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สารบัญ 
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สิงทีสง่มาด้วย 1   รายงานประจําปี 2559 ในรูปแบบ CD – ROM ตามแนบ 
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ให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตั งกลบัเข้าดาํรงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง และรายชือและประวตั ิ

ของบคุคลทีธนาคารเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตั งเป็นกรรมการของธนาคาร   

สิงทีสง่มาด้วย 3  นิยามกรรมการอิสระทีธนาคารกําหนด 1819 
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สิงทีสง่มาด้วย 7  คําชี แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ การแสดงเอกสารหรือหลกัฐาน 3740 

  ก่อนเข้าร่วมประชมุ การออกเสยีงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
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เลขที สนก. 7/2560 

 

   วนัที 15 มีนาคม 2560 

 

เรือง ขอเรียนเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น ธนาคารเกียรตินาคนิ จํากดั (มหาชน) 

สิงทีสง่มาด้วย 1. รายงานประจําปี 2559 ในรูปแบบ CD – ROM 

2. รายชือและประวตัิกรรมการทีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระและได้รับการเสนอชือให้ผู้ ถือหุ้น
เลอืกตั งกลบัเข้าดํารงตาํแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง และรายชือและประวตัิของบคุคลทีธนาคาร
เสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตั งเป็นกรรมการของธนาคาร 

3. นิยามกรรมการอิสระทีธนาคารกําหนด 

4. ข้อมลูอตัราคา่ตอบแทนกรรมการ 

5. รายนามและประวตัิผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีของธนาคารและบริษัทยอ่ย 

6. รายนามและประวตักิรรมการอิสระทีธนาคารเสนอชือให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 

7. คําชี แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ การแสดงเอกสารหรือหลกัฐานก่อนเข้าร่วมประชมุ   

การออกเสยีงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. ขั นตอนการเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  

9. ข้อบงัคบัของธนาคารเฉพาะทีเกียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

10.แผนทีสถานทีประชมุ 

11.หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

12.แบบฟอร์มลงทะเบียนทีต้องนํามาในวนัประชมุ 

13.ซองบริการธุรกิจตอบรับ 

 คณะกรรมการธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ใคร่ขอเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2560 ในวนัจนัทร์ที 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพ เลขที 
494 ถนนราชดําริ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 เพือพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี  

 

ระเบียบวาระที 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกียวกับผลการดาํเนินงานของธนาคาร
สาํหรับรอบปี 2559 ทีผ่านมา  
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วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (1) กําหนดให้ทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี
พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกียวกบักิจการทีธนาคารได้ดําเนินการไปในระยะ
รอบปีทีผา่นมา 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวา่ทีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรทีจะรับทราบผลการดําเนินงานของธนาคารสําหรับรอบปี 
2559 ทีจะนําเสนอในวนัประชมุ 

 

ระเบียบวาระที 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิสาํหรับปีสิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (2) กําหนดให้ทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี
พิจารณาและอนมุตัิงบการเงินของธนาคาร  

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นวา่ทีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรทีจะอนมุตัิงบการเงินของธนาคารสาํหรับปีสิ นสดุ ณ วนัที 
31 ธนัวาคม 2559 ซึงแสดงอยูใ่นรายงานประจําปี 2559 ของธนาคาร (สิงทีสง่มาด้วย 1)  
โดยงบการเงินดงักลา่วผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของ
ธนาคารเป็นทีเรียบร้อยแล้ว ซึงสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

สนิทรัพย์รวม 220,312,427,033  บาท 233,776,378,643  บาท  

หนี สนิรวม 181,195,708,856  บาท 193,259,025,077  บาท 

รายได้รวม 14,691,958,012  บาท 16,155,541,111  บาท 

กําไรสทุธิ* 5,421,501,558  บาท 5,546,725,216  บาท 

กําไรตอ่หุ้น  6.40  บาท 6.55  บาท 
* ส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ 

 

ระเบียบวาระที 3 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับปี 2559  

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (3) กําหนดให้ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาจดัสรร
เงินกําไร ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45 กําหนดว่าคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครั งคราวได้ เมือปรากฏแก่กรรมการว่าธนาคารมีกําไร
พอสมควรทีจะกระทําเช่นนั นได้ และเมือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ทีประชุมผู้
ถือหุ้ นทราบในการประชุมคราวต่อไป และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 47 กําหนดว่า
ธนาคารต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึงไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของ
กําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมี
จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยนอกจากเงินสํารองข้างต้นแล้ว 

3




คณะกรรมการธนาคารอาจเสนอตอ่ทีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ลงมติจดัสรรเงินไว้เป็นทนุสํารอง
อย่างอืนตามทีเห็นสมควรเพือดําเนินกิจการของธนาคารก็ได้ นอกจากนี  ธนาคารยงัมี
นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิในแต่ละปีจากงบ
การเงินรวมของธนาคาร 

ความเห็นของคณะกรรมการ  ธนาคารมีทนุจดทะเบียนจํานวน 8,467,511,090 บาท และธนาคารได้จดัสรรกําไรเป็น
ทนุสํารองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจํานวน 852,337,268 บาท ครบตามทีข้อบงัคบัของ
ธนาคารกําหนดไว้ ธนาคารจึงไมต้่องจดัสรรกําไรไว้เป็นทนุสํารองเพิมเติมตามกฎหมาย
ในงวดนี อีก 

สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2559 ธนาคารมีกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการและงบการเงินรวม (ส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่) จํานวน 5,421,501,558 บาท 
และ 5,546,725,216 บาทตามลําดับ คณะกรรมการธนาคารเห็นว่าหากพิจารณา
นโยบายการจ่ายเงินปันผลในปัจจุบนัของธนาคารทีกําหนดอตัราการจ่ายไม่เกินร้อยละ 
60 ของกําไรสทุธิในแตล่ะปีจากงบการเงินรวมของธนาคาร ธนาคารจะมีการจ่ายเงินปัน
ผลสําหรับปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราหุ้นละประมาณ 4.00 บาท และเนืองจาก
ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 
2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นไปแล้วในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงินทั งสิ น 1,693,489,218 
บาท เมือวนัที 23 กนัยายน 2559 ตามมติทีประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครั งที 9/2559 
ซึงประชมุเมือวนัที 25 สงิหาคม 2559 ดงันั นคงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี อีกในอตัรา
หุ้นละประมาณ 2.00 บาท แต่เนืองจากในปี 2559 ธนาคารมีผลการดําเนินงานทีดี 
ประกอบกับเพือเป็นการปรับโครงสร้างเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจการเงิน
เกียรตินาคินภทัร (“กลุ่มธุรกิจฯ”) อย่างต่อเนืองให้บรรลตุามแผนธุรกิจทีวางไว้ โดยให้
สัดส่วนเงินกองทุนชั นที  1 มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ 
คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นว่าทีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลทีเป็น
พิเศษกวา่กรณีปกติทัวไป คือพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 6.00 บาท (จ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท) ซึงจะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั งสิ น 
5,080,493,654  บาท (คํานวณจากจํานวนหุ้น ณ วนัที 23 กุมภาพนัธ์ 2560 จํานวน 
846,751,109 หุ้น) คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 93.71 ของกําไรสทุธิจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 91.59 ของกําไรสทุธิ
จากงบการเงินรวมประจําปี 2559 

ในการพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลข้างต้น ธนาคารได้คํานึงถึงระดับของเงินสํารอง 
ความเพียงพอของเงินกองทนุของธนาคารซึงครอบคลมุแผนการดําเนินธุรกิจและความ
เสียงของธุรกิจทั งก่อนและหลงัการจ่ายเงินปันผล รวมถึงความสามารถของธนาคารใน
การทยอยเพิมระดบัของเงินสาํรองและเงินกองทนุของธนาคาร ความสามารถในการหา
รายได้ในอนาคต การขยายธุรกิจ และผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในระยะยาวประกอบ  

2



2




วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (1) กําหนดให้ทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี
พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกียวกบักิจการทีธนาคารได้ดําเนินการไปในระยะ
รอบปีทีผา่นมา 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวา่ทีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรทีจะรับทราบผลการดําเนินงานของธนาคารสําหรับรอบปี 
2559 ทีจะนําเสนอในวนัประชมุ 

 

ระเบียบวาระที 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิสาํหรับปีสิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (2) กําหนดให้ทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี
พิจารณาและอนมุตัิงบการเงินของธนาคาร  

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นวา่ทีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรทีจะอนมุตัิงบการเงินของธนาคารสาํหรับปีสิ นสดุ ณ วนัที 
31 ธนัวาคม 2559 ซึงแสดงอยูใ่นรายงานประจําปี 2559 ของธนาคาร (สิงทีสง่มาด้วย 1)  
โดยงบการเงินดงักลา่วผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของ
ธนาคารเป็นทีเรียบร้อยแล้ว ซึงสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

สนิทรัพย์รวม 220,312,427,033  บาท 233,776,378,643  บาท  

หนี สนิรวม 181,195,708,856  บาท 193,259,025,077  บาท 

รายได้รวม 14,691,958,012  บาท 16,155,541,111  บาท 

กําไรสทุธิ* 5,421,501,558  บาท 5,546,725,216  บาท 

กําไรตอ่หุ้น  6.40  บาท 6.55  บาท 
* ส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ 

 

ระเบียบวาระที 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับปี 2559  

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (3) กําหนดให้ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาจดัสรร
เงินกําไร ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45 กําหนดว่าคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครั งคราวได้ เมือปรากฏแก่กรรมการว่าธนาคารมีกําไร
พอสมควรทีจะกระทําเช่นนั นได้ และเมือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ทีประชุมผู้
ถือหุ้ นทราบในการประชุมคราวต่อไป และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 47 กําหนดว่า
ธนาคารต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึงไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของ
กําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมี
จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยนอกจากเงินสํารองข้างต้นแล้ว 
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คณะกรรมการธนาคารอาจเสนอตอ่ทีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ลงมติจดัสรรเงินไว้เป็นทนุสํารอง
อย่างอืนตามทีเห็นสมควรเพือดําเนินกิจการของธนาคารก็ได้ นอกจากนี  ธนาคารยงัมี
นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิในแต่ละปีจากงบ
การเงินรวมของธนาคาร 

ความเห็นของคณะกรรมการ  ธนาคารมีทนุจดทะเบียนจํานวน 8,467,511,090 บาท และธนาคารได้จดัสรรกําไรเป็น
ทนุสํารองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจํานวน 852,337,268 บาท ครบตามทีข้อบงัคบัของ
ธนาคารกําหนดไว้ ธนาคารจึงไมต้่องจดัสรรกําไรไว้เป็นทนุสํารองเพิมเติมตามกฎหมาย
ในงวดนี อีก 

สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2559 ธนาคารมีกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการและงบการเงินรวม (ส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่) จํานวน 5,421,501,558 บาท 
และ 5,546,725,216 บาทตามลําดับ คณะกรรมการธนาคารเห็นว่าหากพิจารณา
นโยบายการจ่ายเงินปันผลในปัจจุบนัของธนาคารทีกําหนดอตัราการจ่ายไม่เกินร้อยละ 
60 ของกําไรสทุธิในแตล่ะปีจากงบการเงินรวมของธนาคาร ธนาคารจะมีการจ่ายเงินปัน
ผลสําหรับปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราหุ้นละประมาณ 4.00 บาท และเนืองจาก
ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 
2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นไปแล้วในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงินทั งสิ น 1,693,489,218 
บาท เมือวนัที 23 กนัยายน 2559 ตามมติทีประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครั งที 9/2559 
ซึงประชมุเมือวนัที 25 สงิหาคม 2559 ดงันั นคงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี อีกในอตัรา
หุ้นละประมาณ 2.00 บาท แต่เนืองจากในปี 2559 ธนาคารมีผลการดําเนินงานทีดี 
ประกอบกับเพือเป็นการปรับโครงสร้างเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจการเงิน
เกียรตินาคินภทัร (“กลุ่มธุรกิจฯ”) อย่างต่อเนืองให้บรรลตุามแผนธุรกิจทีวางไว้ โดยให้
สัดส่วนเงินกองทุนชั นที  1 มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ 
คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นว่าทีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลทีเป็น
พิเศษกวา่กรณีปกติทัวไป คอืพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 6.00 บาท (จ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท) ซึงจะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั งสิ น 
5,080,493,654  บาท (คํานวณจากจํานวนหุ้น ณ วนัที 23 กุมภาพนัธ์ 2560 จํานวน 
846,751,109 หุ้น) คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 93.71 ของกําไรสทุธิจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 91.59 ของกําไรสทุธิ
จากงบการเงินรวมประจําปี 2559 

ในการพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลข้างต้น ธนาคารได้คํานึงถึงระดับของเงินสํารอง 
ความเพียงพอของเงินกองทนุของธนาคารซึงครอบคลมุแผนการดําเนินธุรกิจและความ
เสียงของธุรกิจทั งก่อนและหลงัการจ่ายเงินปันผล รวมถึงความสามารถของธนาคารใน
การทยอยเพิมระดบัของเงินสาํรองและเงินกองทนุของธนาคาร ความสามารถในการหา
รายได้ในอนาคต การขยายธุรกิจ และผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในระยะยาวประกอบ  
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 หากทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครั งนี อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2559 ในอัตราที
เสนอข้างต้น ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลคงเหลอืในงวดนี ในอตัรา 4.00 บาทตอ่หุ้นให้แก่ผู้
ถือหุ้นของธนาคาร โดยกําหนดวนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพือสิทธิรับ
เงินปันผลในวันที 3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั งทีได้มีการแก้ไข
เพิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที 4 พฤษภาคม 2560 และกําหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัที 23 พฤษภาคม 2560 

ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นการจ่ายจากกําไรสทุธิและกําไรสะสมทีเสียภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึงผู้ รับเงินปันผลทีเป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิต
ภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากร 

ตารางเปรียบเทียบการจา่ยเงินปันผลสาํหรับปี 2558 และปี 2559 

รายละเอียด ปี 2558 ปี 2559 

1. กําไรสทุธิจากงบการเงินรวม (1) (บาท) 3,317,102,296 5,546,725,216 

2.  จํานวนหุ้น(หุ้น) 

     2.1  จํานวนหุ้นทีจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 

846,723,108 

 

846,744,609 

     2.2  จํานวนหุ้นทีจ่ายเงินปันผลประจําปี 846,744,509 846,751,109(2) 

3.  เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท)   

     3.1  เงินปันผลระหวา่งกาล  1.00 2.00 

     3.2  เงินปันผลประจําปี 3.00 6.00 

4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั งสิ น (บาท) 2,540,212,126 5,080,493,654 

5.  สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 76.58 91.59 
(1) ส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ 

(2) จํานวนหุ้น ณ วนัที 23 กมุภาพนัธ์ 2560 

 

ระเบียบวาระที 4 พิจารณาเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการซึงต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (4) กําหนดให้ทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเลือกตั ง
กรรมการแทนกรรมการซึงต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระ และข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 
18 กําหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปีทุกครั ง ให้กรรมการออกจาก
ตําแหนง่อยา่งน้อยจํานวนหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั น ถ้าจํานวน
กรรมการแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีสดุกบั
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สว่นหนึงในสาม ซึงกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งไปนั นอาจจะได้รับเลือกให้กลบัเข้า
รับตําแหนง่อีกได้ โดยกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลงัจด
ทะเบียนบริษัทนั น ให้จบัสลากวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนทีอยู่ใน
ตําแหน่งนานทีสุดเป็นผู้ ออกจากตําแหน่งกรรมการ ซึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

ความเห็นของคณะกรรมการ  ปัจจบุนัธนาคารมีกรรมการทั งสิ น 12 ท่าน ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 
จึงมีกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน โดยกรรมการทีอยู่ใน
ตําแหนง่นานทีสดุเทา่กนัมีจํานวน 5 ทา่น ได้แก่ 

1. รศ.มานพ      พงศทตั   กรรมการอิสระ  
2. นายวีรวฒัน์     ชตุิเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ 
3. นายสรุพล    กลุศิริ กรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหาร  
4. นายสวุิทย์     มาไพศาลสนิ  กรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหาร  
5. นายอภินนัท์     เกลยีวปฏินนท์ กรรมการทีเป็นผู้บริหาร 

