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9 มีนาคม 2566 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 

เร่ือง คําบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 111 

ด้วยจะมีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครัง้ท่ี 111 ในวันศุกร์ท่ี 7 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย

และระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้ 

1. คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2565 เพื่อทราบ

วตัถปุระสงค์และเหตผุล   เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคบัของธนาคาร ข้อ 28 คณะกรรมการเสนอรายงานผลการดําเนินงานของ

ธนาคารในรอบปี 2565 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีและรายงานประจําปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

และสรุปข้อมลูทางการเงิน ตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2565 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ

การลงมต ิ วาระนีไ้ม่ต้องลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบ

2. พิจารณาอนุมัติงบการเงนิสําหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วตัถปุระสงค์และเหตผุล   คณะกรรมการได้จดัให้มีการทํางบการเงิน ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของธนาคารเสนอต่อท่ีประชุม

ผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจําปีเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ โดยงบการเงนิสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ท่ีแสดงไว้ใน

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีและรายงานประจําปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และสรุปข้อมลูทางการเงินได้ผ่าน

การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดง

รายการข้อมลูประจําปีและรายงานประจําปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และสรุปข้อมลูทางการเงิน ตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว

การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน

3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดาํเนินงานปี 2565 และการจ่ายเงนิปันผล

วตัถปุระสงค์และเหตผุล   ธนาคารมีกําไรสทุธิสําหรับปี 2565 จํานวน 33,716,589,687.29 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม

ธนาคารจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตามนยัของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด

พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 32 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร โดย

การจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั นอกจากนี ้ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัฯ

ธนาคารต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วย

ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2565

ธนาคารไม่จดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากธนาคารมีสํารองครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว
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 อนึ่ง ตามนโยบายของธนาคารในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคํานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทน

ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราท่ีเสนอเป็นอัตราท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดย

ธนาคารจะยงัคงมีเงินกองทนุท่ีแข็งแกร่ง สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตวัทางธุรกิจของธนาคารได้อย่าง

ต่อเน่ือง 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2565 และ

การจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

• ไม่จดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากธนาคารมีสํารองครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว 

• จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2565 แก่ผู้ถือหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 4.00 บาท และเนื่องจาก

ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวนัที่ 23 กนัยายน 2565 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท จากจํานวนหุ้น 

2,369,327,593 หุ้น เป็นเงิน 1,184,663,796.50 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท 

เป็นเงิน 8,292,646,575.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 9,477,310,372.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.75 

ของกําไรสุทธิประจําปี 2565 หักผลตอบแทนของตราสารอื่นที่มีลักษณะคล้ายทุนหลังหักภาษีเงินได้ โดยกําหนด

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2566 และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันท่ี      

3 พฤษภาคม 2566 ทัง้นี ้เงินปันผลจ่ายจากกําไรสะสมท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ ถือหุ้นท่ีเป็น

บุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 23/77 ของเงินปันผลท่ีได้รับ 

การจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นเป็นอัตราท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบาย

การจ่ายเงินปันผลท่ีกําหนดไว้ของธนาคาร เมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา ธนาคารมีกําไรสุทธิสําหรับปี 2564 จํานวน 

32,893,387,663.21 บาท และท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้ นละ 3.25 บาท จากจํานวนหุ้ น 

2,369,327,593 หุ้ น เป็นเงิน 7,700,314,677.25 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 23.91 ของกําไรสุทธิประจําปี  2564 หัก

ผลตอบแทนของตราสารอ่ืนท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุหลงัหกัภาษีเงินได้ 

การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 4.  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ   

วตัถปุระสงค์และเหตผุล    ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 10 ตรี กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหน่ึงในสาม

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ซึง่รายนามกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งในปีนีไ้ด้แก่  

นางศภุจี สธุรรมพนัธ์ุ  กรรมการอิสระ 

นายชนินทธ์ โทณวณิก  กรรมการอิสระ 

นายสาระ ล่ําซํา  กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

นางสาวชนม์ชนมัม์ สนุทรศารทลู  กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

นางสาวขตัติยา อินทรวิชยั  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

นายพชัร สมะลาภา  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสมและไม่มีลกัษณะต้องห้าม เพ่ือรับการพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเข้ามายงั

ธนาคาร คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดอตัราค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณา

ถึงคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคารตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน รวมถึงผลการปฏิบัติงาน

ของกรรมการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในวาระที่ผ่านมา เห็นควรเสนอให้เลือกตัง้กรรมการ 6 คน คือ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ 



03

 -3- 

 

นายชนินทธ์ โทณวณิก นายสาระ ล่ําซํา นางสาวชนม์ชนมัม์ สนุทรศารทลู นางสาวขตัติยา อินทรวิชยั และนายพชัร สมะลาภา 

กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคารต่อไปอีกวาระหน่ึง ทัง้นี ้ประวตัิและข้อมูลกรรมการท่ีเสนอให้เลือกตัง้ครัง้นี ้และ

นิยามกรรมการอิสระ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย ได้กลั่นกรองแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดอัตราค่าตอบแทน ให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ 

นายชนินทธ์ โทณวณิก นายสาระ ล่ําซํา นางสาวชนม์ชนมัม์ สนุทรศารทูล นางสาวขตัติยา อินทรวิชยั และนายพชัร สมะลาภา 

กรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเห็นว่ากรรมการทัง้ 

6 คน เป็นผู้ ท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร และไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็น

กรรมการสถาบันการเงินตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้ได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ

ซื่อสตัย์สจุริต เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของธนาคาร มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการทัง้ 6 คนแล้ว ทัง้นี ้นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ และนายชนินทธ์ 

โทณวณิก เป็นผู้มีคุณสมบตัิตามนิยามกรรมการอิสระท่ีธนาคารกําหนด และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

5.  พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  

  วตัถปุระสงค์และเหตผุล  ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และ

ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้สอดคล้องและใกล้เคียงกับอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ท่ีอยู่ในระดบั

เดียวกัน และควรมีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2566 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ทรัพยากรบคุคลและกําหนดอตัราค่าตอบแทน และนําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

  ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดอัตรา

ค่าตอบแทน  ให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน 

กรรมการชุดย่อย และท่ีปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงบําเหน็จคณะกรรมการ ประจําปี 2566 ในอตัราเดิมเท่ากบัอตัรา

ค่าตอบแทนประจําปี 2565 ตามท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 110  

การลงมติ    วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น  

ซึง่มาประชมุ 

6. พิจารณาแต่งตัง้และกําหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี 

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 28  

ซึง่กําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละกําหนดค่าสอบบญัชีของธนาคารทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาการเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจํานวน 3 ราย และได้พิจารณากําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2566 และได้เสนอ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง หรือ นางสาวอรวรรณ 

ชุณหกิจไพศาล หรือ นายชาญชัย สกุลเกิดสิน แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของ

ธนาคารประจําปี 2566 เน่ืองจากพิจารณาว่าผู้ สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยและ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่ง

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบกับผู้ สอบบัญชีทัง้ 3 รายแล้ว และกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของ

ธนาคารสําหรับปี 2566 เป็นจํานวนเงิน 16,099,000 บาท ซึง่พิจารณาแล้วว่าค่าสอบบญัชีดงักล่าวมีความเหมาะสมกับ

ขอบเขตงานสอบบญัชี รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 
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 ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

แต่งตัง้ นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4409 หรือ นางสาวอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล ผู้สอบบญัชี

รับอนุญาตเลขท่ี 6105 หรือ นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6827 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร ประจําปี 2566 และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของธนาคารสําหรับปี 

2566 เป็นจํานวนเงินรวม 16,099,000 บาท สําหรับค่าตรวจสอบอ่ืนท่ีอาจมีเพ่ิมขึน้ตามข้อกําหนดทางการนอกเหนือจาก

การตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอํานาจให้คณะจดัการมีอํานาจพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้สอบบญัชีตามความเหมาะสม 

 การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

7. ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)  

 จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นของธนาคารเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามวนัและเวลาดงักล่าวข้างต้น และหากท่านมีข้อสงสยั

หรือคําถามท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคําถามล่วงหน้ามายังธนาคารได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารท่ี 

www.kasikornbank.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายส่ือสารองค์การ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

อาคารราษฎร์บรูณะ ชัน้ 33 เลขท่ี 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพมหานคร 

10140 โดยระบชุื่อและท่ีอยู่ เพ่ือท่ีธนาคารจะติดต่อกลบัได้ 

 อน่ึง เพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์

จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระของธนาคารเข้าร่วม

ประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาเอกสารเร่ือง ข้อปฏิบตัิสําหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามเอกสารแนบ 7 และ

ขัน้ตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารแนบ 8 โดยธนาคารจะเปิดระบบลงทะเบียนยื่นแบบคําร้องเข้าร่วม

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตัง้แต่วันท่ี 27 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิน้ในวันท่ี 7 เมษายน 

2566 โดยธนาคารกําหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 111 ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2566 

 สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของธนาคารดงัรายชื่อและรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 โปรดส่ง

หนงัสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 6 พร้อมเอกสารยืนยนัตวัตนมายังธนาคารล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยใช้ซองบริการธุรกิจตอบรับ

ตามท่ีแนบ หรือลงทะเบียนยื่นแบบคําร้องผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนบเอกสารยืนยนัตวัตนตามเอกสารแนบ 8  

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

(ดร.อดิศวร์ หลายชไูทย) 

เลขานกุารบริษัท 

โดยคําสัง่คณะกรรมการ 
 

หมายเหต ุ: 1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดแูบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีและรายงานประจําปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) โดยสแกนคิวอาร์โค้ดจาก

หนงัสือเชิญประชมุ 

 2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดคูําบอกกล่าวเรียกประชมุสามญัผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบได้บนเว็บไซต์ของธนาคาร 

 3. ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่องานนายทะเบียนหุ้นสามญัได้ที่ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (TSD) โทร 02-0099999 

ฝ่ายสื่อสารองค์การ 

โทร 02-4706116  
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หนงัสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 6 พร้อมเอกสารยืนยนัตวัตนมายังธนาคารล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยใช้ซองบริการธุรกิจตอบรับ

ตามท่ีแนบ หรือลงทะเบียนยื่นแบบคําร้องผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนบเอกสารยืนยนัตวัตนตามเอกสารแนบ 8  

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

(ดร.อดิศวร์ หลายชไูทย) 

เลขานกุารบริษัท 

โดยคําสัง่คณะกรรมการ 
 

หมายเหต ุ: 1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดแูบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีและรายงานประจําปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) โดยสแกนคิวอาร์โค้ดจาก

หนงัสือเชิญประชมุ 

 2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดคูําบอกกล่าวเรียกประชมุสามญัผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบได้บนเว็บไซต์ของธนาคาร 

 3. ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่องานนายทะเบียนหุ้นสามญัได้ที่ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (TSD) โทร 02-0099999 

ฝ่ายสื่อสารองค์การ 

โทร 02-4706116  

04  



-5- 

 

 
 

  

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 : พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ชื่อ-ชื่อสกุล : นางศภุจี สธุรรมพนัธ์ุ  

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ  ท่ีมีคณุสมบตัิเป็นไปตาม 

  นิยามกรรมการอิสระท่ีธนาคารกําหนด 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 7 ปี 6 เดอืน (ได้รับการแต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 6 ตลุาคม 2558) 

ตาํแหน่งปัจจุบนั : - กรรมการ 

  - กรรมการกลัน่กรองสินเชื่อและการลงทนุ  

  - ประธานกรรมการทรัพยากรบคุคลและ  

   กําหนดอตัราคา่ตอบแทน  

  - กรรมการตรวจสอบ  

  - กรรมการกํากบัความเส่ียง  

อายุ : 58 ปี  

สัญชาต ิ : ไทย  

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท   

   (บริหารธุรกิจ – การเงินและการบญัชีระหว่างประเทศ)  

   Northrop University, USA  

การอบรม : - หลกัสตูร Director Certification Program 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  - หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถือหุ้นในธนาคาร : ไม่ม ี

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 แห่ง คือ - กรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

    ประธานคณะกรรมการความยัง่ยนื กรรมการบริหาร และกรรมการการลงทนุ 

    บมจ. ดสิุตธานี  

   - กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  

    บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิง้  

ตาํแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ : 23 แห่ง คือ - กรรมการ  บจก. พอร์ต รอยลั  

บริษัทจดทะเบียน   - กรรมการ  บจก. บองช ู 

   - กรรมการ  บจก. บองชร์ู เบเกอร่ี เอเชยี  

   - กรรมการ  บจก. สวนลมุ พร็อพเพอร์ตี ้ 

   - กรรมการ  บจก. เดอะ ฟู้ดเอ็ดดเูคชัน่ แบงคอก  

   - กรรมการ  บจก. เดอะ คุ๊กกิง้ แคปิตอล แบงคอก  

   - กรรมการ  บจก. ดสิุต เรียล ฟู้ดส์  

   - กรรมการ  บจก. ดสิุตธานี พร็อพเพอร์ตีส์้ รีท  

   - กรรมการ  Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Company Limited 

   - กรรมการ  บจก. เอ็บเพอควิร์ เคเทอร่ิง  

   - กรรมการ  LVM Holdings Pte. Ltd. 

