนมากขึน้และปริมาณธุรกรรมของธนาคารท่ีเพ่ิมขึน้ 

นอกจากนี ้  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยของธนาคาร 

จํานวน 13 แหง่ ได้แก ่

(หนว่ย : บาท) 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ปี 2559 

 

ปี 2558 

 

เปลี่ยนแปลงจาก 

ปี 2558 

1. บริษัทหลกัทรัพย์  เคเคเทรด จํากดั 1,100,000 1,080,000 20,000 

2. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จํากดั 490,000 470,000 20,000 

3. บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน)  270,000 250,000 20,000 

4. บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน)  1,570,000 1,550,000 20,000 

5.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 1   140,000 150,000 -10,000 

6.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 2 240,000 250,000 -10,000 

7.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 3  240,000 250,000 -10,000 

8.  กองทนุรวมไทยรีสตรัคเจอร่ิง  290,000 300,000 -10,000 

9.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี พร๊อพเพอร์ตี ้1 - 150,000 -150,000 

10.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี พร๊อพเพอร์ตี ้3 130,000 150,000 -20,000 

11. กองทนุบางกอกแคปปิตอล 540,000 550,000 -10,000 

12. กองทนุแกมมา่แคปปิตอล  440,000 450,000 -10,000 

13.  บริษัท สาํนกักฎหมายเอราวณั จํากดั  130,000 200,000 -70,000 

14.  บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลลอ็ปเมนท์ จํากดั  560,000 540,000 20,000 

รวม 6,140,000 6,340,000 -200,000 

 

สาํหรับคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีในปีท่ีผา่นมา นอกจากคา่สอบบญัชีแล้ว ธนาคารและบริษัทยอ่ยยงัได้จา่ย

คา่ตอบแทนสาํหรับงานบริการอ่ืนให้กบับริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั จํานวนเงินรวม 2.63 ล้านบาท 

โดยไมม่ีคา่ตอบแทนท่ีจะต้องจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัให้บริการไมแ่ล้วเสร็จ  
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ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกําหนด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาํหรับปี 2559   
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดัและข้อบงัคบัของธนาคารข้อ 36 (5) และข้อ 39 ซึง่

กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของธนาคารทกุปี และโดยการเสนอแนะจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ท่ี 2/2559 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้พิจารณาแล้วจึง

มีมตเิห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้

ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2559 โดยเสนอให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอ

บีเอเอส จํากดั ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้ 

  รายนาม   เลขที่ใบอนุญาต   จาํนวนปีที่สอบบัญชีให้ธนาคาร 

           นางอณุากร         พฤฒิธาดา           3257    1 

              นางสาวสกณุา     แย้มสกลุ                        4906    - 

  นายบญุเลศิ        กมลชนกกลุ          5339                 - 

เป็นบริษัทผู้สอบบญัชีธนาคาร ด้วยเหตผุลเน่ืองจากมีความเป็นอิสระและมีความพร้อมในการรับงานเป็นผู้สอบบญัชีของ

ธนาคารและบริษัทยอ่ย ซึง่ผู้สอบบญัชีและทีมงานมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เก่ียวกบัการดาํเนินงานและ

มาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทนุเป็นอยา่งด ี ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้รับความ

เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. และธนาคารแหง่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้ ทํา

การตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของธนาคาร และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่

สามารถปฏิบตังิานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั สามารถจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของ

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั แทนได้  

             ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ราย ตลอดจนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ไมม่คีวามสมัพนัธ์หรือ

รายการท่ีอาจกอ่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัธนาคาร/ บริษัทยอ่ย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

กบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด    

สาํหรับคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีสาํหรับปี 2559 ท่ีประชมุคณะกรรมการธนาคารได้มีมตเิห็นชอบกบั

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณากําหนดคา่สอบบญัชีเป็น

จํานวน 6,470,000 บาท ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

(หนว่ย : บาท) 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2559 

 

ปี 2558 

 

เปลี่ยนแปลงจาก 

ปี 2558 

  - คา่สอบบญัชีธนาคาร  6,020,000 5,550,000 470,000 

  - คา่ตรวจสอบเพ่ือจดัทํารายงานพิเศษตามข้อกําหนดของ 

     ธนาคารแหง่ประเทศไทย  

- 400,000 -400,000 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 
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ค่าสอบบัญช ี ปี 2559 

 

ปี 2558 

 

เปลี่ยนแปลงจาก 

ปี 2558 

  - คา่ตรวจสอบธุรกรรมการให้บริการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ 450,000 450,000 - 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 6,470,000 6,400,000 70,000 

 

ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีสาํหรับปี 2559 ท่ีเสนอข้างต้นจํานวน 6,470,000 บาท เพ่ิมขึน้จากคา่สอบบญัชีสาํหรับปี 2558 

ซึง่ธนาคารจ่ายให้กบับริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ในจํานวน 70,000 บาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึน้

ร้อยละ 1 ซึง่ท่ีประชมุคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นวา่มคีวามเหมาะสมสอดคล้องกบัธุรกิจของธนาคารท่ีมี

ความซบัซ้อนมากขึน้และปริมาณธุรกรรมของธนาคารท่ีเพ่ิมขึน้ 

นอกจากนี ้  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยของธนาคาร 

จํานวน 13 แหง่ ได้แก ่

(หนว่ย : บาท) 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ปี 2559 

 

ปี 2558 

 

เปลี่ยนแปลงจาก 

ปี 2558 

1. บริษัทหลกัทรัพย์  เคเคเทรด จํากดั 1,100,000 1,080,000 20,000 

2. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จํากดั 490,000 470,000 20,000 

3. บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน)  270,000 250,000 20,000 

4. บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน)  1,570,000 1,550,000 20,000 

5.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 1   140,000 150,000 -10,000 

6.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 2 240,000 250,000 -10,000 

7.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 3  240,000 250,000 -10,000 

8.  กองทนุรวมไทยรีสตรัคเจอร่ิง  290,000 300,000 -10,000 

9.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี พร๊อพเพอร์ตี ้1 - 150,000 -150,000 

10.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี พร๊อพเพอร์ตี ้3 130,000 150,000 -20,000 

11. กองทนุบางกอกแคปปิตอล 540,000 550,000 -10,000 

12. กองทนุแกมมา่แคปปิตอล  440,000 450,000 -10,000 

13.  บริษัท สาํนกักฎหมายเอราวณั จํากดั  130,000 200,000 -70,000 

14.  บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลลอ็ปเมนท์ จํากดั  560,000 540,000 20,000 

รวม 6,140,000 6,340,000 -200,000 

 

สาํหรับคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีในปีท่ีผา่นมา นอกจากคา่สอบบญัชีแล้ว ธนาคารและบริษัทยอ่ยยงัได้จา่ย

คา่ตอบแทนสาํหรับงานบริการอ่ืนให้กบับริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั จํานวนเงินรวม 2.63 ล้านบาท 

โดยไมม่ีคา่ตอบแทนท่ีจะต้องจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัให้บริการไมแ่ล้วเสร็จ  
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ประวัติผู้สอบบัญช ี(1) 

 

ชื่อ-นามสกุล นางอุณากร พฤฒธิาดา 

 

สถานะทางธุรกิจ หุ้นสว่น  

การศึกษา สถาบนัการศกึษา : New York University, U.S.A. 

ปริญญาและสาขาท่ีสาํเร็จการศกึษา : ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงูทางวิชาชีพ (CPA Module) 

 

สถาบนัการศกึษา : New York University, U.S.A.  

