
 

 

เลขที่ สก. 90/2556 
 
 วนัที ่21 มีนาคม 2556 
 
เร่ือง ขอเรียนเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2556 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น  ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
สิง่ทีส่ง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2555 

2. รายงานประจ าปี 2555 ในรูปแบบ CD – ROM 
3. รายนามและประวตักิรรมการที่เสนอช่ือให้ได้รับการเลอืกตัง้แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

4. นิยามกรรมการอิสระทีธ่นาคารก าหนด 

5. ข้อมลูอตัราค่าตอบแทนกรรมการและขอบเขตหน้าทีค่ณะกรรมการชดุย่อยของธนาคาร 

6. รายนามผู้สอบบญัชี รายละเอยีดคา่สอบบญัชีของธนาคารและของบริษัทยอ่ย  

7. รายนามและประวตักิรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 

8. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบยีน   การมอบฉนัทะ  การแสดงเอกสารหรือหลกัฐานก่อนเข้าร่วมประชมุ   
 การออกเสยีงลงคะแนนและแจ้งผลคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

9. ขัน้ตอนการเข้าประชมุสามญัผู้ถือหุ้น  

10. ข้อบงัคบัของธนาคารเฉพาะทีเ่ก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

11. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

12. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
13. แบบฟอร์มลงทะเบยีนทีต้่องน ามาในวนัประชมุ 

14. ซองบริการธุรกิจตอบรับ 
 ด้วยคณะกรรมการธนาคารเกียรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน) ได้มีมติให้ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2556   ในวนัพฤหสับดทีี ่ 25 เมษายน 2556  เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั 
กรุงเทพฯ  เลขที ่494  ถนนราชด าริ กรุงเทพฯ 10330  เพื่อพจิารณาเร่ืองต่างๆ   ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่  1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2555 
วัตถุประสงค์และเหตุผล ธนาคารจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2555  เม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2555 และได้จัดท า
รายงานการประชมุสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด   รวมทัง้ได้
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของธนาคารด้วยแล้ว โดยมีส าเนารายงานการประชมุปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาด้วย 1 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2555 ซึง่
ประชมุไปเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 
 
ระเบียบวาระที่  2 รับทราบรายงานเกี่ยวกบักจิการของธนาคารในรอบปี 2555 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  รายงานผลการด าเนินงานของธนาคารในรอบปี 2555 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี  2555  
ทีไ่ด้จดัสง่ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีต้ามสิง่ที่สง่มาด้วย  2 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของธนาคารในรอบปี 2555 ให้ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่  3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิ  ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555   
วัตถุประสงค์และเหตุผล   งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี  2555  ซึง่
ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้วและได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีต้ามสิง่ที่สง่มาด้วย 2  
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  ซึง่ผา่น
การตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว   
 
ระเบียบวาระที่  4  พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงนิก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2555 และการจ่ายเงนิปันผล 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  ธนาคารมีก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะธนาคารส าหรับปี 2555 จ านวน  2,139,425,976  บาท และ
ก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมจ านวน 3,391,286,873 บาท โดยไมม่ียอดขาดทนุสะสม   ธนาคารจงึสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตามนยัของมาตรา 115 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิม่เตมิ) และ
ตามข้อบงัคบัของธนาคาร  ข้อ 45   ซึง่ก าหนดวา่ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้  เมื่อ
ปรากฏแก่กรรมการวา่ บริษัทมีก าไรพอสมควรที่จะกระท าเช่นนัน้ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ
ในการประชมุคราวตอ่ไป  นอกจากนี ้ตามมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม)  ธนาคารต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี)  จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบยีน   อน่ึง ธนาคารมี
นโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอัตราไม่เกนิกว่าร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิในแต่ละปีจากงบการเงนิรวมของธนาคาร  
 ผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 ธนาคารมีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะธนาคารจ านวน 2,139,425,976  บาท 
คณะกรรมการจึงพิจารณาเสนอให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 2.40 บาท  เมื่อคิดด้วยจ านวนหุ้น ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 
2556  จ านวน 833,678,259 หุ้น  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้  1,995,915,222 บาท   คิดเป็นร้อยละ 93.29  ของก าไรสทุธิจากงบ
การเงินเฉพาะธนาคารประจ าปี 2555  และคิดเป็นร้อยละ 58.85 เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของธนาคาร เป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของธนาคาร   แต่อย่างไรก็ตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่มีสิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ (ESOP-W2) งวดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556   ทัง้นี ้คณะกรรมการได้อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผล
การด าเนินงานงวดวนัท่ี 1 มกราคม - 30 มิถนุายน 2555  ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท   โดยจ่ายเมื่อวนัท่ี 5 ตลุาคม 2555  จึงยงัมีเงิน
ปันผลจ่ายส าหรับงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม – 31 ธนัวาคม 2555  อีกในอตัราหุ้นละ 1.40  บาท         
ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงนิปันผลในปีที่ผ่านมา 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2555 ปี 2554 
1. ก าไรสทุธิจากงบการเงินรวม  (บาท) 3,391,286,873   2,858,962,687(2) 

2. จ านวนหุ้น  
     2.1   จ านวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 828,765,659 634,307,664 
     2.2   จ านวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจ าปี    833,678,259(1) 636,549,514 
3. รวมเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น  (บาท : หุ้น) 2.40 2.40 
    3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล   (บาท : หุ้น) 1.00 1.00 
    3.2 เงินปันผลประจ าปี  (บาท : หุ้น) 1.40 1.40 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 1,995,915,222 1,525,476,984 
5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล  (ร้อยละ) 58.85 53.36 

(1) จ านวนหุ้น ณ วนัท่ี  7 มีนาคม 2556, (2) ก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมปี 2554 ท่ีได้ปรับปรุงใหม่เทา่กบั 2,272,627,053 บาท 
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ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรให้เสนอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจดัสรรเงินกําไรจากผลการดาํเนินงานปี 2555   และการ
จ่ายเงินปันผล  ดงันี * 

(1) จดัสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานงวดปี 2555 ไว้เป็นทนุสาํรองตามกฎหมายจํานวน 106,971,299 บาท หรือ ร้อยละ 
5 ของผลกําไร ซึ�งในจํานวนนี *ได้มีการสาํรองไปแล้วสาํหรับงวดครึ�งปีแรกจํานวน 59,486,410 บาท คงเหลือที�ต้องสํารอง
ในงวดนี *อีกจํานวน 47,484,889 บาท       

(2) จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานงวดปี 2555 ในอตัราหุ้นละ 2.40 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วใน
อตัราหุ้นละ 1.00 บาท เมื�อวนัที� 5 ตุลาคม 2555 คงเหลือจ่ายในงวดนี *อีกในอตัราหุ้นละ 1.40 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
ธนาคาร เป็นการจ่ายจากกําไรสะสมที�เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 30 และร้อยละ 25 ซึ�งผู้ รับเงินปันผลที�เป็น
บคุคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากร  โดยกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รับเงิน
ปันผลในวนัที� 7 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั *งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 8 พฤษภาคม 
2556 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 23 พฤษภาคม 2556 

(3) จดัสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2555 ส่วนที�เหลือจากการจ่ายเงินปันผล เป็นเงินกองทนุตามมาตรา 4 แห่ง
พระราชบญัญตัิธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 (รวมทั *งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) 

 
ระเบียบวาระที� 5 พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ   
วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั *งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และข้อบงัคบั
ของธนาคาร ข้อ 18 กําหนดให้กรรมการออกจากตาํแหนง่จํานวน  1 ใน 3  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี   ซึ�งรายนาม
กรรมการที�ต้องพ้นจากตําแหนง่ในปีนี *  ได้แก ่ 

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

ธนาคารได้ประกาศในเว็บไซต์ของธนาคาร  เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายชื�อบคุคลที�เห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื�อรับการ
คดัเลอืกเป็นกรรมการ รวมทั *งเสนอระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอชื�อกรรมการหรือระเบียบวาระการประชุมเข้า
มายงัธนาคาร   รวมทั *งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้ให้กรรมการเสนอรายชื�อผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมที�จะเสนอ
ตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อเลอืกตั *งเป็นกรรมการ  แตไ่มม่ีกรรมการคนใดเสนอชื�อ 

ดงันั *น คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการที�มีสว่นเกี�ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาถึง
ความเหมาะสมที�จะเป็นประโยชน์แก่การดําเนินงานของธนาคารและองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยคํานึงถึงคุณสมบัติ 
ประสบการณ์และความสามารถของกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทั *ง 4 คน ได้แก่   1) นายสุพล วัธนเวคิน               
2) นายเชษฐ์  ภัทรากรกุล  3) นายประวิทย์  วรุตบางกูร  และ 4) นางสาวฐิตินนัท์  วธันเวคิน แล้วเห็นว่า เป็นผู้ ที�มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามบทบญัญัติแห่งกฏหมายที�มีผลบงัคบัใช้กบัธนาคารในปัจจุบนั   นอกจากนี *ยงัปฏิบตัิหน้าที�
ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมดัระวงัและซื�อสตัย์สจุริตมาตลอด    จึงเห็นควรให้คณะกรรมการเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตั *ง
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กรรมการทัง้ 4 คน   กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่   ซึง่ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบกบักรรมการทัง้ 4 
คนข้างต้นแล้ว   และเสนอนายประชา ช านาญกิจโกศล  เข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารแทน  นายธวชัไชย  สทุธิกิจ
พิศาล กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ   ซึ่งไม่ประสงค์จะรับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง  โดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาถึงคณุสมบตัิ   ทกัษะ  ความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ของ นาย
ประชา ช านาญกิจโกศล  แล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วน   และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายที่มีผล
บงัคบัใช้กบัธนาคารในปัจจุบนั  ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของ
ธนาคารสามารถท าประโยชน์ให้แก่ธนาคารได้   ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการเรียบร้อยแล้ว  
(ประวตัิกรรมการและนิยามกรรมการอิสระท่ีธนาคารก าหนดรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 และ 4) 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเลือกตัง้ นายสุพล  วัธนเวคิน                      
นายเชษฐ์  ภทัรากรกลุ นายประวิทย์ วรุตบางกรู  และนางสาวฐิตินนัท์  วธันเวคิน  กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระกลบั
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  และเลือกตัง้นายประชา ช านาญกิจโกศล เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคารแทน        
นายธวชัไชย สทุธิกิจพิศาล    
 
ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2556 
วัตถุประสงค์และเหตุผล   ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และควร
ก าหนดให้มีการทบทวนทุกปี   ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการ  ประจ าปี 2556  ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน และน าเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้ว  
ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการชดุยอ่ย  ประจ าปี 2556 จ านวนไมเ่กิน 25 ล้านบาท  ซึง่เทา่กบัคา่ตอบแทนรวมที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ในปีที่ผา่นมา  ประกอบด้วย คา่ตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และค่าบ าเหน็จกรรมการ  ทัง้นี ้กรณีที่คณะกรรมการ
ธนาคารอาจต้องก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับคณะกรรมการชดุยอ่ย หากมีการแตง่ตัง้เพิ่มเติม ให้คณะกรรมการธนาคารด าเนินการ
ได้โดยค่าตอบแทนที่ก าหนดจะรวมอยู่ภายในจ านวนเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น  
(ข้อมลูอตัราคา่ตอบแทนกรรมการและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชดุยอ่ยรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 5) 
 
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี   
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36     ซึง่ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบ
บญัชีของธนาคารทกุปี   
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ  และเห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นอนุมตัิแต่งตัง้  นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ นายเพ่ิมศกัดิ์       
วงศ์พชัรปรกณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3427 หรือนายนิติ จึงนิรันดร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3809   แหง่ บริษัท ดีลอยท์ 
ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร  ทัง้นีผู้้สอบบญัชีดงักลา่วได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแล้ว  โดยก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของธนาคาร ส าหรับปี 2556 จ านวน 5,600,000 บาท  และรับทราบค่าสอบ
บญัชีของบริษัทยอ่ยประจ าปี 2556 จ านวน 5,485,000 บาท   (รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 6) 
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ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติวงเงนิออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2552 ได้มีมติอนมุตัิออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไม่มีประกนั หรือ 
หุ้นกู้มีประกนั หรือ หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ หรือ หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ หรือ หุ้นกู้ ระยะสัน้ หรือ หุ้นกู้หมนุเวียน ระยะสัน้ ทกุประเภท ทัง้ลกัษณะ
โครงการ หรือ มิใช่โครงการ ตามความเหมาะสมของตลาด   โดยก าหนดยอดคงค้างแตล่ะขณะไมเ่กิน 30,000,000,000 บาท (สาม
หมื่นล้านบาท) อายุไม่เกิน 10 ปี และภายหลงัการอนุมตัิ ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ เพิ่มเติม  และเคยมียอดหุ้นกู้ คงค้างสงูสดุในเดือน
พฤษภาคม 2555  รวม 28,192.70 ล้านบาท  แบง่เป็นหุ้นกู้ ระยะยาว 19,603.00 ล้านบาท  และหุ้นกู้ ระยะสัน้ 8,589.70 ล้านบาท  
โดย ณ วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2556  ธนาคารมียอดหุ้นกู้คงค้าง  14,000.00 ล้านบาท นัน้ 

เนื่องจากหุ้นกู้ เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมเงินทนุที่ได้รับความสนใจจากนกัลงทนุซึ่งมุ่งแสวงหาผลตอบแทนที่สงูกว่า
อตัราดอกเบีย้เงินฝากของธนาคาร  และยอมรับความเสีย่งในระดบัท่ีสงูกวา่ได้  ประกอบกบัแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ที่ทรงตวัในระดบั
ต ่า  เป็นโอกาสที่ธนาคารจะสามารถระดมเงินทนุด้วยการออกหุ้นกู้    และเป็นการรักษาฐานลกูค้าเงินฝากของธนาคารท่ีสนใจลงทนุ
ในหุ้นกู้   และเพื่อเป็นการบริหารต้นทนุทางการเงินของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาวะอตัราดอกเบีย้ผนัผวน   ที่ประชุม
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้   จากมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2552  เมื่อวนัองัคารท่ี 21 เมษายน 2552  โดยปรับจากยอดคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 30,000,000,000 บาท (สามหมื่นล้านบาท) 
หรือ เงินสกลุตา่งประเทศอื่นในจ านวนเงินที่เท่ากนั  เป็นยอดเงินต้นคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 75,000,000,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้า
พนัล้านบาท)  หรือ  เงินสกุลต่างประเทศอื่นในจ านวนเงินที่เท่ากนั  โดยธนาคารอาจออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียวกนัหรือ
ตา่งคราวกนั  พร้อมปรับปรุงรายละเอียดของวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้  โดยมีรายละเอียดของวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้
ปรับปรุงแล้ว ดงันี ้
ประเภท : หุ้นกู้ ทุกประเภท และรูปแบบ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ มีประกันหรือไม่มี

ประกัน หุ้นกู้ ระยะสัน้ หรือ หุ้นกู้ หมุนเวียนระยะสัน้ ทัง้ลักษณะโครงการ หรือมิใช่โครงการ และ /หรือ หุ้ นกู้
อนพุนัธ์) ตามความเหมาะสมของตลาดในขณะท่ีธนาคารประสงค์จะออกหุ้นกู้ประเภทนัน้ 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  : ธนาคารจะจดัให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประเภทท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือ
กฎหมาย ประกาศ หรือ กฎเกณฑ์ใดๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ก าหนดไว้ว่าต้องมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

มลูค่ารวมของหุ้นกู้  : ยอดเงินต้นคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 75,000,000,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันล้านบาท) โดยนับรวมหุ้นกู้ ท่ี
ธนาคารได้ออกแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยอาจออกเป็นเงินบาท หรือ เงินสกุล
ต่างประเทศอื่นเทียบเท่า โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนในขณะท่ีมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

อายหุุ้นกู้  : ไม่เกิน 10 ปี   
การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือผู้

ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าทัง้จ านวน หรือเต็มจ านวน หรือเพียงบางส่วน โดยจะ
ออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และ/หรือในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ
หรือไม่เป็นโครงการก็ได้ และ/หรือในลกัษณะหมนุเวียน (Revolving Basis) และอาจออกและเสนอขายแยก
ต่างหาก หรือควบกับ หรือพร้อมกับหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุ  และ/หรือกฎระเบยีบท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

การไถ่ถอนก่อน ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอให้ธนาคารไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด  และธนาคารอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอน 
ครบก าหนด : หุ้นกู้ก่อนก าหนด ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ ท่ีจะออกในแต่ละคราว 
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ทั �งนี � เสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิมอบอํานาจให้คณะกรรมการธนาคาร    รวมถึงบคุคลหรือคณะบคุคลที$ได้รับมอบอํานาจจาก
คณะกรรมการธนาคาร  เป็นผู้ กําหนดรายละเอียดต่างๆ ที$เกี$ยวข้องกบัหุ้นกู้  เช่น  ชนิด  จํานวนหุ้นกู้ ที$ออกในแต่ละคราว  อาย ุ
วิธีการจดัสรร  วิธีการเสนอขาย  มลูคา่ที$ตราไว้ ราคาขายตอ่หนว่ย  อตัราดอกเบี �ย เป็นต้น  ตลอดจนจดัหาและแตง่ตั �งบคุคลอื$นใดๆ  
ที$กฎหมาย  กฎเกณฑ์ที$เกี$ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ กําหนดให้ต้องมี หรือแตง่ตั �ง  หรือกรณีอื$นใดที$เห็นสมควร   รวมทั �ง
มีอํานาจในการมอบอํานาจให้บคุคลหนึ$งบคุคลใดเข้าติดต่อ เจรจา ตกลง เข้าทํา  ลงนาม แก้ไขในสญัญา  และเอกสารต่างๆ ที$
เกี$ยวข้อง  รวมทั �งดําเนินการต่างๆ  อนัจําเป็นและสมควรอนัเกี$ยวเนื$องกบัหุ้นกู้   และให้แจ้งผลการออกหุ้นกู้ ให้คณะกรรมการ
ธนาคาร  หรือบคุคลหรือคณะบคุคลที$ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารทราบ 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที$ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้   จากมติที$ประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้น ประจําปี 2552  เมื$อวนัองัคารที$ 21  เมษายน  2552  โดยปรับจากยอดคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 30,000,000,000 บาท (สาม
หมื$นล้านบาท) หรือ  เงินสกุลต่างประเทศอื$นในจํานวนเงินที$เท่ากนั   เป็นยอดเงินต้นคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 75,000,000,000 
บาท (เจ็ดหมื$นห้าพนัล้านบาท)  หรือ  เงินสกลุตา่งประเทศอื$นในจํานวนเงินที$เท่ากนั   โดยธนาคารอาจออกและเสนอขายหุ้นกู้ ใน
คราวเดียวกนัหรือตา่งคราวกนั  พร้อมปรับปรุงรายละเอียดของวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้  ตามที$เสนอ 
 
ระเบียบวาระที� 9 เรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 
 
 ธนาคารขอเรียนวา่ ธนาคารกําหนดรายชื$อผู้ ถือหุ้นที$มีสทิธิเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556  ในวนัที$ 22 
มีนาคม 2556  และให้รวบรวมรายชื$อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั �งที$ได้
มีการแก้ไขเพิ$มเติม)  โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที$ 25 มีนาคม 2556   
 จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตาม วนั เวลา และสถานที$ดงักลา่ว สาํหรับผู้ ถือหุ้นทา่นใดที$ประสงค์จะมอบ
ฉนัทะให้บคุคลอื$นหรือกรรมการอิสระของธนาคาร (ตามรายชื$อกรรมการอิสระของธนาคารที$ระบไุว้ในคาํชี �แจงวิธีการมอบฉนัทะฯ 
ในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น) เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุแทน   โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื$อในหนงัสอืมอบฉนัทะ
ตามแนบมานี �  (ปรากฏตามสิ$งที$สง่มาด้วย 12)  และสง่หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วให้ธนาคารก่อนเริ$มการประชมุ 
 ทั �งนี �  ในกรณีที$ผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะแบบทั$วไป สามารถเลือกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก.     หรือในกรณีที$ผู้ ถือหุ้น
เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั �งให้คสัโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถเลอืกใช้หนงัสอืมอบ
ฉนัทะแบบ ค. ได้ โดย download จากเว็บไซต์ของธนาคาร  (http://www.kiatnakin.co.th)  และสามารถเรียกดหูนงัสอืเชิญประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของธนาคารได้   ตั �งแตว่นัที$ 25 มีนาคม 2556  และหากมีข้อสงสยั  หรือคําถามที$
เกี$ยวข้องกบัระเบียบวาระการประชมุสามารถสง่คําถามลว่งหน้ามายงัธนาคารที$ E-mail : investor_relations@kiatnakin.co.th  
หรือสง่โทรสารมายงัหมายเลข 0-2680-3977 หรือสง่ตามที$อยูข่องธนาคาร 
 

