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เลขที่ สก. 49/2554 
 
 วันที่  21  มีนาคม  2554 
 
เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 
เรียน ทานผูถือหุน  ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
ส่ิงที่สงมาดวย  1.    สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 

2. รายงานประจําป 2553 ในรูปแบบ CD - ROM 
3. รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อใหไดรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
4. ขอมูลคาตอบแทนกรรมการ 
5. ขอบเขตหนาที่คณะกรรมการชุดยอยของธนาคาร 
6. รายนามผูสอบบัญชี รายละเอียดคาสอบบัญชีของธนาคารและของบริษัทยอย  
7. รายนามและประวัติกรรมการที่ธนาคารเสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ 
8. นิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกําหนด 
9. คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน   การมอบฉันทะ  การแสดงเอกสารหรือหลักฐานกอนเขารวมประชุม  

การออกเสียงลงคะแนนและแจงผลคะแนนในการประชุมผูถือหุน 
10. ขั้นตอนการเขาประชุมสามัญผูถือหุน  
11. ขอบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
12. แผนที่สถานที่ประชุม 
13. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
14. แบบฟอรมลงทะเบียนที่ตองนํามาในวันประชุม 
15. ซองบริการธุรกิจตอบรับ   

 
 ดวยคณะกรรมการธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 
2554   ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554  เวลา 10.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม  โรงแรมแกรนดไฮแอท เอราวัณ 
กรุงเทพฯ  เลขที่ 494  ถนนราชดําริ กรุงเทพฯ 10330  เพื่อพิจารณาเรื่องตาง  ๆ   ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
ระเบียบวาระที่  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 
วัตถุประสงคและเหตุผล ธนาคารจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 และได
จัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด 
รวมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซตของธนาคารดวยแลว โดยมีสําเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 
ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 
 
ระเบียบวาระที่  2 รับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการของธนาคารในรอบป 2553 
วัตถุประสงคและเหตุผล  รายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบป 2553  ปรากฏอยูในรายงานประจําป  
2553  ท ี่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ตามเอกสารแนบ  2 
ความเห็นคณะกรรมการ     เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบป 2553 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ              
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ระเบียบวาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน  สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553   
วัตถุประสงคและเหตุผล  งบการเงินสําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่แสดงไวในรายงานประจําป
2553  ซึ่งผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว    และไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้
ตามเอกสารแนบ 2  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบการเงิน สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2553  ซึ่งผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว   
 
ระเบียบวาระที่  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกําไรจากผลการดําเนนิงานป 2553   
  และการจายเงนิปนผล 
วัตถุประสงคและเหตุผล    ธนาคารมีกําไรสุทธิจากงบการเงนิรวมสําหรับป 2553 จำนวน  2,840,151,758  บาท  
และไมมียอดขาดทุนสะสม ธนาคารจึงสามารถพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดตามนัยของมาตรา 115 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  และตามขอบังคับของธนาคาร  ขอ 45   ซึ่งกําหนดวา คณะกรรมการอาจ
จายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนครั้งคราวได  เมือ่ปรากฏแกกรรมการวา บริษัทมีกําไรพอสมควรที่จะกระทาํ
เชนนั้นได และเมื่อไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถอืหุนทราบในการประชุมคราวตอไป  นอกจากนี้ ตามมาตรา 
116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535   ธนาคารตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง
ไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี)  จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม
นอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน 
 อนึ่ง ธนาคารมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมเกินกวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิในแตละปจากงบ
การเงินรวมของธนาคาร  
  ผลการดําเนินงานประจําป 2553  ธนาคารมีกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมจํานวน  2,840,151,758 บาท 
คณะกรรมการจึงพิจารณาจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 2.40 บาท        รวมเปนเงินปนผลจายทั้งส้ิน
1,442,401,277.60  บาท  คิดเปนรอยละ 50.78 ของกําไรสุทธิประจําป 2553  จากงบการเงินรวม  และเปนไปตามนโยบาย
การจายเงินปนผลของธนาคาร  ซึ่งคณะกรรมการไดอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาล จากผลการดําเนินงานงวดวันที่ 
1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2553 ในอัตราหุนละ 1.00 บาท  โดยจายเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553   จึงยังมีเงินปนผลจาย
สําหรับงวดวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2553  อีกในอัตราหุนละ 1.40  บาท    
ตารางเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมา 

(1) จํานวนหุน ณ วันที่ 3 มีนาคม 2554 

รายละเอียดการจายเงนิปนผล 2553  2552 
1. กําไรสุทธิ  (บาท) 2,840,151,758   2,228,767,559 
2. จํานวนหุน  
     2.1  จํานวนหุนที่จายเงินปนผลระหวางกาล 554,273,668 523,123,366 
     2.2  จํานวนหุนที่จายเงินปนผลประจําป    634,328,864 (1) 542,704,568 
3. รวมเงินปนผลจายตอหุน  (บาท : หุน) 2.40 2.00 
    3.1   เงินปนผลระหวางกาล   (บาท : หุน) 1.00 0.75 
    3.2  เงินปนผลประจําป  (บาท : หุน) 1.40 1.25 
4. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งส้ิน (บาท) 1,442,401,277.60 1,070,723,234.50 
5. สัดสวนการจายเงินปนผล  (รอยละ) 50.78 48.04 
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ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2553 
และการจายเงินปนผล  ดังนี้ 

(1) ไมจัดสรรเงินกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารไดจัดสรรเงินกําไรไวเปนทุนสํารอง
ครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535 แลว     

(2) จายเงินปนผลประจําป 2553 ในอัตราหุนละ  2.40 บาท  ซึ่งไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตรา
หุนละ 1.00  บาท เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553  คงเหลือจายในงวดนี้อีกในอัตราหุนละ 1.40 บาท ใหกับผูถือหุนของ
ธนาคาร เปนการจายจากกําไรสุทธิที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30   ซึ่งผูรับเงินปนผลที่เปนบุคคลธรรมดาจะ
ไดรับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร     โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล  ในวันที่ 
28 เมษายน 2554 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 29 เมษายน 2554  และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554  
 (3) จัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2553 สวนที่เหลือจากการจายเงินปนผล เปนเงินกองทุนตาม
มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 
 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ   
วัตถุประสงคและเหตุผล  ตามขอบังคับของธนาคาร ขอ 18 กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน  1 ใน 3          
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ซึ่งรายนามกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงในปนี้  ไดแก  

(1)   นายสุรพล กุลศิริ  กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร   
(2)   นายธวัชไชย      สุทธิกิจพิศาล    กรรมการที่เปนผูบริหาร  
(3)   นายประชา  ชํานาญกิจโกศล กรรมการที่เปนผูบริหาร 
 
ธนาคารไดประกาศในเว็บไซตของธนาคาร  เชิญใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม 

เพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระการประชุมตาง ๆ แตไมมีการเสนอชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระ
การประชุมเขามายังธนาคาร   รวมทั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดใหกรรมการเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการ  แตไมมีกรรมการคนใดเสนอชื่อ 
 ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยกรรมการที่มีสวนเกี่ยวของไมไดรวมพิจารณา ได
พิจารณาถงึความเหมาะสมที่จะเปนประโยชนแกการดําเนินงานของธนาคารและองคประกอบของคณะกรรมการ โดย
คํานึงถึงคุณสมบัติ ประสบการณ และความสามารถของกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 คนแลวเห็นวา 
เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวน   และไมมีลักษณะตองหามตามบทบัญญัติแหงกฏหมายที่มีผลบังคับใชกับธนาคารในปจจุบัน 
ตลอดจนเปนผูมีความรูความสามารถ  และประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของธนาคารสามารถทํา
ประโยชนใหแกธนาคารได  นอกจากนี้ ยังปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริตมาตลอด 
และไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว จึงเห็นควรใหคณะกรรมการธนาคารเสนอที่ประชุมผูถือหุน
เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารตอไปอีกวาระหนึ่ง  (ประวัติกรรมการที่เสนอใหเลือกตั้ง
ครั้งนี้ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3) 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ  ซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย   พิจารณาแลวเห็นชอบกับขอเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งนายสุรพล กุลศิริ  นายธวัชไชย 
สุทธิกิจพิศาล  และนายประชา ชํานาญกิจโกศล กรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระ  กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง   
 
ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2554 
วัตถุประสงคและเหตุผล  คาตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 
และควรกําหนดใหมีการทบทวนทุกป ซึ่งในป 2554 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณา
คาตอบแทนกรรมการ กรรมการที่ปรึกษาแกคณะกรรมการบริหาร และกรรมการชุดยอย  โดยพิจารณากลั่นกรองอยาง
ละเอียดเหมาะสม และมีหลักเกณฑเปรียบเทียบอางอิงกับในกลุมธนาคารพาณิชยที่อยูในระดับเดียวกันรวมถึงแนวโนม
ภาวะธุรกิจ  อีกทั้งไดพิจารณาถึงอัตราคาตอบแทนและองคประกอบของคาตอบแทนกรรมการซึ่งจะตองจูงใจกรรมการที่มี
ความสามารถ และมีความสําคัญตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ  จึงเห็นควรใหคณะกรรมการธนาคารเสนอที่
ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2554  จํานวนไมเกิน 15 ลานบาท  ซึ่งประกอบดวย  
คาตอบแทนรายเดือน, คาเบี้ยประชุม  และคาบําเหน็จกรรมการ ตามรายละเอียดปรากฎในเอกสารที่แนบมาพรอมกันนี้ 
(ขอมูลคาตอบแทนกรรมการและขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยปรากฏตามเอกสารแนบ 4  และ 5 ตามลําดับ)  
ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ กรรมการที่ปรึกษาแก
คณะกรรมการบริหาร และกรรมการชุดยอย  ประจําป 2554 จํานวนไมเกิน 15 ลานบาท  ซึ่งประกอบดวย คาตอบแทน
กรรมการรายเดือน คาเบี้ยประชุม และคาบําเหน็จกรรมการ ทั้งนี้กรณีที่คณะกรรมการธนาคารอาจตองกําหนดคาตอบแทน
สําหรับคณะกรรมการชุดยอย หากมีการแตงตั้งเพิ่มเตมิ ใหคณะกรรมการธนาคารดําเนินการได โดยคาตอบแทนที่กําหนด
จะรวมอยูภายในจํานวนเงินไมเกิน 15 ลานบาท ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน  
 
ระเบียบวาระที่  7  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี   
วัตถุประสงคและเหตุผล        เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ
ธนาคาร ขอ 36     ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของธนาคารทุกป 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีจํานวน 3 ราย   และพิจารณากําหนดคาสอบบัญชีของธนาคาร
สําหรับป 2554 แลว         และไดเสนอตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้ง นายศุภมิตร 
เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 หรือ นายนิติ จึงนิจนิรันดร   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 หรือ นาย
เพิ่มศักดิ์ วงศพัชรปกรณ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3427 แหง บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 
เปนผูสอบบัญชีของธนาคาร ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยเรียบรอยแลว  โดย
กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของธนาคาร สําหรับป 2554 จํานวน  5,250,000 บาท     และรับทราบคาสอบบัญชีของ
บริษัทยอย ประจําป 2554   จํานวน  4,230,000 บาท      (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6) 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควร
เสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้ง   นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356  หรือ  นายนิติ              
จึงนิจนิรันดร   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศพัชรปกรณ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3427 
แหง บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของธนาคาร ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีดังกลาวไดรับความ
เห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยเรียบรอยแลว โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของธนาคารสําหรับป 2554 จํานวน  
5,250,000 บาท     และรับทราบคาสอบบัญชีของบริษัทยอย ประจําป 2554   จํานวน  4,230,000  บาท       
 
 ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยัง

มิไดนําออกจําหนาย 
วัตถุประสงคและเหตุผล ปจจุบันธนาคารมีหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย ซึ่งธนาคารไมมีความจําเปน 
ตองคงไวอีกตอไป  จํานวน  35,771,123 หุน  มีรายละเอียดดังนี้    

(1) หุนที่มีไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญชุดที่ 4 (KK-W4)   จํานวน  
29,235,623  หุน ที่ไดรับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2543 ซึ่งปจจุบัน KK-W4   
ไดหมดอายุแลว 

(2) หุนที่มีไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ เพื่อจัดสรรใหแกกรรมการ
และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย (ESOP Warrant) จํานวน 6,535,500 หุน ที่ไดรับอนุมัติตามมติที่ประชุม
สามัญผูถือหุน ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2543  ซึ่งปจจุบันไมมีจํานวน ESOP Warrant  คงเหลอืที่ยังไมไดใชสิทธิ
แปลงสภาพ    
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร จากทุนจด        
ทะเบียนเดิมจํานวน 6,960,999,870 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 6,603,288,640 บาท  แบงออกเปน  
660,328,864 หุน  ดวยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย  จํานวน  35,771,123  หุน   
 
ระเบียบวาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของธนาคาร เพ่ือให

สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร 
วัตถุประสงคและเหตุผล การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4.  ของธนาคาร เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุน 
จดทะเบียนของธนาคารในระเบียบวาระที่ 8    
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของ
ธนาคาร  เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารตามระเบียบวาระที่ 8  เปนดังนี้ 

 
 

ขอ 4. ทุนจดทะเบียน  6,603,288,640 บาท  (หกพันหกรอยสามลานสองแสนแปดหมื่นแปดพันหกรอยส่ีสิบบาทถวน) 
แบงออกเปน 660,328,864 หุน (หกรอยหกสิบลานสามแสนสองหมื่นแปดพันแปดรอยหกสิบส่ีหุน) 
มูลคาหุนละ               10 บาท   (สิบบาท) 
โดยแยกออกเปน 
หุนสามัญ 660,328,864 หุน (หกรอยหกสิบลานสามแสนสองหมื่นแปดพันแปดรอยหกสิบส่ีหุน) 
หุนบุริมสิทธิ               ( - ) หุน (ไมมี) 
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ระเบียบวาระที่ 10   เรื่องอื่น ๆ  (ถามี) 
 
 ธนาคารขอเรียนวา ธนาคารกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554  
ในวันที่ 18 มีนาคม 2554  และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 21 มีนาคม 2554   
 
 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกลาว สําหรบัผูถือหุนทานใดที่ประสงค
จะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นหรือกรรมการธนาคาร (ตามรายชื่อกรรมการธนาคารที่ระบุไวในคําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะฯ ใน
การเขารวมประชุมผูถือหุน) เปนผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมแทน โปรดกรอกขอความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบ
ฉันทะตามแนบมานี้  (ปรากฏตามเอกสารแนบ 12)  และสงหนังสือมอบฉันทะดังกลาวใหธนาคารกอนเริ่มการประชุม  
 
   ทั้งนี้  ในกรณีที่ผูถือหุนตองการมอบฉันทะแบบทัว่ไป สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.     หรือในกรณีที่
ผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดแูลหุน สามารถ
เลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได โดย download จากเว็บไซตของธนาคาร  (http://www.kiatnakin.co.th)  และสามารถ
เรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน และเอกสารประกอบในเว็บไซตของธนาคารได   ตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2554  
และหากมีขอสงสัย  หรือคําถามที่เกี่ยวของกับระเบียบวาระการประชุมสามารถสงคําถามลวงหนามายังธนาคาร  โดยผาน  
Email address: investor_relation@kiatnakin.co.th  หรือสงโทรสารมายังหมายเลข 0-2680-3977 หรือสงตามที่อยูของ
ธนาคาร 
 
 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                                           

 
          ธวัชไชย   สุทธิกิจพิศาล 

            ( นายธวัชไชย   สุทธิกิจพิศาล )  
                   ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ  

           
สํานักกรรมการ 
โทรศัพท   0-2680-3970-4 
โทรสาร    0-2680-3977 
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2553 
ธนาคารเกียรตนิาคิน   จํากัด (มหาชน) 

…………………………………………………………. 
 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553  เวลา 10.00 น. ณ หองบอลรูม ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์  เลขที่ 
60  ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร   ธนาคารกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2553  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553  และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553  โดยในวันปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนธนาคารมีทุนจดทะเบียน  7,228,455,710  บาท เปนหุนสามัญจํานวน 722,845,571 หุน   มูลคาที่
ตราไวหุนละ 10 บาท และมีทุนจดทะเบียนชําระแลว  5,231,524,660  บาท เปนหุนสามัญจํานวน  523,152,466  หุน   
 
รายนามกรรมการธนาคารที่เขารวมประชุม  
1. นางสาวนวพร   เรืองสกุล กรรมการอิสระ  และประธานกรรมการ 
2. นายพิชัย   ดัชณาภิรมย กรรมการอิสระ  และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. รศ. มานพ      พงศทัต           กรรมการอิสระ,  กรรมการตรวจสอบ 
    และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
4. นายเชษฐ   ภัทรากรกุล  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ 
    กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
5.   นายธานินทร   จิระสุนทร  กรรมการ 
6. นายประวิทย   วรุตบางกูร          กรรมการ 
7. นายสุรพล    กุลศิริ  กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
8. นายสุพล วัธนเวคิน กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ 
     ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
9. นายธวัชไชย   สุทธิกิจพิศาล กรรมการผูจัดการใหญ 
10. นายประชา   ชํานาญกิจโกศล กรรมการ  
รายนามกรรมการบริหารและผูบริหารระดับสูงของธนาคารที่เขารวมประชุม 
1. นายชวลิต  จินดาวณิค ประธานสายการเงินและงบประมาณ 
2. นางสาวฐิตินันท  วัธนเวคิน ประธานสายธุรกิจเงินฝากและการตลาด 
3. นายปฐม อมรเดชาวัฒน ประธานสายปฏิบัติการ 
4. นายศราวุธ จารุจินดา ประธานสายบริหารหนี้ 
5. นายเกรียงศักดิ์ ศุกรคณาภรณ ผูอํานวยการอาวุโส  สายตรวจสอบภายใน   
6. นางสุรีย  หาญพินิจศักดิ์ ผูอํานวยการอาวุโส  ฝายบัญชี   
รายนามผูสอบบัญชจีาก บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด  ที่เขารวมประชุม 
 นายศุภมิตร   เตชะมนตรีกุล        ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356      
รายนามที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สํานักกฎหมายเอราวัณ จํากัด  ที่เขารวมประชุม 
 นายยอดยิ่ง  เดชภูวดล     และทีมเจาหนาที่ที่ปรึกษา จํานวน 5 คน  
 

เอกสารแนบ 1 
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เริ่มประชุมเวลา 10.05 น. 
นางสาวนวพร เรืองสกุล ประธานกรรมการธนาคาร ทําหนาที่ประธานที่ประชุม ไดกลาวตอนรับผูถือหุนและ

ขอบคุณผูถือหุนที่มารวมประชุม  ถึงแมมีเหตุจําเปนตองเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม  แตธนาคารไดพยายามสื่อสาร
ดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อแจงใหทานผูถือหุนไดรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อยางดีที่สุด   ตอจากนั้น ประธานฯ ได
กลาวแนะนําคณะกรรมการ, กรรมการบริหาร, ผูบริหารระดับสูง ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เขารวมประชุมใน
ครั้งนี้   

ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 174 ราย  และมอบฉันทะให
ผูอื่นมาประชุมแทน จํานวน 263 ราย  รวมเปนจํานวนผูมาประชุม 437 ราย  นับจํานวนหุนรวมกันได  301,715,126 หุน  
คิดเปนรอยละ  57.67 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด  ครบเปนองคประชุมตามขอบงัคับของธนาคาร จึงกลาวเปดการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 
 กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตละ
วาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผูถือหุน  ซึ่งจะตองลงมติในแตละระเบียบวาระ เพื่อใหผูถือหุนที่เขารวมประชุม
รับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ 

• ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเทากับจํานวนหุนที่ถืออยู    โดยนับ 1 หุน เทากับ 1 เสียง ในกรณีที่
ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได นอกจากการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการ 

• การออกเสียงลงมติใด ๆ ในที่ประชุมผูถือหุน     จะตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงขางมากของผู
ถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เวนแตเรื่องที่กฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น  

• การนับคะแนนเสียงในการลงมติในที่ประชุมผูถือหุน  
  สําหรับผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง   ประธานฯจะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนน
เสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละวาระเทานั้น หากผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด  ขอให
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแลวยกมือเพื่อใหเจาหนาที่รับบัตรลงคะแนน เพื่อนํามาตรวจนับคะแนนเสียงตอไป  โดยจะนํา
คะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม   และถือวาคะแนนเสียง
สวนที่เหลือเปนคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นดวยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้น ๆ   

 สําหรบัผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทน    ถาผูมอบฉันทะไดออกเสียงมาลวงหนา และเปนแบบ
ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูถือหุนรายนั้น  ธนาคารไดนําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง 
ตามความประสงคของผูถือหุน บันทึกรวมไวในเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการลงมติตามระเบียบวาระไวแลว แตถาผูมอบ
ฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน ก็ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงได
ตามที่เห็นสมควร ถาระเบียบวาระใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ก็ใหยกมือ เจาหนาที่จะไปรับบัตรลงคะแนนเชนเดียวกับ
ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง 

• วิธีปฏิบัติดังกลาวใชสําหรับทุกระเบียบวาระ     ยกเวนระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ   ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดีตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุน
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ที่สงเสริมให
การลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการ  มีความโปรงใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได   จึงขอใหผู
ถือหุนทุกรายที่เขารวมประชุม ทั้งที่เห็นดวย  ไมเห็นดวย  และงดออกเสียง   บันทึกการออกเสียงลงคะแนนในบัตร
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ลงคะแนน    และธนาคารจะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถือหุนทุกราย  และเพื่อใหการตรวจนับคะแนนเสียงเปนไปอยาง
รวดเร็ว  ธนาคารจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผูถือหุนเฉพาะที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียง  และหลังเสร็จส้ินการประชุม
ขอใหผูถือหุนคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดใหแกเจาหนาที่ของธนาคารดวย   โดยธนาคารไดนําระบบ  Barcode  มาใชในการ
ตรวจนับคะแนนเสียง  ซึ่งชวยใหขั้นตอนในการตรวจนับคะแนนสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

ในปนี้ ธนาคารไดมอบหมายใหบริษัท สํานักกฎหมายเอราวัณ จํากัด  ทาํหนาที่ดูแลใหการประชุมผูถือหุนเปนไป 
อยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของธนาคาร ตอจากนั้นประธานฯ ไดเชิญตัวแทนผูถือหุน 2 ทาน รวมเปน
สักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม  และขอใหนั่งรวมกับเจาหนาที่ของธนาคารและเจาหนาที่ของบริษัท 
สํานักกฎหมาย เอราวัณ จํากัด ที่ทําหนาที่นับคะแนนเสียงและตรวจสอบความถูกตองของคะแนน    
 ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ธนาคารไดประกาศในเว็บไซตของธนาคาร  เชิญใหผูถือหุนเสนอรายชื่อ
บุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระการประชุมตาง ๆ แตไมมี
การเสนอชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระการประชุมเขามายังธนาคาร 
 ตอจากนั้น ประธานฯไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่ไดบอกกลาวไวในหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553  ดังตอไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 
 
 ประธานฯ  เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552   ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่  21  เมษายน  2552  และธนาคารไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และกระทรวง
พาณิชยภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด  รวมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซตของธนาคารดวยแลว โดยมีสําเนารายงานการประชุม
ตามที่ไดจัดสงไปยังผูถือหุนพิจารณาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว      
 
  ประธานฯ สอบถามที่ประชุมวา มีผูใดจะขอแกไข ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม 
 
 ผูถือหุนสอบถาม   2  ประเด็น  ในเรื่องคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่ธนาคารกําหนด   ปรากฏตามหนังสือเชิญ 
ประชุมสามัญผูถือหุน หนา 37 (ตามเอกสารแนบ 4)  ดังนี้     
 1)  กรรมการอิสระจะตองไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน      อยากทราบวา   ประธานกรรมการซึ่ง 
เปนกรรมการอิสระดวย   เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงานหรือไม    
 2)  กรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระ    จะตองไมเปนผูสอบบัญชีของธนาคาร    แตกรรมการตรวจสอบมี 
สิทธิที่จะแตงตั้งผูสอบบัญชี    อยากทราบวา  คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบถูกตองแลวหรือไม   
  
 นางสาวนวพร  เรืองสกุล  กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ชี้แจงวา  ตนเปนประธานกรรมการ ที่เปน
กรรมการอิสระ  ซึ่งไมมีอํานาจในการจัดการและไมมีสวนรวมในการบริหารงานใด ๆ ในธนาคาร  ซึ่งเปนไปตามหนังสือ
ธนาคารแหงประเทศไทยเรื่องการแตงตั้งกรรมการ ที่ระบไุวอยางชัดเจนวา ประธานกรรมการ ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ
อิสระดวย จะตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือมีอํานาจในการตัดสินใจหรือบริหารงานใด ๆ ในธนาคาร  และไดชี้แจงเพิ่มเติมวา  
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ตําแหนงประธานกรรมการ จะเปนกรรมการอิสระ หรือ ไมเปนกรรมการอิสระก็ได  แตถาเปนกรรมการอิสระดวย  จะตอง
ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน     
  
 ตอจากนั้น นายพิชัย ดัชณาภิรมย  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ    ไดชี้แจงวา คุณสมบัติของ
กรรมการอิสระที่สําคัญมี 2-3 ประการ  ไดแก  1) ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
ธนาคาร  2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงานเวนแตจะพนจากการมีลักษณะดังกลาวทั้งใน
ปจจุบันและในชวง 2 ป ที่ผานมา  และ 3) ไมเปนบุคคลที่ความสัมพันธกับผูบริหาร  ทั้งนี้เพื่อใหกรรมการอิสระสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางเปนอิสระ  ซึ่งเปนคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่จําเปนในบริษัทมหาชนทั่วไป  และไดชี้แจงเพิ่มเติมวา 
กรรมการมี 2 ประเภท คือ กรรมการที่เปนผูบริหาร  และกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร   กรรมการอิสระเปนกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหารและไมมีสวนเกี่ยวของในการบริหารงาน  ดังนั้นเพื่อใหการทํางานของกรรมการตรวจสอบมีความเปนอิสระจาก
ผูบริหาร   บริษัทมหาชนทั่วไปจึงแตงตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระทั้งหมด 
 
 นางสาวนวพร  เรืองสกุล  กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมวา ตามหลักเกณฑของหนวยงานที่
กํากับดูแลธนาคาร ไดกําหนดวา กรรมการตรวจสอบจะตองแตงตั้งจากกรรมการอิสระ เพราะกรรมการตรวจสอบจะมี
ความเปนอิสระจากการเปนผูบริหารงาน  โดยหลักการกรรมการจะมี 2 ประเภท คือ กรรมการที่เปนผูบริหาร และกรรมการ
ที่ไมเปนผูบริหาร  ดังนั้นกรรมการที่ไมเปนผูบริหารจะมีหนาที่ในการตรวจสอบการบริหารงานของฝายบริหาร  นอกจากนี้
กฎหมายยังไดกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบ จะตองมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน ที่มีความรูทางวิชาชีพดาน
บัญชี     ในเรื่องขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น  คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่พิจารณาคัดเลือกผูสอบ
บัญชี  เพื่อเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนเปนผูแตงตั้งผูสอบบัญชี   สวนเหตุผลที่ให
คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี  เพราะกฎหมายไมตองการใหฝายบริหารจัดจางผูสอบบัญชี
ภายนอกเอง  เพราะการตรวจสอบบัญชีเปนการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร  จึงกําหนดใหเปนหนาที่ของ
กรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร ทําหนาที่และสรรหาและคัดเลือกผูสอบบัญชี สวนอํานาจในการ
แตงตั้งผูสอบบัญชีเปนอํานาจของที่ประชุมผูถือหุน   
 
 ตอจากนั้นประธานฯ ขอใหนายธานินทร  จิระสุนทร กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ  ในฐานะที่เปนนักกฎหมาย   โดยนายธานินทร   จิระสุนทร  กรรมการ  ไดชี้แจงวา  
คณะกรรมการมีหนาที่กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการทํางานของฝายบริหาร ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการไดมีมติ
อนุมัติไว     คณะกรรมการแตละคนไมไดมีอํานาจหนาที่ แตอํานาจหนาที่เปนของคณะกรรมการทั้งคณะ  และประธาน
กรรมการซึ่งเปนกรรมการอิสระ   ไมมีอํานาจในการจัดการและไมมีอํานาจสั่งการในการบริหารงานใด ๆ   จึงถกูตองตาม
คุณสมบัติที่กฎหมายกําหนด  สวนในเรื่องของกรรมการตรวจสอบ ตามเจตนารมณของกฎหมายตองการใหกรรมการ
ตรวจสอบมีความเปนอิสระ  เพราะกรรมการตรวจสอบตองตรวจสอบงานภายในของธนาคาร และตรวจสอบการทํางาน
ของฝายบริหาร   หากใหผูบริหารธนาคารตรวจสอบการทํางานของตนเองก็จะปราศจากความอิสระ ดังนั้นการแตงตั้ง
กรรมการอิสระเปนกรรมการตรวจสอบจึงถูกตองแลว 
 
 ไมมีผูถือหุนทักทวงหรือขอใหแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่น  และไมมีผูถือหุนรายใดซักถามเพิ่มเติม 
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  ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 

 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนเสียง ดังนี้ 
เห็นดวย   303,219,812 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9669 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
งดออกเสียง 100,401 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0331 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 
มติที่ประชุม  มีมติดวยเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552  ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 21 เมษายน  2552  ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการของธนาคารในรอบป 2552 
 
 ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการของธนาคารในรอบป 2552       ตามรายละเอียดที่ 
ปรากฏในรายงานประจําป 2552    ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว   และขอใหนายธวัชไชย 
สุทธิกิจพิศาล  กรรมการผูจัดการใหญ  รายงานเกี่ยวกับกิจการของธนาคารในรอบป 2552   ใหที่ประชุมรับทราบ 
 
 นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล กรรมการผูจัดการใหญ   สรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของธนาคารในรอบป 2552 
ใหที่ประชุมรับทราบวา   โครงสรางองคกรของธนาคารไมมีการเปลี่ยนแปลงจากป  2551   ณ ส้ินป 2552   ธนาคารมี
สํานักงานสาขาทั้งหมด  44  สาขา  เพิ่มขึ้นจากปกอน ซึ่งมีสาขา 37 แหง  โดยสาขาที่เปดใหมในป 2552  ไดแก  สาขา
สกลนคร  แพร  นนทบุรี  เยาวราช  รามอินทรา  ส่ีพระยา  และสาขาสุขสวัสดิ์   และบริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํากัด 
มีสํานักงานสาขา 10 แหง   
 ขอมูลสรุปทางการเงนิ ป 2551 เปรียบเทียบกบัป 2552 

• สินทรัพยรวม  เพิ่มขึ้นจาก  114,733  ลานบาท   เปน 127,354 ลานบาท 
• เงินใหสินเชื่อ   เพิ่มขึ้นจาก  80,563  ลานบาท   เปน   86,560  ลานบาท 
• หนี้สินรวม   เพิ่มขึ้นจาก  97,565  ลานบาท   เปน 109,408  ลานบาท 
• เงินรับฝาก   เพิ่มขึ้นจาก  71,156 ลานบาท    เปน 76,109  ลานบาท  
• เงินกูยืม    เพิ่มขึ้นจาก  19,949  ลานบาท    เปน 26,064  ลานบาท 
• สวนของผูถือหุน  เพิ่มขึ้นจาก  17,167  ลานบาท   เปน  17,946  ลานบาท  
• รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญ  เพิ่มขึ้นจาก  3,682  ลานบาท  เปน  4,653 ลานบาท   
• รายไดที่มิใชดอกเบี้ย    เพิ่มขึ้นจาก   1,538  ลานบาท   เปน  1,779  ลานบาท  
• คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย    เพิ่มขึ้นจาก   3,174 ลานบาท  เปน  3,334  ลานบาท  
• กําไรกอนภาษีเงินได     เพิ่มขึ้นจาก  2,046 ลานบาท  เปน  3,097 ลานบาท  
• ภาษีเงินได   เพิ่มขึ้นจาก  175  ลานบาท  เปน  866  ลานบาท 
• กําไรสุทธิ    เพิ่มขึ้นจาก  1,867  ลานบาท  เปน  2,229  ลานบาท  
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 อัตราสวนทางการเงนิ  ป  2551  เปรียบเทียบกับป 2552  
• อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉลี่ย   เพิ่มขึ้นจากรอยละ 11.00   เปนรอยละ 12.70  
• อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเฉล่ีย     ไมเปล่ียนแปลงจากป 2551  เทากับรอยละ  1.85    
• กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน   เพิ่มขึ้นจาก 3.57  บาท เปน 4.26  บาท  
• มูลคาตามบัญชีตอหุน  เพิ่มขึ้นจาก 32.82  บาท เปน 34.30  บาท   
• อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง   เพิ่มขึ้นจากรอยละ 15.42  เปนรอยละ  16.29    
• เงินปนผลตอหุน  เพิ่มขึ้นจาก  1.75  บาท  เปน  2.00  บาท 

 
 ธนาคารมีสินทรัพยรวม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  จํานวน 127.4 พันลานบาท  เพิ่มขึ้นรอยละ 11.0  จากสิ้นป 
2551  สินทรัพยรวมประกอบดวย ธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถยนตและสินเชื่อสวนบุคคล เทากับรอยละ 47.0  ธุรกิจสินเชื่อ
พัฒนาโครงการที่อยูอาศัย เทากับรอยละ 13.0  ธุรกิจสินเชื่อ SMEs ที่ธนาคารเพิ่งเริ่มใหสินเชื่อทางดานนี้  มีสัดสวน
เพิ่มขึ้นเล็กนอย เทากับรอยละ 7.0  ธุรกิจบริหารหนี้และทรัพยสินรอการขาย  เทากับรอยละ 11.0   นอกนั้นเปนสินทรัพยที่
ธนาคารถือไวเพื่อสภาพคลองโดยสวนใหญเปนพันธบัตรรัฐบาลในสัดสวนรอยละ 23.0 เมื่อพิจารณาจากมูลคาของเงินให
กูยืมในป 2552 มีมูลคาคงเหลือเทากับ 87.1 พันลานบาท  แบงเปนสินเชื่อเชาซื้อ 60.1 พันลานบาท  สินเชื่อพัฒนา
โครงการที่อยูอาศัย 15.2 พันลานบาท  สินเชื่อ SMEs 8.5 พันลานบาท   และเงินลงทุนที่โอนมาเปนเงินกูรวมกับสินเชื่อ
เดิมของธนาคาร  มียอดคงเหลือเทากับ 2.8 พันลานบาท ซึ่งสวนใหญอยูในระหวางการบังคับคดี 

ธนาคารประสบความสําเร็จในการลดปริมาณลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดที่ลดลงจาก 8.1 พันลานบาท  สัดสวน
รอยละ 17.1 ของเงินใหกูยืมรวม  ในป 2548  คงเหลือ 5.4 พันลานบาท สัดสวนรอยละ 5.6 ของเงินใหกูยืมรวม ในป 2552  
และธนาคารบริหารจัดการหนี้ที่ประมูลมาใหมีความคืบหนาไดดีโดยลดลงจาก 18.2 พันลานบาท  ในป 2548  เหลือ  13.1 
พันลานบาทในป   2552 
 ในสวนของสินทรัพยรอการขายสุทธิมีจํานวน 7.2 พันลานบาท   โดยมีราคาประเมินเทากับ 12.6 พันลานบาท  
เมื่อพิจารณาทรัพยที่ธนาคารไดขายไปในชวง 10 ปที่ผานมา  (ป 2543 – 2552)  ประมาณ 15 พันลานบาท  ซึ่งขายได
ใกลเคียงกับราคาประเมิน   และในป 2552  ถึงแมเศรษฐกิจจะไมเอื้ออํานวย  แตธนาคารสามารถขายทรัพยไดประมาณ 3 
พันลานบาท  ซึ่งใกลเคียงกับราคาประเมิน ซึ่งราคาประเมินสวนใหญใกลเคียงกับราคาที่ขายได ทรัพยสินของธนาคารที่มี
อยูสวนใหญเปนที่ดินเปลารอยละ  55 อยูในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล    
 ดานเงินฝากและเงินกูยืมมีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 97.6 พันลานบาท  เปน 109.4 พนัลานบาท  ซึ่งสวนใหญมาจาก
เงินฝากจากประชาชน   ธนาคารมีกําไรสุทธิ  2,229 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551  ซึ่งเทากับ 1,867 ลานบาท   ดานเงิน
ปนผล  ธนาคารจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว  0.75 บาทตอหุน  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552  และไดเสนอตอที่
ประชุมสามัญผูถือหุนใหอนุมัติจายเงินปนผลอีก   1.25  บาทตอหุน  รวมเปน 2.00 บาทตอหุน   
 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ตอจากนั้น นายพิชัย ดัชณาภิรมย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ไดกลาวรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ตอที่ประชุม ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2552  หนา 56-57  ใหที่ประชุม
รับทราบ 
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 ประธานฯ สอบถามที่ประชุมวา มีผูใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม 
 
 ผูถือหุนสอบถามวา จากตัวเลขทรัพยสินรอการขายที่บันทึกบัญชีไว จํานวน 7.2 พันลานบาท  แตทรัพยสินรอ
การขายมีราคาประเมิน 12.6 พันลานบาท   ธนาคารมีวิธีการควบคุมดูแลในเรื่องนี้อยางไร  
 
 นายสุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ชี้แจงวา ธนาคารมี
นโยบายการบันทึกบัญชีทรัพยสินรอการขายตามมูลคายุติธรรม และโดยทั่วไปมูลคายุติธรรมจะต่ํากวาราคาประเมิน   
เนื่องจากมีเรื่องของระยะเวลาการถือครองเขามาเกี่ยวของดวย ธนาคารจะตองกันเงินสํารองเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการถือ
ครอง ซึ่งนโยบายการบันทึกบัญชีและการกันเงินสํารองของธนาคารไดกําหนดใหสอดคลองกับประกาศและหลักเกณฑของ
ธนาคารแหงประเทศไทย 
 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม  
 
 ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการของธนาคารในรอบป 2552 
 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการของธนาคารในรอบป 2552 ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 
 ประธานฯ  เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  ซึ่งผานการ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว ตามรายละเอียดในรายงานประจําป 2552 ซึ่งไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือ
เชิญประชุมในครั้งนี้แลว  ทั้งนี้ รายละเอียดงบการเงิน สําหรับปส้ินสุด  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม  2552  นี้   กรรมการผูจัดการ
ใหญไดรายงานพรอมกับรายงานเกี่ยวกับกิจการของธนาคารในรอบป 2552  ในระเบียบวาระที่ 2  แลว 
 
 ประธานฯ สอบถามที่ประชุมวา มีผูใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม 

 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็น 
 
 ประธานฯ จึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย   302,684,254 เสียง คิดเปนรอยละ 99.7340 ของผูถอืหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
งดออกเสียง 807,301 เสียง คิดเปนรอยละ 0.2660 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
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มติที่ประชุม  มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบ
การเงิน  สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกําไรจากผลการดําเนนิงานป 2552  และการจายเงินปนผล 
 
 ประธานฯ   เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2552  และการจายเงิน
ปนผล  โดยแจงตอที่ประชุมวา ธนาคารมีกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมสําหรับป 2552 จำนวน 2,228,767,559  บาท  และ
ไมมียอดขาดทุนสะสม ธนาคารจึงสามารถพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดตามนัยของมาตรา 115 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ. ศ. 2535  และตามขอบังคับของธนาคาร  ขอ 45   ซึ่งกําหนดวา คณะกรรมการ
อาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนครั้งคราวได  เมื่อปรากฏแกกรรมการวา บริษัทมีกําไรพอสมควรที่จะ
กระทําเชนนั้นได   และเมื่อไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป นอกจากนี้ 
ตามมาตรา 116   แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535 ธนาคารตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไว
เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะ
มีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน 
 คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2552 ในอัตราหุนละ 2.00 บาท  
ซึ่งไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 0.75 บาท  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552  คงเหลือจายในงวดนี้อีกใน
อัตราหุนละ 1.25 บาท ใหกบัผูถือหุนของธนาคาร เปนการจายจากกําไรสุทธิที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30   
ซึ่งผูรับเงินปนผลที่เปนบุคคลธรรมดาจะไดรับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร  โดยกําหนดรายชื่อผู
ถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันที่ 30 เมษายน 2553  และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225  ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553  และกําหนดจายเงิน
ปนผลภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553  โดยไมขอจัดสรรเงินกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารได
จัดสรรเงินกําไรไวเปนทุนสํารองครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนดแลว     
 
 ประธานฯ สอบถามที่ประชุมวา มีผูใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม 
 
 ไมมีผูถือหุนรายใดซักถามหรือแสดงความเห็น 
 
 ประธานฯ จึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนน ดังนี้ 
เห็นดวย   303,489,758 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9994 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
ไมเห็นดวย 801 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0003 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
งดออกเสียง 1,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0003 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 
มติที่ประชุม      มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติการ
จายเงินปนผลประจําป 2552 ในอัตราหุนละ 2.00 บาท  ซึ่งไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 0.75 บาท 
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เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552  คงเหลือจายในงวดนี้อีกในอัตราหุนละ 1.25 บาท ใหกับผูถือหุนของธนาคาร เปนการจายจาก
กําไรสุทธิที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30   ซึ่งผูรับเงินปนผลที่เปนบุคคลธรรมดาจะไดรับเครดิตภาษีตาม
มาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร  โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันที่ 30 เมษายน 2553  และให
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225  ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553  และกําหนดจายเงินปนผลภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553  โดยไมขอจัดสรรเงินกําไรไว
เปนทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารไดจัดสรรเงินกําไรไวเปนทุนสํารองครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่
กฎหมายกําหนดแลว     
 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ   
 
 ประธานฯ ขอให   รศ. มานพ  พงศทัต  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ    และประธานกรรมการสรรหาและ 
กําหนดคาตอบแทน  ชี้แจงรายละเอียดของระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ   และเนื่องจากใน 
วาระนี้ประธานฯ  เปนกรรมการคนหนึ่งที่ตองออกตามวาระ         จึงขอใหประธานสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทําหนาที่ 
ประธานที่ประชุมในวาระนี้แทน       โดยกรรมการทั้ง 4  คน  ประกอบดวย    (1) นางสาวนวพร   เรืองสกุล     (2) นายสุพล   
วัธนเวคิน   (3) นายประวิทย  วรุตบางกูร    และ  (4) นายเชษฐ  ภัทรากรกุล   ซึ่งเปนผูเกี่ยวของในระเบียบวาระการประชุม 
นี้ไดออกจากที่ประชุม 
  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของธนาคาร ขอ 18 
กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3  ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป  ซึ่งรายนามกรรมการที่ตองพน
จากตําแหนงในปนี้  ไดแก  

(1)  นางสาวนวพร เรืองสกุล  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
(2)  นายสุพล       วัธนเวคิน    กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร  

และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(3)  นายประวิทย  วรุตบางกูร  กรรมการ 
(4)  นายเชษฐ          ภัทรากรกุล          กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  

       และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 นอกจากนี้ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดแจงตอที่ประชุมวา ธนาคารไดประกาศในเว็บไซต

ของธนาคาร เชิญใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการ รวมทั้ง
เสนอระเบียบวาระการประชุมตาง ๆ แตไมมีการเสนอชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระการประชุมเขามายังธนาคาร  
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยกรรมการที่มีสวนเกี่ยวของไมไดรวมพิจารณา ไดพิจารณาถึง
ความเหมาะสมที่จะเปนประโยชนแกการดําเนินงานของธนาคารและองคประกอบของคณะกรรมการ โดยคํานึงถึง
คุณสมบัติ ประสบการณ และความสามารถของกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 4 คนแลวเห็นวา เปนผูที่มี
คุณสมบัติครบถวน   และไมมีลักษณะตองหามตามบทบัญญัติแหงกฏหมายที่มีผลบังคับใชกับธนาคารในปจจุบัน   
ตลอดจนเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน   ไดแก  เศรษฐศาสตร  กฎหมาย  ปฏิบัติการการเงิน   และดานสินเชื่อ
เชาซื้อรถยนต   รวมทั้งมีประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของธนาคารสามารถทําประโยชนใหแกธนาคาร
ได    จึงเห็นควรใหคณะกรรมการธนาคารเสนอที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ธนาคารตอไปอีกวาระหนึ่ง    ทั้งนี้ประวัติกรรมการที่เสนอใหเลือกตั้งครั้งนี้ รายละเอียดปรากฎอยูในหนังสือเชิญประชุมใน
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ครั้งนี้แลว  โดยประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดนําเสนอประวัติโดยสังเขปของกรรมการแตละคน 
เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาประกอบการออกเสียงลงคะแนน 
 
 ตอจากนั้นประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน       ขอใหที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเปนรายบุคคล และเพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดีของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ที่สงเสริมใหการลงคะแนน
เสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการ มีความโปรงใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได  จึงขอใหผูถือหุนทุกราย 
ทั้งที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง บันทึกการออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน  และธนาคารจะเก็บบัตร
ลงคะแนนของผูถือหุนทุกราย  และเพื่อใหการตรวจนับคะแนนเสียงเปนไปอยางรวดเร็ว  ธนาคารจะขอเก็บบัตรลงคะแนน
ของผูถือหุนเฉพาะที่ไมเห็นดวย  และงดออกเสียง  และหลังเสร็จส้ินการประชุมขอใหผูถือหุนคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมด
ใหแกเจาหนาที่ของธนาคารดวย    
 
 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   สอบถามที่ประชุมวา  มีผูใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
หรือไม 

 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็น 
 
 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   จึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระเปนรายบุคคล 
 
(1) นางสาวนวพร  เรืองสกุล   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
เห็นดวย   303,482,944 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9961 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
ไมเห็นดวย 801 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0003 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
งดออกเสียง 11,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0036 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
          
(2) นายสุพล         วัธนเวคิน        กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เห็นดวย   303,489,944 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9984 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
งดออกเสียง 4,801 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0016 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 
(3) นายประวิทย    วรุตบางกูร   กรรมการ 
เห็นดวย   303,489,944 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9984 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
งดออกเสียง 4,801 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0016 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
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(4) นายเชษฐ     ภัทรากรกุล     กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
เห็นดวย   303,488,944 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9981 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
งดออกเสียง 5,801 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0019 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
มติที่ประชุม    มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติ
เลือกตั้ง  นางสาวนวพร  เรืองสกุล  นายสุพล  วัธนเวคิน นายประวิทย  วรุตบางกูร   และนายเชษฐ  ภัทรากรกุล   กรรมการ
ซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง  ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 6     พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2553 

 
 รศ. มานพ พงศทัต กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน  เสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2553    โดยรายงานวา ในป 2552 ที่
ประชุมสามัญผูถือหุนไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการรวมทั้งส้ิน 8 ลานบาท  แตธนาคารไดจายคาตอบแทนกรรมการ
ไปทั้งหมด  6,139,000 บาท ซึ่งเปนจํานวนที่ต่ํากวาจํานวนซึ่งที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการไว  ทั้งนี้
รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการรายบุคคลไดแสดงในรายงานประจําป หนา 68  และเสนอใหที่ประชุมรับทราบ
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร สําหรับป 2552  ซึ่งปรากฏในรายงานประจําป หนาที่  67-68 
 คาตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และควรกําหนดใหมีการ
ทบทวนทุกป   ซึ่งในป 2553 นี้  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดยอยแลว    ซึ่งประกอบดวยคาตอบแทนรายเดือน, คาเบี้ยประชุม และเงินบําเหน็จกรรมการ โดยพิจารณา
กล่ันกรองอยางละเอียดเหมาะสมและเปรียบเทียบอางอิงในกลุมธนาคารพาณิชยที่อยูในระดับเดียวกัน และแนวโนมภาวะ
ธุรกิจ    จึงเสนอใหคงคาตอบแทนกรรมการที่อัตราปจจุบันซึ่งเปนอัตราเดียวกับคาตอบแทนในป 2552   แตทั้งนี้เมื่อรวม
บําเหน็จกรรมการและคาตอบแทนกรรมการของทุกคนทุกประเภทแลว    กําหนดใหมีจํานวนเงินไมเกิน   10 ลานบาท  
เพิ่มขึ้น  2 ลานบาท  จากคาตอบแทนรวมทั้งหมดในป  2552 
 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   และเห็นควร 
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2553  ดังนี้ 
 (1) คาตอบแทนกรรมการรายเดือน   

     -  ประธานกรรมการ   จํานวน      60,000 บาท / เดือน 
       -  กรรมการ      จํานวน      30,000 บาท / คน / เดือน  
 (2)  คาตอบแทนของกรรมการชุดยอย (คณะกรรมการชุดยอยประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน)   กําหนดจายคาเบี้ยประชุมเปนรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม   

 -  ประธานกรรมการ  ครั้งละ      25,000 บาท  
                         -  กรรมการ    ครั้งละ      15,000 บาท / คน 
 (3) บําเหน็จกรรมการ      เมื่อรวมบําเหน็จกรรมการและคาตอบแทนกรรมการของทุกคนทุกประเภทแลว
กําหนดใหมีจํานวนเงินไมเกิน 10 ลานบาท ทั้งนี้ใหเปนอํานาจของที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารซึ่งจะเปนผูกําหนด
จํานวนที่จะจายใหแกกรรมการแตละคนตอไป 
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 ตอจากนั้น ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ผูถือหุนที่เปนกรรมการธนาคาร ซึ่งถือหุนนับรวมกันได 9,128,808 
หุน ถือวาเปนผูมีสวนไดเสียเปนพิเศษในระเบียบวาระนี้   จึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 ประธานฯ สอบถามที่ประชุมวา มีผูใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม 
  
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็น 
 
 ประธานฯ จึงขอใหที่ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนน ดังนี้ 
เห็นดวย   294,357,536 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9965 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
ไมเห็นดวย 7,500 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0025 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
งดออกเสียง 2,801 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0010 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 
มติที่ประชุม     มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา  2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน    อนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2553 ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี   
 
 ประธานฯ ขอใหนายพิชัย ดัชณาภิรมย  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  ชี้แจงรายละเอียดการ
แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2553 
 
        ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และ
ขอบังคับของธนาคารขอ 36 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชขีองธนาคาร
ทุกป   คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีจํานวน 3 ราย และพิจารณากําหนดคาสอบบัญชีของ
ธนาคารสําหรับป 2553 แลว และไดเสนอตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง 
บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนบริษัทผูสอบบัญชีของธนาคาร เนื่องจากเห็นวา เปนบริษัทที่มี
ประสบการณในการตรวจสอบธนาคารพาณิชยหลายแหง มีเครือขายครอบคลุมเปนที่ยอมรับในตางประเทศ  ตลอดจน
สามารถถายโอนความรูใหกับธนาคารได  และในรอบปบัญชีที่ผานมา ผูสอบบัญชีไดปฏิบัติงานดวยความรูความสามารถ
ในวิชาชีพ และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงตาง ๆ รวมทั้งมีความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติงาน  ดังมีรายนามดังตอไปนี้ 
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1. นายศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3356     
2. นายนิติ   จึงนิจนิรันดร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3809  
3. นายเพิ่มศักดิ์  วงศพัชรปกรณ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3427   

 โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของธนาคาร และใน
กรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตน  ไมสามารถปฏิบัติงานได ให บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 
จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด แทนได  ทั้งนี้ ผูสอบบัญชี
ทั้ง 3 ราย ตลอดจน บริษัทดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ไมมีความสัมพันธหรอืรายการที่อาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนกับธนาคาร / บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแต
อยางใด   ทั้งนี้ผูสอบบัญชี รายดังกลาวขางตนไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว    และกําหนด
คาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2553 จํานวน  4,970,000 บาท   
 นอกจากนี้ บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด   ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของธนาคาร 
ดังรายชื่อปรากฏในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบคาสอบบัญชีของบริษัทยอย จํานวน 
3,160,000 บาท    
  
   ประธานฯ สอบถามที่ประชุมวา มีผูใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม 

 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็น 
 
 ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนน  ดังนี้ 
เห็นดวย   303,494,544 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9977 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย 3,200 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0011 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 3,801 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0013 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม   มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติใหแตงตั้ง  
นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 หรือ นายนิติ จึงนิจนิรันดร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3809 
หรือ นายเพิ่มศักดิ์  วงศพัชรปกรณ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3427 แหง บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 
จํากัด เปนผูสอบบัญชีของธนาคาร และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2553 จํานวน  4,970,000 บาท  และ
รับทราบคาสอบบัญชีของบริษัทยอย จํานวน 3,160,000 บาท  ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  8 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคาร  
จํานวนไมเกิน  25,000,000 หนวย  เพ่ือจัดสรรใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของธนาคาร และ/ หรือ 
กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทยอย (ESOP Warrants)  และยกเลิกการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 
25,000,000 หุน  เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ  ที่ไดรับอนุมัติตามมติที่
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551  ซึ่งยังมิไดทําการออกและเสนอขาย 
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 ประธานฯ  ขอใหนายสุพล วัธนเวคิน  ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง    
เปนผูชี้แจงในระเบียบวาระนี้   โดยประธานกรรมการบริหารชี้แจงวา  เนื่องจากระเบียบวาระที่ 8-14 เปนวาระที่สืบเนื่องกัน  
โดยในระเบียบวาระที่ 8-10 เปนเรื่องการยกเลิกการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญฯ (ESOP Warrants) ซึ่ง
ธนาคารยังมิไดทําการออกและเสนอขาย และระยะเวลาใหดําเนินการเสนอขายไดส้ินสุดลงแลว   โดยหากที่ประชุมมีมติ
อนุมัติการยกเลิกการออก ESOP Warrants  ธนาคารจะตองลดทุนจดทะเบียน และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 
4. ซึ่งเปนขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนด  และในระเบียบวาระที่ 11-14 เปนเรื่องการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญฯ (ESOP Warrants) ใหมอีกครั้ง  โดยหากที่ประชุมมีมติอนุมัติการออก ESOP Warrants  ธนาคารจะตองเพิ่มทุน
จดทะเบียน และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4.  ซึ่งเปนขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนดเชนเดียวกัน  จึงไดนําเสนอ
รายละเอียดทั้ง 7 วาระตามลําดับในคราวเดียว   
 ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 เมื่อวันศุกรที่ 18 เมษายน 2551 ไดมีมติอนุมัติการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ จํานวนไมเกิน  25,000,000 หนวย  เพื่อจัดสรรใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของ
ธนาคาร และ/หรือ กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทยอย (ESOP Warrants)  ในระเบียบวาระที่ 11   และมีมติอนุมัติ
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน  25,000,000 หุน   มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคารซึ่งออกใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของธนาคาร และ/หรือ กรรมการและ/
หรือพนักงานของบริษัทยอย ในระเบียบวาระที่ 14 นั้น  ธนาคารไมไดดําเนินการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
(ESOP Warrants) ดังกลาวขางตน       สืบเนื่องจากปญหาวิกฤติการทางการเงินของโลกจากปญหาซับไพรม   ทําให
เศรษฐกิจชะลอตัวและสงผลกระทบตอตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลก  มีผลทําใหราคาหุนในตลาดหลักทรัพยฯ มีการ
ปรับตัวลดลงคอนขางรุนแรง  อีกทั้งการเสนอขายหลักทรัพยตองดําเนินการภายใน 1 ป  นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนของ
ธนาคารมีมติอนุมัติ    ซึ่งระยะเวลาใหดําเนินการเสนอขายสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552   ดังนั้นคณะกรรมการจึง
เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติการยกเลิกการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวนไมเกิน  25,000,000 หนวย  
เพื่อจัดสรรใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของธนาคาร และ/หรือ กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทยอย      (ESOP 
Warrants)  และยกเลิกการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 25,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ  ที่ไดรับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551   
 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม 
 
 ประธานฯ จึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนน ดังนี้  
เห็นดวย   303,498,944 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9978 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 6,801 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0022 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                             
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มติที่ประชุม    มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการยกเลิกการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคาร จํานวนไมเกิน  
25,000,000 หนวย  เพื่อจัดสรรใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของธนาคาร   และ/หรือ กรรมการและ/หรือพนักงานของ
บริษัทยอย (ESOP Warrants)  และยกเลิกการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 25,000,000 หุน ไวเพื่อรองรับการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ  ที่ไดรับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 เมื่อวันที่ 18 
เมษายน 2551  ซึ่งยังมิไดทําการออกและเสนอขาย ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร  โดยการตดัหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออก 
  จําหนาย 
  
 นายสุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  เสนอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร ดวยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย   ซึ่งธนาคารไมมีความ
จําเปนตองคงไวอีกตอไป จํานวน  52,745,584 หุน  มีรายละเอียดดังนี้   

(1)  หุนที่มีไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญชุดที่ 2 (KK-W2) จํานวน  
3,844,951 หุน ที่ไดรับอนุมัติตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2540 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2540 ซึ่งปจจุบัน 
KK-W2 ไดหมดอายุแลว  