   - กรรมการ  บจก. ดสิุต กาสโทร  

   - กรรมการ  บจก. ดสิุต ฟู้ดส์  
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   - กรรมการ  บจก. อาศยั โฮลดิง้ส์  

   - กรรมการ  D&J Company Limited 

   - กรรมการ  บจก. วมิานสริุยา  

   - กรรมการ  บจก. ดสิุตธานี พร็อพเพอร์ตีส์้  

   - กรรมการ  บจก. ดสิุต แมนเนจเม้นท์  

   - กรรมการ  บจก. ดสิุต ไชน่า แคปปิตอล  

   - กรรมการ  Dusit Overseas Company Limited 

   - กรรมการ  Dusit Thani Philippines, Inc. 

   - กรรมการ  DMS Property Investment Private Limited 

   - กรรมการ  บมจ. ดสิุต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์้  

ตาํแหน่งอื่น : - ประธานคณะอนกุรรมการเร่ือง Digital Literacy ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน 

   วฒันธรรม กีฬา แรงงาน และการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 

  - กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 

  - กรรมการอํานวยการ  สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 

  - กรรมการ  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวฒันธรรม กีฬา แรงงาน และการพฒันา 

   ทรัพยากรมนษุย์ 

  - กรรมการ  คณะกรรมการท่ีปรึกษา สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์ 

  - กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 

  - กรรมการสภาผู้ทรงคณุวฒุิ  วิทยาลยัพทุธศาสตร์นานาชาติ  

   มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

  - กรรมการสภาผู้ทรงคณุวฒุิ  วิทยาลยัดสิุตธานี 

  - Member of the International Advisory Board, Ecole Hoteliere de Lausanne 

  - อนกุรรมการ  คณะอนกุรรมการด้านการสร้างและพฒันาบณัฑติ  

   ภายใต้คณะกรรมการการอดุมศกึษา 

ตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ : ไม่ม ี  

เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของธนาคาร    

ที่อาจทาํให้เกดิความขดัแย้ง    

ทางผลประโยชน์    

ประสบการณ์ : - กรรมการ  บจก. ดสิุต ฮอสปิตลัลิตี ้เซอร์วิสเซส  

  - กรรมการ  บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์  

  - กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี บมจ. สายการบินนกแอร์   

  - กรรมการ  บจก. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดสิุต  

  - กรรมการ  Dusit Hospitality Education Philippines, Inc. 

  - กรรมการ  บจก. สวนลมุ พร็อพเพอร์ตี ้ 

  - กรรมการ  บจก. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์  

  - กรรมการ  บจก. ดสิุต เวิล์ดวายด ์ 

  - กรรมการ  บจก. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์  

  - กรรมการ  บจก. ดสิุต เอ็กเซลเลนซ ์

  - กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  - กรรมการในคณะกรรมการลงทนุ  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดสิุตธานี 

  - อนกุรรมการเตรียมความพร้อมการจดัตัง้บรรษัทวิสาหกจิแห่งชาต ิ
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ผลงานระหว่างดาํรงตาํแหน่ง : - ให้ข้อคิดเห็นอย่างเป็นอิสระจากความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจดัการธุรกิจ 

กรรมการ  - ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารจดัการด้านทรัพยากรบคุคล การให้ผลประโยชน์ตอบแทน 

   ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 

  - พิจารณาและทบทวนความถกูต้องในสาระสําคญัของรายงานทางการเงิน และการปฏิบตัิ 

   ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ก่อนรายงานตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  - ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิมประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน และ 

   การบริหารความเส่ียง โดยเฉพาะเร่ืองการบริหารความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ และ 

   ความมัน่คงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทัง้ให้ความสําคญักบัประสบการณ์ลกูค้า 

   การเปรียบเทียบการดําเนินงานกบัธนาคารพาณิชย์อ่ืน และการดําเนินการแก้ไขในเร่ืองท่ี 

   สําคญัอย่างเหมาะสม 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการธนาคาร 12 ครัง้ จาก 12 ครัง้ 

  - เข้าร่วมประชมุกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

  - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการอิสระ 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้ 

  - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการกลัน่กรองสินเชื่อ 8 ครัง้ จาก 8 ครัง้ 

   และการลงทนุ      

  - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครัง้ จาก 12 ครัง้ 

  - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการทรัพยากรบคุคล 10 ครัง้ จาก 10 ครัง้ 

   และกําหนดอตัราคา่ตอบแทน      

  - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการกํากบัความเส่ียง 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 

         

    

    

    

    

07



-8- 

 
 

 
 
 

ชื่อ-ชื่อสกุล : นายชนินทธ์ โทณวณิก  

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ ท่ีมีคณุสมบตัิเป็นไปตาม 

  นิยามกรรมการอิสระท่ีธนาคารกําหนด 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 6 ปี (ได้รับการแต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 3 เมษายน 2560) 

ตาํแหน่งปัจจุบนั : - กรรมการ 

  - กรรมการกลัน่กรองสินเชื่อและการลงทนุ 

  - กรรมการตรวจสอบ  

อายุ : 66 ปี  

สัญชาต ิ : ไทย  

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)  

   Boston University, USA  

การอบรม : - หลกัสตูร Director Accreditation Program  

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  - หลกัสตูร Director Certification Program  

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  - หลกัสตูร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  - หลกัสตูร Role of the Chairman Program 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถือหุ้นในธนาคาร : ไม่ม ี

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง คือ - รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการการลงทนุ  

    บมจ. ดสิุตธานี 

ตาํแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ : 17 แห่ง คือ - ประธานกรรมการ  บจก. ไทย ดจิทิลั แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพ่ือสงัคม  

บริษัทจดทะเบียน   - ประธานกรรมการ  บจก. ดสิุตธานี พร็อพเพอร์ตีส์้ รีท  

   - ประธานกรรมการ  Dusit Thani Philippines, Inc. 

   - กรรมการ  บจก. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดสิุต  

   - กรรมการ  D&J Company Limited 

   - กรรมการ  บจก. วมิานสริุยา  

   - กรรมการ  บจก. ปิยะศิริ  

   - กรรมการ  Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Company Limited 

   - กรรมการ  บจก. เจทีบี (ประเทศไทย)  

   - กรรมการ  บจก. ดสิุต ไชน่า แคปปิตอล  

   - กรรมการ  DMS Property Investment Private Limited 

   - กรรมการ  บจก. ชนตัถ์และลกู  

   - กรรมการ  บมจ. ดสิุต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์้ 

   - กรรมการ  Dusit Overseas Company Limited 

   - กรรมการ  บจก. ดสิุตธานี พร็อพเพอร์ตีส์้  

   - กรรมการ  บจก. ไทย-เจแปน แก๊ส  

   - กรรมการ  บจก. ธนจิรัง  
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ตาํแหน่งอื่น : - ประธานคณะกรรมการธรุกิจท่องเท่ียวและบริการ  หอการค้าไทย 

  - อปุนายกสภาวิทยาลยัดสิุตธานี 

  - หวัหน้าทีมภาคเอกชน คณะทํางานด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวและ MICE (D3)  

   ภายใต้คณะกรรมการสานพลงัประชารัฐ 

ตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ : ไม่ม ี  

เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของธนาคาร    

ที่อาจทาํให้เกดิความขดัแย้ง    

ทางผลประโยชน์    

ประสบการณ์ : - รองประธานกรรมการ  Dusit Hospitality Education Philippines, Inc. 

  - กรรมการ  บจก. ดสิุต ฟู้ดส์  

  - กรรมการ  บจก. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์  

  - กรรมการ  บจก. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์  

  - กรรมการ  บจก. สวนลมุ พร็อพเพอร์ตี ้ 

  - กรรมการ  บจก. ดสิุต เอ็กเซลเลนซ์  

  - กรรมการ  Dusit USA Management Inc. 

  - กรรมการ  Dusit Bird Hotels Private Limited 

  - กรรมการ  บจก. ดสิุต แมนเนจเม้นท์  

  - กรรมการ  บจก. ดสิุต เวิล์ดวายด ์ 

  - กรรมการ  บจก. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดสิุต  

  - กรรมการ  บจก. เทวารัณย์ สปา  

ผลงานระหว่างดาํรงตาํแหน่ง : - ให้ข้อคิดเห็นอย่างเป็นอิสระจากความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจดัการธุรกิจ 

กรรมการ  - พิจารณาและทบทวนความถกูต้องในสาระสําคญัของรายงานทางการเงิน และการปฏิบตั ิ

   ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กอ่นรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  - ให้คําแนะนําเพ่ือส่งเสริมระบบการควบคมุภายใน การบริหารความเส่ียง และการกํากบัดแูลท่ีดี 

   ตลอดจนการติดตามการดําเนินการแก้ไขในเร่ืองท่ีสําคญัอย่างเหมาะสม ให้ความสําคญักบั  

   การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศ รวมถึงการติดตามเหตกุารณ์ความเสียหาย 

   และภยัคกุคามรูปแบบใหม่ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบกบัการดําเนินธุรกิจของธนาคาร 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการธนาคาร 10 ครัง้ จาก 12 ครัง้ 

  - เข้าร่วมประชมุกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร  0 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

  - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการอิสระ 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้ 

  - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการกลัน่กรองสินเชื่อ 8 ครัง้ จาก 8 ครัง้ 

   และการลงทนุ      

  - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครัง้ จาก 9 ครัง้ 

  - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 0 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 
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ชื่อ-ชื่อสกุล : นายสาระ ล่ําซํา  

ประเภทกรรมการ : กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 7 ปี 3 เดือน (ได้รับการแต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2559) 

ตาํแหน่งปัจจุบนั : - กรรมการ 

  - กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

อายุ : 53 ปี  

สัญชาต ิ : ไทย  

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท (บริหาร)   

   Boston University, USA  

การอบรม : - หลกัสตูร Director Certification Program 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถือหุ้นในธนาคาร : จํานวน 721,240 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03044 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 3 แห่ง คือ - กรรมการ  บมจ. ไทยรับประกนัภยัต่อ  

   - กรรมการ ประธานคณะอํานวยการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง  

    บมจ. ภทัรลิสซิ่ง  

   - กรรมการ กรรมการคณะอํานวยการบริหาร และท่ีปรึกษากรรมการผู้จดัการ   

    บมจ. เมืองไทยประกนัภยั  

ตาํแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ : 11 แห่ง คือ - รองประธานกรรมการ  Sovannaphum Life Assurance PLC 

บริษัทจดทะเบียน   - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการ  บจก. เมอืงไทย กรุ๊ป โฮลดิง้  

   - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการ  บจก. เมอืงไทยโฮลดิง้  

   - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารด้านการลงทนุ  

    ประธานคณะกรรมการผลิตภณัฑ์ กรรมการบริหารความเส่ียง  

    และกรรมการอํานวยการบริหาร  บมจ. เมืองไทยประกนัชวีติ  

   - กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

    MB Ageas Life Insurance Company Limited 

   - กรรมการ  บจก. ฟเูชีย เวนเจอร์ แคปิทลั  

   - กรรมการ  บจก. ยพุงษ์  

   - กรรมการ  บจก. ทรัพย์เมอืงไทย  

   - กรรมการ  บมจ. เมืองไทย เรียล เอสเตท 

   - กรรมการ  บจก. ที.ไอ.ไอ.  