   ดังนั นจึงได้มีการจับสลากรายชือกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 จํานวน 4 ท่าน ซึงผลของการจบัสลากปรากฏว่า
กรรมการทีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระมีรายชือดงัตอ่ไปนี    

1. รศ.มานพ      พงศทตั   กรรมการอิสระ  
2. นายสรุพล    กลุศิริ กรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหาร  
3. นายสวุิทย์     มาไพศาลสนิ  กรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหาร  
4. นายอภินนัท์     เกลยีวปฏินนท์ กรรมการทีเป็นผู้บริหาร   

ธนาคารได้ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นในการเสนอชือบคุคลทีเห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพือเข้ารับ
การเลอืกตั งเป็นกรรมการของธนาคารโดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร อยา่งไรก็ดี 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอชือบคุคลเพือเข้ารับการเลอืกตั งเป็นกรรมการของธนาคาร  

คณะกรรมการธนาคารซึงไมร่วมกรรมการทีมีสว่นเกียวข้องได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทีได้พิจารณาถึงความเหมาะสมทีจะ
เป็นประโยชน์แก่การดําเนินงานของธนาคารและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ธนาคารตาม Board Skill Matrix แล้วเห็นวา่กรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
ข้างต้นเป็นผู้ ทีมีคณุสมบตัิครบถ้วน ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย
ทีมีผลบงัคบัใช้กบัธนาคารในปัจจบุนั เป็นผู้ ทีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในธุรกิจทีเกียวข้องกบัการดําเนินงานของธนาคาร ตลอดจนมีผลงานในการร่วมบริหาร
กิจการของธนาคาร มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าทีด้วยความระมัดระวังและ
ซือสตัย์สจุริตมาโดยตลอดระยะเวลาทีดํารงตําแหนง่อยูเ่ดิม อีกทั งคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) แล้วเห็นว่ายงั
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 หากทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครั งนี อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2559 ในอัตราที
เสนอข้างต้น ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลคงเหลอืในงวดนี ในอตัรา 4.00 บาทตอ่หุ้นให้แก่ผู้
ถือหุ้นของธนาคาร โดยกําหนดวนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพือสิทธิรับ
เงินปันผลในวันที 3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั งทีได้มีการแก้ไข
เพิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที 4 พฤษภาคม 2560 และกําหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัที 23 พฤษภาคม 2560 

ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นการจ่ายจากกําไรสทุธิและกําไรสะสมทีเสียภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึงผู้ รับเงินปันผลทีเป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิต
ภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากร 

ตารางเปรียบเทียบการจา่ยเงินปันผลสาํหรับปี 2558 และปี 2559 

รายละเอียด ปี 2558 ปี 2559 

1. กําไรสทุธิจากงบการเงินรวม (1) (บาท) 3,317,102,296 5,546,725,216 

2.  จํานวนหุ้น(หุ้น) 

     2.1  จํานวนหุ้นทีจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 

846,723,108 

 

846,744,609 

     2.2  จํานวนหุ้นทีจ่ายเงินปันผลประจําปี 846,744,509 846,751,109(2) 

3.  เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท)   

     3.1  เงินปันผลระหวา่งกาล  1.00 2.00 

     3.2  เงินปันผลประจําปี 3.00 6.00 

4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั งสิ น (บาท) 2,540,212,126 5,080,493,654 

5.  สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 76.58 91.59 
(1) ส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ 

(2) จํานวนหุ้น ณ วนัที 23 กมุภาพนัธ์ 2560 

 

ระเบียบวาระที 4 พิจารณาเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการซึงต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (4) กําหนดให้ทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเลือกตั ง
กรรมการแทนกรรมการซึงต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระ และข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 
18 กําหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปีทุกครั ง ให้กรรมการออกจาก
ตําแหนง่อยา่งน้อยจํานวนหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั น ถ้าจํานวน
กรรมการแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีสดุกบั
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สว่นหนึงในสาม ซึงกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งไปนั นอาจจะได้รับเลือกให้กลบัเข้า
รับตําแหนง่อีกได้ โดยกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลงัจด
ทะเบียนบริษัทนั น ให้จบัสลากวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนทีอยู่ใน
ตําแหน่งนานทีสุดเป็นผู้ ออกจากตําแหน่งกรรมการ ซึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

ความเห็นของคณะกรรมการ  ปัจจบุนัธนาคารมีกรรมการทั งสิ น 12 ท่าน ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 
จึงมีกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน โดยกรรมการทีอยู่ใน
ตําแหนง่นานทีสดุเทา่กนัมีจํานวน 5 ทา่น ได้แก่ 

1. รศ.มานพ      พงศทตั   กรรมการอิสระ  
2. นายวีรวฒัน์     ชตุิเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ 
3. นายสรุพล    กลุศิริ กรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหาร  
4. นายสวุิทย์     มาไพศาลสนิ  กรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหาร  
5. นายอภินนัท์     เกลยีวปฏินนท์ กรรมการทีเป็นผู้บริหาร 

   ดังนั นจึงได้มีการจับสลากรายชือกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 จํานวน 4 ท่าน ซึงผลของการจบัสลากปรากฏว่า
กรรมการทีต้องออกจากตาํแหนง่ตามวาระมีรายชือดงัตอ่ไปนี    

1. รศ.มานพ      พงศทตั   กรรมการอิสระ  
2. นายสรุพล    กลุศิริ กรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหาร  
3. นายสวุิทย์     มาไพศาลสนิ  กรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหาร  
4. นายอภินนัท์     เกลยีวปฏินนท์ กรรมการทีเป็นผู้บริหาร   

ธนาคารได้ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นในการเสนอชือบคุคลทีเห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพือเข้ารับ
การเลอืกตั งเป็นกรรมการของธนาคารโดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร อยา่งไรก็ดี 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอชือบคุคลเพือเข้ารับการเลอืกตั งเป็นกรรมการของธนาคาร  

คณะกรรมการธนาคารซึงไมร่วมกรรมการทีมีสว่นเกียวข้องได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทีได้พิจารณาถึงความเหมาะสมทีจะ
เป็นประโยชน์แก่การดําเนินงานของธนาคารและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ธนาคารตาม Board Skill Matrix แล้วเห็นวา่กรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
ข้างต้นเป็นผู้ ทีมีคณุสมบตัิครบถ้วน ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย
ทีมีผลบงัคบัใช้กบัธนาคารในปัจจบุนั เป็นผู้ ทีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในธุรกิจทีเกียวข้องกบัการดําเนินงานของธนาคาร ตลอดจนมีผลงานในการร่วมบริหาร
กิจการของธนาคาร มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าทีด้วยความระมัดระวังและ
ซือสตัย์สจุริตมาโดยตลอดระยะเวลาทีดํารงตําแหนง่อยูเ่ดิม อีกทั งคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) แล้วเห็นว่ายงั
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ไม่มีผู้ ทีมีคุณสมบตัิและประสบการณ์เหมาะสมทีจะทดแทนกรรมการทีต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระได้ ทีประชุมผู้ ถือหุ้นจึงสมควรเลือกตั งกรรมการซึงต้องออกจาก
ตําแหนง่ตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการของธนาคารอีกวาระหนึง 

อนึง รศ.มานพ พงศทตั กรรมการอิสระ ซึงเป็นกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ได้แสดงความประสงค์ทีจะไม่รับการ
พิจารณาเลอืกตั งเพือกลบัเข้าเป็นกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจึงได้คัดเลือกบุคคลทีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพือดํารงตําแหน่งกรรมการของธนาคารแทน รศ.มานพ พงศทตั และได้เสนอ
ชือ ศ.ดร. อญัญา ขนัธวิทย์   ผู้ซึงมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที
เกียวข้องกบัการดําเนินงานของธนาคารและกลุม่ธุรกิจฯ ต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ
เสนอตอ่ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาเลอืกตั งเป็นกรรมการของธนาคาร 

หากทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเลอืกตั งกรรมการแทนกรรมการซึงต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระตามทีเสนอข้างต้น คณะกรรมการธนาคารจะประกอบด้วยกรรมการจํานวน 
12 ทา่นดงันี  

1.  นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการ/กรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

2. นางดยันา บนุนาค  กรรมการอิสระ 

3.  นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ  กรรมการอิสระ 

4. นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์  กรรมการอิสระ 

5. นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์  กรรมการอิสระ 

6. นายธานินทร์ จิระสนุทร  กรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

7. นายสรุพล กลุศิริ  กรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

8. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ  กรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

9.     ศ.ดร. อญัญา  ขนัธวิทย์  กรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

10. นายบรรยง พงษ์พานิช  กรรมการทีเป็นผู้บริหาร  

11. นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์  กรรมการทีเป็นผู้บริหาร 

12. น.ส.ฐิตินนัท์  วธันเวคิน   กรรมการทีเป็นผู้บริหาร 

ทั งนี  กรรมการซึงต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระและได้รับการเสนอชือให้กลบัเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึงและ ศ.ดร.อัญญา ขนัธวิทย์ ได้รับความ
เห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทยเป็นทีเรียบร้อยแล้ว 
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(ประวัติกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชือให้ผู้ ถือหุ้น
เลอืกตั งกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง ประวตัิของบคุคลทีธนาคารเสนอ
ให้ผู้ ถือหุ้ นเลือกตั งเป็นกรรมการของธนาคาร และนิยามกรรมการอิสระทีธนาคาร
กําหนดมีรายละเอียดตามสิงทีสง่มาด้วย 2 และ 3) 

 

ระเบียบวาระที 5  พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 16 กําหนดว่าบําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สดุ
แล้วแตที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะกําหนด 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าทีประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรทีจะอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบ
อ้างอิงกบักลุม่ธนาคารพาณิชย์ทีอยู่ในระดบัเดียวกนั รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทั ง
ได้พิจารณาถึงอตัราคา่ตอบแทนและองค์ประกอบของคา่ตอบแทนกรรมการเพือสะท้อน
ให้เห็นถึงการให้คณุค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบตัิหน้าทีของ
กรรมการในการช่วยให้ธนาคารและกลุม่ธุรกิจฯ ประสบความสําเร็จและดําเนินธุรกิจได้
อย่างยังยืน จึงเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายบําเหน็จกรรมการ
สาํหรับการดําเนินงานในปี 2559 ให้แก่กรรมการทีมิใช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจฯ จํานวน 11 ราย รวมเป็นบําเหน็จสําหรับกรรมการทีมิใช่พนกังานของ
ธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ทั งสิ นจํานวน 18,131,510 บาท 

นอกจากนี  ทีประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการทีมิใช่
พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ประจําปี 2560 (ไม่รวมบําเหน็จ
กรรมการ) จํานวนไมเ่กิน 30 ล้านบาท ซึงคา่ตอบแทนดงักลา่วจะรวมถึงคา่ตอบแทนราย
เดือน คา่เบี ยประชมุ ซึงรวมถึงค่าเบี ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยทั งของธนาคารและ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ หากเป็นการมอบหมายหน้าทีจากคณะกรรมการธนาคาร สิทธิ
ประโยชน์โดยทัวไป เช่น ค่าเบี ยประกันชีวิตและค่าเบี ยประกันสุขภาพกลุ่ม และ
คา่ตอบแทนการเป็นทีปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร 

ในสว่นของบําเหน็จกรรมการ คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ทีประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2561 พิจารณาอนุมัติบําเหน็จกรรมการสําหรับการดําเนินงานในช่วงปี 
2560 อีกครั งหนึง เพือให้บําเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกบัผลการปฏิบตัิหน้าทีของ
คณะกรรมการธนาคารและผลการดําเนินงานทีแท้จริงของธนาคาร 
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ไม่มีผู้ ทีมีคุณสมบตัิและประสบการณ์เหมาะสมทีจะทดแทนกรรมการทีต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระได้ ทีประชุมผู้ ถือหุ้นจึงสมควรเลือกตั งกรรมการซึงต้องออกจาก
ตําแหนง่ตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการของธนาคารอีกวาระหนึง 

อนึง รศ.มานพ พงศทตั กรรมการอิสระ ซึงเป็นกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ได้แสดงความประสงค์ทีจะไม่รับการ
พิจารณาเลอืกตั งเพือกลบัเข้าเป็นกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจึงได้คัดเลือกบุคคลทีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพือดํารงตําแหน่งกรรมการของธนาคารแทน รศ.มานพ พงศทตั และได้เสนอ
ชือ ศ.ดร. อญัญา ขนัธวิทย์   ผู้ซึงมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที
เกียวข้องกบัการดําเนินงานของธนาคารและกลุม่ธุรกิจฯ ต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ
เสนอตอ่ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาเลอืกตั งเป็นกรรมการของธนาคาร 

หากทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเลอืกตั งกรรมการแทนกรรมการซึงต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระตามทีเสนอข้างต้น คณะกรรมการธนาคารจะประกอบด้วยกรรมการจํานวน 
12 ทา่นดงันี  

1.  นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการ/กรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

2. นางดยันา บนุนาค  กรรมการอิสระ 

3.  นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ  กรรมการอิสระ 

4. นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์  กรรมการอิสระ 

5. นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์  กรรมการอิสระ 

6. นายธานินทร์ จิระสนุทร  กรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

7. นายสรุพล กลุศิริ  กรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

8. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ  กรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

9.     ศ.ดร. อญัญา  ขนัธวิทย์  กรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

10. นายบรรยง พงษ์พานิช  กรรมการทีเป็นผู้บริหาร  

11. นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์  กรรมการทีเป็นผู้บริหาร 

12. น.ส.ฐิตินนัท์  วธันเวคิน   กรรมการทีเป็นผู้บริหาร 

ทั งนี  กรรมการซึงต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระและได้รับการเสนอชือให้กลบัเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึงและ ศ.ดร.อัญญา ขนัธวิทย์ ได้รับความ
เห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทยเป็นทีเรียบร้อยแล้ว 
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(ประวัติกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชือให้ผู้ ถือหุ้น
เลอืกตั งกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง ประวตัิของบคุคลทีธนาคารเสนอ
ให้ผู้ ถือหุ้ นเลือกตั งเป็นกรรมการของธนาคาร และนิยามกรรมการอิสระทีธนาคาร
กําหนดมีรายละเอียดตามสิงทีสง่มาด้วย 2 และ 3) 

 

ระเบียบวาระที 5  พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 16 กําหนดว่าบําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สดุ
แล้วแตที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะกําหนด 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าทีประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรทีจะอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบ
อ้างอิงกบักลุม่ธนาคารพาณิชย์ทีอยู่ในระดบัเดียวกนั รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทั ง
ได้พิจารณาถึงอตัราคา่ตอบแทนและองค์ประกอบของคา่ตอบแทนกรรมการเพือสะท้อน
ให้เห็นถึงการให้คณุค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบตัิหน้าทีของ
กรรมการในการช่วยให้ธนาคารและกลุม่ธุรกิจฯ ประสบความสําเร็จและดําเนินธุรกิจได้
อย่างยังยืน จึงเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายบําเหน็จกรรมการ
สาํหรับการดําเนินงานในปี 2559 ให้แก่กรรมการทีมิใช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัท
ในกลุม่ธุรกิจฯ จํานวน 11 ราย รวมเป็นบําเหน็จสําหรับกรรมการทีมิใช่พนกังานของ
ธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ทั งสิ นจํานวน 18,131,510 บาท 

นอกจากนี  ทีประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการทีมิใช่
พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ประจําปี 2560 (ไม่รวมบําเหน็จ
กรรมการ) จํานวนไมเ่กิน 30 ล้านบาท ซึงคา่ตอบแทนดงักลา่วจะรวมถึงคา่ตอบแทนราย
เดือน คา่เบี ยประชมุ ซึงรวมถึงค่าเบี ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยทั งของธนาคารและ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ หากเป็นการมอบหมายหน้าทีจากคณะกรรมการธนาคาร สิทธิ
ประโยชน์โดยทัวไป เช่น ค่าเบี ยประกันชีวิตและค่าเบี ยประกันสุขภาพกลุ่ม และ
คา่ตอบแทนการเป็นทีปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร 

ในสว่นของบําเหน็จกรรมการ คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ทีประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2561 พิจารณาอนุมัติบําเหน็จกรรมการสําหรับการดําเนินงานในช่วงปี 
2560 อีกครั งหนึง เพือให้บําเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกบัผลการปฏิบตัิหน้าทีของ
คณะกรรมการธนาคารและผลการดําเนินงานทีแท้จริงของธนาคาร 