(2)  หุนที่มีไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญชุดที่ 3 (KK-W3) จํานวน  
23,900,633 หุน  ที่ไดรับอนุมัติตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2541 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2541  ซึ่งปจจุบัน 
KK-W3  ไดหมดอายุแลว   

(3)  หุนที่มีไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ    เพื่อจัดสรรใหแกกรรมการ 
และ/หรือพนักงานของธนาคาร  และ/หรือ  กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทยอย  (ESOP Warrants)  จํานวน  
25,000,000 หุน  ที่ไดรับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551  ซึ่งยังมิไดทํา
การออกและเสนอขาย 

 ดังนั้น จึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร จากทุนจดทะเบียนเดิม  
จํานวน  7,228,455,710  บาท   เปนทุนจดทะเบียนใหม  จํานวน   6,700,999,870  บาท   แบงออกเปน  670,099,987  
หุน  ดวยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย  จํานวน  52,745,584  หุน     

 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม 
 
 ประธานฯ จึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนน ดังนี้  
เห็นดวย   303,498,944 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9978 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 6,801 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0022 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                        



 
 

 

22

มติที่ประชุม   มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร    จากทุนจดทะเบียนเดิม  จํานวน  7,228,455,710  
บาท   เปนทุนจดทะเบียนใหม  จํานวน   6,700,999,870  บาท   แบงออกเปน  670,099,987  หุน  ดวยวิธีตัดหุนจด
ทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย  จํานวน  52,745,584  หุน     
  
ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของธนาคาร เพ่ือใหสอดคลองกับ 
  การลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร 

 
นายสุพล  วัธนเวคิน    ประธานกรรมการบริหาร   และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง        เสนอใหที่ประชุม 

พิจารณาอนุมัติการแกเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4.  ของธนาคาร เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของ
ธนาคารในระเบียบวาระที่ 9  เปนดังนี้ 

 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม  
 
 ประธานฯ จึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนน ดังนี้  

 
หมายเหต ุ หลังการประชุมฯ ธนาคารไดตรวจสอบความถูกตองของบัตรลงคะแนนเสียงและหนังสือมอบฉันทะ 
โดยมีบริษัท สํานักกฎหมายเอราวัณ จํากัด ที่ปรึกษากฎหมาย รวมตรวจสอบคะแนนดวย  พบวา มีคะแนนเสียงที่บันทึกไว
ไมครบถวน ธนาคารจึงมีหนังสือที่ สก. 114/2553 เรื่อง แจงแกไขคะแนนเสียงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 
ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   ลงวันที่ 26 เมษายน 2553  แจงแกไขคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่ 10 – 14   
ดังนั้น ในระเบียบวาระที่ 10-14  จะมีผลคะแนนที่ประธานฯ ประกาศไวในที่ประชุมฯ  และผลคะแนนที่ธนาคารไดแจง
แกไขไวตอตลาดหลักทรัพยฯ บันทึกอยูในรายงานการประชุม  ทั้งนี้การแกไขคะแนนเสียงดังกลาวไมไดสงผลตอการ
เปล่ียนแปลงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553  แตอยางใด 

ขอ 4. ทุนจดทะเบียน 6,700,999,870 บาท  (หกพันเจ็ดรอยลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันแปดรอยเจ็ดสิบบาทถวน) 
แบงออกเปน 670,099,987 หุน (หกรอยเจ็ดสิบลานเกาหมื่นเกาพันเการอยแปดสิบเจ็ดหุน) 
มูลคาหุนละ               10 บาท   (สิบบาท) 
โดยแยกออกเปน 
หุนสามัญ 670,099,987 หุน (หกรอยเจ็ดสิบลานเกาหมื่นเกาพันเการอยแปดสิบเจ็ดหุน) 
หุนบุริมสิทธิ               ( - ) หุน (ไมมี) 

เห็นดวย   303,498,944 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9978 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 6,801 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0022 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน      
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ผลคะแนนที่ธนาคารตรวจสอบภายหลังการประชุมฯ  และไดแจงแกไขคะแนนเสียงตอตลาดหลักทรัพยฯ แลว เปนดังนี้    
เห็นดวย   270,324,678 เสียง คิดเปนรอยละ 89.0674 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย 33,174,266 เสียง คิดเปนรอยละ 10.9304 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 6,801 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0022 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                             
มติที่ประชุม มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4.  เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
ของธนาคารตามระเบียบวาระที่ 9 ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคาร   จํานวน 

ไมเกิน  26,000,000 หนวย  เพ่ือจัดสรรใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของธนาคาร 
และ/หรือกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทยอย (ESOP Warrants) 

  
 นายสุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคาร จํานวนไมเกิน 26,000,000 หนวย  เพื่อจัดสรรใหแก
กรรมการและ/หรือพนกังานของธนาคาร และ/หรือ  กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทยอย    (ESOP Warrants)   โดย
ไดเปรียบเทียบความแตกตางที่เปนสาระสําคัญของโครงการ ESOP Warrants  ในป 2551 และ  ป 2553  ดังนี้  
รายละเอียด ป 2551  ป 2553 (ปที่เสนอ) 
จํานวน (หนวย) 25,000,000 26,000,000 
รอยละของหุนที่ออกและชําระแลว 4.79 4.97 
ผลกระทบดานสัดสวนการถือหุน 4.57 4.73 
ราคาการใชสิทธิ ราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่

จัดสรรเทากับราคาตลาด ทั้งนี้ราคาตลาด
หมายถึง ราคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน
สามัญของธนาคาร ที่ซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย   5 วันทําการ
กอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 
2551 

ราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จัดสรรเทากับราคาตลาด ทั้งนี้ราคา
ตลาดหมายถึง ราคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของหุนสามัญของธนาคาร ที่ซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 5 วัน
ทําการ กอนวันเสนอขาย 

จํานวนและรายชื่อกรรมการทีไ่ดรับ
การจัดสรรของธนาคาร 

จํานวนและรายนามกรรมการที่ไดรับการ
จัดสรร  เหมอืนในป 2553  

รายละเอยีดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
สามัญผูถอืหุน ประจําป 2553 หนา 46  

จํานวนและรายชื่อกรรมการทีไ่ดรับ
การจัดสรรของบริษัทหลักทรัพย 
   นายวิเชยีร     เจียกเจิม 
   นส.ฐิตินันท    วัธนเวคิน 
   นายชูเกียรติ   ทองวิทูโกมาลย 
   นายชวลิต      จินดาวณิค 
   นายปฐม        อมรเดชาวัฒน 
 รวม 

 
 

35,000 
750,000 
70,000 

- 
- 

855,000 

 
 

35,000 
750,000 

- 
375,000 
375,000 

1,535,000 
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ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา   รายละเอียดของ
โครงการ  ESOP Warrants  ที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติครั้งนี้  ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม หนา 44-47 ดังนี้ 

ผูเสนอขายหลักทรัพยคือ  ธนาคารเกียรตินาคิน  จํากัด (มหาชน)  (Kiatnakin Bank Public Company Limited) 
สํานักงานตั้งอยูที่  อาคารอัมรินทรทาวเออร 500  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร (“ธนาคาร”) มี
ความประสงคจะเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคารจํานวน  26,000,000 หนวย โดยจัดสรรใหแก
กรรมการและ/หรือพนักงานของธนาคาร และ/หรือ กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทยอย  ในมูลคาหนวยละ 0 
(“ศูนย”) บาท  นอกจากนี้ ธนาคารประสงคจะจัดสรรหุนจดทะเบียนเพิ่มทุนจํานวน 26,000,000 หุน  (มูลคาที่ตราไวหุนละ 
10 บาท) เพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคารดังกลาว 

 
1.  วัตถุประสงคและความจําเปนในการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและ/หรือพนักงานของ 
 ธนาคาร และ/หรือกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทยอย  

1) เพื่อเปนแรงจูงใจและสรางขวัญกําลังใจแกพนักงานในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิผล 
2) เพื่อใหกรรมการและพนักงานมีสวนรวมในการเปนเจาของและสรางความผูกพันและความจงรักภักดีตอองคกร 
3) เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไวกับองคกร  

2.  รายละเอียดเกี่ยวกับ หลักเกณฑ  เงื่อนไขและวิธีการขายหลักทรัพย 
ประเภท                            : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคาร จัดสรรใหแก

กรรมการ และ/หรือพนักงานของธนาคาร  และ/หรือ  กรรมการและ/
หรือพนักงานของบริษัทยอย  (ESOP Warrants) 

ชนิด                                 : ระบุชื่อผูถือ และหามโอนเปลี่ยนมือ เวนแตไดรับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการธนาคาร                                                                       

จํานวน                              : 26,000,000 หนวย (คิดเปนรอยละ 4.97 ของหุนที่ออกและชําระแลว) 
การจดทะเบียน                  : ใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนกับ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แตหุนสามัญจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะดําเนินการจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

อายุของใบสําคัญแสดง      : 
สิทธิ  

ไมเกิน 5 ป 

ผูที่มีสิทธิไดรับการ             : 
จัดสรร                   

กรรมการ และ/หรือพนักงาน ของธนาคาร   และ/หรือ  กรรมการและ/
หรือพนักงานของบริษัทยอย   

ราคาเสนอขายตอหนวย     : 0 บาท 
ระยะเวลาการใชสิทธิ         : ทุกวันที่ 30 ของเดือนมีนาคม  มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของ

ทุกป 
อัตราสวนการใชสิทธิ          : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญใหมจํานวน 1 หุน 
จํานวนหุนที่จัดสรรไว         :  
รองรับการใชสิทธิ 
 

    26,000,000 หุน 
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ราคาใชสิทธิ                      : ราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรเทากับราคาตลาด 
ทั้งนี้ราคาตลาดหมายถึง ราคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของ
ธนาคาร ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 5 วันทําการ 
กอนวันเสนอขาย 

วิธีการจัดสรร                     :  มอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนหรือ
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมอบหมาย ซึ่ง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนประกอบดวย 1) รศ.
มานพ  พงศทัต   2) นายเชษฐ  ภัทรากรกุล 3) นายสุรพล  กุลศิริ  
เปนผูกําหนดจํานวนการจัดสรร โดยในการจัดสรรจะพิจารณาจาก
ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทํางาน ผลงาน 
ตําแหนง อัตราเงินเดือนของกรรมการ และ/หรือพนักงานแตละราย   

เงื่อนไขการใชสิทธิ             : ผูที่จะมีสิทธิใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองดํารงสถานะเปน
กรรมการและ/หรือพนักงานของธนาคาร และ/หรือ กรรมการและ/
หรือพนักงานของบริษัทยอยในขณะนั้น ทั้งนี้ในกรณีที่พนักงานของ
ธนาคาร และ/หรือบริษัทยอย พนสภาพการเปนพนักงานเนื่องจาก
เกษียณอายุ ใหบุคคลดังกลาวยังคงสภาพการเปนผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ และมีสิทธิที่จะใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดทั้งจํานวนโดยไมอยู
ภายใตขอกําหนดระยะเวลาการใชสิทธิตามที่จะไดระบุตอไป 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรแตละป จะแบงออกเปน 4 ฉบับ โดยแต
ละฉบับสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดเปนสัดสวนรอยละ 25 ของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรร ทั้งนี้ใบสําคัญแสดงสิทธิแตละ
ฉบับสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดภายในกําหนดระยะเวลา
ดังตอไปนี้ 
ฉบับที่ 1     มีสิทธิซื้อหุนสามัญครั้งแรกไดเมื่อครบกําหนด  1  ป  

                    นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  จนถึงวันครบอายุ  
                    ใบสําคัญแสดงสิทธิ              
ฉบับที่ 2    มีสิทธิซื้อหุนสามัญครั้งแรกไดเมื่อครบกําหนด  2  ป      
               นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  จนถึงวันครบอายุ  
                   ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ฉบับที่  3    มีสิทธิซื้อหุนสามัญครั้งแรกไดเมื่อครบกําหนด  3  ป   
                   นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  จนถึงวันครบอายุ  
                   ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ฉบับที่ 4     มีสิทธิซื้อหุนสามัญครั้งแรกไดเมื่อครบกําหนด  4  ป   
               นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจนถึงวันครบอายุ 
                   ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
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3.  รายชื่อพนักงานผูมีสิทธิไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธ ิ
    ทั้งหมดที่ออกในครั้งนี ้

- ไมมี  – 
 
รายชื่อกรรมการที่ไดรับการจดัสรรใบสําคัญแสดงสิทธิและจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่กรรมการแตละรายได
รับ 

รายชื่อกรรมการ ธนาคารเกยีรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

ลําดับที่ รายชื่อ         ตําแหนง 
จํานวนใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ (หนวย) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

นางสาวนวพร  เรืองสกุล  
นายพิชัย  ดัชณาภิรมย   
 รศ.มานพ  พงศทัต 
นายเชษฐ  ภัทรากรกุล 
นายธานินทร  จิระสุนทร        
นายประวิทย  วรุตบางกูร   
นายสุรพล  กุลศิริ 
นายสุพล  วัธนเวคิน  
นายธวัชไชย  สุทธิกิจพิศาล 
นายประชา  ชํานาญกิจโกศล 

ประธานกรรมการ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ   
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน     
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจัดการใหญ 
กรรมการที่เปนผูบริหาร 

200,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
194,000 

1,250,000  
1,250,000 
750,000 

        รวม                  4,144,000    
 

  รายชื่อกรรมการ  บริษัทหลักทรัพย  เกียรตินาคิน  จํากัด 

ลําดับที่ รายชื่อ ตําแหนง                                           
จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ (หนวย) 

1. 
2. 
3. 
4. 

นายวิเชียร  เจียกเจิม 
นางสาวฐิตินันท  วัธนเวคิน 
นายปฐม  อมรเดชาวัฒน 
นายชวลิต  จินดาวณิค 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

35,000 
750,000 
375,000 
375,000 

                  รวม                    1,535,000 
4.  ผลกระทบตอผูถือหุน 
 การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของธนาคาร และ/หรือ  กรรมการและ/หรือพนักงาน
ของบริษัทยอย  จะไมมีผลกระทบใดๆ ตอผูถือหุนในขณะออกใบสําคัญแสดงสิทธิ แตจะกอใหเกิดผลกระทบดานสัดสวน
การถือหุนลดลง (Control Dilution) เมื่อมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิทั้งจํานวน 26,000,000 หนวย จะทําใหเกิดผลกระทบดานสัดสวนการถือหุนลดลงรอยละ 4.73  ขณะที่ผลกระทบตอ
ราคาตลาด (Price Dilution) เทากับรอยละ 0 เนื่องจากกําหนดใหราคาใชสิทธิเทากับราคาตลาด 
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5.  สิทธิของผูถือหุนในการคัดคานการเสนอขายหลักทรัพย 
 การออกเสียงเรื่องการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของธนาคาร และ/หรือ  กรรมการ
และ/หรือพนักงานของบริษัทยอย ครั้งนี้ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม   คัดคานการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว 
  
 ตอจากนั้น ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา  ผูถือหุนที่เปนกรรมการธนาคาร และกรรมการของบริษัทยอย  ซึ่ง
ถือหุนนับรวมกันได  35,108,669 หุน  ถือวาเปนผูมีสวนไดเสียเปนพิเศษในระเบียบวาระนี้  จึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม 
 
 ประธานฯ จึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนน ดังนี้  
เห็นดวย   268,374,275 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9915 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา 

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย 3,801 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0014 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา 

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 19,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0071 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา 

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                        
 
ผลคะแนนที่ธนาคารตรวจสอบภายหลังการประชุมฯ  และไดแจงแกไขคะแนนเสียงตอตลาดหลักทรัพยฯ แลว เปนดังนี้    
เห็นดวย   256,049,275 เสียง คิดเปนรอยละ 95.3994 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา 

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย 12,328,801 เสียง คิดเปนรอยละ 4.5935 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา 

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 19,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0071 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา 

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                        
 
มติที่ประชุม มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคาร จํานวนไมเกิน  26,000,000 
หนวย เพื่อจัดสรรใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของธนาคาร และ/หรือ กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทยอย 
(ESOP Warrants)   โดยมีรายละเอียดโครงการ  ตามที่เสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร 
  
 นายสุพล  วัธนเวคิน   ประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   ชี้แจงวา  ธนาคารตอง
เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคาร ตามระเบียบวาระที่ 11  
และที่จะพิจารณาตามระเบียบวาระที่ 14 ตอไป  จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจํานวน  
260,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน  6,700,999,870 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน  6,960,999,870 
บาท แบงออกเปน  696,099,987 หุน โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 26,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท  
 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม 
 
 ประธานฯ จึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  
 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนน ดังนี้  
เห็นดวย   303,482,944 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9925 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย 3,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0010 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 19,801 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0065 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                             
 
ผลคะแนนที่ธนาคารไดตรวจสอบภายหลังการประชุมฯ และไดแจงแกไขคะแนนเสียงตอตลาดหลักทรัพยฯ แลว เปนดังนี้    

 
มติที่ประชุม  มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารอีกจํานวน  260,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจํานวน  6,700,999,870 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน  6,960,999,870 บาท แบงออกเปน 696,099,987 หุน 
โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 26,000,000 หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ตามที่เสนอ 
 
 
 
 

เห็นดวย   291,157,944 เสียง คิดเปนรอยละ 95.9316 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ไมเห็นดวย 12,328,000 เสียง คิดเปนรอยละ 4.0619 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 19,801 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0065 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                             
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ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของธนาคาร เพ่ือใหสอดคลองกับ 
 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร 
 
 นายสุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของธนาคาร เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร
ในระเบียบวาระที่ 12  เปนดังนี้ 

 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม 
 
 ประธานฯ จึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนน ดังนี้  
เห็นดวย   303,482,944 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9925 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย 3,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0010 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 19,801 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0065 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                             
 
ผลคะแนนที่ธนาคารไดตรวจสอบภายหลังการประชุมฯ และไดแจงแกไขคะแนนเสียงตอตลาดหลักทรัพยฯ แลว เปนดังนี้    

 
มติที่ประชุม: มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4.  เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของธนาคาร  ตามที่เสนอ 

ขอ 4. ทุนจดทะเบียน 6,960,999,870 บาท  (หกพันเการอยหกสิบลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันแปดรอยเจ็ดสิบบาทถวน) 
แบงออกเปน 696,099,987 หุน (หกรอยเกาสิบหกลานเกาหมื่นเกาพันเการอยแปดสิบเจ็ดหุน)  
มูลคาหุนละ                     10 บาท  (สิบบาท) 
โดยแยกออกเปน 
หุนสามัญ   696,099,987 หุน (หกรอยเกาสิบหกลานเกาหมื่นเกาพันเการอยแปดสิบเจ็ดหุน) 
หุนบุริมสิทธิ ( - ) หุน (ไมมี) 

เห็นดวย   291,157,944 เสียง คิดเปนรอยละ 95.9316 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ไมเห็นดวย 12,328,000 เสียง คิดเปนรอยละ 4.0619 ของจํานวนเสยีงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 19,801 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0065 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                             
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ระเบียบวาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 
 
 นายสุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน  26,000,000 หุน   มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคาร  ซึ่งออกใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของธนาคาร และ/หรือ 
กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทยอย (ESOP Warrants)  ตามที่ไดรับอนุมัติไวในระเบียบวาระที่ 11  
 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม 
 
 ประธานฯ จึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนน ดังนี้  
เห็นดวย   303,482,944 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9925 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย 3,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0010 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 19,801 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0065 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                             
 
ผลคะแนนที่ธนาคารไดตรวจสอบภายหลังการประชุมฯ และไดแจงแกไขคะแนนเสียงตอตลาดหลักทรัพยฯ แลว เปนดังนี้    
เห็นดวย   291,157,944 เสียง คิดเปนรอยละ 95.9316 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย 12,328,000 เสียง คิดเปนรอยละ 4.0619 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 19,801 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0065 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                             
 
มติที่ประชุม: มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน     จํานวน  26,000,000 หุน   มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท   
ไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคารซึ่งออกใหแกกรรมการและ/หรือพนักงาน
ของธนาคาร และ/หรือ  กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทยอย  (ESOP Warrants) ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 15 เรื่องอื่น ๆ  (ถามี) 
 
 ประธานฯ เชิญผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของธนาคาร 
       
        ผูถือหุนสอบถาม  2  ประเด็น ดังนี้   
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1) ธนาคารมีนโยบายและทิศทางในการดําเนินธุรกิจในป 2553  และในอนาคตอยางไร  และจะดําเนินธุรกิจ
ใหเกิดรายไดในดานใดบาง  เชน   การขยายสาขา  หรือ  การใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนต   ซึ่งเห็นวาการใหสินเชื่อประเภทนี้
มักจะกอใหเกิดหนี้สูญเปนจํานวนมาก      

2) การยกเลิกและการออก  ESOP Warrants  ใหมนั้น   ในแงของกฎหมายสามารถเปลี่ยนแปลงไดหรือไม  
เพราะมีคาใชจายในเรื่องคาธรรมเนียมการจดทะเบียนตาง ๆ ในการยกเลิกและการออก ESOP Warrants ใหมดวย  
 

นายสุพล วัธนเวคิน   ประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ชี้แจงวา  การยกเลิกและ
การเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการออก ESOP Warrants ใหมนั้น   ธนาคารตองปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)  สวนในเรื่องคาใชจายในการ
ดําเนินการในเรื่องดังกลาว  มีจํานวนนอยมาก        

 
ตอจากนั้น  ประธานฯ  กลาวขอบคุณผูถือหุนที่สอบถามในเรื่องนโยบายและทิศทางการดําเนินธุรกิจของธนาคาร

ซึ่งคณะกรรมการไดมีการประชุมและหารือในเรื่องดังกลาวเมื่อตนปที่ผานมา ธนาคารมีความยินดีที่จะรายงานใหผูถือหุน
ไดทราบในที่นี้   จึงขอให นายสุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และนาย
ธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล  กรรมการผูจัดการใหญ  เปนผูรายงานใหผูถือหุนไดรับทราบตามลําดับ   

 
นายสุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ชี้แจงวา ธนาคารได

ประชุมหารือและทบทวนนโยบายและทศิทางการดําเนินธุรกิจของธนาคารเปนระยะ ๆ  และลาสุดไดมีการประชุมไปเมื่อ
ประมาณ 2 - 3 เดือนที่ผานมา  โดยสรุป ทิศทางและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร  คือ  จะเปนธนาคารพาณิชย
ที่เนนในเรื่องธุรกิจและการลงทุน  สวนการใหบริการในเรื่องการทําธุรกรรมทางการเงินแกลูกคาอื่น ๆ  ธนาคารจะใหบริการ
ธุรกรรมทางการเงินเพื่อใหลูกคาไดรับบริการที่ครบถวนสมบูรณ  แตมิไดมุงที่จะใหเปนแหลงรายไดหลักของธนาคาร จึง
เห็นไดวา รูปแบบการดําเนินธุรกิจของธนาคารจะแตกตางกับธนาคารพาณิชยขนาดใหญอยางชัดเจน เนื่องจากธนาคาร
พาณิชยขนาดใหญมีแนวโนมจะหันไปทําธุรกิจแบบ Universal Banking หมายถึง เนนดานการทําธุรกรรมและใหบริการ
ทางการเงินทุกประเภท  และเนนลูกคารายยอยมาก ๆ เปนหลัก ซึ่งรูปแบบการทําธุรกิจ  ทําใหตองมีสํานักงานสาขาเปน
จํานวนมาก  มีเครื่องมืออิเลคทรอนิกส  และมีการขายพวงผลิตภัณฑทางการเงินตาง ๆ มากมาย  ในสวนของธนาคาร
เกียรตินาคินจะเลือกดําเนินธุรกิจที่ธนาคารมีความเชี่ยวชาญ ดังนั้นธนาคารมีความมั่นใจวา ความแตกตางในรูปแบบการ
ทําธุรกิจของธนาคารเปนส่ิงที่เหมาะสมกับธนาคาร  ทําใหสามารถเติบโตและทํากําไรได  ซึ่งจะเห็นไดจากผลประกอบการ
ที่ผานมา ธนาคารเติบโตและมีกําไรเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีคุณภาพหนี้ที่ดีขึ้นมาโดยตลอด   จากตัวชี้วัด 2-3 ตัวดังกลาวเปนส่ิง
ยืนยันไดวา รูปแบบที่ธนาคารเลือกทํานั้นเปนส่ิงที่เหมาะสมกับศักยภาพและความถนัดของธนาคาร และขณะเดียวกันก็
สามารถที่จะทําใหธนาคารเติบโต และสรางผลกําไรไดอยางยั่งยืนอยางตอเนื่องตอไป   จากนั้นประธานกรรมการบริหาร 
ไดขอใหกรรมการผูจัดการใหญ  ชี้แจงเกี่ยวกับธุรกิจเชาซื้อรถยนตและการแขงขัน  การขยายสาขา  และคุณภาพหนี้ของ
ธนาคาร    

นายธวัชไชย   สุทธิกิจพิศาล กรรมการผูจัดการใหญ  ไดชี้แจงวา ทิศทางของธนาคารใน 3 ปขางหนา ธุรกิจเชา
ซื้อจะยังคงเปนธุรกิจหลักของธนาคาร  ปจจุบันธนาคารมลูีกคาเชาซื้อประมาณ 2 แสนกวาราย  และคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน 
3 แสนรายภายในปหนา  ธนาคารมีแผนที่จะเสนอสินเชื่อประเภทอื่น ๆ ใหกับฐานลูกคาของธนาคาร  และปจจุบันธนาคาร
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เริ่มใหบริการสินเชื่อ SMEs  และสินเชื่อบุคคล  ซึ่งธนาคารไดใหสินเชื่อประเภทนี้ไดระยะหนึ่ง จากผลประกอบการที่ผาน
มาจะเห็นวาในเรื่องของผลตอบแทนและคุณภาพหนี้คอนขางดี   

ในเรื่องการขยายสาขา ธนาคารมีทิศทางที่จะขยายสาขาออกไปสูภูมิภาค เพราะการแขงขันในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลคอนขางรุนแรงมาก  และภายใน 2-3 ปขางหนาธนาคารจะมีสาขาเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทย  โดยสาขาใน
กรุงเทพฯและปริมณฑล คิดเปนรอยละ 10-15 ของจํานวนสาขาทั้งหมด 

ในเรื่องการควบคุมคุณภาพหนี้   ธนาคารมีนโยบายการควบคุมคุณภาพหนี้และลดระดับ NPL  จากตัวเลข  NPL 
ในไตรมาส 1/2553 ธนาคารมีหนี้เสียในธุรกิจเชาซื้อนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 1.4 ของสินทรัพยรวม ซึ่งเปนตัวเลขที่ต่ํามาก 
เนื่องจากธนาคารใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนตเกาประมาณรอยละ 40 ของพอรต เมื่อเทียบกับคูแขงจะอยูที่รอยละ 20 ของ
พอรต โดยปกติผลตอบแทนของการใหสินเชื่อรถยนตเกาจะดีกวารถยนตใหมประมาณรอยละ 3-4  แตหากมีหนี้เสีย 
สินเชื่อเชาซื้อรถยนตเกาจะมีหนี้เสียมากกวารถยนตใหม จากตัวเลข NPL ดังกลาวขางตนจึงเปนเครื่องพิสูจนวา ธนาคารมี
ความสามารถในการควบคุมคุณภาพหนี้ไดเปนอยางดี      

ในเรื่องเงินฝาก  จากตัวเลขที่ไดนําเสนอจะเห็นไดวา สินทรัพยของธนาคารเติบโตโดยประมาณ จาก 20,000 
ลานบาท เปน 130,000 ลานบาท  ดังนั้นจึงหมายความวาธนาคารมีความตองการปริมาณเงินฝากและเงินกูยืมเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ  โดยแตเดิมธนาคารเปนบริษัทเงินทุนยังไมสามารถระดมเงินฝากจากสาขาได  จงึมีฐานลูกคาเงินฝากอยูที่
สํานักงานใหญจํานวนนอยรายและเปนลูกคารายใหญ  โดยในอีก 3 ป ขางหนาหากสินทรัพยของธนาคารเติบโตอยูที่ 
200,000 ลานบาท ปริมาณเงินฝากจะตองเพิ่มเปน 180,000 ลานบาท  ดังนั้นจึงเปนเรื่องยากหากตองระดมเงินฝากจาก
ลูกคารายใหญเพียงอยางเดียว และการรับเงินฝากจากลูกคารายใหญซึ่งมีนอยรายก็เปนความเสี่ยงอยางหนึ่งของธนาคาร  
อีกทั้งเรื่องการค้ําประกันเงินฝากจะเริ่มมีผลบังคับใชในปหนา จึงเปนเหตุผลที่ธนาคารจะตองสรางเครือขายสาขา โดยการ
ขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น เพื่อใชในการระดมเงินฝากและสรางฐานลูกคาใหมใหกวางมากขึ้น  
 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนที่สนับสนุนกิจการ
ของธนาคารมาโดยตลอด โดยคณะกรรมการมุงมั่นที่จะดําเนินกิจการของธนาคารใหดียิ่งขึ้น และขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละ
เวลามารวมประชุมและใหขอคิดเห็นตาง  ๆ  ที่เปนประโยชนตอธนาคาร   และกลาวปดประชุม   
 
 ปดประชุมเวลา 12.05 น. 
 
    ลงชื่อ       นวพร เรืองสกุล   ประธานที่ประชุม 
                 (นางสาวนวพร เรืองสกุล) 
          ประธานกรรมการ 
 
    ลงชื่อ      พรทิพย ชูพระคุณ  เลขานุการที่ประชุม 

(นาวสาวพรทิพย ชูพระคุณ)                                      
       เลขานุการบริษัท 
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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (1) 
 

ช่ือ-นามสกุล 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง 
ตําแหนงปจจบุนั 

 
อายุ 
สัญชาติ 

นายสุรพล  กุลศิริ 
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร  
กรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ 
กรรมการสินเชื่อรายใหญและทรัพยรอขาย 
58  ป  
ไทย   

การศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 
  มหาวิทยาลยักรงุเทพ   

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Role of the Chairman Program (RCP 23/2010) 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
- Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 7/2010) 
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
- Role of the Compensation Committee (RCC 3/2007) 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
- Directors Certification Program (DCP 13/2001) 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

จํานวนปที่เปนกรรมการ 6 ป  (ไดรับการแตงต้ัง เมื่อป 2547)  
การถือหุนในธนาคาร 
(ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2553) 

ไมมี    คิดเปน 0%  ของหุนที่มีสิทธิออกเสยีงทั้งหมด     
 

การถือใบสําคัญแสดงสิทธิของ
ธนาคาร (KK ESOP-W2) 

194,000 หนวย  คิดเปน 0.7493% ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรทั้งหมด 25,890,000 หนวย 

ตําแหนงในธนาคาร 
เกียรตินาคิน  

2554-ปจจบุัน 
2547-ปจจบุัน 

กรรมการสินเชื่อรายใหญและทรัพยรอขาย 
กรรมการ และ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
 

การดํารงตําแหนงในบริษัท           
จดทะเบียนอืน่ 

ไมมี   

การดํารงตําแหนงในกิจการอืน่ 
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

ไมมี   

การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
ธนาคารที่อาจทาํใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

ไมมี   

ประสบการณการทํางาน 
 
 
 
 

2546-2554 
2542-2546 
2548-2552 
2548-2550 
 

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจัดการ 
ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรรมการ 
 

บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํากดั 
บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํากดั 
สมาคมบริษัทหลักทรัพย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

เอกสารแนบ 3 
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ประสบการณการทํางาน  (ตอ) 
 

2548-2550 
2548-2549 
 
2536-2542 
2524-2536 

กรรมการ 
ประธานอนกุรรมการพิจารณา 
แนวทางดานเทคโนโลย ี
กรรมการ  และผูชวยกรรมการผูจดัการ 
กรรมการผูจัดการ 

บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
บริษัทเงินทุนหลกัทรัพย เกียรตินาคิน จํากัด  
บริษัทเพียรเกียรติอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  

การเขารวมประชุมในป 2553 ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
ประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 2553 

9 คร้ัง เขารวมประชุม 8 คร้ัง 
4 คร้ัง เขารวมประชุม 4 คร้ัง 
1 คร้ัง เขารวมประชุม 1 คร้ัง 
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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (2) 
 

ช่ือ-นามสกุล 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกต้ัง 
ตําแหนงปจจบุนั 

 
 
อายุ 
สัญชาติ 

นายธวัชไชย  สุทธิกิจพิศาล 
กรรมการที่เปนผูบริหาร 
กรรมการ, ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจดัการใหญ,  
ประธานกรรมการสินเชื่อรายใหญและทรัพยรอขาย 
และกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
51 ป 
ไทย 

การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
  University of  Texas at Austin , U.S.A. 
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมไฟฟา  
  University of  Texas at Austin , U.S.A. 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมไฟฟา 
  University of  Texas at Austin , U.S.A 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -  The Job of the Chief  Executive (2007) 
   Singapore Institute of Management (SIM) 
-  Senior Executive Program  (2005) 
   สถาบนับัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- Director Certification Program (DCP 31/2003) 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

จํานวนปที่เปนกรรมการ 8 ป (ไดรับการแตงต้ัง เม่ือป 2545)  
การถือหุนในธนาคาร 
(ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2553) 

100,000 หุน คิดเปน 0.0177% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

การถือใบสําคัญแสดงสิทธิของ
ธนาคาร (KK ESOP-W2) 

1,250,000 หนวย  คิดเปน 4.8281% ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรทั้งหมด 25,890,000 หนวย 

ตําแหนงในธนาคาร 
เกียรตินาคิน 

2554-ปจจบุัน 
 
 
 
2548-2553 

กรรมการ, ประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญ,  
ประธานกรรมการสินเชื่อรายใหญและ      
ทรัพยรอขาย, และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการ, กรรมการผูจัดการใหญ, 
กรรมการบริหาร และกรรมการบรหิารความ
เสี่ยง 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงในบริษัทจด
ทะเบียนอืน่ 

ไมมี 
 

  

การดํารงตําแหนงในกิจการอืน่ 
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

1 แหง คอื 
2554-ปจจบุัน 

 
ประธานกรรมการ 

 
บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํากดั 
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การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
ธนาคารที่อาจทาํใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

ไมมี   

ประสบการณการทํางาน 
 
 

2549-2554 
2548-2548 
 
 
2545-2548 
 
 
2544-2545 
 
2542-2544 
2537-2542 

กรรมการ 
กรรมการ, ประธานสาย  
สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยูอาศัย, 
สินเชื่อธุรกิจ  และสินเชือ่อปุโภค/บริโภค 
กรรมการ  และประธานสาย  
สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยูอาศัย  
และสินเชื่อธุรกิจ 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ                     
สายสินเชือ่เพ่ือการฟนฟูธุรกิจ 
กรรมการบริหาร        
ผูอํานวยการฝาย วาณิชธนกิจ                    

บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํากดั 
บริษัทเงินทุนเกยีรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
 
 
บริษัทเงินทุนเกยีรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
 
 
บริษัทเงินทุนเกยีรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท เอเชยี รีคอฟเวอรี่ แมเนจเมนท จํากัด 
บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินซ ภัทร จํากัด 

การเขารวมประชุมในป 2553 ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 
ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 2553 

  9 คร้ัง เขารวมประชุม   9 คร้ัง 
20 คร้ัง เขารวมประชุม 20 คร้ัง 
12 คร้ัง เขารวมประชุม 10  คร้ัง 
  1 คร้ัง เขารวมประชุม  1 คร้ัง 
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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (3) 
 

ช่ือ-นามสกุล 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง 
ตําแหนงปจจบุนั 
 

 
อายุ 
สัญชาติ 

นายประชา  ชํานาญกิจโกศล 
กรรมการที่เปนผูบริหาร 
กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการสินเชื่อรายใหญและทรัพยรอขาย 
48  ป  
ไทย  

การศึกษา - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน)  
  University of Texas, Arlington ,U.S.A.  
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร  
  จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Senior Executive Program (SEP-22) (2008) 
  สถาบันบณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- Overview of Current Macro Economic Condition  
  and Prudential  Regulation-Impact to Thai  Corporation (2007) 
  สมาคมธนาคารไทย 
- Blue Ocean Strategy  (2007) 
  ศูนยพัฒนากลยทุธทางธุรกิจ (STRATEGIC) 
- EVA : Managing for Value Creation (2006) 
  สถาบันบณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- Directors Certification Program (DCP 75/2006)  
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
- การบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร (2005)  
  สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 

จํานวนปที่เปนกรรมการ 5 ป  (ไดรับการแตงต้ัง เมื่อป  2549) 
การถือหุนในธนาคาร 
(ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2553) 

ไมมี    คิดเปน 0% ของหุนที่มีสิทธิออกเสยีงทั้งหมด 

การถือใบสําคัญแสดงสิทธิของ
ธนาคาร (KK ESOP-W2) 

750,000 หนวย  คิดเปน 2.8969% ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรทั้งหมด 25,890,000 หนวย 

ตําแหนงในธนาคาร 
เกียรตินาคิน  

2554-ปจจบุัน 
 
 
2549-2554 
 
2548-2549 

กรรมการ, กรรมการบริหาร,  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
และกรรมการสินเชื่อรายใหญและทรัพยรอขาย 
กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง  
และประธานสายบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 และประธานสายบริหารความเสี่ยง 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
 
 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงในบริษัท           
จดทะเบียนอืน่ 

ไมมี   
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การดํารงตําแหนงในกิจการอืน่ 
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

ไมมี   

การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
ธนาคารที่อาจทาํใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

ไมมี   

ประสบการณการทํางาน 
 
 

2547-2548 
2542-2547 
2539-2542 
 
2538-2539 
 
2537-2538 
 
2535-2537 
 
2531-2535 
 

ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ 
กรรมการผูจัดการ 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายวาณิชธนกิจ 
รองกรรมการผูจัดการ 

ผูอํานวยการฝายอาวุโส 
ฝายวาณิชธนกิจ 
ผูอํานวยการ 
ฝายบริหารเงินและตราสารหนี้ 
เจาหนาที่อาวุโส 
ฝายบรรษัทธนกิจ 

บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เอเซยี รีคอฟเวอรี่ แมเนจเมนท จํากัด 
บริษัทเงินทุนหลกัทรัพย เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัทเงินทุนหลกัทรัพย ตะวันออกฟายแนนซ (1991)  
จํากัด (มหาชน) 
บริษัทเงินทุนหลกัทรัพย วอลลสตรีท จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัทเงินทุนหลกัทรัพย ธนพล จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัทเงินทุนหลกัทรัพย ทิสโก จํากดั (มหาชน) 
 

การเขารวมประชุมในป 2553 ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 2553 

  9 คร้ัง เขารวมประชุม   9 คร้ัง 
12 คร้ัง เขารวมประชุม 11 คร้ัง 
  1 คร้ัง เขารวมประชุม   1 คร้ัง 
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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6: พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 
 
  ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 3/2554 ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ  ตามขอเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2554  จํานวนไมเกิน 15 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 5 ลานบาท จากคาตอบแทนรวมที่เสนอขอ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553   ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณากลั่นกรอง
อยางละเอียดเหมาะสมแลวเห็นวา  การเพิ่มคาตอบแทนในครั้งนี้มีความเหมาะสม สะทอนถึงภาระหนาที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการ และมีหลักเกณฑเปรียบเทียบอางอิงกับในกลุมธนาคารพาณิชยที่อยูในระดับเดียวกันรวมถึง
แนวโนมภาวะธรุกิจ  อีกทั้งไดพิจารณาถึงอัตราคาตอบแทนและองคประกอบของคาตอบแทนกรรมการซึ่งจะตองจูงใจ
กรรมการที่มีความสามารถ และมีความสําคัญตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ  และเนื่องจากธนาคารไดปรับ
โครงสรางคณะกรรมการชุดยอย โดยแตงตั้งกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีก 1 คน   และแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยเพิ่มเติม
อีก 2 คณะ ไดแก คณะกรรมการกํากบัการปฏิบัติตามกฎเกณฑและกํากับกิจการ  และคณะกรรมการสินเชื่อรายใหญและ
ทรัพยรอขาย   รวมทั้งแตงตั้งประธานกรรมการธนาคาร ซึ่งเปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเปนที่ปรึกษาแกคณะกรรมการ
บริหาร นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารไดปรับปรุงขอบเขตอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการคณะตาง ๆ เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกธนาคาร ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  รวมถึงเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี   
  ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร จึงมีมติเห็นชอบใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ  กรรมการที่ปรึกษาแกคณะกรรมการบริหาร และกรรมการชุดยอย  ประจําป 2554  จํานวนไมเกิน 
15 ลานบาท  ซึ่งประกอบดวย  คาตอบแทนรายเดือน, คาเบี้ยประชุม  และคาบําเหน็จกรรมการ  ทั้งนี้กรณีที่คณะกรรมการ
ธนาคารอาจตองกําหนดคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการชุดยอย หากมีการแตงตั้งเพิ่มเติม ใหคณะกรรมการธนาคาร
ดําเนินการไดโดยคาตอบแทนที่กําหนดจะรวมอยูภายในจํานวนเงินไมเกิน 15 ลานบาท ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผูถือหุน   โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอดังนี้   
 
 

เอกสารแนบ 4 
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หมายเหต ุ:  (1) กรรมการที่เปนผูบริหารและกรรมการที่เปนเลขานุการบริษัทไมไดคาตอบแทนสําหรับการดํารงตําแหนงใน   
       คณะกรรมการชุดยอย 
   (2) คาเบี้ยประชุมจะจายเปนรายครั้งเฉพาะครั้งที่เขาประชุม 
   (3) ในวันที่ 17 มกราคม 2554  คณะกรรมการธนาคารไดมมีติแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยเพิ่ม 2 คณะ  
   (4) ในป 2553 ไมมีคาตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  เนื่องจากกรรมการบริหารความเสี่ยง เปน  
         กรรมการที่เปนผูบริหารทั้งคณะ   
                    (5) ในวันที่ 21 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการธนาคารไดมมีติแตงตั้ง นายสุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการธนาคาร 
         เปน กรรมการที่ปรึกษาแกคณะกรรมการบรหิาร โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 

 
องคประกอบคาตอบแทน 

ป 2554 (ปที่เสนอ) ป 2553 
คาตอบแทน 

รายเดือน (บาท) 
คาเบ้ียประชุม (2)  

(บาท/ครั้ง) 
คาตอบแทน 

รายเดือน (บาท) 
คาเบ้ียประชุม (2) 

(บาท/ครั้ง) 
(1) คาตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร 

      - ประธานกรรมการ   
      - กรรมการ   

 
72,000 
36,000 

 
- 
- 

 
60,000 
30,000 

 

(2) คาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอย (1)5 คณะ  

1. คณะกรรมการตรวจสอบ  
      - ประธานกรรมการ   
      - กรรมการ   

 
 
- 
- 

 
 

28,000 
17,000 

 
 
- 
- 

 
 

25,000 
15,000 

2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

      - ประธานกรรมการ   
- กรรมการ   

 
 
- 
- 

 
 

28,000 
17,000 

 
 
- 
- 

 
 

25,000 
15,000 

3. คณะกรรมการกํากับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑและกํากับกิจการ (3) 

      - ประธานกรรมการ   
      - กรรมการ   

 
 
- 
- 

 
 

28,000 
17,000 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (4) 
      - ประธานกรรมการ  

 
180,000 

 
- 

 
- 

 
- 

5. คณะกรรมการสินเชื่อรายใหญและ 
ทรัพยรอขาย (3) 

      - กรรมการ  

 
 

50,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

(3)  คาตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาแก 
     คณะกรรมการบริหาร  (5) 

  
     50,000  

 
- 

 
- 

 
- 

(4)  คาบําเหน็จกรรมการ อัตราการจายบําเหน็จกรรมการ จะเปน 
ไปตามผลประกอบการของธนาคารในแต
ละป โดยใหเปนอํานาจของทีป่ระชุม
คณะกรรมการธนาคารที่จะเปนผูกําหนด
จํานวนที่จะจายใหแกกรรมการแตละคน
ตอไป และเมื่อรวมบําเหน็จกรรมการและ
คาตอบแทนกรรมการของทุกคนทุก
ประเภทแลว กําหนดใหมีจํานวนเงินไม
เกิน 15 ลานบาท   

โดยเมื่อรวมบําเหน็จกรรมการและ
คาตอบแทนกรรมการของทุกคนทุก
ประเภทแลว กําหนดใหมีจํานวนเงินไม
เกิน  10   ลานบาทใหเปนอํานาจของที่
ประชุมคณะกรรมการธนาคารที่จะเปนผู
กําหนดจํานวนทีจ่ะจายใหแกกรรมการ
แตละคนตอไป 
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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 :  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
ขอบเขตหนาทีข่องคณะกรรมการชุดยอย 
 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ    ประกอบดวยกรรมการ จํานวน  4  คน ดังนี้ 

(1)   นายพิชัย       ดัชณาภิรมย  ประธานกรรมการ   (กรรมการอิสระ) 
(2)   รศ. มานพ       พงศทัต กรรมการ    (กรรมการอิสระ) 
(3)   นายเชษฐ        ภัทรากรกุล กรรมการ    (กรรมการอิสระ) 
(4)   นายประวิทย       วรุตบางกูร กรรมการ    (กรรมการอิสระ) 
 
ขอบเขตอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ 
(1) สอบทานใหธนาคารมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ  
(2) สอบทานใหธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน  (Internal control)      และระบบการตรวจสอบภายใน    

(Internal audit)    ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล       และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ
ภายในหรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  

(3) พิจารณา คัดเลือก  เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของธนาคาร และ
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม
ดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

(4) พิจารณาการเปดเผยขอมูลของธนาคาร รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผล 
ประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้   เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาว
สมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอธนาคาร 

(5) กําหนดหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองคประกอบรวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ที่มีนัยสําคัญตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษรตามที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการและตองเปดเผยใหผูถือหุนทราบในรายงานประจําปของธนาคาร            

(6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของธนาคาร ซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 
(ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของธนาคาร 
(ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของธนาคาร 
(ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของธนาคาร 
(ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
(ฉ)  จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
(ช)  ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 

(Charter) 

เอกสารแนบ 5 
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(ซ)  รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร 

(7) รายงานตอคณะกรรมการเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรใน
กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทํา  ดังตอไปนี้ 
(ก)  รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
(ข)  การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 
(ค)  การฝาฝนกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย  หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจของธนาคารและหลักทรัพย และกฎหมายอื่น ๆ หากคณะกรรมการหรือผูบริหารไมดําเนินการ
ใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด คณะกรรมการตรวจสอบ
จะตองเปดเผยการกระทําดังกลาวไวในรายงานประจําป และรายงานตอธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(8) คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการตรวจสอบ และสอบสวนผูที่เกี่ยวของ และเรื่องที่เกี่ยวของภายใน
ขอบเขตของอํานาจและหนาที่คณะกรรมการตรวจสอบตองมีอํานาจในการวาจาง     หรือนําเอาผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานมาชวยงานตรวจสอบ   และสอบสวนไดตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวาเหมาะสม  

(9) เมื่อมีความจําเปนคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝายจัดการ หรือผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุมและใหขอมูล
ในสวนที่เกี่ยวของได  

(10) ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหมีการปฏิบัติงานเปนไปตามกรอบนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงของธนาคาร 

(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ        
 

• การประชุมอยางนอย 3 เดือนคร้ัง 
• องคประชุม  ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
• มติที่ประชุม ใชเสียงขางมากของกรรมการที่เขาประชุม 
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2.   คณะกรรมการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑและกํากับกิจการ ประกอบดวยกรรมการ จํานวน 4 คน  ดังนี้   
(1) นายเชษฐ ภัทรากรกุล      ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
(2) นายประวิทย วรุตบางกูร กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

       (3)    นายธานินทร จิระสุนทร กรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 
       (4)    น.ส. พรทิพย ชูพระคุณ กรรมการ      (เลขานุการบริษัท) 

 
 ขอบเขตอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ 

(1) กํากับดูแลใหธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน มีการปฏิบัติตามกฎหมาย    กฎเกณฑ     ขอบังคับมาตรฐาน  
แนวปฏิบัติที่บังคับใชกับธุรกรรมตาง ๆ  รวมถึงประเพณีที่ถือปฏิบัติในตลาด มาตรฐานในวิชาชีพ   บทบัญญัติ
เกี่ยวกับการกับดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล     และนโยบายดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ      (Compliance 
Policy)  โดยผานหนวยงานกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ 

(2) กําหนดใหมีระบบการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ  (Compliance)   และการกํากับดูแลกิจการ   (Good  
Governance)  ที่มีประสิทธิภาพ และมีความเปนอิสระ 

(3) อนุมัติแผนงานกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑประจําป  (Annual Compliance Plan)  ของหนวยงานกํากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑและติดตามการปฏิบัติงานของหนวยงานกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑใหมีการ
ดําเนินการตามแผนงานประจําป เปนไปอยางครบถวนและบรรลุผลที่กําหนดไว 

(4) พิจารณาใหความเห็นตอรายงานการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑประจําป   (Annual Compliance 
Report)  เพื่อรายงานใหคณะกรรมการธนาคารทราบ     กอนนําสงหนวยงานทางการที่กํากับดูแลภายในระยะ 
เวลาที่กําหนด 

(5) พิจารณากําหนดขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับคณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการชุดยอยรวมถึงผูบริหารและ
พนักงาน บทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน  

(6) พิจารณาใหความเห็นชอบการพิจารณาแตงตั้ง     โยกยายและประเมินผลงานหัวหนาหนวยงานการกํากับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ  

 
• การประชุม อยางนอย 1 เดือนคร้ัง 
• องคประชุม  ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
• มติที่ประชุม ใชเสียงขางมากของกรรมการที่เขาประชุม 
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3.  คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง   ประกอบดวยกรรมการ  จํานวน 7 คน ดังนี้ 
(1)    นายสุพล           วัธนเวคิน ประธานกรรมการ  (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 
(2)    นายธวัชไชย      สุทธิกิจพิศาล      กรรมการ           (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
(3)    น.ส. ฐิตินันท    วัธนเวคิน กรรมการ           (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
(4)    นายประชา        ชํานาญกิจโกศล    กรรมการ          (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
(5)    นายชวลิต         จินดาวณคิ กรรมการ            
(6)    นายปฐม          อมรเดชาวัฒน   กรรมการ            
(7)    นายศราวุธ        จารุจินดา กรรมการ     

 
 ขอบเขตอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ 

(1) กําหนดนโยบายเพื่อเสนอตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม   ซึ่ง
ตองครอบคลุมถงึความเสี่ยงประเภทตาง ๆ ที่สําคัญ เชน   ความเสี่ยงดานเครดิต    ความเสี่ยงจากตลาด   ความ
เส่ียงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ  และความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของกิจการ เปนตน  

(2) วางกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคารใหสามารถประเมิน   ติดตามผลและ
กํากับดูแลปริมาณความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม     รวมถึงกําหนดหลักเกณฑในการกันสํารองสําหรับ
สินทรัพยจัดชั้น 

(3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง  โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ
และการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด 

(4) รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการธนาคารอยางสม่ําเสมอ   เพื่อใหเกิดการปรับปรุงแกไขให
สอดคลองกับนโยบายและหลักเกณฑการบริหารความเสี่ยงที่กําหนด     และแจงใหคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อทราบ 

(5) พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ และ/หรือเกี่ยวกับการใหสินเชื่อ  การกอภาระผูกพัน  และการทํา
ธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการใหสินเชื่อที่สอดคลองกับกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ธนาคาร      และทางการ
กําหนด รวมทั้งการพิจารณากลั่นกรองนโยบายการใหสินเชื่อ เพื่อขออนุมัติตอคณะ กรรมการธนาคารตอไป 

(6) พิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะดาน   เพื่อชวยดูแลงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง    และ/ หรือ
งานที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารที่เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

(7) กํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร    บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน   เพื่อรายงานตอคณะกรรมการ
ธนาคาร ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
• การประชุม อยางนอย 3 เดือนคร้ัง 
• องคประชุม  ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
• มติที่ประชุม ใชเสียงขางมากของกรรมการที่เขาประชุม 
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4. คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน   ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 คน ดังนี้ 
(1) รศ. มานพ พงศทัต  ประธานกรรมการ    (กรรมการอิสระ) 
(2) นายเชษฐ ภัทรากรกุล กรรมการ    (กรรมการอิสระ) 

 (3)    นายสุรพล กุลศิริ  กรรมการ    (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)  
 

ขอบเขตอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ 
(1) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหากรรมการและผูมีอํานาจในการจัดการ ตั้งแตระดับผูชวยกรรมการ

ผูจัดการใหญขึ้นไป เพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ  
(2) ดูแลใหคณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองคประกอบที่เหมาะสมกับองคกร  รวมถึงมีการปรับเปล่ียนให

สอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป  โดยคณะกรรมการธนาคารจะตองประกอบดวยบุคคลที่มี
ความรูความสามารถ และประสบการณในดานตาง ๆ  

(3) เปดเผย หลักเกณฑการสรรหา และรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจําปของธนาคาร  
(4) กําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทน    และผลประโยชนอื่นที่ใหแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงตั้งแต

ระดับผูชวยกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป  
(5) ดูแลใหกรรมการและผูมีอํานาจในการจัดการไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบ 

โดยกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับ
หนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายนั้น  

(6) กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผูบริหารระดบัสูง  ตั้งแตระดับผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
ขึ้นไป    เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําปโดยคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
รวมถึงความสําคัญกับการเพิ่มมูลคาของสวนของผูถือหุนในระยะยาวประกอบการพิจารณาในการ
ประเมินผล 

(7) เปดเผยหลักเกณฑเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทน    และเปดเผยคาตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงการ
จัดทํารายงานการกําหนดคาตอบแทน    และความเห็นของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไวในรายงาน
ประจําป 

(8) กํากับดูแลใหฝายจัดการมีการวางแผนและดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนง  ตั้งแตระดับผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญขึ้นไปตอคณะกรรมการธนาคาร 

 
• การประชุม อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
• องคประชุม  ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
• มติที่ประชุม ใชเสียงขางมากของกรรมการที่เขาประชุม 
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5.    คณะกรรมการบริหาร    ประกอบดวยกรรมการจํานวน 13 คน   ดังนี้ 
      (1)  นายธวัชไชย     สุทธิกิจพิศาล  ประธานกรรมการ                 (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
      (2)  น.ส. ฐิตินันท    วัธนเวคิน    กรรมการ             (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
      (3)  นายประชา       ชํานาญกิจโกศล   กรรมการ   (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
      (4)  นายชวลิต         จินดาวณิค   กรรมการ                 
      (5)  นายปฐม           อมรเดชาวัฒน   กรรมการ              
      (6)  นายศราวุธ        จารุจินดา    กรรมการ              
      (7)  น.ส. นุจรี          ศิษฏศรีวงศ    กรรมการ    
      (8)  นางภิรดี            จงศิริวรรณชัย    กรรมการ    
      (9)  นายวีระศักดิ์     ตันตินิกร     กรรมการ    
    (10)  นายสมเกียรติ   พงศจรรยากุล    กรรมการ    
    (11)  นายสาธิต          บวรสันติสุทธิ์    กรรมการ    
    (12)  นายสิริ              เสนาจักร     กรรมการ    
    (13)  นางสุวรรณี      วัธนเวคิน     กรรมการ    

  นายสุพล   วัธนเวคิน   ที่ปรึกษา   (กรรมการทีไ่มเปนผูบริหาร) 
 

    คณะกรรมการบริหารในฐานะผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารในการกําหนดกลยุทธ    แผนการ
ดําเนินงานกํากับการบริหารงานของผูบริหารใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล     
คณะกรรมการธนาคารจึงกําหนดขอบเขตอํานาจ และหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร  ดังนี้   

(1) กําหนดแผนการดําเนินงาน งบประมาณ ใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและแผนกลยุทธเพื่อขออนุมัติตอ
คณะกรรมการธนาคาร  และกํากับดูแลการบริหารงานของผูบริหารใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน  

(2) กําหนดโครงสรางองคกรที่อยูในความรบัผิดชอบ และกําหนดอํานาจหนาที่ของผูบริหารระดับต่ํากวาผูชวย
กรรมการผูจัดการใหญ 

(3) อนุมัติการลงทุน การจัดซื้อ และคาใชจายของธนาคารตามแผนการดําเนินงานที่ไดรับอนุมัติ 
(4) กําหนดใหมีระบบการทํางาน ระเบียบ และกระบวนการปฏิบัติงาน การควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ 
(5) กํากับดูแลการบริหารงานใหเปนไปตามกรอบความเสี่ยงที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่

ครอบคลุมความเสี่ยงทางดานกลยุทธ สินเชื่อ การตลาด การลงทนุ สภาพคลอง การปฏิบัติงาน ชื่อเสียง  
และกฎหมาย 

(6) กํากับดูแลผูบริหาร พนักงาน ใหมีการปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทาง
วิชาชีพ  

(7) แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะ   เพื่อทําหนาที่กล่ันกรองพิจารณา  
อนุมัติงานเฉพาะดานตามที่กําหนดแทนคณะกรรมการบริหาร 

