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มาตรการและแนวปฏิบัตเิพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส าหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 

 

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
(“ธนาคาร”) ได้ตระหนกัถึงความปลอดภยัและสขุภาพของผู้ ถือหุ้น รวมถึงการรับผิดชอบตอ่สว่นรวม จึงได้ก าหนดมาตรการและแนว
ปฏิบตัิส าหรับการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ไว้ดงันี ้

1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ด้วยตนเอง เพื่อลดปัจจยัความเสีย่งของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จากการรวมตวักนัของคนหมูม่าก 
ทัง้นี ้ ธนาคารได้จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. (ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 11) ที่สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสยีงได้
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืนดัประชมุนี ้  ทัง้นี ้ หากผู้ ถือหุ้นมีค าถามสามารถสง่ค าถามลว่งหน้าที่เก่ียวข้องกบัระเบียบวาระ
การประชมุ โดยโปรดระบช่ืุอและนามสกลุของผู้ถือหุ้นมายงัธนาคารท่ีอีเมล corporate_secretary@kiatnakin.co.th หรือสง่
ตามที่อยูข่องธนาคารก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยธนาคารจะรวบรวมค าถามของผู้ ถือหุ้นและน าเสนอตอ่คณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อชีแ้จงในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ตามความเหมาะสมตอ่ไป 

2. การคดักรองและการลงทะเบียนส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง/ ผู้ รับมอบฉนัทะ 
1) ผู้ ถือหุ้น/ ผู้ รับมอบฉนัทะทกุทา่นต้องกรอกแบบสอบถามตามความเป็นจริงเพื่อคดักรองโรค COVID-19 ก่อนเข้าใน

บริเวณสถานท่ีจดัประชมุ 
2) ผู้ ถือหุ้น/ ผู้ รับมอบฉนัทะต้องตรวจวดัอณุหภมูิร่างกาย โดยหากมอีณุหภมูิตัง้แต ่37.5 องศาเซลเซยีสขึน้ไป หรือมีอาการ

เก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ เชน่ ไอ หรือเจ็บคอ หรือจาม หรือมีน า้มกู หรือหายใจเหน่ือยหอบ เป็นต้น หรือข้อมลูใน
แบบสอบถามบง่ชีถ้งึความเสีย่งตอ่การตดิโรค COVID-19 ธนาคารขอสงวนสทิธิไมอ่นญุาตให้ผู้ถือหุ้น/ ผู้ รับมอบฉนัทะ
เข้าร่วมประชมุ อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้เนื่องด้วยเหตดุงักลา่วสามารถมอบฉนัทะให้ผู้อื่น
หรือกรรมการอิสระของธนาคารเข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยระบคุวามประสงค์การลงคะแนนในแตล่ะระเบียบวาระใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ 

3)  ธนาคารจะจดัจดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร และจดุลงทะเบียน โดยเว้นระยะหา่งในพืน้ท่ีแตล่ะจดุตามความเหมาะสม 
และจะมีการจ ากดัจ านวนคนในแตล่ะจดุในเวลาเดียวกนัเพื่อลดความแออดั โดยพืน้ท่ีส าหรับรอเข้าแตล่ะจดุจะมีการเว้น
ระยะหา่งอยา่งน้อย 1 เมตร ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้น/ ผู้ รับมอบฉนัทะต้องสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาที่อยูใ่นสถานท่ีจดัประชมุ 
เพื่อความปลอดภยัของทา่นและบคุคลข้างเคยีง  

4) ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่นต้องลงทะเบียนเข้า-ออกบนแพลตฟอร์มไทยชนะ โดยใช้โทรศพัท์มอืถือสแกน QR Code หรือใน
กรณีทีไ่มส่ะดวกในการใช้โทรศพัท์มือถือสแกน QR Code สามารถใช้วิธีลงทะเบียน ณ บริเวณจดุคดักรอง โดยระบช่ืุอ ที่
อยู ่ และเบอร์โทรศพัท์บนเอกสารที่ธนาคารจดัเตรียมไว้ให้ เพือ่ประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ขึน้
ภายหลงัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
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5) เนื่องด้วยมจี านวนท่ีนัง่จ ากดั ธนาคารอนญุาตให้เฉพาะผู้ ถือหุ้น/ ผู้ รับมอบฉนัทะที่ลงทะเบียนเทา่นัน้เข้าร่วมการประชมุผู้
ถือหุ้น โดยไมอ่นญุาตให้ผู้ติดตามเข้าห้องประชมุ 

3. การเข้าร่วมประชมุ 
1) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกนัโรคตามที่ราชการก าหนดเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และพืน้ท่ีอนั

จ ากดั ธนาคารจงึจดัที่นัง่ในห้องประชมุซึง่รองรับจ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุได้ประมาณ 160 ที่นัง่ 
2) ธนาคารจะจดัที่นัง่โดยเว้นระยะหา่งระหวา่งกนัอยา่งน้อย 1 เมตร 
3)  ธนาคารจะก าหนดเลขที่นัง่ของผู้เข้าร่วมประชมุที่ลงทะเบยีนทกุทา่น โดยผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่นต้องนัง่ตามที่นัง่ที่

ก าหนดเทา่นัน้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีพบวา่ผู้ เข้าร่วมประชมุตดิเชือ้ COVID-19 
4) ธนาคารจะงดการใช้ไมโครโฟนส าหรับการสอบถามในห้องประชมุ โดยผู้ เข้าร่วมประชมุที่ประสงค์จะสอบถาม ขอให้สง่

กระดาษค าถามให้แก่เจ้าหน้าที่ ทัง้นี ้ เพื่อลดความเสีย่งของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
5) ธนาคารของดให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อลดความเสีย่งของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
6) ผู้ ถือหุ้น/ ผู้ รับมอบฉนัทะต้องสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชมุ 
7) ธนาคารได้จดัเตรียมเจลแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือไว้บริการให้กบัผู้ ถือหุ้น/ ผู้ รับมอบฉนัทะในบริเวณจดุคดักรอง จดุ

ตรวจเอกสาร จดุลงทะเบยีน และภายในห้องประชมุ  
8) ธนาคารจะจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์แนะน าการป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้โรค COVID-19 

 
  ทัง้นี ้ มาตรการและแนวปฏิบตัใินการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ข้างต้นอาจมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงตามที่ราชการ
ประกาศก าหนดเพิ่มเติม ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของธนาคาร (http://www.kiatnakinphatra.com) 
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   วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2563 

 

เร่ือง ขอเรียนเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) พร้อมบาร์โค้ด (Barcode) ลงทะเบียนที่ต้อง
น ามาในวนัประชมุ 

2. รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้น
เลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ และรายนามและประวตัิของบคุคลที่ธนาคารเสนอให้
ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้เป็นกรรมการของธนาคาร 

3. นิยามกรรมการอิสระท่ีธนาคารก าหนด 

4. ข้อมลูอตัราคา่ตอบแทนกรรมการ 

5. รายนามและประวตัิของผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีของธนาคารและบริษัทยอ่ย 

6. รายนามและประวตัิของกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 

7. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม   
การออกเสยีงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. ขัน้ตอนการเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

9. ข้อบงัคบัของธนาคารเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

10. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 

12. ซองบริการธุรกิจตอบรับ 

 คณะกรรมการธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ใคร่ขอเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนั
ศกุร์ที่ 7 สงิหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชด าริ เขต
ปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของธนาคารส าหรับรอบ
ปี 2562 ที่ผ่านมา  
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วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (1) ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีพิจารณา
รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบักิจการท่ีธนาคารได้ด าเนินการไปในระยะรอบปีที่ผา่นมา 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะรับทราบผลการด าเนินงานของธนาคารส าหรับรอบปี 2562 ที่
จะน าเสนอในวนัประชมุ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (2) ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีพิจารณาและ
อนมุตัิงบการเงินของธนาคาร  

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมตัิงบการเงินของธนาคารส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2562 ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ของธนาคาร (สิ่งที่สง่มาด้วย 1) โดยงบ
การเงินดงักลา่วผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอ
เอส จ ากดั และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