7
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ทั งนี  กรรมการทีเป็นผู้บริหารซึงได้รับเงินเดือนประจําจากธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ
ในฐานะพนกังานจะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ยประชุม และบําเหน็จกรรมการใน
ฐานะกรรมการของธนาคาร 

 (ข้อมลูอตัราคา่ตอบแทนกรรมการมีรายละเอียดตามสิงทีสง่มาด้วย 4) 

 

ระเบียบวาระที 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
สาํหรับปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 36 (5) และข้อ 39 กําหนดให้ทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาแตง่ตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับผู้สอบบญัชีของธนาคารทกุ
ปี   

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นว่าทีประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรทีจะแต่งตั งนางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตเลขที 3257 หรือ น.ส.สกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 4906 หรือ
นายบญุเลศิ กมลชนกกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 5339 หรือ น.ส.สินสิริ ทงัสมบตัิ 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที 7352 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จํากัด เพือทําหน้าทีเป็นผู้สอบบญัชีของธนาคารสําหรับปี 2560 ตามทีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอ และกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีสาํหรับปี 2560 เป็นเงินจํานวน 
7,771,000 บาท ซึงเพิมขึ นจากค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีจํานวน 6,270,000 บาท
สาํหรับปี 2559 ในอตัราร้อยละ 23.9 ทั งนี  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีจํานวนดงักล่าวมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกบัธุรกิจและปริมาณของธุรกรรมของธนาคารทีเพิมขึ น 

ทั งนี  ผู้สอบบญัชีข้างต้นมีความเป็นอิสระ พร้อมทั งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) เป็นทีเรียบร้อยแล้ว  

(รายนามและประวัติผู้ สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยมี
รายละเอียดตามสิงทีสง่มาด้วย 5) 

 

ระเบียบวาระที 7  พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

 

 ธนาคารขอเรียนวา่ธนาคารได้กําหนดวนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสทิธิเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2560 (Record Date) ในวนัที 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั งทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที 13 มีนาคม 
2560 
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และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั งทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที 13 มีนาคม 
2560 

 จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานทีดงักลา่ว สาํหรับผู้ ถือหุ้นทา่นใดทีประสงค์จะ
มอบฉันทะให้บุคคลอืนหรือกรรมการอิสระของธนาคาร (ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 6) เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพือเข้าร่วม
ประชมุแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชือในหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบมานี  (สิงทีสง่มาด้วย 11) และสง่หนงัสือ
มอบฉนัทะดงักลา่วให้ธนาคารก่อนเริมการประชมุ 

 ทั งนี   ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทัวไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึงธนาคารได้
เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของธนาคาร (http://www.kiatnakinphatra.com) หรือในกรณีทีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แตง่ตั งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ได้ โดย
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของธนาคาร และสามารถเรียกดหูนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบบนเว็บไซต์
ของธนาคารได้ตั งแต่วนัที 24 มีนาคม 2560 หากผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัหรือคําถามทีเกียวข้องกับระเบียบวาระการประชุม
สามารถสง่คําถามลว่งหน้ามายงัธนาคารทีอีเมล์ corporate_secretary@kiatnakin.co.th หรือสง่โทรสารมายงัหมายเลข 
026803977 หรือสง่ตามทีอยูข่องธนาคาร 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (นายสพุล   วธันเวคิน)  

 ประธานกรรมการ 

 

หมายเหต:ุ ธนาคารมิได้แจกของชําร่วยในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  

 

ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 

โทรศพัท์   0268039701 

โทรสาร     026803977 
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ทั งนี  กรรมการทีเป็นผู้บริหารซึงได้รับเงินเดือนประจําจากธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ
ในฐานะพนกังานจะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ยประชุม และบําเหน็จกรรมการใน
ฐานะกรรมการของธนาคาร 

 (ข้อมลูอตัราคา่ตอบแทนกรรมการมีรายละเอียดตามสิงทีสง่มาด้วย 4) 

 

ระเบียบวาระที 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
สาํหรับปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 36 (5) และข้อ 39 กําหนดให้ทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาแตง่ตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับผู้สอบบญัชีของธนาคารทกุ
ปี   

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นว่าทีประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรทีจะแต่งตั งนางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตเลขที 3257 หรือ น.ส.สกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 4906 หรือ
นายบญุเลศิ กมลชนกกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 5339 หรือ น.ส.สินสิริ ทงัสมบตัิ 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที 7352 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จํากัด เพือทําหน้าทีเป็นผู้สอบบญัชีของธนาคารสําหรับปี 2560 ตามทีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอ และกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีสาํหรับปี 2560 เป็นเงินจํานวน 
7,771,000 บาท ซึงเพิมขึ นจากค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีจํานวน 6,270,000 บาท
สาํหรับปี 2559 ในอตัราร้อยละ 23.9 ทั งนี  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีจํานวนดงักล่าวมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกบัธุรกิจและปริมาณของธุรกรรมของธนาคารทีเพิมขึ น 

ทั งนี  ผู้สอบบญัชีข้างต้นมีความเป็นอิสระ พร้อมทั งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) เป็นทีเรียบร้อยแล้ว  

(รายนามและประวัติผู้ สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยมี
รายละเอียดตามสิงทีสง่มาด้วย 5) 

 

ระเบียบวาระที 7  พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

 

 ธนาคารขอเรียนวา่ธนาคารได้กําหนดวนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสทิธิเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2560 (Record Date) ในวนัที 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั งทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที 13 มีนาคม 
2560 
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และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั งทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที 13 มีนาคม 
2560 

 จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานทีดงักลา่ว สาํหรับผู้ ถือหุ้นทา่นใดทีประสงค์จะ
มอบฉันทะให้บุคคลอืนหรือกรรมการอิสระของธนาคาร (ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 6) เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพือเข้าร่วม
ประชมุแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชือในหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบมานี  (สิงทีสง่มาด้วย 11) และสง่หนงัสือ
มอบฉนัทะดงักลา่วให้ธนาคารก่อนเริมการประชมุ 

 ทั งนี   ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทัวไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึงธนาคารได้
เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของธนาคาร (http://www.kiatnakinphatra.com) หรือในกรณีทีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แตง่ตั งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ได้ โดย
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของธนาคาร และสามารถเรียกดหูนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบบนเว็บไซต์
ของธนาคารได้ตั งแต่วนัที 24 มีนาคม 2560 หากผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัหรือคําถามทีเกียวข้องกับระเบียบวาระการประชุม
สามารถสง่คําถามลว่งหน้ามายงัธนาคารทีอีเมล์ corporate_secretary@kiatnakin.co.th หรือสง่โทรสารมายงัหมายเลข 
026803977 หรือสง่ตามทีอยูข่องธนาคาร 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (นายสพุล   วธันเวคิน)  

 ประธานกรรมการ 

 

หมายเหต:ุ ธนาคารมิได้แจกของชําร่วยในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  

 

ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 

โทรศพัท์   0268039701 

โทรสาร     026803977 

9

(นายสพุล   วธันเวคิน)  
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ประกอบการพจิารณาในระเบียบวาระที 4 : พจิารณาเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการซึงต้องออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระ 
กรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชือให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตั งกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง (1) 
 
ชือนามสกุล นายสุรพล  กุลศริิ  
ประเภทกรรมการทีเสนอเลือกตั ง กรรมการทีไม่เป็นผู้บริหาร  
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการ (ผู้ มีอํานาจลงนาม) 
อายุ 64  ปี 
สัญชาติ ไทย 
การศกึษา    บริหารธุรกิจบณัฑติ (สาขาการตลาด) 

    มหาวทิยาลยักรุงเทพ   
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  IOD Special Event 6/2016 : Family Business Club Dinner : การบริหารการสืบทอด Family  

Business อย่างมืออาชีพ 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 CG Forum 2/2016 “สจุริต ระมดัระวงั เกราะคุ้มกนักรรมการ”  
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 Director Certification Program Update (DCPU 5/2015) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 6/2014)  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Role of the Chairman Program (RCP 23/2010) 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 7/2010) 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
   Role of the Compensation Committee (RCC 3/2007) 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
   Directors Certification Program (DCP 13/2001) 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

วันทีได้รับแต่งตั งเป็นกรรมการ 21 มิถุนายน 2547  
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ 12 ปี 10 เดือน  
การถือหุ้นในธนาคาร 
(ณ วันที 31 ธันวาคม 2559) 

97,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.011 ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมด 
(รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท           
จดทะเบียนอืน 

ไม่มี   

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอืน 
(ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

2 แห่ง คือ 
2558  ปัจจบุนั 
2558  ปัจจบุนั 

 
ประธานอนกุรรมการวนิยั 
กรรมการในคณะกรรมการอทุธรณ์ 

 
สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 
บริษัท ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 

สิงทีส่งมาด้วย 2 
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ประกอบการพจิารณาในระเบียบวาระที 4 : พจิารณาเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการซึงต้องออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระ 
กรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชือให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตั งกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง (1) 
 
ชือนามสกุล นายสุรพล  กุลศริิ  
ประเภทกรรมการทีเสนอเลือกตั ง กรรมการทีไม่เป็นผู้บริหาร  
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการ (ผู้ มีอํานาจลงนาม) 
อายุ 64  ปี 
สัญชาติ ไทย 
การศกึษา    บริหารธุรกิจบณัฑติ (สาขาการตลาด) 

    มหาวทิยาลยักรุงเทพ   
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  IOD Special Event 6/2016 : Family Business Club Dinner : การบริหารการสืบทอด Family  

Business อย่างมืออาชีพ 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 CG Forum 2/2016 “สจุริต ระมดัระวงั เกราะคุ้มกนักรรมการ”  
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 Director Certification Program Update (DCPU 5/2015) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 6/2014)  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Role of the Chairman Program (RCP 23/2010) 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 7/2010) 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
   Role of the Compensation Committee (RCC 3/2007) 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
   Directors Certification Program (DCP 13/2001) 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

วันทีได้รับแต่งตั งเป็นกรรมการ 21 มิถุนายน 2547  
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ 12 ปี 10 เดือน  
การถือหุ้นในธนาคาร 
(ณ วันที 31 ธันวาคม 2559) 

97,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.011 ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมด 
(รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท           
จดทะเบียนอืน 

ไม่มี   

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอืน 
(ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

2 แห่ง คือ 
2558  ปัจจบุนั 
2558  ปัจจบุนั 

 
ประธานอนกุรรมการวนิยั 
กรรมการในคณะกรรมการอทุธรณ์ 

 
สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 
บริษัท ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที
แข่งขัน/ เกียวเนืองกับธุรกิจของ
ธนาคารทีอาจทาํให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไม่มี   

ประสบการณ์การทาํงาน 
 
 
 
 
 
 

2546  2554 
 
2546  2554 
2548  2552 
2548  2550 
2548  2550 
2548  2549 
 
2547  2548 
 
2542  2546 
2536  2542 
 
2524  2536 

กรรมการและ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานอนกุรรมการพิจารณาแนวทาง
ด้านเทคโนโลยี 
กรรมการ 
 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการและผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
 
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั 
 
บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากดั 
สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
บริษัท เซท็เทรด ดอท คอม จํากดั 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากดั 
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน 
จํากดั  
บริษัท เพียรเกียรตอิินเตอร์เนชันแนล 
จํากดั  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร 
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

13 ครั ง เข้าร่วมประชมุ 12 ครั ง 
     1 ครั ง เข้าร่วมประชมุ   1 ครั ง 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว
เห็นว่านายสุรพล กุลศิริ เป็นผู้ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามทีได้กําหนดไว้ตามกฏหมาย
ทีเกียวข้อง รวมทั งได้รับความเหน็ชอบจากหน่วยงานกํากบัดแูลทีเกียวข้องแล้ว 
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 กรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชือให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตั งกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง (2) 
 

ชือนามสกุล นายสุวิทย์  มาไพศาลสิน   
ประเภทกรรมการทีเสนอเลือกตั ง กรรมการทีไม่เป็นผู้บริหาร  
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการ (ผู้ มีอํานาจลงนาม) 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
อายุ 58  ปี 
สัญชาติ ไทย 
การศกึษา    บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ (Finance & International Business) 

    สถาบนับณัฑติบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   เศรษฐศาสตรบณัฑติ 
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 5/2015) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  Audit Committee Program (ACP 37/2011)  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  Director Certification Program (DCP 12/2001)  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

วันทีได้รับแต่งตั งเป็นกรรมการ 12 กนัยายน 2555  
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ 4 ปี 7 เดือน  
การถือหุ้นในธนาคาร 
(ณ วันที 31 ธันวาคม 2559) 

1,029,406 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.122 ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมด 
(รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท           
จดทะเบียนอืน 

1 แห่ง คือ 
2558  ปัจจบุนั 

 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอืน 
(ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

5 แห่ง คือ  
2558  ปัจจุบนั 
2553  ปัจจุบนั 
2552  ปัจจุบนั 
2551  ปัจจุบนั 
 
2546  ปัจจุบนั 

 
กรรมการ* 
กรรมการ* 
กรรมการ* 
กรรมการ* 
 
กรรมการ* 

 
บริษัท เทค็แคร์ อินเตอร์เนชันแนล จํากดั  
บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 
RPIC Pte. Ltd. 
บริษัท รวมพล ภทัร อินเตอร์เนชันแนล 
คอร์ป 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที
แข่งขัน/ เกียวเนืองกับธุรกิจของ
ธนาคารทีอาจทาํให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไม่มี   

ประสบการณ์การทาํงาน 
 
 
 

2554  ก.พ. 2560      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2555 – 2559          กรรมการบริหาร 
2555 – 2558          ประธานกรรมการ 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จํากดั (มหาชน) 
ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร 
จํากดั 
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 กรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชือให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตั งกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง (2) 
 

ชือนามสกุล นายสุวิทย์  มาไพศาลสิน   
ประเภทกรรมการทีเสนอเลือกตั ง กรรมการทีไม่เป็นผู้บริหาร  
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการ (ผู้ มีอํานาจลงนาม) 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
อายุ 58  ปี 
สัญชาติ ไทย 
การศกึษา    บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ (Finance & International Business) 

    สถาบนับณัฑติบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   เศรษฐศาสตรบณัฑติ 
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 5/2015) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  Audit Committee Program (ACP 37/2011)  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  Director Certification Program (DCP 12/2001)  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

วันทีได้รับแต่งตั งเป็นกรรมการ 12 กนัยายน 2555  
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ 4 ปี 7 เดือน  
การถือหุ้นในธนาคาร 
(ณ วันที 31 ธันวาคม 2559) 

1,029,406 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.122 ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมด 
(รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท           
จดทะเบียนอืน 

1 แห่ง คือ 
2558  ปัจจบุนั 

 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอืน 
(ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

5 แห่ง คือ  
2558  ปัจจุบนั 
2553  ปัจจุบนั 
2552  ปัจจุบนั 
2551  ปัจจุบนั 
 
2546  ปัจจุบนั 

 
กรรมการ* 
กรรมการ* 
กรรมการ* 
กรรมการ* 
 
กรรมการ* 

 
บริษัท เทค็แคร์ อินเตอร์เนชันแนล จํากดั  
บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 
RPIC Pte. Ltd. 
บริษัท รวมพล ภทัร อินเตอร์เนชันแนล 
คอร์ป 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที
แข่งขัน/ เกียวเนืองกับธุรกิจของ
ธนาคารทีอาจทาํให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไม่มี   

ประสบการณ์การทาํงาน 
 
 
 

2554  ก.พ. 2560      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2555 – 2559          กรรมการบริหาร 
2555 – 2558          ประธานกรรมการ 
 

บริษัท สธุากญัจน์ จํากดั (มหาชน) 
ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร 
จํากดั 
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ประสบการณ์การทาํงาน (ต่อ) 
 

2555 – 2558          ประธานกรรมการ 
2554 – 2555          ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2553 – 2555          กรรมการบริหาร 
2552 – 2555          กรรมการอิสระ 
2552 – 2555          กรรมการบริหาร 
2546 – 2552          ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร 
ประชมุคณะกรรมการบริหาร 
ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

13 ครั ง   เข้าร่วมประชมุ 12  ครั ง 
   14 ครั ง  เข้าร่วมประชมุ   5  ครั ง /1 

  6 ครั ง   เข้าร่วมประชมุ   4  ครั ง /1 

  1 ครั ง   เข้าร่วมประชมุ   1  ครั ง 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนแล้ว 