ปริญญาและสาขาท่ีสาํเร็จการศกึษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เอกวิชา Computer 

Application and Information Systems (ด้วยระดบั

คะแนนดีเดน่) 

 

สถาบนัการศกึษา : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ปริญญาและสาขาท่ีสาํเร็จการศกึษา : ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

 สาขาการบญัชี  (ด้วยคะแนนอนัดบัหนึง่) 

 

สถาบนัการศกึษา : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ปริญญาและสาขาท่ีสาํเร็จการศกึษา : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

 สาขาการบญัชี  (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง่) 

สมาชิกในองค์กร

วิชาชพี 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

- สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ (เดิมช่ือสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีแหง่ประเทศ

ไทย) 

- American Institute of Certified Public Accountants  (AICPA) 

- สมาคมหอการค้าไทย 

- สมาคมนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย์ 
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ประสบการณ์การ

ทาํงานที่เกี่ยวข้อง 

 

- ดํารงตําแหน่งหุ้นสว่นท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบสถาบนั

การเงิน เน่ืองจากมีประสบการณ์ทํางานอย่างกว้างขวางในอตุสาหกรรมการธนาคารและตลาด

เงิน  

- เคยเป็นประธานฝ่ายการเงินของธนาคารแสตนดาร์ตชาร์เตอร์ สาขากรุงเทพ และเคยเป็นผู้ นําทีม

ให้คําปรึกษาการนํามาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ ฉบบัท่ี 39 มาใช้กับธนาคารกรุงศรี

อยธุยา จํากดั (มหาชน) และธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

- ดํารงตําแหน่งประธานคณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศของสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์  

- เป็นตวัแทนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ในการร่วมงานกบัธนาคารแห่ง

ประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยในการนํามาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมา

ใช้ในการธนาคารและตลาดเงิน  

- ประธานของ Asia-oceanean Standard Setter Group Thailand (Thai AOSSG) แห่งประเทศ

ไทย ท่ีทํางานร่วมกบั Asia-oceanean Standard Setter Group ในตา่งประเทศ 

- เป็นตวัแทนของสภาวิชาชีพบญัชีในการติดตามความก้าวหน้าในเร่ืองของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหวา่งประเทศบนรากฐานของมาตรฐานการบญัชีในภมูิภาคเอเชียและโอเชียเนีย 
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ประสบการณ์การ

ทาํงานที่เกี่ยวข้อง 

 

- ดํารงตําแหน่งหุ้นสว่นท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบสถาบนั

การเงิน เน่ืองจากมีประสบการณ์ทํางานอย่างกว้างขวางในอตุสาหกรรมการธนาคารและตลาด

เงิน  

- เคยเป็นประธานฝ่ายการเงินของธนาคารแสตนดาร์ตชาร์เตอร์ สาขากรุงเทพ และเคยเป็นผู้ นําทีม

ให้คําปรึกษาการนํามาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ ฉบบัท่ี 39 มาใช้กับธนาคารกรุงศรี

อยธุยา จํากดั (มหาชน) และธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

- ดํารงตําแหน่งประธานคณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศของสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์  

- เป็นตวัแทนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ในการร่วมงานกบัธนาคารแห่ง

ประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยในการนํามาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมา

ใช้ในการธนาคารและตลาดเงิน  

- ประธานของ Asia-oceanean Standard Setter Group Thailand (Thai AOSSG) แห่งประเทศ

ไทย ท่ีทํางานร่วมกบั Asia-oceanean Standard Setter Group ในตา่งประเทศ 

- เป็นตวัแทนของสภาวิชาชีพบญัชีในการติดตามความก้าวหน้าในเร่ืองของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหวา่งประเทศบนรากฐานของมาตรฐานการบญัชีในภมูิภาคเอเชียและโอเชียเนีย 
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ประวัติผู้สอบบัญชีประวัติผ้สอบบัญชีประวัติผู้สอบบัญชีู (2)

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสกุณา แย้มสกุล

สถานะทางธุรกิจ หุ้นสว่น

การศึกษา สถาบนัการศกึษา :                            มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ปริญญาและสาขาท่ีสาํเร็จการศกึษา : ปริญญาตรีทางด้านการบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)

สมาชิกในองค์กร

วิชาชพี

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

- สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์

ประสบการณ์การ

ทาํงานที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทํางานในธุรกิจด้านการเงินมานานกว่า 21 ปี โดยมีความเช่ียวชาญในด้านการ

ธนาคารและตลาดทนุ 

- มีประสบการณ์ทํางานอยา่งกว้างขวางในด้านการตรวจสอบบญัชีและให้คําปรึกษาทางธุรกิจกบั

บริษัทมากมายทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ และมีสว่นร่วมในการตรวจสอบสภาพผลการ

ดําเนินงานและขัน้ตอนการเข้าซือ้กิจการตา่งๆ 
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มาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ในหวัข้ออสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
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เคร่ืองมือทางการเงิน
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ประวัติผู้สอบบัญช ี(3) 

 

ชื่อ-นามสกุล นายบุญเลิศ กมลชนกกุล 

 

 

 

 

สถานะทางธุรกิจ หุ้นสว่น  

การศึกษา สถาบนัการศกึษา :                        Association of Accounting Technicians 

                                                                      London Chamber of Commerce ประเทศองักฤษ 

ปริญญาและสาขาท่ีสาํเร็จการศกึษา :  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงูด้านวิชาบญัชี  
 

สถาบนัการศกึษา :                                Association of Accounting Technicians 

                                                                       London Chamber of Commerce ประเทศองักฤษ 

ปริญญาและสาขาท่ีสาํเร็จการศกึษา :       ประกาศนียบตัรวชิาชีพด้านการบญัชี  
 

สถาบนัการศกึษา :        มหาวิทยาลยั Herriot – Watt ประเทศองักฤษ 

ปริญญาและสาขาท่ีสาํเร็จการศกึษา : ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ 

 

สถาบนัการศกึษา :        มหาวิทยาลยั De Montfort – ประเทศองักฤษ 

ปริญญาและสาขาท่ีสาํเร็จการศกึษา : ปริญญาตรีด้านการบญัชีและการเงิน (เกียรตินิยมอนัดบั

หนึง่) 

สมาชิกในองค์กร

วิชาชพี 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

- สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ประสบการณ์การ

ทาํงานที่เกี่ยวข้อง 

 

- มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบสถาบนัการเงินมาเป็นเวลากวา่ 22 ปี โดยมีความเช่ียวชาญ

ในด้านการตรวจสอบด้านการบริหารเงินรวมถงึสญัญาอนพุนัธ์ทางการเงิน 

- ให้คําปรึกษาทางเทคนิคในประเด็นเก่ียวกบัการบญัชี ทัง้มาตรฐานการบญัชีไทย(TAS)และ

มาตรฐานการบญัชีตา่งประเทศ(IAS) 

- เป็นผู้ ฝึกอบรมทัง้การบญัชีแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ การบญัชีสาํหรับเคร่ืองมือทาง

การเงิน สญัญาซือ้ขายทางการเงินลว่งหน้า ความเสีย่ง และการควบคมุกองการเงิน 
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ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 7 : พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

ข้อมลูเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ทกุประเภทและรูปแบบ (รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะหุ้นกู้ ด้อยสทิธิหรือไมด้่อยสทิธิ มี

ประกนัหรือไมม่ีประกนั หุ้นกู้ ระยะสัน้หรือหุ้นกู้หมนุเวยีนระยะสัน้ หุ้นกู้อนพุนัธ์ หุ้นกู้ ท่ีผู้ ถือ