สนิทรัพย์รวม 299,215,603,698  บาท 311,690,005,799  บาท  

หนีส้นิรวม 256,651,471,266  บาท   267,678,745,819  บาท 

รายได้รวม  17,457,358,446  บาท    19,167,971,557  บาท 

ก าไรสทุธิ* 6,156,788,821  บาท  5,988,444,276  บาท 

ก าไรตอ่หุ้น 7.27  บาท 7.07  บาท 

* ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 

 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2562  

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (3) ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
ข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 45 ก าหนดวา่คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเป็นครัง้คราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าธนาคารมีก าไรพอสมควรที่จะกระท าเช่นนัน้ได้ 
และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และ
ข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 47 ก าหนดวา่ธนาคารต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุ
ส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน โดยนอกจากเงินส ารอง
ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการธนาคารอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้ลงมติจดัสรรเงินไว้เป็นทุน
ส ารองอยา่งอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อด าเนินกิจการของธนาคารก็ได้ 
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 นอกจากนี ้ธนาคารยงัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากก าไรของงบการเงินของธนาคาร โดยการ
จ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้คณะกรรมการธนาคารสามารถ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ เมื่อเห็นว่าธนาคารมีก าไรสมควรที่จะท าเช่นนัน้ และ
รายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ซึ่งในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล 
ธนาคารจะค านงึถึงผลประกอบการ ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว การกนัเงินส ารอง และ
ระดบัความเพียงพอของเงินกองทนุของธนาคาร ซึ่งครอบคลมุแผนการด าเนินธุรกิจ ความเสี่ยง
ของธุรกิจของธนาคาร และผลกระทบทัง้ก่อนและหลงัการจ่ายเงินปันผล รวมถึงเป็นไปตามที่
กฎหมายและประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 

ความเห็นของคณะกรรมการ  ธนาคารมีทนุจดทะเบียนจ านวน 8,467,511,090 บาท และธนาคารได้จดัสรรก าไรเป็นทนุส ารอง
ตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจ านวน 852,337,268 บาท ครบตามที่ข้อบงัคบัของธนาคารก าหนดไว้ 
ธนาคารจึงไมต้่องจดัสรรก าไรไว้เป็นทนุส ารองเพิ่มเติมตามกฎหมายในงวดนีอ้ีก 

ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ธนาคารมีก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและงบ
การเงินรวม (สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) จ านวน 6,156,788,821 บาท และ 5,988,444,276 บาท
ตามล าดบั  

เนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 
2562 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นไปแล้วในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,270,095,764 บาท 
เมื่อวนัที่ 20 กนัยายน 2562 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ท่ี 8/2562 ซึ่งประชุม
เมื่อวนัท่ี 22 สงิหาคม 2562 อีกทัง้ยงัได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงานงวด 
6 เดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นอีกในอตัราหุ้นละ 2.75 บาท รวมเป็น
เงินทัง้สิน้ 2,328,521,825 บาท เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคาร ครัง้ท่ี 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2563 แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2562 ท่ีธนาคารตัง้ใจจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งเดิมก าหนดจดัขึน้
ในวนัท่ี 23 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ที่ 2 ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางตามหนังสือของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ที่ 
กลต.จท-1.(ว) 9/2563 เร่ืองการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบบัลงวนัที่ 6 มีนาคม 
2563 

เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจ านวน 2 ครัง้ข้างต้น ท าให้เงินปันผลจากการด าเนินงาน
ส าหรับงวดปี 2562 มีจ านวนรวม 4.25 บาทต่อหุ้ น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้จ านวน 
3,598,617,589 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 58.45 ของก าไรสทุธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 60.09 ของก าไรสทุธิจากงบการเงิน
รวมประจ าปี 2562 นอกจากนี ้เงินก าไรคงเหลือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทัง้ 2 ครัง้ได้
ถกูพิจารณาจดัสรรเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของ (CET1) ของธนาคาร 
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คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาถึงผลประกอบการ ระดบัของเงินส ารอง ความเพียงพอของ
เงินกองทนุของธนาคาร ซึง่ครอบคลมุแผนการด าเนินธุรกิจ ความเสี่ยงของธุรกิจ และผลกระทบ
ทัง้ก่อนและหลงัการจ่ายเงินปันผล รวมถึงความสามารถของธนาคารในการทยอยเพิ่มระดบัของ
เงินส ารองและเงินกองทนุของธนาคาร ความสามารถในการหารายได้ในอนาคต การขยายธุรกิจ 
และผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในระยะยาวแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2562 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร 

ตารางเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2561 และปี 2562 

รายละเอียด ปี 2561 ปี 2562 
1.  ก าไรสทุธิจากงบการเงินรวม * (บาท) 6,041,982,609 5,988,444,276 
2.  จ านวนหุ้น (หุ้น) 
     2.1  จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้ที่ 1 

         2.2  จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้ที่ 2 

 
846,737,109 

- 

 
846,730,509 
846,735,209 

         2.3  จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผลประจ าปี 846,740,209 - 
3.  เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท)   

         3.1  เงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้ที่ 1 
         3.2  เงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้ที่ 2 

2.00 
- 

1.50 
2.75 

         3.3  เงินปันผลประจ าปี 5.00 - 
4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 4,233,694,845 3,598,617,589 
5.  สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 70.07 60.09 

*  ก ำไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (4) ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการแทน
กรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ และข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 18 ก าหนดว่าในการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามสว่นไม่ได้ ก็
ให้กรรมการออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหน่งไปนัน้อาจจะได้รับเลือกให้กลบัเข้ารับต าแหน่งอีกได้ โดยกรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ ออกจากต าแหน่งกรรมการ ซึ่ง
สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

ความเห็นของคณะกรรมการ    ปัจจุบนัธนาคารมีกรรมการทัง้สิน้ 12 ท่าน ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 จึงมี
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 ทา่น ได้แก่  
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1. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
   2.  ศ.ดร.อญัญา  ขนัธวิทย์ กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 

3. นายสรุพล กลุศิริ  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
4.  นายอภินนัท์       เกลยีวปฏินนท์ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

ธนาคารได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเข้ารับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการของธนาคารโดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ ถือ
หุ้นทา่นใดเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของธนาคาร  

คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเก่ียวข้องได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมที่
จะเป็นประโยชน์แก่การด าเนินงานของธนาคารและองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารตาม 
Board Skill Matrix แล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระข้างต้นเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับ
ธนาคารในปัจจบุนั เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการ
ด าเนินงานของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร (“กลุม่ธุรกิจฯ”) ตลอดจนมีผลงานในการร่วม
บริหารกิจการของกลุ่มธุรกิจฯ มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและ
ซื่อสตัย์สจุริตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งอยู่เดิม อีกทัง้คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) ที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของ
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยแล้วเห็นวา่ยงัไม่มีผู้ที่มีคณุสมบตัิและประสบการณ์
เหมาะสมที่จะทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระได้ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจึงสมควร
เลอืกตัง้กรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของธนาคาร
อีกวาระหนึง่ 

อนึง่ นายสรุพล กลุศิริ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึง่เป็นกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่รับการพิจารณา
เลอืกตัง้เพื่อกลบัเข้าเป็นกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึง่ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงได้คดัเลือกบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อ
ด ารงต าแหนง่กรรมการของธนาคารแทนนายสรุพล กลุศิริ และได้เสนอช่ือนางพชันี ลิม่อภิชาต ผู้
ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี อีกทัง้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการก าหนดทิศทางและแผนการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ  ต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของธนาคาร 

หากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระตามที่เสนอข้างต้น คณะกรรมการธนาคารจะประกอบด้วยกรรมการจ านวน 12 ทา่นดงันี ้

1.  นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการ/ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  
2. นางดยันา บนุนาค กรรมการ/ กรรมการอิสระ 
3.  นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ กรรมการ/ กรรมการอิสระ 
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4. นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ กรรมการ/ กรรมการอิสระ 
5. นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ กรรมการ/ กรรมการอิสระ 
6. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ กรรมการ/ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
7.     ศ.ดร.อญัญา  ขนัธวิทย์ กรรมการ/ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
8. นางพชันี ลิม่อภิชาต กรรมการ/ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
9. นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการ/ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  
10. นางสาวฐิตินนัท์  วธันเวคิน  กรรมการ/ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
11. นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ กรรมการ/ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
12. นายฟิลปิ เชียง ชอง แทน กรรมการ/ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  

ทัง้นี ้กรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง และนางพชันี ลิ่มอภิชาต ได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร
แหง่ประเทศไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

(ประวตัิกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กลบั
เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ ประวตัิของบคุคลที่ธนาคารเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้เป็น
กรรมการของธนาคาร และนิยามกรรมการอิสระท่ีธนาคารก าหนดมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มา
ด้วย 2 และ 3) 

 

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 16 ก าหนดว่าบ าเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สดุแล้วแต่ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนด 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้
พิจารณาถึงความเหมาะสมประการตา่งๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกบักลุม่ธนาคารพาณิชย์ที่
อยู่ในระดบัเดียวกัน รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทัง้ได้พิจารณาถึงอัตราค่าตอบแทนและ
องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพื่อสะท้อนให้ เห็นถึงการให้คุณค่าต่อความรู้
ความสามารถของกรรมการและการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการในการช่วยให้กลุม่ธุรกิจฯ ประสบ
ความส าเร็จและด าเนินธุรกิจได้อยา่งยัง่ยืน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่าย
บ าเหน็จกรรมการส าหรับการด าเนินงานในปี 2562 ให้แก่กรรมการที่มิใช่พนกังานของธนาคาร
หรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ จ านวน 10 ท่าน รวมเป็นบ าเหน็จส าหรับกรรมการที่มิใช่พนกังานของ
ธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ทัง้สิน้จ านวน 15,300,000 บาท 