เห็นว่านายสุวิทย์ มาไพศาลสิน เป็นผู้ มีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วนตามทีได้กําหนดไว้ตาม
กฏหมายทีเกียวข้อง รวมทั งได้รับความเหน็ชอบจากหน่วยงานกํากบัดแูลทีเกียวข้องแล้ว 

 

* หมายถงึ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

/1 พ้นจากการเป็นกรรมการบริหารและได้รับการแตง่ตั งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน โดยการแตง่ตั งมีผลตั งแตว่นัที    
   1 พฤษภาคม 2559 
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กรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชือให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตั งกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง (3) 
ชือนามสกุล นายอภนัินท์  เกลียวปฏนินท์   
ประเภทกรรมการทีเสนอเลือกตั ง กรรมการทีเป็นผู้บริหาร  
ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการ (ผู้ มีอํานาจลงนาม) 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสียง 
ประธานเจ้าหน้าทีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

อายุ 47  ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา   Master of Science 

   University of Maryland at College Park, U.S.A. 
  Master of Business Administration (Finance) 
   University of Maryland at College Park, U.S.A. 
  บญัชีบณัฑิต  
   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ    Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 15/2016) 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
   Directors Accreditation Program (DAP 82/2010)   
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

วันทีได้รับแต่งตั งเป็นกรรมการ 12 กนัยายน  2555 
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ 4 ปี 7 เดือน   
การถือหุ้นในธนาคาร 
(ณ วันที 31 ธันวาคม 2559) 

550,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.065 ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมด 
(รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอืน 

ไม่มี   

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอืน 
(ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

4 แห่ง คือ 
2559  ปัจจุบนั 
2553  ปัจจุบนั 
2559  ปัจจุบนั 
2553  ปัจจุบนั 
2558  ปัจจุบนั 
 
2555 – ปัจจบุนั 
 
2552  ปัจจุบนั 

 
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
กรรมการ* 
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
กรรมการ* 
ประธานกรรมการ* 
 
กรรมการ* 
 
กรรมการ* 

 
บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร  
จํากดั 
 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร         
 จํากดั 
RPIC Pte.Ltd. 
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กรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชือให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตั งกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง (3) 
ชือนามสกุล นายอภนัินท์  เกลียวปฏนินท์   
ประเภทกรรมการทีเสนอเลือกตั ง กรรมการทีเป็นผู้บริหาร  
ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการ (ผู้ มีอํานาจลงนาม) 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสียง 
ประธานเจ้าหน้าทีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

อายุ 47  ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา   Master of Science 

   University of Maryland at College Park, U.S.A. 
  Master of Business Administration (Finance) 
   University of Maryland at College Park, U.S.A. 
  บญัชีบณัฑิต  
   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ    Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 15/2016) 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
   Directors Accreditation Program (DAP 82/2010)   
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

วันทีได้รับแต่งตั งเป็นกรรมการ 12 กนัยายน  2555 
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ 4 ปี 7 เดือน   
การถือหุ้นในธนาคาร 
(ณ วันที 31 ธันวาคม 2559) 

550,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.065 ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมด 
(รวมการถือหุ้นธนาคารของคูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอืน 

ไม่มี   

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอืน 
(ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

4 แห่ง คือ 
2559  ปัจจุบนั 
2553  ปัจจุบนั 
2559  ปัจจุบนั 
2553  ปัจจุบนั 
2558  ปัจจุบนั 
 
2555 – ปัจจบุนั 
 
2552  ปัจจุบนั 

 
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
กรรมการ* 
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
กรรมการ* 
ประธานกรรมการ* 
 
กรรมการ* 
 
กรรมการ* 

 
บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร  
จํากดั 
 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร         
 จํากดั 
RPIC Pte.Ltd. 
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การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที
แข่งขัน/ เกียวเนืองกับธุรกิจของ
ธนาคารทีอาจทาํให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไม่มี   

ประสบการณ์การทาํงาน 
 
 

2558 – ก.ค. 2559          ประธานกรรมการ 
2555  2558                 กรรมการ 
2554 – 2556               กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
2553 – 2555               ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
2552 – 2555               ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
2550 – 2552               กรรมการผู้จดัการ                                   
                                   (หวัหน้าฝ่ายวานิชธนกิจ) 

บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั 
บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชัน จํากดั    
(มหาชน) 
 บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 
 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 
 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร 
ประชมุคณะกรรมการบริหาร 
ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสียง 
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

13  ครั ง เข้าร่วมประชมุ  13 ครั ง 
14  ครั ง เข้าร่วมประชมุ  14 ครั ง 
14  ครั ง เข้าร่วมประชมุ  14 ครั ง 
  1  ครั ง เข้าร่วมประชมุ   1  ครั ง 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนแล้ว 
เหน็วา่นายอภินนัท์  เกลียวปฏินนท์  เป็นผู้ มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วนตามทีได้กําหนดไว้ตาม
กฏหมายทีเกียวข้อง รวมทั งได้รับความเหน็ชอบจากหน่วยงานกํากบัดแูลทีเกียวข้องแล้ว 

 
* หมายถงึ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
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      บคุคลทีธนาคารเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตั งเป็นกรรมการของธนาคารแทนกรรมการซึงต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 
ชือนามสกุล  ศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์ 
ประเภทกรรมการทีเสนอเลือกตั ง  กรรมการทีไม่เป็นผู้บริหาร 
ตาํแหน่งปัจจุบัน  ทีปรึกษาด้านการบริหารความเสียง 
อายุ  54 ปี 
สัญชาติ   ไทย 
การศกึษา   ปรัชญาดษุฎีบณัฑติ (Ph.D) (การเงินและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)  

   New York University, U.S.A.   
  ปรัชญามหาบณัฑติ (M.Phil., เกียรตนิิยม) (การเงินและการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ)  
   New York University, U.S.A. 
  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (M.Sc., เกียรตนิิยม) (บริการขนส่งระหว่างประเทศ) 
   State University of New York Maritime College, U.S.A. 
  บญัชีบณัฑิต  
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Advanced Audit Committee Program (Class 19/2015)  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Directors Certification Program (DCP 2008)   
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การถือหุ้นในธนาคาร 
(ณ วันที 31 ธันวาคม 2559) 

ไม่มี 
 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอืน 

ไม่มี   

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอืน 
(ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

8 แห่ง คือ 
2559 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
 
 
2555 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 
2548 – ปัจจบุนั 
 
2542 – ปัจจบุนั 

 
อนกุรรมการเพือศกึษาปัญหาการ 
กํากบัดแูลสหกรณ์ 
กรรมการในคณะกรรมการรางวลั
คณุภาพแหง่ชาติ 
กรรมการอํานวยการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุใิน
คณะกรรมการนโยบายและ 
กํากบัการบริหารหนี สาธารณะ 
กรรมการประเมินผลงานรัฐวสิาหกิจ 
อนกุรรมการบริหารความเสียง 
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการเงินและ
การธนาคาร (ระดบั 11) 
ทีปรึกษาด้านวชิาการ 

 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริตแหง่ชาต ิ(ป.ป.ช.) 
สํานกังานรางวลัคณุภาพแหง่ชาต ิ
 
โรงงานยาสบู กระทรวงการคลงั 
องค์การเภสชักรรม 
กระทรวงการคลงั 
 
 
กระทรวงการคลงั 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย 
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      บคุคลทีธนาคารเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตั งเป็นกรรมการของธนาคารแทนกรรมการซึงต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 
ชือนามสกุล  ศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์ 
ประเภทกรรมการทีเสนอเลือกตั ง  กรรมการทีไม่เป็นผู้บริหาร 
ตาํแหน่งปัจจุบัน  ทีปรึกษาด้านการบริหารความเสียง 
อายุ  54 ปี 
สัญชาติ   ไทย 
การศกึษา   ปรัชญาดษุฎีบณัฑติ (Ph.D) (การเงินและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)  

   New York University, U.S.A.   
  ปรัชญามหาบณัฑติ (M.Phil., เกียรตนิิยม) (การเงินและการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ)  
   New York University, U.S.A. 
  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (M.Sc., เกียรตนิิยม) (บริการขนส่งระหว่างประเทศ) 
   State University of New York Maritime College, U.S.A. 
  บญัชีบณัฑิต  
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Advanced Audit Committee Program (Class 19/2015)  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Directors Certification Program (DCP 2008)   
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การถือหุ้นในธนาคาร 
(ณ วันที 31 ธันวาคม 2559) 

ไม่มี 
 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอืน 

ไม่มี   

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอืน 
(ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

8 แห่ง คือ 
2559 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
 
 
2555 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 
2548 – ปัจจบุนั 
 
2542 – ปัจจบุนั 

 
อนกุรรมการเพือศกึษาปัญหาการ 
กํากบัดแูลสหกรณ์ 
กรรมการในคณะกรรมการรางวลั
คณุภาพแหง่ชาติ 
กรรมการอํานวยการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุใิน
คณะกรรมการนโยบายและ 
กํากบัการบริหารหนี สาธารณะ 
กรรมการประเมินผลงานรัฐวสิาหกิจ 
อนกุรรมการบริหารความเสียง 
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการเงินและ
การธนาคาร (ระดบั 11) 
ทีปรึกษาด้านวชิาการ 

 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริตแหง่ชาต ิ(ป.ป.ช.) 
สํานกังานรางวลัคณุภาพแหง่ชาต ิ
 
โรงงานยาสบู กระทรวงการคลงั 
องค์การเภสชักรรม 
กระทรวงการคลงั 
 
 
กระทรวงการคลงั 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย 
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การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที
แข่งขัน/ เกียวเนืองกับธุรกิจของ
ธนาคารทีอาจทาํให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไม่มี   

ประสบการณ์การทาํงาน  
 

2553 – 2555 
2551 – 2555 
2551 – 2555 
2550 – 2551 
2547 – 2551 
 
2536 – 2551  
 
2547 – 2550 
2546 – 2550  
 
2545 – 2550 
 
2537  2550 
2547 – 2549 
2546 – 2549 
 
 
 
2546 – 2548 
2541 – 2548 

กรรมการ 
กรรมการ 
ทีปรึกษา  
กรรมการ 
กรรมการ 
 
ทีปรึกษา 
 
ทีปรึกษา 
ทีปรึกษา 
 
กรรมการและทีปรึกษา 
 
ทีปรึกษา 
ทีปรึกษาสายนโยบายการเงิน 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ 
(สาขาการเงิน) ในคณะกรรมการ
พิจารณาการเข้าครอบงํากิจการของ
บริษัทจดทะเบียน 
ทีปรึกษา 
ทีปรึกษา 

บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย  จํากดั 
บริษัท  ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย)  
จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)  
จํากดั (มหาชน) 
กรมการประกนัภยั  กระทรวงพานิชย์ 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัการซื อขาย
สินค้าเกษตรล่วงหน้า 
สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทนุ   
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
 
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแหง่ประเทศไทย 
บริษัท ศนูย์ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากดั 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว
เห็นว่า ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์ เป็นผู้ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามทีได้กําหนดไว้ตาม
กฏหมายทีเกียวข้อง รวมทั งได้รับความเหน็ชอบจากหน่วยงานกํากบัดแูลทีเกียวข้องแล้ว 
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นิยามกรรมการอิสระทีธนาคารกาํหนด 
 
ธนาคารได้กําหนดคํานิยามของกรรมการอิสระของธนาคารไว้ ซึงเข้มงวดกวา่ข้อกําหนดขั นตําของสาํนกังาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ดงัตอ่ไปนี  

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร ทั งนี  ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ทีเกียวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั นๆ ด้วย 

(2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อํานาจควบคุมของธนาคาร  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวทั งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีทีผ่านมา  ทั งนี 
ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือทีปรึกษาของสว่นราชการซึงเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้มอํีานาจควบคมุของธนาคาร 

 (3) ไมเ่ป็นบคุคลทีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเป็นบิดา
มารดา คูส่มรส พีน้อง และบตุร  รวมทั งคูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลทีจะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคารหรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั งไมเ่ป็นหรือ
เคยเป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร   เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทั งในปัจจุบนัและ
ในช่วง 2 ปีทีผา่นมา 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทําเป็นปกติเพือประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม  คํ าประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนี สนิ รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกนั ซึงเป็นผล
ให้ธนาคารหรือคูส่ญัญามีภาระหนี ทีต้องชําระตอ่อีกฝ่ายหนึง ตั งแตร้่อยละ 3 ของสินทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิของธนาคารหรือ
ตั งแต่ 20 ล้านบาทขึ นไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํากว่า  ทั งนี  การคํานวณภาระหนี ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณ
มลูคา่ของรายการทีเกียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยง
กนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนี ดงักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนี ทีเกิดขึ นในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของธนาคาร และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ  หรือหุ้นสว่นของสาํนกังานสอบบญัชี  ซึงมีผู้สอบ
บญัชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร สงักดัอยู่ เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทั งในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีทีผา่นมา 
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นิยามกรรมการอิสระทีธนาคารกาํหนด 
 
ธนาคารได้กําหนดคํานิยามของกรรมการอิสระของธนาคารไว้ ซึงเข้มงวดกวา่ข้อกําหนดขั นตําของสาํนกังาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ดงัตอ่ไปนี  

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร ทั งนี  ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ทีเกียวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั นๆ ด้วย 

(2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อํานาจควบคุมของธนาคาร  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวทั งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีทีผ่านมา  ทั งนี 
ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือทีปรึกษาของสว่นราชการซึงเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร 

 (3) ไมเ่ป็นบคุคลทีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเป็นบิดา
มารดา คูส่มรส พีน้อง และบตุร  รวมทั งคูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลทีจะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคารหรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั งไมเ่ป็นหรือ
เคยเป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร   เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทั งในปัจจุบนัและ
ในช่วง 2 ปีทีผา่นมา 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทําเป็นปกติเพือประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม  คํ าประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนี สนิ รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกนั ซึงเป็นผล
ให้ธนาคารหรือคูส่ญัญามีภาระหนี ทีต้องชําระตอ่อีกฝ่ายหนึง ตั งแตร้่อยละ 3 ของสินทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิของธนาคารหรือ
ตั งแต่ 20 ล้านบาทขึ นไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํากว่า  ทั งนี  การคํานวณภาระหนี ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณ
มลูคา่ของรายการทีเกียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยง
กนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนี ดงักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนี ทีเกิดขึ นในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของธนาคาร และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ  หรือหุ้นสว่นของสาํนกังานสอบบญัชี  ซึงมีผู้สอบ
บญัชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร สงักดัอยู่ เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทั งในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีทีผา่นมา 
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(6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษา
ทางการเงิน ซึงได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทต่อปีจากธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคารและไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั น
ด้วย  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทั งในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีทีผา่นมา 

(7) ไมเ่ป็นกรรมการทีได้รับการแตง่ตั งขึ นเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ
หุ้นซึงเป็นผู้ ทีเกียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไมป่ระกอบกิจการทีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีมีนยักบักิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นทีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการทีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมดของบริษัทอืน  ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีมีนยักบักิจการของธนาคาร หรือบริษัทยอ่ย 

(9) ไมม่ีลกัษณะอืนใดทีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกียวกบัการดําเนินงานของธนาคาร   

ภายหลงัได้รับการแตง่ตั งให้เป็นกรรมการอิสระทีมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ข้อที (1) – (9) แล้ว กรรมการ
อิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของธนาคาร   บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร โดยมีการตดัสินใจใน
รูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้  

 อนึง นิยามของกรรมการอิสระทีธนาคารกาํหนดไว้เข้มงวดกว่าข้อกาํหนดขั นตําของสาํนักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรืองการถอืหุ้นของธนาคารทีกาํหนดให้กรรมการอิสระถอืหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของ
จาํนวนหุ้นทีมีสทิธิออกเสียงทั งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อาํนาจควบคุมของธนาคาร ทั งนี  ให้นับรวมการถอืหุ้นของผู้ทีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนันๆ ด้วย 
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ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที 5 : พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 
 

 ตามทีทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึงประชุมเมือวนัที 25 เมษายน 2559 ได้มีมติอนมุตัิการกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับกรรมการทีมิใช่พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ประจําปี 2559 (ไม่รวม
บําเหน็จกรรมการ) จํานวนไมเ่กิน 25 ล้านบาท ซึงค่าตอบแทนดงักลา่วรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ยประชุมทั งใน
บทบาทของกรรมการธนาคารและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ สิทธิประโยชน์โดยทัวไป เช่น ค่าเบี ยประกัน
ชีวิตและคา่เบี ยประกนัสขุภาพกลุม่ และคา่ตอบแทนการเป็นทีปรึกษาคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร โดยในสว่นของบําเหน็จกรรมการสําหรับการดําเนินงานในปี 2559 คณะกรรมการธนาคาร
จะเสนอขอให้ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 พิจารณาอีกครั งหนึง เพือให้บําเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกบั
ผลการปฏิบตัิหน้าทีของคณะกรรมการธนาคารและผลการดําเนินงานทีแท้จริงของธนาคาร  

 ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (ไม่รวมบําเหน็จกรรมการ) สําหรับการดําเนินงานในปี 2559 เป็นจํานวน
รวมทั งสิ น 21,431,301.37 บาท ซึงอยูภ่ายในวงเงินจํานวนไม่เกิน 25 ล้านบาททีได้รับอนมุตัิจากทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2559  

 ในสว่นของบําเหน็จกรรมการสาํหรับการดําเนินงานในปี 2559 ทีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั ง ที 
2/2560 ซึงประชุมเมือวันที 23 กุมภาพนัธ์ 2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าทีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรทีจะอนุมัติการจ่าย
บําเหน็จกรรมการตามทีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเสนอ  

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบ
อ้างอิงกบักลุม่ธนาคารพาณิชย์ทีอยูใ่นระดบัเดียวกนั รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทั งได้พิจารณาถึงอตัราค่าตอบแทนและ
องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพือสะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการ
ปฏิบตัิหน้าทีของกรรมการในการช่วยให้ธนาคารและกลุม่ธุรกิจฯ ประสบความสาํเร็จและดําเนินธุรกิจได้อย่างยังยืน จึงได้
เสนอให้ทีประชมุคณะกรรมการธนาคารเสนอตอ่ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึงจะจดัให้มีขึ นในวนัที 24 เมษายน 
2560 เพือพิจารณาอนมุตัิการจ่ายบําเหน็จกรรมการสําหรับการดําเนินงานในปี 2559 ให้แก่กรรมการทีมิใช่พนกังานของ
ธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ จํานวน 11 รายดงันี  

1.  นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการ/ จํานวน 3,000,000 บาท 

    กรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

2. นางดยันา บนุนาค กรรมการอิสระ จํานวน 1,500,000 บาท 

3.  รศ. มานพ พงศทตั กรรมการอิสระ  จํานวน 1,500,000 บาท 

4.  นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ กรรมการอิสระ  จํานวน 1,500,000 บาท 

5.  นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ กรรมการอิสระ  จํานวน 1,500,000 บาท 

6. นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ จํานวน       131,510 บาท/1 
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รวมทั งสิ น 21,431,301.37 บาท ซึงอยูภ่ายในวงเงินจํานวนไม่เกิน 25 ล้านบาททีได้รับอนมุตัิจากทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2559  

 ในสว่นของบําเหน็จกรรมการสาํหรับการดําเนินงานในปี 2559 ทีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั ง ที 
2/2560 ซึงประชุมเมือวันที 23 กุมภาพนัธ์ 2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าทีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรทีจะอนุมัติการจ่าย
บําเหน็จกรรมการตามทีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเสนอ  

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบ
อ้างอิงกบักลุม่ธนาคารพาณิชย์ทีอยูใ่นระดบัเดียวกนั รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทั งได้พิจารณาถึงอตัราค่าตอบแทนและ
องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพือสะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการ
ปฏิบตัิหน้าทีของกรรมการในการช่วยให้ธนาคารและกลุม่ธุรกิจฯ ประสบความสาํเร็จและดําเนินธุรกิจได้อย่างยังยืน จึงได้
เสนอให้ทีประชมุคณะกรรมการธนาคารเสนอตอ่ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึงจะจดัให้มีขึ นในวนัที 24 เมษายน 
2560 เพือพิจารณาอนมุตัิการจ่ายบําเหน็จกรรมการสําหรับการดําเนินงานในปี 2559 ให้แก่กรรมการทีมิใช่พนกังานของ
ธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ จํานวน 11 รายดงันี  

1.  นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการ/ จํานวน 3,000,000 บาท 

    กรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

2. นางดยันา บนุนาค กรรมการอิสระ จํานวน 1,500,000 บาท 

3.  รศ. มานพ พงศทตั กรรมการอิสระ  จํานวน 1,500,000 บาท 

4.  นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ กรรมการอิสระ  จํานวน 1,500,000 บาท 

5.  นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ กรรมการอิสระ  จํานวน 1,500,000 บาท 

6. นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ จํานวน       131,510 บาท/1 
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7. นายธานินทร์ จิระสนุทร กรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหาร  จํานวน 1,500,000 บาท 

8. นายสรุพล กลุศิริ กรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหาร  จํานวน 1,500,000 บาท 

9. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ กรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหาร จํานวน 1,500,000 บาท 

10. นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการทีเป็นผู้บริหาร/2 จํานวน 3,000,000 บาท 

11. น.ส.ฐิตินนัท์ วธันเวคิน กรรมการทีเป็นผู้บริหาร/2 จํานวน 1,500,000 บาท 

หมายเหต:ุ  /1   จํานวนบําเหน็จทีเสนอจ่ายให้แก่นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ คํานวณตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการของธนาคาร              
โดยนายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ ได้รับการแตง่ตั งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการของธนาคารมีผลตั งแตว่นัที 30 พฤศจิกายน 2559 

   /2  นายบรรยง พงษ์พานิช และนางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร แต่มิได้เป็นพนักงานของ
ธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ  

รวมบําเหน็จสาํหรับกรรมการทีมิใช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เป็นเงินทั งสิ น 18,131,510 บาท 

 ตารางเปรียบเทียบบําเหน็จกรรมการ 

ปี 2558 ปี 2559 (ปีทีเสนอ) 

บําเหน็จกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานในปี 2558 
รวมจํานวน 9,690,410 บาท จ่ายให้แก่ประธาน
กรรมการเป็นเงินจํานวน 2,000,000 บาท  และ
กรรมการทีมิได้เป็นพนกังานของธนาคารหรือบริษัทใน
กลุม่ธุรกิจฯ อีก 8 คน คนละ 1,000,000 บาท 

บําเหน็จกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานในปี 2559 
รวมจํานวน 18,131,510 บาท เสนอจ่ายให้แก่ประธาน
กรรมก ารและ ประธ านกรร มการ บ ริหาร  คนละ 
3,000,000 บาท และกรรมการทีมิได้เป็นพนกังานของ
ธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ อีก 9 คน คนละ 
1,500,000 บาท 

 

นอกจากนี  ทีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรทีจะอนมุตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับกรรมการทีมิใช่พนกังาน
ของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ประจําปี 2560 (ไม่รวมบําเหน็จกรรมการ) จํานวนไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึง
คา่ตอบแทนดงักลา่วจะรวมถึงคา่ตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ยประชุม ซึงรวมถึงค่าเบี ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยทั ง
ของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ หากเป็นการมอบหมายหน้าทีจากคณะกรรมการธนาคาร สิทธิประโยชน์โดยทัวไป 
เช่น ค่าเบี ยประกนัชีวิตและค่าเบี ยประกนัสขุภาพกลุม่ และค่าตอบแทนการเป็นทีปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดของอตัราค่าตอบแทนทีสําคญัตามทีคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเสนอดงันี  

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร  กําหนดจ่ายเป็นรายเดือนตามรายละเอียดดงันี  

 ประธานกรรมการ   จํานวน 100,000 บาทตอ่เดือน   

 กรรมการ  จํานวน         50,000 บาทตอ่เดือนตอ่คน   
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2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย  กําหนดจ่ายค่าเบี ยประชุมเป็นรายครั งเฉพาะครั งทีมาประชุมตาม
รายละเอียดดงันี    

 ประธานกรรมการ   จํานวน  45,000 บาทตอ่ครั ง  

             กรรมการ จํานวน  30,000 บาทตอ่ครั งตอ่คน   

3. ค่าตอบแทนการเป็นทีปรึกษาของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เพือช่วยเหลือและให้
คําแนะนําแก่คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ โดยกําหนดจ่ายเป็นรายเดือนตามรายละเอียดดงันี  

 1) ประธานกรรมการ ซึงทําหน้าทีเป็นทีปรึกษาของคณะกรรมการบริหารและทีปรึกษาของคณะกรรมการ
ภายใต้การกํากบัดูแลของคณะกรรมการบริหารอีก 3 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการการลงทุน (2) 
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล และ (3) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคลธุรกิจตลาดทนุ 
เป็นจํานวน 250,000 บาทตอ่เดือน 

 2) ประธานกรรมการบริหาร ซึงทําหน้าทีเป็นทีปรึกษาของคณะกรรมการภายใต้การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการบริหาร 3 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการสนิเชือรายใหญ่และทรัพย์รอขายรายใหญ่ (2) 
คณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนี สนิ และ (3) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล เป็นจํานวน 
300,000 บาทตอ่เดือน 

ตารางเปรียบเทียบอตัราคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2558  2560 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 

 
 
 

ปี 2560  (ปีทีเสนอ) ปี 2559 ปี 2558 

ค่าตอบแทน 

รายเดือน  

(บาท) 

ค่าเบี ย
ประชุม 

(บาท/ ครัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาท) 

ค่าเบี ย
ประชุม 

(บาท/ ครัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาท) 

ค่าเบี ย
ประชุม 

(บาท/ ครัง) 

1) คา่ตอบแทนคณะกรรมการ
ธนาคาร 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 

 
 

100,000 
50,000 

 
 

 
 

 
 

100,000 
50,000 

 
 

 
 

 
 

100,000 
50,000 

 
 
 
 

2) คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 

 
 
 

 
45,000 
30,000 

 
 
 

 
45,000 
30,000 

 
 
 

 
30,000 
20,000 

3) คา่ตอบแทนการเป็นทีปรึกษา
ในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ 
ของ 
(1)ประธานกรรมการ 
(2)ประธานกรรมการบริหาร 

250,000 
300,000 

 
 

250,000 
300,000 

 
 

     250,000 
 

 
 

4) คา่บําเหน็จกรรมการ คณะกรรมการธนาคารจะเสนอ
ขอให้ทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการธนาคารจะเสนอ
ขอให้ทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการธนาคารได้เสนอ
ขอให้ทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี 2559 พิจารณาอนุมัติ
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2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย  กําหนดจ่ายค่าเบี ยประชุมเป็นรายครั งเฉพาะครั งทีมาประชุมตาม
รายละเอียดดงันี    

 ประธานกรรมการ   จํานวน  45,000 บาทตอ่ครั ง  

             กรรมการ จํานวน  30,000 บาทตอ่ครั งตอ่คน   

3. ค่าตอบแทนการเป็นทีปรึกษาของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เพือช่วยเหลือและให้
คําแนะนําแก่คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ โดยกําหนดจ่ายเป็นรายเดือนตามรายละเอียดดงันี  

 1) ประธานกรรมการ ซึงทําหน้าทีเป็นทีปรึกษาของคณะกรรมการบริหารและทีปรึกษาของคณะกรรมการ
ภายใต้การกํากบัดูแลของคณะกรรมการบริหารอีก 3 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการการลงทุน (2) 
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล และ (3) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคลธุรกิจตลาดทนุ 
เป็นจํานวน 250,000 บาทตอ่เดือน 

 2) ประธานกรรมการบริหาร ซึงทําหน้าทีเป็นทีปรึกษาของคณะกรรมการภายใต้การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการบริหาร 3 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการสนิเชือรายใหญ่และทรัพย์รอขายรายใหญ่ (2) 
คณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนี สนิ และ (3) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล เป็นจํานวน 
300,000 บาทตอ่เดือน 

ตารางเปรียบเทียบอตัราคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2558  2560 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 

 
 
 

ปี 2560  (ปีทีเสนอ) ปี 2559 ปี 2558 

ค่าตอบแทน 

รายเดือน  

(บาท) 

ค่าเบี ย
ประชุม 

(บาท/ ครัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาท) 

ค่าเบี ย
ประชุม 

(บาท/ ครัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาท) 

ค่าเบี ย
ประชุม 

(บาท/ ครัง) 

1) คา่ตอบแทนคณะกรรมการ
ธนาคาร 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 

 
 

100,000 
50,000 

 
 

 
 

 
 

100,000 
50,000 

 
 

 
 

 
 

100,000 
50,000 

 
 
 
 

2) คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 

 
 
 

 
45,000 
30,000 

 
 
 

 
45,000 
30,000 

 
 
 

 
30,000 
20,000 

3) คา่ตอบแทนการเป็นทีปรึกษา
ในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ 
ของ 
(1)ประธานกรรมการ 
(2)ประธานกรรมการบริหาร 

250,000 
300,000 

 
 

250,000 
300,000 

 
 

     250,000 
 

 
 

4) คา่บําเหน็จกรรมการ คณะกรรมการธนาคารจะเสนอ
ขอให้ทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการธนาคารจะเสนอ
ขอให้ทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการธนาคารได้เสนอ
ขอให้ทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี 2559 พิจารณาอนุมัติ
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องค์ประกอบค่าตอบแทน 

 
 
 

ปี 2560  (ปีทีเสนอ) ปี 2559 ปี 2558 

ค่าตอบแทน 

รายเดือน  
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ค่าเบี ย
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(บาท) 
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ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที 6: พิจารณาแต่งตั งผู้สอบบัญชีและกําหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาํหรับปี 2560   
 

 เพือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้อบังคับของธนาคารข้อ 36 (5) และข้อ 39 ซึง
กําหนดให้ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของธนาคารทกุปี และโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ทีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั งที 2/2560 ซึงประชุมเมือวนัที 23 กุมภาพนัธ์ 2560 ได้
พิจารณาแล้วจึงมีมติเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอต่อทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณา
อนมุตัิแต่งตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2560 โดยเสนอให้แต่งตั งผู้สอบบญัชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ดงัมีรายนามตอ่ไปนี   

  รายนาม   เลขทีใบอนุญาต   จาํนวนปีทีสอบบัญชีให้ธนาคาร 

           นางอณุากร        พฤฒิธาดา  3257 2 

              น.ส.สกณุา      แย้มสกลุ 4906  

  นายบญุเลศิ        กมลชนกกลุ 5339  

 น.ส.สนิสริิ      ทงัสมบตั ิ 7352   

เป็นบริษัทผู้สอบบญัชีธนาคาร ด้วยเหตผุลเนืองจากมีความเป็นอิสระและมีความพร้อมในการรับงานเป็นผู้สอบบญัชีของ
ธนาคารและบริษัทย่อย ซึงผู้สอบบญัชีและทีมงานมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกียวกับการดําเนินงานและ
มาตรฐานบญัชีทีเกียวข้องกบัธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทนุเป็นอย่างดี ทั งนี  ผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้รับความ
เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. และธนาคารแหง่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึงข้างต้นเป็นผู้ ทํา
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคาร และในกรณีทีผู้สอบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่
สามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั สามารถจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอืนของ
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั แทนได้  

             ทั งนี  ผู้สอบบญัชีทั ง 4 ราย ตลอดจนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ไม่มีความสมัพนัธ์หรือ
รายการทีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัธนาคาร บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ทีเกียวข้อง
กบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด    

สําหรับค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีสําหรับปี 2560 ทีประชุมคณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบกับ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอต่อทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณากําหนดค่าสอบบญัชีเป็น
จํานวน 7,771,000 บาท ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี   

(หนว่ย : บาท) 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2560 ปี 2559 เปลียนแปลงจาก 
ปี 2559 

   คา่สอบบญัชีธนาคาร  7,121,000 5,820,000 1,301,000 
   คา่ตรวจสอบธุรกรรมการให้บริการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์   650,000    450,000    200,000 

สิงทีส่งมาด้วย 5 
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ค่าสอบบัญช ี ปี 2560 ปี 2559 เปลียนแปลงจาก 
ปี 2559 

รวม 7,771,000 6,270,000           1,501,000 
 
ทั งนี  คา่สอบบญัชีสาํหรับปี 2560 ทีเสนอข้างต้นจํานวน 7,771,000 บาท เพิมขึ นจากคา่สอบบญัชีสาํหรับปี 2559 