   - กรรมการ  บจก. ยพุยงค ์ 

ตาํแหน่งอื่น : - นายกสมาคมประกนัชวีิตไทย 

  - รองประธาน  สภาธุรกิจประกนัภยัไทย 

  - กรรมการกิตตมิศกัดิ์  มลูนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช 

  - กรรมการบริหาร  มลูนิธิโรงพยาบาลตํารวจ ในพระบรมราชินปูถมัภ์ 

  - กรรมการอํานวยการจดัหาทนุ กองทนุอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี (อาคาร 

   ศนูย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก)  มลูนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบนัสขุภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

  - กรรมการ  สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 

  - กรรมการ  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

  - กรรมการ  สภามหาวทิยาลยักรุงเทพ 
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  - กรรมการ  มลูนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน 

  - ท่ีปรึกษา  สมาคมนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัแห่งประเทศไทย 

ตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ : ไม่ม ี  

เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของธนาคาร    

ที่อาจทาํให้เกดิความขดัแย้ง    

ทางผลประโยชน์    

ประสบการณ์ : - ประธาน  สภาธุรกิจประกนัภยัไทย 

  - นายกสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 

  - อปุนายกฝ่ายการตลาด  สมาคมประกนัชีวติไทย 

  - กรรมการ  บจก. เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส  

  - กรรมการ  มลูนิธิหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

  - ท่ีปรึกษา  หอการค้าไทย 

ผลงานระหว่างดาํรงตาํแหน่ง : - ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจดัการธุรกิจ 

กรรมการ  - ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการกระบวนการทํางานในประเด็นท่ีสําคญัและ 

   สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การดําเนินธุรกิจประกนัของธนาคาร 

  - ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นสําคญัเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการและการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

   เพ่ือยกระดบัการดําเนินการของธนาคารสู่มาตรฐานสากล และการเป็นธนาคารแห่งความยัง่ยืน 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการธนาคาร 12 ครัง้ จาก 12 ครัง้ 

  - เข้าร่วมประชมุกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

  - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 
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ชื่อ-ชื่อสกุล : นางสาวชนม์ชนมัม์ สนุทรศารทลู  

ประเภทกรรมการ : กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 3 ปี (ได้รับการแต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 2563) 

ตาํแหน่งปัจจุบนั : - กรรมการและท่ีปรึกษากฎหมาย 

  - กรรมการกลัน่กรองสินเชื่อและการลงทนุ 

  - กรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนดอตัราคา่ตอบแทน 

อายุ : 54 ปี  

สัญชาต ิ : ไทย  

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท (นิติศาสตร์)   

   Tulane University, USA  

  - ปริญญาโท (รัฐศาสตร์)   

   Mississippi State University, USA  

การอบรม : - หลกัสตูร Director Accreditation Program 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  - หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  - หลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  - หลกัสตูร Financial Statements for Directors 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  - หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  - หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  - หลกัสตูร Director Certification Program 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถือหุ้นในธนาคาร : ไม่ม ี

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่ม ี  

ตาํแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ : 2 แห่ง คือ - กรรมการและท่ีปรึกษากฎหมาย  บจก. สํานกักฎหมาย ปณุยฤทธ์ิ  

บริษัทจดทะเบียน   - กรรมการ  บจก. สยามกลการอะไหล่  

ตาํแหน่งอื่น : - กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิด้านกฎหมาย  คณะกรรมการบริหารกองทนุผู้สงูอาย ุ

  - ท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ์ ด้านกฎหมาย  สภากาชาดไทย 

  - ท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ์ ด้านกฎหมาย  สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 

ตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ : ไม่ม ี  

เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของธนาคาร    

ที่อาจทาํให้เกดิความขดัแย้ง    

ทางผลประโยชน์    

ประสบการณ์ : - กรรมการ  บจก. เทพธัญญภา 

  - ท่ีปรึกษากฎหมาย  บจก. สํานกักฎหมาย ดร.อกุฤษ มงคลนาวิน 
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ผลงานระหว่างดาํรงตาํแหน่ง : - ให้คําปรึกษาด้านกฎหมายแก่ธนาคารกสิกรไทย  

กรรมการ  - ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงเอกสารสญัญาตา่งๆ รวมถึงการเจรจาเพ่ือบรรลปุระโยชน์ 

   สงูสดุแก่ธนาคาร 

  - ให้ข้อเสนอแนะและคาํปรึกษาด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบังานทรัพยากรบคุคล และการให้ 

   ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีสอดคล้องกบักลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจ รวมถึงการสรรหากรรมการและ 

  
 

ผู้บริหารระดบัสงู 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการธนาคาร 12 ครัง้ จาก 12 ครัง้ 

 
 

- เข้าร่วมประชมุกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

  - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการกลัน่กรองสินเชื่อ 8 ครัง้ จาก 8 ครัง้ 

   และการลงทนุ      

  - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

  - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการทรัพยากรบคุคล 10 ครัง้ จาก 10 ครัง้ 

   และกําหนดอตัราคา่ตอบแทน      

-13- 

 
 

 

 

ผลงานระหว่างดาํรงตาํแหน่ง : - ให้คําปรึกษาด้านกฎหมายแก่ธนาคารกสิกรไทย  

กรรมการ  - ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงเอกสารสญัญาตา่งๆ รวมถึงการเจรจาเพ่ือบรรลปุระโยชน์ 

   สงูสดุแก่ธนาคาร 

  - ให้ข้อเสนอแนะและคาํปรึกษาด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบังานทรัพยากรบคุคล และการให้ 

   ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีสอดคล้องกบักลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจ รวมถึงการสรรหากรรมการและ 

  
 

ผู้บริหารระดบัสงู 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการธนาคาร 12 ครัง้ จาก 12 ครัง้ 

 
 

- เข้าร่วมประชมุกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

  - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการกลัน่กรองสินเชื่อ 8 ครัง้ จาก 8 ครัง้ 

   และการลงทนุ      

  - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

  - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการทรัพยากรบคุคล 10 ครัง้ จาก 10 ครัง้ 

   และกําหนดอตัราคา่ตอบแทน      

13



-14- 

 

 

ชื่อ-ชื่อสกุล : นางสาวขตัติยา อินทรวิชยั  

ประเภทกรรมการ : กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 7 ปี 3 เดือน (ได้รับการแต่งตัง้เมือ่วนัท่ี 1 มกราคม 2559) 

ตาํแหน่งปัจจุบนั : - กรรมการ 
  - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

  -   กรรมการกํากบัความเส่ียง 
อายุ : 57 ปี  

สัญชาต ิ : ไทย  
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ – การเงินและการลงทนุ)   

   The University of Texas at Austin, USA 
การอบรม : - วฒุิบตัร หลกัสตูร Director Certification Program 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
การถือหุ้นในธนาคาร : ไม่ม ี

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่ม ี   
ตาํแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ : ไม่ม ี   

บริษัทจดทะเบียน     
ตาํแหน่งอื่น : - กรรมการกิตตมิศกัดิ์  สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 

  - กรรมการ  สมาคมธนาคารไทย 
  - กรรมการ  มลูนิธิกสิกรไทย 

  - กรรมการ  มลูนิธิศาสตราจารย์สงัเวยีน อินทรวิชยั 
  - กรรมการและเหรัญญิก  มลูนิธิสวนหลวง ร.9 

  - กรรมการ คณะกรรมการพฒันาสงัคมและ CSR  หอการค้าไทย 
ตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ : ไม่ม ี

เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของธนาคาร    
ที่อาจทาํให้เกดิความขดัแย้ง    

ทางผลประโยชน์    
ประสบการณ์ : - กรรมการผู้จดัการ  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

  - ประธานกรรมการ  บจก. ศนูย์วิจยักสิกรไทย  
  - ประธานกรรมการ  บลจ. กสิกรไทย  

  - กรรมการ  บจก. บีคอน เวนเจอร์ แคปิทลั  
  - กรรมการ  บจก. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิง้  

  - กรรมการอํานวยการ  สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 

ผลงานระหว่างดาํรงตาํแหน่ง : - ผลกัดนัและกํากบัดแูลการดําเนินงานของธนาคารให้สอดคล้องตามยทุธศาสตร์การเป็น 

กรรมการ   ธนาคารแห่งความยัง่ยืน 

  - ผลกัดนัให้มีการกําหนดยทุธศาสตร์ของธนาคารกสิกรไทยให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมและ 

   สถานการณ์การแขง่ขนัท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

  - บริหารจดัการและกํากบัดแูลธรุกจิโดยรวมของธนาคารกสิกรไทยให้สอดคล้องกบัภาพลกัษณ์ 

   และยทุธศาสตร์ท่ีวางไว้ โดยมุง่เน้นให้มีการทํางานร่วมกนัระหวา่งธนาคารและบริษัทของ 

   ธนาคารกสิกรไทย 

  - ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพของพนกังานและการปรับเปล่ียนรูปแบบวิธีการทํางานให้สอดคล้อง 

   กบัการขบัเคล่ือนองคก์รตามยทุธศาสตร์ท่ีวางไว้ 

  - กํากบัดแูลการบริหารทรัพยากรและต้นทนุการดาํเนินงาน โดยยงัคงความสามารถในการสร้าง 

   ความพึงพอใจให้แกล่กูค้าและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และสร้างผลตอบแทนอย่างยัง่ยืนในระยะยาว 
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการธนาคาร 12 ครัง้ จาก 12 ครัง้ 

  - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการกํากบัความเส่ียง 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
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ชื่อ-ชื่อสกุล : นายพชัร สมะลาภา  

ประเภทกรรมการ : กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 5 ปี (ได้รับการแต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2561) 

ตาํแหน่งปัจจุบนั : - กรรมการ 
  - กรรมการผู้จดัการ 

อายุ : 52 ปี  
สัญชาต ิ : ไทย  

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)  
   Massachusetts Institute of Technology, USA 

การอบรม : - หลกัสตูร Director Certification Program 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถือหุ้นในธนาคาร : ไม่ม ี
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่ม ี   

ตาํแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ : 4 แห่ง คือ - ประธานกรรมการ  บจก. กสิกร คาราบาว  
บริษัทจดทะเบียน   - ประธานกรรมการ  บจก. กสิกร ไลน์  

   - กรรมการ  บจก. กสิกร อินเวสเจอร์  
   - กรรมการ  บจก. ไทย อีสเทิร์น พร็อพเพอร์ตี ้ 

ตาํแหน่งอื่น : ไม่ม ี
ตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ : ไม่ม ี

เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของธนาคาร    
ที่อาจทาํให้เกดิความขดัแย้ง    

ทางผลประโยชน์    
ประสบการณ์ : - รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

  - ประธานกรรมการ  บลจ. กสิกรไทย 
  - กรรมการ  บมจ. หลกัทรัพย์ กสิกรไทย 

  - กรรมการ  บจก. ร่วมทนุ เค-เอสเอ็มอี  
  - กรรมการ  บมจ. เมืองไทยประกนัชีวิต   

ผลงานระหว่างดาํรงตาํแหน่ง : - บริหารจดัการและกํากบัดแูลธุรกจิโดยรวมของธนาคารกสิกรไทยให้สอดคล้องกบัภาพลกัษณ์ 

กรรมการ   และยทุธศาสตร์ท่ีวางไว้ โดยมุง่เน้นให้มีการทํางานร่วมกนัระหวา่งธนาคารและบริษัทของ 

   ธนาคารกสิกรไทย 

  - ผลกัดนัให้เกดิความร่วมมอืระหวา่งธนาคารกบัพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีหลากหลาย ในการสร้าง 

   Ecosystem เพ่ือให้ธนาคารกสิกรไทยเข้าไปอยู่ในทกุท่ีท่ีลกูค้าต้องการใช้บริการทางการเงิน 

   และสามารถขยายฐานลกูค้าในตลาดท่ีมีความหลากหลายมากขึน้ โดยเฉพาะลกูค้ากลุ่มคนตวัเล็ก 

   และเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กบัธนาคาร 

  - ผลกัดนัการยกระดบัคณุภาพการให้บริการและการขายของเครือขา่ยช่องทางธุรกจิทัว่ประเทศ 

   เพ่ือให้ลกูค้าได้รับประสบการณ์ท่ีดีท่ีสดุ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการธนาคาร 10 ครัง้ จาก 12 ครัง้ 
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นิยามกรรมการอิสระ 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยได้กําหนดคุณสมบตัิของ “กรรมการอิสระ” ท่ีเข้มงวดกว่าหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 
และสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
ผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ผู้จดัการ ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ี
ได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี    

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง 
และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับ

การเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคารหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร บริษทัย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร

ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือ        
ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุม

ของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิตามข้างต้น รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติ เพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า

อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม 
คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สญัญา

มีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของธนาคารหรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป
แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม และให้นับรวม
ภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร 
และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของธนาคาร บริษัทย่อย    

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคารสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร

และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2  ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น 
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักจิการของธนาคาร หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกิน   

ร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ี
มีนยักบักิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่เป็นกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งต่อเน่ืองกันเกิน 9 ปี โดยให้นับระยะเวลาดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระในธนาคาร 
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หากกรรมการอิสระดํารง

ตําแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปีแล้ว และประสงค์จะกลบัมาดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระอีกครัง้จะต้องพ้นจากการเป็น
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กรรมการ ผู้จัดการ ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร บริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคุม

ของธนาคาร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

กรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งยงัไม่ครบ 9 ปี หากพ้นจากตําแหน่งเป็นเวลาไม่ถึง 2 ปี และในช่วงเวลาดงักล่าวไม่ได้

ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จดัการ ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดอืนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร 
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงนิของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี

อํานาจควบคุมของธนาคาร สามารถกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระอีกได้ โดยนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
ต่อเน่ืองจากการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระในทกุครัง้ 

10. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของธนาคาร 

 ในการพิจารณาคณุสมบตัิกรรมการอิสระ สําหรับช่วงระยะเวลาย้อนหลงั ให้ถือปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ข้างต้น เว้นแตไ่ด้รับผ่อนผนั

ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

 ทัง้นี  ้ภายหลังได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

 ในกรณีท่ีบุคคลท่ีธนาคารแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเกินมูลค่าท่ี
กําหนดตามข้อ 4 ให้ธนาคารจดัให้มีความเห็นคณะกรรมการธนาคารท่ีแสดงว่าได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วว่า การแต่งตัง้บคุคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็น
อิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระด้วย 
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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5: พิจารณาอนุมัตจ่ิายค่าตอบแทนกรรมการ   

 ท่ีประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ท่ี 1/2566 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทรัพยากรบคุคล

และกําหนดอตัราค่าตอบแทนแล้ว มีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการท่ีได้รับอยู่ในปัจจบุนั ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 110 เมื่อวนัท่ี 

7 เมษายน 2565 นัน้ เป็นอัตราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของธนาคาร ประสบการณ์ 

ภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง และใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ท่ีอยู่ในระดับ

เดียวกัน เห็นควรเสนออนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการสําหรับการประชมุคณะกรรมการ กรรมการกลัน่กรองสินเชื่อและการลงทนุ กรรมการชุดย่อย 

และท่ีปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงบําเหน็จคณะกรรมการ ประจําปี 2566 ในอตัราเดิมเท่ากบัอตัราค่าตอบแทน ประจําปี 2565  

 จึงมมีติเห็นชอบเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2566 ดงันี ้
               (บาท)  

ค่าตอบแทน ต่อคนต่อเดือน เปลี่ยนแปลงจากปี 2565 
1)  ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับการประชมุคณะกรรมการ   
          ประธานกรรมการ  250,000  0 
          รองประธานกรรมการ  200,000  0 
          กรรมการ 150,000 0 
2)  ค่าตอบแทนกรรมการกลัน่กรองสินเชือ่และการลงทนุ   
          ประธาน 100,000 0 
          กรรมการ 70,000 0 
3)  ค่าตอบแทนกรรมการชดุย่อย*   
      - คณะกรรมการตรวจสอบ                                                     
          ประธาน 90,000 0 
          กรรมการ 60,000 0 
      - คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ   
          ประธาน 50,000 0 
          กรรมการ 36,000 0 
      - คณะกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนดอตัราค่าตอบแทน  
          ประธาน 50,000 0 
          กรรมการ 36,000 0 
      - คณะกรรมการกํากบัความเส่ียง   
          ประธาน 50,000 0 
          กรรมการ 36,000 0 
4)  ค่าตอบแทนท่ีปรึกษากฎหมาย 300,000                0 
5)  เงินบําเหน็จคณะกรรมการในอตัราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล   
6)  สิทธิประโยชน์อ่ืน      ไม่ม ี ไม่ม ี

หมายเหต ุ  * กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการชดุย่อย  

 

 โดยเสนอจ่ายเงินบําเหน็จคณะกรรมการพร้อมกบัเงินปันผลแต่ละงวด สําหรับผลการดําเนินงานปี 2565 ธนาคารได้จ่ายเงินบําเหน็จ
คณะกรรมการพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวนัท่ี 23 กนัยายน 2565 คิดเป็นจํานวนเงิน 5,923,318.98 บาท จึงเสนอจ่ายเงิน
บําเหน็จคณะกรรมการอีกเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 41,463,232.88 บาท โดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย และให้อัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการและเงินบําเหน็จคณะกรรมการดงักล่าวข้างต้น มีผลใช้บงัคบัไปจนกว่าท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน 
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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5: พิจารณาอนุมัตจ่ิายค่าตอบแทนกรรมการ   
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7 เมษายน 2565 นัน้ เป็นอัตราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของธนาคาร ประสบการณ์ 
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เดียวกัน เห็นควรเสนออนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการสําหรับการประชมุคณะกรรมการ กรรมการกลัน่กรองสินเชื่อและการลงทนุ กรรมการชุดย่อย 

และท่ีปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงบําเหน็จคณะกรรมการ ประจําปี 2566 ในอตัราเดิมเท่ากบัอตัราค่าตอบแทน ประจําปี 2565  

 จึงมมีติเห็นชอบเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2566 ดงันี ้
               (บาท)  

ค่าตอบแทน ต่อคนต่อเดือน เปลี่ยนแปลงจากปี 2565 
1)  ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับการประชมุคณะกรรมการ   
          ประธานกรรมการ  250,000  0 
          รองประธานกรรมการ  200,000  0 
          กรรมการ 150,000 0 
2)  ค่าตอบแทนกรรมการกลัน่กรองสินเชือ่และการลงทนุ   
          ประธาน 100,000 0 
          กรรมการ 70,000 0 
3)  ค่าตอบแทนกรรมการชดุย่อย*   
      - คณะกรรมการตรวจสอบ                                                     
          ประธาน 90,000 0 
          กรรมการ 60,000 0 
      - คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ   
          ประธาน 50,000 0 
          กรรมการ 36,000 0 
      - คณะกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนดอตัราค่าตอบแทน  
          ประธาน 50,000 0 
          กรรมการ 36,000 0 
      - คณะกรรมการกํากบัความเส่ียง   
          ประธาน 50,000 0 
          กรรมการ 36,000 0 
4)  ค่าตอบแทนท่ีปรึกษากฎหมาย 300,000                0 
5)  เงินบําเหน็จคณะกรรมการในอตัราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล   
6)  สิทธิประโยชน์อ่ืน      ไม่ม ี ไม่ม ี

หมายเหต ุ  * กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการชดุย่อย  

 

 โดยเสนอจ่ายเงินบําเหน็จคณะกรรมการพร้อมกบัเงินปันผลแต่ละงวด สําหรับผลการดําเนินงานปี 2565 ธนาคารได้จ่ายเงินบําเหน็จ
คณะกรรมการพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวนัท่ี 23 กนัยายน 2565 คิดเป็นจํานวนเงิน 5,923,318.98 บาท จึงเสนอจ่ายเงิน
บําเหน็จคณะกรรมการอีกเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 41,463,232.88 บาท โดยจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย และให้อัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการและเงินบําเหน็จคณะกรรมการดงักล่าวข้างต้น มีผลใช้บงัคบัไปจนกว่าท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน 
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 อน่ึง ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการ คณะกรรมการกลัน่กรองสินเชื่อและการลงทุน และคณะกรรมการชดุย่อย รวมถึงค่าตอบแทน
กรรมการรายบุคคล มีปรากฏในหน้า 110-115 และ 132-134 ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการหรือเทียบเท่าขึน้ไป 
มีปรากฏในหน้า 117 และการเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการและผู้บริหาร มีปรากฏในหน้า 177-198 ของแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปีและรายงานประจําปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และสามารถเรียกดไูด้จากเว็บไซต์ของธนาคารท่ี www.kasikornbank.com 
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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6: พิจารณาแต่งตัง้และกําหนดสนิจ้างผู้สอบบัญช ี

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 28 ซึง่กําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีของธนาคารทกุปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีประชมุคณะกรรมการธนาคาร 

ครัง้ท่ี 1/2566 ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ดงัต่อไปนี ้

 1. พิจารณาอนุมัติให้แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีประจําปี 2566 โดยเสนอให้แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจาก สํานักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี  

ภมูิไชย สอบบญัชี จํากัด ซึ่งเป็นสํานกังานสอบบญัชีในเครือข่ายของ KPMG International ท่ีมีสํานกังานอยู่ในประเทศต่างๆ ทัว่โลก เป็นผู้สอบบญัชี

ธนาคาร โดยมีการพิจารณาคุณสมบตัิในด้านต่างๆ อาทิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ทีมงาน และความสามารถในการจดัทํางบการเงิน

ได้ทนัตามกําหนดเวลา ซึง่ผู้สอบบญัชีของธนาคารได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว โดยมีรายนามดงันี ้ 

รายนาม   เลขที่ใบอนุญาต จาํนวนปีที่สอบบัญชีให้ธนาคาร 

 1. นางสาวสรีุย์รัตน์  ทองอรุณแสง      4409  3 

     (ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบญัชี ปี 2563 - 2565) 

 2. นางสาวอรวรรณ  ชณุหกิจไพศาล  6105  - 

     (ยงัไมเ่คยลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบญัชี) 

 3.  นายชาญชยั สกลุเกิดสิน 6827  - 

     (ยงัไมเ่คยลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบญัชี) 

โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหน่ึงข้างต้นมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงลายมือชือ่ในรายงานการสอบบญัชี  

นอกจากนี ้สํานักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด หรือสํานักงานสอบบัญชีในเครือข่ายของ KPMG 

International ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของธนาคาร จํานวน 47 บริษัท ได้แก่ 

 1. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จํากดั         21. บริษัท รักษาความปลอดภยั โพรเกรส กนัภยั จํากดั 

 2. บริษัท ศนูย์วิจยักสิกรไทย จํากดั    22. บริษัท โพรเกรส แมเนจเมนท์ จํากดั   

 3. บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 23. บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จํากดั 

 4. บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากดั  24. บริษัท รักษาความปลอดภยั โพรเกรส เซอร์วิส จํากดั 

 5. บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จํากดั 25. บริษัท โพรเกรส สโตร์เรจ จํากดั 

 6. บริษัท กสิกร เทคโนโลยี กรุ๊ป เซเครเทเรียต จํากดั 26. บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จํากดั   

 7. บริษัท กสิกร แล็บส์ จํากดั  27. บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซพัพอร์ท จํากดั 

 8. บริษัท กสิกร ซอฟต์ จํากดั  28. บริษัท โพรเกรส คอลเลคชัน่ จํากดั 

 9. บริษัท กสิกร อินฟรา จํากดั  29. บริษัท โพรเกรส เทรนน่ิง จํากดั 

 10. บริษัท กสิกร เซิร์ฟ จํากดั  30. บริษัท โพรเกรส มลัติ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จํากดั 

 11. บริษัท กสิกร เอกซ์ จํากดั  31. บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร์ จํากดั  

 12. บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิง้ จํากดั  32. บริษัท เอ็มที อินชวัร์ โบรกเกอร์ จํากดั 

 13. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 33. บริษัท ฟเูชีย เวนเจอร์ แคปิทลั จํากดั 

 14. ธนาคารกสิกรไทย จํากดัผู้ เดียว  34. บริษัท บีคอน อินเตอร์เฟซ จํากดั     

 15. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการเงินร่วมลงทนุ ข้าวกล้า จํากดั 35. บริษัท กสิกร วิชัน่ จํากดั 

 16. บริษัท ร่วมทนุ เค-เอสเอ็มอี จํากดั  36. บริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนต์ จํากดั 

 17. บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทลั จํากดั 37. บริษัท ไอเจ็น จํากดั 

 18. บริษัท บริหารสินทรัพย์เพทาย จํากดั 38. KASIKORN VISION INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. 