นอกจากนี ้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่มิใช่พนักงานของ
ธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ประจ าปี 2563 (ไม่รวมบ าเหน็จกรรมการ) จ านวนไม่เกิน 30 
ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และ
คา่ตอบแทนการเป็นท่ีปรึกษาในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ของประธานกรรมการและประธาน
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กรรมการบริหาร โดยคงอตัราค่าตอบแทนในอตัราเดิมเท่ากบัอตัราค่าตอบแทนประจ าปี 2562 
และให้อตัราค่าตอบแทนดงักลา่วมีผลใช้บงัคบัไปจนกว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะก าหนดเป็นอย่าง
อื่น 

ทัง้นี ้สิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ สิทธิในการได้รับประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพกลุม่ และสิทธิใน
การใช้รถยนต์ประจ าต าแหนง่ เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร 

ในส่วนของบ าเหน็จกรรมการ คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิบ าเหน็จกรรมการส าหรับการด าเนินงานในช่วงปี 2563 อีกครัง้
หนึ่ง เพื่อให้บ าเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ธนาคารและผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงของธนาคาร 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจ าจากธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ใน
ฐานะพนักงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จกรรมการในฐานะ
กรรมการของธนาคาร  

 (ข้อมลูอตัราคา่ตอบแทนกรรมการมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4) 

 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 
2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (5) และข้อ 39 ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับผู้สอบบญัชีของธนาคารทกุปี   

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะแตง่ตัง้นางสาวสกณุา แย้มสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 
4906 หรือนายบุญเลิศ กมลชนกกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5339 หรือนางสาวสินสิริ  
ทงัสมบตัิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7352 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคารส าหรับปี 2563 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2563 เป็นเงินจ านวน 9,827,000 บาท 
ซึง่ลดลงจากคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีจ านวน 10,141,250 บาทส าหรับปี 2562 ในอตัราร้อย
ละ 3.1 ส าหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึน้นอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบ
อ านาจให้ฝ่ายจดัการมีอ านาจพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้สอบบญัชีตามความเหมาะสม  

 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีข้างต้นมีความเป็นอิสระ มีทกัษะความรู้ในการสอบบญัชีตามมาตรฐานสากล มี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการตรวจสอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุน 
พร้อมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว  

(รายนามและประวตัิของผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีของธนาคารและบริษัทย่อยมีรายละเอียด
ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 5) 
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ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อของธนาคาร 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  สืบเนื่องจากการร่วมกิจการเป็นกลุม่ธุรกิจฯ เมื่อปี 2555 และเพื่อให้สอดคล้องกบัแนวทางการ
ด าเนินธุรกิจและการสร้างแบรนด์ของกลุ่มธุรกิจฯ ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน  จึงเห็นควรเสนอให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเปลีย่นช่ือของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

เดิม เปลีย่นเป็น 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)             ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมตัิการเปลี่ยนช่ือของธนาคารตามรายละเอียดที่ เสนอ
ข้างต้น 

 

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนชื่อของธนาคาร 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนช่ือของธนาคารในระเบียบวาระข้างต้น  และข้อบังคับของ
ธนาคาร ข้อ 3 ที่ก าหนดว่าการเพิ่มหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบงัคบัก็ดี หรือในข้อก าหนดในหนงัสือ
บริคณห์สนธิก็ดี ธนาคารจะกระท าได้ก็แตโ่ดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

เดิม แก้ไขเป็น 

ข้อ 1. ช่ือบริษัท  

          “ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) ”  

   

และมีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่ 

          “Kiatnakin Bank Public Company Limited” 

ข้อ 1. ช่ือบริษัท  

          “ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน)” 

          

และมีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่ 

           “Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited” 

   

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรที่จะอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารตาม
รายละเอียดที่เสนอข้างต้น  

 

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบัของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยน
ชื่อของธนาคาร 
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วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนช่ือของธนาคารในระเบียบวาระข้างต้น และข้อบังคับของ
ธนาคาร ข้อ 3 ที่ก าหนดว่าการเพิ่มหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบงัคบัก็ดี หรือในข้อก าหนดในหนงัสือ
บริคณห์สนธิก็ดี ธนาคารจะกระท าได้ก็แตโ่ดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

เดิม ข้อ 1. ข้อบงัคบันีใ้ห้เรียกวา่ ข้อบงัคบัของ บริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ข้อ 2. ค าวา่ “บริษัท” ทีใ่ช้ในข้อบงัคบันีใ้ห้หมายถึง บริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)  

ข้อ 56. ดวงตราของบริษัทให้มีลกัษณะดงันี ้ 

 
แก้ไขเป็น ข้อ 1. ข้อบงัคบันีใ้ห้เรียกวา่ ข้อบงัคบัของ บริษัท ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

ข้อ 2. ค าวา่ “บริษัท” ทีใ่ช้ในข้อบงัคบันีใ้ห้หมายถึง บริษัท ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

ข้อ 56. ดวงตราของบริษัทให้มีลกัษณะดงันี ้ 

 
   

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรที่จะอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคารตาม
รายละเอียดที่เสนอข้างต้น  

 

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

 ทัง้นี ้ตามที่ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ลว่งหน้าตัง้แต่
วนัท่ี 1 ตลุาคมถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 นัน้ ธนาคารขอเรียนว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ในระยะเวลาดงักลา่ว  

9



10 
 

 

 ธนาคารได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 (Record Date) ใน
วนัที่ 9 กรกฎาคม 2563 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าว ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่านใดที่
ประสงค์จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นหรือกรรมการอิสระของธนาคาร (ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 6) เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพื่อเข้าร่วม
ประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะตามแนบมานี ้(สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) และส่งหนงัสือมอบ
ฉนัทะดงักลา่วให้ธนาคารก่อนเร่ิมการประชมุ 

 ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะแบบทัว่ไป สามารถเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. ซึง่ธนาคารได้เผยแพร่อยู่บน
เว็บไซต์ของธนาคาร (http://www.kiatnakinphatra.com)  หรือในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ 
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ได้ โดยดาวน์โหลดจาก
เว็บไซต์ของธนาคาร และสามารถเรียกดหูนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบบนเวบ็ไซต์ของธนาคารได้ตัง้แตว่นัท่ี 
7 กรกฎาคม 2563 หากผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัหรือค าถามที่เก่ียวข้องกับระเบียบวาระการประชุมสามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายงั
ธนาคารท่ีอีเมล์ corporate_secretary@kiatnakin.co.th หรือสง่ตามที่อยูข่องธนาคาร 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (นายสพุล   วธันเวคิน)  

 ประธานกรรมการ 

 

 

หมายเหต:ุ ธนาคารมิได้แจกของช าร่วยในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  

 

ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 

โทรศพัท์   0-2495-1021-22 
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ประกอบการพจิารณาในระเบียบวาระท่ี 4 : พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ  
รายนามและประวตัขิองกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึง่ (1) 

ช่ือ-นามสกุล นายสุวิทย์  มาไพศาลสิน   
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร  
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ 

อายุ 61 ปี 
สัญชาติ ไทย 
การศกึษา -   บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ (Finance & International Business) 

    สถาบนับณัฑติบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-   เศรษฐศาสตรบณัฑติ 
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -   สมัมนา Cyber Resilience Leadership Workshop “Mission in Action” (2019) 
    ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
-   สมัมนา Director Briefing 1/2018 หวัข้อ Start Less, Finish More : Building Strategic Agility  
     with Objectives and Key Results 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-   สมัมนา Cyber Resilience Leadership (2017) 
    ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 5/2015) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  Audit Committee Program (ACP 37/2011)  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  Director Certification Program (DCP 12/2001)  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 12 กนัยายน 2555  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี 10 เดือน  
การถือหุ้นในธนาคาร 
(ณ วันที่ 13 เมษายน 2563) 

779,406 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.09 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 
(การถือหุ้นในธนาคารรวมจ านวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท           
จดทะเบียนอ่ืน 

1 แห่ง คือ 
2558 - ปัจจบุนั 

 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 
 

4 แห่ง คือ  
2561 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 
2553 - ปัจจุบนั 

 
กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) 
กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) 
กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) 

 
บริษัท อลัฟ่า แอบโซลทู จ ากดั 
บริษัท เทค็แคร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ต่อ) 

2546 - ปัจจุบนั กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่
แข่งขัน/ เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของ
ธนาคารที่อาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไม่มี   