  ขอแสดงความนบัถือ 
        

        สพุล  วธันเวคิน 
 

  (นายสพุล   วธันเวคิน)  
  ประธานกรรมการ 
 
 
สํานกักรรมการ 
โทรศพัท์   0-2680-3970-4 
โทรสาร    0-2680-3977 

http://www.kiatnakin.co.th/
mailto:investor_relation@kiatnakin.co.th
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รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 
วนัท่ี  26 เมษายน  2555 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น  ประจ าปี 2555 
ธนาคารเกียรตินาคิน   จ ากัด (มหาชน) 

…………………………………………………………. 
 ประชุมเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 26 เมษายน 2555  เวลา 10.00 น. ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ 
กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชด าริ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330   ธนาคารก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2555  เมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 2555  และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์  โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น  เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2555  โดยในวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
หุ้น  ธนาคารมีทุนจดทะเบียน 6,603,288,640 บาท  เป็นหุ้นสามญัจ านวน 660,328,864 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  10 บาท   
และมีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 6,346,482,640 บาท  เป็นหุ้นสามญัจ านวน  634,648,264  หุ้น 
รายนามกรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม  
1. นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการ  และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2. นายพิชยั   ดชัณาภิรมย์ กรรมการอิสระ  และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. รศ. มานพ      พงศทตั           กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

    และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายเชษฐ์   ภทัรากรกลุ  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบั 
    กิจการ, กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
5.   นายประวิทย์   วรุตบางกรู          กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ    
    และกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ 
6. นายธานินทร์   จิระสนุทร  กรรมการ  และกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ 
7. นายสรุพล    กลุศิริ  กรรมการ, กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   
    และกรรมการสนิเช่ือรายใหญ่และทรัพย์รอขาย 
8. นายธวชัไชย   สทุธิกิจพิศาล  กรรมการ  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
9. นายประชา   ช านาญกิจโกศล กรรมการ  
10.   น.ส.ฐิตินนัท์  วธันเวคิน  กรรมการ  
รายนามผู้บริหารระดับสูงของธนาคารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายศราวธุ จารุจินดา ประธานสายบริหารหนี ้
2. นายปฐม อมรเดชาวฒัน์ ประธานสายปฏิบตัิการ 
3. นายชวลติ  จินดาวณิค ประธานสายการเงินและงบประมาณ 
4. นายชยัวฒัน์ เลศิวนารินทร์ ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. นางสาวนจุรี   ศิษฏศรีวงศ์ ประธานสายบริหารทรัพยากรบคุคล 
6. นายสริิ   เสนาจกัร์ ประธานสายธนาคารรายยอ่ย 
7. นางภิรดี   จงศิริวรรณชยั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธนบดีธนกิจ 
8. นายวีระศกัดิ์   ตนัตินิกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายเครือขา่ยการขายและบริการ   
9. นายสมเกียรติ   พงศ์จรรยากลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ส านกักรรมการ 
10. นางสวุรรณี   วธันเวคิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่     สายบริหารหนี ้
11. นางสรีุย์  หาญพินิจศกัดิ ์ ผู้อ านวยการอาวโุส   ฝ่ายบญัชี   สายการเงินและงบประมาณ    

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 
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รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 
วนัท่ี  26 เมษายน  2555 

รายนามผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  ที่เข้าร่วมประชุม 
 นายศภุมติร   เตชะมนตรีกลุ        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3356      
รายนามที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ส านักกฎหมายเอราวัณ จ ากดั  ที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายยอดยิ่ง  เดชภวูดล      
2. นางมณัฑนา ยงัสามารถ  
 
เร่ิมประชุมเวลา 10.05 น. 

นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการธนาคาร ท าหน้าที่ประธานท่ีประชมุ  แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ มีผู้ ถือหุ้นมาเข้า
ร่วมประชมุด้วยตนเอง จ านวน  359  ราย  และมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชมุแทน จ านวน 485 ราย  รวมเป็นจ านวนผู้มาประชมุ 
844 ราย  นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้  390,393,925 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  61.51 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด  ครบเป็นองค์ประชมุ
ตามข้อบงัคบัของธนาคาร  จงึกลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2555 

ตอ่จากนัน้ประธานท่ีประชมุกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ  และกลา่วแนะน าคณะกรรมการ   
ผู้บริหารระดบัสงู   ผู้สอบบญัชี   และที่ปรึกษากฎหมาย ทีเ่ข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้  
 ก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชมุ ประธานฯ ได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบถงึวิธีการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ 
ตลอดจนการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น  ซึง่จะต้องลงมตใินแตล่ะระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุรับทราบโดยทัว่
กนั ดงันี ้

 ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่  โดยนบั 1 หุ้น เทา่กบั 1 เสียง  ผู้ ถือหุ้น 1 ราย 
สามารถออกเสยีงในแตล่ะวาระวา่ เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  หรือ งดออกเสยีง  ได้เพียงทางใดทางหนึง่เทา่นัน้ จะไมส่ามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้  ยกเว้นกรณีผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ลงทนุตา่งประเทศที่แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียนใน
ประเทศไทย เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น   ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะออกเสยีงลงคะแนนในเร่ือง
นัน้มิได้ นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

 การออกเสยีงลงมตใิด ๆ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น     จะต้องได้รับคะแนนเสยีงเห็นชอบจากเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  เว้นแตเ่ร่ืองที่กฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอื่น ดงัระเบียบวาระตอ่ไปนี ้   

วาระท่ี 8    จะถือมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่  2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน   

วาระท่ี 9-13 และ 15-16    จะถือมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 การนบัคะแนนเสยีงในการลงมตใินท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  
 ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง      ประธานฯ จะถามและนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็น
ด้วยหรืองดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่นัน้  หากผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง  ในระเบียบวาระใด  ขอให้ลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนนและลงช่ือก ากบั   แล้วยกมือเพื่อแสดงตวัให้เจ้าหน้าที่ไปรับบตัรลงคะแนน   เพื่อน ามาตรวจนบัคะแนนเสยีงตอ่ไป   
ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วย  ไมจ่ าเป็นต้องสง่บตัรลงคะแนน   ธนาคารจะน าคะแนนเสยีง  ไมเ่ห็นด้วย และ  งดออกเสยีงดงักลา่ว
หกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ   และถือวา่คะแนนเสยีงสว่นท่ีเหลอืเป็นคะแนนเสยีงที่ลงมติ เห็นด้วย ตามที่
เสนอในระเบียบวาระนัน้ ๆ   
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รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 
วนัท่ี  26 เมษายน  2555 

 ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชมุแทน     ถ้าผู้มอบฉนัทะได้ออกเสยีงมาลว่งหน้า และเป็นแบบออกเสยีง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นรายนัน้  ธนาคารได้น าคะแนน เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ตามความ
ประสงค์ของผู้ ถือหุ้น บนัทกึรวมไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมตติามระเบียบวาระไว้แล้ว แตถ้่าผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวาม
ประสงค์ในการออกเสยีงในระเบยีบวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน  ก็ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงได้ตามที่เห็นสมควร   ถ้า
ระเบียบวาระใด ไมเ่ห็นด้วย  หรือ งดออกเสยีง  ก็ให้ยกมือ   เจ้าหน้าที่จะไปรับบตัรลงคะแนนปฏิบตัิเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุด้วยตนเอง 

 วิธีปฏิบตัิดงักลา่วใช้ส าหรับทกุระเบียบวาระ  ยกเว้นระเบียบวาระที่  6 และ 7  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ  และเลอืกตัง้กรรมการเพิม่เตมิ  ทัง้นีเ้พื่อให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิที่ดีตามโครงการประเมินคณุภาพการจดั
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีสง่เสริมให้การลงคะแนนเสยีงในวาระเลอืกตัง้กรรมการ  มีความโปร่งใสในการนบัคะแนน
เสยีงและสามารถตรวจสอบได้  ธนาคารจะให้ลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล     และจะเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือ
หุ้นทกุราย ทัง้ทีเ่ห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย  และงดออกเสยีง  และเพือ่ให้การตรวจนบัคะแนนเสยีงเป็นไปอยา่งรวดเร็ว  ธนาคารจะขอ
เก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นเฉพาะที่  ไมเ่ห็นด้วย  และ  งดออกเสยีง ก่อน   และหลงัเสร็จสิน้การประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นคืนบตัร
ลงคะแนนทัง้หมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคารด้วย    

ในปีนีธ้นาคารได้ใช้บริการระบบการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากดั และน า 
ระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน และประมวลผลการนบัคะแนนเสยีงเช่นเดียวกบัปีที่ผา่นมา  นอกจากนี ้ ธนาคารได้
มอบหมายให้บริษัท ส านกักฎหมายเอราวณั จ ากดั  ท าหน้าที่ดแูลให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตาม
กฎหมายและข้อบงัคบัของธนาคาร   ตอ่จากนัน้ประธานฯ ได้เชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้น 2 ทา่น ร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบั
คะแนนเสยีงในท่ีประชมุ และขอให้นัง่ร่วมกบัเจ้าหน้าที่ของธนาคารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท ส านกักฎหมายเอราวณั จ ากดั ที่ท า
หน้าที่นบัคะแนนเสยีงและตรวจสอบความถกูต้องของคะแนน    
 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ธนาคารได้ประกาศในเว็บไซต์ของธนาคาร  เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลที่
เห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อรับการคดัเลอืกเป็นกรรมการ รวมทัง้เสนอระเบยีบวาระการประชมุตา่ง ๆ แตไ่มม่ีการเสนอช่ือ
กรรมการหรือระเบยีบวาระการประชมุเข้ามายงัธนาคาร 
 ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุที่ได้บอกกลา่วไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2555  ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
ระเบียบวาระที่  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2554 
 
 ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชมุพจิารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2554   ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 21 
เมษายน 2554 และธนาคารได้จดัท ารายงานการประชมุสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  และกระทรวงพาณิชย์ภายใน
เวลาที่กฎหมายก าหนด  รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของธนาคารด้วยแล้ว โดยมีส าเนารายงานการประชมุตามที่ได้จดัสง่ไปยงัผู้
ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว      
 

  ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะขอแก้ไข ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทกัท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชมุเป็นอยา่งอืน่  และไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม  ประธานฯ จึง 
ขอให้ที่ประชมุพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
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รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 
วนัท่ี  26 เมษายน  2555 

 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนเสยีง ดงันี ้
เห็นด้วย   391,038,592 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 96.4858   
ไมเ่ห็นด้วย 801 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001  
งดออกเสยีง 14,241,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 3.5139   

 
มติที่ประชุม  มีมติด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  รับรองรายงานการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2554 ซึง่ประชมุไปเมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2554 ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการของธนาคารในรอบปี 2554 
 
 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุรับทราบรายงานเก่ียวกบักิจการของธนาคารในรอบปี 2554 ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2554 ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว และขอให้นายธวชัไชย  สทุธิกิจพิศาล  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่  รายงานเก่ียวกบักิจการของธนาคารในรอบปี 2554 ให้ที่ประชมุรับทราบ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ รายงานสรุปเร่ืองส าคญัในรอบปีที่ผ่านมาว่า  ธนาคารได้เข้าซือ้
หุ้นของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุนครหลวงไทย จ ากดั ในสดัสว่นร้อยละ 60 ของหุ้นทัง้หมด จากกองทนุบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ (“กบข.”) ในเดือนกรกฎาคม 2554 และเปลี่ยนช่ือเป็น “บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนเกียรตินาคิน จ ากดั” (“บลจ.
เกียรตินาคิน” ) เพื่อเสริมธุรกิจธนบดีธนกิจ  

การปรับโครงสร้างสายงานและกระบวนการท างาน โดยแบง่สายธุรกิจออกเป็น สายธนาคารรายยอ่ย  สายสินเช่ือธุรกิจ  
สายบริหารหนี ้ และสายธนบดีธนกิจ  และได้มีการรวมศนูย์สายงานสนบัสนนุเพื่อให้การบริหารจดัการเป็นไปในทิศทางเดียวกนั   
ด้านความเสีย่ง ธนาคารได้ยกระดบักระบวนการบริหารและจดัการความเสีย่งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้านการก ากบัดแูล
กิจการ มีการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพิ่ม 2 คณะ ในเดือนมกราคม 2554 คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์
และก ากบักิจการ  และ คณะกรรมการสนิเช่ือรายใหญ่และทรัพย์รอขาย  

ผลการด าเนินงานปี 2554  ธนาคารและมีก าไรสทุธิรวม 2,859 ล้านบาท  โดยสินเช่ือขยายตวัร้อยละ 26.5 สงูกว่า
เป้าหมายที่ตัง้ไว้ จากการเติบโตของสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ถึงร้อยละ 31.2  และมีสนิทรัพย์รวม 189,327 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 
33.4  คณุภาพสนิทรัพย์ปรับตวัดีขึน้ตอ่เนื่อง อตัราสว่นสนิเช่ือด้อยคณุภาพลดลงตอ่เนื่องมาอยูท่ี่ร้อยละ 3.5 อตัราสว่นคา่เผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูตอ่หนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 108.0 ใกล้เคียงกบัคา่เฉลีย่ของอตุสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ จากการ
ที่ธนาคารได้มีการตัง้ส ารองฯ เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์น า้ท่วม  เงินกองทุนอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 15.40 ของ
สินทรัพย์เสี่ยง ณ สิน้ปี 2554 โดยสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมส าหรับปี 2554 สิน้สดุวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2554 ได้ ดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงิน   ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 189,327 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 33.4  มีเงินให้สินเช่ือ 
135,748 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 26.5   มีหนีส้นิ 165,731 ล้านบาท แบง่เป็นเงินรับฝากจ านวน 69,040 ล้านบาท และตราสาร
หนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืมจ านวน 86,013 ล้านบาท และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 23,595 ล้านบาท  

 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ   ธนาคารและบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิ 2,859 ล้านบาท ซึ่งเป็นก าไรส่วนที่เป็นของธนาคาร 
โดยมีรายได้ดอกเบีย้สทุธิจ านวน 6,476 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน สว่นใหญ่เกิดจากการขยายตวัของสนิเช่ือ และอตัราดอกเบีย้
ที่ปรับตวัสงูขึน้  รายได้คา่ธรรมเนียมสทุธิจ านวน 1,419 ล้านบาท และก าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายจ านวน 1,245 ล้าน
บาท  โดยมีคา่ใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นจ านวน 4,831 ล้านบาท สง่ผลให้ก าไรก่อนภาษีเงินได้จ านวน 3,421 ล้านบาท  
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รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 
วนัท่ี  26 เมษายน  2555 

ธนาคารได้ประกาศร่วมกิจการและร่วมบริหารงานกบั บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน)   โดยได้ลงนามในบนัทกึข้อตกลง
ว่าด้วยการร่วมกิจการเมื่อวนัที่ 9 ธันวาคม 2554   และลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้นเมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2555  ตามมติ
เห็นชอบของคณะกรรมการธนาคาร  เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัและการสร้างมลูค่าเพิ่มจากการร่วมกนัพัฒนาธุรกิจ
ใหม่ที่มีศกัยภาพสงู    โดยอาศยัประสบการณ์ของผู้บริหารและทีมงาน   รวมถึงความแข็งแกร่งและการเป็นผู้น าตลาดในธุรกิจ
เฉพาะด้านของทัง้สองบริษัทในธุรกิจธนาคารพาณิชย์  และธุรกิจหลกัทรัพย์และตลาดทนุ   

 
 ตอ่จากนัน้ นายพชิยั   ดชัณาภิรมย์   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ   ได้กลา่วรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ตอ่ที่ประชมุ ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2554  หน้า 101-102 ให้ที่ประชมุรับทราบ 
 
 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็น   ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชมุรับทราบรายงานเก่ียวกบักิจการของ
ธนาคารในรอบปี 2554 
 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานเก่ียวกบักิจการของธนาคารในรอบปี 2554 ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิ ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 
 ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชมุพจิารณาอนมุตังิบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  ซึง่ผา่นการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ตามรายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2554   ซึง่ได้จดัสง่ไปยงัผู้ถือหุ้นพร้อม
หนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  ทัง้นีร้ายละเอยีดงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุ  ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554  นี ้  ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่  ได้รายงานพร้อมกบัรายงานเก่ียวกบักิจการของธนาคารในรอบปี 2554  ในระเบียบวาระท่ี 2  
แล้ว 
 
 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม ่
 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 

 ประธานฯ ประกาศผลคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย   405,630,590 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8507   
ไมเ่ห็นด้วย 801 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0001  
งดออกเสยีง 605,700 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.1491  

 
มติที่ประชุม  มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน     อนมุตัิงบการเงิน      
ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
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รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 
วนัท่ี  26 เมษายน  2555 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงนิก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2554  และการจ่ายเงนิปันผล 
 
 ประธานฯ   เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2554   และการจา่ยเงินปันผล  
โดยแจ้งตอ่ที่ประชมุวา่   ธนาคารมีก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะธนาคารส าหรับปี 2554 จ านวน  1,927,370,588  และก าไรสทุธิ
จากงบการเงินรวมจ านวน 2,858,962,687 บาท โดยไมม่ียอดขาดทนุสะสม   ธนาคารจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้
ถือหุ้นได้ตามนยัของมาตรา 115 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) และตาม
ข้อบงัคบัของธนาคาร  ข้อ 45   ซึง่ก าหนดวา่ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้  เมื่อ
ปรากฏแก่กรรมการวา่ บริษัทมีก าไรพอสมควรที่จะกระท าเช่นนัน้ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  นอกจากนี ้ตามมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มี
การแก้ไขเพิม่เติม)  ธนาคารต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปี
หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี  จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน 
 คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น       อนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2554   และการ
จ่ายเงินปันผล  ดงันี ้

(1) ไมจ่ดัสรรเงินก าไรไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารได้จดัสรรเงินก าไรไว้เป็นทนุส ารองครบร้อยละ  
10 ของทนุจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)   
แล้ว     

(2) จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2554 ในอตัราหุ้นละ 2.40 บาท ซึง่ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 1.00  
บาท เมื่อวนัท่ี 23 กนัยายน 2554 คงเหลอืจ่ายในงวดนีอ้ีกในอตัราหุ้นละ 1.40 บาท ให้กบัผู้ ถือหุ้นของธนาคาร เป็นการจ่ายจาก
ก าไรสทุธิที่เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ รับเงินปันผลที่เป็นบคุคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 
ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากร     โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายช่ือ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุ
ทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2555  และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2555  

(3) จดัสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2554 สว่นท่ีเหลอืจากการจ่ายเงินปันผล เป็นเงินกองทนุตามมาตรา 4 แหง่ 
พระราชบญัญตัิธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
 

 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย   409,611,990 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8965   
ไมเ่ห็นด้วย 2,801 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0006  
งดออกเสยีง 421,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1027   

 
มติที่ประชุม     มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    อนมุตัิการจดัสรร
เงินก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2554   และการจ่ายเงินปันผล  ตามทีเ่สนอ   
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รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 
วนัท่ี  26 เมษายน  2555 

ระเบียบวาระที่  5 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี   
 
 ประธานฯ ขอให้นายพชิยั ดชัณาภิรมย์  ประธานกรรมการตรวจสอบ  ชีแ้จงรายละเอียดการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและ
ก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2555 
        ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มกีารแก้ไขเพิม่เติม)  และข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36     ซึง่ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีของธนาคารทกุปี   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีจ านวน  
4 ราย  และพิจารณาก าหนดคา่สอบบญัชีของธนาคารส าหรับปี 2555   แล้ว  และได้เสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นบริษัทผู้สอบบญัชีของธนาคาร 
เนื่องจากเห็นวา่ เป็นบริษัทท่ีมปีระสบการณ์ในการตรวจสอบธนาคารพาณิชย์หลายแหง่ มเีครือขา่ยครอบคลมุเป็นท่ียอมรับใน
ตา่งประเทศ  ตลอดจนสามารถถ่ายโอนความรู้ให้กบัธนาคารได้  และในรอบปีบญัชีที่ผา่นมา ผู้สอบบญัชีได้ปฏิบตัิงานด้วย
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในและความเสี่ยงตา่ง ๆ รวมทัง้มคีวามเป็น
อิสระในการปฏิบตัิงาน  ดงัมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นายศภุมติร  เตชะมนตรีกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  3356     
2. นายนิติ   จึงนิจนิรันดร์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  3809     
3. นายเพ่ิมศกัดิ์  วงศ์พชัรปกรณ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  3427 
4. นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  4301 