ซึงธนาคารจ่ายให้กบับริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นจํานวน 1,501,000 บาท คดิเป็นอตัราการ
เพิมขึ นร้อยละ 23.9 ซึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นวา่มคีวามเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัธุรกิจและปริมาณของธุรกรรมของธนาคารทีเพิมขึ น 

นอกจากนี   บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยของธนาคาร 
จํานวน 12 แหง่ ได้แก ่

(หนว่ย : บาท) 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ปี 2560 ปี 2559 
เปลียนแปลงจาก

ปี 2559 
1. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จํากดั 514,500 490,000 24,500 
2. บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน)  603,500 270,000 333,500 
3. บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน)  2,599,250 1,570,000 1,029,250 
4.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี 1   144,200 140,000 4,200 
5.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี 2 247,200 240,000 7,200 
6.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอรี 3  247,200 240,000 7,200 
7.  กองทนุรวมไทยรีสตรัคเจอริง  298,700 290,000 8,700 
8. กองทนุบางกอกแคปปิตอล 556,200 540,000 16,200 
9. กองทนุแกมมา่แคปปิตอล  453,200 440,000 13,200 
10. บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลลอ็ปเมนท์ จํากดั  588,000 560,000 28,000 
11. Phatra Asset Management (Cayman) Limited* 160,000  N/A 
12. Phatra Equity Market Neutral Asia Pacific Fund* 1,019,800  N/A 

รวม 7,431,750 4,780,000 2,651,750 
* ณ วนัที 15 มีนาคม 2560 บริษัทยงัมิได้เริมประกอบธุรกิจ 
 

สาํหรับคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีในปีทีผา่นมา นอกจากคา่สอบบญัชีแล้ว ธนาคารและบริษัทยอ่ยยงัได้จา่ย
คา่ตอบแทนสาํหรับงานบริการอืนให้กบับริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั จํานวนเงินรวม 1.20 ล้านบาท 
โดยไมม่ีคา่ตอบแทนทีจะต้องจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงทียงัให้บริการไมแ่ล้วเสร็จ  
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ประวัติผู้สอบบัญช ี(1) 

 

ชือนามสกุล นางอุณากร พฤฒธิาดา 

 

สถานะทางธุรกิจ หุ้นสว่น  

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

ปริญญาและสาขาทีสาํเร็จการศกึษา : ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั นสงูทางวิชาชีพ (CPA Module) 
 

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

ปริญญาและสาขาทีสาํเร็จการศกึษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เอกวิชา Computer 
Application and Information Systems (ด้วยระดบั
คะแนนดีเดน่) 

 

สถาบนัการศกึษา : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ปริญญาและสาขาทีสาํเร็จการศกึษา : ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

 สาขาการบญัชี  (ด้วยคะแนนอนัดบัหนึง) 
 

สถาบนัการศกึษา : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ปริญญาและสาขาทีสาํเร็จการศกึษา : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

 สาขาการบญัชี  (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง) 

สมาชิกในองค์กร
วิชาชพี 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

 สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ (เดิมชือสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีแหง่ประเทศ
ไทย) 

 American Institute of Certified Public Accountants  (AICPA) 

 สมาคมหอการค้าไทย 

 สมาคมนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย์ 
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ประสบการณ์การ
ทาํงานทีเกียวข้อง 

 

 ดํารงตําแหน่งหุ้นสว่นทีมีความเชียวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะอย่างยิงการตรวจสอบสถาบนั
การเงิน เนืองจากมีประสบการณ์ทํางานอย่างกว้างขวางในอตุสาหกรรมการธนาคารและตลาด
เงิน  

 เคยเป็นประธานฝ่ายการเงินของธนาคารแสตนดาร์ตชาร์เตอร์ สาขากรุงเทพ และเคยเป็นผู้ นําทีม
ให้คําปรึกษาการนํามาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ ฉบบัที 39 มาใช้กับธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จํากดั (มหาชน) และธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

 ดํารงตําแหน่งประธานคณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศของสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์  

 เป็นตวัแทนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ในการร่วมงานกบัธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยในการนํามาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมา
ใช้ในการธนาคารและตลาดเงิน  

 ประธานของ Asiaoceanean Standard Setter Group Thailand (Thai AOSSG) แห่งประเทศ
ไทย ทีทํางานร่วมกบั Asiaoceanean Standard Setter Group ในตา่งประเทศ 

 เป็นตวัแทนของสภาวิชาชีพบญัชีในการติดตามความก้าวหน้าในเรืองของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวา่งประเทศบนรากฐานของมาตรฐานการบญัชีในภมูิภาคเอเชียและโอเชียเนีย 
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ประวัติผู้สอบบัญช ี(2) 
 
ชือนามสกุล น.ส.สกุณา แย้มสกุล 

 

 

สถานะทางธุรกิจ หุ้นสว่น  

การศึกษา สถาบนัการศกึษา :                             มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาและสาขาทีสาํเร็จการศกึษา : ปริญญาตรีทางด้านการบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 

สมาชิกในองค์กร
วิชาชพี 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

 สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ประสบการณ์การ
ทาํงานทีเกียวข้อง 

 

 มีประสบการณ์ทํางานในธุรกิจด้านการเงินมานานกว่า 21 ปี โดยมีความเชียวชาญในด้านการ
ธนาคารและตลาดทนุ  

 มีประสบการณ์ทํางานอยา่งกว้างขวางในด้านการตรวจสอบบญัชีและให้คําปรึกษาทางธุรกิจกบั
บริษัทมากมายทั งภายในประเทศและตา่งประเทศ และมีสว่นร่วมในการตรวจสอบสภาพผลการ
ดําเนินงานและขั นตอนการเข้าซื อกิจการตา่งๆ  

 เคยทํางานร่วมกบับริษัททีประกอบธุรกิจการเงินทีมีหน่วยงานกํากบัดแูลเป็นการเฉพาะจํานวน
มาก 

 เคยแก้ไขปัญหาประเด็นทางด้านบญัชีจํานวนมาก เนืองจากเคยร่วมงานกบัธนาคารแหง่ประเทศ
ไทยในการปรับปรุงมาตรฐานทางธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ รวมไปถึงหุ้นกู้อนพุนัธ์ ทํา
ให้มีความสมัพนัธ์กบัองค์กรตา่งๆ โดยเฉพาะธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยประสบการณ์ทีได้รับ
จากการร่วมงานกับผู้ควบคุมมาตรฐานส่งผลให้มีความเข้าใจทางด้านกฎหมายอย่างลึกซึ ง 
โดยเฉพาะปัญหาทางด้านการพฒันาตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

 เคยเป็นวิทยากรให้กับลกูค้าของบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เกียวกับ
มาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ในหวัข้ออสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 
และมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ ฉบบัที 39 (IAS 39 revised) เรืองการรับรู้และวดัมลูค่า
เครืองมือทางการเงิน 
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ประวัติผู้สอบบัญช ี(3) 
 
ชือนามสกุล นายบุญเลิศ กมลชนกกุล 

 
 

 

 

สถานะทางธุรกิจ หุ้นสว่น  

การศึกษา สถาบนัการศกึษา :                        Association of Accounting Technicians 
                                                              London Chamber of Commerce ประเทศองักฤษ 

ปริญญาและสาขาทีสาํเร็จการศกึษา :  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั นสงูด้านวิชาบญัชี  
 

สถาบนัการศกึษา :                               Association of Accounting Technicians 
                                                              London Chamber of Commerce ประเทศองักฤษ 

ปริญญาและสาขาทีสาํเร็จการศกึษา :      ประกาศนียบตัรวิชาชีพด้านการบญัชี  
 

สถาบนัการศกึษา :                                 มหาวิทยาลยั Herriot – Watt ประเทศองักฤษ 

ปริญญาและสาขาทีสาํเร็จการศกึษา : ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ 
 

สถาบนัการศกึษา :        มหาวิทยาลยั De Montfort – ประเทศองักฤษ 

ปริญญาและสาขาทีสาํเร็จการศกึษา : ปริญญาตรีด้านการบญัชีและการเงิน (เกียรตินิยมอนัดบั
หนึง) 

สมาชิกในองค์กร
วิชาชพี 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

 สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ประสบการณ์การ
ทาํงานทีเกียวข้อง 

 

 มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบสถาบนัการเงินมาเป็นเวลากวา่ 22 ปี โดยมีความเชียวชาญ
ในด้านการตรวจสอบด้านการบริหารเงินรวมถงึสญัญาอนพุนัธ์ทางการเงิน 

 ให้คําปรึกษาทางเทคนิคในประเด็นเกียวกบัการบญัชี ทั งมาตรฐานการบญัชีไทย(TAS)และ
มาตรฐานการบญัชีตา่งประเทศ(IAS) 

 เป็นผู้ ฝึกอบรมทั งการบญัชีแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ การบญัชีสาํหรับเครืองมือทาง
การเงิน สญัญาซื อขายทางการเงินลว่งหน้า ความเสียง และการควบคมุกองการเงิน 

 
 

29



30 




ประวัติผู้สอบบัญช ี(4) 
 
ชือนามสกุล น.ส.สินสิริ ทังสมบตั ิ    

 
 
 
 

สถานะทางธุรกิจ หุ้นสว่น  

การศึกษา สถาบนัการศกึษา : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ปริญญาและสาขาทีสาํเร็จการศกึษา : ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ 
 

สถาบนัการศกึษา : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ปริญญาและสาขาทีสาํเร็จการศกึษา : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
 สาขาการบญัชี  (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง)  
                                                              ภาคภาษาองักฤษ 

สมาชิกในองค์กร
วิชาชพี 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

 สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ประสบการณ์การ
ทาํงานทีเกียวข้อง 

 

 มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบสถาบนัการเงินมาเป็นเวลากวา่ 17 ปี โดยมีความเชียวชาญ
ในด้านการตรวจสอบด้านการบริหารเงินรวมถงึสญัญาอนพุนัธ์ทางการเงิน 

 มีประสบการณ์ทํางานอยา่งกว้างขวางในด้านการตรวจสอบบญัชีและให้คําปรึกษาทางธุรกิจกบั
บริษัทมากมายทั งภายในประเทศและตา่งประเทศ  

 ให้คําปรึกษาทางเทคนิคในประเด็นเกียวกบัการบญัชี ทั งมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ประเทศไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินตา่งประเทศ(IFRS9, IAS32 และ IFRS 7) 

 เป็นผู้ ฝึกอบรมทั งการบญัชีแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ การบญัชีสาํหรับเครืองมือทาง
การเงิน สญัญาซื อขายทางการเงินลว่งหน้า ความเสียง การควบคมุ และพฒันาการของ
มาตรฐานการบญัชี 

 เคยดํารงตําแหน่งคณะอนกุรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
ของสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์  

 เป็นตวัแทนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ในการร่วมงานกบัธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยในการนํามาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมา
ใช้ในการธนาคารและตลาดเงิน  

 

30



31




ประวัตกิรรมการอิสระทีธนาคารเสนอชือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (1)  
ชือนามสกุล นางดัยนา บุนนาค  
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ 65 ปี 
สัญชาติ ไทย 
การศกึษา   Master of Business Administration 

   University of Texas, Austin, U.S.A. 
  เศรษฐศาสตรบณัฑติ (เกียรตนิิยมอนัดบั 2) 
   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   Advance Audit Committee Program (AACP 24/2016) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  Director Certification Program Update (DCPU 5/2015)  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 4/2013)   
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที 11/2011 
   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.)  
  Role of the Compensation Committee (RCC 11/2010) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
  Director Certification Program (DCP 4/2000) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  หลกัสตูรอบรมด้านกฎหมายและจรรยาบรรณผู้จดัการกองทนุ รุ่นที 1/2539 ทบทวน รุ่นที 7/2548  
   ทบทวน รุ่นที 11 (2/2550) และทบทวน รุ่นที 15 (2/2552) 
   สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

วันทีได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการ 23 เมษายน 2558 
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ 2 ปี 
การถือหุ้นในธนาคาร 
(ณ วันที 31 ธันวาคม 2559) 

ไม่มี 
 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจด
ทะเบียนอืน 

ไม่มี   

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอืน 
(ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 
 
 

6 แห่ง คือ  
ก.พ. 2559  ปัจจบุนั 
 
2558   ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการในคณะกรรมการบรูณาการ 
ระบบบําเหน็จบํานาญ 
อนกุรรมการการลงทนุ 
ประธานคณะกรรมการกํากบัและตรวจสอบ 

 
กระทรวงการคลงั 
 
กองทนุการออมแหง่ชาติ 
บริษัท ไทยสมทุรประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

 

สิงทีส่งมาด้วย 6 
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การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอืน 
(ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ต่อ) 
 
 

2555 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั  
 
2555 – ปัจจบุนั 
 
 
2555 – ปัจจบุนั 
 
 
2548 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 
ทีปรึกษาอธิการบดีและ 
รองประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการพิจารณากําหนดแนวทางการกํากบั
การลงทนุประกอบธุรกิจอืนของบริษัท
ประกนัภยั 
กรรมการพิจารณาร่างประกาศ 
คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกนัภยั  
กรรมการ 

บริษัท ไทยสมทุรประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัและ 
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
(คปภ.) 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัและ 
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
(คปภ.) 
บริษัท รักษาความปลอดภยับุหลนับรีุ จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการทีแข่งขัน/  
เกียวเนืองกับธุรกิจของธนาคารทีอาจ
ทาํให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ไม่มี   

ประสบการณ์การทาํงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2558  มี.ค. 2559       
ก.ค. พ.ย. 2557 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

การไฟฟ้านครหลวง 
การไฟฟ้านครหลวง 

2553 – 2555 กรรมการ  บริษัทไทยสมทุรประกนัชีวติ จํากดั 
2550 – 2553 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไทยสมทุรประกนัชีวติ จํากดั 
2552 – 2557 
 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์  

2553 – 2557 ประธานคณะกรรมการวนิยับุคลากร 
ในธุรกิจตลาดทนุ 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์  

2555 – 2556 ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เกียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารหนี และศกุูก 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์  

2555 – 2556 
 
 
 
2553 – 2556 
 
 
2553 – 2555 
 
 
2553  2555 

ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เกียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารอนพุนัธ์หรือทีมีอนพุนัธ์แฝง
หรือตราสารทีซบัซ้อน 
คณะทํางานพิจารณาหลกัเกณฑ์การยอมรับ
สมาคมทีเกียวเนืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์เป็น
องค์กรกํากบัดแูลตนเอง 
ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เกียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารหนี  
ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เกียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทศกุกู 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์ 
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การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอืน 
(ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ต่อ) 
 
 

2555 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั  
 
2555 – ปัจจบุนั 
 
 
2555 – ปัจจบุนั 
 
 
2548 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 
ทีปรึกษาอธิการบดีและ 
รองประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการพิจารณากําหนดแนวทางการกํากบั
การลงทนุประกอบธุรกิจอืนของบริษัท
ประกนัภยั 
กรรมการพิจารณาร่างประกาศ 
คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกนัภยั  
กรรมการ 

บริษัท ไทยสมทุรประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัและ 
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
(คปภ.) 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัและ 
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
(คปภ.) 
บริษัท รักษาความปลอดภยับุหลนับรีุ จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการทีแข่งขัน/  
เกียวเนืองกับธุรกิจของธนาคารทีอาจ
ทาํให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ไม่มี   

ประสบการณ์การทาํงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2558  มี.ค. 2559       
ก.ค. พ.ย. 2557 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

การไฟฟ้านครหลวง 
การไฟฟ้านครหลวง 

2553 – 2555 กรรมการ  บริษัทไทยสมทุรประกนัชีวติ จํากดั 
2550 – 2553 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไทยสมทุรประกนัชีวติ จํากดั 
2552 – 2557 
 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์  

2553 – 2557 ประธานคณะกรรมการวนิยับุคลากร 
ในธุรกิจตลาดทนุ 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์  

2555 – 2556 ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เกียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารหนี และศกุูก 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์  

2555 – 2556 
 
 
 