ประสบการณ์การท างาน 
 
 
 
 

2551 - 2562          กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) 
 
2552 - 2562          กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) 
2560 - 2561          ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2555 - 2560          กรรมการตรวจสอบ 
2554 - 2560            กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2555 - 2559          กรรมการบริหาร 
2555 - 2558          ประธานกรรมการ (มีอ านาจลงนาม) 
 
2555 - 2558          ประธานกรรมการ (มีอ านาจลงนาม) 
2554 - 2555          ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2553 - 2555          กรรมการบริหาร 
2552 - 2555          กรรมการอิสระ 
2552 - 2555          กรรมการบริหาร 
2546 - 2552          ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัท รวมพล ภทัร อินเตอร์เนชัน่แนล 
คอร์ป 
RPIC Pte. Ltd. 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร 
จ ากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั 
บริษัท บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน)  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร 
ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
ประชมุคณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์และ 
ก ากบักิจการ /1 

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2562 

11 ครัง้   เข้าร่วมประชมุ 11 ครัง้ 
  7 ครัง้   เข้าร่วมประชมุ   7 ครัง้ 

  3 ครัง้   เข้าร่วมประชมุ   3 ครัง้  

   
  1 ครัง้   เข้าร่วมประชมุ  1  ครัง้ 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการธนาคารซึง่ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวข้องได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่านายสุวิทย์ มาไพศาลสิน เป็นผู้ มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้ในการแต่งตัง้กรรมการของสถาบันการเงินและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และ
ได้รับความเหน็ชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตัง้นายสวุทิย์ มาไพศาลสิน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึง่ 

 

 หมายเหต ุ:    /1   ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ  มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2562 
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รายนามและประวตัขิองกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึง่ (2) 

ช่ือ-นามสกุล  ศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์ 
ประเภทกรรมการ  กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

 กรรมการก ากบัความเส่ียง 
อายุ  58 ปี 
สัญชาติ   ไทย 
การศกึษา -   ปรัชญาดษุฎีบณัฑติ (Ph.D) (การเงินและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)  

    New York University, U.S.A.   
-   ปรัชญามหาบณัฑิต (M.Phil., เกียรตนิิยม) (การเงินและการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ)  
    New York University, U.S.A. 
-   วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (M.Sc., เกียรตนิิยม) (บริการขนส่งระหวา่งประเทศ) 
    State University of New York Maritime College, U.S.A. 
-   บญัชีบณัฑติ  
    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -   Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 : An Industry Wake – up Call 
    ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
-   สมัมนาเชิงปฎิบตักิาร Cyber Resilience Leadership Workshop “Mission in Action” (2019) 
    ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
-   Audit Committee Form : “Strategic Audit Committee : Beyond Figure and Compliance” (2019) 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-   IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 10/2019) 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-   Strategic Board Master Class  (SBM 5/2018) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

-   ศกึษาดงูานเพ่ือพฒันาและวางแผนด้านพลงังานของประเทศและของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
    แหง่ประเทศไทย ณ ประเทศเยอรมนี ราชอาณาจกัรสเปนและสาธารณรัฐฝร่ังเศส (2018) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 

-  บรรยายวชิาการ Value Creation and Enhancement for Listed Companies with the New COSO  
    2017 Enterprise Risk Management (ERM) 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

-  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี  23/2016  
   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  
- Advanced Audit Committee Program (AACP 19/2015)  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  Director Certification Program (DCP 99/2008)   
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 
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วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 24  เมษายน 2560  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี 3 เดือน    
การถือหุ้นในธนาคาร 
(ณ วันที่ 13 เมษายน 2563) 

ไม่มี 
(การถือหุ้นในธนาคารรวมจ านวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

1 แห่ง คือ 
ก.ย. 2562 - 
ปัจจุบัน 
2560 - ปัจจบุนั 

 
ประธานกรรมการก ากบัความเส่ียง 
 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

7 แห่ง คือ 
2561 - ปัจจุบนั 
2560 - ปัจจบุนั 
 
2558 - ปัจจบุนั 
 
2555 - ปัจจบุนั 
 
2551 - ปัจจบุนั 
2548 - ปัจจบุนั 
 
 
2545 - ปัจจบุนั 
 
2544 - ปัจจบุนั 

 
กรรมการรัฐวสิาหกิจ 
กรรมการในคณะกรรมการอทุธรณ์ 
 
กรรมการในคณะกรรมการรางวลั
คณุภาพแหง่ชาติ 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการ
เงินอดุหนนุบริการสาธารณะ 
อนกุรรมการบริหารความเส่ียง 
ศาสตราจารย์ในสาขาวชิาการเงินและ
ธนาคาร และกีรตยาจารย์แหง่
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
กรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงและ
ประเมินผลงานรัฐวสิาหกิจ 
กรรมการก่อตัง้ 

 
การยาสบูแหง่ประเทศไทย 
บริษัทตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานรางวลัคณุภาพแหง่ชาติ 
 
กระทรวงการคลงั 
 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
 
กระทรวงการคลงั 
 
มลูนิธิศาสตราจารย์สงัเวียน อินทรวชิยั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่
แข่งขัน/ เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของ
ธนาคารที่อาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไม่มี   

ประสบการณ์การท างาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2557 - 2561 
2555 - 2561 
 
 
2559 - 2560 
 
2557 - 2560 
2555 - 2560 
2542 - 2560 
 
 

กรรมการอ านวยการ 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุใิน
คณะกรรมการนโยบายและ 
ก ากบัการบริหารหนีส้าธารณะ 
อนกุรรมการเพ่ือศกึษาปัญหาการ 
ก ากบัดแูลสหกรณ์ 
กรรมการ 
ท่ีปรึกษาในด้านการบริหารความเส่ียง 
ท่ีปรึกษาด้านวชิาการและอนญุาโตตลุาการ 
เพ่ือยตุข้ิอพิพาทจากธุรกรรมการซือ้ขาย 
ตราสารหนี ้

โรงงานยาสบู กระทรวงการคลงั 
กระทรวงการคลงั 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ 
องค์การเภสชักรรม 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
 
 

14



15 
 

 

ประสบการณ์การท างาน (ต่อ)  
 

2553 - 2555 
2551 - 2555 
2551 - 2555 
2552 - 2554 
2546 - 2554 
 
2546 - 2553 
 
2550 - 2552 
 
2547 - 2552 
2550 - 2551 
2547 - 2551 
 
2536 - 2551  
 
2547 - 2550 
2546 - 2550  
 
2545 - 2550 
 
2537 - 2550 
 
 
2547 - 2549 
2546 - 2549 
 
 
2546 - 2548 
2541 - 2548 

กรรมการ 
กรรมการ 
ท่ีปรึกษา  
กรรมการอทุธรณ์ 
ท่ีปรึกษา 
 
อนกุรรมการพิจารณาผลการด าเนินงาน 
รัฐวสิาหกิจด้านการจดัองค์กร  
ท่ีปรึกษาด้านการบริหาร 
 
ท่ีปรึกษาด้านการบริหารความเส่ียง 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
ท่ีปรึกษา 
 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
 
กรรมการและท่ีปรึกษา 
 
ท่ีปรึกษาด้านการพฒันาและตดิตามผล 
การท างานของระบบ Surveillance 
และด้านการศกึษาวิจยั 
ท่ีปรึกษาสายนโยบายการเงิน 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  (สาขาการเงิน) 
ในคณะกรรมการพิจารณาการเข้า
ครอบง ากิจการของบริษัทจดทะเบียน 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 

บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟ
ซี จ ากดั (มหาชน) 
กระทรวงการคลงั 
 
บรรษัทประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรม
ขนาดย่อม 
กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย  จ ากดั 
บริษัท  ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย)  
จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)  
จ ากดั (มหาชน) 
กรมการประกนัภยั  กระทรวงพานิชย์ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัการซือ้ขาย
สินค้าเกษตรล่วงหน้า 
สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทนุ   
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแหง่ประเทศไทย 
บริษัท ศนูย์ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร 
ประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง /1 
ประชมุคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง /2 
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2562 

11  ครัง้ เข้าร่วมประชมุ  10 ครัง้ 
  5   ครัง้ เข้าร่วมประชมุ  5 ครัง้ 
  8  ครัง้ เข้าร่วมประชมุ   8 ครัง้ 
  1  ครัง้ เข้าร่วมประชมุ   1 ครัง้ 
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หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการธนาคารซึง่ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวข้องได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์ เป็นผู้ มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของธนาคาร ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย
ท่ีมีผลบงัคบัใช้ในการแต่งตัง้กรรมการของสถาบนัการเงินและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และได้รับความ
เห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตัง้ ศ.ดร.อญัญา ขนัธวทิย์  กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึง่ 