 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของธนาคาร และในกรณีที่
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้น  ไมส่ามารถปฏิบตังิานได้ ให้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั จดัหา
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั แทนได้  ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 4 ราย ตลอดจน 
บริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
กบัธนาคาร / บริษัทยอ่ย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด   ทัง้นีผู้้สอบบญัชี ราย
ดงักลา่วข้างต้นได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทยแล้ว    และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2555 
จ านวน   5,600,000 บาท   
 นอกจากนี ้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั   ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยของธนาคาร ดงั
รายช่ือปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ จึงเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบคา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย จ านวน 4,760,000  
บาท    
  

   ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนน  ดงันี ้

เห็นด้วย   409,297,591 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8174   
ไมเ่ห็นด้วย 326,501 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0796  
งดออกเสยีง 422,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1029   
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มติที่ประชุม   มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน   อนมุตัิให้แตง่ตัง้  
นายศภุมิตร  เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3356   หรือนายนิติ  จึงนิจนิรันดร์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3809  
หรือ  นายเพ่ิมศกัดิ์  วงศ์พชัรปกรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  3427 หรือ นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ       ผู้สอบบญัชีรับ 
อนญุาตเลขที่  4301 แหง่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั   เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร      ทัง้นีผู้้สอบบญัชี 
ดงักลา่วได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทยแล้ว โดยก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของธนาคาร  ส าหรับปี  2555  
จ านวน 5,600,000 บาท  และรับทราบคา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยประจ าปี 2555 จ านวน 4,760,000  บาท ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ   
 
  ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ โดยจะเป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียด  เนื่องจาก รศ. มานพ พงศทตั  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  เป็นกรรมการท่ีออกตามวาระในปี
นี ้  
 ประธานฯ   ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) 
และข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 18 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหนง่จ านวน  1 ใน 3  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี   
ซึง่รายนามกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหนง่ในปีนี ้ ได้แก่  

(1) นายพิชยั ดชัณาภิรมย์ กรรมการอิสระ   
(2) รศ.มานพ      พงศทตั   กรรมการอิสระ  
(3) นายธานินทร์ จิระสนุทร กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 

กรรมการที่ต้องออกตามวาระทัง้ 3 คน   ซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องในระเบยีบการประชมุวาระนี ้ ได้ออกจากที่ประชมุ 
 
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่  ธนาคารได้ประกาศในเว็บไซต์ของธนาคาร  เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลที่

เห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพือ่รับการคดัเลอืกเป็นกรรมการ รวมทัง้เสนอระเบียบวาระการประชมุตา่ง ๆ แตไ่มม่กีารเสนอช่ือ
กรรมการหรือระเบยีบวาระการประชมุเข้ามายงัธนาคาร   รวมทัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้ให้กรรมการ
เสนอรายช่ือผู้มคีณุสมบตัเิหมาะสมที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  แตไ่มม่ีกรรมการคนใดเสนอช่ือ 
 ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน โดยกรรมการท่ีมีสว่นเก่ียวข้องไมไ่ด้ร่วมพจิารณา ได้พจิารณาถงึ
ความเหมาะสมทีจ่ะเป็นประโยชน์แก่การด าเนินงานของธนาคารและองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยค านงึถงึคณุสมบตั ิ
ประสบการณ์ และความสามารถของกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 3 คนแล้วเหน็วา่ เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วน   
และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามบทบญัญตัิแหง่กฏหมายที่มีผลบงัคบัใช้กบัธนาคารในปัจจบุนั ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  
และประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของธนาคารสามารถท าประโยชน์ให้แก่ธนาคารได้  นอกจากนี ้ ยงัปฏิบตัิ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมดัระวงั และซื่อสตัย์สจุริตมาตลอด   และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย
แล้ว    จึงเห็นควรให้คณะกรรมการธนาคารเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการทัง้ 3 คน กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ
ธนาคารตอ่ไปอีกวาระหนึง่   ทัง้นี ้             ที่เสนอให้เลอืกตัง้ครัง้นี ้  รายละเอียด    ฏอยูใ่นหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้
แล้ว   โดยประธานฯ ได้น าเสนอประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการแตล่ะคน เพื่อให้ที่ประชมุพิจารณาประกอบการออกเสยีง
ลงคะแนน 
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ตอ่จากนัน้  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิที่ดีตามโครงการประเมินคณุภาพการ
จดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน  จึงขอให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล        และธนาคารจะเก็บ
บตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นทกุรายที่เข้าประชมุ   ทัง้กรณีที่เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย  และงดออกเสยีง   แตเ่พื่อให้การตรวจนบัคะแนน
เสยีงเป็นไปอยา่งรวดเร็ว  ธนาคารจะขอเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นเฉพาะที่  ไม่เห็นด้วย และ  งดออกเสียง ก่อน   และหลงั
เสร็จสิน้การประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นคืนบตัรลงคะแนนทัง้หมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคารด้วย 

 
 ประธานที่ประชมุสอบถามที่ประชมุวา่  มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่   

 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ  จึงเสนอขอให้ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน
เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระเป็นรายบคุคล 
 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนน  ดงันี ้

(1) นายพชิัย        ดัชณาภริมย์     กรรมการอิสระ   
เห็นด้วย   412,888,391 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.7311   
ไมเ่ห็นด้วย 668,701 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1615  
งดออกเสยีง 444,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1072   
(2) รศ.มานพ     พงศทัต         กรรมการอสิระ 
เห็นด้วย   413,501,191 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8792  
ไมเ่ห็นด้วย 68,201 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0164  
งดออกเสยีง 431,900 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1043   
(3) นายธานินทร์   จิระสุนทร   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
เห็นด้วย   412,548,791 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.6491   
ไมเ่ห็นด้วย 851,201 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.2056  
งดออกเสยีง 601,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1452   

 
มติที่ประชุม    มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิเลอืกตัง้ 
นายพิชยั ดชัณาภิรมย์  รศ.มานพ พงศทตั  และนายธานินทร์  จิระสนุทร  กรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้า
ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่   
 
ระเบียบวาระที่  7 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเพิ่มเติม   
  
 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการเพิ่มเติม  โดยชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ การร่วมกิจการระหวา่ง
ธนาคารและบริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน)  นัน้    จ าเป็นต้องอาศยัความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหารและพนกังาน
ของทัง้สองกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่องค์กร   และเพื่อให้สอดคล้องกบัแผนการร่วมกิจการท่ีจะน าเสนอในระเบียบ
วาระท่ี 9   โดยกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัททนุภทัร จ ากดั (มหาชน)   ได้เสนอช่ือบคุคลเพื่อเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้เข้าเป็น
กรรมการของธนาคารเพิ่มเติมจ านวน 5 คน    ดงันี ้
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(1) นายบรรยง  พงษ์พานิช    กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 
(2) นายกฤติยา  วีรบรุุษ    กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 
(3) นางภทัรพร   มิลนิทสตู    กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 
(4) นายพงษ์เทพ   ผลอนนัต์     กรรมการอิสระ 
(5) นายอนมุงคล   ศิริเวทิน  กรรมการอิสระ 

  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนพิจารณา  คณุสมบตัิ   ประสบการณ์    และความสามารถของนายบรรยง  
พงษ์พานิช   นายกฤตยิา วีรบรุุษ  นางภทัรพร  มิลนิทสตู   นายพงษ์เทพ  ผลอนนัต์    และนายอนมุงคล  ศิริเวทิน    แล้วเห็นวา่
เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วน  และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามบทบญัญตัิแหง่กฎหมายที่มีผลบงัคบัใช้กบัธนาคารในปัจจบุนั  
ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตอ่ธนาคาร  สมควรได้รับการพิจารณาเลอืกตัง้ให้ด ารงต าแหนง่เป็น
กรรมการของธนาคาร   และธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบบคุคลดงักลา่วทัง้ 5 คน แล้ว   โดย              ที่
เสนอให้เลอืกตัง้ครัง้นีร้ายละเอียด    ฏอยูใ่นหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว   โดยประธานฯ ได้น าเสนอประวตัิโดยสงัเขปของ
กรรมการแตล่ะคน เพื่อให้ที่ประชมุพิจารณาประกอบการออกเสยีงลงคะแนน   
 
 ประธานท่ีประชมุสอบถามที่ประชมุวา่  มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่   

 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ  จึงเสนอขอให้ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลง คะแนน
เลอืกตัง้กรรมการเพิ่มเติมเป็นรายบคุคล 
  
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนน  ดงันี ้

(1) นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
เห็นด้วย   413,351,391 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8342   
ไมเ่ห็นด้วย 252,201 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0609  
งดออกเสยีง 434,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1048   
 (2) นายกฤติยา  วีรบุรุษ  กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
เห็นด้วย   413,352,391 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8344   
ไมเ่ห็นด้วย 251,201 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0606  
งดออกเสยีง 434,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1048   
 (3) นางภทัรพร  มิลินทสูต กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
เห็นด้วย   413,348,391 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8334   
ไมเ่ห็นด้วย 255,201 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0616  
งดออกเสยีง 434,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1048   
(4) นายพงษ์เทพ  ผลอนันต์ กรรมการอิสระ 
เห็นด้วย   413,602,791 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8949   
ไมเ่ห็นด้วย 801 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001  
งดออกเสยีง 434,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1048   
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(5) นายอนุมงคล  ศิริเวทิน กรรมการอิสระ 
เห็นด้วย   413,601,591 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8946   
ไมเ่ห็นด้วย 801 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001  
งดออกเสยีง 435,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1051   

 
มติที่ประชุม    มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน         อนมุตัิเลอืกตัง้ 
นายบรรยง   พงษ์พานชิ   นายกฤติยา   วีรบรุุษ  นางภทัรพร   มิลนิทสตู    นายพงษ์เทพ  ผลอนนัต์   และนายอนมุงคล   ศิริเวทิน    
เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการธนาคาร  
 
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2555 
 
 ประธานฯ ขอให้  รศ. มานพ พงศทตั   กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  ชีแ้จง
รายละเอียดการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555     
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่  ในปี 2554  ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติ
อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการรวมทัง้สิน้ 15 ล้านบาท  แตธ่นาคารได้จา่ยคา่ตอบแทนกรรมการไปทัง้หมด  13,161,000 บาท     
ทัง้นีร้ายละเอยีดคา่ตอบแทนกรรมการรายบคุคลได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปี หน้า 119 และเสนอให้ที่ประชมุรับทราบ
คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ส าหรับปี 2554  ซึง่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2554 หน้าที่  119 - 120 
  คา่ตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกบัภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และควรก าหนดให้มีการทบทวน
ทกุปี ซึง่ในปี 2555 นี ้  คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ  ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทนแล้วมีความเห็นวา่ คา่ตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยูใ่นปัจจบุนัตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2554  
เป็นอตัราคา่ตอบทีีี่เหมาะสมกบัขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทัง้สอดคล้องและใกล้เคียงกบัอตัราคา่ตอบแทนกรรมการ
ในกลุม่ธนาคารพาณิชย์ที่อยูใ่นระดบัเดียวกนั    เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ 
กรรมการท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และกรรมการชดุยอ่ย  ในอตัราเดิมเทา่กบัคา่ตอบแทนในปี 2554  และให้ปรับเพิ่มวงเงิน
คา่ตอบแทนรวม  จากปัจจบุนัวงเงินคา่ตอบแทนรวมไมเ่กิน 15 ล้านบาท  เป็นไมเ่กิน 25 ล้านบาท   ทัง้นีเ้นื่องจากธนาคารได้
แตง่ตัง้กรรมการเพิม่เติมอีก 5 คน  ตามแผนการร่วมกิจการระหวา่งธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) กบับริษัท ทนุภทัร 
จ ากดั (มหาชน)  ท าให้กรรมการของธนาคารรวมจ านวน 15 คน  
  ที่ประชมุคณะกรรมการธนาคาร  จึงมีมตเิห็นชอบให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทน
กรรมการ  กรรมการท่ีปรึกษาแกค่ณะกรรมการบริหาร และกรรมการชดุยอ่ย  ประจ าปี 2555  จ านวนไมเ่กิน 25 ล้านบาท  ซึง่
ประกอบด้วย  คา่ตอบแทนรายเดือน, คา่เบีย้ประชมุ  และคา่บ าเหน็จกรรมการ  ทัง้นีก้รณีทีค่ณะกรรมการธนาคารอาจต้อง
ก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับคณะกรรมการชดุยอ่ย หากมกีารแตง่ตัง้เพิม่เตมิ ให้คณะกรรมการธนาคารด าเนินการได้โดย
คา่ตอบแทนทีก่ าหนดจะรวมอยูภ่ายในจ านวนเงินไมเ่กิน 25 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนมุตัจิากทีป่ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้น   โดยมี
รายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอดงันี ้  
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หมายเหตุ :  (1) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการท่ีเป็นเลขานกุารบริษัทไม่ได้คา่ตอบแทนส าหรับการด ารงต าแหน่งใน   
       คณะกรรมการชดุย่อย 
   (2) คา่เบีย้ประชมุจะจ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ที่เข้าประชมุ  

 
องค์ประกอบค่าตอบแทน 

ปี 2555 (ปีที่เสนอ) ปี 2554 
ค่าตอบแทน 
รายเดือน  
(บาท) 

ค่าเบีย้ประชุม (2)  
(บาท/ครัง้) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน  
(บาท) 

ค่าเบีย้ประชุม (2) 
(บาท/ครัง้) 

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร 
      - ประธานกรรมการ   
      - กรรมการ   

 
72,000 
36,000 

 
- 
- 

 
72,000 
36,000 

 
- 
- 

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

 
 
- 
- 

 
 

28,000 
17,000 

 
 
- 
- 

 
 

28,000 
17,000 

2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
      - ประธานกรรมการ   

- กรรมการ   

 
- 
- 

 
28,000 
17,000 

 
- 
- 

 
28,000 
17,000 

3. คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์
และก ากบักิจการ  

      - ประธานกรรมการ   
      - กรรมการ   

 
 
- 
- 

 
 

28,000 
17,000 

 
 
- 
- 

 
 

28,000 
17,000 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
      - ประธานกรรมการ  

 
180,000 

 
- 

 
180,000 

 
- 

5. คณะกรรมการสินเชือ่รายใหญ่และ 
ทรัพย์รอขาย  

      - กรรมการ  

 
 

50,000 

 
 
- 

 
 

50,000 

 
 
- 

(3)  ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษา 
     คณะกรรมการบริหาร   

  
     50,000  

 
- 

  
     50,000  

 
- 

(4)  ค่าบ าเหน็จกรรมการ อตัราการจ่ายบ าเหน็จกรรมการจะเป็นไป
ตามผลประกอบการของธนาคารในแต่
ละปี โดยให้เป็นอ านาจของท่ีประชมุ
คณะกรรมการธนาคารท่ีจะเป็นผู้ก าหนด
จ านวนท่ีจะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละคน
ต่อไป และเมือ่รวมบ าเหน็จกรรมการและ
ค่าตอบแทนกรรมการของทกุคนทกุ
ประเภทแล้ว     ก าหนดให้มีจ านวนเงิน
ไม่เกนิ 25 ล้านบาท   

อตัราการจ่ายบ าเหน็จกรรมการ จะเป็น 
ไปตามผลประกอบการของธนาคารในแต่
ละปี โดยให้เป็นอ านาจของท่ีประชมุ
คณะกรรมการธนาคารท่ีจะเป็นผู้ก าหนด
จ านวนท่ีจะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละคน
ต่อไป และเมื่อรวมบ าเหน็จกรรมการและ
ค่าตอบแทนกรรมการของทกุคนทกุ
ประเภทแล้ว   ก าหนดให้มีจ านวนเงินไม่
เกิน 15 ล้านบาท   
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ทัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นกรรมการธนาคาร  ซึง่ถือหุ้นนบัรวมกนัได้  46,643,177 หุ้น  ถือวา่เป็นผู้มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษใน 
ระเบียบวาระนี ้  จึงไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
  
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย   366,974,420 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8729   
ไมเ่ห็นด้วย 5,951 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0016  
งดออกเสยีง 460,901 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1254   

มติที่ประชุม     มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน    อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และกรรมการชุดย่อย  
ประจ าปี 2555  จ านวนไม่เกิน 25 ล้านบาท  ซึ่งประกอบด้วย  ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน  ค่าเบีย้ประชุม  และค่าบ าเหน็จ
กรรมการ  ทัง้นีก้รณีที่คณะกรรมการธนาคารอาจต้องก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับคณะกรรมการชดุยอ่ย หากมีการแตง่ตัง้เพิ่มเติม 
ให้คณะกรรมการธนาคารด าเนินการได้โดยค่าตอบแทนที่ก าหนดจะรวมอยู่ภายในจ านวนเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท  ตามที่ได้รับ
อนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น   โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมตัิการร่วมกิจการกับบริษัท ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) ตามแผนการร่วมกิจการ   
 
 ประธานฯ ขอให้นายธวชัไชย สทุธิกิจพิศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จดัการใหญ่  ชีแ้จงรายละเอียด
การร่วมกิจการกบับริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) ตามแผนการร่วมกิจการ 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่  ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า  ธนาคารจะร่วมกิจการกบับริษัท ทนุภทัร 
จ ากดั (มหาชน) (“ทนุภทัร”) ในการด าเนินธุรกิจทางด้านการเงิน อนัประกอบไปด้วยธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลกัทรัพย์ และ
ธุรกิจสนบัสนนุอื่นๆ ร่วมกนั รายละเอียดตามแผนการร่วมกิจการปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 8 ซึง่มีสาระส าคญัดงันี ้

1. ธนาคารจะท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของทนุภทัรจากผู้ ถือหุ้นทกุรายของทนุภทัร เพื่อเพิกถอนหุ้นของทนุภทัร
ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ภายใต้เง่ือนไขว่าเมื่อสิน้สดุ
ระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์  จ านวนผู้ ถือหุ้นของทนุภทัรที่ตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์จะต้องมีจ านวนรวมกนัไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของทนุภทัร โดยธนาคารจะช าระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของทนุ
ภทัรที่ตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ดงักลา่วเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารในอตัราการแลกเปลี่ยนหุ้น 1 หุ้นของทนุภทัรต่อ 
0.9135 หุ้นของธนาคาร ซึง่อตัราการแลกเปลีย่นหุ้นท่ีตกลงกนัอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ภายใต้เหตกุารณ์ตามที่ระบไุว้ในสญัญา
ซือ้ขายหุ้น ทัง้นี ้ภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้น ทนุภทัรจะจดัประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนมุตัิการเพิกถอนหุ้นของทนุภทัรออก
จากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นของทนุภทัรมีมติอนมุตัิให้เพิกถอนหุ้นของทนุภทัรออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของทุนภัทร มีผลท าให้ธนาคารถือหุ้นในทุนภทัรตัง้แต่ร้อยละ 90 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ธนาคารจะด าเนินการโอนหุ้นทัง้หมดที่ธนาคารถืออยู่ในบริษัทหลกัทรัพย์  เกียรตินาคิน 
จ ากดั (“บล.เกียรตินาคิน”) และบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เกียรตินาคิน จ ากดั (“บลจ.เกียรตินาคิน”) ให้แก่ทนุภทัร ทัง้นี ้
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บล.เกียรตินาคินนัน้จะโอนท่ีราคาเทา่กบัมลูคา่ทางบญัชีของบล.เกียรตินาคิน และบลจ. เกียรตินาคินจะโอนที่ราคาเท่ากบัราคา
ต้นทนุของธนาคาร 
 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอ านาจของธนาคารตามหนงัสือรับรองของ
ธนาคารมีอ านาจ (1) เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสาร สญัญาตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการได้มาซึง่หุ้นทนุภทัร (2) ลง
นามในเอกสารค าขออนญุาตตา่ง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการได้มาซึ่งหุ้นทนุภทัร ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขอ
อนญุาตใด ๆ ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัการได้มาซึ่ง
หุ้นทนุภทัร ซึ่งรวมถึงค าขอให้รับหลกัทรัพย์ใหม่ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสิทธิ
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน และ (3) การด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการได้มาซึง่หุ้นทนุภทัร 
 ทัง้นี  ้การท าค าเสนอซือ้หุ้ นทุนภัทรจากผู้ ถือหุ้ นทุกรายของทุนภัทรจัดเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จ าหนา่ยไปซึ่งทรัพย์สิน (“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์ (มลูค่ารวมสิ่งตอบ
แทน) มีมลูคา่รวมเทา่กบัร้อยละ 30.3 (ค านวณตามงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554) ซึ่งเป็นมลูค่ารายการสงูสดุตาม
เกณฑ์การค านวณตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหนา่ยไป ซึง่ขนาดของรายการดงักลา่วมีมลูคา่เกินร้อยละ 15 แตต่ ่ากวา่ร้อย
ละ 50 โดยธนาคารมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของธนาคารตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้น 