 19. บริษัท โพรเกรส พลสั จํากดั  39. บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทลั แอสเสท จํากดั 

 20. บริษัท โพรเกรส แอพไพรซลั จํากดั          40. Kasikorn Vision Financial Pte. Ltd. 
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 41. บริษัท ยนิูต้า แคปิทลั จํากดั  45. บริษัท กสิกร อินเวสเจอร์ จํากดั 

 42. บริษัท ออร์บิกซ์ คสัโทเดียน จํากดั  46. บริษัท ออร์บิกซ์ อินเวส จํากดั 

 43. KBTG VIETNAM CO., LTD.  47. บริษัท แคปเชอร์ วนั จํากดั 

 44. KASIKORN VISION ANALYTICS CO., LTD. 

 

ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีธนาคารและบริษัทย่อยสงักัดสํานกังานสอบบญัชีเดียวกัน ซึ่งสํานกังานและผู้สอบบญัช ี

ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบัธนาคาร หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมี

ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด  

สําหรับบริษัทย่อยท่ีตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของสํานักงานสอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการธนาคารจะดูแลให้สามารถจัดทํา

งบการเงินได้ทนัตามกําหนดเวลา 

 2. พิจารณาอนมุตัิค่าสอบบญัชีประจําปี 2566 รวมทัง้สิน้ 16,099,000 บาท ดงันี ้

    

ค่าสอบบัญช ี

            (บาท) 

เปลี่ยนแปลงจากปี 2565 

-  สอบบญัชีงบการเงินธนาคารและงบการเงินรวมประจาํงวดและประจําปี 9,550,000 290,000 

-  สอบทานงบการเงินธนาคารและงบการเงินรวมรายไตรมาส 3,600,000   460,000 

- สอบบญัชีสาขาตา่งประเทศ (เทียบค่าเป็นเงินบาท) 2,949,000 415,000 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้   16,099,000 1,165,000 

 ค่าสอบบญัชีประจําปี 2566 เพิ่มขึน้จากปี 2565 จํานวน 1,165,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 7.80 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก

ภาระการปฏิบตัิงานท่ีเพ่ิมขึน้ของผู้สอบบญัชีจากการขยายตวัทางธุรกิจของธนาคารทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 ทัง้นี ้เสนอให้มอบอํานาจให้คณะจดัการมีอํานาจพิจารณาจ่ายค่าตรวจสอบอ่ืนท่ีอาจมีเพ่ิมขึน้ตามข้อกําหนดทางการ นอกเหนือจากการ

ตรวจสอบข้างต้นให้แก่ผู้สอบบญัชีตามความเหมาะสม  

 นอกจากนี ้เสนอผู้ ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจําปี 2566 ทัง้ 47 บริษัทข้างต้น เป็นจํานวนเงินรวม 19,835,000 บาท  

ซึ่งเมื่อรวมกับค่าสอบบญัชีของธนาคารและสาขาต่างประเทศแล้ว รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 35,934,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

ดังกล่าวรวมค่าใช้จ่ายอื่นในการให้บริการแล้ว ยกเว้น บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร์ จํากัด บริษัท 

เมืองไทย กรุ๊ป  โฮลดิง้ จํากดั บริษัท เอ็มที อินชวัร์ โบรกเกอร์ จํากดั บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทลั จํากดั บริษัท ไอเจ็น จํากัด และ ธนาคารกสิกรไทย 

จํากดัผู้ เดียว ท่ีผู้สอบบญัชจีะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง  

 สําหรับบริษัทท่ีธนาคารถือหุ้นเกนิกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 นัน้ บริษัทดงักล่าวได้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีตามมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทนัน้ๆ โดยธนาคารไม่ได้มีอํานาจควบคมุบริษัทดงักล่าวแต่อย่างใด 

 สําหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีในปีท่ีผ่านมา นอกจากค่าสอบบญัชีแล้ว ธนาคารและบริษัทย่อยจา่ยค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน 

ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะ (Special Purpose Audit Engagement) การให้บริการด้านกฎหมายและภาษี การตรวจสอบตาม

วิธีท่ีตกลงร่วมกัน (Engagement to Perform Agreed-upon Procedures) ให้แก่ สํานกังานสอบบญัชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด 

หรือสํานกังานสอบบญัชีในเครือข่ายของ KPMG International ตามท่ีปรากฏในหน้า 119 ของแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีและรายงาน

ประจําปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และสามารถเรียกดไูด้จากเว็บไซต์ของธนาคารท่ี www.kasikornbank.com ซึ่งบริการอ่ืนนัน้ได้ผ่าน

กระบวนการพิจารณาแล้วว่าไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบญัช ีและได้ผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
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ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

1. นางกอบกาญจน์ วฒันวรางกรู  
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกลัน่กรองสินเชื่อและการลงทนุ 
อาย ุ62 ปี 
เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
การถือหุ้นในธนาคาร: ไม่ม ี 
ส่วนได้เสียในวาระการประชมุ: ไม่ม ี 
 

2. นายวิบลูย์ คสูกลุ  
กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน กรรมการกํากับดูแลกิจการ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดอตัรา
ค่าตอบแทน  
อาย ุ68 ปี 
เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
การถือหุ้นในธนาคาร: ไม่ม ี
ส่วนได้เสียในวาระการประชมุ: ไม่ม ี 
 

3. นางเจนนิสา ควูินิชกลุ จกัรพนัธุ์ ณ อยธุยา 
กรรมการกลัน่กรองสินเชื่อและการลงทนุ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ และกรรมการกํากบัความเส่ียง 
อาย ุ43 ปี 
เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
การถือหุ้นในธนาคาร: ไม่ม ี
ส่วนได้เสียในวาระการประชมุ: ไม่ม ี 
 

4. นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพียร   
กรรมการกลัน่กรองสินเชื่อและการลงทนุ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากบัความเส่ียง  
อาย ุ61 ปี 
เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
การถือหุ้นในธนาคาร: ไม่ม ี
ส่วนได้เสียในวาระการประชมุ: ไม่ม ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหต:ุ    
1. ผู้ ถือหุ้นควรศกึษารายละเอียดของวาระการประชมุก่อนตดัสินใจมอบฉนัทะ 
2. ในกรณีท่ีท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารคนใดคนหน่ึงดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทน ให้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการใช้งานระบบประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารแนบ 8 โดยลงทะเบียนยื่น
แบบคําร้องผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนบเอกสารยืนยนัตวัตน หรือจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารยืนยนัตวัตน
มายงัธนาคารล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยใช้ซองบริการธุรกิจตอบรับตามที่แนบ เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการ
ประชุม โดยธนาคารและกรรมการผู้ รับมอบฉันทะรับรองว่าจะดําเนินการตามท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้  

3.  รายละเอียดประวตัิกรรมการธนาคารทัง้ 4 คน ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีและรายงานประจําปี 2565 
(แบบ 56-1 One Report) และสามารถดไูด้จากเว็บไซต์ของธนาคารท่ี www.kasikornbank.com 

เอกสารแนบ 5 
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ข้อปฏิบตัิสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์  

เอกสารยืนยันตัวตน 

1.  กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบคุคลธรรมดา 

1.1 ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ให้ใช้สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ซึง่ปรากฏภาพถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่หมดอายุ 

เช่น บตัรประจําตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัรถ หรือหนงัสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง  

1.2 ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

(1) หนงัสือมอบฉนัทะตามเอกสารแนบ 6 ท่ีมีบาร์โคด ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉนัทะและ

ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(2) สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

   (3)  สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

2.  กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบิุคคล 

 2.1  ผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

(1) สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

(2) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ของผู้ ถือหุ้นและอายุ

ไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันท่ีในหนังสือรับรอง ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (หากมี)  

 2.2  ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

(1) หนงัสือมอบฉนัทะตามเอกสารแนบ 6 ท่ีมีบาร์โคด ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ผูกพนันิติบุคคลลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (หากมี) และลงลายมือชื่อผู้ รับมอบ

ฉนัทะ 

(2) สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

(3) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ของผู้ ถือหุ้นและอายุ

ไม่เกิน 6 เดือน นบัจากวนัที่ในหนงัสือรับรอง ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพนั 

นิติบุคคล พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (หากมี) 

(4) สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสําเนา

ถกูต้อง 

3.  กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

(1) กรณีบคุคลธรรมดา ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใช้สําเนาใบสําคญัประจําตวัคนต่างด้าว หรือหนงัสือเดินทาง หรือเอกสาร

ท่ีใช้แทนหนงัสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

(2) กรณีนิติบุคคล ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใช้สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานท่ีมี

อํานาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนัน้มีภูมิลําเนา ปรากฏรายชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วย

เงื่อนไขหรืออํานาจลงนามผูกพันและท่ีตัง้สํานักงานใหญ่ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง        

ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ท่ีลงนามรับรองความถกูต้องโดยเจ้าของเอกสาร  

(3) หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 6 ท่ีมีบาร์โคด ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและ 

ผู้ รับมอบฉนัทะ  

(4)   เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาองักฤษ ต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นลงนามรับรอง           

ความถกูต้องของคําแปลด้วย  

เอกสารแนบ 7 
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4.  กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
(1)  เอกสารเช่นเดียวกบัข้อ 3(2) - 3(3) ข้างต้น 
(2)  หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(3)  หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

5. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม 
ผู้จดัการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุแทน ให้ใช้สําเนาคําสัง่ศาลแต่งตัง้ให้เป็นผู้จดัการ

มรดกซึง่ลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจเพ่ิมเติมด้วย 

6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ 
 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน ให้ใช้สําเนาบตัร
ประจําตวัประชาชนของผู้ เยาว์ และสําเนาทะเบียนบ้าน หรือสําเนาสตูิบตัรของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ เยาว์เพ่ิมเติมด้วย 

7. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ 
  ผู้อนบุาลหรือผู้ พิทกัษ์เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุแทน ให้ใช้สําเนาคําสัง่ศาลแต่งตัง้ให้เป็น 

ผู้อนบุาล หรือผู้ พิทกัษ์ ซึง่ลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจเพ่ิมเติมด้วย 

ทัง้นี ้ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการขอเรียกเอกสารใดๆ ท่ีใช้ในการลงทะเบียนเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ในการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู 
 

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

1.  กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
ปฏิบัติตามขัน้ตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยลงทะเบียนยื่นแบบคําร้องได้ตัง้แต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2566 

เวลา 8.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชมุ  

2.  กรณีรับมอบฉันทะ 

 2.1 วิธีการมอบฉนัทะ 
ธนาคารได้จดัทําหนงัสือมอบฉันทะ ทัง้แบบ ก. ข. และ ค. ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ได้กําหนดไว้ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บคุคลอ่ืน 
หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารตามท่ีธนาคารได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมลูของกรรมการท่ีธนาคาร

เสนอชื่อให้ผู้ ถือหุ้นเลือกมอบฉนัทะ โดยผู้ ถือหุ้นอาจระบชุื่อผู้ รับมอบฉนัทะได้มากกวา่ 1 ราย เพ่ือความคล่องตวั กรณีผู้ รับมอบ
ฉนัทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชมุได้ ผู้ รับมอบฉนัทะรายอ่ืนสามารถเข้าประชมุแทนได้ แต่ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิเข้า

ประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนได้ 
นอกจากนี ้ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นมสิีทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอยา่งใด

อย่างหน่ึงเท่านัน้ ซึ่งหนงัสือมอบฉันทะแต่ละแบบ ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามแต่กรณี ดงันี ้
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.   เป็นแบบทัว่ไปท่ีง่าย ไม่ซบัซ้อน (ใช้ได้กบัผู้ ถือหุ้นทกุกรณี) ผู้ ถือหุ้นสามารถพิมพ์หนงัสือ 

มอบฉนัทะแบบ ก. ได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร www.kasikornbank.com 
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบท่ีกําหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดและชัดเจน โดยธนาคาร     

ได้จดัส่งมายงัผู้ ถือหุ้น พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุด้วยแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบ 6   
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.   เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดยีน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ ถือหุ้นสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของ
ธนาคาร www.kasikornbank.com 
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 2.2 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร ให้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการใช้งานระบบประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสาร
แนบ 8 โดยลงทะเบียนยื่นแบบคําร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนบเอกสารยืนยนัตวัตน หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ

พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนมายังธนาคารล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยใช้ซองบริการธุรกิจตอบรับท่ีแนบ เพ่ือความเรียบร้อย
ใ น ก า ร เ ต รีย มก าร ประช ุม  ทั ง้ นี  ้ผู้ถ ือหุ้นสามารถเข้าร ับชมการถ ่ายทอดสดการประชมุสามญัผู้ถ ือหุ้น  ได้ที ่ 

https://con.inventech.co.th/KBANK_AGM-TH โดยไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนหรือถามคําถามผ่านช่องทางดงักล่าวได้ 
(หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center โทร. 02-931-9132) 

    กรณีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะขอยกเลิกการมอบฉันทะ โปรดดําเนินการภายในวนัท่ี 5 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น. โดยทํา
หนงัสือแจ้งยกเลิกถึงประธานกรรมการ พร้อมแนบเอกสารยืนยนัตวัตน ส่งไปยงั Shareholder_IR@kasikornbank.com หรือ

ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยงัส่วนนกัลงทนุสมัพนัธ์ ฝ่ายส่ือสารองค์การ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย อาคารราษฎร์บูรณะ ชัน้ 33 
เลขท่ี 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพมหานคร 10140  

 2.3 กรณีผู้ รับมอบฉันทะท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระของธนาคาร ให้ปฏิบัติตามขัน้ตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ตามเอกสารแนบ 8 โดยลงทะเบียนยื่นแบบคําร้องได้ตัง้แต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการ

ประชมุ 
 2.4 ธนาคารจะรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ 20 บาท 
  

ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนนและกตกิาการนับคะแนนเสียง 

ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน 
1.  ประธานท่ีประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
2. ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สามารถลงคะแนนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ 8     
3. ผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วย หรือยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสดุ หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน จะถือว่าอนมุตัิวาระนัน้ ตามท่ีประธานฯ 

เสนอต่อท่ีประชมุ 
4. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนัน้เป็นอนัสิน้สดุ 
 

