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เลขที่ สนก. 7/2562 

 

   วนัท่ี 13 มีนาคม 2562 

 

เร่ือง ขอเรียนเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น ธนาคารเกียรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. รายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) พร้อมบาร์โค้ด (Barcode) ลงทะเบียนที่
ต้องน ามาในวนัประชมุ 

2. รายช่ือและประวตัิกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้
กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอกีวาระหนึง่ 

3. นิยามกรรมการอิสระท่ีธนาคารก าหนด 

4. ข้อมลูอตัราคา่ตอบแทนกรรมการ 

5. รายนามและประวตัิผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีของธนาคารและบริษัทยอ่ย 

6. รายนามและประวตักิรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉนัทะ 

7. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบยีน การมอบฉนัทะ การแสดงเอกสารหรือหลกัฐานก่อนเข้าร่วมประชมุ  
การออกเสยีงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. ขัน้ตอนการเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

9. ข้อบงัคบัของธนาคารเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

10. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 

12. ซองบริการธุรกิจตอบรับ 

 คณะกรรมการธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ใคร่ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ใน
วนัองัคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนน
ราชด าริ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของธนาคารส าหรับ
รอบปี 2561 ที่ผ่านมา  

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (1) ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีพิจารณา
รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบักิจการท่ีธนาคารได้ด าเนินการไปในระยะรอบปีที่ผา่นมา 

 
 

 

สารบัญ 

 

 หน้า 

หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  1-8 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1   รายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) พร้อมบาร์โค้ด (Barcode) ตามแนบ 

 ลงทะเบียนทีต้่องน ามาในวนัประชมุ  

สิง่ที่สง่มาด้วย 2 รายช่ือและประวตัิกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระและได้รับการเสนอช่ือ 9-22 

ให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่  

สิง่ที่สง่มาด้วย 3  นิยามกรรมการอิสระท่ีธนาคารก าหนด 23-24 

สิง่ที่สง่มาด้วย 4  ข้อมลูอตัราคา่ตอบแทนกรรมการ 25-28

สิง่ที่สง่มาด้วย 5   รายนามและประวตัิผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีของธนาคารและบริษัทยอ่ย 29-33

สิง่ที่สง่มาด้วย 6   รายนามและประวตักิรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉนัทะ 34-37

สิง่ที่สง่มาด้วย 7  ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบยีน การมอบฉนัทะ การแสดงเอกสารหรือหลกัฐาน 38-41

  ก่อนเข้าร่วมประชมุ การออกเสยีงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

สิง่ที่สง่มาด้วย 8  ขัน้ตอนการเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  42

สิง่ที่สง่มาด้วย 9  ข้อบงัคบัของธนาคารเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 43-47

สิง่ที่สง่มาด้วย 10 แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 48

สิง่ที่สง่มาด้วย 11 หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ตามแนบ 

สิง่ที่สง่มาด้วย 12 ซองบริการธุรกิจตอบรับ ตามแนบ 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่ : 
ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 
โทรศพัท์  0-2495-1021-2   
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ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะรับทราบผลการด าเนินงานของธนาคารส าหรับรอบปี 
2561 ที่จะน าเสนอในวนัประชมุ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (2) ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีพิจารณา
และอนมุตัิงบการเงินของธนาคาร  

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนมุตังิบการเงินของธนาคารส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 ซึง่แสดงอยูใ่นรายงานประจ าปี 2561 ของธนาคาร (สิง่ที่สง่มาด้วย 1) โดย
งบการเงินดงักลา่วผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ากดั และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

สนิทรัพย์รวม  295,136,913,265 บาท 306,329,498,481 บาท  

หนีส้นิรวม 254,711,066,851 บาท   263,988,937,664 บาท 

รายได้รวม 15,806,654,416 บาท   18,103,069,394 บาท 

ก าไรสทุธิ* 5,574,339,077 บาท  6,041,982,609 บาท 

ก าไรตอ่หุ้น 6.58  บาท 7.14 บาท 

* ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 

 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2561  

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (3) ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาจดัสรรเงิน
ก าไร ข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 45 ก าหนดวา่คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการวา่ธนาคารมีก าไรพอสมควรท่ีจะ
กระท าเช่นนัน้ได้ และเมื่อได้จา่ยเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการ
ประชมุคราวตอ่ไป และข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 47 ก าหนดวา่ธนาคารต้องจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 
ของทนุจดทะเบียน โดยนอกจากเงินส ารองข้างต้นแล้ว คณะกรรมการธนาคารอาจเสนอตอ่
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ลงมตจิดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารองอยา่งอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อด าเนิน
กิจการของธนาคารก็ได้ 
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2561 ที่จะน าเสนอในวนัประชมุ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (2) ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีพิจารณา
และอนมุตัิงบการเงินของธนาคาร  

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนมุตังิบการเงินของธนาคารส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 ซึง่แสดงอยูใ่นรายงานประจ าปี 2561 ของธนาคาร (สิง่ที่สง่มาด้วย 1) โดย
งบการเงินดงักลา่วผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ากดั และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

สนิทรัพย์รวม  295,136,913,265 บาท 306,329,498,481 บาท  

หนีส้นิรวม 254,711,066,851 บาท   263,988,937,664 บาท 

รายได้รวม 15,806,654,416 บาท   18,103,069,394 บาท 

ก าไรสทุธิ* 5,574,339,077 บาท  6,041,982,609 บาท 

ก าไรตอ่หุ้น 6.58  บาท 7.14 บาท 

* ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 

 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2561  

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (3) ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาจดัสรรเงิน
ก าไร ข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 45 ก าหนดวา่คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการวา่ธนาคารมีก าไรพอสมควรท่ีจะ
กระท าเช่นนัน้ได้ และเมื่อได้จา่ยเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการ
ประชมุคราวตอ่ไป และข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 47 ก าหนดวา่ธนาคารต้องจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 
ของทนุจดทะเบียน โดยนอกจากเงินส ารองข้างต้นแล้ว คณะกรรมการธนาคารอาจเสนอตอ่
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ลงมตจิดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารองอยา่งอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อด าเนิน
กิจการของธนาคารก็ได้ 
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 นอกจากนี ้ธนาคารยงัมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลจากก าไรของงบการเงินของธนาคาร โดย
การจา่ยเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ คณะกรรมการธนาคาร
สามารถพจิารณาจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลได้ เมื่อเห็นวา่ธนาคารมีก าไรสมควรท่ีจะท า
เช่นนัน้ และรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป ซึง่ในการพิจารณา
จ่ายเงินปันผล ธนาคารจะค านงึถึงผลประกอบการ ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 
การกนัเงินส ารอง และระดบัความเพยีงพอของเงินกองทนุของธนาคาร ซึง่ครอบคลมุ
แผนการด าเนินธุรกิจ ความเสีย่งของธุรกิจของธนาคาร และผลกระทบทัง้ก่อนและหลงัการ
จ่ายเงินปันผล รวมถึงเป็นไปตามที่กฎหมายและประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย
ก าหนด 

ความเห็นของคณะกรรมการ  ธนาคารมีทนุจดทะเบียนจ านวน 8,467,511,090 บาท และธนาคารได้จดัสรรก าไรเป็นทนุ
ส ารองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจ านวน 852,337,268 บาท ครบตามที่ข้อบงัคบัของธนาคาร
ก าหนดไว้ ธนาคารจึงไมต้่องจดัสรรก าไรไว้เป็นทนุส ารองเพิ่มเติมตามกฎหมายในงวดนีอ้กี 

ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ธนาคารมีก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
และงบการเงินรวม (สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) จ านวน 5,574,339,077 บาท และ 
6,041,982,609 บาทตามล าดบั คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชมุผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 5.00 
บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 4,233,727,545 บาท (ค านวณจากจ านวนหุ้น ณ วนัท่ี 21 
กมุภาพนัธ์ 2562 จ านวน 846,751,109 หุ้น) คิดเป็นอตัราการจา่ยเงินปันผลร้อยละ 75.95 
ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นอตัราการจา่ยเงินปันผลร้อยละ 70.07 
ของก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมประจ าปี 2561  

เนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นไปแล้วในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
1,693,474,218 บาท เมื่อวนัท่ี 21 กนัยายน 2561 ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการธนาคาร 
ครัง้ที่ 9/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 23 สงิหาคม 2561 ดงันัน้หากทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นีอ้นมุตัิ
การจา่ยเงินปันผลส าหรับปี 2561 ในอตัราที่เสนอข้างต้น ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลคงเหลอื
ในงวดนีใ้นอตัราหุ้นละ 3.00 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้
ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 และก าหนดจา่ยเงิน
ปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 

ในการพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลข้างต้น ธนาคารได้ค านึงถึงผลประกอบการ ระดบัของ
เงินส ารอง ความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งครอบคลมุแผนการด าเนินธุรกิจ  
ความเสีย่งของธรุกิจ และผลกระทบทัง้ก่อนและหลงัการจ่ายเงินปันผล รวมถึงความสามารถ
ของธนาคารในการทยอยเพิ่มระดับของเ งินส ารองและเ งินกองทุนของธนาคาร 
ความสามารถในการหารายได้ในอนาคต การขยายธุรกิจ และผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในระยะ
ยาวประกอบ ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร 
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ทัง้นี ้ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นการจา่ยจากก าไรสทุธิและก าไรสะสมที่เสยีภาษีเงินได้นิติ
บคุคลในอตัราร้อยละ 20 ซึง่ผู้ รับเงินปันผลที่เป็นบคุคลธรรมดาจะได้รับเครดติภาษีเงินปัน
ผลในอตัราเทา่กบั 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับตามมาตรา 47 ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากร 

ตารางเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล 

รายละเอียด ปี 2560 ปี 2561 

1. ก าไรสทุธิจากงบการเงินรวม (1) (บาท) 5,736,868,968 6,041,982,609 

2.  จ านวนหุ้น (หุ้น) 

     2.1  จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 

846,708,309 

 

846,737,109 

     2.2  จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผลประจ าปี 846,736,209 846,751,109 (2) 

3.  เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท)   

     3.1  เงินปันผลระหวา่งกาล  2.00 2.00 

     3.2  เงินปันผลประจ าปี 5.00 5.00 

4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 4,233,625,245 4,233,727,545 

5.  สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 73.80 70.07 

(1) ก ำไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 
(2) จ ำนวนหุน้ ณ วนัที ่21 กมุภำพนัธ์ 2562 
 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (4) ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการ
แทนกรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ และข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 18 ก าหนด
วา่ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่อยา่งน้อย
จ านวนหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการแบง่ออกให้
เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้กรรมการออกโดยจ านวนใกล้เคยีงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม ซึง่
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ไปนัน้อาจจะได้รับเลอืกให้กลบัเข้ารับต าแหนง่อีกได้ โดย
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั
สลากวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออก
จากต าแหนง่กรรมการ ซึง่สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

ความเห็นของคณะกรรมการ    ปัจจบุนัธนาคารมกีรรมการทัง้สิน้ 12 ทา่น ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
จึงมกีรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 ทา่น ได้แก่  
1. นายสพุล วธันเวคิน กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

   2.  นางดยันา  บนุนาค  กรรมการอิสระ 
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ทัง้นี ้ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นการจา่ยจากก าไรสทุธิและก าไรสะสมที่เสยีภาษีเงินได้นิติ
บคุคลในอตัราร้อยละ 20 ซึง่ผู้ รับเงินปันผลที่เป็นบคุคลธรรมดาจะได้รับเครดติภาษีเงินปัน
ผลในอตัราเทา่กบั 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับตามมาตรา 47 ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากร 

ตารางเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล 

รายละเอียด ปี 2560 ปี 2561 

1. ก าไรสทุธิจากงบการเงินรวม (1) (บาท) 5,736,868,968 6,041,982,609 

2.  จ านวนหุ้น (หุ้น) 

     2.1  จ านวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 

846,708,309 

 

846,737,109 

     2.2  จ านวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจ าปี 846,736,209 846,751,109 (2) 

3.  เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท)   

     3.1  เงินปันผลระหวา่งกาล  2.00 2.00 

     3.2  เงินปันผลประจ าปี 5.00 5.00 

4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 4,233,625,245 4,233,727,545 

5.  สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 73.80 70.07 

(1) ก ำไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 
(2) จ ำนวนหุน้ ณ วนัที ่21 กมุภำพนัธ์ 2562 
 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (4) ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการ
แทนกรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ และข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 18 ก าหนด
วา่ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่อยา่งน้อย
จ านวนหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการแบง่ออกให้
เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้กรรมการออกโดยจ านวนใกล้เคยีงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม ซึง่
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ไปนัน้อาจจะได้รับเลอืกให้กลบัเข้ารับต าแหนง่อีกได้ โดย
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั
สลากวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออก
จากต าแหนง่กรรมการ ซึง่สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

ความเห็นของคณะกรรมการ    ปัจจบุนัธนาคารมกีรรมการทัง้สิน้ 12 ทา่น ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
จึงมกีรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 ทา่น ได้แก่  
1. นายสพุล วธันเวคิน กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

   2.  นางดยันา  บนุนาค  กรรมการอิสระ 
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3. นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ กรรมการอิสระ 
4.  นางสาวฐิตินนัท์   วธันเวคิน กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

ธนาคารได้ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นในการเสนอช่ือบคุคลที่เห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเข้ารับ
การเลอืกตัง้เป็นกรรมการของธนาคารโดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร อยา่งไรก็ด ี
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของธนาคาร  

คณะกรรมการธนาคารซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีมีสว่นเก่ียวข้องได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนที่ได้พิจารณาถงึความเหมาะสมที่จะ
เป็นประโยชน์แก่การด าเนินงานของธนาคารและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ธนาคารตาม Board Skill Matrix แล้วเห็นวา่กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้างต้นเป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วน ไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามบทบญัญตัิแหง่กฎหมาย
ที่มีผลบงัคบัใช้กบัธนาคารในปัจจบุนั เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในธุรกิจทีเ่ก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของธนาคาร ตลอดจนมีผลงานในการร่วมบริหาร
กิจการของธนาคาร มีความรับผิดชอบ และปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงัและ
ซื่อสตัย์สจุริตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหนง่อยูเ่ดิม อีกทัง้คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทนได้พจิารณาฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) ที่เปิดเผยบน
เว็บไซต์ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยแล้วเห็นว่ายงัไมม่ีผู้ที่มีคณุสมบตัิ
และประสบการณ์เหมาะสมที่จะทดแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระได้ ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นจงึสมควรเลอืกตัง้กรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระกลบัเข้า
ด ารงต าแหนง่กรรมการของธนาคารอีกวาระหนึง่ 

หากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหนง่
ตามวาระตามทีเ่สนอข้างต้น คณะกรรมการธนาคารจะประกอบด้วยกรรมการจ านวน 
12 ทา่นดงันี ้

1.  นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการ/ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  
2. นางดยันา บนุนาค กรรมการ/ กรรมการอิสระ 
3.  นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ กรรมการ/ กรรมการอิสระ 
4. นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ กรรมการ/ กรรมการอิสระ 
5. นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ กรรมการ/ กรรมการอิสระ 
6. นายธานินทร์ จิระสนุทร กรรมการ/ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
7. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ กรรมการ/ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
8.     ศ.ดร.อญัญา  ขนัธวิทย์ กรรมการ/ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
9. นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการ/ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  
10. นางสาวฐิตินนัท์  วธันเวคิน กรรมการ/ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
11. นายสรุพล กลุศิริ กรรมการ/ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
12. นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ กรรมการ/ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
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ทัง้นี ้กรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

(ประวตัิกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้
กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารก าหนดมี
รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 และ 3 ตามล าดบั) 

 

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 16 ก าหนดวา่บ าเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทนให้สดุแล้วแต่
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนด 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรที่จะอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับ
กลุม่ธนาคารพาณิชย์ที่อยูใ่นระดบัเดียวกนั รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทัง้ได้พิจารณาถึง
อตัราค่าตอบแทนและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้
คณุคา่ตอ่ความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการในการช่วย
ให้ธนาคารและกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร (“กลุม่ธุรกิจฯ”) ประสบความส าเร็จและ
ด าเนินธุรกิจได้อย่างยัง่ยืน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจ่ายบ าเหน็จ
กรรมการส าหรับการด าเนินงานในปี 2561 ให้แก่กรรมการที่มิใช่พนกังานของธนาคารหรือ
บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ จ านวน 11 ท่าน รวมเป็นบ าเหน็จส าหรับกรรมการที่มิใช่พนกังานของ
ธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ทัง้สิน้จ านวน 16,575,000 บาท 

นอกจากนี ้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่มิใช่พนกังาน
ของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ประจ าปี 2562 (ไม่รวมบ าเหน็จกรรมการ) จ านวนไม่
เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวจะรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม 
ค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร และสิทธิประโยชน์โดยทัว่ไป เช่น ค่าเบีย้ประกนัชีวิตและค่าเบีย้
ประกนัสขุภาพกลุม่ 

ในสว่นของบ าเหน็จกรรมการ คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุตัิบ าเหน็จกรรมการส าหรับการด าเนินงานในช่วงปี 2562 อีก
ครัง้หนึ่ง เพื่อให้บ าเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการธนาคารและผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงของธนาคาร 
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ทัง้นี ้กรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

(ประวตัิกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้
กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารก าหนดมี
รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 และ 3 ตามล าดบั) 

 