หุ้นกู้มีภาระผกูพนั และหุ้นกู้ ด้อยสทิธิเพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุประเภทท่ี 2 ทัง้ในลกัษณะท่ีเป็น

โครงการหรือมใิช่โครงการ) ตามความเหมาะสมของตลาดในขณะท่ีธนาคารประสงค์จะออก

หุ้นกู้ประเภทนัน้ๆ 

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   จดัให้มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ตามประเภทท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือกฎหมาย ประกาศ หรือ

กฎเกณฑ์ใดๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีกําหนดไว้ให้ต้องมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ 

มลูคา่รวมของหุ้นกู้ จํานวนเงินต้นคงค้างแตล่ะขณะไมเ่กิน 100,000,000,000 บาท (หนึง่แสนล้านบาท) โดยนบั

รวมหุ้นกู้ ท่ีออกแตย่งัไมค่รบกําหนดไถ่ถอน โดยสามารถออกเป็นเงินบาทหรือเงินสกลุ

ตา่งประเทศอ่ืนซึง่มมีลูคา่เทียบเทา่กนั 

อายตุราสาร  ไมเ่กิน 15 ปี 

การเสนอขาย  เสนอขายภายในประเทศ และ/ หรือตา่งประเทศ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/ หรือผู้ลงทนุ

สถาบนั และ/ หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/ หรือผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง ไมว่า่ทัง้จํานวน เต็ม

จํานวน หรือเพียงบางสว่น โดยจะออกและเสนอขายเป็นชดุเดียวหรือหลายชดุ และ/ หรือใน

คราวเดียวหรือหลายคราว และ/ หรือเป็นโครงการหรือไมเ่ป็นโครงการก็ได้ และ/ หรือใน

ลกัษณะหมนุเวียน (Revolving Basis) และอาจออกและเสนอขายแยกตา่งหาก หรือควบกบั 

หรือพร้อมกบัหลกัทรัพย์อ่ืนก็ได้ ตามประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. และ/ หรือกฎระเบียบท่ี

เก่ียวข้องท่ีมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

การไถ่ถอนก่อนครบกําหนด ผู้ ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไมม่ีสทิธิขอให้ธนาคารไถถ่อนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด และธนาคารอาจมี

หรือไมม่ีสทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด ทัง้นี ้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ ท่ี

จะออกและเสนอขายในแตล่ะครัง้ 

รายละเอียดเก่ียวกบัการมอบอํานาจท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

 ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแตล่ะคราว ธนาคารจําเป็นท่ีจะต้องพิจารณาตดัสนิใจเก่ียวกบักําหนดเวลาท่ี

เหมาะสม เพ่ือให้ได้จํานวนและต้นทนุภายในกรอบท่ีธนาคารต้องการ ซึง่ในบางสภาวะ ตลาดอาจจะมีความผนัผวนสงู จึง

มีความจําเป็นต้องอาศยัการตดัสนิใจท่ีรวดเร็ว ดงันัน้เพ่ือความคลอ่งตวัในการดาํเนินงาน ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจงึสมควร

อนมุตัิการมอบอํานาจให้คณะกรรมการธนาคาร รวมถงึบคุคลหรือคณะบคุคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ

ธนาคาร เป็นผู้ กําหนดรายละเอียดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นกู้  เชน่ ประเภท ชนิด จํานวนหุ้นกู้ ท่ีออกในแตล่ะคราว อาย ุ

วิธีการจดัสรร วิธีการเสนอขาย มลูคา่ท่ีตราไว้ ราคาขายตอ่หนว่ย และอตัราดอกเบีย้ เป็นต้น ตลอดจนจดัหาและแตง่ตัง้

บคุคลอ่ืนใดๆ ท่ีกฎหมาย กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ กําหนดให้ต้องมี หรือแตง่ตัง้ หรือกรณีอ่ืนใด

ท่ีเห็นสมควร รวมทัง้มีอํานาจในการมอบอํานาจให้บคุคลหนึง่บคุคลใดเข้าตดิตอ่ เจรจา ตกลง เข้าทํา ลงนาม แก้ไขใน

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6 
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สญัญาและเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ดําเนินการตา่งๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัหุ้นกู้  โดยให้แจ้งผล

การออกหุ้นกู้ให้คณะกรรมการธนาคารหรือบคุคลหรือคณะบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารทราบ 
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วิธีการจดัสรร วิธีการเสนอขาย มลูคา่ท่ีตราไว้ ราคาขายตอ่หนว่ย และอตัราดอกเบีย้ เป็นต้น ตลอดจนจดัหาและแตง่ตัง้

บคุคลอ่ืนใดๆ ท่ีกฎหมาย กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ กําหนดให้ต้องมี หรือแตง่ตัง้ หรือกรณีอ่ืนใด

ท่ีเห็นสมควร รวมทัง้มีอํานาจในการมอบอํานาจให้บคุคลหนึง่บคุคลใดเข้าตดิตอ่ เจรจา ตกลง เข้าทํา ลงนาม แก้ไขใน
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สญัญาและเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ดําเนินการตา่งๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัหุ้นกู้  โดยให้แจ้งผล

การออกหุ้นกู้ให้คณะกรรมการธนาคารหรือบคุคลหรือคณะบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารทราบ 
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ประวัตกิรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (1)  
ชื่อ-นามสกุล นางดัยนา บุนนาค  

ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 64 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

การศึกษา -  Master of Business Administration 

   University of Texas, Austin, U.S.A. 

-  เศรษฐศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -  Director Certification Program Update (DCPU 5/2015)  

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 4/2013)   

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 11/2011 

   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.)  

-  Role of the Compensation Committee (RCC 11/2010) 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

-  Director Certification Program (DCP 4/2000) 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  หลกัสตูรอบรมด้านกฎหมายและจรรยาบรรณผู้จดัการกองทนุ รุ่นท่ี 1/2539 ทบทวน รุ่นท่ี 7/2548  

   ทบทวน รุ่นท่ี 11 (2/2550) และทบทวน รุ่นท่ี 15 (2/2552) 

   สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 23  เมษายน 2558 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 

การถอืหุ้นในธนาคาร 

(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558) 

ไมม่ี 

(การถือหุ้นในธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจด

ทะเบียนอื่น 

ไมม่ี   

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื่น 

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 แห่ง คอื  

ก.พ. 2559 -  

ปัจจบุนั 

พ.ย. 2558 -  

ปัจจบุนั 

มี.ค.2558 - 

ปัจจบุนั        

2557 – ปัจจบุนั        

2555 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการคณะกรรมการบรูณาการ

ระบบบําเหน็จบํานาญ 

อนกุรรมการการลงทนุ 

 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

 

ประธานคณะกรรมการกํากบัและตรวจสอบ 

กรรมการ 

 

กระทรวงการคลงั 

 

กองทนุการออมแหง่ชาต ิ

 

การไฟฟ้านครหลวง 

 

บริษัท ไทยสมทุรประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ไทยสมทุรประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 
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การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื่น 

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ต่อ) 

 

 

2555 – ปัจจบุนั  

 

ท่ีปรึกษาอธิการบดแีละ 

รองประธานคณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 

2555 – ปัจจบุนั 

 

 

2555 – ปัจจบุนั 

 

 

2548 – ปัจจบุนั 

กรรมการพิจารณากําหนดแนวทางการ

กํากบัการลงทนุประกอบธุรกิจอ่ืนของ

บริษัทประกนัภยั 

กรรมการพิจารณาร่างประกาศ 

คณะกรรมการกํากบัและสง่เสริม 

การประกอบธุรกิจประกนัภยั  

กรรมการ 

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัและ 

สง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

(คปภ.) 