(8) จัดทํารายงานการบริหารงานการดําเนินงานใหคณะกรรมการธนาคารรับทราบเปนรายไตรมาส 
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• การประชุม อยางนอย 1 เดือนคร้ัง 
• องคประชุม  ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
• มติที่ประชุม ใชเสียงขางมากของกรรมการที่เขาประชุม 
 

6.  คณะกรรมการสินเชื่อรายใหญและทรัพยรอขาย   ประกอบดวยกรรมการ จํานวน 4  คน ดังนี้ 
(1)   นายธวัชไชย      สุทธิกิจพิศาล       ประธานกรรมการ    (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
(2)   นายประชา      ชํานาญกิจโกศล     กรรมการ          (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
(3)   นายสุรพล        กุลศิริ              กรรมการ              (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)  
(4)   นายศราวุธ       จารุจินดา  กรรมการ    

 
ขอบเขตอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ 
(1) พิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑสินเชื่อ    สินเชื่อปรับโครงสรางหนี้ และทรัพยรอขาย  เสนอตอ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(2) พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ สินเชื่อปรับโครงสรางหนี้ อนุมัติการขายทรัพยสินรอขายรายใหญ    และกําหนดราคา

ทรัพยสินที่จะซื้อจากการขายทอดตลาด และใชสิทธิคัดคานตามวงเงินที่กําหนด 
(3) อนุมัติคาใชจายและการดําเนินการเกี่ยวกับคดีความของลูกหนี้ที่อยูในอํานาจอนุมัติ 
 
•  การประชุม อยางนอย 1 เดือนครั้ง 
•  องคประชุม  ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
•  มติที่ประชุม ใชเสียงขางมากของกรรมการที่เขาประชุม 
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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7: พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน
ของผูสอบบัญชี   
 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของธนาคารขอ 36 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุม
สามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของธนาคารทุกป  และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่  3/2554 ไดพิจารณาแลว เห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
ประจําป 2554 โดยเสนอใหแตงตั้ง บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนบริษัทผูสอบบัญชีธนาคาร 
เนื่องจากเห็นวา เปนบริษัทที่มีประสบการณในการตรวจสอบธนาคารพาณิชยหลายแหง มีเครือขายครอบคลุมเปนที่
ยอมรับในตางประเทศ  ตลอดจนสามารถถายโอนความรูใหกับธนาคารได  และในรอบปบัญชีที่ผานมา ผูสอบบัญชีได
ปฏิบัติงานดวยความรู ความสามารถในวิชาชีพ และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงตางๆ 
รวมทั้งมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย
เรียบรอยแลว  ดังมีรายนามดังตอไปนี้ 
 

        รายนาม  เลขที่ใบอนุญาต  จํานวนปที่สอบบัญชีใหธนาคาร 
          นายศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล   3356    3 ป (2551 - 2553) 

                 นายนิติ                จึงนิจนิรันดร    3809                - 
          นายเพิ่มศักดิ์    วงศพัชรปกรณ   3427                - 

 โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของธนาคาร    และใน 
กรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตน    ไมสามารถปฏิบัติงานได ให บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 
จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด แทนได  
             ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตลอดจนบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ไมมีความสัมพันธหรือ
รายการที่อาจกอใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนกับธนาคาร / บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด    

  
 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร    เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2554 

จํานวน 5,250,000 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 280,000 บาท หรือรอยละ 5.63 % เนื่องจากปริมาณงาน และ 
รายการทางบัญชีของธนาคารที่เพิ่มขึ้น ดังนี้  
 

คาสอบบัญชี ป 2554 ป 2553 เปล่ียนแปลงจาก
ป 2553 

  - คาสอบบัญชีงบการเงิน ประจํางวดและประจําปธนาคาร  3,720,000 3,520,000 รอยละ  5.68 
  - คาสอบทานงบการเงิน รายไตรมาสธนาคาร    900,000   840,000 รอยละ  7.14 
  - คาตรวจสอบเพื่อจัดทํารายงานพิเศษตามขอกําหนดของ 
     ธนาคารแหงประเทศไทย  

  380,000   360,000 รอยละ  5.56 

  - คาตรวจสอบธุรกรรมการใหบริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส 250,000 250,000 ไมเปล่ียนแปลง 

เอกสารแนบ 6 
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นอกจากนี้  บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของธนาคาร 
จํานวน 10 แหง ไดแก 

คาสอบบัญชีของบริษัทยอย ป 2554 ป 2553 
1.  บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํากัด  1,640,000 1,540,000 
2.  กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1   300,000 270,000 
3.  กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2 300,000 270,000 
4.  กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3  300,000 270,000 
5.  กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง  260,000 230,000 
6.  กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ พรอพเพอรตี้ 1 230,000 220,000 
7.  กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ พรอพเพอรตี้ 3 230,000 220,000 
8.  บริษัท สํานักกฎหมายเอราวัณ จํากัด  150,000 140,000 
9.  กองทุนบางกอกแคปปตอล 410,000 400,000 
10. กองทุนแกมมาแคปปตอล  410,000 400,000 

รวม 4,230,000 3,960,000 
 
 สําหรับคาตอบแทนของผูสอบบัญชีในปที่ผานมา นอกจากคาสอบบัญชีแลว   ธนาคารและบริษัทยอยยังไดจาย
คาตอบแทนสําหรับงานบริการอื่นจาก บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด  รายละเอียดปรากฏในหนา   
81  ของรายงานประจําป 2553 
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ประวัติกรรมการที่ธนาคารเสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ (1) 
 

ช่ือ-นามสกุล 
ตําแหนงปจจบุนั 
อายุ 
 

สัญชาติ 
 

อยูบานเลขที ่

นายพิชัย  ดัชณาภิรมย 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
64 ป 
ไทย 
64/45 หมูบานภาณุ ซอยอัศวพิเชษฐ  ถนนบรมราชชนนี  
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ 10170  

การศึกษา - ปริญญาตรี  การบัญชี 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที ่2421 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Monitoring Fraud Risk Management (MFM1/2009)  
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 4/2008) 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 1/2007) 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
- Audit Committee Program (ACP 9/2005) 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
- Director Certification Program (DCP 32/2003)     
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

จํานวนปที่เปนกรรมการ 9  ป   (ไดรับการแตงต้ังเมื่อป 2544) 
การถือหุนในธนาคาร 
(ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2553) 

50,000 หุน คิดเปน  0.0088% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

การถือใบสําคัญแสดงสิทธิของ
ธนาคาร (KK ESOP-W2) 

100,000 หนวย  คิดเปน 0.3862% ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรทั้งหมด 25,890,000 หนวย 

ตําแหนงในธนาคาร 
เกียรตินาคิน 

2550-ปจจบุัน 
 
2548-2550 

กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงในบริษัทจด
ทะเบียนอืน่ 

ไมมี   

 

เอกสารแนบ 7 
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การดํารงตําแหนงในกิจการอืน่ 
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

6 แหง คอื 
2544-ปจจบุัน 
2541-ปจจบุัน
2541-ปจจบุัน 
2533-ปจจบุัน 
2532-ปจจบุัน 
2529-ปจจบุัน 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ     
กรรมการผูจัดการ 

 
บริษัท ธรรมนิติเพรส จํากัด 
บริษัท  ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด 
บริษัท สํานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จํากัด 
บริษัท แกรนดซัคเซส จํากัด 
บริษัท ธรรมนิติ จาํกัด (มหาชน) 
บริษัท สอบบัญชธีรรมนิติ จํากัด 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของธนาคารที่อาจทําใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน 

ไมมี   

ประสบการณการทํางาน 
 
 

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

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูจัดการฝายบัญชีและบริหาร 
ผูจัดการฝายบัญชี 

บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ธรรมนิติแคปปตอลแอดไวเซอรร่ี จํากัด 
บริษัท ธรรมนิติและทรูท จํากัด 
บริษัท ราชา เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
บริษัท แอสโซซิเอเต็ด แบตเตอรี ่ 
แมนุแฟคเจอรเรอร จํากัด 

วาระที่ มีสวนได เ สียในการ
ประชุมผูถือหุนครั้งนี้ 

ระเบียบวาระที่ 6    พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2554 
 

การเขารวมประชุมในป 2553 ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 2553 

  9 คร้ัง เขารวมประชุม  9  คร้ัง 
11 คร้ัง เขารวมประชุม 11 คร้ัง 
  1 คร้ัง เขารวมประชุม  1  คร้ัง 
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ประวัติกรรมการที่ธนาคารเสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ   (2) 
 

ช่ือ-นามสกุล 
ตําแหนงปจจบุนั 
 
อายุ 
สัญชาติ 
อยูบานเลขที ่

รศ. มานพ  พงศทัต 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  และ 
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
69 ป 
ไทย 
554/14 ซอย เสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900  

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Role of The Compensation Committee (RCC 8/2009) 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
- Role of the Chairman Program (RCP 17/2007) 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
- Audit Committee Program (ACP 10/2005) 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
- Director Accreditation Program  (DAP 8/2004)  
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

จํานวนปที่เปนกรรมการ 6  ป  (ไดรับแตงต้ังเมื่อป  2547)   
การถือหุนในธนาคาร 
(ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2553) 

ไมมี  คิดเปน 0%  ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

การถือใบสําคัญแสดงสิทธิของ
ธนาคาร (KK ESOP-W2) 

100,000 หนวย  คิดเปน 0.3862% ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรทั้งหมด 25,890,000 หนวย 

ตําแหนงในธนาคาร 
เกียรตินาคิน 

2549-ปจจบุัน 
 
2548-ปจจบุัน 

ประธานกรรมการสรรหาและ 
กําหนดคาตอบแทน 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงในบริษัท       
จดทะเบียนอืน่ 

2 แหง คอื 
2547-ปจจบุัน 
2546-ปจจบุัน 

 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 

 
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)     
บริษัท รสา พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงในกิจการอืน่ 
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

3 แหง คอื 
2549-ปจจบุัน 
2545-ปจจบุัน 
2535-ปจจบุัน 

 
กรรมการ 
อาจารยผูทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 

 
บริษัท กรุงเทพ ธนาคม จํากัด 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
โรงเรียนอนบุาลทบัแกว-โฮริและเนอสเซอรี ่
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การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของธนาคารที่อาจทําใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน 

ไมมี   

ประสบการณการทํางาน 
 
 

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

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานที่ปรึกษา 
ประธานกรรมการ 
รองอธกิารบดี 
ประธานกรรมการ 
อาจารยประจํา 

บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เอ็น ซี เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)   
คณะที่ปรึกษา ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร   
บริษัท วอเตอรฟอรด จํากัด 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
บริษัท สํานักงานโฟรเอส จํากัด      
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

วาระที่ มีสวนได เ สียในการ
ประชุมผูถือหุนครั้งนี้ 

ระเบียบวาระที่ 6    พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2554 
 

การเขารวมประชุมในป 2553 ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
ประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 2553 

  9 คร้ัง  เขารวมประชุม   7 คร้ัง 
11 คร้ัง  เขารวมประชุม 11 คร้ัง 
  4 คร้ัง  เขารวมประชุม   4 คร้ัง 
  1 คร้ัง  เขารวมประชุม   1 คร้ัง 
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ประวัติกรรมการที่ธนาคารเสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ   (3) 
 

ช่ือ-นามสกุล 
ตําแหนงปจจบุนั 
 
 
 

อายุ 
สัญชาติ 
อยูบานเลขที ่

นายเชษฐ  ภทัรากรกุล 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑและกํากับกจิการ 
และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
62 ป 
ไทย 
141/24  ซอย 48 ถนนติวานนท ตําบลทาทราย อําเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

การศึกษา - Master in Marketing  (Certificate Program) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาตรี  บริหารรัฐกิจ 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การปฏิรูปสถาบนัการเงินไทย : จากปจจุบันสูอนาคต (2010) 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)    
-  Economy After the Crisis (2010)        
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)    
- The Board's Role on Fraud Prevention and Detection (2010) 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)    
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 5/2009) 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)    
- Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR 7/2009) 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)              
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM1/2009) 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)        
- Board and Director Performance Evaluation (R-WS workshop 2/2008) 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)              
- การสัมมนาเพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน  (2007) 
  Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007) 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)    
- Audit Committee Program (ACP 17/2007) 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)              
- Role of the Compensation Committee (RCC 1/2006)  
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)               
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การอบรมหลักสูตรกรรมการ
(ตอ) 
 

- DCP Refresher Course  (3/2006) 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)                         
- Director Certification Program (DCP 9/2001)   
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

จํานวนปที่เปนกรรมการ 6 ป  (ไดรับแตงต้ังเมื่อป  2548)   
การถือหุนในธนาคาร 
(ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2553) 

10,000 หุน คิดเปน 0.0018%  ของหุนที่มีสิทธิออกเสยีง 

การถือใบสําคัญแสดงสิทธิของ
ธนาคาร (KK ESOP-W2) 

100,000 หนวย  คิดเปน 0.3862% ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรทั้งหมด 25,890,000 หนวย 

ตําแหนงในธนาคาร 
เกียรตินาคิน 

2554-ปจจบุัน 
 
2550-ปจจบุัน 
2549-ปจจบุัน 
2548-ปจจบุัน 

ประธานกรรมการกํากับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑและกํากับกิจการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
กรรมการอิสระ 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงในบริษัท 
จดทะเบียนอืน่ 

ไมมี   

การดํารงตําแหนงในกิจการอืน่ 
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

ไมมี   

การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของธนาคารที่อาจทําใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน 

ไมมี   

ประสบการณการทํางาน 
 
 

2547-2548 
2545-2547 
                       
2543-2545      
2543-2543      
2541-2542      
 
2541-2541      
2535-2540      
2532-2534      
2513-2531     

ประธานสายสินเชื่ออุปโภค/บริโภค      
กรรมการผูจัดการ         
สายงานสินเชือ่อปุโภค/บริโภค 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ          
กรรมการผูจัดการ     
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายงานสินเชือ่อปุโภค/บริโภค 
ผูอํานวยการสํานกัจัดการสินทรัพย       
ผูชวยกรรมการผูจัดการ        
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ 
ผูจัดการ ฝายลกูคารายยอย     

บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
บริษัทเงินทุน รัตนทุน จํากัด (มหาชน)       
บริษัทเงินทุนหลกัทรัพย เกียรตินาคิน จํากัด 
(มหาชน) 
องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน       
บริษัทเงินทุนหลกัทรัพย เอกธนา จาํกัด 
บริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จํากัด 
ธนาคาร เชสแมนแฮตตัน จํากัด 

วาระที่ มีสวนได เ สียในการ
ประชุมผูถือหุนครั้งนี้ 

ระเบียบวาระที่ 6    พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2554 
 

การเขารวมประชุมในป 2553 ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
ประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 2553 

  9 คร้ัง   เขารวมประชุม    9  คร้ัง 
11 คร้ัง   เขารวมประชุม  11  คร้ัง 
  4 คร้ัง   เขารวมประชุม    4  คร้ัง 
  1 คร้ัง   เขารวมประชุม    1  คร้ัง 
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ประวัติกรรมการที่ธนาคารเสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ   (4) 
 

ช่ือ-นามสกุล 
ตําแหนงปจจบุนั 
 
อายุ 
สัญชาติ 
อยูบานเลขที ่

นายประวิทย  วรุตบางกูร 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑและกาํกับกิจการ 
63 ป 
ไทย 
80/3  ซอยนวลนอย ถนนสขุุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพฯ 10110 

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

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

จํานวนปที่เปนกรรมการ 14  ป    (ไดรับการแตงต้ัง เมื่อป 2539) 
การถือหุนในธนาคาร 
(ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2553) 

270,000 หุน คิดเปน 0.0477%  ของหุนที่มีสิทธอิอกเสียงทัง้หมด 

การถือใบสําคัญแสดงสิทธิของ
ธนาคาร (KK ESOP-W2) 

100,000 หนวย  คิดเปน 0.3862% ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรทั้งหมด 25,890,000 หนวย 

ตําแหนงในธนาคาร 
เกียรตินาคิน 

2554-ปจจบุัน 
 
 
2553-ปจจบุัน 
2549-2553 
2548-2549 

กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑและ
กํากับกิจการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการ 
กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร   

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
 
 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงในบริษัท       
จดทะเบียนอืน่ 

ไมมี 
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การดํารงตําแหนงในกิจการอืน่ 
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

ไมมี 
 

 
  

 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของธนาคารที่อาจทําใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน 

ไมมี   

ประสบการณการทํางาน 
 
 

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

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ และ 
ประธานสายบริหารกลาง 
กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 
สายงานบริหารกลาง  
กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการ 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
 
Vice President, Country Operations 
Officer 
Vice President, Head of FX/Money 
Management Department 
Assistant Vice President, Liability Manager
Strategic Planning 

บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํากดั 
บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํากดั 
บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)  
 
บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
บริษัทเงินทุนหลกัทรัพย เกียรตินาคิน จํากัด 
(มหาชน) 
ธนาคารแหงอเมรกิา  
 
ธนาคารเอเชียทรสัต  
 
 
ธนาคารแหงอเมรกิา  

วาระที่ มีสวนได เ สียในการ
ประชุมผูถือหุนครั้งนี้ 

ระเบียบวาระที่ 6    พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2554 
 

การเขารวมประชุมในป 2553 ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 
ประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 2553 

9 คร้ัง เขารวมประชุม 9 คร้ัง 
1 คร้ัง เขารวมประชุม 1 คร้ัง 
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นิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกําหนด 
 
กรรมการอิสระของธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 

(1)  ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ดวย 
 

(2)  ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของธนาคาร  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี
อํานาจควบคุมของธนาคาร  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวทั้งในปจจุบันและในชวง 2 ปที่ผานมา  ทั้งนี้
ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร 
 

(3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร  รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคารหรือบริษัทยอย 
 

(4)  ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับธนาคาร  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือ
เคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับธนาคาร  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร   เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวทั้งในปจจุบันและ
ในชวง 2 ปที่ผานมา 

ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน 
ดวยการรับหรือใหกูยืม  ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผล
ใหธนาคารหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารหรือ
ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา  ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณ
มูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยง
กัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธ
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
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(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของธนาคาร  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของธนาคาร และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม  หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผูสอบ
บัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร สังกัดอยู เวน
แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวทั้งในปจจุบันและในชวง 2 ปที่ผานมา 
 

(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากธนาคาร  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคารและไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้น
ดวย  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวทั้งในปจจุบันและในชวง 2 ปที่ผานมา 
 

(7)ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 
 

(8)  ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทยอย 
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทยอย 
 

(9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของธนาคาร   
 

ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามหลักเกณฑขอที่ 1-9 แลว กรรมการอิสระ
อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของธนาคาร   บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ 
(Collective decision) ได  
 
 อนึ่ง นิยามกรรมการอสิระที่ธนาคารกําหนดไว เขมงวดกวาขอกําหนดขั้นต่ําของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ในเรื่องการ
ถือหุนของธนาคารที่กําหนดใหกรรมการอสิระถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร 
ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย 
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คําช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน  การมอบฉันทะ  เอกสารหรือหลักฐานที่ผูถือหุนหรือผูรับ
มอบฉันทะจะตองนํามาแสดงและสงมอบกอนเขารวมประชุม และการออกเสียง
ลงคะแนนและแจงผลคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