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 16 ก าหนดวา่บ าเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทนให้สดุแล้วแต่
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนด 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรที่จะอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับ
กลุม่ธนาคารพาณิชย์ที่อยูใ่นระดบัเดียวกนั รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทัง้ได้พิจารณาถึง
อตัราค่าตอบแทนและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้
คณุคา่ตอ่ความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการในการช่วย
ให้ธนาคารและกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร (“กลุม่ธุรกิจฯ”) ประสบความส าเร็จและ
ด าเนินธุรกิจได้อย่างยัง่ยืน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจ่ายบ าเหน็จ
กรรมการส าหรับการด าเนินงานในปี 2561 ให้แก่กรรมการที่มิใช่พนกังานของธนาคารหรือ
บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ จ านวน 11 ท่าน รวมเป็นบ าเหน็จส าหรับกรรมการท่ีมิใช่พนกังานของ
ธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ทัง้สิน้จ านวน 16,575,000 บาท 

นอกจากนี ้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีมิใช่พนกังาน
ของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ประจ าปี 2562 (ไม่รวมบ าเหน็จกรรมการ) จ านวนไม่
เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวจะรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม 
ค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร และสิทธิประโยชน์โดยทัว่ไป เช่น ค่าเบีย้ประกนัชีวิตและค่าเบีย้
ประกนัสขุภาพกลุม่ 

ในสว่นของบ าเหน็จกรรมการ คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
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ครัง้หนึ่ง เพื่อให้บ าเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการธนาคารและผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงของธนาคาร 
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ทัง้นี ้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึง่ได้รับเงินเดือนประจ าจากธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ใน
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ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

 ธนาคารขอเรียนว่าธนาคารได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2562 (Record Date) ในวนัที่ 8 มีนาคม 2562 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่ว 
ส าหรับผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่ประสงค์จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นหรือกรรมการอิสระของธนาคาร (ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 6) เป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะเพื่อเข้าร่วมประชมุแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบมานี ้(สิ่งที่สง่มา
ด้วย 11) และสง่หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วให้ธนาคารก่อนเร่ิมการประชมุ 
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 ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะแบบทัว่ไป สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. ซึ่งธนาคารได้เผยแพร่
อยู่บนเว็บไซต์ของธนาคาร (http://www.kiatnakinphatra.com) หรือในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ 
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ได้ โดยดาวน์โหลด
จากเว็บไซต์ของธนาคาร และสามารถเรียกดหูนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของธนาคารได้
ตัง้แต่วนัที่ 22 มีนาคม 2562 หากผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัหรือค าถามที่เก่ียวข้องกับระเบียบวาระการประชุมสามารถส่งค าถาม
ลว่งหน้ามายงัธนาคารท่ีอีเมล์ corporate_secretary@kiatnakin.co.th หรือสง่ตามที่อยูข่องธนาคาร 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (นายสพุล   วธันเวคิน)  

 ประธานกรรมการ 

 

หมายเหต:ุ ธนาคารมิได้แจกของช าร่วยในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  

 

ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 

โทรศพัท์   0-2495-1021-2 
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ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระ 
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ (1) 
 
ชื่อ-นามสกุล นายสพุล   วธันเวคิน 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนั ประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
อายุ 64 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา -  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (นกับริหาร) 

   สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-  นิติศาสตรบณัฑิต 
   มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -  Chairman Dinner (2018) หวัข้อ “Social  Responsibilities in Action” 
    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-  Chairman Dinner (2017) 
    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-  Family Business Club Event (3/2017) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  สมัมนา SET 100 ผนกึก าลงัประชารัฐ (2016) 
   ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
-  Risk Management Program for Corporate Leader (RCL 3/2016) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-  CG Forum 4/2015 - Thailand CG Forum “Governance as a Driving Force  for Business  
   Sustainability” 
   ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
-  Director Certification Program Update (DCPU 1/2014) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  CG Forum 2/2014 Corporate Governance in the Perspective of Investors  
   ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
-  Chairman Forum 1/2013 Meeting the AEC Challenge : Role of the Chairman  
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  CG Forum 3/2013 Conflict of Interest: Fighting Abusive RPT  
   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 
๔
%
%
%
%
%
%
5
5
5
5
5
5
5
5
5 
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การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
(ต่อ)  

-  Chairman Forum 2/2013  บทบาทของประธานกรรมการในการสง่เสริมจริยธรรมในการด าเนนิธุรกิจ  
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2011) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  การปฎิรูปสถาบนัการเงินไทย: จากปัจจบุนัสูอ่นาคต  (Special Seminar 1/2010) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  The 5th SEACEN / ABAC / ABA / PECC Public Private Dialogue for the Asia Pacific Region (2009)  
   The South East Asia Central Bank Research and Training Center ประเทศมาเลเซีย 
-  การสมัมนาเพื่อการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน  
   Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (2007)  
   สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย  
-  Leadership, Strategic Growth and Change (2006) 
   สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-  Organizing and Managing Strategic Alliances for Success and Profit (2006) 
   สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-  Director Certification Program (DCP 76/2006) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  Director Accreditation Program (DAP 56/2006) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  Orchestrating Winning Performance (2005)  
   IMD International ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
-  Board & CEO Assessment (2003) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  The Role of the Chairman Program (RCP 1/2000) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 9 กมุภาพนัธ์ 2517 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 45 ปี 2 เดือน 
การถอืหุ้นในธนาคาร 
(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 

13,676,850 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 1.62 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
(การถือหุ้นในธนาคารรวมจ านวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

1 แห่ง คอื 
2547 - ปัจจบุนั 

 
กรรมการ บมจ. ดิเอราวณั กรุ๊ป 

 
บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 
 
 

3 แห่ง คอื 
2560 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 
2533 - ปัจจบุนั 

 
กรรมการ* 
กรรมการ*  
ประธานกรรมการ  

 
บริษัท น า้ตาลตะวนัออก จ ากดั 
บริษัท รวมวรรธนะ จ ากดั 
บริษัท บีโอที ลสี (ประเทศไทย) จ ากดั 
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-  Director Accreditation Program (DAP 56/2006) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  Orchestrating Winning Performance (2005)  
   IMD International ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
-  Board & CEO Assessment (2003) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  The Role of the Chairman Program (RCP 1/2000) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 9 กมุภาพนัธ์ 2517 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 45 ปี 2 เดือน 
การถอืหุ้นในธนาคาร 
(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 

13,676,850 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 1.62 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
(การถือหุ้นในธนาคารรวมจ านวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

1 แห่ง คอื 
2547 - ปัจจบุนั 

 
กรรมการ บมจ. ดิเอราวณั กรุ๊ป 

 
บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 
 
 

3 แห่ง คอื 
2560 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 
2533 - ปัจจบุนั 

 
กรรมการ* 
กรรมการ*  
ประธานกรรมการ  

 
บริษัท น า้ตาลตะวนัออก จ ากดั 
บริษัท รวมวรรธนะ จ ากดั 
บริษัท บีโอที ลสี (ประเทศไทย) จ ากดั 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของธนาคารที่
อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ไมม่ี 

ประสบการณ์การท างาน 
 

2550 - 2553 
 
 
2548 - 2550 
2542 - 2554 
2532 - 2552 
2532 - 2552 
2540 - 2552 
2543 - 2548 
2542 - 2548 
2534 - 2543 
2525 - 2534 
2529 - 2542 
2517 – 2529 

กรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
หุ้นสว่น 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการรองผู้จดัการ      
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการ          

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
 
 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั 
บริษัท พรรพพณิช จ ากดั 
บริษัท บ้านถลาง จ ากดั 
ห้างหุ้นสว่นจ ากดั มหชน 
บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท อมัรินทร์พลาซา่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
บริษัท อมัรินทร์พลาซา่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน จ ากดั 
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน จ ากดั 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร 14 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ 14 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 13 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ 12 ครัง้ 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561   1 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ   1 ครัง้ 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ 
 
 
 

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายสพุล วธันเวคิน เป็นผู้มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้
ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง
แล้ว   

*  หมายถงึ กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
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กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ (2) 
 

ชื่อ-นามสกุล นางดยันา บนุนาค  
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ 67 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา -  Master of Business Administration 

   University of Texas, Austin, U.S.A. 
-  เศรษฐศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -  Audit Committee Forum หวัข้อ “Upcoming Financial Reporting Standards  
   (TFRS 9, 15 and 16): Major Changes of Financial Reporting” (2018) 
   KPMG In Thailand 
-  Bangkok Fin Tech Fair 2018: SME and Consumer Financial Solutions 
   ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
-  สมัมนา Cyber Resilience Leadership (2017) 
   ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
-  Independent Director Forum 2017 หวัข้อ “Updated COSO Enterprise Risk Management:   
   Integrating with Strategy and Performance” 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  Advance Audit Committee Program (AACP 25/2017) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  Director Certification Program Update (DCPU 5/2015) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 4/2015) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 4/2013) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 11/2011 
   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.)  
-  Role of the Compensation Committee (RCC 11/2010) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   
-  Director Certification Program (DCP 2/2000) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
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-  หลกัสตูรอบรมด้านกฎหมายและจรรยาบรรณผู้จดัการกองทนุ รุ่นท่ี 1/2539, ทบทวน รุ่นท่ี  
   7/2548, ทบทวน รุ่นท่ี 11 (2/2550) และทบทวน รุ่นท่ี 15 (2/2552)   
   สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 23 เมษายน 2558 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี 
การถอืหุ้นในธนาคาร 
(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 

ไมมี่ 
(การถือหุ้นในธนาคารรวมจ านวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมมี่   

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 
 
 
 

4 แห่ง    
ก.ค.2561- ปัจจบุนั กรรมการ* บริษัท เอ็ดดวูิชัน่ จ ากดั 
2557 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการก ากบัและ

ตรวจสอบ 
บริษัท ไทยสมทุรประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ไทยสมทุรประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 

2555 - ปัจจบุนั  
 

ที่ปรึกษาอธิการบด ี
รองประธานคณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการ* บริษัท รักษาความปลอดภยับหุลนับรีุ 
จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่
แข่งขัน/ เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของ
ธนาคารที่อาจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมมี่   

ประสบการณ์การท างาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2558 – 2561 อนกุรรมการการลงทนุ กองทนุการออมแหง่ชาต ิ
ก.พ. - เม.ย. 2559  
 

กรรมการในคณะกรรมการบรูณาการ 
ระบบบ าเหน็จบ านาญ 

กระทรวงการคลงั 
 

2555 - 2560 
 
 

กรรมการพิจารณาก าหนดแนวทางการ
ก ากบัการลงทนุประกอบธุรกิจอืน่ของ
บริษัทประกนัภยั 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
และสง่เสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) 

2555 - 2560 
 
 

กรรมการพิจารณาร่างประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัและสง่เสริม 
การประกอบธุรกิจประกนัภยั  

ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
และสง่เสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) 

2558 - 2559 
 

กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
 

การไฟฟา้นครหลวง 
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กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ (2) 
 

ช่ือ-นามสกุล นางดยันา บนุนาค  
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ 67 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา -  Master of Business Administration 

   University of Texas, Austin, U.S.A. 
-  เศรษฐศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -  Audit Committee Forum หวัข้อ “Upcoming Financial Reporting Standards  
   (TFRS 9, 15 and 16): Major Changes of Financial Reporting” (2018) 
   KPMG In Thailand 
-  Bangkok Fin Tech Fair 2018: SME and Consumer Financial Solutions 
   ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
-  สมัมนา Cyber Resilience Leadership (2017) 
   ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
-  Independent Director Forum 2017 หวัข้อ “Updated COSO Enterprise Risk Management:   
   Integrating with Strategy and Performance” 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  Advance Audit Committee Program (AACP 25/2017) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  Director Certification Program Update (DCPU 5/2015) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 4/2015) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 4/2013) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 11/2011 
   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.)  
-  Role of the Compensation Committee (RCC 11/2010) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   
-  Director Certification Program (DCP 2/2000) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
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-  หลกัสตูรอบรมด้านกฎหมายและจรรยาบรรณผู้จดัการกองทนุ รุ่นท่ี 1/2539, ทบทวน รุ่นท่ี  
   7/2548, ทบทวน รุ่นท่ี 11 (2/2550) และทบทวน รุ่นท่ี 15 (2/2552)   
   สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 23 เมษายน 2558 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี 
การถอืหุ้นในธนาคาร 
(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 

ไมม่ี 
(การถือหุ้นในธนาคารรวมจ านวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมม่ี   

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 
 
 
 

4 แห่ง    
ก.ค.2561- ปัจจบุนั กรรมการ* บริษัท เอ็ดดวูิชัน่ จ ากดั 
2557 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการก ากบัและ

ตรวจสอบ 
บริษัท ไทยสมทุรประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ไทยสมทุรประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 

2555 - ปัจจบุนั  
 

ที่ปรึกษาอธิการบด ี
รองประธานคณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการ* บริษัท รักษาความปลอดภยับหุลนับรีุ 
จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่
แข่งขัน/ เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของ
ธนาคารที่อาจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมม่ี   

ประสบการณ์การท างาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2558 – 2561 อนกุรรมการการลงทนุ กองทนุการออมแหง่ชาต ิ
ก.พ. - เม.ย. 2559  
 

กรรมการในคณะกรรมการบรูณาการ 
ระบบบ าเหน็จบ านาญ 

กระทรวงการคลงั 
 

2555 - 2560 
 
 

กรรมการพิจารณาก าหนดแนวทางการ
ก ากบัการลงทนุประกอบธุรกิจอืน่ของ
บริษัทประกนัภยั 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
และสง่เสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) 

2555 - 2560 
 
 

กรรมการพิจารณาร่างประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัและสง่เสริม 
การประกอบธุรกิจประกนัภยั  

ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
และสง่เสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) 

2558 - 2559 
 

กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
 

การไฟฟา้นครหลวง 
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ประสบการณ์การท างาน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ค. - พ.ย. 2557 กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

การไฟฟา้นครหลวง 
 

2552 - 2557 
 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

2553 - 2557 ประธานคณะกรรมการวินยับคุลากร 
ในธุรกิจตลาดทนุ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2555 - 2556 ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารหนีแ้ละศกุกู 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2555 - 2556 
 
 
 

ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารอนพุนัธ์หรือที่มอีนพุนัธ์
แฝงหรือตราสารที่ซบัซ้อน 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

2553 - 2556 
 
 

คณะท างานพิจารณาหลกัเกณฑ์การ
ยอมรับสมาคมที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ
หลกัทรัพย์เป็นองค์กรก ากบัดแูลตนเอง 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2553 - 2555 
 
 

ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารหนี ้

ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2553 - 2555 
 

ประธานอนกุรรมการพจิารณาหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทศกุกู 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2553 - 2555 
 

ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารทนุ และการบริหารกิจการ
ที่ออกหลกัทรัพย์ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

2553 - 2555 
 
 

ประธานอนกุรรมการพจิารณาหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารอนพุนัธ์หรือทีม่ีอนพุนัธ์แฝง 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

2553 - 2555 กรรมการ บริษัท ไทยสมทุรประกนัชีวติ จ ากดั 
2550 - 2553 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไทยสมทุรประกนัชีวติ จ ากดั 
2549 - 2553 ประธานคณะกรรมการวินยั ส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
2551 - 2552 คณะกรรมการแนวปฎิบตัิทีด่ีในการ

พิจารณาคา่ตอบแทน 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

15 
 

 

ประสบการณ์การท างาน (ต่อ) 2543 - 2545 กรรมการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 2537 - 2539 นายกสมาคม สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
 2535 - 2549 กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  

กสกิรไทย จ ากดั 
 2520 - 2535 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ภทัรธนกิจ 

จ ากดั 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร 14 ครัง้   เข้าร่วมประชมุ 14 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 13  ครัง้   เข้าร่วมประชมุ 13 ครัง้ 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2661   1  ครัง้   เข้าร่วมประชมุ   1 ครัง้ 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ 
 
 

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านางดยันา บนุนาค เป็นผู้ มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้
ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง
แล้ว  

 
ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 

การถอืหุ้นในธนาคาร 
  - จ านวนหุ้น (หุ้น) 
  - สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด (ร้อยละ) 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ระบุการมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี ้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ 
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
(1)  เป็น / ไมเ่ป็น กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง  หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

 
 

ไม่เป็น 
(2)  เป็น / ไมเ่ป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
(3)  มี / ไมม่ี ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ  
      (เช่น การซือ้/ ขายวตัถดุิบ/ สนิค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการด้วย  

 
ไม่ม ี

 

 * หมายถงึ  กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 

14



14 
 

 

ประสบการณ์การท างาน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ค. - พ.ย. 2557 กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

การไฟฟา้นครหลวง 
 

2552 - 2557 
 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

2553 - 2557 ประธานคณะกรรมการวินยับคุลากร 
ในธุรกิจตลาดทนุ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2555 - 2556 ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารหนีแ้ละศกุกู 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2555 - 2556 
 
 
 

ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารอนพุนัธ์หรือที่มอีนพุนัธ์
แฝงหรือตราสารท่ีซบัซ้อน 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

2553 - 2556 
 
 

คณะท างานพิจารณาหลกัเกณฑ์การ
ยอมรับสมาคมที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ
หลกัทรัพย์เป็นองค์กรก ากบัดแูลตนเอง 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2553 - 2555 
 
 

ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารหนี ้

ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2553 - 2555 
 

ประธานอนกุรรมการพจิารณาหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทศกุกู 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2553 - 2555 
 

ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารทนุ และการบริหารกิจการ
ที่ออกหลกัทรัพย์ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

2553 - 2555 
 
 

ประธานอนกุรรมการพจิารณาหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารอนพุนัธ์หรือทีม่ีอนพุนัธ์แฝง 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

2553 - 2555 กรรมการ บริษัท ไทยสมทุรประกนัชีวติ จ ากดั 
2550 - 2553 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไทยสมทุรประกนัชีวติ จ ากดั 
2549 - 2553 ประธานคณะกรรมการวินยั ส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
2551 - 2552 คณะกรรมการแนวปฎิบตัิทีด่ีในการ

พิจารณาคา่ตอบแทน 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
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ประสบการณ์การท างาน (ต่อ) 2543 - 2545 กรรมการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 2537 - 2539 นายกสมาคม สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
 2535 - 2549 กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  