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัและ 

สง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

(คปภ.) 

บริษัท บหุลนับรีุ จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่

แข่งขนั/ เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของ

ธนาคารที่อาจทาํให้เกดิความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมม่ี   

ประสบการณ์การทาํงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ค. -  พ.ย.  2557 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้านครหลวง 

2553 – 2555 กรรมการ  บริษัท ไทยสมทุรประกนัชีวิต จํากดั 

2550 – 2553 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไทยสมทุรประกนัชีวติ จํากดั 

2535 – 2549 กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  กสกิรไทย  จํากดั 

2520 – 2535 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ภทัรธนกิจ จํากดั 

2552 – 2557 

 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์  

2553 – 2557 ประธานคณะกรรมการวินยับคุคลากร

ในธุรกิจตลาดทนุ 

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์  

2555 – 2556 

 

 

ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์

เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์

ประเภทตราสารหนีแ้ละศกุกู 

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์  

 

2555 – 2556 

 

 

 

2553 – 2556 

 

 

2553 – 2555 

 

ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์

เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์

ประเภทตราสารอนพุนัธ์หรือท่ีมีอนพุนัธ์

แฝงหรือตราสารท่ีซบัซ้อน 

คณะทํางานพิจารณาหลกัเกณฑ์การ

ยอมรับสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

หลกัทรัพย์เป็นองค์กรกํากบัดแูลตนเอง 

ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์

เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์

ประเภทตราสารหนี ้

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์ 

37



38 

 

 

ประสบการณ์การทาํงาน (ต่อ)  2553 – 2555 

 

 

2553 – 2555 

 

 

 

2553 – 2555 

 

 

2549 - 2553 

 

2551 -  2552 

ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์

เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์

ประเภทศกุกู 

ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์

เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์

ประเภทตราสารทนุและการบริหารกิจการ

ท่ีออกหลกัทรัพย์ 

ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์

เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์

ประเภทตราสารอนพุนัธ์หรือท่ีมีอนพุนัธ์แฝง 

ประธานคณะกรรมการวินยั 

 

คณะกรรมการแนวปฏิบตัิท่ีดใีนการ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์  

 

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์  

 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์  

 

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

วาระที่มีส่วนได้เสียในการ

ประชุมผู้ถอืหุ้นครัง้นี ้

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร     7 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ 6 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    5 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ 5 ครัง้ 

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558*    -  ครัง้  เข้าร่วมประชมุ -  ครัง้ 
 * นางดยันา บนุนาค ได้รบัการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการของธนาคารตามมติทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ซ่ึงประชมุเมือ่วนัที ่23 เมษายน 2558  

 

ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 

การถอืหุ้นในธนาคาร 

  - จํานวนหุ้น (หุ้น) 

  - สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด (ร้อยละ) 

 

ไม่มี 

ไม่มี 

ระบุการมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในลกัษณะดงัต่ อไปนี ้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม หรือ 

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา 

(1)  เป็ น/ ไม ่เป็ น กรรมการท่ีมีส ่วนร่ วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้ าง  หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

 

 

ไม่เป็น 

(2)  เป็ น/ ไม ่เป็ น ผู้  ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช ่น ผู้  สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

(3)  ม/ี ไมม่ี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ  

      (เช่น การซือ้/ขาย วตัถดุิบ/สนิค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยมืเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการด้วย  

 

ไม่มี 
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ประสบการณ์การทาํงาน (ต่อ)  2553 – 2555 

 

 

2553 – 2555 

 

 

 

2553 – 2555 

 

 

2549 - 2553 

 

2551 -  2552 

ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์

เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์

ประเภทศกุกู 

ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์

เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์

ประเภทตราสารทนุและการบริหารกิจการ

ท่ีออกหลกัทรัพย์ 

ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์

เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์

ประเภทตราสารอนพุนัธ์หรือท่ีมีอนพุนัธ์แฝง 

ประธานคณะกรรมการวินยั 

 

คณะกรรมการแนวปฏิบตัิท่ีดใีนการ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์  

 

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์  

 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์  

 

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

วาระที่มีส่วนได้เสียในการ

ประชุมผู้ถอืหุ้นครัง้นี ้

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร     7 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ 6 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    5 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ 5 ครัง้ 

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558*    -  ครัง้  เข้าร่วมประชมุ -  ครัง้ 
 * นางดยันา บนุนาค ได้รบัการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการของธนาคารตามมติทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ซ่ึงประชมุเมือ่วนัที ่23 เมษายน 2558  

 

ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 

การถอืหุ้นในธนาคาร 

  - จํานวนหุ้น (หุ้น) 

  - สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด (ร้อยละ) 

 

ไม่มี 

ไม่มี 

ระบุการมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในลกัษณะดงัต่ อไปนี ้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม หรือ 

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา 

(1)  เป็ น/ ไม ่เป็ น กรรมการท่ีมีส ่วนร่ วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้ าง  หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

 

 

ไม่เป็น 

(2)  เป็ น/ ไม ่เป็ น ผู้  ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช ่น ผู้  สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

(3)  ม/ี ไมม่ี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ  

      (เช่น การซือ้/ขาย วตัถดุิบ/สนิค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยมืเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการด้วย  

 

ไม่มี 
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ประวัตกิรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (2) 
ชื่อ-นามสกุล รศ. มานพ  พงศทัต 

ตาํแหน่งปัจจุบนั : 

 

กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

อายุ 75 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

การศึกษา -  Master of Regional Planning  

   Institute of Social Studies, The Netherlands    

-  Master of Architecture 

   Kansas State University, U.S.A.       

-  สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต         

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -  Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 1/2011) 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

-  Director Certification Program (DCP 150/2011) 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

-  Role of The Compensation Committee (RCC 8/2009) 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

-  Role of the Chairman Program (RCP 17/2007) 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

-  Audit Committee Program (ACP 10/2005) 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

-  Director Accreditation Program  (DAP 8/2004)  

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 21 มิถนุายน 2547 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 11 ปี 10 เดือน 

การถอืหุ้นในธนาคาร 

(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558) 

100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.0118 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

(การถือหุ้นในธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท         

จดทะเบียนอื่น 
1 แห่ง คอื 
2547 - ปัจจบุนั 

 
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื่น 

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
4 แห่ง คอื 
2555 - ปัจจบุนั 
 
2549 - ปัจจบุนั 
2545 - ปัจจบุนั 
 
2535 –ปัจจบุนั 

 
ประธานกรรมการและ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการ * 
อาจารย์ผู้ทรงคณุวฒุ ิ
 
กรรมการ * 

 
บริษัท วรลกัษณ์ พร๊อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากดั 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
โรงเรียนอนบุาลทบัแก้ว-โฮริและเนอสเซอร่ี 
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การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่

แข่งขนั/ เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของ

ธนาคารที่อาจทาํให้เกดิความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมม่ี 

 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 

 

2547 - 2548 

2547 - 2550 

2546 - 2557 

 

2541 - 2543 

2532 - 2549 

2528 - 2534 

2513 - 2549 

2513 - 2544 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการและ 

กรรมการอิสระ 

ประธานท่ีปรึกษา 

ประธานกรรมการ 

รองอธิการบด ี

ประธานกรรมการ 

อาจารย์ประจํา 

บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

บริษัท เอ็น ซี เฮ้าส์ซิ่ง จํากดั (มหาชน)   

บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 

จํากดั (มหาชน) 