 
หมายเหต ุ  /1  ยกเลิกตามมติที่ประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 4/2562 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 23 เมษายน 2562 และมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภาคม 2562  

             /2  จดัตัง้ขึน้ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 4/2562 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 และมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2562 
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รายนามและประวตัขิองกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึง่ (3) 
ชื่อ-นามสกุล นายอภนัินท์  เกลยีวปฏนินท์   
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการ (ผู้มอี านาจลงนาม) 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการก ากบัความเสี่ยง 

อายุ 50  ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา -  Master of Science 

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -  CEO Club 2018 หวัข้อ “Start Less Finish More: Building Agility and Engagement  
    with Objective and Key Results (OKRs)” 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

-  Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 15/2016) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  Director Accreditation Program (DAP 82/2010)   
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 10/2010  
   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 12  กนัยายน  2555 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี 10 เดือน   
การถือหุ้นในธนาคาร 
(ณ วันที่ 13 เมษายน 2563) 

750,000  หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.09 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 
(การถือหุ้นในธนาคารรวมจ านวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี   

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 
 
 
 
 
 

5 แห่ง คือ 
พ.ย. 2562 -
ปัจจบุนั  
2561 - ปัจจุบนั 
2559 - ปัจจุบนั 
2553 - ปัจจุบนั 
2559 - ปัจจุบนั 

 
กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) 
 
กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 
บริษัท ชิโน อิตาเล่ียน จ ากดั 
 
บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จ ากดั 
บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ต่อ) 

2553 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 
 
2558 - ปัจจุบนั 
 
2555 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) 
ประธานกรรมการ (มีอ านาจลงนาม) 
 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) 
 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร  
จ ากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร  
จ ากดั 
 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร          
 จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่
แข่งขัน/ เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
ธนาคารที่อาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไม่มี   

ประสบการณ์การท างาน 
 
 

2552 - 2562          กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) 
2555 - 2561          กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2557 - 2561          กรรมการ 
2558 - 2560          กรรมการ 
2556 - 2559          ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
2558 - 2559          ประธานกรรมการ (มีอ านาจลงนาม) 
2555 - 2558          กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) 
2555 - 2556          ประธานธุรกิจตลาดทนุ 
2554 - 2556          กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
2553 - 2555          ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2552 - 2555          ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2550 - 2552          กรรมการผู้จดัการ                                      
                             (หวัหน้าฝ่ายวานิชธนกจิ) 

RPIC Pte. Ltd. 
ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
สมาคมธนาคารไทย 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั 
ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชัน่ จ ากดั    
(มหาชน) 
 บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 
 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร 
ประชมุคณะกรรมการบริหาร 
ประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง /1 
ประชมุคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง/2 
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2562 

11  ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 11 ครัง้ 
14  ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 12 ครัง้ 
  5  ครัง้ เข้าร่วมประชมุ   4 ครัง้ 
  8  ครัง้ เข้าร่วมประชมุ   5 ครัง้ 
  1  ครัง้ เข้าร่วมประชมุ   1 ครัง้ 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการธนาคารซึง่ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวข้องได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่านายอภินนัท์  เกลียวปฏินนท์ เป็นผู้ มีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของธนาคาร ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย
ท่ีมีผลบงัคบัใช้ในการแต่งตัง้กรรมการของสถาบนัการเงินและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และได้รับความ
เห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตัง้นายอภินนัท์  เกลียวปฏินนท์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึง่ 

หมายเหต ุ:  /1  ยกเลกิตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 4/2562 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 และมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2562  
            /2  จดัตัง้ขึน้ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 4/2562 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 และมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2562       
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รายนามและประวตัขิองบคุคลท่ีธนาคารเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้เป็นกรรมการของธนาคาร 
 

ช่ือ-นามสกุล นางพัชนี  ลิ่มอภชิาต   
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร  
ต าแหน่งปัจจุบัน - 
อายุ 58  ปี 
สัญชาติ ไทย 
การศกึษา -   Master of Business Administration 

    California State University at Sacramento, U.S.A.  
-   รัฐศาสตรบณัฑติ 
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -   Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 7/2015) 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-   Director Accreditation Program (DAP 36/2005)  
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ -  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ -  
การถือหุ้นในธนาคาร 
(ณ วันที่ 13 เมษายน 2563) 

100,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 
(การถือหุ้นในธนาคารรวมจ านวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท           
จดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี   

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

2 แห่ง คือ  
2553 - ปัจจุบนั 
2547 - ปัจจุบนั 

 
กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) 
กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) 

 
บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่
แข่งขัน/ เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของ
ธนาคารที่อาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไม่มี   

ประสบการณ์การท างาน 2559 - ม.ค. 2563 กรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
2559 - 2562 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
2547 - 2559 กรรมการผู้จดัการ 

(หวัหน้าสายงานหลกัทรัพย์สถาบนั) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2545 - 2547 ผู้อ านวยการบริหาร   
หวัหน้าฝ่ายค้าหลกัทรัพย์สถาบนั 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

2540 - 2545 กรรมการ 
หวัหน้าฝ่ายค้าหลกัทรัพย์สถาบนั 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
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หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการธนาคารซึง่ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวข้องได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่านางพัชนี  ลิ่มอภิชาต เป็นผู้ มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจตลาดทนุเป็นอย่างดี ไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้ในการแต่งตัง้กรรมการของสถาบนัการเงินและ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึง
เสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้นางพชันี ลิ่มอภิชาต เป็นกรรมการของธนาคาร  
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นิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารก าหนด 
 

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 เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทัง้ในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
ให้กู้ ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือ
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 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอ านาจควบคมุของธนาคาร และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วทัง้ในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 
3
3
3
3
2
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 พนักงาน 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  

22



23 
 

 

ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5 : พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 
 

 ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 16 ที่ก าหนดว่าบ าเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สดุแล้วแต่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะ
ก าหนด และตามที่ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2562 ได้มีมติอนมุตัิการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับกรรมการที่มิใช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ประจ าปี 2562 (ไม่รวมบ าเหน็จ
กรรมการ) จ านวนไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนการ
เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และสทิธิประโยชน์โดยทัว่ไป เช่น 
ค่าเบีย้ประกันชีวิตและค่าเบีย้ประกันสุขภาพกลุ่ม โดยในส่วนของบ าเหน็จกรรมการส าหรับการด าเนินงานในปี 2562 
คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมตัิอีกครัง้หนึ่ง เพื่อให้บ าเหน็จ
กรรมการมีความสอดคล้องกบัผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงของธนาคาร  

 ในปี 2562 ธนาคารได้จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการทกุประเภท ทกุคณะ และสทิธิประโยชน์โดยทัว่ไป เช่น คา่เบีย้ประกนั
ชีวิตและค่าเบีย้ประกนัสขุภาพกลุม่ (ไม่รวมบ าเหน็จกรรมการ) เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 23,704,184 บาท ซึ่งอยู่ภายในวงเงิน
จ านวนไมเ่กิน 30 ล้านบาทท่ีได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  

 ในสว่นของบ าเหน็จกรรมการส าหรับการด าเนินงานในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 2/2563 
ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2563 ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมตัิการจ่าย
บ าเหน็จกรรมการตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเสนอ  

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการตา่งๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิง
กับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทัง้ได้พิจารณาถึงอัตราค่าตอบแทนและ
องค์ประกอบของคา่ตอบแทนกรรมการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คณุค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบตัิ
หน้าที่ของกรรมการในการช่วยให้ธนาคารและกลุม่ธุรกิจฯ ประสบความส าเร็จและด าเนินธุรกิจได้อย่างยัง่ยืน จึงได้เสนอให้ที่
ประชุมคณะกรรมการธนาคารเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายบ าเหน็จกรรมการ
ส าหรับการด าเนินงานในปี 2562 ให้แก่กรรมการท่ีมิใช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ จ านวน 10 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. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร จ านวน 1,275,000 บาท 
7. ศ.ดร.อญัญา ขนัธวิทย์ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร จ านวน 1,275,000 บาท 

 8. นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร /1 /2 จ านวน 2,550,000 บาท 
9. นางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร /1 /2 จ านวน 1,275,000 บาท 
10. 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 าหรับกรรมการที่มิใช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เป็นเงินทัง้สิน้ 15,300,000 บาท 

 ตารางเปรียบเทียบบ าเหน็จกรรมการ 

ปี 2561 ปี 2562 (ปีที่เสนอ) 

บ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2561 รวม
จ านวน 16,575,000 บาท จ่ายให้แก่ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร ท่านละ 2,550,000 บาท และ
กรรมการที่มิใช่พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจฯ อีก 9 ทา่น ทา่นละ 1,275,000 บาท 