กสกิรไทย จ ากดั 
 2520 - 2535 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ภทัรธนกิจ 

จ ากดั 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร 14 ครัง้   เข้าร่วมประชมุ 14 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 13  ครัง้   เข้าร่วมประชมุ 13 ครัง้ 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2661   1  ครัง้   เข้าร่วมประชมุ   1 ครัง้ 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ 
 
 

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านางดยันา บนุนาค เป็นผู้มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้
ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง
แล้ว  

 
ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 

การถอืหุ้นในธนาคาร 
  - จ านวนหุ้น (หุ้น) 
  - สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด (ร้อยละ) 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ระบุการมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี ้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ 
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
(1)  เป็น / ไมเ่ป็น กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง  หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

 
 

ไม่เป็น 
(2)  เป็น / ไมเ่ป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
(3)  มี / ไมม่ี ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ  
      (เช่น การซือ้/ ขายวตัถดุิบ/ สนิค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการด้วย  

 
ไม่ม ี

 

 * หมายถงึ  กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
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กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ (3) 
 

ชื่อ-นามสกุล นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

อายุ 70 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา -  Master’s in Marketing (Certificate Program) 

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ศิลปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์) 

 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  สมัมนา IOD Director Briefing 1/2018 หวัข้อ “Burning Issues Directors Need to Hear in  
   the Year of the Dog” 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-  Bangkok Fin Tech Fair 2018: SME and Consumer Financial Solutions 
   ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
-  IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 9/2018) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-  สมัมนา Director Briefing 1/2018 หวัข้อ “Start Less, Finish More: Building Strategic    

Agility with Objectives and Key Results” 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-  สมัมนา Cyber Resilience Leadership (2017) 
   ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
-  Independent Director Forum (2017) หวัข้อ “Update COSO Enterprise Risk Management:    

Integrating with Strategy and Performance”  
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-  Boards that Make a Difference (BMD 4/2017) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  งานประชมุเสวนาระดบักรรมการ เร่ือง Nomination Committee Best Practice Guideline (1/2017)  
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  Audit Committee Forum เร่ือง The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical 

Culture Oversight (1/2017) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
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การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  งานประชมุเสวนาระดบักรรมการ เร่ือง Corporate Governance Code (2016) 
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

-  Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 10/2015) 
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

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

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

-  Financial Institutions Governance Program (FGP 2013) 
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

-  CG Forum  4/2013 “The Updated COSO’s 2013 Integrated Internal Control:  
   What the Board and Managements Should Do” 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

-  The 2nd National Director Conference 2013 "Board Leadership Evolution"   
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 1/2011) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   
-  Financial Institutes Reform in Thailand from Present to the Future (2010)  
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

-  Economy After the Crisis (2010)        
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย      

-  The Board's Role on Fraud Prevention and Detection (2010) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย      
-  Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 5/2009) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย      
-  Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR 7/2009) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย           
-  Monitoring Fraud Risk Management (MFM 1/2009) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย          
-  Board and Director Performance Evaluation (R-WS workshop 2/2008) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย                
-  การสมัมนาเพื่อการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน   
   Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (2007) 
   สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย  
-  Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย      
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กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ (3) 
 

ช่ือ-นามสกุล นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

อายุ 70 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา -  Master’s in Marketing (Certificate Program) 

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ศิลปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์) 

 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  สมัมนา IOD Director Briefing 1/2018 หวัข้อ “Burning Issues Directors Need to Hear in  
   the Year of the Dog” 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-  Bangkok Fin Tech Fair 2018: SME and Consumer Financial Solutions 
   ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
-  IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 9/2018) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-  สมัมนา Director Briefing 1/2018 หวัข้อ “Start Less, Finish More: Building Strategic    

Agility with Objectives and Key Results” 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-  สมัมนา Cyber Resilience Leadership (2017) 
   ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
-  Independent Director Forum (2017) หวัข้อ “Update COSO Enterprise Risk Management:    

Integrating with Strategy and Performance”  
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-  Boards that Make a Difference (BMD 4/2017) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  งานประชมุเสวนาระดบักรรมการ เร่ือง Nomination Committee Best Practice Guideline (1/2017)  
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  Audit Committee Forum เร่ือง The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical 

Culture Oversight (1/2017) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 

 

17 
 

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  งานประชมุเสวนาระดบักรรมการ เร่ือง Corporate Governance Code (2016) 
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

-  Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 10/2015) 
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

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

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

-  Financial Institutions Governance Program (FGP 2013) 
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

-  CG Forum  4/2013 “The Updated COSO’s 2013 Integrated Internal Control:  
   What the Board and Managements Should Do” 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

-  The 2nd National Director Conference 2013 "Board Leadership Evolution"   
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 1/2011) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   
-  Financial Institutes Reform in Thailand from Present to the Future (2010)  
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

-  Economy After the Crisis (2010)        
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย      

-  The Board's Role on Fraud Prevention and Detection (2010) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย      
-  Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 5/2009) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย      
-  Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR 7/2009) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย           
-  Monitoring Fraud Risk Management (MFM 1/2009) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย          
-  Board and Director Performance Evaluation (R-WS workshop 2/2008) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย                
-  การสมัมนาเพื่อการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน   
   Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (2007) 
   สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย  
-  Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย      
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การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (ต่อ) 
 

-  Audit Committee Program (ACP 17/2007) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย                
-  Role of the Compensation Committee (RCC 1/2006)  
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย                 
-  DCP Refresher Course (3/2006) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย                           
-  Director Certification Program (DCP 9/2001) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 7 เมษายน 2548 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 14  ปี  
การถอืหุ้นในธนาคาร 
(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 

50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
(การถือหุ้นในธนาคารรวมจ านวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมม่ี   

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

1 แห่ง 
2548 – ปัจจบุนั     

 
ที่ปรึกษา 

 
สมาคมธุรกิจเช่าซือ้ไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของธนาคารที่
อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ไมม่ี   

ประสบการณ์การท างาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2548 - 2549 กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
เม.ย. - ต.ค. 2548 กรรมการ บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จ ากดั 

(มหาชน) 
2547 - 2548 ประธานสายสนิเช่ืออปุโภค/ บริโภค     บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จ ากดั 

(มหาชน) 
2546 - 2547 กรรมการ สมาคมธุรกิจเช่าซือ้ไทย 
2545 - 2547 
 

กรรมการผู้จดัการ  
สายงานสนิเช่ืออปุโภค/ บริโภค 

บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จ ากดั 
(มหาชน) 

2544 – 2547 กรรมการ       บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จ ากดั 
(มหาชน) 

2543 - 2545 กรรมการ สมาคมธุรกิจเช่าซือ้ไทย 
2543 - 2545 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ          บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
เม.ย.- ต.ค. 2543 กรรมการผู้จดัการ     บริษัทเงินทนุ รัตนทนุ จ ากดั (มหาชน) 
2541 - 2542 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

สายงานสนิเช่ืออปุโภค/ บริโภค 
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน 
จ ากดั (มหาชน) 
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ประสบการณ์การท างาน (ต่อ) 2541 - 2541 ผู้อ านวยการ ส านกัจดัการ
สนิทรัพย์ 

องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบนั
การเงิน 

2535 - 2540 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ        บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เอกธนา จ ากดั 
2532 - 2534 ผู้อ านวยการ ฝ่ายปฏิบตัิการ บริษัทเงินทนุ เอกธนกิจ จ ากดั 
2513 - 2531 ผู้จดัการ ฝ่ายลกูค้ารายยอ่ย   ธนาคาร เชสแมนแฮตตนั จ ากดั 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร 14 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ 14 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 13 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ 13 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   6 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ   6 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 
และก ากบักิจการ 

  6 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ   6 ครัง้ 

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561   1 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ  1 ครัง้ 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ 
 
 

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายเชษฐ์ ภัทรากรกุล มีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้
ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง
แล้ว  

เหตุผลในการเสนอขอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั ้ง
กรรมการอิสระที่ ด ารงต าแหน่ง
กรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการ
อิสระต่อไปอีกวาระหน่ึง 

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายเชษฐ์ ภทัรากรกุล เป็นผู้มีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระตามที่
กฎหมายและธนาคารก าหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจเช่าซือ้  
รถยนต์ซึง่เป็นหนึง่ในธุรกิจหลกัของธนาคาร รวมทัง้ยงัเคยด ารงต าแหนง่กรรมการสมาคมธุรกิจเช่า
ซือ้ไทยเป็นระยะเวลา 5 ปี (2 วาระ) และปัจจุบนัด ารงต าแหน่งเป็นที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจเช่าซือ้
ไทย โดยตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ นายเชษฐ์ ภทัรากรกุล ได้ให้
ความเห็นอย่างเป็นอิสระ ด าเนินการอย่างเป็นมืออาชีพและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่
ธนาคารมาโดยตลอด ดงันัน้เพ่ือมิให้ธนาคารสญูเสียโอกาสในการเลือกตัง้กรรมการที่มีความรู้  
ความสามารถและประสบการณ์ที่เก่ียวกบัธุรกิจของธนาคารโดยตรง คณะกรรมการธนาคารจึงเห็น
ควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ
อีกวาระหนึง่ 

 
ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 

การถอืหุ้นในธนาคาร 
  - จ านวนหุ้น (หุ้น) 
  - สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด (ร้อยละ) 

 
50,000 
0.01 

ระบุการมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี ้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ 
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
(1)  เป็น / ไมเ่ป็น กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง  หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

 
 

ไม่เป็น 
(2)  เป็น / ไมเ่ป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
(3)  มี / ไมม่ี ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ   
      (เช่น การซือ้/ ขายวตัถดุิบ/ สนิค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการด้วย  

 
ไม่ม ี
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การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (ต่อ) 
 

-  Audit Committee Program (ACP 17/2007) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย                
-  Role of the Compensation Committee (RCC 1/2006)  
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย                 
-  DCP Refresher Course (3/2006) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย                           
-  Director Certification Program (DCP 9/2001) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 7 เมษายน 2548 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 14  ปี  
การถอืหุ้นในธนาคาร 
(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 

50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
(การถือหุ้นในธนาคารรวมจ านวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมม่ี   

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

1 แห่ง 
2548 – ปัจจบุนั     

 
ที่ปรึกษา 

 
สมาคมธุรกิจเช่าซือ้ไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของธนาคารที่
อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ไมม่ี   

ประสบการณ์การท างาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2548 - 2549 กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
เม.ย. - ต.ค. 2548 กรรมการ บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จ ากดั 

(มหาชน) 
2547 - 2548 ประธานสายสนิเช่ืออปุโภค/ บริโภค     บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จ ากดั 

(มหาชน) 
2546 - 2547 กรรมการ สมาคมธุรกิจเช่าซือ้ไทย 
2545 - 2547 
 

กรรมการผู้จดัการ  
สายงานสนิเช่ืออปุโภค/ บริโภค 

บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จ ากดั 
(มหาชน) 

2544 – 2547 กรรมการ       บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จ ากดั 
(มหาชน) 

2543 - 2545 กรรมการ สมาคมธุรกิจเช่าซือ้ไทย 
2543 - 2545 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ          บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
เม.ย.- ต.ค. 2543 กรรมการผู้จดัการ     บริษัทเงินทนุ รัตนทนุ จ ากดั (มหาชน) 
2541 - 2542 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

สายงานสนิเช่ืออปุโภค/ บริโภค 
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน 
จ ากดั (มหาชน) 
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ประสบการณ์การท างาน (ต่อ) 2541 - 2541 ผู้อ านวยการ ส านกัจดัการ
สนิทรัพย์ 

องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบนั
การเงิน 

2535 - 2540 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ        บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เอกธนา จ ากดั 
2532 - 2534 ผู้อ านวยการ ฝ่ายปฏิบตัิการ บริษัทเงินทนุ เอกธนกิจ จ ากดั 
2513 - 2531 ผู้จดัการ ฝ่ายลกูค้ารายยอ่ย   ธนาคาร เชสแมนแฮตตนั จ ากดั 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร 14 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ 14 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 13 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ 13 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   6 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ   6 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 
และก ากบักิจการ 

  6 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ   6 ครัง้ 

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561   1 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ  1 ครัง้ 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ 
 
 

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายเชษฐ์ ภัทรากรกุล มีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้
ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง
แล้ว  

เหตุผลในการเสนอขอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั ้ง
กรรมการอิสระที่ ด ารงต าแหน่ง
กรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการ
อิสระต่อไปอีกวาระหน่ึง 

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายเชษฐ์ ภทัรากรกุล เป็นผู้มีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระตามที่
กฎหมายและธนาคารก าหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจเช่าซือ้  
รถยนต์ซึง่เป็นหนึง่ในธุรกิจหลกัของธนาคาร รวมทัง้ยงัเคยด ารงต าแหนง่กรรมการสมาคมธุรกิจเช่า
ซือ้ไทยเป็นระยะเวลา 5 ปี (2 วาระ) และปัจจุบนัด ารงต าแหน่งเป็นที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจเช่าซือ้
ไทย โดยตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ นายเชษฐ์ ภทัรากรกุล ได้ให้
ความเห็นอย่างเป็นอิสระ ด าเนินการอย่างเป็นมืออาชีพและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่
ธนาคารมาโดยตลอด ดงันัน้เพื่อมิให้ธนาคารสญูเสียโอกาสในการเลือกตัง้กรรมการที่มีความรู้  
ความสามารถและประสบการณ์ที่เก่ียวกบัธุรกิจของธนาคารโดยตรง คณะกรรมการธนาคารจึงเห็น
ควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ
อีกวาระหนึง่ 

 
ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 

การถอืหุ้นในธนาคาร 
  - จ านวนหุ้น (หุ้น) 
  - สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด (ร้อยละ) 

 
50,000 
0.01 

ระบุการมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี ้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ 
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
(1)  เป็น / ไมเ่ป็น กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง  หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

 
 

ไม่เป็น 
(2)  เป็น / ไมเ่ป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
(3)  มี / ไมม่ี ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ   
      (เช่น การซือ้/ ขายวตัถดุิบ/ สนิค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการด้วย  

 
ไม่ม ี
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กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ (4) 
 
ชื่อ-นามสกุล นางสาวฐิตินนัท์  วธันเวคิน 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการ  (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 

กรรมการบริหาร  
อายุ 62 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา -  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ) 

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

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Bangkok Fin Tech Fair 2018: SME and Consumer Financial Solutions 
   ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
-  สมัมนา Cyber Resilience Leadership (2017) 
   ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
-  Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 33/2016) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-  IOD Special Event 6/2016: Family Business Club Dinner: การบริหารการสบืทอด  
   Family Business อยา่งมืออาชีพ 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-  Director Certification Program Update (DCPU 5/2015) 
    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 8/2015) 
     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-   Role of the Nomination and Governance Program (RNG 6/2014)  
     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-   Financial Institutions Governance Program (FGP 5/2012) 
    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-   การวางแผนการเงินส าหรับผู้บริหาร (2012)   
    สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 
-   Current Issue Seminar ( R-CIS 1/2008) 
     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-   Corporate Governance and Social Responsibility (CSR 1/2007) 
    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
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การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (ต่อ) -  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 2/2006 
   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
-  Board Performance Evaluation (2006)     
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  DCP Refresher Course (1/2005)      
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  Directors Certification Program (DCP 1/2000)      
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 1 มกราคม 2554 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี 3 เดือน 
การถอืหุ้นในธนาคาร 
(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 

35,532,761 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.20 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีง 
(การถือหุ้นในธนาคารรวมจ านวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น 

ไมมี่   

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

1 แห่ง 
2555 – ปัจจบุนั  กรรมการ                                      บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่
แข่งขนั / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของ
ธนาคารที่อาจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมมี่   
 

 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2555 - 2559 
2555 - 2558 
2554 - 2557  
2554 - 2555 
 
 
2542 - 2556 
2549 - 2554 
2548 - 2553 
 
 
 
2547 - 2548 
2545 - 2547 
 
2530 - 2545 

กรรมการ 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายธนบดีธนกิจ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสีย่ง 
ประธานสายธุรกิจเงินฝาก 
และการตลาด  
ประธานสายการเงินและเงินฝาก 
กรรมการและกรรมการผู้จดัการ          
สายงานบริหารการเงินและเงินฝาก 
กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท หลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั 
บริษัท โรงแรมชายทะเล จ ากดั 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน จ ากดั  
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กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ (4) 
 
ช่ือ-นามสกุล นางสาวฐิตินนัท์  วธันเวคิน 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการ  (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 

กรรมการบริหาร  
อายุ 62 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา -  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ) 

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

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Bangkok Fin Tech Fair 2018: SME and Consumer Financial Solutions 
   ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
-  สมัมนา Cyber Resilience Leadership (2017) 
   ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
-  Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 33/2016) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-  IOD Special Event 6/2016: Family Business Club Dinner: การบริหารการสบืทอด  
   Family Business อยา่งมืออาชีพ 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-  Director Certification Program Update (DCPU 5/2015) 
    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 8/2015) 
     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-   Role of the Nomination and Governance Program (RNG 6/2014)  
     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-   Financial Institutions Governance Program (FGP 5/2012) 
    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-   การวางแผนการเงินส าหรับผู้บริหาร (2012)   
    สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 
-   Current Issue Seminar ( R-CIS 1/2008) 
     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-   Corporate Governance and Social Responsibility (CSR 1/2007) 
    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
 

 

 

21 
 

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (ต่อ) -  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 2/2006 
   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
-  Board Performance Evaluation (2006)     
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  DCP Refresher Course (1/2005)      
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  Directors Certification Program (DCP 1/2000)      
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 1 มกราคม 2554 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี 3 เดือน 
การถอืหุ้นในธนาคาร 
(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 

35,532,761 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.20 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีง 
(การถือหุ้นในธนาคารรวมจ านวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น 

ไมม่ี   

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

1 แห่ง 
2555 – ปัจจบุนั  กรรมการ                                      บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่
แข่งขนั / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของ
ธนาคารที่อาจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมม่ี   
 