นอกจากนี ้เนื่องจากการท าค าเสนอซือ้หุ้นทนุภทัรจากผู้ ถือหุ้นทกุรายของทนุภทัรดงักลา่วข้างต้น เป็นการซือ้หรือรับโอน
กิจการของบริษัทอื่นตามมาตรา 107 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และการ
ได้มาซึง่หุ้นทนุภทัรจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทนุภทัรซึง่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารของธนาคารในอนาคตถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน (“ประกาศเร่ือง
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) ทัง้นี ้เมื่อค านวณมลูค่าของขนาดรายการแล้ว มีขนาดรายการตามงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2554 เท่ากับร้อยละ 27.1 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคาร และเป็นรายการเก่ียวกับสินทรัพย์ ซึ่งมีขนาดของ
รายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของธนาคาร โดยธนาคารมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท า
รายการของธนาคารตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้น และด าเนินการตา่งๆ รวมถึงการด าเนินการดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของธนาคาร ด้วยคะแนนเสยีงไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(2) แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหน้าที่ต่าง ๆ ที่เ ก่ียวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นเก่ียวกับความ
สมเหตสุมผลและประโยชน์ของธุรกรรม ซึง่ธนาคารได้แตง่ตัง้บริษัท แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั เป็นที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระเพื่อท าหน้าที่ตา่ง ๆ ดงักลา่วข้างต้นแล้ว  

ทัง้นีร้ายละเอียดของรายการปรากฎตามสิ่งที่สง่มาด้วย 9, 10 และ 11  – ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และสารสนเทศ
เก่ียวกับการได้มาและจ าหน่ายซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันของธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน)      
ตามบญัชี 1  และบญัชี  2   ซึง่ได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

 
 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่   
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1) ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่  ธนาคารมีรูปแบบและกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ  รวมถงึการบริหารความเสีย่งของธุรกิจ เพื่อ 
ตอบสนองตอ่ภาวะการแขง่ขนัท่ีรุนแรงของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในปัจจบุนัอยา่งไร  ภายหลงัจากการร่วมกิจการกบัทนุภทัร 

ประธานกรรมการ ชีแ้จงวา่ รูปแบบการด าเนินธุรกิจทางการเงินของกลุม่ธนาคารเกียรตินาคินในปัจจบุนัครอบคลมุทัง้
ธุรกิจตลาดเงิน และตลาดทนุ โดยรายได้หลกัเกิดจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในตลาดเงินเป็นส าคญั  แตเ่พราะแนวโน้มการ
แขง่ขนัในธุรกิจสถาบนัการเงินท่ีทวีความรุนแรงขึน้ อีกทัง้ธุรกิจตลาดเงินและตลาดทนุในปัจจบุนัมีแนวโน้มทีจ่ะรวมเป็นหนึง่
เดียวกนั ท าให้ธนาคารมุง่ทีจ่ะพฒันาความแข็งแกร่งให้ครอบคลมุในธุรกิจทัง้สองตลาด ซึง่เป็นท่ีมาของการร่วมกลุม่ธุรกิจกบั 
บมจ.ทนุภทัร ซึง่มีความเช่ียวชาญในธุรกิจตลาดทนุเป็นหลกั     

ธนาคารเกียรตินาคินมีรูปแบบการด าเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์แบบ Specialized Bank  ซึง่เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มี
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีให้บริการแก่ลกูค้าเฉพาะกลุม่  โดยธนาคารยงัไมม่ีนโยบายหรือเป้าหมายทีจ่ะเป็น Universal Bank 
ซึง่ต้องอาศยัปัจจยัความส าเร็จคอืขนาดที่ใหญ่ อีกทัง้ยงัเป็นกลุม่ที่มีการแขง่ขนัสงู  ซึง่ไมส่อดคล้องกบัรูปแบบและข้อได้เปรียบ
ของธนาคาร เช่นเดียวกบั บมจ.ทนุภทัร ที่เป็น Specialized Securities Company เน้นกลุม่ลกูค้ารายใหญ่ และการบริหารการ
ลงทนุ โดยรูปแบบการด าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกนัระหวา่งธนาคาร และ บมจ.ทนุภทัร จะช่วยเอือ้ประโยชน์ตอ่การร่วมธุรกิจใน
ครัง้นี ้ 

 
 2)  ผู้ ถือหุ้นสอบถามผลกระทบด้านสดัสว่นการถือหุ้น (Dilution) จากการเพิม่ทนุกรณีร่วมกิจการกบั บมจ.ทนุภทัร และ
แนวโน้มของความส าเร็จในอนาคต  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่  ชีแ้จงวา่  ภายหลงัการร่วมกิจการ ROE ไมน่า่จะลดลง  เนื่องจาก
ปัจจบุนั ROE ของบมจ.ทนุภทัรสงูกวา่ของธนาคาร  จงึสรุปได้วา่ไมน่า่จะเกิด Dilution จากกรณีนี ้ ส าหรับการจ่ายเงินปันผล ใน
ระยะสัน้ถึงปานกลางไมน่า่เกิดผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น ตามเง่ือนไขการร่วมกิจการในครัง้นีซ้ึง่เป็นการแลกหุ้น  สะท้อนให้เห็นวา่
เจตนาของผู้ ถือหุ้นและผู้บริหารของบมจ.ทนุภทัร มีความประสงค์ที่จะรวมเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนักบัธนาคารเพื่อมุง่พฒันา
กิจการทัง้หมดร่วมกนัอย่างยัง่ยืน  

ประธานกรรมการ ชีแ้จงเพิม่เตมิวา่ ด้วยการร่วมกิจการที่เกิดจากการแลกเปลีย่นหุ้น   หากแตม่ิใช่การท าสญัญาที่จะ
สามารถเปลีย่นกลบัคืนไปมาได้  จึงเป็นข้อยืนยนัในเร่ืองของความยัง่ยืนในกรณีนี ้  

 
 3)  ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ หลงัการควบรวมกิจการ  มลูคา่หุ้นและอนัดบัความนา่เช่ือถือ  (Credit Rating)  ของธนาคารจะ
เปลีย่นแปลงไปอยา่งไร  และหุ้นของธนาคารเกียรตินาคินจะกลบัไปอยูใ่น SET 50  หรือไม ่  รวมถึงการวางต าแหนง่หรือรูปแบบ
การด าเนินงานของธนาคารจะเป็นในลกัษณะใด 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่  ชีแ้จงว่า  มีความเป็นไปได้ที่หุ้นของธนาคารจะกลบัเข้าสู ่SET 50 
หากประเมินจากที่ธนาคารสามารถซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นทนุภทัรได้ทัง้ร้อยละ 100 ที่ราคาปัจจบุนั นา่จะสง่ผลให้ราคาตลาดของหุ้น
ทนุ (Market Capitalization) เพิ่มขึน้ถึงระดบัท่ีอยูใ่นเกณฑ์ SET 50 ได้  

การวางต าแหนง่ในการด าเนินธุรกิจ ธุรกิจเช่าซือ้ยงัคงเป็นธุรกิจที่ธนาคารมีความสามารถในการแขง่ขนัอยูใ่นระดบัท่ีดี
ในตลาด แตข้่อเสยีเปรียบหลกัของธนาคารเปรียบเทยีบกบัธนาคารขนาดใหญ่คือ ต้นทนุทางการเงินของธนาคารท่ีสงูกวา่ 
เนื่องจากธนาคารขนาดใหญ่มเีงินรับฝากประเภทออมทรัพย์ในสดัสว่นท่ีสงูที่จา่ยดอกเบีย้ถกูกวา่ของธนาคาร  ดงันัน้  การร่วม
กิจการกบัทนุภทัร  จะชว่ยเอือ้ประโยชน์แก่ธนาคารในเร่ืองของการระดมทนุผา่นตลาดทนุได้ ซึง่ในระยะยาวจะเพิ่มความสามารถ
ในการแขง่ขนัของธนาคารจากการลดภาระการระดมเงินฝากของธนาคารแขง่ขนักบัธนาคารขนาดใหญ่ได้       
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ปัจจบุนั Credit Rating ของทัง้สองสถาบนัอยูท่ี่ “A-“  โดยคาดหวงัวา่ ภายหลงัการร่วมกิจการจะสามารถเพิม่อนัดบั
ขึน้มาอีก 1 ขัน้ แตแ่ผนการด าเนนิงานในปีนีค้ือจะแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ที่ค้างอยูก่่อน อาท ิเร่ืองของลกูหนีท้ี่ประสบภยัน า้ทว่มที่ยงั
ไมเ่รียบร้อย โดยคาดวา่ในปีหน้าจะมีโอกาสทีจ่ะน าเสนอเพื่อปรับ Credit rating ขึน้อีก 1 ขัน้ 

 
 4)  ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ หลงัจากการควบรวมกิจการระหวา่งธนาคารเกียรตินาคินและทนุภทัรแล้ว ธนาคารจะมกีาร
เติบโตเพิม่ขึน้อยา่งไร   

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ชีแ้จงวา่ ขณะนีย้งัไมอ่าจสรุปได้อยา่งชดัเจนวา่อตัราการเติบโตจะ
เพิ่มขึน้อยา่งไร  สิง่ที่ธนาคารคาดหวงั  คือ  การสร้างผลประกอบการของกลุม่เกียรตินาคิน-ภทัร ให้เติบโตได้มากกวา่ผลก าไรของ
สองฝ่ายมารวมกนั   และเช่ือวา่การร่วมกิจการจะเอือ้ประโยชน์ตอ่การเติบโตของกลุม่ธุรกิจ   ซึง่เป็นผลจากการเติบโตของ
เศรษฐกิจในภมูิภาคจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) ที่จะเกิดขึน้ในปี 2558 

 
 5)  ผู้ ถือหุ้นขอให้ชีแ้จงกรณีทีจ่ะเพกิถอนหุ้นของ บมจ.ทนุภทัร ออกจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ตามแผนการ
ร่วมกิจการระหวา่งธนาคารกบัทนุภทัร   
 ประธานกรรมการ  ชีแ้จงวา่  ในการร่วมกิจการ   ธนาคารมีความประสงค์ที่จะถือหุ้นในทนุภทัรสงูสดุถึงร้อยละ 100 โดย
ไมม่ีแผนท่ีจะให้บริษัทยอ่ยระดมทนุแทนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  อีกทัง้ไมต้่องการให้เกิดความซ า้ซ้อน ทัง้นี ้ไมม่ีการแสดงความเห็น
ในกรณีบริษัทอื่นทีใ่ห้บริษัทลกูยงัคงจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายหลงัการร่วมกิจการ 

 
6)  ผู้ ถือหุ้นสอบถามถงึการตดัคา่  Goodwill  หรือ Intangible asset ที่จะเกิดขึน้จากการร่วมกิจการ 

 นายชวลติ จินดาวณิค  ประธานสายการเงินและงบประมาณ  ชีแ้จงวา่  การบนัทกึบญัชีเมื่อมีการควบรวมกิจการจะมี
การบนัทกึสว่นของเงินลงทนุของทนุภทัร ซึง่จะมีรายการ Goodwill หรือ Intangible asset เกิดขึน้ โดยการบนัทกึบญัชีดงักลา่ว
จะใช้ราคาหุ้นทนุของทนุภทัร ณ วนัท่ีปิดการท าค าเสนอซือ้  (Tender offer)  และสว่นตา่งเป็น  Goodwill หรือ Intangible asset 
ซึง่ยงัไมส่ามารถประเมินมลูคา่ได้ ณ ขณะนี ้

 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเตมิ   ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนน ดงันี ้ 

เห็นด้วย   413,917,764 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8346   
ไมเ่ห็นด้วย 40,901 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0098  
งดออกเสยีง 644,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1554   

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน   อนมุตัิการร่วมกิจการกบัทนุภทัร  ตามแผนการร่วมกิจการ ระหวา่งธนาคารกบัทนุภทัร
โดยใช้วิธีการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของทนุภทัรจากผู้ ถือหุ้นทกุรายของทนุภทัรเพื่อเพิกถอนหุ้นของทนุภทัรออกจาก
การเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ภายใต้เง่ือนไขวา่เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์  จ านวนผู้ถือหุ้นของทนุภทัรที่ตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์จะต้องมีจ านวนรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของทนุภทัร โดยธนาคารจะช าระคา่ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของทนุภทัรที่ตอบรับค าเสนอซือ้
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หลกัทรัพย์ดงักลา่วเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคาร  ในอตัราการแลกเปลี่ยนหุ้น 1 หุ้นของทนุภทัรตอ่ 0.9135 หุ้นของธนาคาร  
ทัง้นี ้ การท าค าเสนอซือ้หุ้นทนุภทัรจากผู้ ถือหุ้นทกุรายของทนุภทัรดงักลา่วข้างต้นเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมา
เป็นของธนาคาร การได้มาซึง่สนิทรัพย์ และเป็นการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 
 
ระเบียบวาระที่ 10   พิจารณาอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 6,603,288,640  
บาท   แบ่งออกเป็น 660,328,864 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 6,602,188,640  บาท   แบ่งออกเป็น  
660,218,864 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงัมิได้น าออกจ าหน่าย   จ านวน  
110,000 หุ้น   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
 
 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียน         โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น าออกจ าหนา่ย  
โดยชีแ้จงตอ่ที่ประชุมว่า  เนื่องจากจะมีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนของธนาคาร  ดงัรายละเอียดที่จะ
ปรากฏในวาระที่ 12 ซึ่งภายใต้บทบญัญัติมาตรา 136  แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม)         ก าหนดว่าบริษัทมหาชนจะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้นัน้  จะ
กระท าได้ต่อเมื่อหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว    แต่เนื่องจากธนาคารยังคงมีหุ้ นที่มิได้
ออกจ าหนา่ย  จึงต้องมีการลดทนุจดทะเบียนของธนาคาร    จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 6,603,288,640 บาท   แบ่งออกเป็น 
660,328,864 หุ้น  เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน  6,602,188,640  บาท  แบง่ออกเป็น 660,218,864 หุ้น   มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
10 บาท   โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น าออกจ าหนา่ยจ านวน 110,000 หุ้น         ซึง่เป็นหุ้นสามญัที่เหลือจากหุ้นสามญัที่
ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่ธนาคารได้ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ  และ/หรือ  พนักงานของ
ธนาคาร และ/หรือ บริษัทยอ่ย (ESOP Warrants) ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2553 
 
 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม ่

 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนน ดงันี ้ 

เห็นด้วย   413,944,261 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8410   
ไมเ่ห็นด้วย 6,001 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0014  
งดออกเสยีง 653,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1575   

มติที่ประชุม  มีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน   อนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของธนาคาร  จากทนุจดทะเบยีนเดิมจ านวน 6,603,288,640 
บาท แบง่ออกเป็น 660,328,864 หุ้น  เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 6,602,188,640 บาท     แบง่ออกเป็น 660,218,864 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น าออกจ าหนา่ยจ านวน 110,000 หุ้น    ซึง่เป็นหุ้นสามญัทีเ่หลอื
จากหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่ธนาคารได้ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และ/หรือ 
พนกังานของธนาคาร และ/หรือ บริษัทยอ่ย  (ESOP Warrants)  ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2553 
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ระเบียบวาระที่ 11  พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด 
ทะเบียนของธนาคาร 
 
 ประธานฯ   เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลด
ทนุจดทะเบียนของธนาคาร  ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิในวาระท่ี 10 ข้างต้น    จึงมีความจ าเป็นท่ีที่ประชุมจะต้อง
พิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4.  โดยให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน   ทัง้นีใ้ห้บคุคลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบยีนแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไข
และเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน 

 

 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนน ดงันี ้ 

เห็นด้วย   413,931,461 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8379   
ไมเ่ห็นด้วย 4,801 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0011  
งดออกเสยีง 667,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1609   

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   อนมุตัิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทนุจดทะเบียนของธนาคาร ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 
 
ระเบียบวาระที่ 12   พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 6,602,188,640  
บาท แบ่งออกเป็น 660,218,864 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 8,523,372,680 บาท แบ่งออกเป็น 852,337,268  
หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 192,118,404 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้ 
หุ้นละ 10 บาท 
  
 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนของธนาคาร โดยชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการ
เข้าร่วมกิจการกบัทนุภทัร ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิในวาระที่ 9 ข้างต้น ธนาคารจะช าระค่าตอบแทนต่อผู้ตอบ
รับค าเสนอซือ้หุ้นทนุภทัรด้วยหุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารด้วยอตัราการแลกเปลี่ยนหุ้น 1 หุ้นของทนุภทัรต่อ 0.9135 หุ้นของ

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 6,602,188,640 บาท  (หกพนัหกร้อยสองล้านหนึง่แสนแปดหมื่นแปดพนัหกร้อยสีส่บิ
บาทถ้วน) 

 แบง่ออกเป็น 660,218,864 หุ้น (หกร้อยหกสบิล้านสองแสนหนึง่หมื่นแปดพนัแปดร้อยหกสบิสีหุ่้น) 
 มลูคา่หุ้นละ 10 บาท (สบิบาท) 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั 660,218,864 หุ้น หุ้น   ( (หกร้อยหกสบิล้านสองแสนหนึง่หมื่นแปดพนัแปดร้อยหกสบิสีหุ่้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ ( - ) หุ้น (ไมม่)ี 
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รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 
วนัท่ี  26 เมษายน  2555 

ธนาคาร   จึงมีความจ าเป็นที่ธนาคารจะต้องเพิ่มทนุจดทะเบียน  จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน   6,602,188,640 บาท   แบ่ง
ออกเป็น 660,218,864 หุ้น  เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 8,523,372,680 บาท แบง่ออกเป็น 852,337,268 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหมจ่ านวนไมเ่กิน 192,118,404 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
 
 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 

 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนน ดงันี ้ 

เห็นด้วย   413,935,461 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8389   
ไมเ่ห็นด้วย 4,801 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0011  
งดออกเสยีง 663,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1599   

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร  จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  
6,602,188,640 บาท แบ่งออกเป็น 660,218,864 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 8,523,372,680 บาท แบ่งออกเป็น 
852,337,268 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท   โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหมจ่ านวนไมเ่กิน 192,118,404  หุ้น มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท   ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 
 
ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด 
ทะเบียนของธนาคาร 
 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนของธนาคาร   ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิในวาระท่ี  12 ข้างต้น จึงมีความจ าเป็นที่ที่ประชุมจะต้อง
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน ทัง้นี  ้ให้บุคคลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไข
และเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 8,523,372,680 บาท  (แปดพนัห้าร้อยยี่สบิสามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสอง
พนัหกร้อยแปดสบิบาท) 

 แบง่ออกเป็น 852,337,268 หุ้น (แปดร้อยห้าสบิสองล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพนั
สองร้อยหกสบิแปดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 10 บาท (สบิบาท) 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั 852,337,268 หุ้น หุ้น   ( (แปดร้อยห้าสบิสองล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพนั

สองร้อยหกสบิแปดหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ ( - ) หุ้น (ไมม่)ี” 
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รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 
วนัท่ี  26 เมษายน  2555 

 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนน ดงันี ้ 

เห็นด้วย   413,931,461 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8379  
ไมเ่ห็นด้วย 4,801 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0011  
งดออกเสยีง 667,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1609  

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน   อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง 
กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของธนาคาร ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 
 
ระเบียบวาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร 
 
 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคาร  โดยชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า  จาก
การท่ีธนาคารจะได้ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน ไมเ่กิน 192,118,404 หุ้น  ดงักลา่วในวาระท่ี 12 ข้างต้น   จึงเสนอให้ที่ประชมุผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่กลุม่บคุคลเฉพาะเจาะจง (PO Placement) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของทนุภทัร
เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของทนุภทัรที่ตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของทนุภทัร ในอตัราการแลกเปลี่ยนหุ้น 1 
หุ้นของทนุภทัรตอ่ 0.9135 หุ้นของธนาคาร โดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 192,118,404 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 
บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 32.20 บาท ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นของธนาคารที่ท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นโดยราคาเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารดงักลา่ว ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด 
 ราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถวัเฉลีย่น า้หนกัของหุ้นของธนาคารในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ย้อนหลงั 15 
วนัท าการติดต่อกัน ก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2555 เพื่อขออนุมัติให้
ธนาคารเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ คือระหวา่งวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2555 ถึง 24 กมุภาพนัธ์ 2555 ซึง่จะเทา่กบั 32.20 บาท  
 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว เช่น (1) ระยะเวลาการเสนอขาย การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราการแลกเปลี่ยนหุ้น เง่ือนไข 
และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว  (2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสาร
และสัญญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ ด าเนินการต่าง ๆ อันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) 
ด าเนินการและลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั รายงาน ค าชีแ้จง และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึง่รวมถึงการติดตอ่ และการยื่นค าขออนญุาตหรือขอผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐานดังกลา่วต่อ
หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคาร เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมี
อ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 
 