กตกิาการนับคะแนนเสียง 
1. ให้นบัหน่ึงหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฏหมายกําหนดเป็นอย่างอ่ืน ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนั 

ให้ประธานฯ มีเสียงชีข้าดอีกเสียงหน่ึงต่างหากจากในฐานเป็นผู้ ถือหุ้น 

2.  การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ธนาคารจะนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยการนับคะแนนเสียงเห็นด้วยจะนําคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หกัออกจากจํานวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้ท่ีมาประชมุและท่ีมอบฉนัทะ  

 3.  การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะใช้จํานวนหุ้นของผู้ เข้าร่วม

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ล่าสดุ กรณีผู้ ถือหุ้นออกจากการประชมุในระหว่างการประชุม คะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นจะถูกหัก

ออกจากระบบ 
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ขัน้ตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีประสงค์จะเข้าประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดําเนินการได้ตามขัน้ตอนการยืน่

แบบคําร้องเข้าร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ดงันี ้ 

  ขัน้ตอนการย่ืนแบบคําร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. ยื่นแบบคําร้องเข้าร่วมประชมุผ่าน Web Browser ให้เข้าไปท่ี  https://con.inventech.co.th/KBANK103521R/#/homepage 

หรือสแกน QR Code นี ้เพ่ือเข้าสู่ระบบ                  และดําเนินการตามขัน้ตอนดงัภาพ  

2. สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้ รับมอบฉันทะท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคําร้องจะเปิดให้ดําเนินการตัง้แต่วันท่ี 27 มีนาคม 2566 เวลา 8:30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการ

ประชมุ 

 

การมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของธนาคาร 

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวนัที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชัว่โมง) 

โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบตัิตามคู่มือการใช้งานในระบบ 

 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

02-931-9132 

@inventechconnect 

แจ้งปัญหาการใช้งาน 

1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือบอกกล่าว 

 2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคําร้อง เพื่อทาํรายการ 4 ขัน้ตอน ดังนี ้

3 รออีเมลจากเจ้าหน้าท่ีแจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ  

รหัสผ่านเข้าใช้งาน 

 

** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทาํรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์

  

 

ขัน้ตอนท่ี 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น 

ขัน้ตอนท่ี 2 กรอกข้อมูลสําหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น 

ขัน้ตอนท่ี 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP 

ขัน้ตอนท่ี 4 ทาํรายการสําเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครัง้ 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

@inventechconnect 

ให้บริการระหว่างวนัท่ี 27 มีนาคม – 7 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น. 

(เฉพาะวนัจันทร์-วนัศุกร์) 

 

เอกสารแนบ 8 

หากกรณีผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร สามารถลงทะเบียนยื่นแบบคําร้องผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์    

พร้อมแนบเอกสารยืนยนัตวัตน หรือจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารยืนยนัตวัตน มายงัธนาคารล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ โดยใช้

ซองบริการธุรกิจตอบรับท่ีแนบ เพ่ือความเรียบร้อยในการเตรียมการประชมุ 
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  ขัน้ตอนการติดตัง้ Webex Meetings 

สําหรับระบบปฏิบัตกิาร iOS สําหรับระบบปฏิบัตกิาร Android 

1 เข้า App Store 

2 พิมพ์  Webex  Meetings ท่ีช่องค้นหา 

3 กดปุ่ ม “รับ” เพื่อติดตัง้แอปพลิเคชัน 

4 รอ สักครู่ ระบบทาํการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 

5 เสร็จสิน้ ขัน้ตอนการติดตัง้ จะแสดงไอคอน

แอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

1 เข้า Play Store 

2 พิมพ์  Webex  Meetings ท่ีช่องค้นหา 

3 กดปุ่ ม “ติดตัง้” เพื่อติดตัง้แอปพลิเคชัน 

4 รอ สักครู่ ระบบทาํการดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน 

5 เสร็จสิน้ ขัน้ตอนการติดตัง้ จะแสดง

ไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

ขัน้ตอนการลงทะเบยีนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

1 คลิกลิงก์ URL สําหรับเข้าห้องประชุมท่ีได้รับจากอีเมล 

2 นําอีเมล และ รหัสผ่าน มากรอกหรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

3 กดปุ่ ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม 

4 กดปุ่ ม “เข้าร่วมประชุม” 

7 กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application  Webex  

Meetings  ดังนี ้

7.1 กรอกช่ือผู้ใช้งาน ในช่อง Name และอีเมล ในช่อง Email Address 

 ให้ตรงกับข้อมูลท่ีทาํการยื่นแบบคําร้อง 

 7.2 กด “Next” 

6 

8 กดปุ่ ม “Join” เพื่อรับชมการประชุมถ่ายทอดสด 

 

6 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/Tablet/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชมถ่ายทอดสด

ผ่าน Application  Webex  Meetings  ดังนี ้

6.2 กดปุ่ ม “OK” 

6.1 กรอกช่ือผู้ใช้งาน ในช่อง Name และอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับข้อมูล 

ท่ีทาํการยื่นแบบคําร้อง 

7 กดปุ่ ม “อนุญาต” เพ่ือเป็นการเปิดสิทธิการเข้าถึงไมโครโฟน 

8 กดปุ่ ม “Join” เพ่ือรับชมการประชุมถ่ายทอดสด 

สําหรับการใช้งานผ่าน PC/Laptop ไม่ต้องทําการติดตัง้ Application ส่วนการใช้งานผ่าน Mobile/Tablet/iPad มขีัน้ตอนการติดตัง้ ดงันี ้

5 กดปุ่ ม “รับชมการประชุม” 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กดปุ่ ม “Open Webex” ท่ีแสดงบนหน้าจอ 
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กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรณีใช้งานผ่าน Mobile/Tablet/iPad 

1 กดปุ่ ม “Continue” ท่ีเมนู “Multimedia Viewer” 

2 กรอกอีเมลและรหัสผ่านท่ีได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP  

3 กดปุ่ ม “เข้าสู่ระบบ” 

5 เลือกระเบียบวาระการประชุมท่ีบริษัทกําหนด 

 

7 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์ 

8 ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุด 

ท่ีได้ทาํการเลือกลงคะแนน 

1 กดท่ีเมนู “Participants” หรือสัญลักษณ์ 

กดท่ีเมนู “Chat” และเลือกท่ีข้อความจาก 

Inventech Connect (กรณีเป็น Android)  

หรือ กดท่ีเมนู “Chat” หรือสัญลักษณ์           

(กรณีเป็น iOS) 

2 

3 กดลิงก์ “ลงคะแนนและถามคําถาม” 

4 กดปุ่ ม “Continue” 

5 กรอกอีเมลและรหัสผ่านท่ีได้รับจากอีเมล  

หรือขอรหัส OTP  

 6 กดปุ่ ม “เข้าสู่ระบบ” 

7 
เลือกระเบียบวาระการประชุมท่ีบริษัทกําหนด

 
8 

กดปุ่ ม “ลงคะแนน” 

 
9 

เลือกลงคะแนนตามความประสงค์ 

 
10 

ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุด 

ท่ีได้ทาํการเลือกลงคะแนน 

 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการ

ไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนําไปรวมกับคะแนนเสียงท่ีการประชุมกําหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียง

ลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 

6 กดปุ่ ม “ลงคะแนน” 

ขัน้ตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

4 กดปุ่ ม “เข้าใช้งาน” 

กดปุ่ ม “เข้าใช้งาน” 

 

11 

ขัน้ตอนการถามคําถามผ่านระบบ Inventech Connect 

เลือกระเบียบวาระการประชุมท่ีบริษัทกําหนด 

 

พิมพ์คําถาม และกด “ส่งคําถาม” 
1 

การถามผ่านภาพและเสียง 2 
กดปุ่ ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”  
กดปุ่ ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว 
รอเจ้าหน้าท่ีจัดลําดับคิวในการถามคําถามก่อนท่ีท่านจะสามารถ 

เปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป 

กดปุ่ ม “คําถาม”  
การสอบถามคําถาม 
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*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยูกับระบบอินเทอรเน็ตท่ีรองรับ 
ของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ กรุณาใชอุปกรณ และ/หรือโปรแกรมดังตอไปนี้ 
ในการใชงานระบบ 
 1. ความเร็วของอินเทอรเน็ตท่ีแนะนำ 
     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอรเน็ตท่ี 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอรเน็ตท่ีแนะนำ) 
     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอรเน็ตท่ี 1.0 Mbps 
     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอรเน็ตท่ี 0.5 Mbps 
 2. อุปกรณท่ีสามารถใชงานได 
     - โทรศัพทเคล่ือนท่ี/อุปกรณแท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android 
     - เครื่องคอมพิวเตอร/เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 
 3. อินเทอรเน็ตเบราวเซอร Chrome (เบราวเซอรท่ีแนะนำ) / Safari / Microsoft Edge  
** โดยระบบไมรองรับ Internet Explorer 
 

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คูมือการใชงาน e-Request คูมือการใชงาน e-Voting 
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ผังแสดงขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Meeting) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบและ 
อนมุตัิเอกสารแบบคําร้อง ไม่ผ่านการอนมุตัิ 

ผ่านการอนมุตั ิ

ดาํ
เนิ

น
กา

รก่
อน

วัน
ป

ระ
ชุม

 
ดาํ

เนิ
น

กา
ร 

ณ
 วั

น
ป

ระ
ชุม

 

หมายเหต ุ

1. กรณีรวมบัญชี/เปล่ียนบัญชี 

 - กรณียื่นแบบคําร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศพัท์เดียวกนัระบบจะรวมบญัชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งาน

มีมากกว่า 1 บญัชี สามารถกดปุ่ ม "เปลี่ยนบญัชี" เพ่ือเข้าไปใช้งานบญัชีอ่ืน โดยบญัชีก่อนหน้าจะยงัถกูนับเป็นฐานในการ

ประชมุ 

2. กรณีออกจากการประชุม 

 - ผู้ เข้าร่วมประชมุสามารถกดปุ่ ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชมุ" คะแนนเสียงจะถกูนําออกจากฐานคะแนนในทกุวาระที่ยงั

ไม่ได้ดําเนินการ 

ผู้ ถือหุ้นสแกน QR Code จากขัน้ตอนการยื่นแบบคําร้องเข้าร่วมประชมุ 

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

หรือเข้าไปท่ีเว็บไซต์ https://con.inventech.co.th/KBANK103521R/#/homepage 

 

กรอกข้อมลูยื่นแบบคําร้อง 

ผ่านระบบ e-Request 

ส่งแบบคําร้อง 

แก้ไขและส่งเอกสาร 
เพ่ิมเติม 

ระบบแจ้งอีเมล “การอนมุตัิแบบคําร้อง”  

โดยจะได้รับรหสัผ่านและลิงก์  

สําหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

กดลิงก์ “ลงทะเบียน”  

เพ่ือเข้าร่วมประชมุผ่านระบบ e-Voting 

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง  

* ขัน้ตอนนีจ้ํานวนหุ้นจะถกูนบัเป็นองค์ประชมุ 

ระบบแจ้งอีเมล  

“ตอบกลบัแบบคําร้องและและกาํลงัดาํเนินการ” 

ระบบแจ้งอีเมล  
“ปฏิเสธแบบคําร้อง” 
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ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

“ข้อ 10. ทว ิ กรรมการนัน้ ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการ ดงัต่อไปนี ้

(1) การเลือกตัง้กรรมการจะกําหนดให้เลือกเป็นรายบคุคลหรือเลือกเป็นชดุก็ได้ 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงหน่ึงคะแนนสําหรับหุ้นๆ หน่ึงท่ีตนถือในการเลือกกรรมการหน่ึงคน 

(3) ให้ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่นัน้ออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ 

(4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสงูสดุ และผู้ ท่ีได้คะแนนรองตามลําดบัลงมา (ในกรณีเลือกเป็นชุด) ในการเลือกกรรมการ
แต่ไม่เกินจํานวนตําแหน่งท่ีเลือกตัง้คราวนัน้เป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

(5) ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากนัสําหรับบุคคลสดุท้าย ให้ประธานของท่ีประชมุลงคะแนนเสียงชีข้าด 

 ข้อ 20.  การประชุมใหญ่สามัญให้มีปีละครัง้ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีทํางบดุลงวดสิน้ปีท่ีกําหนดไว้ใน
ข้อบงัคบั ข้อ 31 ส่วนการประชมุวิสามญันัน้เมื่อคณะกรรมการเห็นจําเป็นหรือสมควรจะเรียกประชมุเมื่อใดก็ได้   

 ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้
ทัง้หมดจะเข้าชื่อกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ ในหนงัสือขอให้เรียกประชุมต้อง
ระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 45 วัน   
นบัแต่วนัท่ีได้ร้บหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าชื่อกัน 
หรือผู้ ถือหุ้ นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลา       
ตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิดจาก
การจดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 22 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก       
การจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 ข้อ 21.  การเรียกประชมุทัง้สามญัและวสิามญัให้บอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนั พร้อมทัง้แจ้งข้อประชมุไปด้วย 
  คําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ดังกล่าวข้างต้นนัน้ ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยฉบับหน่ึง

ติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสามวนัและก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนัด้วย หนงัสือพิมพ์ดงักล่าวต้องเป็นหนงัสือพิมพ์ท่ีตีพิมพ์จําหน่ายในท้องท่ี
อนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท 

 ข้อ 22.  ในการประชุมใดๆ ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้ นโดยตนเอง หรือโดยผู้ รับมอบฉันทะอยู่ประชุมเป็นจํานวนถึง 25 คน            
และมจีํานวนหุ้นนบัรวมได้ถึงหน่ึงในสามของจํานวนหุ้นทัง้หมด ก็มิให้ถือเป็นองค์ประชมุเว้นแต่ท่ีจะกล่าวในข้อ 23 

 ข้อ 22..ทวิ ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะทําใบมอบฉันทะตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนกําหนดในการเข้าประชุมและออกเสียง
แทนตนได้คราวละไม่เกิน 1 ใบ และผู้ รับมอบฉันทะเพ่ือการดงักล่าวนัน้ จะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านัน้ ไม่ว่าผู้ ถือหุ้นนัน้จะถือหุ้นของบริษัท
มากน้อยเพียงใดก็ตาม  

 ข้อ 23.  ในการประชุมใดๆ เมื่อล่วงเวลานดัไปถึงหน่ึงชัว่โมงแล้วจํานวนผู้ ถือหุ้นยังไม่ครบองค์ประชุม ถ้าเป็นการประชุม
วิสามัญท่ีผู้ ถือหุ้นขอให้เรียกก็ให้เลิกประชุมเสีย แต่ถ้าเป็นการประชุมท่ีคณะกรรมการเรียกเองก็ให้นัดใหม่อีกครัง้หน่ึงโดยให้ส่งหนังสือ     
นดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ การประชมุท่ีนดัใหม่นี ้แม้จะมีผู้ ถือหุ้นมามากน้อยเท่าใดก็นบัเป็นองค์ประชมุได้ 

 ข้อ 24.  การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้ นหน่ึงเป็นเสียงหน่ึง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน        
ให้ประธานมีเสียงชีข้าดอีกเสียงหน่ึงต่างหากจากในฐานเป็นผู้ ถือหุ้น 

 ข้อ 25.  การลงคะแนนลับ อาจจะทําได้เมื่อผู้ ถือหุ้นอย่างน้อย 5 คนร้องขอ เมื่อมีการร้องขอและท่ีประชุมลงมติให้มีการ
ลงคะแนนลบัดงักล่าว ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ กําหนดวธีิการลงคะแนนลบัดงักล่าวนัน้ 
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ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

“ข้อ 10. ทว ิ กรรมการนัน้ ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการ ดงัต่อไปนี ้

(1) การเลือกตัง้กรรมการจะกําหนดให้เลือกเป็นรายบคุคลหรือเลือกเป็นชดุก็ได้ 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงหน่ึงคะแนนสําหรับหุ้นๆ หน่ึงท่ีตนถือในการเลือกกรรมการหน่ึงคน 

(3) ให้ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่นัน้ออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ 

(4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสงูสดุ และผู้ ท่ีได้คะแนนรองตามลําดบัลงมา (ในกรณีเลือกเป็นชุด) ในการเลือกกรรมการ
แต่ไม่เกินจํานวนตําแหน่งท่ีเลือกตัง้คราวนัน้เป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

(5) ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากนัสําหรับบุคคลสดุท้าย ให้ประธานของท่ีประชมุลงคะแนนเสียงชีข้าด 

 ข้อ 20.  การประชุมใหญ่สามัญให้มีปีละครัง้ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีทํางบดุลงวดสิน้ปีท่ีกําหนดไว้ใน
ข้อบงัคบั ข้อ 31 ส่วนการประชมุวิสามญันัน้เมื่อคณะกรรมการเห็นจําเป็นหรือสมควรจะเรียกประชมุเมื่อใดก็ได้   

 ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้
ทัง้หมดจะเข้าชื่อกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ ในหนงัสือขอให้เรียกประชุมต้อง
ระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 45 วัน   
นบัแต่วนัท่ีได้ร้บหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าชื่อกัน 
หรือผู้ ถือหุ้ นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลา       
ตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิดจาก
การจดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 22 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก       
การจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 ข้อ 21.  การเรียกประชมุทัง้สามญัและวสิามญัให้บอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนั พร้อมทัง้แจ้งข้อประชมุไปด้วย 
  คําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ดังกล่าวข้างต้นนัน้ ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยฉบับหน่ึง

ติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสามวนัและก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนัด้วย หนงัสือพิมพ์ดงักล่าวต้องเป็นหนงัสือพิมพ์ท่ีตีพิมพ์จําหน่ายในท้องท่ี
อนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท 

 ข้อ 22.  ในการประชุมใดๆ ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้ นโดยตนเอง หรือโดยผู้ รับมอบฉันทะอยู่ประชุมเป็นจํานวนถึง 25 คน            
และมจีํานวนหุ้นนบัรวมได้ถึงหน่ึงในสามของจํานวนหุ้นทัง้หมด ก็มิให้ถือเป็นองค์ประชมุเว้นแต่ท่ีจะกล่าวในข้อ 23 

 ข้อ 22..ทวิ ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะทําใบมอบฉันทะตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนกําหนดในการเข้าประชุมและออกเสียง
แทนตนได้คราวละไม่เกิน 1 ใบ และผู้ รับมอบฉันทะเพ่ือการดงักล่าวนัน้ จะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านัน้ ไม่ว่าผู้ ถือหุ้นนัน้จะถือหุ้นของบริษัท
มากน้อยเพียงใดก็ตาม  

 ข้อ 23.  ในการประชุมใดๆ เมื่อล่วงเวลานดัไปถึงหน่ึงชัว่โมงแล้วจํานวนผู้ ถือหุ้นยังไม่ครบองค์ประชุม ถ้าเป็นการประชุม
วิสามัญท่ีผู้ ถือหุ้นขอให้เรียกก็ให้เลิกประชุมเสีย แต่ถ้าเป็นการประชุมท่ีคณะกรรมการเรียกเองก็ให้นัดใหม่อีกครัง้หน่ึงโดยให้ส่งหนังสือ     
นดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ การประชมุท่ีนดัใหม่นี ้แม้จะมีผู้ ถือหุ้นมามากน้อยเท่าใดก็นบัเป็นองค์ประชมุได้ 

 ข้อ 24.  การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้ นหน่ึงเป็นเสียงหน่ึง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน        
ให้ประธานมีเสียงชีข้าดอีกเสียงหน่ึงต่างหากจากในฐานเป็นผู้ ถือหุ้น 

 ข้อ 25.  การลงคะแนนลับ อาจจะทําได้เมื่อผู้ ถือหุ้นอย่างน้อย 5 คนร้องขอ เมื่อมีการร้องขอและท่ีประชุมลงมติให้มีการ
ลงคะแนนลบัดงักล่าว ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ กําหนดวธีิการลงคะแนนลบัดงักล่าวนัน้ 
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ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

“ข้อ 10. ทว ิ กรรมการนัน้ ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการ ดงัต่อไปนี ้

(1) การเลือกตัง้กรรมการจะกําหนดให้เลือกเป็นรายบคุคลหรือเลือกเป็นชดุก็ได้ 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงหน่ึงคะแนนสําหรับหุ้นๆ หน่ึงท่ีตนถือในการเลือกกรรมการหน่ึงคน 

(3) ให้ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่นัน้ออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ 

(4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสงูสดุ และผู้ ท่ีได้คะแนนรองตามลําดบัลงมา (ในกรณีเลือกเป็นชุด) ในการเลือกกรรมการ
แต่ไม่เกินจํานวนตําแหน่งท่ีเลือกตัง้คราวนัน้เป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

(5) ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากนัสําหรับบุคคลสดุท้าย ให้ประธานของท่ีประชมุลงคะแนนเสียงชีข้าด 

 ข้อ 20.  การประชุมใหญ่สามัญให้มีปีละครัง้ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีทํางบดุลงวดสิน้ปีท่ีกําหนดไว้ใน
ข้อบงัคบั ข้อ 31 ส่วนการประชมุวิสามญันัน้เมื่อคณะกรรมการเห็นจําเป็นหรือสมควรจะเรียกประชมุเมื่อใดก็ได้   

 ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้
ทัง้หมดจะเข้าชื่อกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ ในหนงัสือขอให้เรียกประชุมต้อง
ระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 45 วัน   
นบัแต่วนัท่ีได้ร้บหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าชื่อกัน 
หรือผู้ ถือหุ้ นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลา       
ตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิดจาก
การจดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 22 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก       
การจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 ข้อ 21.  การเรียกประชมุทัง้สามญัและวสิามญัให้บอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนั พร้อมทัง้แจ้งข้อประชมุไปด้วย 
  คําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ดังกล่าวข้างต้นนัน้ ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยฉบับหน่ึง

ติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสามวนัและก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนัด้วย หนงัสือพิมพ์ดงักล่าวต้องเป็นหนงัสือพิมพ์ท่ีตีพิมพ์จําหน่ายในท้องท่ี
อนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท 

 ข้อ 22.  ในการประชุมใดๆ ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้ นโดยตนเอง หรือโดยผู้ รับมอบฉันทะอยู่ประชุมเป็นจํานวนถึง 25 คน            
และมจีํานวนหุ้นนบัรวมได้ถึงหน่ึงในสามของจํานวนหุ้นทัง้หมด ก็มิให้ถือเป็นองค์ประชมุเว้นแต่ท่ีจะกล่าวในข้อ 23 

 ข้อ 22..ทวิ ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะทําใบมอบฉันทะตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนกําหนดในการเข้าประชุมและออกเสียง
แทนตนได้คราวละไม่เกิน 1 ใบ และผู้ รับมอบฉันทะเพ่ือการดงักล่าวนัน้ จะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านัน้ ไม่ว่าผู้ ถือหุ้นนัน้จะถือหุ้นของบริษัท
มากน้อยเพียงใดก็ตาม  

 ข้อ 23.  ในการประชุมใดๆ เมื่อล่วงเวลานดัไปถึงหน่ึงชัว่โมงแล้วจํานวนผู้ ถือหุ้นยังไม่ครบองค์ประชุม ถ้าเป็นการประชุม
วิสามัญท่ีผู้ ถือหุ้นขอให้เรียกก็ให้เลิกประชุมเสีย แต่ถ้าเป็นการประชุมท่ีคณะกรรมการเรียกเองก็ให้นัดใหม่อีกครัง้หน่ึงโดยให้ส่งหนังสือ     
นดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ การประชมุท่ีนดัใหมนี่ ้แม้จะมีผู้ ถือหุ้นมามากน้อยเท่าใดก็นบัเป็นองค์ประชมุได้ 

 ข้อ 24.  การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้ นหน่ึงเป็นเสียงหน่ึง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน        
ให้ประธานมีเสียงชีข้าดอีกเสียงหน่ึงต่างหากจากในฐานเป็นผู้ ถือหุ้น 

 ข้อ 25.  การลงคะแนนลับ อาจจะทําได้เมื่อผู้ ถือหุ้นอย่างน้อย 5 คนร้องขอ เมื่อมีการร้องขอและท่ีประชุมลงมติให้มีการ
ลงคะแนนลบัดงักล่าว ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ กําหนดวิธีการลงคะแนนลบัดงักล่าวนัน้ 
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 ข้อ 26.  โดยปกติให้ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือ   
ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ  

 ข้อ 27.  ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนัน้ และประธานอาจจะเชิญ
ให้ออกนอกท่ีประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการไม่อยู่ในบงัคบัของข้อนี ้

 ข้อ 28.  กิจการซึง่ท่ีประชมุสามญัจะพึงกระทํามดีงันี ้

(1) กรรมการเสนอรายงานต่อท่ีประชมุแสดงว่าภายในรอบปีซึ่งพิจารณากันอยู่ การงานของบริษัทได้จดัทําไปเป็น
ประการใด 

(2) อนมุตัิบญัชงีบดลุ 

(3) ปรึกษาหารือเร่ืองเงินปันผลและทนุสํารอง 

(4) เลือกตัง้กรรมการแทนผู้ ท่ีต้องออกตามวาระ 

(5) ตัง้และกําหนดสินจ้างผู้สอบบญัชี 

(6) ปรึกษากิจการอ่ืนๆ หากประธานของท่ีประชมุเห็นสมควร” 

    ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดขู้อบงัคบัของธนาคารฉบบัเต็มได้จากเว็บไซต์ของธนาคารท่ี www.kasikornbank.com   
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การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) สาํหรับการประชุมผู้ถือหุ้น  

 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ( “ธนาคาร” ) ให้ความสําคญัและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตวัและรักษาความปลอดภยัของข้อมลู

ส่วนบคุคลของท่านในฐานะผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบอํานาจ หรือผู้ รับมอบฉนัทะ โดยได้กําหนดนโยบาย ระเบียบ และหลกัเกณฑ์ต่างๆ ในการ

ดําเนินงานของธนาคารด้วยมาตรการท่ีเข้มงวดในการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูส่วนบคุคล เพ่ือให้ท่านได้มัน่ใจว่าข้อมลูส่วนบคุคล

ของท่านท่ีธนาคารได้รับจะถกูนําไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถกูต้องตามกฎหมาย 

 ธนาคารขอแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลได้ทราบถึงวตัถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ

เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูส่วนบคุคล ดงัตอ่ไปนี ้

“ข้อมลูส่วนบคุคล”  หมายถงึ ข้อมลูท่ีทําให้สามารถระบตุวัตนของท่านได้ ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อม 

1. ข้อมูลส่วนบคุคลที่ธนาคารเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย 

 ธนาคารมีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน เพ่ือประโยชน์ในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น และการเข้าร่วม

ประชมุผู้ ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ นามสกลุ อาย ุวนัเดือนปีเกิด เลขประจําตวัประชาชน เลขหนงัสือเดินทาง เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี เลขทะเบียน

ผู้ ถือหลักทรัพย์ เลขท่ีบัญชีเงินฝาก ข้อมูลการติดต่อ เช่น ท่ีอยู่อาศัย สถานท่ีทํางาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล 

หมายเลขไอพี (IP Address) ข้อมูลการบันทึกเสียง ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และข้อมูลอ่ืนใดท่ีถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้

กฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล  

 ธนาคารจําเป็นต้องขอให้ส่งภาพถ่าย และ/หรือสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของท่านเพ่ือใช้ในการยืนยนัตวัตน ซึง่ข้อมลู

ในบัตรประจําตัวประชาชนอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อน เช่น ศาสนา ปรากฎอยู่ และโดยท่ีธนาคารไม่มีเจตนาในการเก็บ

รวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลท่ีละเอียดอ่อนจากท่าน จึงขอความร่วมมือจากท่านปิดทึบข้อมลูในส่วนนัน้ก่อนให้ภาพถ่าย และ/หรือสําเนา

บตัรประจําตวัประชาชนแก่ธนาคาร 

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคล 

ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าท่ีจําเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบ              

ด้วยกฎหมาย หรือมีฐานทางกฎหมายรองรับ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎหมาย (Legal Obligation)  เช่น การเรียกประชมุและ

การดําเนินการประชุมผู้ ถือหุ้น การยืนยนัตวัตน การจดัส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้อง และการดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น 

พระราชบัญญัติมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง หรือการดําเนินงาน           

ท่ีจําเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของธนาคาร หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน (Legitimate Interest) เช่น การจัดทํา

รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น การถ่ายทอดภาพและเสียงสําหรับการประชมุ การบนัทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวการประชมุเพ่ือใช้เป็น

หลักฐานของการประชุม การประชาสัมพันธ์ทางส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย รวมถึงเพ่ือการอ่ืนใดท่ี

จําเป็นโดยคํานึงถึงสิทธิขัน้พืน้ฐานในข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน และไม่เกินขอบเขตท่ีท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตสุมผล 

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

ธนาคารจะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง และ/หรืออาจเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลท่ีได้รับ

จากนายทะเบียนหลกัทรัพย์ เช่น บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เฉพาะในกรณีท่ีมีความจําเป็นด้วยวิธีการตามท่ี

กฎหมายกําหนด  

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคล 

 ธนาคารอาจเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกํากับดูแล และบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน   

ท่ีเก่ียวข้องภายใต้วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดในนโยบายการคุ้มครองข้อมลูฉบับนี ้เช่น กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ศาล ผู้ประมวลผล

ข้อมลู ผู้ ให้บริการภายนอก ผู้มีอํานาจตามกฎหมาย เป็นต้น ทัง้นี ้ธนาคารจะดแูลให้บคุคลหรือหน่วยงานท่ีเป็นผู้ รับข้อมลูดงักล่าวเก็บ

รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่านตามขอบเขตและวตัถปุระสงค์ต่างๆ ท่ีกําหนดในนโยบายฉบบันี ้
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การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) สาํหรับการประชุมผู้ถือหุ้น  

 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ( “ธนาคาร” ) ให้ความสําคญัและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตวัและรักษาความปลอดภยัของข้อมลู

ส่วนบคุคลของท่านในฐานะผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบอํานาจ หรือผู้ รับมอบฉนัทะ โดยได้กําหนดนโยบาย ระเบียบ และหลกัเกณฑ์ต่างๆ ในการ

ดําเนินงานของธนาคารด้วยมาตรการท่ีเข้มงวดในการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูส่วนบคุคล เพ่ือให้ท่านได้มัน่ใจว่าข้อมลูส่วนบคุคล

ของท่านท่ีธนาคารได้รับจะถกูนําไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถกูต้องตามกฎหมาย 

 ธนาคารขอแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลได้ทราบถึงวตัถปุระสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ

เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูส่วนบคุคล ดงัตอ่ไปนี ้

“ข้อมลูส่วนบคุคล”  หมายถงึ ข้อมลูท่ีทําให้สามารถระบตุวัตนของท่านได้ ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อม 

1. ข้อมูลส่วนบคุคลที่ธนาคารเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย 

 ธนาคารมีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน เพ่ือประโยชน์ในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น และการเข้าร่วม

ประชมุผู้ ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ นามสกลุ อาย ุวนัเดือนปีเกิด เลขประจําตวัประชาชน เลขหนงัสือเดินทาง เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี เลขทะเบียน

ผู้ ถือหลักทรัพย์ เลขท่ีบัญชีเงินฝาก ข้อมูลการติดต่อ เช่น ท่ีอยู่อาศัย สถานท่ีทํางาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล 

หมายเลขไอพี (IP Address) ข้อมูลการบันทึกเสียง ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และข้อมูลอ่ืนใดท่ีถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้

กฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล  

 ธนาคารจําเป็นต้องขอให้ส่งภาพถ่าย และ/หรือสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของท่านเพ่ือใช้ในการยืนยนัตวัตน ซึง่ข้อมลู

ในบัตรประจําตัวประชาชนอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อน เช่น ศาสนา ปรากฎอยู่ และโดยท่ีธนาคารไม่มีเจตนาในการเก็บ

รวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลท่ีละเอียดอ่อนจากท่าน จึงขอความร่วมมือจากท่านปิดทึบข้อมลูในส่วนนัน้ก่อนให้ภาพถ่าย และ/หรือสําเนา

บตัรประจําตวัประชาชนแก่ธนาคาร 

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคล 

ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าท่ีจําเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบ              

ด้วยกฎหมาย หรือมีฐานทางกฎหมายรองรับ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎหมาย (Legal Obligation)  เช่น การเรียกประชมุและ

การดําเนินการประชุมผู้ ถือหุ้น การยืนยนัตวัตน การจดัส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้อง และการดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น 

พระราชบัญญัติมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง หรือการดําเนินงาน           

ท่ีจําเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของธนาคาร หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน (Legitimate Interest) เช่น การจัดทํา

รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น การถ่ายทอดภาพและเสียงสําหรับการประชมุ การบนัทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวการประชมุเพ่ือใช้เป็น

หลักฐานของการประชุม การประชาสัมพันธ์ทางส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย รวมถึงเพ่ือการอ่ืนใดท่ี

จําเป็นโดยคํานึงถึงสิทธิขัน้พืน้ฐานในข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน และไม่เกินขอบเขตท่ีท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตสุมผล 

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

ธนาคารจะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง และ/หรืออาจเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลท่ีได้รับ

จากนายทะเบียนหลกัทรัพย์ เช่น บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เฉพาะในกรณีท่ีมีความจําเป็นด้วยวิธีการตามท่ี

กฎหมายกําหนด  

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคล 

 ธนาคารอาจเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกํากับดูแล และบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน   

ท่ีเก่ียวข้องภายใต้วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดในนโยบายการคุ้มครองข้อมลูฉบับนี ้เช่น กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ศาล ผู้ประมวลผล

ข้อมลู ผู้ ให้บริการภายนอก ผู้มีอํานาจตามกฎหมาย เป็นต้น ทัง้นี ้ธนาคารจะดแูลให้บคุคลหรือหน่วยงานท่ีเป็นผู้ รับข้อมลูดงักล่าวเก็บ

รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่านตามขอบเขตและวตัถปุระสงค์ต่างๆ ท่ีกําหนดในนโยบายฉบบันี ้
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5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบคุคลของท่าน 

ธนาคารจะเก็บรักษาข้อมลูส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาท่ีจําเป็นในระหว่างท่ีท่านเป็นผู้ ถือหุ้นของธนาคาร หรือ

ตลอดระยะเวลาท่ีจําเป็นเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีเก่ียวข้องซึ่งอาจจําเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนัน้หากมีกฎหมาย

กําหนดหรืออนุญาตไว้เป็นระยะเวลาไมเ่กิน 10 ปี ทัง้นี ้ธนาคารจะมีการดําเนินการในขัน้ตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือลบหรือทําลายข้อมลูส่วน

บคุคล หรือทําให้เป็นข้อมลูท่ีไม่สามารถระบถุึงตวัตนของท่านได้เมื่อหมดความจําเป็นหรือสิน้สดุระยะเวลาดงักล่าว 

6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 ธนาคารจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และ

มาตรการเชิงบริหารจดัการ (Organizational Measure) เพ่ือรักษาความมัน่คงปลอดภยัในการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม 

และเพ่ือป้องกันการละเมิดข้อมลูส่วนบุคคล ธนาคารได้กําหนดนโยบาย ระเบียบ และหลกัเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล เช่น 

มาตรฐานความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการเพ่ือป้องกนัไม่ให้ผู้ รับข้อมลูไปจากธนาคารใช้หรือเปิดเผยข้อมลู

นอกวตัถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอํานาจหรือโดยไม่ชอบ ธนาคารได้มีการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเป็นระยะๆ 

ตามความจําเป็นและเหมาะสม............................................................................................................................................... 

 นอกจากนี ้ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้าง ผู้ รับจ้าง ตวัแทน ท่ีปรึกษา และผู้ รับข้อมลูจากธนาคารมีหน้าท่ีต้องรักษาความลบั

ข้อมลูส่วนบคุคลตามมาตรการรักษาความลบัท่ีธนาคารกําหนด 

7. สิทธขิองท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบคุคล 

 สิทธิของท่านเป็นสิทธิตามกฎหมาย อาทิ สิทธิขอถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงข้อมลู สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล สิทธิขอ

คดัค้าน สิทธิขอให้ลบหรือทําลายข้อมลู  สิทธิขอให้ระงบัการใช้ข้อมลู  สิทธิขอให้แก้ไขข้อมลู สิทธิร้องเรียน โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิ

ต่างๆ ได้ ภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมายและท่ีกําหนดไว้ในขณะนีห้รือท่ีจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคตตลอดจนหลักเกณฑ์ตามท่ี

ธนาคารกําหนดขึน้ ในกรณีท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถูกจํากัดความสามารถในการทํานิติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถ 

ขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและมารดา ผู้ใช้อํานาจปกครอง หรือมีผู้ อํานาจกระทําการแทน เป็นผู้แจ้งความประสงค์........................................ 

               การใช้สิทธิของท่านข้างต้น อาจถูกจํากัดภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และบางกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นท่ีธนาคารอาจปฏิเสธ

หรือไม่สามารถดําเนินการตามคําขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคําสัง่ศาล เพ่ือประโยชน์สาธารณะ   

การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน เป็นต้น หากธนาคารปฏิเสธคําขอข้างต้น ธนาคารจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธ    

ให้ท่านทราบ 

8. วิธีการการติดต่อธนาคาร และ/หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

 หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเก่ียวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูล      

ส่วนบคุคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิ ท่านสามารถตดิต่อธนาคาร และ/หรือเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล ผ่านช่องทางดงันี ้

• K-Contact Center  

โทร 02-8888888 

• เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล  

อีเมล: DataProtectionOfficer@kasikornbank.com 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย เลขท่ี 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ 

กรุงเทพมหานคร 10140 
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