คณะท่ีปรึกษา ผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร   

บริษัท วอเตอร์ฟอร์ด จํากดั 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

บริษัท สาํนกังานโฟร์เอส จํากดั             

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

วาระที่มีส่วนได้เสียในการ

ประชุมผู้ถอืหุ้นครัง้นี ้

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร 10 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ  7 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   7 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ  6 ครัง้ 

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558   1 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ  1 ครัง้ 

* หมายถึง กรรมการมีอํานาจลงนาม 
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 

การถอืหุ้นในธนาคาร 

  - จํานวนหุ้น (หุ้น) 

  - สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด (ร้อยละ) 

 

100,000 

0.0118 

ระบุการมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในลกัษณะดงัต่ อไปนี ้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม หรือ 

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา 

(1)  เป็ น/ ไม ่เป็ น กรรมการท่ีมีส ่วนร่ วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้ าง  หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

 

 

ไม่เป็น 

(2)  เป็ น/ ไม ่เป็ น ผู้  ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช ่น ผู้  สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

(3)  ม/ี ไมม่ี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ  

      (เช่น การซือ้/ขาย วตัถดุิบ/สนิค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยมืเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการด้วย  

 

ไม่มี 
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คาํชีแ้จงวธีิการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วม

ประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบตัิสําหรับการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 ซึง่มีวตัถปุระสงค์กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนได้ถือเป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีดี

เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจด

ทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น ธนาคารจึงเห็นควรกําหนดข้อปฏิบตัิในการเข้า

ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของธนาคารเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบและถือปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นดงันี ้

1. การลงทะเบียนเข้าประชุม 

 1.1  ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตัง้แต่เวลา 08.00 น. ของวนัจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559  

เป็นต้นไป ณ สถานท่ีประชุม ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพฯ เลขท่ี 494 ถนน

ราชดําริ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 (แผนท่ีตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 11) 

1.2 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ (ถ้ามี) จะต้องลงลายมือช่ือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน

เอกสารการลงทะเบียนเข้าประชมุและเอกสารออกเสยีงลงคะแนนของธนาคาร 

1.3 ธนาคารใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดงันัน้จึงขอให้ผู้ เข้าประชุมโปรดนําเอกสารท่ี

ธนาคารจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่ได้พิมพ์ Barcode ไว้มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย 

 

2. การมอบฉันทะ 

 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น หากผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุม

และออกเสียงลงคะแนนแทนได้ และเพ่ือการมอบฉันทะนี ้ธนาคารได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบท่ีนาย

ทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดัได้กําหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบท่ีละเอียดและชดัเจนมาให้ผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะให้

บคุคลอ่ืนหรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของธนาคารคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือท่ีธนาคารได้เสนอไว้ (รายละเอียดข้อมูล

ของกรรมการอิสระดงักลา่วปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 7) ให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทนผู้ ถือหุ้นได้    

  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะแบบทัว่ไป สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้น

เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ได้ โดย Download จากเว็บไซต์ของธนาคาร (http://www.kiatnakinphatra.com)   

 2.1    ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน    

  (1) ผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่

แข่งขนั/ เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของ

ธนาคารที่อาจทาํให้เกดิความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมม่ี 

 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 

 

2547 - 2548 

2547 - 2550 

2546 - 2557 

 

2541 - 2543 

2532 - 2549 

2528 - 2534 

2513 - 2549 

2513 - 2544 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการและ 

กรรมการอิสระ 

ประธานท่ีปรึกษา 

ประธานกรรมการ 

รองอธิการบด ี

ประธานกรรมการ 

อาจารย์ประจํา 

บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

บริษัท เอ็น ซี เฮ้าส์ซิ่ง จํากดั (มหาชน)   

บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 

จํากดั (มหาชน) 

คณะท่ีปรึกษา ผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร   

บริษัท วอเตอร์ฟอร์ด จํากดั 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

บริษัท สาํนกังานโฟร์เอส จํากดั             

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

วาระที่มีส่วนได้เสียในการ

ประชุมผู้ถอืหุ้นครัง้นี ้

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร 10 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ  7 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   7 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ  6 ครัง้ 

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558   1 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ  1 ครัง้ 

* หมายถึง กรรมการมีอํานาจลงนาม 
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 

การถอืหุ้นในธนาคาร 

  - จํานวนหุ้น (หุ้น) 

  - สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด (ร้อยละ) 

 

100,000 

0.0118 

ระบุการมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในลกัษณะดงัต่ อไปนี ้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม หรือ 

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา 

(1)  เป็ น/ ไม ่เป็ น กรรมการท่ีมีส ่วนร่ วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้ าง  หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

 

 

ไม่เป็น 

(2)  เป็ น/ ไม ่เป็ น ผู้  ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช ่น ผู้  สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

(3)  ม/ี ไมม่ี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ  

      (เช่น การซือ้/ขาย วตัถดุิบ/สนิค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยมืเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการด้วย  

 

ไม่มี 
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คาํชีแ้จงวธีิการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วม

ประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบตัิสําหรับการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 ซึง่มีวตัถปุระสงค์กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนได้ถือเป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีดี

เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจด

ทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น ธนาคารจึงเห็นควรกําหนดข้อปฏิบตัิในการเข้า

ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของธนาคารเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบและถือปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นดงันี ้

1. การลงทะเบียนเข้าประชุม 

 1.1  ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตัง้แต่เวลา 08.00 น. ของวนัจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559  

เป็นต้นไป ณ สถานท่ีประชุม ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพฯ เลขท่ี 494 ถนน

ราชดําริ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 (แผนท่ีตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 11) 

1.2 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ (ถ้ามี) จะต้องลงลายมือช่ือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน

เอกสารการลงทะเบียนเข้าประชมุและเอกสารออกเสยีงลงคะแนนของธนาคาร 

1.3 ธนาคารใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดงันัน้จึงขอให้ผู้ เข้าประชุมโปรดนําเอกสารท่ี

ธนาคารจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่ได้พิมพ์ Barcode ไว้มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย 

 

2. การมอบฉันทะ 

 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น หากผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุม

และออกเสียงลงคะแนนแทนได้ และเพ่ือการมอบฉันทะนี ้ธนาคารได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบท่ีนาย

ทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดัได้กําหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบท่ีละเอียดและชดัเจนมาให้ผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะให้

บคุคลอ่ืนหรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของธนาคารคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือท่ีธนาคารได้เสนอไว้ (รายละเอียดข้อมูล

ของกรรมการอิสระดงักลา่วปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 7) ให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทนผู้ ถือหุ้นได้    

  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะแบบทัว่ไป สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้น

เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ได้ โดย Download จากเว็บไซต์ของธนาคาร (http://www.kiatnakinphatra.com)   

 2.1    ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน    

  (1) ผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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  (2) ผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาด้วยนีใ้ห้ครบถ้วน

ชดัเจน พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือโดยผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

  (3) ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องสง่มอบหนงัสือมอบฉนัทะตาม (2) ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของธนาคารผู้ รับลงทะเบียน 

ณ สถานท่ีประชมุก่อนท่ีผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าร่วมประชมุ 

 2.2 ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน    

  (1) ผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) โปรดระบช่ืุอและรายละเอียดของกรรมการธนาคารเป็นผู้ รับมอบฉนัทะดงันี ้  

- นางดยันา บนุนาค กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ         อาย ุ 64  ปี   

          อยูบ้่านเลขท่ี   เลขท่ี 8/34 ซอยวิภาวดี 17 ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจตจุกัร  

     เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

 

- รศ. มานพ พงศทตั     กรรมการอิสระ         อาย ุ 75  ปี   

 และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

  อยูบ้่านเลขท่ี   เลขท่ี 554/14 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงจนัทร์เกษม   

  เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ  10900 

(2) ผู้ ถือหุ้น  (ผู้มอบฉันทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาด้วยนีใ้ห้ครบถ้วน 

ชดัเจน พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและสง่มอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีของธนาคารก่อนกําหนดการประชมุ  

 

3. เอกสารหรือหลักฐานที่ ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนํามาแสดงและส่งมอบก่อนเข้าร่วมประชุม 

 ก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ท่ีจะเข้าร่วมประชุมจะต้องนําและส่งมอบเอกสารดังต่อไปนีใ้ห้แก่เจ้าหน้าท่ีของ

ธนาคารผู้ รับลงทะเบียน เพ่ือดําเนินการตรวจสอบการเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม  (แล้วแต่

กรณี)            

 3.1 ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

 (1) กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง    ให้แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการหรือหนว่ยงานของรัฐได้ออกให้ ซึง่

ปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ 

ใบอนญุาตขบัขี่รถยนต์ หรือหนงัสอืเดินทาง เป็นต้น 

 (2) กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ ให้แสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 

 (ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(ข) สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น  

(ผู้มอบฉนัทะ) และยงัไมห่มดอาย ุโดยผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) ลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

43 

 

 

(ค) แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการหรือหนว่ยงานของรัฐได้ออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ รับมอบฉนัทะและ

ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ ใบอนุญาตขบัขี่รถยนต์      

หรือหนงัสอืเดินทาง เป็นต้น 

 3.2 ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

(1) กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้  

  (ก) เอกสารท่ีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่ งปรากฏรูปถ่ายของผู้ แทนของ 

นิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นและยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ 

ใบอนญุาตขบัขี่รถยนต์ หรือหนงัสอืเดินทาง เป็นต้น 

(ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ นซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ แทนของนิติบุคคลและ 

มีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนของนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการ

แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 (2) กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ ให้แสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้ แทนของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากร

แสตมป์ 20 บาท 

(ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ นซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ แทนของนิติบุคคลและมี

ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนของนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการ

แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(ค) เอกสารท่ีสว่นราชการหรือหนว่ยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ รับมอบฉนัทะและยงั

ไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ ใบอนญุาตขบัข่ีรถยนต์ หรือ

หนงัสอืเดินทาง เป็นต้น 

 3.3 ผู้ถอืหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

  ให้นําความใน ข้อ 3.1 และ ข้อ 3.2  มาบงัคบัใช้โดยอนโุลมกบัผู้ถือหุ้นหรือผู้ เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสญัชาติ

ไทยหรือเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แล้วแตก่รณี)  ทัง้นี ้ภายใต้ข้อบงัคบัดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารซึง่ออกโดยสว่นราชการของประเทศท่ี 

นิติบคุคลนัน้ตัง้อยูห่รือโดยเจ้าหน้าท่ีของนิติบคุคลนัน้ก็ได้  ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบคุคล ผู้มีอํานาจลง

ลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล และเง่ือนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือช่ือ รวมทัง้ท่ีตัง้ของสาํนกังานใหญ่ 

 (ข) เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาด้วยและให้ผู้แทน

นิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 
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  (2) ผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาด้วยนีใ้ห้ครบถ้วน

ชดัเจน พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือโดยผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

  (3) ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องสง่มอบหนงัสือมอบฉนัทะตาม (2) ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของธนาคารผู้ รับลงทะเบียน 

ณ สถานท่ีประชมุก่อนท่ีผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าร่วมประชมุ 

 2.2 ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน    

  (1) ผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) โปรดระบช่ืุอและรายละเอียดของกรรมการธนาคารเป็นผู้ รับมอบฉนัทะดงันี ้  

- นางดยันา บนุนาค กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ         อาย ุ 64  ปี   

          อยูบ้่านเลขท่ี   เลขท่ี 8/34 ซอยวิภาวดี 17 ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจตจุกัร  

     เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

 

- รศ. มานพ พงศทตั     กรรมการอิสระ         อาย ุ 75  ปี   

 และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

  อยูบ้่านเลขท่ี   เลขท่ี 554/14 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงจนัทร์เกษม   

  เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ  10900 

(2) ผู้ ถือหุ้น  (ผู้มอบฉันทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาด้วยนีใ้ห้ครบถ้วน 

ชดัเจน พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและสง่มอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีของธนาคารก่อนกําหนดการประชมุ  

 

3. เอกสารหรือหลักฐานที่ ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนํามาแสดงและส่งมอบก่อนเข้าร่วมประชุม 

 ก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ท่ีจะเข้าร่วมประชุมจะต้องนําและส่งมอบเอกสารดังต่อไปนีใ้ห้แก่เจ้าหน้าท่ีของ

ธนาคารผู้ รับลงทะเบียน เพ่ือดําเนินการตรวจสอบการเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม  (แล้วแต่

กรณี)            

 3.1 ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

 (1) กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง    ให้แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการหรือหนว่ยงานของรัฐได้ออกให้ ซึง่

ปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ 

ใบอนญุาตขบัขี่รถยนต์ หรือหนงัสอืเดินทาง เป็นต้น 

 (2) กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ ให้แสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 

 (ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(ข) สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น  

(ผู้มอบฉนัทะ) และยงัไมห่มดอาย ุโดยผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) ลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 
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(ค) แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการหรือหนว่ยงานของรัฐได้ออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ รับมอบฉนัทะและ

ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ ใบอนุญาตขบัขี่รถยนต์      

หรือหนงัสอืเดินทาง เป็นต้น 

 3.2 ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

(1) กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้  

  (ก) เอกสารท่ีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่ งปรากฏรูปถ่ายของผู้ แทนของ 

นิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นและยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ 

ใบอนญุาตขบัขี่รถยนต์ หรือหนงัสอืเดินทาง เป็นต้น 

(ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ นซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ แทนของนิติบุคคลและ 

มีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนของนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการ

แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 (2) กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ ให้แสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
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 3.3 ผู้ถอืหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

  ให้นําความใน ข้อ 3.1 และ ข้อ 3.2  มาบงัคบัใช้โดยอนโุลมกบัผู้ถือหุ้นหรือผู้ เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสญัชาติ

ไทยหรือเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แล้วแตก่รณี)  ทัง้นี ้ภายใต้ข้อบงัคบัดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารซึ ่งออกโดยสว่นราชการของประเทศท่ี 

นิติบคุคลนัน้ตัง้อยูห่รือโดยเจ้าหน้าท่ีของนิติบคุคลนัน้ก็ได้  ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบคุคล ผู้มีอํานาจลง

ลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล และเง่ือนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือช่ือ รวมทัง้ท่ีตัง้ของสาํนกังานใหญ่ 

 (ข) เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาด้วยและให้ผู้แทน

นิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 
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4. การออกเสียงลงคะแนนและการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง 

 ในการพิจารณาแต่ละระเบียบวาระการประชุมในการประชมุผู้ถือหุ้น ธนาคารจะใช้จํานวนหุ้นของผู้ เข้าร่วม

ประชุมลา่สดุ และเมื่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาในระเบียบวาระการประชุมใดแล้วเสร็จ ประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

จะแจ้งผลการลงคะแนนเสยีงในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุนัน้ๆ ให้ท่ีประชมุได้ทราบ     

 ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะ (รวมถึงกรณีท่ีหนงัสือมอบฉันทะ

ของผู้ ถือหุ้นไม่ได้แจ้งหรือได้แจ้งไว้แต่ไม่ชดัเจนในการขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา

และออกเสยีงลงคะแนนแทน) สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นถืออยู่ โดยในแต่ละระเบียบวาระ

การประชุม ธนาคารจะได้นําจํานวนคะแนนท่ีได้ใช้สิทธิออกเสียงและลงคะแนนโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและ

ผู้ รับมอบฉันทะเข้าบนัทึกนบัรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการของธนาคารตามท่ี

ธนาคารได้เสนอช่ือไว้ และคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะท่ีธนาคารบนัทึกไว้ในขณะท่ีได้ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม

ตามความท่ีกลา่วข้างต้น โดยจํานวนคะแนนเสยีงท่ีรวบรวมได้ทัง้หมดในแต่ละระเบียบวาระซึ่งได้พิจารณาแล้วเสร็จนัน้จะ

ถกูนําสง่ให้ประธานในท่ีประชมุเพ่ือกลา่วสรุปในท่ีประชุมของวาระนัน้ๆ ได้ทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นซึ่งลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

และงดออกเสยีงในแตล่ะกรณีด้วยจํานวนคะแนนเสยีงเทา่ใด 
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แสดงเอกสารส่วนบคุคล 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบตัรลงคะแนน 

เข้าห้องประชมุ 

ประธานกล่าวเปิดประชมุ 

(เวลา 10.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุ 

ตามลําดบั 

กรณีท่ีมีผู้ ต้องการออกเสียงใน 
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เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัร 

ลงคะแนน/ สรุปผลลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนน 
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ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ   2. คําวา่ “บริษัท” ท่ีใช้ในข้อบงัคบันีใ้ห้หมายถึง บริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน)   

 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

ข้อ 30.  การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึน้ ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีตัง้สํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด

ใกล้เคียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนด 

 

ข้อ 31. ให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปีอย่างน้อยหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า “ประชุมสามัญ”  

การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทําภายในสี่เดือนภายหลงัการสิน้สดุรอบปีทางบญัชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้น 

คราวอ่ืนๆ ให้เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแล้วแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบั

รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด  หรือจํานวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน  ซึ่งมีหุ้ น

รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด เข้าช่ือกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้

คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนัน้จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพ่ือการใดไว้ให้ชัดเจน 

คณะกรรมการต้องจดัประชมุภายในหนึง่เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 

ข้อ 32. การบอกกลา่วเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้   ให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสือนดัประชมุระบ ุ  สถานท่ี   วนั   เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม  และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร     โดยระบใุห้ชัดเจนว่าเป็น

เร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิ หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว  และจดัสง่ให้ 

ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ   

 อนึ่งคําบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้  ให้โฆษณาในหนงัสอืพิมพ์ติดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่

น้อยกวา่สามวนั 

 

ข้อ 33. การประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 

ยี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้ นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะครบองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ  

การประชมุเป็นอนัระงบัไป  ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่และ
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ให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่จําเป็นต้องครบองค์

ประชมุ 

 

ข้อ 34. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได้ โดยทํา

หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดัได้กําหนดไว้คราวละไม่เกินหนึ่งฉบบั  และ  ผู้ รับมอบฉนัทะเพ่ือ

การดงักลา่วนัน้ จะมีได้เพียงบคุคลเดียวเทา่นัน้ ไมว่า่ผู้ ถือหุ้นนัน้จะถือหุ้นของบริษัทมากน้อยเพียงใดก็ตาม   

 การมอบฉันทะจะต้องลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะในหนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัท

มหาชนจํากดัได้กําหนดไว้  โดยหนงัสอืมอบฉนัทะอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้

ก. จํานวนหุ้นซึง่ผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู ่

ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 

ค. ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยให้ยื่นหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วตอ่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกรรมการกําหนด  ก่อนผู้ รับมอบ

ฉนัทะเข้าประชมุ 

 

ข้อ 35. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด ผู้ ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้มิได้ 

นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

 การออกเสยีงลงมติใดๆ หรือการอนมุตัิกิจการใดๆ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ

จากเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้จะต้องได้รับคะแนน

เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน  

ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ค. การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญั การ

มอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งกําไรขาดทนุ

กนั 

 

ข้อ 36. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุ   ซึง่กิจการท่ีทางบริษัทได้ดําเนิน 
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ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ   2. คําวา่ “บริษัท” ท่ีใช้ในข้อบงัคบันีใ้ห้หมายถึง บริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน)   

 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

ข้อ 30.  การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึน้ ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีตัง้สํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด

ใกล้เคียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนด 

 

ข้อ 31. ให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปีอย่างน้อยหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า “ประชุมสามัญ”  

การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทําภายในสี่เดือนภายหลงัการสิน้สดุรอบปีทางบญัชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้น 

คราวอ่ืนๆ ให้เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแล้วแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบั

รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด  หรือจํานวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน  ซึ่งมีหุ้ น

รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด เข้าช่ือกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้

คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนัน้จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพ่ือการใดไว้ให้ชัดเจน 

คณะกรรมการต้องจดัประชมุภายในหนึง่เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 

ข้อ 32. การบอกกลา่วเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้   ให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสือนดัประชมุระบ ุ  สถานท่ี   วนั   เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม  และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร     โดยระบใุห้ชัดเจนว่าเป็น

เร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิ หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว  และจดัสง่ให้ 

ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ   

 อนึ่งคําบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้  ให้โฆษณาในหนงัสอืพิมพ์ติดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่

น้อยกวา่สามวนั 

 

ข้อ 33. การประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 

ยี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้ นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะครบองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ  

การประชมุเป็นอนัระงบัไป  ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่และ

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 10 47 
 

 

ให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่จําเป็นต้องครบองค์

ประชมุ 

 

ข้อ 34. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได้ โดยทํา

หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดัได้กําหนดไว้คราวละไม่เกินหนึ่งฉบบั  และ  ผู้ รับมอบฉนัทะเพ่ือ

การดงักลา่วนัน้ จะมีได้เพียงบคุคลเดียวเทา่นัน้ ไมว่า่ผู้ ถือหุ้นนัน้จะถือหุ้นของบริษัทมากน้อยเพียงใดก็ตาม   

 การมอบฉันทะจะต้องลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะในหนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัท

มหาชนจํากดัได้กําหนดไว้  โดยหนงัสอืมอบฉนัทะอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้

ก. จํานวนหุ้นซึง่ผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู ่

ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 

ค. ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยให้ยื่นหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วตอ่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกรรมการกําหนด  ก่อนผู้ รับมอบ

ฉนัทะเข้าประชมุ 

 

ข้อ 35. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด ผู้ ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้มิได้ 

นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

 การออกเสยีงลงมติใดๆ หรือการอนมุตัิกิจการใดๆ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ

จากเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้จะต้องได้รับคะแนน

เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน  

ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ค. การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญั การ

มอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งกําไรขาดทนุ

กนั 

 

ข้อ 36. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุ   ซึง่กิจการท่ีทางบริษัทได้ดําเนิน 

 การไปในระยะรอบปีท่ีผา่นมา 
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(2) พิจารณาและอนมุตัิงบการเงิน 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 

(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

(6) กิจการอ่ืนๆ 

 

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  ในกรณีที่ประธานไม่อยูใ่น

ท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน

กรรมการหรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

 