บ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2562 รวม
จ านวน 15,300,000 บาท เสนอจ่ายให้แก่ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร ท่านละ 2,550,000 บาท และ
กรรมการท่ีมิใช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ 
อีก 8 ท่าน ท่านละ 1,275,000 บาท (อตัราการจ่ายบ าเหน็จ
กรรมการเทา่กบัปี 2561) 

 

นอกจากนี ้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรที่จะอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับกรรมการที่มิใช่พนกังานของ
ธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ประจ าปี 2563 (ไม่รวมบ าเหน็จกรรมการ) จ านวนไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทน
ดงักลา่วจะรวมถึงคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชุม และค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของ
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดของอตัราค่าตอบแทนที่ส าคญัตามที่คณะกรรมการสรรหา
และก 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 ้
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 1) ประธานกรรมการ ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารอีก 3 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการการลงทุน (2) 
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล และ (3) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคลธุรกิจตลาดทนุ เป็น
จ านวน 250,000 บาทตอ่เดือน 

 2) ประธานกรรมการบริหาร ซึง่ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการก ากบัความเสี่ยงและที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการภายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการบริหารอีก 2 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการสนิเช่ือ
รายใหญ่และทรัพย์รอขายรายใหญ่ และ (2) คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ิน เป็นจ านวน 
300,000 บาทตอ่เดือน 

ตารางเปรียบเทียบอตัราคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 - 2563 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 

ปี 2563  (ปีที่เสนอ) ปี 2562 ปี 2561 

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 

 
- 
- 
- 

 
60,000 
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 2564 พิจารณาอนุมัติ
บ า เหน็จกรรมการส าห รับปี 
2563 

คณะกรรมการธนาคารจะเสนอ
ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติ
บ า เหน็จกรรมการส าห รับปี 
2562    

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

 

ส าหรับสทิธิประโยชน์อื่น ได้แก่ สทิธิในการได้รับประกนัชีวติและประกนัสขุภาพกลุม่ และสทิธิในการใช้รถยนต์ประจ า
ต าแหนง่ ให้เป็นไปตามระเบยีบของธนาคาร  

ทัง้นี ้อตัราคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วข้างต้นให้มีผลใช้บงัคบัไปจนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนดเป็นอยา่งอื่น  

อตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการธนาคารรายเดือน ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนการเป็นที่
ปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารส าหรับปี 2563 ที่เสนอข้างต้น
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เท่ากับอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคารรายเดือน ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนการเป็นที่
ปรึกษาในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารส าหรับปี 2562  

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

ส าหรับคา่เบีย้ประชมุของประธานกรรมการตรวจสอบที่ก าหนดไว้สงูกวา่คา่เบีย้ประชมุของประธานกรรมการชุดย่อย
อื่นๆ นัน้ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าประธานกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ส าคญัในการสอบทานให้
ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ อีกทัง้มีระบบควบคมุภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีธุรกรรมที่มีปริมาณเพิ่มมากขึน้และอยู่ภายใต้กฎระเบียบต่างๆ ที่
เข้มงวดมากขึน้  นอกจากนี ้ประธานกรรมการตรวจสอบไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของ
ธนาคาร เพื่อให้การท าหน้าที่ตรวจสอบสามารถด าเนินไปได้อยา่งเป็นอิสระ  

ส าหรับบ าเหน็จกรรมการที่เสนอให้จดัสรรแก่ประธานกรรมการบริหารในจ านวนที่เท่ากบัประธานกรรมการธนาคาร
นัน้ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นวา่มีความเหมาะสม เนื่องจากประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคญัใน
การจัดการให้มีการก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ในภาพรวมของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ รวมทัง้ยงัได้
ก ากบัดแูลและสนบัสนนุให้ฝ่ายจดัการสามารถด าเนินงานตามแผนธุรกิจได้อย่างเต็มที่และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
เป็นอยา่งดี  

ในสว่นของบ าเหน็จกรรมการส าหรับการด าเนินงานในปี 2563 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติอีกครัง้หนึ่ง เพื่อให้บ าเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการธนาคารและผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงของธนาคาร 
หมายเหต ุ   กรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจ าจากธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ในฐานะพนักงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนราย

เดือน คา่เบีย้ประชมุ และบ าเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการของธนาคาร  
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ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่  6 : พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและ
ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2563   
 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (5) และข้อ 39 ซึ่งก าหนดให้
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีของธนาคารทกุปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2563 ได้พิจารณาแล้วจึงมีมติ
เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี
ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้ 

  รายนาม   เลขที่ใบอนญุาต   จ านวนปีที่สอบบญัชีให้ธนาคาร 

              นางสาวสกณุา      แย้มสกลุ 4906 3 

  นายบญุเลศิ        กมลชนกกลุ 5339 - 

 นางสาวสนิสริิ      ทงัสมบตั ิ 7352 -  

เป็นผู้สอบบญัชีธนาคารส าหรับปี 2563 เนื่องจากได้พิจารณาคณุสมบตัิและผลการปฏิบตัิงานในปี 2562 ที่ผ่าน
มาแล้วเห็นว่าผู้สอบบญัชีมีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการตรวจสอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทนุเป็นอย่างดี อีกทัง้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการตรวจสอบ เนื่องจากในปี 2562 ผู้สอบ
บญัชีได้ให้ค าปรึกษาแก่ธนาคารเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เร่ือง
เคร่ืองมือทางการเงิน ซึง่มีผลบงัคบัใช้เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของธนาคาร และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ ให้
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั สามารถจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตรายอืน่ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้ 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีข้างต้นได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. และธนาคารแหง่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว  

             นอกจากนี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ราย ตลอดจนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ไม่มีความสมัพนัธ์หรือ
รายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัธนาคาร บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบั
บคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด    

ส าหรับคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบกบัข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวน 9,827,000 
บาท 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารได้พจิารณาแล้วเห็นวา่คา่สอบบญัชีส าหรับปี 2563 ที่เสนอ
ข้างต้นจ านวน 9,827,000 บาท ซึง่ลดลงจากคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2562 เป็นจ านวน 314,250 บาท หรือร้อยละ 3.1 มีความ
เหมาะสม และส าหรับคา่ตรวจสอบอื่นท่ีอาจมเีพิ่มขึน้นอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอ านาจให้ฝ่ายจดัการมี
อ านาจพจิารณาจา่ยให้แก่ผู้สอบบญัชีตามความเหมาะสม 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 
๔
%
%
%
%
%
%
5
5
5
5
5
5
5
5
5 
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นอกจากนี ้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยของธนาคารจ านวน 
10 แหง่ ได้แก่ 

 (หนว่ย : บาท) 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ปี 2563 ปี 2562 เปลี่ยนแปลงจาก
ปี 2562 

1.  บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน)  869,300 897,460 -28,160 
2.  บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน)   2,988,500 3,105,540 -117,040 
3.  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จ ากดั 614,300 602,830 11,470 
4.  Phatra Equity Market Neutral Asia Pacific Fund 0 1,081,910 -1,081,910 
5.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 1   160,030 160,080 -50 
6.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 2 274,335 274,410 -75 
7.  กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 3  274,335 274,410 -75 
8.  กองทนุรวมไทยรีสตรัคเจอร่ิง  331,480 331,590 -110 
9.  กองทนุบางกอกแคปปิตอล 617,240 617,470 -230 
10. กองทนุแกมมา่แคปปิตอล  502,940 503,100 -160 
11. บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จ ากดั  642,525 663,810 -21,285 

รวม 7,274,985 8,512,611 -1,237,625 
 

ส าหรับคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีในปีที่ผา่นมา ธนาคารและบริษัทยอ่ยได้จ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีเป็นเงิน
รวมจ านวน 16.29 ล้านบาท และคา่ตอบแทนงานบริการอื่นเป็นเงินรวมจ านวน 151,271 บาทให้กบับริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั นอกจากนี ้ธนาคารและบริษัทยอ่ยยงัจะต้องจา่ยคา่ตอบแทนส าหรับงานบริการอื่นซึง่ยงัด าเนินการไม่
แล้วเสร็จในรอบปีบญัชีที่ผา่นมาอีกเป็นเงินรวมจ านวน 523,521 บาท  
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รายนามและประวัติของผู้สอบบัญช ี(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 27 ปี โดยมีความเช่ียวชาญในด้านการ
ธนาคารและตลาดทนุ 

- มีประสบการณ์ท างานอยา่งกว้างขวางในด้านการตรวจสอบบญัชีและให้ค าปรึกษาทางธุรกิจกบั
บริษัทมากมายทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ และมีสว่นร่วมในการตรวจสอบสภาพผลการ
ด าเนินงานและขัน้ตอนการเข้าซือ้กิจการตา่งๆ  