 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2555 - 2559 
2555 - 2558 
2554 - 2557  
2554 - 2555 
 
 
2542 - 2556 
2549 - 2554 
2548 - 2553 
 
 
 
2547 - 2548 
2545 - 2547 
 
2530 - 2545 

กรรมการ 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานสายธนบดีธนกิจ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสีย่ง 
ประธานสายธุรกิจเงินฝาก 
และการตลาด  
ประธานสายการเงินและเงินฝาก 
กรรมการและกรรมการผู้จดัการ          
สายงานบริหารการเงินและเงินฝาก 
กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท หลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั 
บริษัท โรงแรมชายทะเล จ ากดั 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน จ ากดั  
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ประสบการณ์การท างาน (ต่อ) 2527 - 2529 ผู้ช่วยผู้จดัการ ฝ่ายการตลาด
หลกัทรัพย์ 

บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน จ ากดั  
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร  14 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ 12 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการบริหาร  15 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ 13 ครัง้ 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561   1 ครัง้   เข้าร่วมประชมุ   1 ครัง้ 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ 
 
 

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน เป็นผู้มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วน
ตามที่ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานก ากบัดแูล
ที่เก่ียวข้องแล้ว  
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นิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารก าหนด 
 

ณ วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2562 ธนาคารได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของธนาคารดงันี ้

(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ 
ด้วย 

(2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้จดัการ ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษา 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อ านาจควบคมุของธนาคาร  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทัง้ในปัจจุบนัและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  ทัง้นี ้ลกัษณะ
ต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา
มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือ
บคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคารหรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของธนาคาร ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็น
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวทัง้ในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
ให้กู้ ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ ธนาคารหรือ
คูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของธนาคารหรือตัง้แต่ 20 ล้านบาท
ขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยง
กนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้
ดงักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของธนาคาร และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ  หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี  ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ
ธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร สงักดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลกัษณะดงักลา่วทัง้ในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอ านาจควบคมุของธนาคาร และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทัง้ในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 
3
3
3
3
2
3
3 
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ประสบการณ์การท างาน (ต่อ) 2527 - 2529 ผู้ช่วยผู้จดัการ ฝ่ายการตลาด
หลกัทรัพย์ 

บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน จ ากดั  
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร  14 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ 12 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการบริหาร  15 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ 13 ครัง้ 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561   1 ครัง้   เข้าร่วมประชมุ   1 ครัง้ 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ 
 
 

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน เป็นผู้มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วน
ตามที่ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานก ากบัดแูล
ที่เก่ียวข้องแล้ว  
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นิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารก าหนด 
 

ณ วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2562 ธนาคารได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของธนาคารดงันี ้

(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ 
ด้วย 

(2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้จดัการ ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษา 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มี
อ านาจควบคมุของธนาคาร  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทัง้ในปัจจุบนัและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  ทัง้นี ้ลกัษณะ
ต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา
มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือ
บคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคารหรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของธนาคาร ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็น
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวทัง้ในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
ให้กู้ ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ ธนาคารหรือ
คูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของธนาคารหรือตัง้แต่ 20 ล้านบาท
ขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยง
กนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้
ดงักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของธนาคาร และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ  หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี  ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ
ธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร สงักดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลกัษณะดงักลา่วทัง้ในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอ านาจควบคมุของธนาคาร และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทัง้ในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 
3
3
3
3
2
3
3 
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(7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น
ซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือไม่มีผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องกบัธนาคารอนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดย
อิสระของตน หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 
ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบั
กิจการของธนาคาร หรือบริษัทยอ่ย 

(9) ไมเ่ป็นกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหนง่ตอ่เนื่องกนัเกิน 9 ปี โดยให้นบัระยะเวลาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระใน
ธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนัด้วย โดยกรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งยงัไม่ครบ 9 ปี 
หากพ้นจากต าแหนง่เป็นเวลาไมถ่ึง 2 ปี และในช่วงเวลาดงักลา่วไมไ่ด้ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ ผู้จดัการ ลกูจ้าง พนกังาน ที่
ปรึกษา หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ มีอ านาจควบคมุของธนาคาร สามารถกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารอีกได้ โดยนบัระยะเวลาการด ารง
ต าแหนง่ตอ่เนื่องจากเดิม 

หากกรรมการอิสระด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระครบ 9 ปีแล้ว และจะกลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระอีกครัง้ 
จะต้องพ้นจากการเป็นกรรมการ ผู้จดัการ ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษา หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัท
ยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
(เว้นแตก่รรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งอยู่ ณ วนัที่นิยามฉบบันีม้ีผลใช้บงัคบัและด ารงต าแหน่งมานานเกิน 9 ปี สามารถด ารง
ต าแหนง่กรรมการอิสระตอ่ไปได้จนถึงวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2565)    

(10) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็น ตดัสินใจ หรือลงมติเก่ียวกบัการด าเนินงานของธนาคารได้
อยา่งเป็นอิสระ  

 ทัง้นี ้ นิยามกรรมการอิสระของธนาคารข้างต้นเข้มงวดกวา่ข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
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ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5 : พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 
 

 ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับกรรมการที่มิใช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ประจ าปี 2561 (ไม่รวมบ าเหน็จ
กรรมการ) จ านวนไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนการ
เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และสทิธิประโยชน์โดยทัว่ไป เช่น 
ค่าเบีย้ประกันชีวิตและค่าเบีย้ประกันสุขภาพกลุ่ม โดยในส่วนของบ าเหน็จกรรมการส าหรับการด าเนินงานในปี 2561 
คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมติัอีกครัง้หนึ่ง เพื่อให้บ าเหน็จ
กรรมการมีความสอดคล้องกบัผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงของธนาคาร  

 ในปี 2561 ธนาคารได้จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการทกุประเภท ทกุคณะ และสทิธิประโยชน์โดยทัว่ไป เช่น คา่เบีย้ประกนั
ชีวิตและค่าเบีย้ประกนัสขุภาพกลุม่ (ไม่รวมบ าเหน็จกรรมการ) เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 24,903,130 บาท ซึ่งอยู่ภายในวงเงิน
จ านวนไมเ่กิน 30 ล้านบาทท่ีได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  

 ในสว่นของบ าเหน็จกรรมการส าหรับการด าเนินงานในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 2/2562 
ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที่จะอนมุตัิการจ่ายบ าเหน็จกรรมการ
ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเสนอ  

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการตา่งๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิง
กับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทัง้ได้พิจารณาถึงอัตราค่าตอบแทนและ
องค์ประกอบของคา่ตอบแทนกรรมการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คณุค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบตัิ
หน้าที่ของกรรมการในการช่วยให้ธนาคารและกลุม่ธุรกิจฯ ประสบความส าเร็จและด าเนินธุรกิจได้อย่างยัง่ยืน จึงได้เสนอให้ที่
ประชุมคณะกรรมการธนาคารเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งจะจดัให้มีขึน้ในวนัท่ี 23 เมษายน 2562 เพื่อ
พิจารณาอนุมตัิการจ่ายบ าเหน็จกรรมการส าหรับการด าเนินงานในปี 2561 ให้แก่กรรมการที่มิใช่พนกังานของธนาคารหรือ
บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ จ านวน 11 ทา่นดงันี ้

1.  นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการ/ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร จ านวน 2,550,000 บาท 
2. นางดยันา บนุนาค กรรมการอิสระ จ านวน 1,275,000 บาท 
3.  นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ กรรมการอิสระ  จ านวน 1,275,000 บาท 
4.  นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ กรรมการอิสระ  จ านวน 1,275,000 บาท 
5. นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ  จ านวน 1,275,000 บาท 
6. นายธานินทร์ จิระสนุทร กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร  จ านวน 1,275,000 บาท 
7. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร จ านวน 1,275,000 บาท 
8. ศ.ดร.อญัญา ขนัธวิทย์ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร จ านวน 1,275,000 บาท 

 9. นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร /1 /2 จ านวน 2,550,000 บาท 
10. นางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร /1 /2 จ านวน 1,275,000 บาท 
11. นายสรุพล กลุศิริ กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร /1  จ านวน 1,275,000 บาท 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 
4
4 
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(7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น
ซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือไม่มีผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องกบัธนาคารอนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดย
อิสระของตน หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 
ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบั
กิจการของธนาคาร หรือบริษัทยอ่ย 

(9) ไมเ่ป็นกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหนง่ตอ่เนื่องกนัเกิน 9 ปี โดยให้นบัระยะเวลาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระใน
ธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนัด้วย โดยกรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งยงัไม่ครบ 9 ปี 
หากพ้นจากต าแหนง่เป็นเวลาไมถ่ึง 2 ปี และในช่วงเวลาดงักลา่วไมไ่ด้ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ ผู้จดัการ ลกูจ้าง พนกังาน ที่
ปรึกษา หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร สามารถกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารอีกได้ โดยนบัระยะเวลาการด ารง
ต าแหนง่ตอ่เนื่องจากเดิม 

หากกรรมการอิสระด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระครบ 9 ปีแล้ว และจะกลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระอีกครัง้ 
จะต้องพ้นจากการเป็นกรรมการ ผู้จดัการ ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษา หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัท
ยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
(เว้นแตก่รรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งอยู่ ณ วนัที่นิยามฉบบันีม้ีผลใช้บงัคบัและด ารงต าแหน่งมานานเกิน 9 ปี สามารถด ารง
ต าแหนง่กรรมการอิสระตอ่ไปได้จนถึงวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2565)    

(10) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็น ตดัสินใจ หรือลงมติเก่ียวกบัการด าเนินงานของธนาคารได้
อยา่งเป็นอิสระ  

 ทัง้นี ้ นิยามกรรมการอิสระของธนาคารข้างต้นเข้มงวดกวา่ข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
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ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5 : พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 
 

 ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับกรรมการที่มิใช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ประจ าปี 2561 (ไม่รวมบ าเหน็จ
กรรมการ) จ านวนไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนการ
เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และสทิธิประโยชน์โดยทัว่ไป เช่น 
ค่าเบีย้ประกันชีวิตและค่าเบีย้ประกันสุขภาพกลุ่ม โดยในส่วนของบ าเหน็จกรรมการส าหรับการด าเนินงานในปี 2561 
คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมตัิอีกครัง้หนึ่ง เพื่อให้บ าเหน็จ
กรรมการมีความสอดคล้องกบัผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงของธนาคาร  

 ในปี 2561 ธนาคารได้จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการทกุประเภท ทกุคณะ และสทิธิประโยชน์โดยทัว่ไป เช่น คา่เบีย้ประกนั
ชีวิตและค่าเบีย้ประกนัสขุภาพกลุม่ (ไม่รวมบ าเหน็จกรรมการ) เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 24,903,130 บาท ซึ่งอยู่ภายในวงเงิน
จ านวนไมเ่กิน 30 ล้านบาทท่ีได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  

 ในสว่นของบ าเหน็จกรรมการส าหรับการด าเนินงานในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 2/2562 
ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที่จะอนมุตัิการจ่ายบ าเหน็จกรรมการ
ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเสนอ  

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการตา่งๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิง
กับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทัง้ได้พิจารณาถึงอัตราค่าตอบแทนและ
องค์ประกอบของคา่ตอบแทนกรรมการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คณุค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบตัิ
หน้าที่ของกรรมการในการช่วยให้ธนาคารและกลุม่ธุรกิจฯ ประสบความส าเร็จและด าเนินธุรกิจได้อย่างยัง่ยืน จึงได้เสนอให้ที่
ประชุมคณะกรรมการธนาคารเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งจะจดัให้มีขึน้ในวนัท่ี 23 เมษายน 2562 เพื่อ
พิจารณาอนุมตัิการจ่ายบ าเหน็จกรรมการส าหรับการด าเนินงานในปี 2561 ให้แก่กรรมการที่มิใช่พนกังานของธนาคารหรือ
บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ จ านวน 11 ทา่นดงันี ้

1.  นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการ/ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร จ านวน 2,550,000 บาท 
2. นางดยันา บนุนาค กรรมการอิสระ จ านวน 1,275,000 บาท 
3.  นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ กรรมการอิสระ  จ านวน 1,275,000 บาท 
4.  นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ กรรมการอิสระ  จ านวน 1,275,000 บาท 
5. นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ  จ านวน 1,275,000 บาท 
6. นายธานินทร์ จิระสนุทร กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร  จ านวน 1,275,000 บาท 
7. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร จ านวน 1,275,000 บาท 
8. ศ.ดร.อญัญา ขนัธวิทย์ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร จ านวน 1,275,000 บาท 

 9. นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร /1 /2 จ านวน 2,550,000 บาท 
10. นางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร /1 /2 จ านวน 1,275,000 บาท 
11. นายสรุพล กลุศิริ กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร /1  จ านวน 1,275,000 บาท 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 
4
4 
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หมายเหต:ุ   นายบรรยง พงษ์พานิช นางสาวฐิตินันท์ วธันเวคิน และนายสรุพล กุลศิริ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร แต่มิได้เป็นพนักงานของ
ธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ  

 /1 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
   /2  กรรมการในคณะกรรมการบริหาร  

 

รวมบ าเหน็จส าหรับกรรมการท่ีมิใช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เป็นเงินทัง้สิน้ 16,575,000 บาท 

 ตารางเปรียบเทียบบ าเหน็จกรรมการ 

ปี 2560 ปี 2561 (ปีที่เสนอ) 

บ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2560 รวม
จ านวน 19,031,510 บาท จ่ายให้แก่ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร ท่านละ 3,000,000 บาท และ
กรรมการที่มิใช่พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจฯ อีก 9 ทา่น ทา่นละ 1,500,000 บาท 

บ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2561 รวม
จ านวน 16,575,000 บาท (ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 15) เสนอ
จ่ายให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ท่าน
ละ 2,550,000 บาท และกรรมการที่มิใช่พนกังานของธนาคาร
หรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ อีก 9 ทา่น ทา่นละ 1,275,000 บาท 

 

นอกจากนี ้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรที่จะอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับกรรมการที่มิใช่พนกังานของ
ธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ประจ าปี 2562 (ไม่รวมบ าเหน็จกรรมการ) จ านวนไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทน
ดงักล่าวจะรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของ
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และสทิธิประโยชน์โดยทัว่ไป เช่น คา่เบีย้ประกนัชีวิตและคา่เบีย้ประกนัสขุภาพ
กลุม่ โดยมีรายละเอียดของอตัราคา่ตอบแทนที่ส าคญัตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเสนอดงันี ้

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร  ก าหนดจ่ายเป็นรายเดือนตามรายละเอียดดงันี ้

- ประธานกรรมการ    จ านวน  100,000 บาทตอ่เดือน   

- กรรมการ   จ านวน         50,000 บาทตอ่เดือนตอ่ทา่น   

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย  ก าหนดจ่ายค่าเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ที่มาประชุมตาม
รายละเอียดดงันี ้  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ   จ านวน  60,000 บาทตอ่ครัง้  

- ประธานกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ   จ านวน  45,000 บาทตอ่ครัง้  

          -   กรรมการ  จ านวน  30,000 บาทตอ่ครัง้ตอ่ทา่น   

3. ค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือและให้
ค าแนะน าแก่คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ โดยก าหนดจ่ายเป็นรายเดือนตามรายละเอียดดงันี ้

 1) ประธานกรรมการ ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารอีก 3 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการการลงทุน (2) 
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คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล และ (3) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคลธุรกิจตลาดทนุ เป็น
จ านวน 250,000 บาทตอ่เดือน 

 2) ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการบริหาร 2 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการสินเช่ือรายใหญ่และทรัพย์รอขายรายใหญ่ และ 
(2) คณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิ เป็นจ านวน 300,000 บาทตอ่เดือน 

ตารางเปรียบเทียบอตัราคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 - 2562 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 

ปี 2562  (ปีที่เสนอ) ปี 2561 ปี 2560 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน  

(บาท) 

ค่าเบีย้
ประชุม 

(บาท/ ครัง้) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาท) 

ค่าเบีย้
ประชุม 

(บาท/ ครัง้) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาท) 

ค่าเบีย้
ประชุม 

(บาท/ ครัง้) 
1) คา่ตอบแทนคณะกรรมการ

ธนาคาร 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
 

100,000 
50,000 

 
 

- 
- 

 
 

100,000 
50,000 

 
 

- 
- 

 
 

100,000 
50,000 

 
 

- 
- 

2) คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนๆ 
- กรรมการ 

 
- 
- 
- 

 
60,000 
45,000 
30,000 

 
- 
- 
- 

 
45,000 
45,000 
30,000 

 
- 
- 
- 

 
45,000 
45,000 
30,000 

3) คา่ตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาใน
คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ของ 
(1) ประธานกรรมการ 
(2) ประธานกรรมการบริหาร 

250,000 
300,000 

- 
- 

250,000 
300,000 

- 
- 

     250,000 
300,000 

- 
- 

4) คา่บ าเหน็จกรรมการ คณะกรรมการธนาคารจะเสนอ
ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติ
บ า เหน็จกรรมการส าห รับปี 
2562 

คณะกรรมการธนาคารจะเสนอ
ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมัติ
บ า เหน็จกรรมการส าห รับปี 
2561    

คณะกรรมการธนาคารได้เสนอ
ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมัติ
บ า เหน็จกรรมการส าห รับปี 
2560    

 

ทัง้นี ้อตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการธนาคารรายเดือน ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (ยกเว้นค่าเบีย้ประชุม
ของประธานกรรมการตรวจสอบ) และคา่ตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหารส าหรับปี 2562 ที่เสนอข้างต้นเท่ากับอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคารรายเดือน ค่าเบีย้
ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหารในปี 2561  