 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม ่
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รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 
วนัท่ี  26 เมษายน  2555 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนน ดงันี ้ 

เห็นด้วย   413,935,662 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8389   
ไมเ่ห็นด้วย 4,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0011  
งดออกเสยีง 663,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1599   

มติที่ประชุม มีมติด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน         อนมุตัิการจดัสรรหุ้น 
สามญัเพิ่มทนุให้แก่กลุม่บคุคลเฉพาะเจาะจง (PO Placement) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของทนุภทัร เพื่อเป็นสิง่ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ 
ทนุภทัรที่ตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของทนุภทัร ในอตัราการแลกเปลีย่นหุ้น 1 หุ้นของทนุภทัรตอ่ 0.9135 หุ้นของ 
ธนาคาร   โดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 192,118,404 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท    ในราคาเสนอขายหุ้นละ  
32.20 บาท   ซึง่เป็นราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นของธนาคารท่ีท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15  วนัท าการ 
ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น    
 
ระเบียบวาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร  
 
 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของธนาคาร โดยชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า  ในการท าค า
เสนอซือ้หุ้นทนุภทัร ตามแผนการร่วมกิจการระหวา่งธนาคารและทนุภทัรและการช าระคา่ตอบแทนหุ้นของทนุภทัรด้วยหุ้นสามญั
เพิ่มทนุของธนาคาร รายละเอียดตามวาระที่ 12  ข้างต้นนัน้ อาจท าให้ธนาคารต้องแลกเปลี่ยนหุ้นธนาคารกบัผู้ ถือหุ้นทนุภทัรที่
เป็นคนต่างด้าว ดงันัน้ ธนาคารจ าต้องแก้ไขข้อบงัคบัของธนาคารเพื่อขยายสดัส่วนผู้ ถือหุ้นที่เป็นคนต่างด้าว เพื่อรองรับการ
แลกเปลีย่นหุ้นดงักลา่ว    จึงขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 9. โดยให้ใช้ข้อความ
ต่อไปนีแ้ทน ทัง้นี ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
 

“ข้อ 9. เว้นแตก่รณีตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบันี ้หุ้นสามญัของบริษัทสามารถโอนกนัได้อยา่งเสรี โดยไมม่ีข้อจ ากดั  
แตท่ัง้นี ้ คนตา่งด้าวมีสทิธิถือหุ้นสามญัในบริษัทได้ไมเ่กินร้อยละสีส่บิสีข่องหุ้นสามญัที่ได้ออกจ าหนา่ยแล้ว
ทัง้หมดของบริษัท 
 
คนตา่งด้าวมีสทิธิถือหุ้นสามญัในบริษัทเพิ่มขึน้เกินกวา่ร้อยละสีส่บิสีแ่ตไ่มเ่กินกวา่ร้อยละสีส่บิเก้าของหุ้น
สามญัที่ได้ออกจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัท เฉพาะในกรณีที่เป็นการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุตามมติของที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีมใิช่มาจากการใช้สทิธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ทัง้นี ้ ภายใต้เง่ือนไขและเง่ือน
เวลาตามมติของที่ประชมุผู้ถือหุ้นท่ีอนมุตัิการเสนอขายหุ้นนัน้” 

 
 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 

 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
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 ประธานฯ ประกาศผลคะแนน ดงันี ้ 
เหน็ด้วย   413,916,262 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8342   
ไมเ่ห็นด้วย 18,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0043  
งดออกเสยีง 669,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1613   

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน   อนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของธนาคารข้อ 9    โดยให้อตัราสว่นการถือหุ้นของคนตา่ง 
ด้าวอาจเกินกวา่ร้อยละสีส่บิสีข่องหุ้นสามญัที่ได้ออกจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของธนาคาร   แตไ่มเ่กินร้อยละสีส่บิเก้าของหุ้นสามญัที่
ได้ออกจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของธนาคารได้ โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคาร ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 
 
ระเบียบวาระที่ 16 พิจารณาอนุมัติการขายหุ้นที่ธนาคารถอือยู่ใน บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จ ากัด และ บริษัท 
หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคิน จ ากัด  ให้แก่ บริษัท ทุนภทัร จ ากัด (มหาชน) 
 

ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการขายหุ้นท่ีธนาคารถืออยูใ่นบริษัทหลกัทรัพย์เกียรตนิาคิน  จ ากดั   และ  
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุเกียรตินาคิน จ ากดั  ให้แก่ บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน)  โดยชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่  ตาม
แผนการร่วมกิจการของธนาคาร หากภายหลงัการท าค าเสนอซือ้หุ้นของทนุภทัร  ธนาคารถือหุ้นในทนุภทัรตัง้แตร้่อยละ 90 ขึน้ไป
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของทนุภทัร    และผู้ ถือหุ้นของทนุภทัรมีมติอนมุตัิให้เพิกถอนหุ้นของทนุภทัรออกจากการ
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ธนาคารจะขายหุ้นท่ีถืออยูท่ัง้หมดใน บล. เกียรตินาคิน และ บลจ. เกียรตินาคิน 
ให้แก่ทนุภทัร  

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอ านาจของธนาคารตามหนงัสอืรับรองของ
ธนาคาร มีอ านาจ (1) เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสาร สญัญาตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการขายหุ้นท่ีถืออยูใ่น บล. 
เกียรตินาคิน และ บลจ. เกียรตินาคิน ให้แก่ทนุภทัร (2) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาตตา่ง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการ
ขายหุ้นท่ีถืออยูใ่น บล. เกียรตินาคิน และ บลจ. เกียรตินาคิน ซึง่รวมถงึการติดตอ่และการยื่นค าขออนญุาตใด ๆ ค าขอผ่อนผนั
ตา่ง ๆ เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และ (3) การด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและ
เก่ียวข้องกบัการขายหุ้นท่ีถืออยูใ่น บล. เกียรตินาคิน และ บลจ. เกียรตินาคิน ให้แก่ทนุภทัร 

ทัง้นี ้การขายหุ้นที่ธนาคารถืออยู่ใน บล. เกียรตินาคิน และ บลจ. เกียรตินาคิน ให้แก่ทุนภทัรเป็นการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ ซึ่งเมื่อค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์ (มลูค่าของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป) มีมลูค่ารวมเท่ากับร้อยละ 4.4 (ค านวณ
ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) ซึ่งเป็นมูลค่าสูงสุดตามเกณฑ์การค านวณตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือ
จ าหนา่ยไป และหากค านวณขนาดรายการดงักลา่วรวมกบัขนาดรายการของการท าค าเสนอซือ้หุ้นของทนุภทัร รายละเอียดตาม
วาระท่ี 9 ข้างต้นนัน้ จะมีขนาดรายการรวมเทา่กบัร้อยละ 34.7 (โดยค านวณจากงบการเงินรวมของธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554) ซึ่งเป็นมูลค่าสงูสดุตามเกณฑ์การค านวณตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป ซึ่งขนาดของรายการดงักล่าวมี
มลูค่าเกินร้อยละ 15 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ธนาคารจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของธนาคารต่อตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้น 

นอกจากนี ้การขายหุ้นท่ีธนาคารถืออยูใ่น บล. เกียรตินาคิน และ บลจ. เกียรตินาคิน ให้แก่ทนุภทัรเป็นการขายหรือโอน
กิจการของธนาคารให้แก่บริษัทอื่น ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และการขายหุ้นที่ถืออยู่ใน บล. เกียรตินาคิน และ บลจ. เกียรตินาคิน ให้แก่ทนุภทัร ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่เป็น
บคุคลที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารของธนาคารในอนาคต เข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัของธนาคารตามประกาศเร่ืองรายการที่
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เก่ียวโยงกนั ทัง้นี ้เมื่อค านวณมลูคา่ขนาดรายการแล้ว มีขนาดรายการตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เทา่กบัร้อย
ละ 5.3 ซึง่มีขนาดของรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของธนาคารโดยธนาคารมีหน้าที่ต้องเปิดเผย
สารสนเทศการท ารายการของธนาคารตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้น และด าเนินการตา่งๆ รวมถึงการด าเนินการดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของธนาคาร ด้วยคะแนนเสยีงไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(2) แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหน้าที่ต่าง ๆ ที่เ ก่ียวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นเก่ียวกับความ
สมเหตสุมผลและประโยชน์ของธุรกรรม ซึง่ธนาคารได้แตง่ตัง้บริษัท แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั เป็นที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระเพื่อท าหน้าที่ตา่ง ๆ ดงักลา่วข้างต้นแล้ว  

ทัง้นีร้ายละเอียดของรายการปรากฎตาม สิ่งที่สง่มาด้วย 9, 10 และ 11 – ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และสารสนเทศ
เก่ียวกบัการได้มาและจ าหนา่ยซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) ตาม
บญัชี 1 และบญัชี 2   ซึง่ได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 
 
 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 

 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนน ดงันี ้ 

เห็นด้วย   413,939,962 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8388   
ไมเ่ห็นด้วย 5,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0012  
งดออกเสยีง 663,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1599   

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่  3  ใน  4   ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน   อนมุตัิการขายหุ้นท่ีธนาคารถืออยูใ่น บล. เกียรตินาคิน และ บลจ. เกียรตินาคิน ให้ 
แก่ทนุภทัร       หากภายหลงัการท าค าเสนอซือ้หุ้นของทนุภทัร   ธนาคารถือหุ้นในทนุภทัรตัง้แตร้่อยละ 90 ขึน้ไปของจ านวนหุ้นท่ี 
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของทนุภทัร   และผู้ ถือหุ้นของทนุภทัรมีมติอนมุตัิให้เพิกถอนหุ้นของทนุภทัรออกจากการเป็นหลกัทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น           เนื่องจากภายหลงัจากการร่วมกิจการ 
ระหวา่งธนาคาร กบั ทนุภทัรเสร็จสิน้          ธนาคารจะด าเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในขณะที่ทนุภทัรจะมีฐานะเป็นบริษัทลกูที่ 
ด าเนินธุรกิจด้านตลาดทนุ และถือหุ้นในบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจหลกัทรัพย์และธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัตลาดเงินและตลาดทนุ เพื่อให้ 
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของแผนการร่วมกิจการ 
 
ระเบียบวาระที่ 17 เร่ืองอื่น ๆ   
 

ประธานฯ  เชิญผู้ ถือหุ้นแสดงความคดิเห็น  หรือซกัถามเร่ืองตา่ง ๆ  ที่เก่ียวกบัการด าเนินกิจการของธนาคาร    มีผู้ ถือ
หุ้นสอบถามดงันี ้  
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1) ผู้ ถือหุ้นสอบถามความคืบหน้าเกี ยวกบัคา่เสียหายที ธนาคารบนัทึกเจ้าหนี +กรมบงัคบัคดี ณ สิ +นปี 2553 จํานวนเงิน 
575 ล้านบาท  
 นายธานินทร์ จิระสนุทร กรรมการ ชี +แจงว่า ปัจจุบนัอยู่ในระหว่างขั +นตอนการดําเนินการด้านกฎหมาย   ซึ งธนาคารได้
เสนอเรื องและรอผลการพิจารณาจากกรมบงัคบัคดี 
 

2) ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่  ธนาคารมแีนวทางในการดาํเนินงาน และแนวทางแก้ไขผลขาดทนุจากธุรกรรมเพื อการค้าและ
ปริวรรตเงินตราตา่งประเทศทั +งในปัจจบุนั  และในอนาคตอยา่งไร 
  ประธานสายการเงินและงบประมาณ ชี +แจงวา่ ธนาคารมีนโยบายป้องกนัความเสี ยงในเรื องอตัราแลกเปลี ยนเตม็จํานวน 
ดงันั +น ธุรกรรมที เป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศจะถกู Swap ให้อยูใ่นรูปสกลุเงินบาททั +งหมด ซึ งตามการบนัทกึบญัชีสง่ผลให้เกิด
รายการกําไรหรือขาดทนุจากการปริวรรตเงินตรา ซึ งสรุปได้วา่ไมใ่ช่การขาดทนุที เกิดขึ +นจริง แตห่ากเป็นการบนัทกึทางบญัชี 
 

3) ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ เหตใุดธนาคารจึงไมใ่ช้เงินกู้ยืมระหวา่งธนาคารและตลาดเงินซึ งมต้ีนทนุดอกเบี +ยตํ า มาเป็น
แหลง่เงินทนุของธุรกิจสนิเชื อ ซึ งจะทําให้ธนาคารได้สว่นตา่งดอกเบี +ยสงู  และมีกําไรเพิ มขึ +น 
 ประธานเจ้าหน้าที บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ชี +แจงวา่ ลกัษณะธุรกรรมดงักลา่วถงึแม้จะให้ผลตอบแทนจากสว่น
ตา่งอตัราดอกเบี +ยในอตัราที สงู แตห่ากมีความเสี ยงสงูเช่นกนั เพราะธนาคารอาจถกูเรียกคืนเงินกู้จากผู้ให้กู้ ได้ในทนัที แตท่วา่ 
ธนาคารไมส่ามารถเรียกคืนเงินกู้จากการปลอ่ยสนิเชื อของธนาคารได้ในทนัที ความเสี ยงดงักลา่วจึงไมอ่าจทําให้ธนาคารใช้แหลง่
เงินกู้ยืมดงักลา่วเป็นแหลง่เงินทนุหลกัในธุรกิจสนิเชื อของธนาคารได้   
 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ มเตมิ  ประธานฯ จงึกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที สนบัสนนุกิจการของ
ธนาคารด้วยดีมาโดยตลอด  โดยคณะกรรมการมุง่มั นที จะดาํเนินกิจการของธนาคารให้ดยีิ งขึ +น และขอบคณุผู้ ถือหุ้นที ได้สละ
เวลามาร่วมประชมุและให้ข้อคิดเห็นตา่ง  ๆ  ที เป็นประโยชน์ตอ่ธนาคาร   และกลา่วปิดประชมุ   
 
ปิดประชุมเวลา 12.02 น. 

 
    ลงชื อ    สพุล  วธันเวคิน           ประธานที ประชมุ 
                  (นายสพุล    วธันเวคิน) 
          ประธานกรรมการ 
 
 
    ลงชื อ    พรทิพย์ ชูพระคณุ  เลขานกุารที ประชมุ 

(นาวสาวพรทิพย์  ชพูระคณุ)                                      
       เลขานกุารบริษัท 
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ประกอบการพจิารณาในระเบียบวาระที� 5 : พจิารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ (1) 
 

ชื�อ-นามสกุล นายสุพล   วัธนเวคนิ 
ประเภทกรรมการที�เสนอเลือกตั �ง กรรมการที
ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 

ตาํแหน่งปัจจุบนั 
ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี
ยง 

อายุ 57 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา -  ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (นกับริหาร))  

   สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-  ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต 
   มหาวิทยาลยัรามคําแหง   

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 

-  Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2011) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-  The 5 th SEACEN / ABAC / ABA / PECC Public Private Dialogue for the Asia Pacific 
Region (2009) The South East Asia Central Bank  Research and Training Center  ประเทศ
มาเลเซีย 

-  การสมัมนาเพื
อการกํากบัดแูลกิจการที
ดีของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน (2007) 
   Corporate Governance Report of Thai Listed Companies   
    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, Switzerland 
-  Board & CEO Assessment (2003) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-  The Role of the Chairman Program (RCP 1/2000) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 39 ปี (ได้รับแตง่ตั gงเมื
อปี 2516) 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 

 

 



32 
 

 

การถอืหุ้นในธนาคาร 
(ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555) 

12,426,850  หุ้น  (รวมหุ้นคูส่มรส)  คิดเป็น 1.491% ของหุ้นที
มีสทิธิออกเสยีงทั gงหมด 

การถอืใบสาํคัญแสดงสทิธิของ
ธนาคาร(KK ESOP-W2) 
(ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555) 

1,250,000 หนว่ย คดิเป็น 4.8281% ของใบสาํคญัแสดงสทิธิที
ได้รับการจดัสรรทั gงหมด 25,890,000 
หนว่ย 

ตาํแหน่งในธนาคาร  
เกียรตินาคนิ จาํกดั (มหาชน) 

2554 - ปัจจบุนั 
 

ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี
ยง 
  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอื�น 

1 แห่ง คอื 
2547 - ปัจจบุนั 

 
กรรมการ 

 
บริษัท ดิ เอราวณักรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) 

1 แห่ง คอื 
2533 - ปัจจบุนั 

 
ประธานกรรมการ  

 
บริษัท บีทีเอ็มย ูลสีซิ
ง (ประเทศไทย) จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�
แข่งขนั / เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของ
ธนาคารที�อาจทาํให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมม่ ี   

ประสบการณ์การทาํงาน 
 

2542 - 2554 
2550 - 2553 
 
 
2548 - 2550 
2543-2548 
2542-2548 
2529-2542 
2516 - 2529 
2534 - 2543 
2525 - 2534 

กรรมการ 
กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร 
และประธานกรรมการบริหารความ
เสี
ยง 
ประธานกรรมการธนาคาร 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการรองผู้จดัการ               

บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากดั 
ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
 
 
ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากดั 
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากดั 
บริษัท อมัรินทร์พลาซา่กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
บริษัท อมัรินทร์พลาซา่กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
และในเครือ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร 10 ครั gง  เข้าร่วมประชมุ   10 ครั gง 

ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี
ยง 13 ครั gง  เข้าร่วมประชมุ    12 ครั gง 

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2555   1 ครั gง  เข้าร่วมประชมุ      1 ครั gง 
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ประกอบการพจิารณาในระเบียบวาระที� 5 : พจิารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ (2) 
 

ชื�อ-นามสกุล นายเชษฐ์  ภทัรากรกุล 
ประเภทกรรมการที�เสนอ
เลือกตั �ง 

กรรมการอิสระ 

ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

อายุ 64 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา -  Master in Marketing  (Certificate Program) 

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี  (รัฐศาสตรบณัฑิต – บริหารรัฐกิจ) 
    มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 1/2011) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
-  การปฏิรูปสถาบนัการเงินไทย : จากปัจจบุนัสูอ่นาคต (2010) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)    
-  Economy After the Crisis (2010)        
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)    
-  The Board's Role on Fraud Prevention and Detection (2010) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)    
-  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)              
-  การสมัมนาเพื
อการกํากบัดแูลกิจการที
ดีของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน  (2007) 
   Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
   สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
-  Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)    
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การอบรมหลกัสตูรกรรมการ
(ต่อ) 
 

-  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) 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 7 ปี (ได้รับแตง่ตั gงเมื
อปี 2548) 
การถอืหุ้นในธนาคาร 
(ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555) 

ไมม่ ี

การถอืใบสาํคัญแสดงสทิธิ
ของธนาคาร (KK ESOP-W2) 
(ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555) 

75,000 หนว่ย  คิดเป็น 0.2897%  ของใบสาํคญัแสดงสทิธิที
ได้รับการจดัสรรทั gงหมด 25,890,000 
หนว่ย 

ตาํแหน่งใน 
ธนาคาร เกียรตินาคิน จาํกัด
(มหาชน) 

2554 - ปัจจบุนั 
2550 - ปัจจบุนั 
2549 - ปัจจบุนั 
2548 - ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  
กรรมการอิสระ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอื�น 

ไมม่ ี   

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการ
อื�น (ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ไมม่ ี   

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�
แข่งขนั / เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจ
ของธนาคารที�อาจทาํให้เกดิ
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมม่ ี   

ประสบการณ์การทาํงาน 2547 - 2548 
 
2545 - 2547 
                                                     
2544 – 2547  
 
2543 - 2545                      
 
2543 - 2543                      
 

ประธานสายสนิเชื
ออปุโภค/บริโภค      
 
กรรมการผู้จดัการ         
สายงานสนิเชื
ออปุโภค/บริโภค 
กรรมการ                                               
 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ          
 
กรรมการผู้จดัการ     
 

บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัทเงินทนุ รัตนทนุ จํากดั (มหาชน)      
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ประสบการณ์การทาํงาน (ต่อ) 
 

2541 - 2542                     
 
2541 - 2541                   
 
2535 - 2540                    
2532 - 2534                   
2513 - 2531   

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
สายงานสนิเชื
ออปุโภค/บริโภค 
ผู้ อํานวยการสาํนกัจดัการสนิทรัพย์      
 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ        
ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตักิาร 
ผู้จดัการ ฝ่ายลกูค้ารายยอ่ย    

บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน 
จํากดั (มหาชน) 
องค์การเพื
อการปฏิรูประบบสถาบนั
การเงิน       
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เอกธนา จํากดั 
บริษัทเงินทนุ เอกธนกิจ จํากดั 
ธนาคาร เชสแมนแฮตตนั จํากดั 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร 10 ครั gง  เข้าร่วมประชมุ   10 ครั gง 

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 14 ครั gง  เข้าร่วมประชมุ   14 ครั gง 

ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   7 ครั gง  เข้าร่วมประชมุ     7 ครั gง 

ประชมุคณะกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และ
กํากบักิจการ 

12 ครั gง  เข้าร่วมประชมุ   12 ครั gง 

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2555   1 ครั gง  เข้าร่วมประชมุ     1 ครั gง 

 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณาเลือกตั �งกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 
 

การถอืหุ้นในธนาคาร 
  - จํานวนหุ้น 
  - สดัสว่นของจํานวนหุ้นที
มีสทิธิออกเสยีงทั gงหมด 

 
ไม่มี 
ไม่มี  

ระบุการมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในลกัษณะดงัต อไปนี � กับธนาคาร/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/

บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที�ผ่านมา 
(1)  เป็ น / ไม ่เป็ น กรรมการที
มีส ่วนร่ วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้ าง  หรือที
ปรึกษาที
ได้  
       รับเงินเดือนประจํา 

 
 

ไม่เป็น 

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

(3)  มี / ไมม่ี ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจที
มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าที
ได้
อยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซื gอ/ขาย วตัถดุิบ/สนิค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุ
ขนาดของรายการด้วย  

 
ไม่มี 
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ประกอบการพจิารณาในวาระที� 5 : พจิารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ (3) 
ชื�อ-นามสกุล นายประวิทย์  วรุตบางกรู 
ประเภทกรรมการที�เสนอ
เลือกตั �ง 

กรรมการอิสระ 

ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 

อายุ 65 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา - ปริญญาโท (Master of Business Administration – Operation Research & General)   

  University of Santa Clara, California, U.S.A  
- ปริญญาตรี (Bachelor of Science (Operations Research & Finance), 
   Brigham Young University, Provo, Utah, U.S.A. 