- เคยท างานร่วมกบับริษัทที่ประกอบธุรกิจการเงินที่มีหน่วยงานก ากบัดแูลเป็นการเฉพาะจ านวน
มาก 

- เคยแก้ไขปัญหาประเด็นทางด้านบญัชีจ านวนมาก เนื่องจากเคยร่วมงานกบัธนาคารแหง่ประเทศ
ไทยในการปรับปรุงมาตรฐานทางธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ รวมไปถึงหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์
แฝง ท าให้มีความสมัพนัธ์กบัองค์กรตา่งๆ โดยเฉพาะธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยประสบการณ์
ที่ได้รับจากการร่วมงานกับผู้ควบคุมมาตรฐานส่งผลให้มีความเข้าใจทางด้านกฎหมายอย่าง
ลกึซึง้ โดยเฉพาะปัญหาทางด้านการพฒันาตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- เคยเป็นวิทยากรให้กับลกูค้าของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เก่ียวกับ
มาตรฐานรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ  
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รายนามและประวัติของผู้สอบบัญช ี(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 (เกียรตินยิมอนัดบั
หนึง่) 

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 

 

- มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบสถาบนัการเงินมาเป็นเวลากวา่ 26 ปี โดยมีความเช่ียวชาญ
ในด้านการตรวจสอบด้านการบริหารเงินรวมถงึสญัญาอนพุนัธ์ทางการเงิน 

- ให้ค าปรึกษาทางเทคนคิในประเด็นเก่ียวกบัการบญัชี ทัง้มาตรฐานการบญัชีไทย (TAS) และ
มาตรฐานการบญัชีตา่งประเทศ (IAS) 

- เป็นผู้ ฝึกอบรมทัง้การบญัชีแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ การบญัชีส าหรับเคร่ืองมือทาง
การเงิน สญัญาซือ้ขายทางการเงินลว่งหน้า ความเสีย่ง และการควบคมุกองการเงิน 
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รายนามและประวัติของผู้สอบบัญช ี(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 20 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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รายนามและประวัตขิองกรรมการอิสระท่ีธนาคารเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (1)  
 
ชื่อ-นามสกุล นางดัยนา บุนนาค  
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ 68 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา -  Master of Business Administration 

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

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 : An Industry Wake - up call 
   ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
-  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 17/2019) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-  IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 10/2019) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-  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 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 
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การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
(ต่อ) 

   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ   
-  Role of the Compensation Committee (RCC 11/2010) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   
-  Director Certification Program (DCP 2/2000) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  หลกัสตูรอบรมด้านกฎหมายและจรรยาบรรณผู้จดัการกองทนุ รุ่นท่ี 1/2539 ทบทวนรุ่นท่ี 7/2548  
   ทบทวนรุ่นท่ี 11 (2/2550) และทบทวนรุ่นท่ี 15 (2/2552)   
   สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 23 เมษายน  2558 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี 3 เดือน 
การถอืหุ้นในธนาคาร 
(ณ วนัที่ 13 เมษายน 2563) 

ไมม่ี 
(การถือหุ้นในธนาคารรวมจ านวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมม่ี   

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 
 
 
 

4 แห่ง  
2561 - ปัจจบุนั 

 
กรรมการ 

 
บริษัท เอ็ดดวูิชัน่ จ ากดั 

2557 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการก ากบัและ
ตรวจสอบ 

บริษัท ไทยสมทุรประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ไทยสมทุรประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
2555 - ปัจจบุนั  
 

ที่ปรึกษาอธิการบด ี
รองประธานคณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) บริษัท รักษาความปลอดภยับหุลนับรีุ จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่
แข่งขนั/ เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของ
ธนาคารที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

ไมม่ี   

ประสบการณ์การท างาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2558 - 2561 อนกุรรมการการลงทนุ กองทนุการออมแหง่ชาต ิ
2555 - 2560 
 
 

กรรมการพิจารณาก าหนดแนวทางการ
ก ากบัการลงทนุประกอบธุรกิจอืน่ของ
บริษัทประกนัภยั 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ 
สง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
(คปภ.) 

2555 - 2560 
 
 

กรรมการพิจารณาร่างประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัและสง่เสริม 
การประกอบธุรกิจประกนัภยั  

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ 
สง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
(คปภ.) 

ก.พ. - เม.ย. 2559 
 

กรรมการในคณะกรรมการบรูณาการ 
ระบบบ าเหน็จบ านาญ 

กระทรวงการคลงั 
 

2558 - 2559 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้านครหลวง 
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ประสบการณ์การท างาน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ค. - พ.ย. 2557 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้านครหลวง 
2552 - 2557 
 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์  

2553 - 2557 ประธานคณะกรรมการวินยับคุลากร 
ในธุรกิจตลาดทนุ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

2555 - 2556 ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารหนีแ้ละศกุกู 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

2555 - 2556 
 
 
 

ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารอนพุนัธ์หรือท่ีมอีนพุนัธ์
แฝงหรือตราสารที่ซบัซ้อน 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

2553 - 2556 
 
 

คณะท างานพิจารณาหลกัเกณฑ์การ
ยอมรับสมาคมที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ
หลกัทรัพย์เป็นองค์กรก ากบัดแูลตนเอง 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

2553 - 2555 
 
 

ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารหนี ้

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

2553 - 2555 
 

ประธานอนกุรรมการพจิารณาหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทศกุกู 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

2553 - 2555 
 

ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารทนุและการบริหารกิจการ
ที่ออกหลกัทรัพย์ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

2553 - 2555 
 
 

ประธานอนกุรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารอนพุนัธ์หรือท่ีมอีนพุนัธ์
แฝง 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

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

และตลาดหลกัทรัพย์ 
2551 - 2552 คณะกรรมการแนวปฎิบตัิทีด่ีในการ

พิจารณาคา่ตอบแทน 
 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ประสบการณ์การท างาน (ต่อ) 
 

2543 - 2545 กรรมการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2537 - 2539 นายกสมาคม สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
2535 - 2549 กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  กสกิร

ไทย จ ากดั 
2520 - 2535 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ภทัรธนกิจ 

จ ากดั 
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่
แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ 

ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร 11  ครัง้   เข้าร่วมประชมุ  11 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 11  ครัง้   เข้าร่วมประชมุ  11 ครัง้ 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562   1  ครัง้   เข้าร่วมประชมุ  1  ครัง้ 

 
ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 

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

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

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 ี
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รายนามและประวัตขิองกรรมการอิสระท่ีธนาคารเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (2)  
 
ชื่อ-นามสกุล นายเชษฐ์ ภทัรากรกุล 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

อายุ 72 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา -  Master’s in Marketing (Certificate Program) 

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ศิลปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์) 

 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 : An Industry Wake - up Call  
   ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
-  สมัมนา Cyber Resilience Leadership Workshop “Mission in Action” (2019) 
   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 
-  Bangkok Fin Tech Fair 2018: SME and Consumer Financial Solutions 
   ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
-  สมัมนา IOD Director Briefing 1/2018 หวัข้อ “Burning Issues Directors Need to Hear  
   in the Year of the Dog”       
   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)  
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การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  Audit Committee Forum เร่ือง The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical   
   Culture Oversight (1/2017) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  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   

37



38 
 

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (ต่อ) 
 

   Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (2007) 
   สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย  
-  Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย      
-  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 15 ปี 4 เดือน 
การถอืหุ้นในธนาคาร 
(ณ วนัที่ 13 เมษายน 2563) 

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 
2547 - 2548 
2546 - 2547 

กรรมการ 
ประธานสายสนิเช่ืออปุโภค/ บริโภค     
กรรมการ 

บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทเงินทนุ เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
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 านกัจดัการสนิทรัพย์ 

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 

วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง
จากกรรมการคนอื่นๆ  

ไมม่ี  

 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 ประชมุคณะกรรมการธนาคาร 11  ครัง้   เข้าร่วมประชมุ  11 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 11  ครัง้   เข้าร่วมประชมุ  11 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   7  ครัง้   เข้าร่วมประชมุ   7  ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 
และก ากบักิจการ 

  6  ครัง้   เข้าร่วมประชมุ   6  ครัง้ 

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562   1  ครัง้   เข้าร่วมประชมุ  1  ครัง้ 
 

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 การยมื/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการด้วย  

 
ไม่ม ี
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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. ของวนัศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เป็นต้น
ไป 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 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 รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

สิ่งท่ีส่งมำด้วย 7 40
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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) โปรดระบุช่ือและรายละเอียดของกรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ
ดงันี ้  

- นางดยันา บนุนาค กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  อาย ุ 68  ปี   
อยูบ้่านเลขท่ี   เลขที่ 8/34 ซอยวิภาวดี 17 ถนนวิภาวด-ีรังสติ                              
 แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

- นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ     กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก ากบัการปฏิบตัิ-     อาย ุ 72  ปี 
 ตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ กรรมการตรวจสอบ  
 และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
อยูบ้่านเลขท่ี   เลขที่ 21 ซอยสถิตยทุธการ 1 ถนนติวานนท์ 48   
 ต าบลทา่ทราย อ าเภอเมือง นนทบรีุ 11000 

(2) ผู้ ถือหุ้น  (ผู้มอบฉนัทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่ส่งมาด้วยนีใ้ห้ครบถ้วนชดัเจน 
พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและสง่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคารก่อนก าหนดการประชมุ  

 

3. เอกสำรหรือหลักฐำนที่ ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องน ำมำแสดงและส่งมอบก่อนเข้ำร่วมประชุม 

 ก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องน าและสง่มอบเอกสารดงัต่อไปนีใ้ห้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคาร
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 
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(ค) แสดงเอกสารที่สว่นราชการหรือหนว่ยงานของรัฐได้ออกให้ ซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้ รับมอบฉนัทะและยงัไม่
หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบอนญุาตขบัขี่รถยนต์ หรือหนงัสือ
เดินทาง เป็นต้น 

 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  เดื 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 ิบคุคลนัน้ตัง้ อยู่  และมี
รายละเอียดเก่ียวกับช่ือนิติบุคคล ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล เง่ือนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือช่ือ 
รวมทัง้ที่ตัง้ของส านกังานใหญ่ 

 (ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาด้วยและให้ผู้แทนนิติ
บคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 
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4. กำรออกเสียงลงคะแนนและกำรแจ้งผลกำรลงคะแนนเสียง 

 ในการพิจารณาแต่ละระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าร่วมประชุม
ลา่สดุ และเมื่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาในระเบียบวาระการประชุมใดแล้วเสร็จ ประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะแจ้งผลการ
ลงคะแนนเสยีงในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุนัน้ๆ ให้ที่ประชมุได้ทราบ     

 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) 

วนัศกุร์ที่ 7 สงิหาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

บททั่วไป 
 
ข้อ 1. ข้อบงัคบันีใ้ห้เรียกวา่  ข้อบงัคบัของบริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)   
 
ข้อ 2. ค าวา่ “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบงัคบันีใ้ห้หมายถึง บริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)   
 
ข้อ 3. การเพิม่เติมหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบงัคบันีก็้ด ี หรือในข้อก าหนดในหนงัสอืบริคณห์สนธิก็ดี บริษัทจะกระท าได้ก็แต่

โดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

ข้อ 30.  การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง 
หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 
 

ข้อ 31. ให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นประจ าปีอย่างน้อยหนึ่งครัง้  การประชุมเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า “ประชุมสามัญ”  
การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระท าภายในสี่เดือน ภายหลังการสิน้สุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้ น 
คราวอื่นๆ ให้เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแล้วแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลาย
คนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด เข้าช่ือกันท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมวิสามญัก็ได้ โดยต้องระบเุร่ืองและเหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณี
เช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีส่บิห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือ
กันหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนบัแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 
ข้อ 32. การบอกกลา่วเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้   ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสอืนดัประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร     โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองที่เสนอเพื่อ
ทราบ   เพื ่ออนมุ ตั ิ  หรือ เพื ่อพ ิจารณา   พ ร้อมทั ง้ความเห ็นของคณะกรรมการในเ รื ่องด งักล า่ว   และจ ดัส ง่ ใ ห้ 
ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ   

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 9 
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 อนึ่งค าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้โฆษณาในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่น้อย
กวา่สามวนั 

ข้อ 33. การประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชมุรวมกนัไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้า
คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะครบองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้ได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้ นร้องขอ  
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่และให้สง่
หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มจ่ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

 
ข้อ 34. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยท า

หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัได้ก าหนดไว้คราวละไม่เกินหนึ่งฉบบั  และผู้ รับมอบฉนัทะเพื่อการ
ดงักลา่วนัน้จะมีได้เพียงบคุคลเดียวเทา่นัน้ ไมว่า่ผู้ ถือหุ้นนัน้จะถือหุ้นของบริษัทมากน้อยเพียงใดก็ตาม   
 การมอบฉนัทะจะต้องลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน
จ ากดัได้ก าหนดไว้ โดยหนงัสอืมอบฉนัทะอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี  ้

ก. จ านวนหุ้นซึง่ผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
ค. ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยให้ยื่นหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วตอ่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนดก่อนผู้ รับมอบฉนัทะ
เข้าประชมุ 
 

ข้อ 35. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น 
 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด ผู้ ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้มิได้ นอกจาก

การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 
 การออกเสยีงลงมติใดๆ หรือการอนมุตัิกิจการใดๆ ในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจาก

เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่บคุคลอื่น  
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญั การ

มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์
จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
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ข้อ 36. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อที่ประชุม   ซึ่งกิจการที่ทางบริษัทได้ด าเนินการไปในระยะ
รอบปีที่ผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบการเงิน 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 
(6) กิจการอื่นๆ 

 
ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่

ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 
 
กรรมการและอ านาจกรรมการ 
 
 ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน โดยให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา
เลอืกตัง้ และให้คณะกรรมการเลอืกตัง้คณะกรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ  กรรมการ
ผู้จดัการ และต าแหนง่อื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และคณะกรรมการของบริษัทจ านวนไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
 

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

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า จ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสยีงเทา่กนั แตเ่กินกวา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพึงเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธาน
เป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 16. บ าเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทน ให้สดุแล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนด 
 
ข้อ 17. ผู้ เป็นกรรมการของบริษัทไมจ่ าต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ 
 
ข้อ 18. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจ าปีทุกครัง้  ให้กรรมการออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่ง 

ในสาม โดยอัตราดังกล่าวถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจ านวนใกล้เคียง 
ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 
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 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากว่าผู้ ใดจะ
ออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากต าแหน่งไปนัน้
อาจจะเลอืกรับเข้าต าแหนง่อีกก็ได้ 
 

ข้อ 24. คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบจดัการกิจการทัง้หลายทัง้ปวงของบริษัท และมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการภายใน
ขอบเขตของกฎหมาย วตัถปุระสงค์  ข้อบงัคบัของบริษัท  และตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และมีอ านาจกระท าการใดๆ ตามที่
ระบไุว้ในหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือที่เก่ียวข้องกบัการดงักลา่วนัน้ 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บคุคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบตัิงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ 
ก็ได้ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัท  ให้กรรมการสองท่านลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญั
ของบริษัท และคณะกรรมการอาจก าหนดรายช่ือกรรมการผู้มอี านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทได้ 
 
การสอบบัญชี 
 

ข้อ 38. ผู้สอบบญัชีให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ ผู้สอบบญัชีผู้ซึ่งออกไปนัน้จะเลือกกลบัเข้ามาด ารง
ต าแหนง่อีกก็ได้ 

 
ข้อ 39. ผู้สอบบญัชีควรได้คา่ตอบแทนเทา่ใดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด 

 
ข้อ 41. ผู้สอบบญัชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครัง้ที่มีการพิจารณางบดลุ บญัชีก าไร

ขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผู้ ถือหุ้น และให้บริษัทจดัสง่รายงานและเอกสาร
ของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 
 
เงนิปันผลและเงนิส ารอง 
 

ข้อ 44. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการ  
กรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยังผู้ ถือหุ้นและโฆษณาค าบอกกล่าวการ
จ่ายเงินปันผลนัน้ในทางหนงัสอืพิมพ์ และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วภายในหนึง่เดือนนบัแตม่ีมติเช่นวา่นัน้ 

 
ข้อ 45. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมี

ก าไรพอสมควรที่จะกระท าเช่นนัน้ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
 
ข้อ 46. เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีการก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นส าหรับหุ้น

บริุมสทิธิ 
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ข้อ 47. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปี หกั
ด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน 

 นอกจากเงินส ารองที่ได้ระบไุว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้ลงมติจดัสรรเงินไว้เป็นทนุ
ส ารองอยา่งอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อด าเนินกิจการของบริษัทก็ได้ 

 เมื่อบริษัทมีการปิดงบการเงินในงวดบญัชีคร่ึงปีแรกและงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเรียบร้อยแล้ว โดยปรากฏว่าบริษัทมีผลก าไร คณะกรรมการอาจจดัสรรเงินก าไรดงักลา่ว โดยถือว่าเป็นก าไรสะสมที่
ยงัไม่ได้จัดสรร และนบัเป็นเงินกองทุนตัง้แต่วนัแรกของงวดบญัชีคร่ึงปีถัดไป และให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 
บทเพิ่มเติม 
 

ข้อ 56. ดวงตราของบริษัทให้มีลกัษณะดงันี ้
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แผนที่สถานที่ประชุม 
 

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

โทรศัพท์ 0-2254-1234   
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