2553 – 2556 
 
 
2553 – 2555 
 
 
2553  2555 

ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เกียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารอนพุนัธ์หรือทีมีอนพุนัธ์แฝง
หรือตราสารทีซบัซ้อน 
คณะทํางานพิจารณาหลกัเกณฑ์การยอมรับ
สมาคมทีเกียวเนืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์เป็น
องค์กรกํากบัดแูลตนเอง 
ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เกียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารหนี  
ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เกียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทศกุกู 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์ 
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ประสบการณ์การทาํงาน (ต่อ) 
 

2553 – 2555 ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 
 เกียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์

ประเภทตราสารทนุและการบริหารกิจการที
ออกหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ 

2553 – 2555 
 
 
2549 – 2553 
 
2551 – 2552 
 
2535 – 2549 
  
2520 – 2535 

ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เกียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารอนพุนัธ์หรือทีมีอนพุนัธ์แฝง 
ประธานคณะกรรมการวินยั 
 
คณะกรรมการแนวปฏิบตัิทีดีในการพิจารณา
คา่ตอบแทน 
กรรมการผู้จดัการ 
 
รองกรรมการผู้จดัการ 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์ 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
(IOD) 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย 
จํากดั 
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ภทัรธนกิจ จํากดั 

วาระทีมีส่วนได้เสียในการประชุมผู้ถือ
หุ้นครังนี  

ระเบียบวาระที 5  พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร  13  ครั ง  เข้าร่วมประชมุ  12 ครั ง 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 10  ครั ง  เข้าร่วมประชมุ  10 ครั ง 
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559    1  ครั ง  เข้าร่วมประชมุ    1 ครั ง 

 
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ 

การถือหุ้นในธนาคาร 
   จํานวนหุ้น (หุ้น) 
   สดัส่วนของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมด (ร้อยละ) 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

ระบุการมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี  กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ 
นิตบุิคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผ่านมา 
(1)  เป็น / ไม่เป็น กรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง  หรือทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจํา 

 
 

ไม่เป็น 

(2)  เป็น / ไม่เป็น ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้ สอบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
(3)  มี / ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้อย่างเป็นอิสระ  
      (เช่น การซื อ/ขาย วตัถุดบิ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการด้วย  

 
ไม่มี 
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ประวัตกิรรมการอิสระทีธนาคารเสนอชือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (2) 
ชือนามสกุล นายเชษฐ์  ภัทรากรกุล 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

อายุ 68 ปี 
สัญชาติ ไทย 
การศกึษา  Master’s in Marketing  (Certificate Program) 

  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ศลิปศาสตรบณัฑติ (รัฐศาสตร์) 
   มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งานประชมุเสวนาระดบักรรมการ เรือง Corporate Governance Code (2016) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 08/2015) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 CG Forum 1/2015 “CG in Substance วฒันธรรมองค์กรกบัหลกัธรรมาภิบาล” 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 Director Certification Program Update (DCPU 1/2014)  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Financial Institutions Governance Program (FGP 2013)  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 CG Forum  4/2013 “The Updated COSO’s 2013 Integrated Internal Control:  
   What the Board and Managements Should Do”   
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 The 2nd National Director Conference 2013 "Board Leadership Evolution"   
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 1/2011) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
 Financial Institutes Reform in Thailand from Present to the Future (2010)  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Economy After the Crisis (2010)        
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)    
 The Board's Role on Fraud Prevention and Detection (2010) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)    
 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 5/2009) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)    
 Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR 7/2009) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)              
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ประวัตกิรรมการอิสระทีธนาคารเสนอชือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (2) 
ชือนามสกุล นายเชษฐ์  ภัทรากรกุล 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 
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สัญชาติ ไทย 
การศกึษา  Master’s in Marketing  (Certificate Program) 

  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ศลิปศาสตรบณัฑติ (รัฐศาสตร์) 
   มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งานประชมุเสวนาระดบักรรมการ เรือง Corporate Governance Code (2016) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 08/2015) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 CG Forum 1/2015 “CG in Substance วฒันธรรมองค์กรกบัหลกัธรรมาภิบาล” 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 Director Certification Program Update (DCPU 1/2014)  
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   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 1/2011) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
 Financial Institutes Reform in Thailand from Present to the Future (2010)  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Economy After the Crisis (2010)        
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 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 5/2009) 
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 Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR 7/2009) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)              
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การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ) 
 

  Monitoring Fraud Risk Management (MFM 1/2009) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)        
  Board and Director Performance Evaluation (RWS Workshop 2/2008) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)              
  การสมัมนาเพือการกํากบัดแูลกิจการทีดีของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน  Corporate Governance 

Report of Thai Listed Companies (2007) 
   สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
  Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)    
  Audit Committee Program (ACP 17/2007) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)              
  Role of the Compensation Committee (RCC 1/2006)  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)               
  DCP Refresher Course  (3/2006) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)                         
  Director Certification Program (DCP 9/2001)   
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

วันทีได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการ 7  เมษายน 2548 
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ 12 ปี  
การถือหุ้นในธนาคาร 
(ณ วันที 31 ธันวาคม 2559) 

75,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ  0.009 ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมด 
(การถือหุ้นในธนาคารรวมจํานวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอืน 

ไม่มี   

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอืน 
(ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

1 แห่ง คือ 
2548 – ปัจจบุนั          ทีปรึกษา 

 
สมาคมธรุกิจเช่าซื อไทย 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการทีแข่งขัน/ 
เกียวเนืองกับธุรกิจของธนาคารทีอาจ
ทาํให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ไม่มี   

ประสบการณ์การทาํงาน 
 

2548  2549 
2546  2547 
2543  2545   
เม.ย.  ต.ค. 2548  
2547 – 2548 
2545 – 2547 
 
2544 – 2547  

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานสายสินเชืออปุโภค/บริโภค      
กรรมการผู้จดัการ  
สายงานสินเชืออปุโภค/บริโภค 
กรรมการ       

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 
สมาคมธรุกิจเช่าซื อไทย 
สมาคมธรุกิจเช่าซื อไทย 
บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
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ประสบการณ์การทาํงาน (ต่อ) 
 
 
 

2543 – 2545                      
      2543                      
2541 – 2542                     
 
      2541                   
2535 – 2540                    
2532 – 2534                   
2513 – 2531  

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ          
กรรมการผู้จดัการ     
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
สายงานสินเชืออปุโภค/บริโภค 
ผู้ อํานวยการสํานกัจดัการสนิทรัพย์      
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ        
ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏบิตัิการ 
ผู้จดัการ ฝ่ายลกูค้ารายย่อย  

บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
บริษัทเงินทนุ รัตนทนุ จํากดั (มหาชน)       
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตนิาคิน 
จํากดั (มหาชน) 
องค์การเพือการปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน       
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เอกธนา จํากดั 
บริษัทเงินทนุ เอกธนกิจ จํากดั 
ธนาคาร เชสแมนแฮตตนั จํากดั 

วาระทีมีส่วนได้เสียในการประชุม 
ผู้ถือหุ้นครังนี  

ระเบียบวาระที 5  พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร   13  ครั ง  เข้าร่วมประชมุ  13 ครั ง 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ   10  ครั ง  เข้าร่วมประชมุ  10 ครั ง 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน     6  ครั ง  เข้าร่วมประชมุ   6 ครั ง 
ประชมุคณะกรรมการกํากบัการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ 
และกํากบักิจการ 

    6  ครั ง  เข้าร่วมประชมุ   6 ครั ง 

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559     1  ครั ง  เข้าร่วมประชมุ   1 ครั ง 


ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ 
การถือหุ้นในธนาคาร 
   จํานวนหุ้น (หุ้น) 
   สดัส่วนของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมด (ร้อยละ) 

 
75,000 
0.009 

ระบุการมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี  กับธนาคาร/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทรวม หรือนิตบุิคคลที
อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผานมา 
(1)  เป็น / ไม่เป็น กรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง  หรือทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจํา 

 
 

ไม่เป็น 
(2)  เป็น / ไม่เป็น ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
(3)  มี / ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้อย่างเป็นอิสระ   
       (เช่น การซื อ/ขาย วตัถดุิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ ให้กู้ ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการด้วย  

 
ไม่มี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36



36




ประสบการณ์การทาํงาน (ต่อ) 
 
 
 

2543 – 2545                      
      2543                      
2541 – 2542                     
 
      2541                   
2535 – 2540                    
2532 – 2534                   
2513 – 2531  

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ          
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ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ        
ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏบิตัิการ 
ผู้จดัการ ฝ่ายลกูค้ารายย่อย  

บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
บริษัทเงินทนุ รัตนทนุ จํากดั (มหาชน)       
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตนิาคิน 
จํากดั (มหาชน) 
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บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เอกธนา จํากดั 
บริษัทเงินทนุ เอกธนกิจ จํากดั 
ธนาคาร เชสแมนแฮตตนั จํากดั 

วาระทีมีส่วนได้เสียในการประชุม 
ผู้ถือหุ้นครังนี  

ระเบียบวาระที 5  พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร   13  ครั ง  เข้าร่วมประชมุ  13 ครั ง 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ   10  ครั ง  เข้าร่วมประชมุ  10 ครั ง 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน     6  ครั ง  เข้าร่วมประชมุ   6 ครั ง 
ประชมุคณะกรรมการกํากบัการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ 
และกํากบักิจการ 

    6  ครั ง  เข้าร่วมประชมุ   6 ครั ง 

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559     1  ครั ง  เข้าร่วมประชมุ   1 ครั ง 


ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ 
การถือหุ้นในธนาคาร 
   จํานวนหุ้น (หุ้น) 
   สดัส่วนของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมด (ร้อยละ) 

 
75,000 
0.009 

ระบุการมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี  กับธนาคาร/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทรวม หรือนิตบุิคคลที
อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผานมา 
(1)  เป็น / ไม่เป็น กรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง  หรือทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจํา 

 
 

ไม่เป็น 
(2)  เป็น / ไม่เป็น ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
(3)  มี / ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้อย่างเป็นอิสระ   
       (เช่น การซื อ/ขาย วตัถดุิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ ให้กู้ ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการด้วย  

 
ไม่มี 
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คาํชี แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วม
ประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรือง ข้อพึงปฏิบตัิสําหรับการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน ลงวนัที 19 กมุภาพนัธ์ 2542 ซึงมีวตัถปุระสงค์กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนได้ถือเป็นแนวทางปฏิบตัิทีดี
เพือสร้างความเชือมันให้เกิดขึ นแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ทีเกียวข้องทกุฝ่าย และเพือให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น ธนาคารจึงเห็นควรกําหนดข้อปฏิบตัิในการเข้า
ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของธนาคารเพือให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบและถือปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นดงันี  

1. การลงทะเบียนเข้าประชุม 

 1.1  ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั งแต่เวลา 08.00 น. ของวนัจันทร์ที 24 เมษายน 2560  
เป็นต้นไป ณ สถานทีประชุม ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพ เลขที 494 ถนน
ราชดําริ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 (แผนทีตามสิงทีสง่มาด้วย 10) 

1.2 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ (ถ้ามี) จะต้องลงลายมือชือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
เอกสารการลงทะเบียนเข้าประชมุและเอกสารออกเสยีงลงคะแนนของธนาคาร 

1.3 ธนาคารใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดงันั นจึงขอให้ผู้ เข้าประชุมโปรดนําเอกสารที
ธนาคารจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ ซึงได้พิมพ์ Barcode ไว้มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย 

 

2. การมอบฉันทะ 

 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น หากผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้ อืนเข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนได้ และเพือการมอบฉนัทะนี  ธนาคารได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (สิงทีสง่มาด้วย 11) 
ตามแบบทีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดัได้กําหนดไว้ ซึงเป็นแบบทีละเอียดและชดัเจนมาให้ผู้ ถือหุ้น เพือให้ผู้ ถือหุ้นได้
มอบฉันทะให้บุคคลอืนหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารคนใดคนหนึงตามรายชือทีธนาคารได้เสนอไว้ 
(รายละเอียดข้อมลูของกรรมการอิสระดงักลา่วปรากฏตามสิงทีสง่มาด้วย 6) ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออก
เสยีงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้    

  ทั งนี  ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะแบบทัวไป สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือในกรณีทีผู้ ถือหุ้น
เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ได้ โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของธนาคาร (http://www.kiatnakinphatra.com)   

 2.1    ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอืนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน    

  (1) ผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีง 
   ลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

สิงทีส่งมาด้วย 7 
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  (2) ผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะตามแบบทีส่งมาด้วยนี ให้ครบถ้วน
ชดัเจน พร้อมทั งลงลายมือชือโดยผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

  (3) ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องสง่มอบหนงัสือมอบฉนัทะตาม (2) ให้แก่เจ้าหน้าทีของธนาคารผู้ รับลงทะเบียน 
ณ สถานทีประชมุก่อนทีผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าร่วมประชมุ 

 2.2 ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน    

  (1) ผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) โปรดระบชืุอและรายละเอียดของกรรมการธนาคารเป็นผู้ รับมอบฉนัทะดงันี    

 นางดยันา บนุนาค กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  อาย ุ 65  ปี   
อยูบ้่านเลขที   เลขที 8/34 ซอยวิภาวดี 17 ถนนวิภาวดีรังสติ                              

แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
 นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ     กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกํากบัการปฏิบตัิ  อาย ุ 68  ปี 

 ตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ กรรมการตรวจสอบ  
 และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

อยูบ้่านเลขที   เลขที 21 ซอยสถิตยทุธการ 1 ถนนติวานนท์ 48   
 ตําบลทา่ทราย อําเภอเมือง นนทบรีุ 11000 

(2) ผู้ ถือหุ้น  (ผู้มอบฉันทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะตามแบบทีส่งมาด้วยนี ให้ครบถ้วน 
ชดัเจน พร้อมทั งลงลายมือชือผู้มอบฉนัทะและสง่มอบให้แก่เจ้าหน้าทีของธนาคารก่อนกําหนดการประชมุ  

 

3. เอกสารหรือหลักฐานที ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนํามาแสดงและส่งมอบก่อนเข้าร่วมประชุม 

 ก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ทีจะเข้าร่วมประชุมจะต้องนําและส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี ให้แก่เจ้าหน้าทีของ
ธนาคารผู้ รับลงทะเบียน เพือดําเนินการตรวจสอบการเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม  (แล้วแต่
กรณี)            

 3.1 ผู้ถอืหุ้นทีเป็นบุคคลธรรมดา 

 (1) กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง    ให้แสดงเอกสารทีสว่นราชการหรือหนว่ยงานของรัฐได้ออกให้ ซึง
ปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ 
ใบอนญุาตขบัขีรถยนต์ หรือหนงัสอืเดินทาง เป็นต้น 

 (2) กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ ให้แสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี   

 (ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมซึงได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือชือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(ข) สําเนาเอกสารทีสว่นราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น  
(ผู้มอบฉนัทะ) และยงัไมห่มดอาย ุโดยผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) ลงลายมือชือรับรองสาํเนาถกูต้อง 
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  (2) ผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะตามแบบทีส่งมาด้วยนี ให้ครบถ้วน
ชดัเจน พร้อมทั งลงลายมือชือโดยผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

  (3) ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องสง่มอบหนงัสือมอบฉนัทะตาม (2) ให้แก่เจ้าหน้าทีของธนาคารผู้ รับลงทะเบียน 
ณ สถานทีประชมุก่อนทีผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าร่วมประชมุ 

 2.2 ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน    

  (1) ผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) โปรดระบชืุอและรายละเอียดของกรรมการธนาคารเป็นผู้ รับมอบฉนัทะดงันี    

 นางดยันา บนุนาค กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  อาย ุ 65  ปี   
อยูบ้่านเลขที   เลขที 8/34 ซอยวิภาวดี 17 ถนนวิภาวดีรังสติ                              

แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
 นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ     กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกํากบัการปฏิบตัิ  อาย ุ 68  ปี 

 ตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ กรรมการตรวจสอบ  
 และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

อยูบ้่านเลขที   เลขที 21 ซอยสถิตยทุธการ 1 ถนนติวานนท์ 48   
 ตําบลทา่ทราย อําเภอเมือง นนทบรีุ 11000 

(2) ผู้ ถือหุ้น  (ผู้มอบฉันทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะตามแบบทีส่งมาด้วยนี ให้ครบถ้วน 
ชดัเจน พร้อมทั งลงลายมือชือผู้มอบฉนัทะและสง่มอบให้แก่เจ้าหน้าทีของธนาคารก่อนกําหนดการประชมุ  

 

3. เอกสารหรือหลักฐานที ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนํามาแสดงและส่งมอบก่อนเข้าร่วมประชุม 