การอบรมหลกัสตูร
กรรมการ 

-  Effective Business Performance Leadership (5/2008) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)        
-  Monitoring Strategy Implementation and Execution (2008) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)        
-  Improving The Quality of Financial Reporting (QFR 5/2007) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)        
-  Audit Committee Program (ACP 16/2007) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)        
-  DCP Refresher Course (3/2006) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)        
-  Director Certification Program (DCP 5/2001)     
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)    

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 16 ปี (ได้รับแตง่ตั gงเมื
อปี 2539) 

การถอืหุ้นในธนาคาร 
(ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555) 

230,000 หุ้น คิดเป็น 0.028%  ของหุ้นที
มีสทิธิออกเสยีงทั gงหมด 

การถอืใบสาํคัญแสดงสทิธิ
ของธนาคาร(KK ESOP-W2) 
(ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555) 

75,000 หนว่ย  คิดเป็น 0.2897% ของใบสาํคญัแสดงสทิธิที
ได้รับการจดัสรรทั gงหมด 25,890,000 
หนว่ย 

ตาํแหน่งใน 
ธนาคาร เกียรตินาคิน จาํกัด
(มหาชน) 

2554 - ปัจจบุนั 
2553 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกํากบัการ ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 
กรรมการอิสระ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท         ไมม่ ี   
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จดทะเบียนอื�น  
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการ
อื�น  
(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ไมม่ ี
 

 
  

 
 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการ
ที�แข่งขัน / เกี�ยวเนื�องกับ
ธุรกิจของธนาคารที�อาจทาํ
ให้เกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ไมม่ ี   

ประสบการณ์การทาํงาน 2552 - 2554 
2550 - 2554 
2550 - 2554 
2549 - 2553 
2547 - 2548 
 
2545 - 2547 
 
2539 - 2545 
 
2536 - 2539 
 
2527 - 2536 
 
2526 - 2527 
 
2518 - 2526 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ และ 
ประธานสายบริหารกลาง 
กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 
สายงานบริหารกลาง  
กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
 
Vice President, Country Operations 
Officer 
Vice President, Head of FX/Money 
Management Department   
Assistant Vice President, Liability 
Manager Strategic Planning 

บริษัทหลกัทรัพย์เกียรตินาคิน จํากดั 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั(มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากดั
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั(มหาชน) 
บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั  
(มหาชน)  
บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน 
จํากดั (มหาชน) 
ธนาคารแหง่อเมริกา  
 
ธนาคารเอเชียทรัสต์  
 
ธนาคารแหง่อเมริกา  

การเ ข้ า ร่วมประ ชุมใน ปี 
2555 

ประชมุคณะกรรมการธนาคาร 10 ครั gง  เข้าร่วมประชมุ   10 ครั gง 

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 14 ครั gง  เข้าร่วมประชมุ   14 ครั gง 

ประชมุคณะกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์
และกํากบักิจการ 

12 ครั gง  เข้าร่วมประชมุ   12 ครั gง 

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2555   1 ครั gง  เข้าร่วมประชมุ      1 ครั gง 
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ข้อมูลประกอบการพจิารณาเลือกตั �งกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 
 

การถอืหุ้นในธนาคาร 
  - จํานวนหุ้น 
  - สดัสว่นของจํานวนหุ้นที
มีสทิธิออกเสยีงทั gงหมด 

 
230,000 หุ้น 
0.028 %  

ระบุการมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในลกัษณะดงัต่ อไปนี � กับธนาคาร/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/

บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที�ผ่านมา 
(1)  เป็ น / ไม ่เป็ น กรรมการที
มีส ่วนร่ วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้ าง  หรือที
ปรึกษาที
ได้  
       รับเงินเดือนประจํา 

 
 

ไม่เป็น 

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

(3)  มี / ไมม่ี ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจที
มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าที
ได้
อยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซื gอ/ขาย วตัถดุิบ/สนิค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุ
ขนาดของรายการด้วย  

 
ไม่มี 
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ประกอบการพจิารณาในวาระที� 5 : พจิารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ (4) 
ชื�อ-นามสกุล นางสาวฐิตินันท์  วัธนเวคิน 
ประเภทกรรมการที�เสนอ
เลือกตั �ง 

กรรมการที
เป็นผู้บริหาร 

ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการ  (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) 
กรรมการบริหาร  
ประธานสายธนบดีธนกิจ   
ประธานสายสาํนกักรรมการและสื
อสารองค์กร 

อายุ 55 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา -  ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต-การจดัการ) 

   สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-  ปริญญาตรี (Bachelor of Public Affairs )    
    University of Southern California, U.S.A. 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -  Financial Institutions Governance Program (FGP 5/2012) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-  การวางแผนการเงิน สาํหรับผู้บริหาร (2012)   
   สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 
-  Corporate Governance and Social Responsibility (CSR 1/2007) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
-  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที
 2 (2006) 
   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
-  Board Performance Evaluation  (2006)     
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-  DCP Refresher Course (1/2005)      
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-  Directors Certification Program (DCP 1/2000)      
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 2 ปี  (ได้รับแตง่ตั gงเมื
อปี 2554) 

การถอืหุ้นในธนาคาร 
(ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555) 

34,782,761  หุ้น คิดเป็น 4.172%  ของหุ้นที
มีสทิธิออกเสยีง 

การถอืใบสาํคัญแสดงสทิธิ
ของธนาคาร (KK ESOP-W2) 
(ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555) 

750,000 หนว่ย  คิดเป็น 2.8969% ของใบสาํคญัแสดงสทิธิที
ได้รับการจดัสรรทั gงหมด 25,890,000 
หนว่ย 
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ตาํแหน่งใน  
ธนาคาร เกียรตินาคิน จาํกัด
(มหาชน) 

2555 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการ  กรรมการบริหาร  ประธานสายธนบดีธนกิจ  
ประธานสายสาํนกักรรมการและสื
อสารองค์กร 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจด
ทะเบียนอื�น 

ไมม่ ี   

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการ
อื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

3 แห่ง คอื 
2555 - ปัจจบุนั 
2555 - ปัจจบุนั 
2542 - ปัจจบุนั  

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

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

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�
แข่งขนั / เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจ
ของธนาคารที�อาจทาํให้เกดิ
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมม่ ี   
 

 

ประสบการณ์การทาํงาน 
 
 

2554 - 2555 
 
 
2549 - 2554 
2548 - 2553 
 
 
 
2547 – 2548 
2545 – 2547 
 
2530 - 2545 

กรรมการ, กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี
ยง, 
ประธานสายธนบดีธนกิจ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี
ยง 
ประธานสายธรุกิจเงินฝากและ
การตลาด  
ประธานสายการเงินและเงินฝาก 
กรรมการ  และกรรมการผู้จดัการ 
สายงานบริหารการเงินและเงินฝาก 
กรรมการ  และผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จดัการ 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท โรงแรมชายทะเล จํากดั 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์  เกียรตนิาคิน 
จํากดั  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร 10 ครั gง เข้าร่วมประชมุ   10 ครั gง 

ประชมุคณะกรรมการบริหาร   7 ครั gง เข้าร่วมประชมุ     7 ครั gง 

ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี
ยง   9 ครั gง เข้าร่วมประชมุ     9 ครั gง 

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 1 ครั gง   เข้าร่วมประชมุ      1 ครั gง 
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ประกอบการพจิารณาในวาระที� 5 : พจิารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ (5) 
ชื�อ-นามสกุล นายประชา ชาํนาญกิจโกศล 
ประเภทกรรมการที�เสนอ
เลือกตั �ง 

กรรมการที
เป็นผู้บริหาร 

ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี
ยง 
ประธานสายบริหารหนี g 

อายุ 51 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา -   ปริญญาโท (Master of Business Administration - Finance) 

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

-   ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต)  
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -   TLCA Executive Development Program (EDP 8/2011)  
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

-   Senior Executive Program (SEP-22) (2008)  
  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Overview of Current Macro Economic Condition and Prudential Regulation-Impact  to 
Thai Corporation (2007)  
สมาคมธนาคารไทย 

-   Blue Ocean Strategy (2007)  
  ศนูย์พฒันากลยทุธ์ทางธุรกิจ 

-   EVA : Managing for  Value Creation (2006)  
  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-   Director Certification Program (DCP 75/2006) 
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-   การบริหารความเสี
ยงแบบครบวงจร (2005) 
    สมาคมสถาบนัการศกึษาการธนาคารและการเงินไทย 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ - 
การถอืหุ้นในธนาคาร 
(ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555) 

ไมม่ ี
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การถอืใบสาํคัญแสดงสทิธิ
ของธนาคาร (KK ESOP-W2) 

375,000 หนว่ย คดิเป็น 1.448% ของใบแสดงสทิธิที
ได้รับการจดัสรรทั gงหมด 25,890,000 หนว่ย 

ตาํแหน่งใน 
ธนาคารเกียรตินาคนิ จาํกดั 
(มหาชน) 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร   
กรรมการบริหารความเสี
ยง 
ประธานสายบริหารหนี g   

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจด
ทะเบียนอื�น 

ไมม่ ี   

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการ
อื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

2 แห่ง คอื 
2555 - ปัจจบุนั 
2555 - ปัจจบุนั 

 
กรรมการ 
กรรมการ 

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

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�
แข่งขนั / เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจ
ของธนาคารที�อาจทาํให้เกดิ
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมม่ ี   

ประสบการณ์การทาํงาน 
 
 

2554 - 2555 
 
 
 
2549 – 2554 
 
 
2548-2549 
 
2547-2548 
 
2542-2547 
 
2539-2542 
 

กรรมการ, กรรมการบริหาร,  
กรรมการบริหารความเสี
ยง 
กรรมการสนิเชื
อรายใหญ่และทรัพย์
รอขาย 
กรรมการ,  กรรมการบริหารความ
เสี
ยง และประธานสายบริหารความ
เสี
ยง 
กรรมการบริหารความเสี
ยง และ 
ประธานสายบริหารความเสี
ยง 
ประธานคณะกรรมการสนิเชื
อ 
 
กรรมการผู้จดัการ 
 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
สายวาณิชธนกิจ 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
 
 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัท เอเซยี รีคอฟเวอรี
 แมเนจเม้นท์ 
จํากดั 
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน  
จํากดั (มหาชน) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร   7 ครั gง เข้าร่วมประชมุ    6 ครั gง 

ประชมุคณะกรรมการบริหาร   7 ครั gง เข้าร่วมประชมุ     7 ครั gง 

ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี
ยง 13 ครั gง เข้าร่วมประชมุ   12 ครั gง 

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2555   1 ครั gง เข้าร่วมประชมุ      1 ครั gง 
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นิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารก าหนด 
 
ธนาคารได้ก าหนดความหมายค านิยามกรรมการอิสระท่ีธนาคารก าหนดไว้ ซึง่เข้มงวดกวา่ข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงัตอ่ไปนี ้
 

(1)  ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ 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) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา
มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคารหรือบริษัทยอ่ย 
 

(4)  ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 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 

 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 
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(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 
 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทต่อปีจากธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคารและไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้
ด้วย  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทัง้ในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 
 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ
หุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
 

(8)  ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่มีนยักบักิจการของธนาคาร หรือบริษัทยอ่ย 
 

(9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของธนาคาร   
 

ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ข้อที่ 1-9 แล้ว กรรมการอิสระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของธนาคาร   บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(Collective decision) ได้  
 
 อน่ึง นิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารก าหนดไว้ เข้มงวดกว่าข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในเร่ืองการ
ถอืหุ้นของธนาคารที่ก าหนดให้กรรมการอสิระถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของธนาคาร 
ทัง้นี ้ให้นับรวมการถอืหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 
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ประกอบการพจิารณาในวาระที่ 6: พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556 
 
  ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 3/2556 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ  ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 
2556  จ านวนไม่เกิน 25 ล้านบาท  เท่ากับค่าตอบแทนรวมที่เสนอขออนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อปีที่แล้ว (ปี 2555)    
โดยในปีนีเ้สนอขอปรับเพิ่มอัตราจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการ  ค่าเบีย้ประชุมของกรรมการชุดย่อย  และ
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร รวมทัง้ปรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าเบีย้
ประชมุเหมือนกนัทัง้ 5 คณะ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดเหมาะสมแล้ว
เห็นวา่  การปรับเพิ่มอตัราคา่ตอบแทนในครัง้นีเ้พื่อให้เหมาะสมกบัขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึน้จากการร่วมกิจการและ
การก ากบัดแูลธุรกิจในกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร และมีหลกัเกณฑ์เปรียบเทียบอ้างอิงกบัในกลุม่ธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ใน
ระดบัเดียวกนัรวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ   อีกทัง้ได้พิจารณาถึงอตัราค่าตอบแทนและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการซึ่ง
จะต้องจงูใจกรรมการท่ีมีความสามารถ และมีความส าคญัตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ   
 
  ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร    จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการ  กรรมการท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2556  จ านวนไม่เกิน 25 ล้านบาท  
ซึ่งประกอบด้วย  ค่าตอบแทนรายเดือน   ค่าเบีย้ประชุม  และค่าบ าเหน็จกรรมการ  ทัง้นีก้รณีที่คณะกรรมการธนาคารอาจต้อง
ก าหนดค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการชุดย่อย หากมีการแต่งตัง้เพิ่มเติม ให้คณะกรรมการธนาคารด าเนินการได้โดย
ค่าตอบแทนที่ก าหนดจะรวมอยู่ภายในจ านวนเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท  ตามที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น   โดยมี
รายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอดงันี ้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 
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หมายเหตุ :  -  กรรมการท่ีได้รับค่าตอบแทนประจ าในฐานะผู้บริหารของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธรุกิจทางการเงินจะไม่ได้รับ 
     ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชมุ และค่าบ าเหน็จกรรมการ  
   -  ค่าเบีย้ประชมุจะจ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ท่ีเข้าประชมุ 
 

 
 

 
องค์ประกอบค่าตอบแทน 

ปี 2556 (ปีที่เสนอ) ปี 2555 
ค่าตอบแทน 

รายเดือน (บาท) 
ค่าเบีย้ประชุม   
(บาท/ครัง้) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน (บาท) 

ค่าเบีย้ประชุม  
(บาท/ครัง้) 

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร 
      - ประธานกรรมการ   
      - กรรมการ   

 
100,000 
50,000 

 
- 
- 

 
72,000 
36,000 

 

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

 
 
- 
- 

 
 

30,000 
20,000 

 
 
- 
- 

 
 

28,000 
17,000 

2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

      - ประธานกรรมการ   
- กรรมการ   

 
 
- 
- 

 
 

30,000 
20,000 

 
 
- 
- 

 
 

28,000 
17,000 

3. คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ์และก ากบักิจการ  

      - ประธานกรรมการ   
      - กรรมการ   

 
 
- 
- 

 
 

30,000 
20,000 

 
 
- 
- 

 
 

28,000 
17,000 

4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  
      - ประธานกรรมการ  
      - กรรมการ   

 
- 
- 

 
30,000 
20,000 

 
180,000 

- 

 
- 
- 

5. คณะกรรมการสนิเช่ือรายใหญ่และ 
ทรัพย์รอขายรายใหญ่  

      - ประธานกรรมการ  
- กรรมการ   

 
 
- 
- 

 
 

30,000 
20,000 

 
 
- 

50,000 

 
 
- 
- 

(3)  ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 
     คณะกรรมการบริหาร   

  
     250,000  

 
- 

 
50,000 

 
- 

(4)  ค่าบ าเหน็จกรรมการ อตัราการจ่ายบ าเหน็จกรรมการ จะเป็น 
ไปตามผลประกอบการของธนาคารในแต่
ละปี โดยให้เป็นอ านาจของท่ีประชมุ
คณะกรรมการธนาคารท่ีจะเป็นผู้ก าหนด
จ านวนท่ีจะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละคน
ต่อไป และเมือ่รวมบ าเหน็จกรรมการและ
ค่าตอบแทนกรรมการของทกุคนทกุ
ประเภทแล้ว ก าหนดให้มีจ านวนเงินไม่
เกิน 25 ล้านบาท   

อตัราการจ่ายบ าเหน็จกรรมการ จะเป็น 
ไปตามผลประกอบการของธนาคารในแต่
ละปี โดยให้เป็นอ านาจของท่ีประชมุ
คณะกรรมการธนาคารท่ีจะเป็นผู้ก าหนด
จ านวนท่ีจะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละคน
ต่อไป และเมื่อรวมบ าเหน็จกรรมการและ
ค่าตอบแทนกรรมการของทกุคนทกุ
ประเภทแล้ว ก าหนดให้มีจ านวนเงินไม่
เกิน 25 ล้านบาท   
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ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยของธนาคาร 
 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ    ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน  4  คน ดงันี ้

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

audit)    ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน  

(3) พิจารณา คดัเลือก  เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ สอบบัญชีของธนาคาร และเสนอ
ค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้  

(4) พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของธนาคาร รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผล ประโยชน์ ให้
เป็นไปตาม พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของธนาคาร ทัง้นี ้  เพื่อให้
มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ธนาคาร 

(5) ก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบรวมทัง้การเปลี่ยนแปลงที่มี
นยัส าคญัตอ่การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามที่ได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการธนาคารและต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหุ้นทราบในรายงานประจ าปีของธนาคาร            

(6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของธนาคาร ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของธนาคาร 
(ข)  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของธนาคาร 
(ค)  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของธนาคาร 
(ง)  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ)  จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ   และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช)  ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร (Charter) 
(ซ)  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร 
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(7) รายงานตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรใน
กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระท า  ดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ข)  การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
(ค)  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย  หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของ
ธนาคารและหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ หากคณะกรรมการหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระท า
ดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี และรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทยส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(8) คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการตรวจสอบ และสอบสวนผู้ที่เก่ียวข้อง และเร่ืองที่เก่ียวข้องภายในขอบเขต
ของอ านาจและหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีอ านาจในการว่าจ้าง     หรือน าเอาผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านมา
ช่วยงานตรวจสอบ   และสอบสวนได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวา่เหมาะสม  

(9) เมื่อมีความจ าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุและให้ข้อมลูในสว่น
ที่เก่ียวข้องได้  

(10) ประสานงานกบัคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบตัิงานเป็นไปตามกรอบนโยบายการบริหารความ
เสีย่งของธนาคาร 

(11) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ        

 การประชมุอยา่งน้อย 3 เดือนครัง้ 

 องค์ประชมุ  ประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

 มติที่ประชมุ ใช้เสยีงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าประชมุ 
 