 
 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง ขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุน
ของบริษัทจดทะเบียน  ลงวันที่ 19  กุมภาพันธ  2542   ซึ่งมีวัตถุประสงคกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนไดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี    เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน   ผูลงทุน และ ผูที่เกี่ยวของทุกฝาย และ เพื่อใหการประชุมผูถือ
หุนของบริษัทจดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และ เปนประโยชนตอผูถือหุน   ธนาคาร จึงเห็นควรกําหนด
ขอปฏิบัติในการเขารวมประชุมผูถือหุนของธนาคาร   เพื่อใหผูถือหุนไดทราบและถือปฏิบัติในการเขารวมประชุมผูถือหุน 
ดังนี้ 
 
1. การลงทะเบียนเขาประชุม 
 
 1.1  ผูถือหุ นสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมไดตั ้งแตเวลา 08.30 น. ของวันพฤหัสบดีที ่ 21 เมษายน 

2554 เปนตนไป ณ สถานที่ประชุม หองแกรนดบอลรูม โรงแรม แกรนดไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพ (ตามแผน
ที่แนบ) 

1.2 ผูถือหุน หรือ ผูรับมอบฉันทะ (ถามี) จะตองลงลายมือชื่อลงทะเบียนเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ใน
เอกสารการลงทะเบียนเขาประชุมและเอกสารออกเสียงลงคะแนนของธนาคาร 

1.3 ธนาคารใชระบบ  Barcode ในการลงทะเบียนเขาประชุม  ดังนั้น จึงขอใหผูเขาประชุมโปรดนําเอกสารที่
ธนาคารจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดพิมพ Barcode ไว มาใชในการลงทะเบียนดวย 

 
2. การมอบฉันทะ 
 
 ในการประชุมผูถือหุน หากผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง  ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนได   และเพื่อการมอบฉันทะนี้ ธนาคารไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบที่นาย
ทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดไดกําหนดไว  ซ่ึงเปนแบบที่ละเอียดและชัดเจนมาใหผูถือหุน  เพื่อใหผูถือหุนไดมอบฉันทะให
บุคคลอื่น หรือ มอบฉันทะใหกรรมการอิสระของธนาคารคนใดคนหนึ่ง (ตามรายชื่อที่ธนาคารไดเสนอไว)  โดยมีรายละเอียด
ขอมูลของกรรมการดังกลาวตามแนบ  ใหเปนผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถือหุนได    
 
  ทั้งนี้  ในกรณีที่ผูถือหุนตองการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือในกรณีที่ผูถือหุน
เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน สามารถเลือกใช
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  ได โดย download จากเว็บไซตของธนาคาร  (http://www.kiatnakin.co.th)   
 
 
 

เอกสารแนบ 9 
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 2.1    ผูถือหุนมอบฉันทะใหบุคคลอื่น  เปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน    
  (1) ผูถือหุน (ผูมอบฉันทะ) จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
  (2) ผูถือหุน (ผูมอบฉันทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามแนบที่สงมาดวยนี้ใหครบถวน

ชัดเจน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อโดยผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 
  (3) ผูรับมอบฉันทะ จะตองสงมอบหนังสือมอบฉันทะตาม (2) ใหแกเจาหนาที่ของธนาคารผูรับลงทะเบียน 

ณ สถานที่ประชุม กอนที่ผูรับมอบฉันทะจะเขารวมประชุม 
 
 2.2 ผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการธนาคาร   เปนผูเขารวมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน    
  (1) ผูถือหุน (ผูมอบฉันทะ) โปรดระบุชื่อ และรายละเอียดของกรรมการธนาคารเปนผูรับมอบฉันทะ   ดังนี้   

 นายพิชัย  ดัชณาภิรมย        กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  อายุ  64  ป    
         อยูบานเลขที่ 64/45 หมูบานภาณุ ซอยอัศวพิเชษฐ ถนนบรมราชชนนี  
    แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

 รศ. มานพ  พงศทัต         กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  อายุ  69  ป   
     และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน     
   อยูบานเลขที่  554/14 ซอย เสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900 

 
 นายเชษฐ  ภัทรากรกุล         กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,    อายุ  62  ป   

     ประธานกรรมการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑและกํากับกิจการ 
     และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   
          อยูบานเลขที่  141/24  ซอย 48 ถนนติวานนท ตําบลทาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

 
 นายประวิทย วรุตบางกูร      กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ  อายุ  63  ป   

  กรรมการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑและกํากับกิจการ      
 อยูบานเลขที่  80/3  ซอยนวลนอย ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

 
(2) ในการมอบฉันทะใหกรรมการธนาคาร โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการธนาคารอยางนอย 2 

คน  เนื่องจากกรณีที่กรรมการคนใดไมสามารถเขาประชุมได กรรมการคนที่เขาประชุมจะไดเปนผูรับ
มอบฉันทะเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทนทานได  

   
(3) ผูถือหุน  (ผูมอบฉันทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่สงมาดวยนี้ใหครบถวน  
  ชัดเจน    พรอมทั้งลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ  และสงมอบใหแกเจาหนาที่ของธนาคาร กอนกําหนดการประชุม  
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3. เอกสารหรือหลักฐานที่ผูถือหุน หรือ ผูรับมอบฉันทะตองนํามาแสดงและสงมอบกอนเขารวมประชุม 
  
 กอนเขารวมประชุมผูถือหุน   ผูที่จะเขารวมประชุมจะตองนําและสงมอบเอกสารดังตอไปนี้  ใหแกเจาหนาที่ของ
ธนาคารผูรับลงทะเบียน  เพื่อดําเนินการตรวจสอบการเปนผูถือห ุน หรือ ผูแทนของผูถือหุนผูมีสิทธิเขารวมประชุม  (แลวแต
กรณี) 
 
 3.1 ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา 
 (1) กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง    ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐไดออกให ซึ่ง

ปรากฏรูปถายของผูถือหุน และ ยังไมหมดอายุ  เชน  บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ขาราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต หรือ หนังสือเดินทาง  เปนตน 

(2) กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
 (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง

ครบถวน  และ ลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ  พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท 
(ข) สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐไดออกให     ซึ่งปรากฏรูปถายของ

ผูถือหุน (ผูมอบฉันทะ) และยังไมหมดอายุ   โดยผูถือหุน (ผูมอบฉันทะ)  ลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกตอง 

(ค) แสดงเอกสารที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐไดออกให ซึ่งปรากฏรูปถายของผูรับมอบฉันทะ และ
ยังไมหมดอายุ  เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต      
หรือ หนงัสือเดินทาง  เปนตน 

 
 3.2 ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล 

(1) กรณีผูแทนของผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง   
  (ก) ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐไดออกให ซึ่งปรากฏรูปถายของผูแทนนิติบุคคล

ผูถือหุน และยังไมหมดอายุ  เชน  บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ ใบอนุญาต
ขับขี่รถยนต หรือ หนังสือเดินทาง  เปนตน 

(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน  ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูแทนนิติบุคคล  และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

 
(2) กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง
ครบถวน และลงลายมือชื่อผูแทนนิติบุคคลผูมอบฉันทะ และ ผูรับมอบฉันทะ  พรอมปดอากรแสตมป 
20 บาท 

(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทน
นิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 
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(ค) แสดงเอกสารที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐไดออกให ซึ่งปรากฏรูปถายของผูรับมอบฉันทะ 
และยังไมหมดอายุ  เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ ใบอนุญาตขับขี่
รถยนต หรือ หนังสือเดินทาง  เปนตน 

 
 3.3 ผูถือหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทย หรือ เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 
  ใหนําความใน ขอ 3.1 และ ขอ 3.2  มาบังคับใชโดยอนุโลม กับ ผูถือหุนหรือผูเขาประชุมซึ่งมิไดมีสัญชาติ
ไทย หรือเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ (แลวแตกรณี)  ทั้งนี้  ภายใตขอบังคับดังตอไปนี้ 

 (ก) หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลนั้นอาจจะเปนเอกสารซึ่งออกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติ
บุคคลนั้นตั้งอยู หรือ โดยเจาหนาที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได   ทั้งนี้  จะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผูมีอํานาจลง
ลายมอืชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือช่ือ รวมทั้งที่ตั้งของสํานักงานใหญ 

 (ข) เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาดวย  และ ใหผูแทน
นิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 
  
4. การออกเสียงลงคะแนนและแจงผลการลงคะแนนเสียง 

 
 ในการประชุมผูถือหุน และเพื่อพิจารณาในแตละวาระการประชุมนั้น  ธนาคารจะใชจํานวนหุนของผูเขารวม
ประชุมลาสุด และ เมื่อที่ประชุมผูถือหุนไดเสร็จการพิจารณาในระเบียบวาระการประชุมใดแลว  ประธานในที่ประชุมผูถือหุน
จะไดแจงผลการลงคะแนนเสียงในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมนั้น ๆ  ใหที่ประชุมไดทราบ     
 
 ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น   ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะ (รวมถึง กรณีที่หนังสือมอบ
ฉันทะของผูถือหุนไมไดแจง  หรือ  ไดแจงไวแตไมชัดเจนในการขอใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และ ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทน)  สามารถออกเสียงลงคะแนนไดตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู    โดยในแตละ
ระเบียบวาระการประชุม ธนาคารจะไดนําจํานวนคะแนนที่ไดใชสิทธิออกเสียงและลงคะแนนโดยผูถือหุนที่มาประชุม
ดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะนั้น     เขาบันทึกนับรวมกับคะแนนเสียงที่ผูถือหุนไดมอบฉันทะลวงหนาใหแกกรรมการ
ของธนาคารตามที่ธนาคารไดเสนอชื่อไว  และ คะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะที่ธนาคารบันทึกไวในขณะที่ไดลงทะเบียน
กอนเขารวมประชุมตามความที่กลาวขางตน โดยจํานวนคะแนนเสียงที่รวบรวมไดทั้งหมดตามแตละระเบียบวาระซึ่งได
เสร็จการพิจารณาแลวนั้น จะถูกนําสงใหประธานในที่ประชุมเพื่อกลาวสรุปในที่ประชุมของวาระนั้น ๆ ไดทราบวา  มีผูถือหุน
ซึ่งลงมติ   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  และ งดออกเสียง   ในแตละกรณีดวยจํานวนคะแนนเสียงเทาใด 
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ขั้นตอนการเขาประชุมสามัญผูถอืหุน 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน  2554 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูถือหุน  ธนาคารเกียรตินาคิน 

มาดวยตนเอง ผูไดรับมอบฉันทะ 

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ 
(เร่ิม 08.30 น.) 

โตะลงทะเบียนสาํหรับ 
ผูรับมอบฉันทะ 

แสดงหนังสอืมอบฉันทะ 

โตะลงทะเบียนสาํหรับผูที่ 
มาดวยตนเอง 
(เร่ิม 08.30 น.) 

แสดงเอกสารสวนบุคคล 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบัตรลงคะแนน 

เขาหองประชุม 

ประธานกลาวเปดประชุม 
(เวลา 10.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุม 
ตามลําดับ 

กรณีที่มีผูตองการออกเสียงใน 
วาระนั้น ๆ ใหยกมือและกรอก 

บัตรลงคะแนน 

เจาหนาที่เก็บบัตร 
ลงคะแนน / สรุปผลลงคะแนน 

ประธานกลาวสรปุผลคะแนน 
ตอที่ประชุม 

เอกสารแนบ 10 
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ขอบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
 

การประชุมผูถือหุน 
 
ขอ 30.  การประชุมผูถือหุนของบริษัทใหจัดขึ้น ณ ทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือ จังหวัดใกลเคียง 

หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด 
 

ขอ 31. ใหมีการประชุมผูถือหุนประจําปอยางนอยหนึ่งครั้ง การประชุมเชนวานี้ใหเรียกวา  “ประชุมสามัญ” การ
ประชุมสามัญดังกลาว ใหกระทําภายในสี่เดือน ภายหลังการสิ้นสุดรอบปทางบัญชีของบริษัท  การประชุมผูถือหุนคราวอื่น ๆ ให
เรียกวา “ประชุมวิสามัญ” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแลวแตจะเห็นสมควร หรือ เมื่อผูถือหุนซึ่งมีหุนนับ
รวมกันไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด  หรือ จํานวนผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคน  ซึ่งมีหุนรวมกัน
ไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด เขาชื่อกันทําหนังสือในฉบับเดยีวกันรองขอใหคณะกรรมการประชุม
วิสามัญก็ได โดยในหนังสือรองขอนั้น จะตองระบุวาใหเรียกประชุมเพื่อการใดไวใหชัดเจน คณะกรรมการตองจัดประชุม
ภายในหนึ่งเดือน นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 
ขอ 32. การบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้น     ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุ   สถานที่   วัน   เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม  และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร     โดยระบุใหชัดเจนวาเปน
เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว  และ จัดสงให
ผูถือหุน และนายทะเบียนทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม   

 อนึ่งคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้น  ใหโฆษณาในหนังสือพิมพติดตอกันสามวันกอนวันประชุมไม
นอยกวาสามวัน 

 
ขอ 33. การประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี)  เขาประชุมรวมกันไมนอยกวา 

ยี่สิบหาคน หรือ ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบองคประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขา
รวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้น ไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การ
ประชุมเปนอันระงับไป  ถาการประชุมผูถือหุนนั้น   มิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหมและใหสง
หนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมจําเปนตองครบองคประชุม 

 
ขอ 34. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได โดยทํา

หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดไดกําหนดไวคราวละไมเกินหนึ่งฉบับ  และ  ผูรับมอบฉันทะเพื่อ
การดังกลาวนั้น จะมีไดเพียงบุคคลเดียวเทานั้น ไมวาผูถือหุนนั้นจะถือหุนของบริษัทมากนอยเพียงใดก็ตาม   

 
 

เอกสารแนบ 11 
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 การมอบฉันทะจะตองลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัท
มหาชนจํากัดไดกําหนดไว  โดยหนังสือมอบฉันทะอยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี้ 

ก. จํานวนหุนซึ่งผูมอบฉันทะนั้นถืออยู 
ข. ชื่อผูรับมอบฉันทะ 
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 โดยใหยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกลาวตอประธานกรรมการ  หรือ  ผูที่ประธานกรรมการกําหนด  กอนผูรับ
มอบฉันทะเขาประชุม 
 

ขอ 35. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน 
 ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องอันใด ผูถือหุนจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได 

นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือ การอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผูถือหุน จะตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบ

จากเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ จะตองไดรับคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น  
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
ค. การทํา แกไข หรือ เลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่

สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธรุกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไร
ขาดทุนกัน 
 

ขอ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุม   ซึ่งกิจการที่ทางบริษัทไดดําเนิน 
 การไปในระยะรอบปที่ผานมา 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) แตงตั้งผูสอบบัญชี 
(6) กิจการอื่นๆ 

 
ขอ 37. ในการประชุมผูถือหุนใหประธานกรรมการนั่งเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน  ในกรณีที่ประธานไมอยูใน

ที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธาน
กรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได กใ็หที่ประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
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กรรมการและอํานาจกรรมการ 
 
 ขอ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการอยางนอยหาคน โดยใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผู
พิจารณาเลือกตั้ง และ ใหคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดวยกัน เปนประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธาน
กรรมการ  กรรมการผูจัดการ และ ตําแหนงอื่นตามที่เห็นเหมาะสมดวยก็ได และ คณะกรรมการของบริษัทจํานวนไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 
 

ขอ 15. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลาย

คนเปนกรรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา

จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งใน
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน แตเกินกวาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ จะพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

 
ขอ 16. บําเหน็จกรรมการ และ คาตอบแทน ใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนด 
 
ขอ 17. ผูเปนกรรมการของบริษัทไมจําตองเปนผูถือหุนของบริษัทก็ได 
 
ขอ 18. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง   ใหกรรมการออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม   

โดยอัตราดังกลาว   ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได   ก็ใหกรรมการออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับ
สวนหนึ่งในสาม 
  กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และ ปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากวา
ผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนงกรรมการ  ผูออกจาก
ตําแหนงไปนั้น อาจจะเลือกรับเขาตําแหนงอีกก็ได 
 

ขอ 24. คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และ มีอํานาจหนาที่ดําเนินการ
ภายในขอบเขตของกฎหมาย  วัตถุประสงค   ขอบังคับของบริษัท   และ  ตามมติของที่ประชุมผูถือหุน   และ มีอํานาจกระทําการ 
ใด ๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ หรือ  ที่เกี่ยวของกับการดังกลาวนั้น 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบุคคลหนึ่งหรือหลายคน       ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการ   
ก็ได 

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท  ใหกรรมการสองทานลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตรา
สําคัญของบริษัท และ คณะกรรมการอาจกําหนดรายชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได 
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การสอบบัญช ี
 

ขอ 38. ผูสอบบัญชีใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้ง ผูสอบบัญชีผูซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเขามา
ดํารงตําแหนงอีกก็ได 

 
ขอ 39. ผูสอบบัญชีควรไดคาตอบแทนเทาใดใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนด 

 
เงินปนผลและเงินสํารอง 
 

ขอ 44. หามมิใหประกาศอนุญาตจายเงินปนผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผูถือหุนหรือมติของคณะกรรมการ 
กรณีที่มีการจายเงินปนผลระหวางกาล     การจายเงินปนผลใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน   และ  โฆษณาคําบอกกลาว
การจายเงินปนผลนั้น ในทางหนังสือพิมพและจัดใหมีการจายเงินปนผลดังกลาวภายในหนึ่งเดือน นับแตมีมติเชนวานั้น 

 
ขอ 45. คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนครั้งคราวได  เมื่อปรากฏแกกรรมการวา

บริษัทมีกําไรพอสมควรที่จะกระทําเชนนั้นได และเมื่อไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุม
คราวตอไป 

 
ขอ 46. เงนิปนผลนั้นใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ กัน เวนแตจะไดมีการกําหนดไวเปนอยางอื่น สําหรับหุน

บุริมสิทธิ 
 
ขอ 47. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา ของ กําไรสุทธิประจําป 

หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน 
 นอกจากเงินสํารองที่ไดระบุไวแลว  คณะกรรมการอาจเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหลงมติจัดสรรเงินไว

เปนทุนสํารองอยางอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อดําเนินกิจการของบริษัทก็ได 
 เมื่อบริษัทมีการปดงบการเงินในงวดบัญชีครึ่งปแรกและงบการเงินไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี

รับอนุญาตเรียบรอยแลว   โดยปรากฏวาบริษัทมีผลกําไร คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกําไรดังกลาว  โดยถือวาเปน
กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร และนับเปนเงินกองทุนตั้งแตวันแรกของงวดบัญชีครึ่งปถัดไป และใหคณะกรรมการรายงานใหที่
ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 
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แผนที่สถานที่ประชุม 
 

โรงแรม แกรนด ไฮแอท เอราวณั กรงุเทพฯ 
494 ถนนราชดําริ กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท 0-2254-1234 
โทรสาร  0-2254-6286 
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