 ก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ทีจะเข้าร่วมประชุมจะต้องนําและส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี ให้แก่เจ้าหน้าทีของ
ธนาคารผู้ รับลงทะเบียน เพือดําเนินการตรวจสอบการเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม  (แล้วแต่
กรณี)            

 3.1 ผู้ถอืหุ้นทีเป็นบุคคลธรรมดา 

 (1) กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง    ให้แสดงเอกสารทีสว่นราชการหรือหนว่ยงานของรัฐได้ออกให้ ซึง
ปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ 
ใบอนญุาตขบัขีรถยนต์ หรือหนงัสอืเดินทาง เป็นต้น 

 (2) กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ ให้แสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี   

 (ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมซึงได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือชือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(ข) สําเนาเอกสารทีสว่นราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น  
(ผู้มอบฉนัทะ) และยงัไมห่มดอาย ุโดยผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) ลงลายมือชือรับรองสาํเนาถกูต้อง 
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(ค) แสดงเอกสารทีสว่นราชการหรือหนว่ยงานของรัฐได้ออกให้ ซึงปรากฏรูปถ่ายของผู้ รับมอบฉนัทะและ
ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ ใบอนุญาตขบัขีรถยนต์      
หรือหนงัสอืเดินทาง เป็นต้น 

 3.2 ผู้ถอืหุ้นทีเป็นนิติบุคคล 

(1) กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี   

  (ก) เอกสารทีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ งปรากฏรูปถ่ายของผู้ แทนของ 
นิติบคุคลซึงเป็นผู้ ถือหุ้นและยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ 
ใบอนญุาตขบัขีรถยนต์ หรือหนงัสอืเดินทาง เป็นต้น 

(ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ นซึงออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือ
หน่วยงานทีเกียวข้องไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ แทนของนิติบุคคลและ 
มีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนของนิติบคุคลซึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบคุคลซึงเป็นผู้ ถือหุ้น 

 (2)  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ ให้แสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี  

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมซึงได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชือผู้ แทนของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 20 บาท 

(ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ นซึงออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือ
หน่วยงานทีเกียวข้องไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ แทนของนิติบุคคลและมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนของนิติบคุคลซึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบคุคลซึงเป็นผู้ ถือหุ้น 

(ค) เอกสารทีสว่นราชการหรือหนว่ยงานของรัฐได้ออกให้ซึงปรากฏรูปถ่ายของผู้ รับมอบฉนัทะและยงั
ไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ ใบอนญุาตขบัขีรถยนต์ หรือ
หนงัสอืเดินทาง เป็นต้น 

 3.3 ผู้ถอืหุ้นซึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลทีจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

  ให้นําความใน ข้อ 3.1 และ ข้อ 3.2  มาบงัคบัใช้โดยอนโุลมกบัผู้ถือหุ้นหรือผู้ เข้าประชุมซึงมิได้มีสญัชาติ
ไทยหรือเป็นนิติบคุคลทีจดัตั งขึ นตามกฎหมายตา่งประเทศ (แล้วแตก่รณี)  ทั งนี  ภายใต้ข้อบงัคบัดงัตอ่ไปนี  

 (ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลนั นอาจจะเป็นเอกสารซึ งออกโดยสว่นราชการของประเทศที 
นิติบคุคลนั นตั งอยูห่รือโดยเจ้าหน้าทีของนิติบคุคลนั นก็ได้  ทั งนี  จะต้องมีรายละเอียดเกียวกบัชือนิติบคุคล ผู้มีอํานาจลง
ลายมือชือผกูพนันิติบคุคล และเงือนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือชือ รวมทั งทีตั งของสาํนกังานใหญ่ 

 (ข) เอกสารทีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาด้วยและให้ผู้แทน
นิติบคุคลนั นรับรองความถกูต้องของคําแปล 
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4. การออกเสียงลงคะแนนและการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง 

 ในการพิจารณาแต่ละระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารจะใช้จํานวนหุ้นของผู้ เข้าร่วม
ประชุมลา่สดุ และเมือทีประชุมผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาในระเบียบวาระการประชุมใดแล้วเสร็จ ประธานในทีประชุมผู้ ถือหุ้น
จะแจ้งผลการลงคะแนนเสยีงในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุนั นๆ ให้ทีประชมุได้ทราบ     

 ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะ (รวมถึงกรณีทีหนงัสือมอบฉันทะ
ของผู้ ถือหุ้นไม่ได้แจ้งหรือได้แจ้งไว้แต่ไม่ชดัเจนในการขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา
และออกเสยีงลงคะแนนแทน) สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจํานวนหุ้นทีผู้ ถือหุ้นถืออยู่ โดยในแต่ละระเบียบวาระ
การประชุม ธนาคารจะได้นําจํานวนคะแนนทีได้ใช้สิทธิออกเสียงและลงคะแนนโดยผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุด้วยตนเองและ
ผู้ รับมอบฉันทะเข้าบนัทึกนบัรวมกับคะแนนเสียงทีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการของธนาคารตามที
ธนาคารได้เสนอชือไว้ และคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะทีธนาคารบนัทึกไว้ในขณะทีได้ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม
ตามความทีกลา่วข้างต้น โดยจํานวนคะแนนเสยีงทีรวบรวมได้ทั งหมดในแต่ละระเบียบวาระซึงได้พิจารณาแล้วเสร็จนั นจะ
ถกูนําสง่ให้ประธานในทีประชมุเพือกลา่วสรุปในทีประชุมของวาระนั นๆ ได้ทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นซึงลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสยีงในแตล่ะกรณีด้วยจํานวนคะแนนเสยีงเทา่ใด 
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ขั นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

วนัจนัทร์ที 24 เมษายน  2560 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ ถือหุ้น ธนาคารเกียรตินาคิน 
 

มาด้วยตนเอง ผู้ ได้รับมอบฉนัทะ 

ตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 
(เริม 08.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียนสําหรับ 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

แสดงหนงัสือมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียนสําหรับผู้ ที 
มาด้วยตนเอง 
(เริม 08.00 น.) 

แสดงเอกสารส่วนบคุคล 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบตัรลงคะแนน 

เข้าห้องประชมุ 

ประธานกล่าวเปิดประชมุ 
(เวลา 10.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุ 
ตามลําดบั 

กรณีทีมีผู้ ต้องการออกเสียงใน 
วาระนั นๆ ให้ยกมือและกรอก 

บตัรลงคะแนน 

เจ้าหน้าทีเก็บบตัร 
ลงคะแนน/ สรุปผลลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนน 
ตอ่ทีประชมุ 

สิงทีส่งมาด้วย 8 
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ให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั งหลงันี ไม่จําเป็นต้องครบองค์
ประชมุ 

 

ข้อ 34. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อืนเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได้ โดยทํา
หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบทีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดัได้กําหนดไว้คราวละไม่เกินหนึงฉบบั  และ  ผู้ รับมอบฉนัทะเพือ
การดงักลา่วนั นจะมีได้เพียงบคุคลเดียวเทา่นั น ไมว่า่ผู้ ถือหุ้นนั นจะถือหุ้นของบริษัทมากน้อยเพียงใดก็ตาม   

 การมอบฉันทะจะต้องลงลายมือชือผู้มอบฉันทะในหนงัสือมอบฉันทะตามแบบทีนายทะเบียนบริษัท
มหาชนจํากดัได้กําหนดไว้ โดยหนงัสอืมอบฉนัทะอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี  

ก. จํานวนหุ้นซึงผู้มอบฉนัทะนั นถืออยู ่

ข. ชือผู้ รับมอบฉนัทะ 

ค. ครั งทีของการประชมุทีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยให้ยืนหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วตอ่ประธานกรรมการหรือผู้ ทีประธานกรรมการกําหนด  ก่อนผู้ รับมอบ
ฉนัทะเข้าประชมุ 

 

ข้อ 35. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึงเสยีงตอ่หนึงหุ้น 

 ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรืองอันใด ผู้ ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรืองนั นมิได้ 
นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั งกรรมการ 

 การออกเสยีงลงมติใดๆ หรือการอนมุตัิกิจการใดๆ ในทีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ
จากเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดงัต่อไปนี  จะต้องได้รับคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีของจํานวนเสยีงทั งหมดของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั งหมดหรือบางสว่นทีสาํคญัให้แก่บคุคลอืน  

ข. การซื อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ค. การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเกียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั งหมดหรือบางสว่นทีสาํคญั การ
มอบหมายให้บคุคลอืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งกําไรขาดทนุ
กนั 

 

ข้อ 36. กิจการอนัทีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี  

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอตอ่ทีประชมุ   ซึงกิจการทีทางบริษัทได้ดําเนิน 

 การไปในระยะรอบปีทีผา่นมา 
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(2) พิจารณาและอนมุตัิงบการเงิน 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 

(4) เลอืกตั งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 

(5) แตง่ตั งผู้สอบบญัชี 

(6) กิจการอืนๆ 

 

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนังเป็นประธานทีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีทีประธานไม่อยูใ่น
ทีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าทีได้ ก็ให้ทีประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึงเป็นประธานในทีประชมุ 

 

กรรมการและอาํนาจกรรมการ 

 ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน โดยให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้
พิจารณาเลือกตั ง และให้คณะกรรมการเลือกตั งคณะกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธาน
กรรมการ  กรรมการผู้จดัการ และตําแหนง่อืนตามทีเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และคณะกรรมการของบริษัทจํานวนไม่น้อยกว่ากึง
หนึงของจํานวนกรรมการทั งหมดต้องมีถินทีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 

ข้อ 15. ให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั งกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึงหุ้นตอ่หนึงเสยีง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีมีอยู่ทั งหมดตาม (1) เลือกตั งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลซึงได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั งเป็นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั งในครั งนั น ในกรณีทีบุคคลซึงได้รับการเลือกตั งใน
ลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนั แตเ่กินกวา่จํานวนกรรมการทีจะพงึมีหรือจะพึงเลือกตั งในครั ง
นั น ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี ขาด 

 

ข้อ 16. บําเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทน ให้สดุแล้วแตที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะกําหนด 

 

ข้อ 17. ผู้ เป็นกรรมการของบริษัทไมจํ่าต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ 
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(2) พิจารณาและอนมุตัิงบการเงิน 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 

(4) เลอืกตั งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 

(5) แตง่ตั งผู้สอบบญัชี 

(6) กิจการอืนๆ 

 

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนังเป็นประธานทีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีทีประธานไม่อยูใ่น
ทีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าทีได้ ก็ให้ทีประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึงเป็นประธานในทีประชมุ 

 

กรรมการและอาํนาจกรรมการ 

 ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน โดยให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้
พิจารณาเลือกตั ง และให้คณะกรรมการเลือกตั งคณะกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธาน
กรรมการ  กรรมการผู้จดัการ และตําแหนง่อืนตามทีเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และคณะกรรมการของบริษัทจํานวนไม่น้อยกว่ากึง
หนึงของจํานวนกรรมการทั งหมดต้องมีถินทีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 

ข้อ 15. ให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั งกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึงหุ้นตอ่หนึงเสยีง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีมีอยู่ทั งหมดตาม (1) เลือกตั งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลซึงได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั งเป็นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั งในครั งนั น ในกรณีทีบุคคลซึงได้รับการเลือกตั งใน
ลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนั แตเ่กินกวา่จํานวนกรรมการทีจะพงึมีหรือจะพึงเลือกตั งในครั ง
นั น ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี ขาด 

 

ข้อ 16. บําเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทน ให้สดุแล้วแตที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะกําหนด 

 

ข้อ 17. ผู้ เป็นกรรมการของบริษัทไมจํ่าต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ 
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ข้อ 18. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปีทุกครั ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึง 
ในสาม โดยอตัราดงักล่าวถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจํานวนใกล้เคียง 
ทีสดุกบัสว่นหนึงในสาม 

 กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั น ให้จับสลากว่า
ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป ให้กรรมการคนทีอยูใ่นตําแหนง่นานทีสดุนั นเป็นผู้ออกจากตําแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตําแหน่ง
ไปนั นอาจจะเลอืกรับเข้าตําแหนง่อีกก็ได้ 

 

ข้อ 24. คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบจดัการกิจการทั งหลายทั งปวงของบริษัท และมีอํานาจหน้าทีดําเนินการ
ภายในขอบเขตของกฎหมาย  วตัถปุระสงค์   ข้อบงัคบัของบริษัท   และตามมติของทีประชุมผู้ ถือหุ้น และมีอํานาจกระทํา
การใดๆ ตามทีระบไุว้ในหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือทีเกียวข้องกบัการดงักลา่วนั น 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บคุคลหนึงหรือหลายคนปฏิบตัิงานอย่างใดอย่างหนึงแทนคณะกรรมการ 
ก็ได้ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือผูกพนับริษัท  ให้กรรมการสองท่านลงลายมือชือร่วมกันและประทบัตรา
สาํคญัของบริษัท และคณะกรรมการอาจกําหนดรายชือกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือผกูพนับริษัทได้ 

 

การสอบบัญชี 

ข้อ 38. ผู้สอบบญัชีให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแตง่ตั งผู้สอบบญัชีผู้ซึงออกไปนั นจะเลอืกกลบัเข้ามาดํารง
ตําแหนง่อีกก็ได้ 

 

ข้อ 39. ผู้สอบบญัชีควรได้คา่ตอบแทนเทา่ใดให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนด 

 

เงนิปันผลและเงนิสาํรอง 

ข้อ 44. ห้ามมิให้ประกาศอนญุาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของทีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการ  
กรณีทีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและโฆษณาคําบอกกลา่วการ
จ่ายเงินปันผลนั นในทางหนงัสอืพิมพ์ และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วภายในหนึงเดือนนบัแตม่ีมติเช่นวา่นั น 

 

ข้อ 45. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครั งคราวได้ เมือปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัท
มีกําไรพอสมควรทีจะกระทําเช่นนั นได้ และเมือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว
ตอ่ไป 
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ข้อ 46. เงินปันผลนั นให้แบง่ตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั เว้นแต่จะได้มีการกําหนดไว้เป็นอย่างอืน สําหรับหุ้น
บริุมสทิธิ 

 

ข้อ 47. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึงไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสทุธิประจําปี 
หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสาํรองนี จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน 

 นอกจากเงินสาํรองทีได้ระบไุว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอตอ่ทีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ลงมติจดัสรรเงินไว้เป็น
ทนุสาํรองอยา่งอืนตามทีเห็นสมควรเพือดําเนินกิจการของบริษัทก็ได้ 

 เมือบริษัทมีการปิดงบการเงินในงวดบญัชีครึงปีแรกและงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตเรียบร้อยแล้ว โดยปรากฏว่าบริษัทมีผลกําไร คณะกรรมการอาจจดัสรรเงินกําไรดงักลา่ว โดยถือว่าเป็นกําไร
สะสมทียังไม่ได้จัดสรร และนับเป็นเงินกองทุนตั งแต่วันแรกของงวดบัญชีครึงปีถัดไป และให้คณะกรรมการรายงานให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
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ข้อ 46. เงินปันผลนั นให้แบง่ตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั เว้นแต่จะได้มีการกําหนดไว้เป็นอย่างอืน สําหรับหุ้น
บริุมสทิธิ 

 

ข้อ 47. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึงไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสทุธิประจําปี 
หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสาํรองนี จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน 

 นอกจากเงินสาํรองทีได้ระบไุว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอตอ่ทีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ลงมติจดัสรรเงินไว้เป็น
ทนุสาํรองอยา่งอืนตามทีเห็นสมควรเพือดําเนินกิจการของบริษัทก็ได้ 

 เมือบริษัทมีการปิดงบการเงินในงวดบญัชีครึงปีแรกและงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตเรียบร้อยแล้ว โดยปรากฏว่าบริษัทมีผลกําไร คณะกรรมการอาจจดัสรรเงินกําไรดงักลา่ว โดยถือว่าเป็นกําไร
สะสมทียังไม่ได้จัดสรร และนับเป็นเงินกองทุนตั งแต่วันแรกของงวดบัญชีครึงปีถัดไป และให้คณะกรรมการรายงานให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 

 






 

แผนทีสถานทีประชุม 
 

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ  
เลขที 494 ถนนราชดาํริ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  

โทรศัพท์ 022541234 
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