ส าหรับคา่เบีย้ประชมุของประธานกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้เพิ่มขึน้จากเดิมจ านวน 45,000 บาทต่อครัง้ส าหรับปี 
2561 เป็นจ านวน 60,000 บาทตอ่ครัง้ส าหรับปี 2562 เนื่องจากคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าประธานกรรมการ
ตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ส าคญัในการสอบทานให้ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้อง
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หมายเหต:ุ   นายบรรยง พงษ์พานิช นางสาวฐิตินันท์ วธันเวคิน และนายสรุพล กุลศิริ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร แต่มิได้เป็นพนักงานของ
ธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ  

 /1 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
   /2  กรรมการในคณะกรรมการบริหาร  

 

รวมบ าเหน็จส าหรับกรรมการที่มิใช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เป็นเงินทัง้สิน้ 16,575,000 บาท 

 ตารางเปรียบเทียบบ าเหน็จกรรมการ 

ปี 2560 ปี 2561 (ปีที่เสนอ) 

บ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2560 รวม
จ านวน 19,031,510 บาท จ่ายให้แก่ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร ท่านละ 3,000,000 บาท และ
กรรมการที่มิใช่พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจฯ อีก 9 ทา่น ทา่นละ 1,500,000 บาท 

บ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2561 รวม
จ านวน 16,575,000 บาท (ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 15) เสนอ
จ่ายให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ท่าน
ละ 2,550,000 บาท และกรรมการที่มิใช่พนกังานของธนาคาร
หรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ อีก 9 ทา่น ทา่นละ 1,275,000 บาท 

 

นอกจากนี ้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรที่จะอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับกรรมการที่มิใช่พนกังานของ
ธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ประจ าปี 2562 (ไม่รวมบ าเหน็จกรรมการ) จ านวนไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทน
ดงักล่าวจะรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของ
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และสทิธิประโยชน์โดยทัว่ไป เช่น คา่เบีย้ประกนัชีวิตและคา่เบีย้ประกนัสขุภาพ
กลุม่ โดยมีรายละเอียดของอตัราคา่ตอบแทนที่ส าคญัตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเสนอดงันี ้

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร  ก าหนดจ่ายเป็นรายเดือนตามรายละเอียดดงันี ้

- ประธานกรรมการ    จ านวน  100,000 บาทตอ่เดือน   

- กรรมการ   จ านวน         50,000 บาทตอ่เดือนตอ่ทา่น   

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย  ก าหนดจ่ายค่าเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ที่มาประชุมตาม
รายละเอียดดงันี ้  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ   จ านวน  60,000 บาทตอ่ครัง้  

- ประธานกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ   จ านวน  45,000 บาทตอ่ครัง้  

          -   กรรมการ  จ านวน  30,000 บาทตอ่ครัง้ตอ่ทา่น   

3. ค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือและให้
ค าแนะน าแก่คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ โดยก าหนดจ่ายเป็นรายเดือนตามรายละเอียดดงันี ้

 1) ประธานกรรมการ ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารอีก 3 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการการลงทุน (2) 

27 
 

 

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล และ (3) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคลธุรกิจตลาดทนุ เป็น
จ านวน 250,000 บาทตอ่เดือน 

 2) ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการบริหาร 2 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการสินเช่ือรายใหญ่และทรัพย์รอขายรายใหญ่ และ 
(2) คณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิ เป็นจ านวน 300,000 บาทตอ่เดือน 

ตารางเปรียบเทียบอตัราคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 - 2562 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 

ปี 2562  (ปีที่เสนอ) ปี 2561 ปี 2560 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน  

(บาท) 

ค่าเบีย้
ประชุม 

(บาท/ ครัง้) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาท) 

ค่าเบีย้
ประชุม 

(บาท/ ครัง้) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาท) 

ค่าเบีย้
ประชุม 

(บาท/ ครัง้) 
1) คา่ตอบแทนคณะกรรมการ

ธนาคาร 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
 

100,000 
50,000 

 
 

- 
- 

 
 

100,000 
50,000 

 
 

- 
- 

 
 

100,000 
50,000 

 
 

- 
- 

2) คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนๆ 
- กรรมการ 

 
- 
- 
- 

 
60,000 
45,000 
30,000 

 
- 
- 
- 

 
45,000 
45,000 
30,000 

 
- 
- 
- 

 
45,000 
45,000 
30,000 

3) คา่ตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาใน
คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ของ 
(1) ประธานกรรมการ 
(2) ประธานกรรมการบริหาร 

250,000 
300,000 

- 
- 

250,000 
300,000 

- 
- 

     250,000 
300,000 

- 
- 

4) คา่บ าเหน็จกรรมการ คณะกรรมการธนาคารจะเสนอ
ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติ
บ า เหน็จกรรมการส าห รับปี 
2562 

คณะกรรมการธนาคารจะเสนอ
ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมัติ
บ า เหน็จกรรมการส าห รับปี 
2561    

คณะกรรมการธนาคารได้เสนอ
ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมัติ
บ า เหน็จกรรมการส าห รับปี 
2560    

 

ทัง้นี ้อตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการธนาคารรายเดือน ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (ยกเว้นค่าเบีย้ประชุม
ของประธานกรรมการตรวจสอบ) และคา่ตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหารส าหรับปี 2562 ที่เสนอข้างต้นเท่ากับอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคารรายเดือน ค่าเบีย้
ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหารในปี 2561  

ส าหรับคา่เบีย้ประชมุของประธานกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้เพิ่มขึน้จากเดิมจ านวน 45,000 บาทต่อครัง้ส าหรับปี 
2561 เป็นจ านวน 60,000 บาทตอ่ครัง้ส าหรับปี 2562 เน่ืองจากคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าประธานกรรมการ
ตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ส าคญัในการสอบทานให้ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้อง

27
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และเพียงพอ อีกทัง้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มีธุรกรรมที่มี
ปริมาณเพิ่มมากขึน้และอยู่ภายใต้กฎระเบียบต่างๆ ที่เข้มงวดมากขึน้  นอกจากนี ้ประธานกรรมการตรวจสอบไม่ได้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของธนาคาร เพื่อให้การท าหน้าที่ตรวจสอบสามารถด าเนินไปได้อย่างเป็น
อิสระ  

ส าหรับอตัราคา่ตอบแทนประธานกรรมการที่ก าหนดไว้สงูกว่ากรรมการท่านอื่นนัน้ คณะกรรมการธนาคารพิจารณา
แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้ ที่มีบทบาทส าคญัในการดแูลและสนบัสนุนให้คณะกรรมการ
ธนาคารสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ตามทิศทางและกลยทุธ์ที่ก าหนดไว้เพื่อประโยชน์สงูสดุของธนาคารและผู้ ถือหุ้น
โดยรวม 

ส าหรับบ าเหน็จกรรมการที่เสนอให้จดัสรรแก่ประธานกรรมการบริหารในจ านวนที่เท่ากบัประธานกรรมการธนาคาร
นัน้ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นวา่มีความเหมาะสม เนื่องจากประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคญัใน
การจัดการให้มีการก าหนดทิศทางและเปา้หมายเชิงกลยทุธ์ในภาพรวมของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ รวมทัง้ยงัได้
ก ากบัดแูลและสนบัสนนุให้ฝ่ายจดัการสามารถด าเนินงานตามแผนธุรกิจได้อย่างเต็มที่และเป็นไปตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้
เป็นอยา่งดี  

ในสว่นของบ าเหน็จกรรมการส าหรับการด าเนินงานในปี 2562 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติอีกครัง้หนึ่ง เพื่อให้บ าเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการธนาคารและผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงของธนาคาร 
หมายเหต ุ 1)  กรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจ าจากธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ในฐานะพนักงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนราย

เดือน คา่เบีย้ประชมุ และบ าเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการของธนาคาร  

 2) ธนาคารไมมี่การเสนอสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ให้แก่กรรมการเป็นการเฉพาะ 
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ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่  6 : พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและ
ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2562   
 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (5) และข้อ 39 ซึ่งก าหนดให้
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีของธนาคารทกุปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้พิจารณาแล้วจึงมีมติ
เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี
ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้ 

  รายนาม   เลขที่ใบอนญุาต   จ านวนปีที่สอบบญัชีให้ธนาคาร 

              นางสาวสกณุา      แย้มสกลุ 4906 1 

  นายบญุเลศิ        กมลชนกกลุ 5339 - 

 นางสาวสนิสริิ      ทงัสมบตั ิ 7352 -  

เป็นผู้สอบบญัชีธนาคารส าหรับปี 2562 ด้วยเหตผุลเนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีความพร้อมในการรับงานเป็นผู้สอบบญัชี
ของธนาคารและบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบญัชีและทีมงานมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เก่ียวกับการด าเนินงานและ
มาตรฐานบัญชีที่เก่ียวข้องกับธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี  ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีดงักล่าวได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และธนาคารแหง่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว โดยให้
ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคาร และในกรณีที่ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั สามารถจดัหา
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตรายอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้  

             ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีทัง้ 3 ราย ตลอดจนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด  ไม่มีความสมัพนัธ์หรือ
รายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัธนาคาร บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบั
บคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด    

ส าหรับคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบกบัข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก าหนดคา่สอบบญัชีเป็นจ านวน 10,141,250 
บาท 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารได้พจิารณาแล้วเห็นวา่คา่สอบบญัชีส าหรับปี 2562 ที่เสนอ
ข้างต้นจ านวน 10,141,250 บาท เพิ่มขึน้จากคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2561 เป็นจ านวน 1,519,780 บาท หรือร้อยละ 17.63 
เป็นไปตามปริมาณงานท่ีเพิม่ขึน้ เนื่องจากการเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน ตลอดจนการบงัคบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ปี 2562 

นอกจากนี ้  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยของธนาคาร 
จ านวน 11 แหง่ ได้แก ่
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และเพียงพอ อีกทัง้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มีธุรกรรมที่มี
ปริมาณเพิ่มมากขึน้และอยู่ภายใต้กฎระเบียบต่างๆ ที่เข้มงวดมากขึน้  นอกจากนี ้ประธานกรรมการตรวจสอบไม่ได้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของธนาคาร เพื่อให้การท าหน้าที่ตรวจสอบสามารถด าเนินไปได้อย่างเป็น
อิสระ  

ส าหรับอตัราคา่ตอบแทนประธานกรรมการที่ก าหนดไว้สงูกว่ากรรมการท่านอื่นนัน้ คณะกรรมการธนาคารพิจารณา
แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้ ที่มีบทบาทส าคญัในการดแูลและสนบัสนุนให้คณะกรรมการ
ธนาคารสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ตามทิศทางและกลยทุธ์ที่ก าหนดไว้เพื่อประโยชน์สงูสดุของธนาคารและผู้ ถือหุ้น
โดยรวม 

ส าหรับบ าเหน็จกรรมการที่เสนอให้จดัสรรแก่ประธานกรรมการบริหารในจ านวนที่เท่ากบัประธานกรรมการธนาคาร
นัน้ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นวา่มีความเหมาะสม เนื่องจากประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคญัใน
การจัดการให้มีการก าหนดทิศทางและเปา้หมายเชิงกลยทุธ์ในภาพรวมของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ รวมทัง้ยงัได้
ก ากบัดแูลและสนบัสนนุให้ฝ่ายจดัการสามารถด าเนินงานตามแผนธุรกิจได้อย่างเต็มที่และเป็นไปตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้
เป็นอยา่งดี  

ในสว่นของบ าเหน็จกรรมการส าหรับการด าเนินงานในปี 2562 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติอีกครัง้หนึ่ง เพื่อให้บ าเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการธนาคารและผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงของธนาคาร 
หมายเหต ุ 1)  กรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจ าจากธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ในฐานะพนักงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนราย

เดือน คา่เบีย้ประชมุ และบ าเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการของธนาคาร  

 2) ธนาคารไมมี่การเสนอสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ให้แก่กรรมการเป็นการเฉพาะ 
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ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่  6 : พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและ
ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2562   
 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (5) และข้อ 39 ซึ่งก าหนดให้
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีของธนาคารทกุปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้พิจารณาแล้วจึงมีมติ
เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี
ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้ 

  รายนาม   เลขที่ใบอนญุาต   จ านวนปีที่สอบบญัชีให้ธนาคาร 

              นางสาวสกณุา      แย้มสกลุ 4906 1 

  นายบญุเลศิ        กมลชนกกลุ 5339 - 

 นางสาวสนิสริิ      ทงัสมบตั ิ 7352 -  

เป็นผู้สอบบญัชีธนาคารส าหรับปี 2562 ด้วยเหตผุลเนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีความพร้อมในการรับงานเป็นผู้สอบบญัชี
ของธนาคารและบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบญัชีและทีมงานมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เก่ียวกับการด าเนินงานและ
มาตรฐานบัญชีที่เก่ียวข้องกับธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี  ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีดงักล่าวได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และธนาคารแหง่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว โดยให้
ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคาร และในกรณีที่ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั สามารถจดัหา
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตรายอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้  

             ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีทัง้ 3 ราย ตลอดจนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด  ไม่มีความสมัพนัธ์หรือ
รายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัธนาคาร บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบั
บคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด    

ส าหรับคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบกบัข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก าหนดคา่สอบบญัชีเป็นจ านวน 10,141,250 
บาท 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารได้พจิารณาแล้วเห็นวา่คา่สอบบญัชีส าหรับปี 2562 ที่เสนอ
ข้างต้นจ านวน 10,141,250 บาท เพิ่มขึน้จากคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2561 เป็นจ านวน 1,519,780 บาท หรือร้อยละ 17.63 
เป็นไปตามปริมาณงานท่ีเพิม่ขึน้ เนื่องจากการเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน ตลอดจนการบงัคบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ปี 2562 

นอกจากนี ้  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยของธนาคาร 
จ านวน 11 แหง่ ได้แก ่

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 
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(หนว่ย : บาท) 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ปี 2562 ปี 2561 เปลี่ยนแปลงจาก
ปี 2561 

1. บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน)  897,460 818,605 78,855  
2. บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน)   3,105,540 2,614,725 490,815  
3. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จ ากดั 602,830 529,935 72,895  
4. Phatra Equity Market Neutral Asia Pacific Fund 1,081,910 1,050,394 31,516  
5.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 1   160,080 148,526 11,554  
6.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 2 274,410 254,616 19,794  
7.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 3  274,410 254,616 19,794  
8.  กองทนุรวมไทยรีสตรัคเจอร่ิง  331,590 307,661 23,929  
9. กองทนุบางกอกแคปปิตอล 617,470 572,886 44,584  
10. กองทนุแกมมา่แคปปิตอล  503,100 466,796 36,304  
11. บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จ ากดั  663,810 705,640 -41,830  

รวม 8,512,611 7,724,400 788,211  
 

ส าหรับคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีในปีที่ผา่นมา ธนาคารและบริษัทยอ่ยได้จ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีเป็นเงิน
รวมจ านวน 15.56 ล้านบาท และคา่ตอบแทนงานบริการอื่นเป็นเงินรวมจ านวน 510,514 บาทให้กบับริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั นอกจากนี ้ธนาคารและบริษัทยอ่ยยงัจะต้องจา่ยคา่ตอบแทนส าหรับงานบริการอื่นซึง่ยงัด าเนินการไม่
แล้วเสร็จในรอบปีบญัชีที่ผา่นมาอีกเป็นเงินรวมจ านวน 450,900 บาท  
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ประวัติผู้สอบบัญช ี(1) 

ช่ือ-นามสกุล นางสาวสกณุา แย้มสกลุ 

 

 

สถานะทางธุรกิจ หุ้นสว่น  

การศึกษา สถาบนัการศกึษา :                             มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาและสาขาที่ส าเร็จการศกึษา : ปริญญาตรีทางด้านการบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 

สมาชิกในองค์กร
วิชาชพี 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

- สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- คณะอนกุรรมการก าหนดจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ประสบการณ์การ
ท างานที่เกี่ยวข้อง 

 

- มีประสบการณ์ท างานในธุรกิจด้านการเงินมานานกว่า 25 ปี โดยมีความเช่ียวชาญในด้านการ
ธนาคารและตลาดทนุ รวมถึงธุรกิจประกนัภยั 

- มีประสบการณ์ท างานอย่างกว้างขวางในด้านการตรวจสอบบญัชีและให้ค าปรึกษาทางบญัชี
และธุรกิจกบับริษัทมากมายทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ และมีสว่นร่วมในการตรวจสอบ
สภาพผลการด าเนินงานและขัน้ตอนการเข้าซือ้กิจการตา่งๆ  

- เคยท างานร่วมกบับริษัทที่ประกอบธุรกิจการเงินที่มีหน่วยงานก ากบัดแูลเป็นการเฉพาะจ านวน
มาก 

- เคยแก้ไขปัญหาประเด็นทางด้านบญัชีจ านวนมาก เนื่องจากเคยร่วมงานกบัธนาคารแหง่ประเทศ
ไทยในการปรับปรุงมาตรฐานทางธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ รวมไปถึงหุ้นกู้อนพุนัธ์ ท า
ให้มีความสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ โดยประสบการณ์ที่ได้รับจากการร่วมงานกับผู้ ควบคุม
มาตรฐานส่งผลให้มีความเข้าใจทางด้านกฎหมายอย่างลึกซึง้ โดยเฉพาะปัญหาทางด้านการ
พฒันาตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- เคยเป็นวิทยากรให้กับลกูค้าของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เก่ียวกับ
พัฒนาการมาตรฐานรายงานทางการเงินในประเทศไทย และเป็นวิทยากรพิเศษในเร่ือง
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุให้กบัมหาวิทยาลยั  
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(หนว่ย : บาท) 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ปี 2562 ปี 2561 เปลี่ยนแปลงจาก
ปี 2561 

1. บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน)  897,460 818,605 78,855  
2. บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน)   3,105,540 2,614,725 490,815  
3. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จ ากดั 602,830 529,935 72,895  
4. Phatra Equity Market Neutral Asia Pacific Fund 1,081,910 1,050,394 31,516  
5.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 1   160,080 148,526 11,554  
6.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 2 274,410 254,616 19,794  
7.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 3  274,410 254,616 19,794  
8.  กองทนุรวมไทยรีสตรัคเจอร่ิง  331,590 307,661 23,929  
9. กองทนุบางกอกแคปปิตอล 617,470 572,886 44,584  
10. กองทนุแกมมา่แคปปิตอล  503,100 466,796 36,304  
11. บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จ ากดั  663,810 705,640 -41,830  

รวม 8,512,611 7,724,400 788,211  
 

ส าหรับคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีในปีที่ผา่นมา ธนาคารและบริษัทยอ่ยได้จ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีเป็นเงิน
รวมจ านวน 15.56 ล้านบาท และคา่ตอบแทนงานบริการอื่นเป็นเงินรวมจ านวน 510,514 บาทให้กบับริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั นอกจากนี ้ธนาคารและบริษัทยอ่ยยงัจะต้องจา่ยคา่ตอบแทนส าหรับงานบริการอื่นซึง่ยงัด าเนินการไม่
แล้วเสร็จในรอบปีบญัชีที่ผา่นมาอีกเป็นเงินรวมจ านวน 450,900 บาท  

31 
 

 

ประวัติผู้สอบบัญช ี(1) 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสกณุา แย้มสกลุ 

 

 

สถานะทางธุรกิจ หุ้นสว่น  

การศึกษา สถาบนัการศกึษา :                             มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาและสาขาที่ส าเร็จการศกึษา : ปริญญาตรีทางด้านการบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 

สมาชิกในองค์กร
วิชาชพี 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

- สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- คณะอนกุรรมการก าหนดจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ประสบการณ์การ
ท างานที่เกี่ยวข้อง 

 

- มีประสบการณ์ท างานในธุรกิจด้านการเงินมานานกว่า 25 ปี โดยมีความเช่ียวชาญในด้านการ
ธนาคารและตลาดทนุ รวมถึงธุรกิจประกนัภยั 

- มีประสบการณ์ท างานอย่างกว้างขวางในด้านการตรวจสอบบญัชีและให้ค าปรึกษาทางบญัชี
และธุรกิจกบับริษัทมากมายทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ และมีสว่นร่วมในการตรวจสอบ
สภาพผลการด าเนินงานและขัน้ตอนการเข้าซือ้กิจการตา่งๆ  

- เคยท างานร่วมกบับริษัทที่ประกอบธุรกิจการเงินที่มีหน่วยงานก ากบัดแูลเป็นการเฉพาะจ านวน
มาก 

- เคยแก้ไขปัญหาประเด็นทางด้านบญัชีจ านวนมาก เนื่องจากเคยร่วมงานกบัธนาคารแหง่ประเทศ
ไทยในการปรับปรุงมาตรฐานทางธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ รวมไปถึงหุ้นกู้อนพุนัธ์ ท า
ให้มีความสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ โดยประสบการณ์ที่ได้รับจากการร่วมงานกับผู้ ควบคุม
มาตรฐานส่งผลให้มีความเข้าใจทางด้านกฎหมายอย่างลึกซึง้ โดยเฉพาะปัญหาทางด้านการ
พฒันาตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- เคยเป็นวิทยากรให้กับลกูค้าของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เก่ียวกับ
พัฒนาการมาตรฐานรายงานทางการเงินในประเทศไทย และเป็นวิทยากรพิเศษในเร่ือง
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุให้กบัมหาวิทยาลยั  
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ประวัติผู้สอบบัญช ี(2) 
ชื่อ-นามสกุล นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ 

 
 

 

 

 

สถานะทางธุรกิจ หุ้นสว่น   

การศึกษา สถาบนัการศกึษา :                      
ปริญญาและสาขาที่ส าเร็จการศกึษา :     
             
สถาบนัการศกึษา :                                

  
                                                                  

ปริญญาและสาขาที่ส าเร็จการศกึษา :  
 

สถาบนัการศกึษา :                             
 
ปริญญาและสาขาที่ส าเร็จการศกึษา :    
 

สถาบนัการศกึษา :                                  
ปริญญาและสาขาที่ส าเร็จการศกึษา :  
 

สถาบนัการศกึษา :                                   
ปริญญาและสาขาที่ส าเร็จการศกึษา:   

Association of Chartered Certified Accountants, UK 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพด้านการบญัชี  
 

Association of Accounting Technicians  
London Chamber of Commerce, UK 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงูด้านวิชาบญัชี  
 

Association of Accounting Technicians  
London Chamber of Commerce, UK 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพด้านการบญัชี  
 

Heriot – Watt University, UK 
ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ  
 
De Montfort University, UK 
ปริญญาตรีด้านการบญัชีและการเงิน (เกียรตินยิมอนัดบัหนึง่) 

สมาชิกในองค์กร
วิชาชพี 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
- สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
- Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), UK 
- Association of Accounting Technicians (AAT), UK 
- CPA Australia 
- Institute of Internal Auditors (IIA), U.S. 

ประสบการณ์การ
ท างานที่เกี่ยวข้อง 

 

- มปีระสบการณ์ในด้านการตรวจสอบสถาบนัการเงินมาเป็นเวลากวา่ 25 ปี โดยมีความเช่ียวชาญใน
ด้านการตรวจสอบด้านการบริหารเงินรวมถึงสญัญาอนพุนัธ์ทางการเงิน 

- ให้ค าปรึกษาทางเทคนคิในประเด็นเก่ียวกบัการบญัชี ทัง้มาตรฐานการบญัชีไทย (TAS) และ
มาตรฐานการบญัชีตา่งประเทศ (IAS) 
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สญัญาซือ้ขายทางการเงินลว่งหน้า ความเสีย่ง และการควบคมุกองการเงิน 
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ประวัติผู้สอบบัญช ี(3) 
ช่ือ-นามสกุล นางสาวสนิสริิ ทงัสมบตัิ                                                         

                                                                                       

สถานะทางธุรกิจ หุ้นสว่น  

การศึกษา สถาบนัการศกึษา :  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ปริญญาและสาขาที่ส าเร็จการศกึษา : ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ 
 

สถาบนัการศกึษา :  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ปริญญาและสาขาที่ส าเร็จการศกึษา :  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
  สาขาการบญัชี  (เกียรตินยิมอนัดบัหนึง่)  
                                                               ภาคภาษาองักฤษ 

สมาชิกในองค์กร
วิชาชพี 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

- สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ประสบการณ์การ
ท างานที่เกี่ยวข้อง 

 

- มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบสถาบนัการเงินมาเป็นเวลากวา่ 19 ปี โดยมีความเช่ียวชาญ
ในด้านการตรวจสอบด้านการบริหารเงินรวมถงึสญัญาอนพุนัธ์ทางการเงิน 

- มีประสบการณ์ท างานอยา่งกว้างขวางในด้านการตรวจสอบบญัชีและให้ค าปรึกษาทางธุรกิจกบั
บริษัทมากมายทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ  

- ให้ค าปรึกษาทางเทคนิคในประเด็นเก่ียวกับการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ต่างประเทศ (IFRS 9, IAS 32 และ IFRS 7) ให้กบัสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและ
ตา่งประเทศ 

- เป็นผู้ ฝึกอบรมทัง้การบญัชีแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ การบญัชีส าหรับเคร่ืองมือทาง
การเงิน สญัญาซือ้ขายทางการเงินลว่งหน้า ความเสีย่ง การควบคมุ และพฒันาการของ
มาตรฐานการบญัชี 

- เคยด ารงต าแหน่งคณะอนกุรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
ของสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์  

- เป็นตวัแทนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ในการร่วมงานกบัธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยในการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมา
ใช้ในการธนาคารและตลาดเงิน  
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ประวัติผู้สอบบัญช ี(3) 
ชื่อ-นามสกุล นางสาวสนิสริิ ทงัสมบตัิ                                                         

                                                                                       

สถานะทางธุรกิจ หุ้นสว่น  

การศึกษา สถาบนัการศกึษา :  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ปริญญาและสาขาที่ส าเร็จการศกึษา : ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ 
 

สถาบนัการศกึษา :  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ปริญญาและสาขาที่ส าเร็จการศกึษา :  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
  สาขาการบญัชี  (เกียรตินยิมอนัดบัหนึง่)  
                                                               ภาคภาษาองักฤษ 

สมาชิกในองค์กร
วิชาชพี 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

- สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ประสบการณ์การ
ท างานที่เกี่ยวข้อง 

 

- มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบสถาบนัการเงินมาเป็นเวลากวา่ 19 ปี โดยมีความเช่ียวชาญ
ในด้านการตรวจสอบด้านการบริหารเงินรวมถงึสญัญาอนพุนัธ์ทางการเงิน 

- มีประสบการณ์ท างานอยา่งกว้างขวางในด้านการตรวจสอบบญัชีและให้ค าปรึกษาทางธุรกิจกบั
บริษัทมากมายทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ  

- ให้ค าปรึกษาทางเทคนิคในประเด็นเก่ียวกับการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ต่างประเทศ (IFRS 9, IAS 32 และ IFRS 7) ให้กบัสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและ
ตา่งประเทศ 

- เป็นผู้ ฝึกอบรมทัง้การบญัชีแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ การบญัชีส าหรับเคร่ืองมือทาง
การเงิน สญัญาซือ้ขายทางการเงินลว่งหน้า ความเสีย่ง การควบคมุ และพฒันาการของ
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ใช้ในการธนาคารและตลาดเงิน  
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ประวัตกิรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (1)  
 

ชื่อ-นามสกุล นายวีรวฒัน์  ชตุเิชษฐพงศ์ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

อาย ุ 58 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา -  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) 

   New York University, U.S.A. 
-  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -  สมัมนา Cyber Resilience Leadership (2017) 
   ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
-  Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 15/2016) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-  Director Accreditation Program (DAP 40/2005)  
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็น
กรรมการ 

30 พฤศจิกายน 2559 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 4 เดือน 
การถอืหุ้นในธนาคาร 
(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 

1,029,739 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
(การถือหุ้นในธนาคารรวมจ านวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

1 แห่ง 
2559 - ปัจจบุนั 
 

 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
 บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

2 แห่ง 
2557 - ปัจจบุนั 

 
ประธานกรรมการ 

 
 บริษัท อกัษร เอ็ดดเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ*  บริษัท อลัฟ่า แอบโซลทู  จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่
แข่งขัน/ เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของ
ธนาคารที่อาจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมม่ี   

ประสบการณ์การท างาน  
 
 
 
 
 
 

 2555 - 2556  กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
 2553 - 2559 กรรมการ บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 
 2554 - 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
 2546 - 2559 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
 2546 - 2553 กรรมการบริหาร บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
 2545 – 2546 
 2541 - 2545 

กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลนิช์ ภทัร จ ากดั    
บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลนิช์ ภทัร จ ากดั 

 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 

34



34 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 
35 

 

 

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม 
ผู้ถอืหุ้นครัง้นี ้ 

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ     

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร  14 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ  12 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  13 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ  12 ครัง้  
ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน    6 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ    6 ครัง้  
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561    1 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ    1 ครัง้ 

 
ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 

การถอืหุ้นในธนาคาร 
  - จ านวนหุ้น (หุ้น) 
  - สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด (ร้อยละ) 

 
1,029,739  

0.12 
ระบุการมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี ้กับธนาคารบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ 
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
(1)  เป็น / ไมเ่ป็น กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง  หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

 
 

ไม่เป็น 
(2)  เป็น / ไมเ่ป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
(3)  มี / ไมม่ี ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ  
      (เช่น การซือ้/ ขายวตัถดุิบ/ สนิค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการด้วย  

 
ไม่ม ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* หมายถงึ  กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
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ประวัตกิรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (2)  
 

ชื่อ-นามสกุล นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ 
อายุ 64 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา -  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ) 

   สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-  พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑติ (เศรษฐศาสตร์การเงิน)  
   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
-  เศรษฐศาสตรบณัฑิต  
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -  สมัมนา Director Briefing 1/2018 หวัข้อ “Start Less, Finish More: Building Strategic  
   Agility with Objectives and Key Results” 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-  สมัมนา Cyber Resilience Leadership (2017) 
   ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
-  Director Accreditation Program (DAP 36/2005)  
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 26 เมษายน 2555 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี 11 เดือน 
การถอืหุ้นในธนาคาร 
(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 

488 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
(การถือหุ้นในธนาคารรวมจ านวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

1 แห่ง 
2559 - ปัจจบุนั 
 
2546 - ปัจจบุนั 

 
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 

 
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ 
เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ 
เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

1 แห่ง 
2550 - ปัจจบุนั 

 
กรรมการ* 

 
บริษัท เค เอส พี สแควร์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของธนาคารที่
อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ไมม่ี   

ประสบการณ์การท างาน  
 
 

2556 - 2557 ที่ปรึกษากรรมการผู้จดัการ บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน)  
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ประวัตกิรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (2)  
 

ช่ือ-นามสกุล นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ 
อายุ 64 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา -  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ) 

   สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-  พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑติ (เศรษฐศาสตร์การเงิน)  
   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
-  เศรษฐศาสตรบณัฑิต  
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -  สมัมนา Director Briefing 1/2018 หวัข้อ “Start Less, Finish More: Building Strategic  
   Agility with Objectives and Key Results” 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-  สมัมนา Cyber Resilience Leadership (2017) 
   ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
-  Director Accreditation Program (DAP 36/2005)  
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 26 เมษายน 2555 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี 11 เดือน 
การถอืหุ้นในธนาคาร 
(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 

488 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
(การถือหุ้นในธนาคารรวมจ านวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

1 แห่ง 
2559 - ปัจจบุนั 
 
2546 - ปัจจบุนั 

 
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 

 
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ 
เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ 
เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

1 แห่ง 
2550 - ปัจจบุนั 

 
กรรมการ* 

 
บริษัท เค เอส พี สแควร์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของธนาคารที่
อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ไมม่ี   

ประสบการณ์การท างาน  
 
 

2556 - 2557 ที่ปรึกษากรรมการผู้จดัการ บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน)  
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ประสบการณ์การท างาน (ต่อ) 
 

2553 - 2555 กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2553 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลสิซิ่ง จ ากดั 
2546 - 2555  กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2543 - 2555 ที่ปรึกษากรรมการผู้จดัการ บริษัท โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม จ ากดั  
(มหาชน) 

2553 - 2554 กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
2553 - 2554 ที่ปรึกษากรรมการผู้จดัการ บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั 

(มหาชน) 
2552 - 2553 กรรมการอิสระ บริษัท ภทัรลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม 
ผู้ถอืหุ้นครัง้นี ้ 

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ     

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร  14 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ  12 ครัง้ 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561    1 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ    1 ครัง้  

 
ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 

การถอืหุ้นในธนาคาร 
  - จ านวนหุ้น (หุ้น) 
  - สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด (ร้อยละ) 

 
488 
0.00 

ระบุการมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี ้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ 
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
(1)  เป็น / ไมเ่ป็น กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง  หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

 
 

ไม่เป็น 
(2)  เป็น / ไมเ่ป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
(3)  มี / ไมม่ี ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ   
      (เช่น การซือ้/ ขายวตัถดุิบ/ สนิค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการด้วย  

 
ไม่ม ี

 
 
 

* หมายถงึ  กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
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ค ำชีแ้จงวิธีกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะ กำรแสดงเอกสำรหรือหลักฐำนก่อนเข้ำร่วม
ประชุม กำรออกเสียงลงคะแนน และกำรแจ้งผลคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองข้อพงึปฏิบตัิส าหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 ซึ่งมีวตัถปุระสงค์ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนได้ถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดีเพื่อสร้าง
ความเชื่อมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เกี่ยวข้องทกุฝ่าย และเพื่อใ ห้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น ธนาคารจึงเห็นควรก าหนดข้อปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้นของธนาคารเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบและถือปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นดงันี  ้

1. กำรลงทะเบียนเข้ำประชุม 

 1.1  ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตัง้แต่เวลา 08.00 น. ของวนัองัคารที่ 23 เมษายน 2562  เป็น
ต้นไป ณ สถานท่ีประชุม ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชด าริ 
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 10) 

1.2 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ (ถ้ามี) จะต้องลงลายมือช่ือลงทะเบียนเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในเอกสาร
การลงทะเบียนเข้าประชมุและเอกสารออกเสยีงลงคะแนนของธนาคาร 

1.3 ธนาคารใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดงันัน้จึงขอให้ผู้ เข้าประชุมโปรดน าเอกสารที่ธนาคาร
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่ได้พิมพ์ Barcode ไว้มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย 

 

2. กำรมอบฉันทะ 

 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น หากผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนนแทนได้ และเพื่อการมอบฉนัทะนี ้ธนาคารได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (สิ่งที่สง่มาด้วย 11) ตามแบบ
ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัได้ก าหนดไว้ ซึง่เป็นแบบที่ละเอียดและชดัเจนมาให้ผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะให้
บคุคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือที่ธนาคารได้เสนอไว้ (รายละเอียดข้อมลูของ
กรรมการอิสระดงักลา่วปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 6) ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือ
หุ้นได้    

  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะแบบทัว่ไป สามารถเลอืกใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็น
ผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ค. ได้ โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของธนาคาร (http://www.kiatnakinphatra.com)   

 2.1    ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน    

  (1) ผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีง 
   ลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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ค ำชีแ้จงวิธีกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะ กำรแสดงเอกสำรหรือหลักฐำนก่อนเข้ำร่วม
ประชุม กำรออกเสียงลงคะแนน และกำรแจ้งผลคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองข้อพงึปฏิบตัิส าหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 ซึ่งมีวตัถปุระสงค์ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนได้ถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดีเพื่อสร้าง
ความเชื่อมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เกี่ยวข้องทกุฝ่าย และเพื่อใ ห้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น ธนาคารจึงเห็นควรก าหนดข้อปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้นของธนาคารเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบและถือปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นดงันี  ้