กรรมการและอาํนาจกรรมการ 

 ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน โดยให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้

พิจารณาเลือกตัง้ และ ให้คณะกรรมการเลือกตัง้คณะกรรมการด้วยกัน เป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธาน

กรรมการ  กรรมการผู้จดัการ และ ตําแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และ คณะกรรมการของบริษัทจํานวนไมน้่อยกว่า

กึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 

ข้อ 15. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียว หรือหลายคน

เป็นกรรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า

จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ใน

ลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนั แตเ่กินกวา่จํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้

นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

 

ข้อ 16. บําเหน็จกรรมการ และ คา่ตอบแทน ให้สดุแล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะกําหนด 

 

ข้อ 17. ผู้ เป็นกรรมการของบริษัทไมจํ่าต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ 
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ข้อ 18. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครัง้   ให้กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่ง 

ในสาม โดยอตัราดงักล่าวถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจํานวนใกล้เคียง 

ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากว่า

ผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดนัน้เป็นผู้ ออกจากตําแหน่งกรรมการ  ผู้ ออกจาก

ตําแหนง่ไปนัน้อาจจะเลอืกรับเข้าตําแหนง่อีกก็ได้ 

 

ข้อ 24. คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบจดัการกิจการทัง้หลายทัง้ปวงของบริษัท และมีอํานาจหน้าท่ีดําเนินการ

ภายในขอบเขตของกฎหมาย วตัถปุระสงค์  ข้อบงัคบัของบริษัท  และตามมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและมีอํานาจกระทําการ 

ใดๆ ตามท่ีระบไุว้ในหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือท่ีเก่ียวข้องกบัการดงักลา่วนัน้ 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บคุคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบตัิงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ 

ก็ได้ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษัท  ให้กรรมการสองท่านลงลายมือช่ือร่วมกันและประทบัตรา

สาํคญัของบริษัท และคณะกรรมการอาจกําหนดรายช่ือกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมอืช่ือผกูพนับริษัทได้ 

 

การสอบบัญชี 

ข้อ 38. ผู้สอบบญัชีให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแต่งตัง้ ผู้สอบบญัชีผู้ซึ่งออกไปนัน้จะเลือกกลบัเข้ามา

ดํารงตําแหนง่อีกก็ได้ 

 

ข้อ 39. ผู้สอบบญัชีควรได้คา่ตอบแทนเทา่ใดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนด 

 

เงนิปันผลและเงนิสาํรอง 

ข้อ 44. ห้ามมิให้ประกาศอนญุาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการ 

กรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล     การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น  และโฆษณาคําบอกกลา่ว

การจ่ายเงินปันผลนัน้ในทางหนงัสอืพิมพ์และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วภายในหนึง่เดือนนบัแตม่ีมตเิช่นวา่นัน้ 

 

ข้อ 45. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้  เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า

บริษัทมีกําไรพอสมควรท่ีจะกระทําเช่นนัน้ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุม

คราวตอ่ไป 
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(2) พิจารณาและอนมุตัิงบการเงิน 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 

(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

(6) กิจการอ่ืนๆ 

 

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  ในกรณีที่ประธานไม่อยูใ่น

ท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน

กรรมการหรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

 

กรรมการและอาํนาจกรรมการ 

 ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน โดยให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้

พิจารณาเลือกตัง้ และ ให้คณะกรรมการเลือกตัง้คณะกรรมการด้วยกัน เป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธาน

กรรมการ  กรรมการผู้จดัการ และ ตําแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และ คณะกรรมการของบริษัทจํานวนไมน้่อยกว่า

กึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 

ข้อ 15. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียว หรือหลายคน

เป็นกรรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า

จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ใน

ลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนั แตเ่กินกวา่จํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้

นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

 

ข้อ 16. บําเหน็จกรรมการ และ คา่ตอบแทน ให้สดุแล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะกําหนด 

 

ข้อ 17. ผู้ เป็นกรรมการของบริษัทไมจํ่าต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ 
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ข้อ 18. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครัง้   ให้กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่ง 

ในสาม โดยอตัราดงักล่าวถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจํานวนใกล้เคียง 

ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากว่า

ผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดนัน้เป็นผู้ ออกจากตําแหน่งกรรมการ  ผู้ ออกจาก

ตําแหนง่ไปนัน้อาจจะเลอืกรับเข้าตําแหนง่อีกก็ได้ 

 

ข้อ 24. คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบจดัการกิจการทัง้หลายทัง้ปวงของบริษัท และมีอํานาจหน้าท่ีดําเนินการ

ภายในขอบเขตของกฎหมาย วตัถปุระสงค์  ข้อบงัคบัของบริษัท  และตามมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและมีอํานาจกระทําการ 

ใดๆ ตามท่ีระบไุว้ในหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือท่ีเก่ียวข้องกบัการดงักลา่วนัน้ 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บคุคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบตัิงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ 

ก็ได้ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษัท  ให้กรรมการสองท่านลงลายมือช่ือร่วมกันและประทบัตรา

สาํคญัของบริษัท และคณะกรรมการอาจกําหนดรายช่ือกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมอืช่ือผกูพนับริษัทได้ 

 

การสอบบัญชี 

ข้อ 38. ผู้สอบบญัชีให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแต่งตัง้ ผู้สอบบญัชีผู้ซึ่งออกไปนัน้จะเลือกกลบัเข้ามา

ดํารงตําแหนง่อีกก็ได้ 

 

ข้อ 39. ผู้สอบบญัชีควรได้คา่ตอบแทนเทา่ใดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนด 

 

เงนิปันผลและเงนิสาํรอง 

ข้อ 44. ห้ามมิให้ประกาศอนญุาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการ 

กรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล     การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น  และโฆษณาคําบอกกลา่ว

การจ่ายเงินปันผลนัน้ในทางหนงัสอืพิมพ์และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วภายในหนึง่เดือนนบัแตม่ีมติเช่นวา่นัน้ 

 

ข้อ 45. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้  เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า

บริษัทมีกําไรพอสมควรท่ีจะกระทําเช่นนัน้ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุม

คราวตอ่ไป 
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ข้อ 46. เงินปันผลนัน้ให้แบง่ตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั เว้นแต่จะได้มีการกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน สําหรับหุ้น

บริุมสทิธิ 

 

ข้อ 47. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสทุธิประจําปี 

หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกวา่ทนุสาํรองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน 

 นอกจากเงินสํารองท่ีได้ระบไุว้แล้ว  คณะกรรมการอาจเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้ลงมติจดัสรรเงินไว้

เป็นทนุสาํรองอยา่งอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือดําเนินกิจการของบริษัทก็ได้ 

 เมื่อบริษัทมีการปิดงบการเงินในงวดบญัชีคร่ึงปีแรกและงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี

รับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว   โดยปรากฏว่าบริษัทมีผลกําไร คณะกรรมการอาจจดัสรรเงินกําไรดงักลา่ว  โดยถือวา่เป็น

กําไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร และนบัเป็นเงินกองทนุตัง้แต่วนัแรกของงวดบญัชีคร่ึงปีถดัไป และให้คณะกรรมการรายงานให้ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 

หุ้นกู้ 

ข้อ 48. การกู้ เงินของบริษัทโดยออกหุ้นกู้ เพ่ือเสนอขายต่อประชาชน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ 

มติให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของ

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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แผนที่สถานที่ประชุม 

 
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ  

เลขที่ 494 ถนนราชดาํริ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  

โทรศัพท์ 290 2254 1234    
 
 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 11 
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