2.   คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 4 คน  ดงันี ้  

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

       (3)    นายธานินทร์ จิระสนุทร กรรมการ (กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร) 
       (4)    นางภทัรพร มิลนิทสตู กรรมการ       

 ขอบเขตอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
(1) ก ากับดูแลให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีการปฏิบัติตามกฎหมาย    กฎเกณฑ์     ข้อบังคับมาตรฐาน        

แนวปฏิบตัิที่บงัคบัใช้กบัธุรกรรมตา่ง ๆ  รวมถึงประเพณีที่ถือปฏิบตัิในตลาด มาตรฐานในวิชาชีพ   บทบญัญตัิเก่ียวกบั
การกับดูแลที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล  และนโยบายด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)  โดยผ่าน
หนว่ยงานก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 

(2) ก าหนดให้มีระบบการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) และการก ากับดูแลกิจการ   (Good  
Governance)  ที่มีประสทิธิภาพ และมีความเป็นอิสระ 
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(3) อนมุตัิแผนงานก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ประจ าปี  (Annual Compliance Plan)  ของหน่วยงานก ากบัการปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ์และติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้มี การด าเนินการตาม
แผนงานประจ าปี เป็นไปอยา่งครบถ้วนและบรรลผุลที่ก าหนดไว้ 

(4) พิจารณาให้ความเห็นตอ่รายงานการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ประจ าปี   (Annual Compliance Report)  เพื่อ
รายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบ     ก่อนน าสง่หนว่ยงานทางการที่ก ากบัดแูลภายในระยะ เวลาที่ก าหนด 

(5) พิจารณาก าหนดข้อพงึปฏิบตัิที่ดีส าหรับคณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการชดุยอ่ยรวมถึงผู้บริหารและพนกังาน 
บทบญัญตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงิน  

(6) พิจารณาให้ความเห็นชอบการพิจารณาแต่งตัง้     โยกย้ายและประเมินผลงานหวัหน้าหน่วยงานการก ากบัการปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ์  

 การประชมุ อยา่งน้อย 3 เดือนครัง้ 

 องค์ประชมุ  ประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

 มติที่ประชมุ ใช้เสยีงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าประชมุ 
 
3 . คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   ประกอบด้วยกรรมการ  จ านวน 6 คน ดงันี ้

(1)    นายสพุล           วธันเวคิน ประธานกรรมการ  (กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร) 
(2)    นายบรรยง      พงษ์พานิช      กรรมการ           (กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร) 
(3)    นายอภินนัท์    เกลยีวปฏินนท์ กรรมการ           (กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร) 
(4)    นายชวลติ         จินดาวณิค กรรมการ            

(5)    นายประชา        ช านาญกิจโกศล   กรรมการ            
(6)    ดร. อญัญา        ขนัธวิทย์ กรรมการ     

 ขอบเขตอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
(1) ก าหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาในเร่ืองของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร

และบริษัทในกลุม่ธุรกิจการเงิน  ซึ่งต้องครอบคลมุถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ท่ีส าคญั เช่น   ความเสี่ยงด้านเครดิต    
ความเสีย่งจากตลาด   ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง ความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ  และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อช่ือเสียง
ของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน เป็นต้น  

(2) วางกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคารให้สามารถประเมิน   ติดตามผลและก ากับ
ดแูลปริมาณความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม   รวมถึงก าหนดหลกัเกณฑ์ในการกนัส ารองส าหรับสนิทรัพย์จดัชัน้ 

(3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ง  โดยรวมถึงความมีประสทิธิผลของระบบและการ
ปฏิบตัิตามนโยบายที่ก าหนด 

(4) รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม ่าเสมอ   เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบั
นโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่ก าหนด     และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ 
คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ (Compliance & Governance Committee) เพื่อ
ทราบในสิง่ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายและหลกัเกณฑ์บริหารความเสีย่งที่ก าหนด 

(5) พิจารณาอนมุตัิหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือเก่ียวกบัการให้สนิเช่ือ  การก่อภาระผกูพนั  และการท าธุรกรรม
ที่มีลกัษณะคล้ายการให้สนิเช่ือที่สอดคล้องกบักรอบการบริหารความเสีย่งที่ธนาคาร และทางการก าหนด รวมทัง้การ
พิจารณากลัน่กรองนโยบายการให้สนิเช่ือ เพื่อขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการธนาคารตอ่ไป 
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(6) ก ากบัดแูลการบริหารความเสีย่งของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน   เพื่อรายงานตอ่คณะกรรมการ
ธนาคาร ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 การประชมุ อยา่งน้อย 3 เดือนครัง้ 

 องค์ประชมุ  ประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

 มติที่ประชมุ ใช้เสยีงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าประชมุ 
 
4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 5 คน ดงันี ้

(1) รศ. มานพ พงศทตั  ประธานกรรมการ    (กรรมการอิสระ) 
(2) นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ กรรมการ    (กรรมการอิสระ) 
(3)    นายพงษ์เทพ   ผลอนนัต์  กรรมการ    (กรรมการอิสระ) 

 (4)    นายสรุพล กลุศิริ  กรรมการ    (กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร) 
 (5)    นายสวุิทย์     มาไพศาลสนิ กรรมการ    (กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร)  

ขอบเขตอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
(1) ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอ านาจในการจดัการของธนาคารตัง้แต่ผู้ช่วย

ระดับกรรมการผู้ จัดการใหญ่ขึน้ไป เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร รวมทัง้คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการธนาคารและผู้มีอ านาจในการจดัการของธนาคาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร 

(2) ดแูลให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกบัองค์กร  รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
กบัสภาพแวดล้อมที่เปลีย่นแปลงไป  โดยคณะกรรมการธนาคารจะต้องประกอบด้วยบคุคลที่มีความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ในด้านตา่ง ๆ  

(3) เปิดเผย นโยบายการสรรหา และรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจ าปีของธนาคาร  
(4) ดูแลให้กรรมการและผู้มีอ านาจในการจัดการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ  โดย

กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึน้ควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนัน้ 

(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นท่ีให้แก่กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานธุรกิจหรือ
เทียบเทา่ เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคาร และก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่
ผู้ บริหารระดับสูงอื่น ๆ ต าแหน่งระดับผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ขึน้ไป เพื่อเป็นแนวทางในการพิ จารณา
คา่ตอบแทนและผลประโยชน์โดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคลกลุม่ 

(6) ก าหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานธุรกิจหรือเทียบเท่า เพื่อเสนอ
ตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาประเมินผลงาน โดยคณะกรรมการธนาคาร และก าหนด
แนวทางการประเมินผลงานของผู้บริหารระดบัสงูอื่น ๆ ต าแหน่งระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป เพื่อเป็น
แนวทางในการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคลกลุม่ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจ าปี โดย
ค านงึถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสีย่งที่เก่ียวข้อง รวมถึงความส าคญักบัการเพิ่มมลูค่าของสว่นของผู้ ถือหุ้น
ในระยะยาวประกอบการพิจารณาในการประเมินผล 
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(7) เปิดเผยนโยบายเก่ียวกับการก าหนดค่าตอบแทน    และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการจัดท า
รายงานการก าหนดคา่ตอบแทน    และความเห็นของคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนไว้ในรายงานประจ าปี 

(8) ก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการวางแผนและด าเนินการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง  ตัง้แต่ระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ขึน้ไปตอ่คณะกรรมการธนาคาร 

 การประชมุ อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

 องค์ประชมุ  ประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

 มติที่ประชมุ ใช้เสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าประชมุ 
 
5 .   คณะกรรมการบริหาร    ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 5 คน   ดงันี ้

     นายสพุล  วธันเวคิน  ที่ปรึกษา    
   (1)   นายบรรยง     พงษ์พานิช ประธานกรรมการ                 (กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร) 
      (2)   นายอภินนัท์       เกลยีวปฏินนท์ กรรมการ   (กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร) 
 (3) น.ส. ฐิตินนัท์    วธันเวคิน กรรมการ             (กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร) 
 (4) นายกฤติยา วีรบรุุษ กรรมการ  
      (5)   นายประชา       ช านาญกิจโกศล กรรมการ    

ขอบเขตอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
    คณะกรรมการบริหารในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารในการก าหนดกลยทุธ์    แผนการด าเนินงาน
ก ากบัการบริหารงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานอยา่งมีประสทิธิภาพเกิดประสทิธิผล     คณะกรรมการธนาคาร
จึงก าหนดขอบเขตอ านาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  ดงันี ้  

(1) น าเสนอทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ในภาพรวมของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินเพื่อน าเสนอขอ
อนมุตัิตอ่คณะกรรมการธนาคาร 

(2) พิจารณากลัน่กรองนโยบายและแผนการด าเนินงานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินตามที่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเสนอเพื่อน าเสนอคณะกรรมการธนาคาร ก ากบัควบคมุดแูลให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารด าเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนมุตัิไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

(3) จดัให้มีบทบญัญตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธรุกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้มีอ านาจในการ
จดัการและพนกังาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิภายในธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินเพื่อน าเสนอตอ่
คณะกรรมการธนาคาร 

(4) พิจารณาอนมุตัิระเบียบการท างานและการปฏิบตัิงานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 
(5) ติดตามการด าเนินกิจการของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินตามที่ธนาคารก าหนดไว้ เพื่อให้มัน่ใจวา่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด าเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้ 
(6) ก าหนดโครงสร้างองค์กรของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินรวมถงึมอบหมายเร่ืองตา่ง ๆ ในการ

ด าเนินงานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินให้แกป่ระธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการชดุยอ่ย
ตา่งๆ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการธนาคาร 

(7) ก ากบัดแูลการปฏิบตังิานและก าหนดอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหาร
ที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาอนมุตัิงานเฉพาะด้าน แทนคณะกรรมการบริหารตามแผนงานท่ีได้รับมอบหมาย 
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(8) พิจารณาอนมุตัิสนิเช่ือ สนิเช่ือปรับโครงสร้างหนี ้ การขายสนิทรัพย์รอการขายรายใหญ่ และก าหนดราคาทรัพย์สนิท่ี
จะซือ้จากการขายทอดตลาดและใช้สทิธิคดัค้าน ตามวงเงินท่ีก าหนด รวมทัง้คา่ใช้จา่ยและการด าเนินการเก่ียวกบัคดี
ความของลกูหนี ้
 การประชมุ อยา่งน้อย 1 เดือนครัง้ 

 องค์ประชมุ  ประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

 มติที่ประชมุ ใช้เสยีงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าประชมุ   หากเสยีงไมเ่อกฉนัท์ให้กรรมการท่ีเข้าประชมุมีสทิธิ
เสนอเร่ืองตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื่อพจิารณา โดยหากมีผู้ใช้สทิธิให้ถือวา่ที่ประชมุคณะกรรมการบริหารมมีติ
ให้เสนอเร่ืองตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา 

 กรณีใช้มติเวียน  กรรมการทกุคนลงลายมือช่ือในเอกสารของมตินัน้  
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ประกอบการพจิารณาในวาระที่ 7: พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี   
 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบงัคบัของธนาคารข้อ 36 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของธนาคารทุกปี ทัง้นี ้โดยที่ผู้สอบบญัชีบริษัท ดีลอยท์  ทู้ช 
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีภายนอกให้ธนาคารครบ 5 ปีแล้วในปี 2555  ซึ่งตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และธนาคารแห่งประเทศไทยมีข้อก าหนดให้มีการหมนุเวียนผู้สอบ
บญัชี (auditor rotation) หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที่มาแล้วห้ารอบปีบญัชีติดตอ่กนั   โดยสามารถแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีรายใหมท่ี่สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมได้   คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ทบทวนคดัเลือก
ผู้สอบบญัชีจากส านกังานสอบบญัชีรายใหญ่ จ านวน 4 แหง่ และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชมุ
คณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่  3/2556  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2556  โดยเสนอให้
แตง่ตัง้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นบริษัทผู้สอบบญัชีธนาคาร ด้วยเหตผุลส าคญัเพื่อให้เกิด
ความตอ่เนื่องในการตรวจสอบและการให้ค าปรึกษาแก่ธนาคารในประเด็นตา่งๆ  เช่น  การปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีใหม ่ 
เพื่อลด หรือหลกีเลีย่งปัญหาความลา่ช้า  ชะงกังนัตอ่ธุรกิจของธนาคารและบริษัทยอ่ยในช่วงสง่มอบงาน (transition) หาก
เปลีย่นส านกังานสอบบญัชี  นอกจากนี ้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีที่มี
ช่ือเสียง ผู้ สอบบญัชีและทีมงานมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เก่ียวกับการด าเนินงานและมาตรฐานบัญชีที่
เก่ียวข้องกับธุรกิจธนาคาร และธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี  ตลอดจนในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุ 
ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั มีการด าเนินงานประสานงาน และทศันคติที่ดีตอ่ธนาคาร ไมม่ีข้อขดัแย้งกบัผู้บริหาร ในขณะท่ียงั
รักษาความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นตามวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้รับความเห็นชอบ
จากธนาคารแหง่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว  ดงัมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

        รายนาม  เลขที่ใบอนุญาต  จ านวนปีที่สอบบัญชีให้ธนาคาร 
          นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ   4301               - 

                 นายเพ่ิมศกัดิ์    วงศ์พชัรปกรณ์      3427               - 
    นายนิติ              จึงนิจนิรันดร์    3809               - 

                 
  โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคาร และใน
กรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้น    ไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ ให้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั แทนได้  
             ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ราย ตลอดจนบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ไม่มีความสมัพนัธ์หรือ
รายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัธนาคาร/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง
กบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด    

 ที่ประชมุคณะกรรมการธนาคาร    เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิคา่สอบบัญชีประจ าปี 2556 
จ านวน 5,600,000 บาท เทา่เดิมกบัปี 2555  
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 
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ค่าสอบบัญช ี ปี 2556 ปี 2555 เปลี่ยนแปลงจาก 
ปี 2555 (บาท) 

  - คา่สอบบญัชีงบการเงิน ประจ างวดและประจ าปีธนาคาร  3,820,000 3,820,000 - 
  - คา่สอบทานงบการเงิน รายไตรมาสธนาคาร  1,000,000 1,000,000 - 
  - คา่ตรวจสอบเพื่อจดัท ารายงานพิเศษตามข้อก าหนดของ 
     ธนาคารแหง่ประเทศไทย  

380,000 380,000 - 

  - คา่ตรวจสอบธุรกรรมการให้บริการโอนเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส ์

250,000 250,000 - 

  - คา่ตรวจสอบสาขาธนาคาร 150,000 150,000 - 
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 5,600,000 5,600,000 - 

 
นอกจากนี ้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของธนาคาร 

จ านวน 13 แหง่ ได้แก่ 
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ปี 2556 ปี 2555 

1. บริษัท หลกัทรัพย์ เกียรตินาคนิ จ ากดั  1,000,000 1,640,000 
2. บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เกียรตินาคิน จ ากดั 530,000 530,000 
3.  บริษัท ส านกักฎหมายเอราวณั จ ากดั  150,000 150,000 
4.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 1   285,000 300,000 
5.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 2 285,000 300,000 
6.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 3  285,000 300,000 
7.  กองทนุรวมไทยรีสตรัคเจอร่ิง  230,000 260,000 
8.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี พร๊อพเพอร์ตี ้1 200,000 230,000 
9.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี พร๊อพเพอร์ตี ้3 200,000 230,000 
10. กองทนุบางกอกแคปปิตอล 410,000 410,000 
11. กองทนุแกมมา่แคปปิตอล  410,000 410,000 
12. บริษัท ทนุภทัร  จ ากดั(มหาชน)*  300,000 - 
13. บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั*  1,200,000 - 

รวม 5,485,000 4,760,000 
หมายเหตุ  * คา่สอบบญัชีประจ าปี 2555 ของบริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั ซึ่งจ่าย
ให้ผู้สอบบญัชีรายเดิม เทา่กบั 300,000 บาท และ 1,300,000 บาท ตามล าดบั  
 
 ส าหรับคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีในปีที่ผา่นมา นอกจากค่าสอบบญัชีแล้ว   ธนาคารและบริษัทย่อยยงัได้จ่าย
คา่ตอบแทนส าหรับงานบริการอื่นจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั  รายละเอียดปรากฏในหน้า 75
ของรายงานประจ าปี 2555 
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ประวัตกิรรมการอิสระที�ธนาคารเสนอชื�อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ  (1) 
ชื�อ-นามสกุล นายพิชัย  ดชัณาภริมย์ 
ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ 66 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา -  ปริญญาตรี  (บญัชีบณัฑิต) 

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที* 2421 

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

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 11 ปี (ได้รับการแตง่ตั Zงเมื*อปี 2544) 

การถอืหุ้นในธนาคาร 
(ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555) 

75,000 หุ้น คิดเป็น  0.009% ของหุ้นที*มีสทิธิออกเสยีงทั Zงหมด 

การถอืใบสาํคัญแสดงสทิธิของ
ธนาคาร (KK ESOP-W2) 

75,000 หนว่ย  คิดเป็น 0.289% ของใบสาํคญัแสดงสทิธิที*ได้รับการจดัสรรทั Zงหมด 25,890,000 
หนว่ย 

ตาํแหน่งใน 
ธนาคาร เกียรตินาคิน จาํกัด
(มหาชน) 

2550 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจด
ทะเบียนอื�น 

ไมม่ ี   

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

3 แห่ง คอื 
2533 - ปัจจบุนั 
2532 - ปัจจบุนั 
2529 - ปัจจบุนั 

 
กรรมการ 
กรรมการ     
กรรมการผู้จดัการ 

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

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 7 
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การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�
แข่งขนั / เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของ
ธนาคารที�อาจทาํให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมม่ ี   

ประสบการณ์การทาํงาน 
 
 

2548 - 2550 
 
2546 - 2550 
2544 - 2555 
2544 - 2548 
 
2541 - 2555 
2541 - 2555 
2541 - 2550 
2522 - 2529          
 
2517 - 2521           
 

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและ
บริหาร 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ธรรมนิติแคปปิตอลแอดไวเซอร์รี* จํากดั 
บริษัท ธรรมนิติเพรส จํากดั 
บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ จํากดั 
บริษัท สาํนกัพฒันาการบริหารธรรมนิติ จํากดั 
บริษัท ธรรมนิติและทรูท จํากดั 
บริษัท ราชา เอ็นจิเนียริ*ง จํากดั 
 
บริษัท แอสโซซิเอเต็ด แบตเตอรี*  
แมนแุฟคเจอร์เรอร์ จํากดั 

วาระที�มีส่วนได้เสียในการประชุม
ผู้ถอืหุ้นครัCงนี C 

ระเบียบวาระที� 6 พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2556 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร 10 ครั Zง เข้าร่วมประชมุ   10 ครั Zง 

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 13 ครั Zง เข้าร่วมประชมุ    13 ครั Zง 

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 1 ครั Zง   เข้าร่วมประชมุ      1 ครั Zง 
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ประวัตกิรรมการอิสระที�ธนาคารเสนอชื�อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ   (2) 
ชื�อ-นามสกุล รศ. มานพ  พงศทัต 

ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

อายุ 71 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 

การศึกษา -  ปริญญาโท  ( Master of Regional Planning ) 
   Institute of Social Studies, The Netherlands    
-  ปริญญาโท  ( Master of Architecture ) 
   Kansas State University, U.S.A.       
-  ปริญญาตรี  ( 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) 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 8 ปี (ได้รับแตง่ตั Zงเมื*อปี 2547) 
การถอืหุ้นในธนาคาร 
(ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555) 

25,000 หุ้น คิดเป็น  0.003% ของหุ้นที*มีสทิธิออกเสยีงทั Zงหมด 

การถอืใบสาํคัญแสดงสทิธิ
ของธนาคาร (KK ESOP-W2) 

75,000 หน่วย  คิดเป็น 0.289% ของใบสําคัญแสดงสิทธิที*ได้ รับการจัดสรรทั Zงหมด 
25,890,000 หนว่ย 

ตาํแหน่งใน 
ธนาคาร เกียรตินาคิน จาํกัด 
(มหาชน) 

2549 - ปัจจบุนั 
2547 – ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการอิสระ  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท         
จดทะเบียนอื�น 

2 แห่ง คอื 
2547 - ปัจจบุนั 
2546 - ปัจจบุนั 

 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 

 
บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)     
บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี Z ดีเวลลอปเม้นท์ 
จํากดั (มหาชน) 
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การดาํรงตาํแหน่งในกิจการ
อื�น (ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