1. กำรลงทะเบียนเข้ำประชุม 

 1.1  ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตัง้แต่เวลา 08.00 น. ของวนัองัคารที่ 23 เมษายน 2562  เป็น
ต้นไป ณ สถานที่ประชุม ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชด าริ 
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 10) 

1.2 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ (ถ้ามี) จะต้องลงลายมือช่ือลงทะเบียนเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในเอกสาร
การลงทะเบียนเข้าประชมุและเอกสารออกเสยีงลงคะแนนของธนาคาร 

1.3 ธนาคารใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดงันัน้จึงขอให้ผู้ เข้าประชุมโปรดน าเอกสารท่ีธนาคาร
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่ได้พิมพ์ Barcode ไว้มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย 

 

2. กำรมอบฉันทะ 

 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น หากผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนนแทนได้ และเพื่อการมอบฉนัทะนี ้ธนาคารได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (สิ่งที่สง่มาด้วย 11) ตามแบบ
ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัได้ก าหนดไว้ ซึง่เป็นแบบที่ละเอียดและชดัเจนมาให้ผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะให้
บคุคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือที่ธนาคารได้เสนอไว้ (รายละเอียดข้อมลูของ
กรรมการอิสระดงักลา่วปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 6) ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือ
หุ้นได้    

  ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะแบบทัว่ไป สามารถเลอืกใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็น
ผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ค. ได้ โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของธนาคาร (http://www.kiatnakinphatra.com)   

 2.1    ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน    

  (1) ผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีง 
   ลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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  (2) ผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่สง่มาด้วยนีใ้ห้ครบถ้วนชดัเจน 
พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือโดยผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

  (3) ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องสง่มอบหนงัสือมอบฉนัทะตาม (2) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคารผู้ รับลงทะเบียน ณ 
สถานท่ีประชมุก่อนท่ีผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าร่วมประชมุ 

 2.2 ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของธนำคำรเป็นผู้เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน    

  (1) ผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) โปรดระบช่ืุอและรายละเอียดของกรรมการธนาคารเป็นผู้ รับมอบฉนัทะดงันี ้  

- นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ   อาย ุ 58  ปี 
และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน    

อยูบ้่านเลขท่ี   98 ซอยรามค าแหง 24 แยก 26 (หมูบ้่านอิสระ)                              
 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

- นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์     กรรมการอิสระ      อาย ุ 64  ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี   36 ซอยศนูย์วิจยั 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  
 กรุงเทพฯ 10310 

(2) ผู้ ถือหุ้น  (ผู้มอบฉนัทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่ส่งมาด้วยนีใ้ห้ครบถ้วนชดัเจน 
พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและสง่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคารก่อนก าหนดการประชมุ  

 

3. เอกสำรหรือหลักฐำนที่ ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องน ำมำแสดงและส่งมอบก่อนเข้ำร่วมประชุม 

 ก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องน าและสง่มอบเอกสารดงัต่อไปนี ใ้ห้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคาร
ผู้ รับลงทะเบียน เพื่อด าเนินการตรวจสอบการเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นผู้มีสทิธิเข้าร่วมประชมุ (แล้วแตก่รณี)            

 3.1 ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ 

 (1) กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง    ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ ซึ่ง
ปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ 
ใบอนญุาตขบัขี่รถยนต์ หรือหนงัสอืเดินทาง เป็นต้น 

 (2) กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ ให้แสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 

 (ก) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน 
และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(ข) ส าเนาเอกสารที ่ส ่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น  
(ผู้มอบฉนัทะ) และยงัไมห่มดอาย ุโดยผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

(ค) แสดงเอกสารที่สว่นราชการหรือหนว่ยงานของรัฐได้ออกให้ ซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้ รับมอบฉนัทะและยงัไม่
หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบอนญุาตขบัขี่รถยนต์ หรือหนงัสือ
เดินทาง เป็นต้น 

39



40 
 

 

 3.2 ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

(1) กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้  

  (ก) เอกสารที่ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของ รัฐได้ออกให้ซึ่ งปรากฏรูปถ่ ายของผู้ แทน ของ 
นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นและยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บัตรประจ าตัว ข้าราชการ 
ใบอนญุาตขบัขี่รถยนต์ หรือหนงัสอืเดินทาง เป็นต้น 

(ข) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานท่ี
เ ก่ี ยว ข้ อง ไม่ เ กิ น  6  เ ดื อน  พ ร้ อม รั บรองส า เนาถู ก ต้ อ ง โดยผู้ แ ทน ของนิ ติ บุ คคลแ ล ะ 
มีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนของนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทน
นิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 (2)  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ ให้แสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน
และลงลายมือช่ือผู้แทนของนิติบคุคลผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(ข) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนของนิติบคุคลและมีข้อความแสดงให้เห็น
วา่ผู้แทนของนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ รับมอบฉนัทะและยงัไม่
หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบอนญุาตขบัขี่รถยนต์ หรือหนงัสือ
เดินทาง เป็นต้น 

 3.3 ผู้ถอืหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชำติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 

  ให้น าความใน ข้อ 3.1 และ ข้อ 3.2  มาบงัคบัใช้โดยอนโุลมกบัผู้ถือหุ้นหรือผู้ เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสญัชาติไทย
หรือเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แล้วแตก่รณี)  ทัง้นี ้ภายใต้ข้อบงัคบัดงัตอ่ไปนี  ้

 (ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลซึ ่งออกโดยสว่นราชการของประเทศที่นิต ิบคุคลนัน้ตัง้อยู่  และมี
รายละเอียดเก่ียวกับช่ือนิติบุคคล ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล เง่ือนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือช่ือ 
รวมทัง้ที่ตัง้ของส านกังานใหญ่ 

 (ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาด้วยและให้ผู้แทนนิติ
บคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

 

4. กำรออกเสียงลงคะแนนและกำรแจ้งผลกำรลงคะแนนเสียง 

 ในการพิจารณาแต่ละระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าร่วมประชุม
ลา่สดุ และเมื่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาในระเบียบวาระการประชุมใดแล้วเสร็จ ประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะแจ้งผลการ
ลงคะแนนเสยีงในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุนัน้ๆ ให้ที่ประชมุได้ทราบ     
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 ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ (รวมถึงกรณีที่หนงัสือมอบฉนัทะของผู้
ถือหุ้นไม่ได้แจ้งหรือได้แจ้งไว้แต่ไม่ชดัเจนในการขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและออก
เสยีงลงคะแนนแทน) สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นถืออยู่ โดยในแต่ละระเบียบวาระการประชุม 
ธนาคารจะได้น าจ านวนคะแนนที่ได้ใช้สิทธิออกเสียงและลงคะแนนโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ
เข้าบนัทึกนบัรวมกบัคะแนนเสียงที่ผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะลว่งหน้าให้แก่กรรมการของธนาคารตามที่ธนาคารได้เสนอช่ือไว้ และ
คะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะที่ธนาคารบนัทึกไว้ในขณะที่ได้ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุมตามความที่กลา่วข้างต้น โดย
จ านวนคะแนนเสยีงที่รวบรวมได้ทัง้หมดในแตล่ะระเบียบวาระซึง่ได้พิจารณาแล้วเสร็จนัน้จะถกูน าสง่ให้ประธานในที่ประชุมเพื่อ
กลา่วสรุปในท่ีประชุมของวาระนัน้ๆ ให้ได้ทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นซึ่งลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสียในแต่ละ
กรณีด้วยจ านวนคะแนนเสยีงเทา่ใด 
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 3.2 ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

(1) กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้  

  (ก) เอกสารที่ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของ รัฐได้ออกให้ซึ่ งปรากฏรูปถ่ ายของผู้ แทน ของ 
นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นและยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บัตรประจ าตัว ข้าราชการ 
ใบอนญุาตขบัขี่รถยนต์ หรือหนงัสอืเดินทาง เป็นต้น 

(ข) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานท่ี
เ ก่ี ยว ข้ อง ไม่ เ กิ น  6  เ ดื อน  พ ร้ อม รั บรองส า เนาถู ก ต้ อ ง โดยผู้ แ ทน ของนิ ติ บุ คคลแ ล ะ 
มีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนของนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทน
นิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 (2)  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ ให้แสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน
และลงลายมือช่ือผู้แทนของนิติบคุคลผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(ข) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนของนิติบคุคลและมีข้อความแสดงให้เห็น
วา่ผู้แทนของนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ รับมอบฉนัทะและยงัไม่
หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบอนญุาตขบัขี่รถยนต์ หรือหนงัสือ
เดินทาง เป็นต้น 

 3.3 ผู้ถอืหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชำติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 

  ให้น าความใน ข้อ 3.1 และ ข้อ 3.2  มาบงัคบัใช้โดยอนโุลมกบัผู้ถือหุ้นหรือผู้ เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสญัชาติไทย
หรือเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แล้วแตก่รณี)  ทัง้นี ้ภายใต้ข้อบงัคบัดงัตอ่ไปนี  ้

 (ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลซึ ่งออกโดยสว่นราชการของประเทศที ่นิต ิบคุคลนัน้ตัง้อยู่  และมี
รายละเอียดเก่ียวกับช่ือนิติบุคคล ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล เง่ือนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือช่ือ 
รวมทัง้ที่ตัง้ของส านกังานใหญ่ 

 (ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาด้วยและให้ผู้แทนนิติ
บคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

 

4. กำรออกเสียงลงคะแนนและกำรแจ้งผลกำรลงคะแนนเสียง 

 ในการพิจารณาแต่ละระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าร่วมประชุม
ลา่สดุ และเมื่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาในระเบียบวาระการประชุมใดแล้วเสร็จ ประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะแจ้งผลการ
ลงคะแนนเสยีงในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุนัน้ๆ ให้ที่ประชมุได้ทราบ     
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 ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ (รวมถึงกรณีที่หนงัสือมอบฉนัทะของผู้
ถือหุ้นไม่ได้แจ้งหรือได้แจ้งไว้แต่ไม่ชดัเจนในการขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและออก
เสยีงลงคะแนนแทน) สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นถืออยู่ โดยในแต่ละระเบียบวาระการประชุม 
ธนาคารจะได้น าจ านวนคะแนนที่ได้ใช้สิทธิออกเสียงและลงคะแนนโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ
เข้าบนัทึกนบัรวมกบัคะแนนเสียงที่ผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะลว่งหน้าให้แก่กรรมการของธนาคารตามที่ธนาคารได้เสนอช่ือไว้ และ
คะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะที่ธนาคารบนัทึกไว้ในขณะที่ได้ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุมตามความที่กลา่วข้างต้น โดย
จ านวนคะแนนเสยีงที่รวบรวมได้ทัง้หมดในแตล่ะระเบียบวาระซึง่ได้พิจารณาแล้วเสร็จนัน้จะถกูน าสง่ให้ประธานในที่ประชุมเพื่อ
กลา่วสรุปในท่ีประชุมของวาระนัน้ๆ ให้ได้ทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นซึ่งลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสียในแต่ละ
กรณีด้วยจ านวนคะแนนเสยีงเทา่ใด 
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ขัน้ตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

วนัองัคารที่ 23 เมษายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ ถือหุ้น ธนาคารเกียรตินาคิน 
 

มาด้วยตนเอง ผู้ ได้รับมอบฉนัทะ 

ตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 
(เร่ิม 08.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียนส าหรับ 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

แสดงหนงัสือมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียนส าหรับผู้ ท่ี 
มาด้วยตนเอง 
(เร่ิม 08.00 น.) 

แสดงเอกสารส่วนบคุคล 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบตัรลงคะแนน 

เข้าห้องประชมุ 

ประธานกล่าวเปิดประชมุ 
(เวลา 10.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุ 
ตามล าดบั 

กรณีท่ีมีผู้ ต้องการออกเสียงใน 
วาระนัน้ๆ ให้ยกมือและกรอก 

บตัรลงคะแนน 

เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัร 
ลงคะแนน/ สรุปผลลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนน 
ตอ่ท่ีประชมุ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 8 43 
 

 

ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ   2. ค ำวำ่ “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบงัคบันีใ้ห้หมำยถึง บริษัท ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน)   
 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
ข้อ 30.  กำรประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

หรือ ณ ที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรจะก ำหนด 

 

ข้อ 31. ให้มีกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นประจ ำปีอย่ำงน้อยหนึ่งครัง้  กำรประชุมเช่นว่ำนี ใ้ห้เรียกว่ำ “ประชุมสำมัญ”  
กำรประชุมสำมัญดังกล่ำว ให้กระท ำภำยในสี่เดือนภำยหลังกำรสิน้สุดรอบปีทำงบัญชีของบริษัท กำรประชุมผู้ ถือหุ้ น 
ครำวอื่นๆ ให้เรียกวำ่ “ประชมุวิสำมญั” 

คณะกรรมกำรจะเรียกประชมุวิสำมญัเมื่อใดก็ได้สดุแล้วแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลำย
คนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหนำ่ยได้ทัง้หมด เข้ำช่ือกันท ำหนงัสือขอให้คณะกรรมกำร
เรียกประชุมวิสำมญัก็ได้ โดยต้องระบเุร่ืองและเหตผุลในกำรที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักลำ่วด้วย ในกรณี
เช่นนีค้ณะกรรมกำรต้องจดัให้มีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นภำยในสีส่บิห้ำวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจำกผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่จดัให้มีกำรประชุมภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลำยซึ่งเข้ำช่ือ
กันหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ ำนวนหุ้นตำมที่บังคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภำยในสี่สิบห้ำวันนบัแต่วันครบก ำหนด
ระยะเวลำตำมวรรคสอง ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่ำเป็นกำรประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
คำ่ใช้จ่ำยอนัจ ำเป็นที่เกิดจำกกำรจดัให้มีกำรประชมุและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 

ในกรณีทีป่รำกฏวำ่กำรประชมุผู้ ถือหุ้นที่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ ถือหุ้นตำมวรรคสำมครัง้ใด จ ำนวนผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ ถือหุ้นตำมวรรคสำมต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดจำกกำรจดัให้มีกำรประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 

ข้อ 32. กำรบอกกลำ่วเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้   ให้คณะกรรมกำรจดัท ำหนงัสอืนดัประชุมระบุสถำนที่ วนั เวลำ ระเบียบ
วำระกำรประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร     โดยระบใุห้ชดัเจนวำ่เป็นเร่ืองที่เสนอเพื่อ
ทรำบ   เ พื ่ออนมุ ตั ิ  หรือ เ พื ่อพ ิจำรณำ   พ ร้อมทั ง้ควำมเห ็นของคณะกรรมกำรในเ รื ่องด งักล ำ่ว   และจ ดัส ง่ ใ ห้ 
ผู้ ถือหุ้นและนำยทะเบียนทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ   

 อนึ่งค ำบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้โฆษณำในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัสำมวนัก่อนวนัประชุมไม่น้อย
กวำ่สำมวนั 
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ขัน้ตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

วนัองัคารที่ 23 เมษายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ ถือหุ้น ธนาคารเกียรตินาคิน 
 

มาด้วยตนเอง ผู้ ได้รับมอบฉนัทะ 

ตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 
(เร่ิม 08.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียนส าหรับ 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

แสดงหนงัสือมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียนส าหรับผู้ ท่ี 
มาด้วยตนเอง 
(เร่ิม 08.00 น.) 

แสดงเอกสารส่วนบคุคล 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบตัรลงคะแนน 

เข้าห้องประชมุ 

ประธานกล่าวเปิดประชมุ 
(เวลา 10.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุ 
ตามล าดบั 

กรณีท่ีมีผู้ ต้องการออกเสียงใน 
วาระนัน้ๆ ให้ยกมือและกรอก 

บตัรลงคะแนน 

เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัร 
ลงคะแนน/ สรุปผลลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนน 
ตอ่ท่ีประชมุ 
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ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ   2. ค ำวำ่ “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบงัคบันีใ้ห้หมำยถึง บริษัท ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน)   
 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
ข้อ 30.  กำรประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

หรือ ณ ที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรจะก ำหนด 

 

ข้อ 31. ให้มีกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นประจ ำปีอย่ำงน้อยหนึ่งครัง้  กำรประชุมเช่นว่ำนีใ้ห้เรียกว่ำ “ประชุมสำมัญ”  
กำรประชุมสำมัญดังกล่ำว ให้กระท ำภำยในสี่เดือนภำยหลังกำรสิน้สุดรอบปีทำงบัญชีของบริษัท กำรประชุมผู้ ถือหุ้ น 
ครำวอื่นๆ ให้เรียกวำ่ “ประชมุวิสำมญั” 

คณะกรรมกำรจะเรียกประชมุวิสำมญัเมื่อใดก็ได้สดุแล้วแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลำย
คนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหนำ่ยได้ทัง้หมด เข้ำช่ือกันท ำหนงัสือขอให้คณะกรรมกำร
เรียกประชุมวิสำมญัก็ได้ โดยต้องระบเุร่ืองและเหตผุลในกำรที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักลำ่วด้วย ในกรณี
เช่นนีค้ณะกรรมกำรต้องจดัให้มีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นภำยในสีส่บิห้ำวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจำกผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรไม่จดัให้มีกำรประชุมภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลำยซึ่งเข้ำช่ือ
กันหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ ำนวนหุ้นตำมที่บังคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภำยในสี่สิบห้ำวันนบัแต่วันครบก ำหนด
ระยะเวลำตำมวรรคสอง ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่ำเป็นกำรประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
คำ่ใช้จ่ำยอนัจ ำเป็นที่เกิดจำกกำรจดัให้มีกำรประชมุและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 

ในกรณีทีป่รำกฏวำ่กำรประชมุผู้ ถือหุ้นที่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ ถือหุ้นตำมวรรคสำมครัง้ใด จ ำนวนผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ ถือหุ้นตำมวรรคสำมต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดจำกกำรจดัให้มีกำรประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 

ข้อ 32. กำรบอกกลำ่วเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้   ให้คณะกรรมกำรจดัท ำหนงัสอืนดัประชุมระบุสถำนที่ วนั เวลำ ระเบียบ
วำระกำรประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร     โดยระบใุห้ชดัเจนว่ำเป็นเร่ืองที่เสนอเพื่อ
ทรำบ   เพื ่ออนมุ ตั ิ  หรือ เพื ่อพ ิจำรณำ   พ ร้อมทั ง้ควำมเห ็นของคณะกรรมกำรในเ รื ่องด งักล ำ่ว   และจ ดัส ง่ ใ ห้ 
ผู้ ถือหุ้นและนำยทะเบียนทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ   

 อนึ่งค ำบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้โฆษณำในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัสำมวนัก่อนวนัประชุมไม่น้อย
กวำ่สำมวนั 
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ข้อ 33. กำรประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจำกผู้ ถือหุ้น (ถ้ำมี) เข้ำประชมุรวมกนัไมน้่อยกวำ่ยี่สบิห้ำ
คนหรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหนำ่ยได้ทัง้หมด จึงจะครบองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรำกฏวำ่กำรประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลำนดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมง จ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมำเข้ำ
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตำมท่ีก ำหนดไว้ หำกว่ำกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้ได้เรียกนัดเพรำะผู้ ถือหุ้ นร้องขอ  
กำรประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้ำกำรประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นกำรเรียกประชมุเพรำะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่และให้สง่
หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวำ่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในกำรประชมุครัง้หลงันีไ้มจ่ ำเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

 

ข้อ 34. ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยท ำ
หนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบที่นำยทะเบียนบริษัทมหำชนจ ำกัดได้ก ำหนดไว้ครำวละไม่เกินหนึ่งฉบบั  และผู้ รับมอบฉนัทะเพ่ือกำร
ดงักลำ่วนัน้จะมีได้เพียงบคุคลเดียวเทำ่นัน้ ไมว่ำ่ผู้ ถือหุ้นนัน้จะถือหุ้นของบริษัทมำกน้อยเพียงใดก็ตำม   

 กำรมอบฉนัทะจะต้องลงลำยมือช่ือผู้มอบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบที่นำยทะเบียนบริษัทมหำชน
จ ำกดัได้ก ำหนดไว้ โดยหนงัสอืมอบฉนัทะอยำ่งน้อยให้มีรำยกำรดงัตอ่ไปนี ้

ก. จ ำนวนหุ้นซึง่ผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 

ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 

ค. ครัง้ที่ของกำรประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยให้ยื่นหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลำ่วตอ่ประธำนกรรมกำรหรือผู้ที่ประธำนกรรมกำรก ำหนดก่อนผู้ รับมอบฉนัทะ
เข้ำประชมุ 

 

ข้อ 35. ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น 

 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด ผู้ ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้มิได้ นอกจำก
กำรออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมกำร 

 กำรออกเสยีงลงมติใดๆ หรือกำรอนมุตัิกิจกำรใดๆ ในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจำก
เสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่
น้อยกวำ่สำมในสีข่องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ก. กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงสว่นที่ส ำคญัให้แก่บคุคลอื่น  

ข. กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทมหำชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 

ค. กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสญัญำเก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงส่วนที่ส ำคญั กำร
มอบหมำยให้บคุคลอื่นเข้ำจดักำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์
จะแบง่ก ำไรขำดทนุกนั 
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ข้อ 36. กิจกำรอนัท่ีประชมุสำมญัประจ ำปีพงึกระท ำมีดงันี ้

(1) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรที่เสนอตอ่ที่ประชมุ   ซึง่กิจกำรที่ทำงบริษัทได้ด ำเนิน 

 กำรไปในระยะรอบปีที่ผำ่นมำ 

(2) พิจำรณำและอนมุตัิงบกำรเงิน 

(3) พิจำรณำจดัสรรเงินก ำไร 

(4) เลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 

(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

(6) กิจกำรอื่นๆ 

 

ข้อ 37. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธำนกรรมกำรนัง่เป็นประธำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธำนไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำร ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำน
กรรมกำรหรือมีแตไ่มส่ำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ก็ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้ นคนหนึง่เป็นประธำนในท่ีประชมุ 

 

กรรมการและอ านาจกรรมการ 

 ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมกำรคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อยห้ำคน โดยให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจำรณำ
เลอืกตัง้ และให้คณะกรรมกำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรด้วยกนัเป็นประธำนกรรมกำร และอำจเลือกรองประธำนกรรมกำร  กรรมกำร
ผู้จดักำร และต ำแหนง่อื่นตำมที่เห็นเหมำะสมด้วยก็ได้ และคณะกรรมกำรของบริษัทจ ำนวนไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร 

 

ข้อ 15. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น
กรรมกำรก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมี
คะแนนเสยีงเทำ่กนั แตเ่กินกวำ่จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธำน
เป็นผู้ออกเสยีงชีข้ำด 

 
ข้อ 16. บ ำเหน็จกรรมกำรและคำ่ตอบแทน ให้สดุแล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก ำหนด 
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ข้อ 33. กำรประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจำกผู้ ถือหุ้น (ถ้ำมี) เข้ำประชมุรวมกนัไมน้่อยกวำ่ยี่สบิห้ำ
คนหรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหนำ่ยได้ทัง้หมด จึงจะครบองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรำกฏวำ่กำรประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลำนดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมง จ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมำเข้ำ
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตำมที่ก ำหนดไว้ หำกว่ำกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้ได้เรียกนัดเพรำะผู้ ถือหุ้ นร้องขอ  
กำรประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้ำกำรประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นกำรเรียกประชมุเพรำะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่และให้สง่
หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวำ่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในกำรประชมุครัง้หลงันีไ้มจ่ ำเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

 

ข้อ 34. ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยท ำ
หนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบที่นำยทะเบียนบริษัทมหำชนจ ำกัดได้ก ำหนดไว้ครำวละไม่เกินหนึ่งฉบบั  และผู้ รับมอบฉนัทะเพื่อกำร
ดงักลำ่วนัน้จะมีได้เพียงบคุคลเดียวเทำ่นัน้ ไมว่ำ่ผู้ ถือหุ้นนัน้จะถือหุ้นของบริษัทมำกน้อยเพียงใดก็ตำม   

 กำรมอบฉนัทะจะต้องลงลำยมือช่ือผู้มอบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบที่นำยทะเบียนบริษัทมหำชน
จ ำกดัได้ก ำหนดไว้ โดยหนงัสอืมอบฉนัทะอยำ่งน้อยให้มีรำยกำรดงัตอ่ไปนี ้

ก. จ ำนวนหุ้นซึง่ผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 

ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 

ค. ครัง้ที่ของกำรประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยให้ยื่นหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลำ่วตอ่ประธำนกรรมกำรหรือผู้ที่ประธำนกรรมกำรก ำหนดก่อนผู้ รับมอบฉนัทะ
เข้ำประชมุ 

 

ข้อ 35. ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น 

 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด ผู้ ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้มิได้ นอกจำก
กำรออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมกำร 

 กำรออกเสยีงลงมติใดๆ หรือกำรอนมุตัิกิจกำรใดๆ ในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจำก
เสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่
น้อยกวำ่สำมในสีข่องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ก. กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงสว่นท่ีส ำคญัให้แก่บคุคลอื่น  

ข. กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทมหำชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 

ค. กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสญัญำเก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั กำร
มอบหมำยให้บคุคลอื่นเข้ำจดักำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์
จะแบง่ก ำไรขำดทนุกนั 
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ข้อ 36. กิจกำรอนัท่ีประชมุสำมญัประจ ำปีพงึกระท ำมีดงันี ้

(1) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรที่เสนอตอ่ที่ประชมุ   ซึง่กิจกำรที่ทำงบริษัทได้ด ำเนิน 

 กำรไปในระยะรอบปีที่ผำ่นมำ 

(2) พิจำรณำและอนมุตัิงบกำรเงิน 

(3) พิจำรณำจดัสรรเงินก ำไร 

(4) เลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 

(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

(6) กิจกำรอื่นๆ 

 

ข้อ 37. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธำนกรรมกำรนัง่เป็นประธำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธำนไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำร ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำน
กรรมกำรหรือมีแตไ่มส่ำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ก็ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้ นคนหนึง่เป็นประธำนในท่ีประชมุ 

 

กรรมการและอ านาจกรรมการ 

 ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมกำรคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อยห้ำคน โดยให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจำรณำ
เลอืกตัง้ และให้คณะกรรมกำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรด้วยกนัเป็นประธำนกรรมกำร และอำจเลือกรองประธำนกรรมกำร  กรรมกำร
ผู้จดักำร และต ำแหนง่อื่นตำมที่เห็นเหมำะสมด้วยก็ได้ และคณะกรรมกำรของบริษัทจ ำนวนไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร 

 

ข้อ 15. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น
กรรมกำรก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมี
คะแนนเสยีงเทำ่กนั แตเ่กินกวำ่จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธำน
เป็นผู้ออกเสยีงชีข้ำด 

 
ข้อ 16. บ ำเหน็จกรรมกำรและคำ่ตอบแทน ให้สดุแล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก ำหนด 
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ข้อ 17. ผู้ เป็นกรรมกำรของบริษัทไมจ่ ำต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ 

 

ข้อ 18. ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นสำมัญประจ ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่ง  
ในสำม โดยอัตรำดังกล่ำวถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมกำรออกโดยจ ำนวนใกล้เคียง 
ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสำม 

 กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลำกว่ำผู้ ใดจะ
ออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร ผู้ออกจำกต ำแหน่งไปนัน้
อำจจะเลอืกรับเข้ำต ำแหนง่อีกก็ได้ 

 

ข้อ 24. คณะกรรมกำรเป็นผู้ รับผิดชอบจดักำรกิจกำรทัง้หลำยทัง้ปวงของบริษัท และมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรภำยใน
ขอบเขตของกฎหมำย วตัถปุระสงค์  ข้อบงัคบัของบริษัท  และตำมมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และมีอ ำนำจกระท ำกำรใดๆ ตำมที่
ระบไุว้ในหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือที่เก่ียวข้องกบักำรดงักลำ่วนัน้ 

คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้บคุคลหนึ่งหรือหลำยคนปฏิบตัิงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทนคณะกรรมกำร 
ก็ได้ 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนับริษัท  ให้กรรมกำรสองทำ่นลงลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญั
ของบริษัท และคณะกรรมกำรอำจก ำหนดรำยช่ือกรรมกำรผู้มอี ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนับริษัทได้ 

 

การสอบบัญชี 

ข้อ 38. ผู้สอบบญัชีให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีแต่งตัง้  ผู้สอบบญัชีผู้ซึ่งออกไปนัน้จะเลือกกลบัเข้ำมำด ำรง
ต ำแหนง่อีกก็ได้ 

 

ข้อ 39. ผู้สอบบญัชีควรได้คำ่ตอบแทนเทำ่ใดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก ำหนด 

 

เงนิปันผลและเงนิส ารอง 

ข้อ 44. ห้ำมมิให้ประกำศอนุญำตจ่ำยเงินปันผล นอกจำกโดยมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมกำร  
กรณีท่ีมีกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล กำรจ่ำยเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยังผู้ ถือหุ้นและโฆษณำค ำบอกกล่ำวกำร
จ่ำยเงินปันผลนัน้ในทำงหนงัสอืพิมพ์ และจดัให้มีกำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วภำยในหนึง่เดือนนบัแตม่ีมติเช่นวำ่นัน้ 

 

ข้อ 45. คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้ครำวได้ เมื่อปรำกฏแก่กรรมกำรว่ำบริษัทมี
ก ำไรพอสมควรท่ีจะกระท ำเช่นนัน้ได้ และเมื่อได้จ่ำยเงินปันผลแล้วให้รำยงำนให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบในกำรประชมุครำวตอ่ไป 

47 
 

 

 

ข้อ 46. เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตำมจ ำนวนหุ้น หุ้นละเท่ำๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำรก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นส ำหรับหุ้น
บริุมสทิธิ 

 

ข้อ 47. บริษัทต้องจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำของก ำไรสทุธิประจ ำปี หกั
ด้วยยอดเงินขำดทนุสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกวำ่ทนุส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไมน้่อยกวำ่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน 

 นอกจำกเงินส ำรองที่ได้ระบไุว้แล้ว คณะกรรมกำรอำจเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้ลงมติจดัสรรเงินไว้เป็นทนุ
ส ำรองอยำ่งอื่นตำมที่เห็นสมควรเพื่อด ำเนินกิจกำรของบริษัทก็ได้ 

 เมื่อบริษัทมีกำรปิดงบกำรเงินในงวดบญัชีคร่ึงปีแรกและงบกำรเงินได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับ
อนญุำตเรียบร้อยแล้ว โดยปรำกฏว่ำบริษัทมีผลก ำไร คณะกรรมกำรอำจจดัสรรเงินก ำไรดงักลำ่ว โดยถือว่ำเป็นก ำไรสะสมที่
ยงัไม่ได้จัดสรร และนบัเป็นเงินกองทุนตัง้แต่วนัแรกของงวดบญัชีคร่ึงปีถัดไป และให้คณะกรรมกำรรำยงำนให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ทรำบในกำรประชมุครำวตอ่ไป 
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ข้อ 17. ผู้ เป็นกรรมกำรของบริษัทไมจ่ ำต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ 

 

ข้อ 18. ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นสำมัญประจ ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่ง  
ในสำม โดยอัตรำดังกล่ำวถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมกำรออกโดยจ ำนวนใกล้เคียง 
ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสำม 

 กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลำกว่ำผู้ ใดจะ
ออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร ผู้ออกจำกต ำแหน่งไปนัน้
อำจจะเลอืกรับเข้ำต ำแหนง่อีกก็ได้ 

 

ข้อ 24. คณะกรรมกำรเป็นผู้ รับผิดชอบจดักำรกิจกำรทัง้หลำยทัง้ปวงของบริษัท และมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรภำยใน
ขอบเขตของกฎหมำย วตัถปุระสงค์  ข้อบงัคบัของบริษัท  และตำมมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และมีอ ำนำจกระท ำกำรใดๆ ตำมที่
ระบไุว้ในหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือที่เก่ียวข้องกบักำรดงักลำ่วนัน้ 

คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้บคุคลหนึ่งหรือหลำยคนปฏิบตัิงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทนคณะกรรมกำร 
ก็ได้ 

กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนับริษัท  ให้กรรมกำรสองทำ่นลงลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญั
ของบริษัท และคณะกรรมกำรอำจก ำหนดรำยช่ือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนับริษัทได้ 

 

การสอบบัญชี 

ข้อ 38. ผู้สอบบญัชีให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีแต่งตัง้  ผู้สอบบญัชีผู้ซึ่งออกไปนัน้จะเลือกกลบัเข้ำมำด ำรง
ต ำแหนง่อีกก็ได้ 

 

ข้อ 39. ผู้สอบบญัชีควรได้คำ่ตอบแทนเทำ่ใดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก ำหนด 

 

เงนิปันผลและเงนิส ารอง 

ข้อ 44. ห้ำมมิให้ประกำศอนุญำตจ่ำยเงินปันผล นอกจำกโดยมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมกำร  
กรณีที่มีกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล กำรจ่ำยเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยังผู้ ถือหุ้นและโฆษณำค ำบอกกล่ำวกำร
จ่ำยเงินปันผลนัน้ในทำงหนงัสอืพิมพ์ และจดัให้มีกำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วภำยในหนึง่เดือนนบัแตม่ีมติเช่นวำ่นัน้ 

 

ข้อ 45. คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้ครำวได้ เมื่อปรำกฏแก่กรรมกำรว่ำบริษัทมี
ก ำไรพอสมควรที่จะกระท ำเช่นนัน้ได้ และเมื่อได้จ่ำยเงินปันผลแล้วให้รำยงำนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบในกำรประชมุครำวตอ่ไป 
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ข้อ 46. เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตำมจ ำนวนหุ้น หุ้นละเท่ำๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำรก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นส ำหรับหุ้น
บริุมสทิธิ 

 

ข้อ 47. บริษัทต้องจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำของก ำไรสทุธิประจ ำปี หกั
ด้วยยอดเงินขำดทนุสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกวำ่ทนุส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไมน้่อยกวำ่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน 

 นอกจำกเงินส ำรองที่ได้ระบไุว้แล้ว คณะกรรมกำรอำจเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้ลงมติจดัสรรเงินไว้เป็นทนุ
ส ำรองอยำ่งอื่นตำมที่เห็นสมควรเพื่อด ำเนินกิจกำรของบริษัทก็ได้ 

 เมื่อบริษัทมีกำรปิดงบกำรเงินในงวดบญัชีคร่ึงปีแรกและงบกำรเงินได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับ
อนญุำตเรียบร้อยแล้ว โดยปรำกฏว่ำบริษัทมีผลก ำไร คณะกรรมกำรอำจจดัสรรเงินก ำไรดงักลำ่ว โดยถือว่ำเป็นก ำไรสะสมที่
ยงัไม่ได้จัดสรร และนบัเป็นเงินกองทุนตัง้แต่วนัแรกของงวดบญัชีคร่ึงปีถัดไป และให้คณะกรรมกำรรำยงำนให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ทรำบในกำรประชมุครำวตอ่ไป 

 

 

 

47



48 
 

 

 

แผนที่สถานที่ประชุม 
 

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ  
เลขที่ 494 ถนนราชด าริ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  

โทรศัพท์ 0-2254-1234   
 
 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 10 
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แผนที่สถานที่ประชุม 
 

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ  
เลขที่ 494 ถนนราชด าริ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  

โทรศัพท์ 0-2254-1234   
 
 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 10 
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