3 แห่ง คอื 
2549 - ปัจจบุนั 
2545 - ปัจจบุนั 

 
2535 - ปัจจบุนั 

 
กรรมการ 
อาจารย์ผู้ทรงคณุวฒุ ิ
 
กรรมการ 

 
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากดั 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
โรงเรียนอนบุาลทบัแก้ว-โฮริและเนอสเซอรี* 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�
แข่งขนั / เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจ
ของธนาคารที�อาจทาํให้เกดิ
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมม่ ี   

ประสบการณ์การทาํงาน 
 
 

2548 - 2555 
 
2547 - 2550 
2547 - 2548 
2541 - 2543 
2532 - 2549 
2528 - 2534 
2513 - 2549 
2513 - 2544 

กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
ประธานที*ปรึกษา 
ประธานกรรมการ 
รองอธิการบด ี
ประธานกรรมการ 
อาจารย์ประจํา 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั(มหาชน) 
 
บริษัท เอ็น ซี เฮ้าส์ซิ*ง จํากดั (มหาชน)  
บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั(มหาชน) 
คณะที*ปรึกษา ผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร   
บริษัท วอเตอร์ฟอร์ด จํากดั 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
บริษัท สาํนกังานโฟร์เอส จํากดั  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

วาระที� มี ส่วนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถอืหุ้นครัCงนี C 

ระเบียบวาระที� 6  พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2556 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร 10 ครั Zง เข้าร่วมประชมุ   10 ครั Zง 

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ   6 ครั Zง เข้าร่วมประชมุ     5 ครั Zง 

ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 

  5 ครั Zง เข้าร่วมประชมุ     5 ครั Zง 

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 1 ครั Zง   เข้าร่วมประชมุ      1 ครั Zง 
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ประวัตกิรรมการอิสระที�ธนาคารเสนอชื�อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ   (3) 
ชื�อ-นามสกุล ดร.อนุมงคล   ศิริเวทิน 
ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 68 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

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

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Finance for Non-Finance Director (FND 34/2007) 
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   
- Audit Committee Program (ACP13/2006) 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
-The Role of the Chairman Program (RCP 12/2005) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-Director Certification Program (DCP 26/2003) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 8 เดอืน (ได้รับแตง่ตั Zงเมื*อวนัที* 26 เมษายน 2555) 

การถอืหุ้นในธนาคาร 
(ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555) 

18,270 หุ้น คิดเป็น  0.0022% ของหุ้นที*มีสทิธิออกเสยีงทั Zงหมด 

การถอืใบสาํคัญแสดงสทิธิ
ของธนาคาร (KK ESOP-W2) 

ไมม่ ี

ตาํแหน่งใน 
ธนาคาร เกียรตินาคิน จาํกัด
(มหาชน) 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท         
จดทะเบียนอื�น 

ไมม่ ี   

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการ
อื�น (ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

1 แห่ง คอื 
2549 - ปัจจบุนั 

 
ประธานกรรมการ 

 
บริษัท ซิสเท็มส์ ลติเทิลเฮ้าท์ จํากดั 
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การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�
แข่งขนั / เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจ
ของธนาคารที�อาจทาํให้เกดิ
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมม่ ี   
 
 

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

กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 
อธิการบด ี
ประธานกรรมการและ 
ประธานกรรมการบริหาร 

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

วาระที� มี ส่วนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถอืหุ้นครัCงนี C 

ระเบียบวาระที� 6 พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2556 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร   7 ครั Zง เข้าร่วมประชมุ     7 ครั Zง 

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ   5 ครั Zง เข้าร่วมประชมุ     5 ครั Zง 
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ค ำชีแ้จงวิธีกำรลงทะเบียน  กำรมอบฉันทะ  เอกสำรหรือหลักฐำนที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะจะต้องน ำมำแสดงและส่งมอบก่อนเข้ำร่วมประชุม และกำรออกเสียง
ลงคะแนนและแจ้งผลคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบตัิส าหรับการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียน  ลงวนัที่ 19  กุมภาพนัธ์  2542   ซึ่งมีวตัถปุระสงค์ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนได้ถือเป็นแนวทาง
ปฏิบตัิที่ดี    เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น   ผู้ลงทนุ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องทกุฝ่าย และ เพื่อให้การประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และ เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น   ธนาคาร จึงเห็นควรก าหนด
ข้อปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นของธนาคาร   เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบและถือปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น 
ดงันี ้

 
1. กำรลงทะเบียนเข้ำประชุม 
 
 1.1  ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตัง้แต่เวลา 08.30 น. ของวนัพฤหสับดีที่ 25 เมษายน 

2556 เป็นต้นไป ณ สถานที่ประชุม ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม แกรนด์ไฮแอทเอราวณั กรุงเทพ (ตามแผน
ที่แนบ) 

1.2 ผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ (ถ้ามี) จะต้องลงลายมือช่ือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ใน
เอกสารการลงทะเบียนเข้าประชมุและเอกสารออกเสยีงลงคะแนนของธนาคาร 

1.3 ธนาคารใช้ระบบ  Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม  ดงันัน้ จึงขอให้ผู้ เข้าประชุมโปรดน าเอกสารที่
ธนาคารจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่ได้พิมพ์ Barcode ไว้ มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย 

 
2. กำรมอบฉันทะ 
 
 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น หากผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง  ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนได้   และเพื่อการมอบฉันทะนี ้ธนาคารได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบที่นาย
ทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัได้ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดและชดัเจนมาให้ผู้ ถือหุ้น  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะให้
บคุคลอื่น หรือ มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของธนาคารคนใดคนหนึง่ (ตามรายช่ือที่ธนาคารได้เสนอไว้)  โดยมีรายละเอียด
ข้อมลูของกรรมการดงักลา่วตามแนบ  ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้    
 
  ทัง้นี ้ ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะแบบทัว่ไป สามารถเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือในกรณีที่ผู้ ถือหุ้น
เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.  ได้ โดย download จากเว็บไซต์ของธนาคาร  (http://www.kiatnakin.co.th)   
 
 

สิ่งท่ีส่งมำด้วย 8 

http://www.kiatnakin.co.th/
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 2.1    ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น  เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน    
  (1) ผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
  (2) ผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบที่ส่งมาด้วยนีใ้ห้ครบถ้วน

ชดัเจน  พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือโดยผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
  (3) ผู้ รับมอบฉนัทะ จะต้องสง่มอบหนงัสอืมอบฉนัทะตาม (2) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคารผู้ รับลงทะเบียน 

ณ สถานท่ีประชมุ ก่อนท่ีผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าร่วมประชมุ 
 
 2.2 ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของธนำคำร   เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน    
  (1) ผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) โปรดระบช่ืุอ และรายละเอียดของกรรมการธนาคารเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ   ดงันี ้  

 
 นายพิชยั  ดชัณาภิรมย์         กรรมการอิสระ  และประธานกรรมการตรวจสอบ  อาย ุ 66  ปี    
 อยูบ้่านเลขท่ี  64/45  หมูบ้่านภาณ ุ ซอยอศัวพิเชษฐ์  ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางระมาด   
 เขตตลิง่ชนั  กรุงเทพฯ 10170 
 รศ. มานพ  พงศทตั         กรรมการอิสระ  และ   อาย ุ 71  ปี   

 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   
อยูบ้่านเลขท่ี  554/14  ซอยเสนานิคม 1  ถนนพหลโยธิน  แขวงจนัทร์เกษม  เขตจตจุกัร   
กรุงเทพฯ  10900 

 ดร. อนมุงคล  ศิริเวทิน         กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ   อาย ุ 68  ปี   
  อยูบ้่านเลขท่ี  9/44  หมู ่7  ถนนพิบลูสงคราม  ต าบลสวนใหญ่  อ าเภอเมืองนนทบรีุ   
 จงัหวดันนทบรีุ  11000 

 
(2) ผู้ ถือหุ้น  (ผู้มอบฉนัทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่สง่มาด้วยนีใ้ห้ครบถ้วน  
 ชดัเจน    พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ  และสง่มอบให้แกเ่จ้าหน้าที่ของธนาคาร กอ่นก าหนดการประชมุ  

 
3. เอกสำรหรือหลักฐำนที่ ผู้ถอืหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะต้องน ำมำแสดงและส่งมอบก่อนเข้ำร่วมประชุม 
  
 ก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น   ผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องน าและสง่มอบเอกสารดงัต่อไปนี ้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
ธนาคารผู้ รับลงทะเบียน  เพื่อด าเนินการตรวจสอบการเป็นผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้แทนของผู้ ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม  (แล้วแต่
กรณี) 
 3.1 ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ 
 (1) กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง    ให้แสดงเอกสารที่สว่นราชการหรือหนว่ยงานของรัฐได้ออกให้ ซึง่

ปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้ น และ ยังไม่หมดอายุ  เช่น  บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัว
ข้าราชการ ใบอนญุาตขบัขี่รถยนต์ หรือ หนงัสอืเดินทาง  เป็นต้น 

(2) กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
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 (ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน  และ ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ  พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้     ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของ
ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และยงัไม่หมดอายุ   โดยผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ)  ลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

(ค) แสดงเอกสารที่สว่นราชการหรือหนว่ยงานของรัฐได้ออกให้ ซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้ รับมอบฉนัทะ และ
ยงัไม่หมดอายุ  เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบอนุญาตขบัขี่รถยนต์      
หรือ หนงัสอืเดินทาง  เป็นต้น 

 
 3.2 ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

(1) กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง   
  (ก) ให้แสดงเอกสารที่สว่นราชการหรือหนว่ยงานของรัฐได้ออกให้ ซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนนิติบคุคล

ผู้ ถือหุ้น และยงัไม่หมดอาย ุ เช่น  บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบอนญุาต
ขบัขี่รถยนต์ หรือ หนงัสอืเดินทาง  เป็นต้น 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น  ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบคุคล  และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 
(2) กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้แทนนิติบคุคลผู้มอบฉนัทะ และ ผู้ รับมอบฉนัทะ  พร้อมปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทน
นิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(ค) แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ รับมอบฉนัทะ 
และยังไม่หมดอายุ  เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์ หรือ หนงัสอืเดินทาง  เป็นต้น 

 
 3.3 ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชำติไทย หรือ เป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 
  ให้น าความใน ข้อ 3.1 และ ข้อ 3.2  มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม กบั ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสญัชาติ
ไทย หรือเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แล้วแตก่รณี)  ทัง้นี ้ ภายใต้ข้อบงัคบัดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารซึ่งออกโดยสว่นราชการของประเทศที่นิติ
บคุคลนัน้ตัง้อยู ่หรือ โดยเจ้าหน้าที่ของนิติบคุคลนัน้ก็ได้   ทัง้นี ้ จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบคุคล ผู้มีอ านาจลง
ลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล และเง่ือนไขหรือข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ รวมทัง้ที่ตัง้ของส านกังานใหญ่ 
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 (ข) เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาด้วย  และ ให้ผู้แทน
นิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 
  
4. กำรออกเสียงลงคะแนนและแจ้งผลกำรลงคะแนนเสียง 

 
 ในการประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อพิจารณาในแต่ละวาระการประชุมนัน้  ธนาคารจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าร่วม
ประชุมลา่สดุ และ เมื่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้เสร็จการพิจารณาในระเบียบวาระการประชุมใดแล้ว  ประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น
จะได้แจ้งผลการลงคะแนนเสยีงในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุนัน้ ๆ  ให้ที่ประชมุได้ทราบ     
 
 ในการออกเสียงลงคะแนนนัน้   ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะ (รวมถึง กรณีที่หนงัสือมอบ
ฉนัทะของผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้แจ้ง  หรือ  ได้แจ้งไว้แต่ไม่ชดัเจนในการขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  และ ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิ
พิจารณาและออกเสยีงลงคะแนนแทน)  สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่    โดยในแต่ละ
ระเบียบวาระการประชุม ธนาคารจะได้น าจ านวนคะแนนที่ได้ใช้สิทธิออกเสียงและลงคะแนนโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
ด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะนัน้     เข้าบนัทึกนบัรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะลว่งหน้าให้แก่กรรมการ
ของธนาคารตามที่ธนาคารได้เสนอช่ือไว้  และ คะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะที่ธนาคารบนัทึกไว้ในขณะที่ได้ลงทะเบียน
ก่อนเข้าร่วมประชุมตามความที่กล่าวข้างต้น โดยจ านวนคะแนนเสียงที่รวบรวมได้ทัง้หมดตามแต่ละระเบียบวาระซึ่งได้
เสร็จการพิจารณาแล้วนัน้ จะถกูน าสง่ให้ประธานในที่ประชมุเพื่อกลา่วสรุปในที่ประชมุของวาระนัน้ ๆ ได้ทราบวา่  มีผู้ ถือหุ้น
ซึง่ลงมติ   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  และ งดออกเสยีง   ในแตล่ะกรณีด้วยจ านวนคะแนนเสยีงเทา่ใด 
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ขัน้ตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
วนัพฤหสับดีที่ 25 เมษายน  2556 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ ถือหุ้น  ธนาคารเกียรตินาคิน 
 

มาด้วยตนเอง ผู้ ได้รับมอบฉนัทะ 

ตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 
(เร่ิม 08.30 น.) 

โต๊ะลงทะเบียนส าหรับ 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

แสดงหนงัสือมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียนส าหรับผู้ ท่ี 
มาด้วยตนเอง 
(เร่ิม 08.30 น.) 

แสดงเอกสารส่วนบคุคล 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบตัรลงคะแนน 

เข้าห้องประชมุ 

ประธานกล่าวเปิดประชมุ 
(เวลา 10.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุ 
ตามล าดบั 

กรณีท่ีมีผู้ ต้องการออกเสียงใน 
วาระนัน้ ๆ ให้ยกมือและกรอก 

บตัรลงคะแนน 

เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัร 
ลงคะแนน / สรุปผลลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนน 
ตอ่ท่ีประชมุ 
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ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 
ข้อ 30.  การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือ จงัหวดัใกล้เคียง 

หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 
 

ข้อ 31. ให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปีอย่างน้อยหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า  “ประชุมสามญั” การ
ประชมุสามญัดงักลา่ว ให้กระท าภายในสีเ่ดือน ภายหลงัการสิน้สดุรอบปีทางบญัชีของบริษัท  การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้
เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแล้วแต่จะเห็นสมควร หรือ เมื่อผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้ นนับ
รวมกนัไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด  หรือ จ านวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน  ซึ่งมีหุ้นรวมกนั
ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสบิของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด เข้าช่ือกนัท าหนงัสอืในฉบบัเดียวกนัร้องขอให้คณะกรรมการประชุม
วิสามญัก็ได้ โดยในหนงัสือร้องขอนัน้ จะต้องระบวุ่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชดัเจน คณะกรรมการต้องจดัประชุม
ภายในหนึง่เดือน นบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 
ข้อ 32. การบอกกลา่วเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้     ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบุ   สถานที่   วนั   เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม  และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร     โดยระบใุห้ชัดเจนว่าเป็น
เร่ืองที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือ เพื่อพิจารณา พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และ จดัสง่ให้
ผู้ ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ   

 อนึ่งค าบอกกลา่วเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้  ให้โฆษณาในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่
น้อยกวา่สามวนั 

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

ยี่สิบห้าคน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะครบองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชมุเป็นอนัระงบัไป  ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้   มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่และให้สง่
หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มจ่ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

 
ข้อ 34. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได้ โดยท า

หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัได้ก าหนดไว้คราวละไม่เกินหนึ่งฉบบั  และ  ผู้ รับมอบฉนัทะเพื่อ
การดงักลา่วนัน้ จะมีได้เพียงบคุคลเดียวเทา่นัน้ ไมว่า่ผู้ ถือหุ้นนัน้จะถือหุ้นของบริษัทมากน้อยเพียงใดก็ตาม   
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 การมอบฉันทะจะต้องลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะในหนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัท
มหาชนจ ากดัได้ก าหนดไว้  โดยหนงัสอืมอบฉนัทะอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี  ้

ก. จ านวนหุ้นซึง่ผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
ค. ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยให้ยื่นหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวต่อประธานกรรมการ  หรือ  ผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด  ก่อนผู้ รับ
มอบฉนัทะเข้าประชมุ 
 

ข้อ 35. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น 
 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองอันใด ผู้ ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้มิได้ 

นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 
 การออกเสยีงลงมติใด ๆ หรือ การอนมุตัิกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ

จากเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดงัต่อไปนี  ้จะต้องได้รับคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่บคุคลอื่น  
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือ เลิกสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่

ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไร
ขาดทนุกนั 
 

ข้อ 36. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอ่ที่ประชมุ   ซึง่กิจการที่ทางบริษัทได้ด าเนิน 
 การไปในระยะรอบปีที่ผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบการเงิน 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 
(6) กิจการอื่นๆ 

 
ข้อ 37. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ใน

ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 
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กรรมการและอ านาจกรรมการ 
 
 ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน โดยให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้
พิจารณาเลือกตัง้ และ ให้คณะกรรมการเลือกตัง้คณะกรรมการด้วยกัน เป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธาน
กรรมการ  กรรมการผู้จดัการ และ ต าแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และ คณะกรรมการของบริษัทจ านวนไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
 

ข้อ 15. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียว หรือหลาย

คนเป็นกรรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ใน
ล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั แต่เกินกว่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ จะพึงเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

 
ข้อ 16. บ าเหน็จกรรมการ และ คา่ตอบแทน ให้สดุแล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนด 
 
ข้อ 17. ผู้ เป็นกรรมการของบริษัทไมจ่ าต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ 
 
ข้อ 18. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้   ให้กรรมการออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม   

โดยอตัราดงักลา่ว   ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้   ก็ให้กรรมการออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบั
สว่นหนึง่ในสาม 
 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และ ปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากว่า
ผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผู้ ออกจากต าแหน่งกรรมการ  ผู้ ออกจาก
ต าแหนง่ไปนัน้ อาจจะเลอืกรับเข้าต าแหนง่อีกก็ได้ 
 

ข้อ 24. คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบจดัการกิจการทัง้หลายทัง้ปวงของบริษัท และ มีอ านาจหน้าที่ ด าเนินการ
ภายในขอบเขตของกฎหมาย  วตัถปุระสงค์   ข้อบงัคบัของบริษัท   และ  ตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น   และ มีอ านาจกระท าการ 
ใด ๆ  ตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือ  ท่ีเก่ียวข้องกบัการดงักลา่วนัน้ 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บคุคลหนึ่งหรือหลายคน       ปฏิบตัิงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ   
ก็ได้ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษัท  ให้กรรมการสองท่านลงลายมือช่ือร่วมกันและประทบัตรา
ส าคญัของบริษัท และ คณะกรรมการอาจก าหนดรายช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทได้ 
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ข้อ 38. ผู้สอบบญัชีให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ ผู้สอบบญัชีผู้ซึ่งออกไปนัน้จะเลือกกลบัเข้ามา
ด ารงต าแหนง่อีกก็ได้ 

 
ข้อ 39. ผู้สอบบญัชีควรได้คา่ตอบแทนเทา่ใดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด 

 
เงนิปันผลและเงนิส ารอง 
 

ข้อ 44. ห้ามมิให้ประกาศอนญุาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการ 
กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล     การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้น   และ  โฆษณาค าบอกกลา่ว
การจ่ายเงินปันผลนัน้ ในทางหนงัสอืพิมพ์และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วภายในหนึง่เดือน นบัแตม่ีมติเช่นวา่นัน้ 

 
ข้อ 45. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้  เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า

บริษัทมกี าไรพอสมควรที่จะกระท าเช่นนัน้ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวตอ่ไป 

 
ข้อ 46. เงินปันผลนัน้ให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั เว้นแตจ่ะได้มีการก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ส าหรับหุ้น

บริุมสทิธิ 
 
ข้อ 47. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้า ของ ก าไรสทุธิประจ าปี 

หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน 
 นอกจากเงินส ารองที่ได้ระบไุว้แล้ว  คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้ลงมติจดัสรรเงินไว้

เป็นทนุส ารองอยา่งอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อด าเนินกิจการของบริษัทก็ได้ 
 เมื่อบริษัทมีการปิดงบการเงินในงวดบญัชีคร่ึงปีแรกและงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี

รับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว   โดยปรากฏว่าบริษัทมีผลก าไร คณะกรรมการอาจจดัสรรเงินก าไรดงักลา่ว  โดยถือว่าเป็น
ก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร และนบัเป็นเงินกองทนุตัง้แต่วนัแรกของงวดบญัชีคร่ึงปีถดัไป และให้คณะกรรมการรายงานให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวต่อไป 
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