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ที� ฝลบ./นล. ����/���� � มิถุนายน ���� 

เรื�อง ขอเชิญประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี   

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

เอกสารแนบ 1. การจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี ���� 

2. ประวติักรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระและไดรั้บการเสนอชื�อกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง 

3. ประวติับุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

4. ค่าตอบแทนกรรมการปี ���� 

5. การแต่งตั�งผูส้อบบญัชีประจาํปี ���� และการกาํหนดจาํนวนเงินคา่สอบบญัชี 

6. คาํชี�แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลกัฐานแสดงตนเขา้ร่วมประชุมในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ 

�. ขอ้บงัคบัของธนาคาร (เฉพาะที�เกี�ยวกบัการประชุมผูถื้อหุน้) 
8. แผนที�แสดงที�ตั�งธนาคาร 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1. สรุปขอ้มูลทางการเงินจากรายงานประจาํปี ���� 

 2. หนงัสือเรื�องการมอบฉนัทะในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี และขอ้มูลกรรมการเพื�อพิจารณา
กรณีที�มีการมอบฉนัทะ 

 3. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบแจง้การประชุม และเอกสารที�ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งนาํมาในวนัประชุม 

ดว้ยคณะกรรมการธนาคารไดมี้มติใหเ้รียกประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี ครั� งที� �� ในวนัที� �� กรกฎาคม ���� 
เวลา ��.�� น. ณ สาํนกังานใหญ่ ชั�นที� �� - �� เลขที� ��� ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื�อพจิารณา
ระเบียบวาระดงัต่อไปนี�  

(1) รับทราบรายงานกิจการประจาํปี ���� ตามรายงานประจาํปี 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล – เพื�อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ �� ซึ� งกาํหนดให้ที�ประชุม
ผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี�ยวกบัการที�ไดป้ฏิบติัไปในรอบ � ปี
ที�ผา่นมา พร้อมทั�งความคิดเห็นที�จะดาํเนินงานต่อไป  
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจาํปี ���� ซึ�งรายงานผลการดาํเนินงานของ
ธนาคาร และการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัที�เกิดขึ�นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รับทราบ 

(2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี ���� 

วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล – เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบถึงผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปี ���� 
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี ���� ใหผู้ถื้อหุน้
รับทราบ 
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(3) พิจารณาอนุมติังบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ���� 

วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล – เพื�อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� และที�
แกไ้ขเพิ�มเติม มาตรา ��� และขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ �� ซึ�งกาํหนดใหธ้นาคารตอ้งจดัใหมี้การทาํ
งบการเงิน ณ วนัสิ�นสุดของรอบปีบญัชีของธนาคาร เสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีเพื�อ
พิจารณาอนุมติั   
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินสาํหรับปี สิ�นสุด
วนัที� �� ธนัวาคม ���� ซึ� งแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของธนาคารในปี ���� ที�ผ่านมา  
ทั� งนี�  งบการเงินดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ 
สอบบญัชี จาํกดั และไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

(4) พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานประจาํปี ����  และรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาล  
วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล – เพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ �� ซึ�งกาํหนดใหที้�ประชุม 

ผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไร และขอ้ �� ซึ�งกาํหนดใหค้ณะกรรมการ
รายงานการอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ 

ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรจากผล
การดาํเนินงานประจาํปี ����  และรับทราบรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดงันี�  

�) จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมายรวมจาํนวน �,���,���,��� บาท โดยสาํหรับงวดมกราคม - 
มิถุนายน ���� จดัสรรจาํนวน ���,���,��� บาท (ซึ�งไดมี้การดาํเนินการแลว้ตามงบการเงิน สาํหรับปี
สิ�นสุด �� ธนัวาคม ����) และสาํหรับงวดกรกฎาคม - ธนัวาคม ���� จาํนวน ���,���,��� บาท 
(ซึ�งไดมี้การดาํเนินการแลว้ตามงบการเงินสิ�นสุด ณ วนัที� �� มีนาคม ����) 

�) จดัสรรเป็นสาํรองทั�วไปจาํนวน �,���,���,��� บาท โดยไดด้าํเนินการแลว้ในงวดมกราคม - 
มิถุนายน ����) 

�) จดัสรรเพื�อจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี ���� ในอตัราหุน้ละ �.�� บาท รวม
เป็นเงินทั�งสิ�น ��,���,���,��� บาท คิดเป็นอตัราส่วนเงินปันผลตอ่กาํไรสุทธิร้อยละ ��.�� โดยเป็น
เงินปันผลที�จ่ายจากกาํไรสะสมซึ�งไดเ้สียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ ��  ซึ� งธนาคารไดจ่้าย 
เงินปันผลจาํนวนดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุน้ครบถว้นแลว้ โดยจ่ายเป็นเงินปันผลระหวา่งกาล ครั� งแรก 
ในอตัราหุน้ละ �.�� บาท คิดเป็นเงินรวมทั�งสิ�น �,���,���,��� บาท เมื�อวนัที� �� กนัยายน ���� และ
จ่ายเป็นเงินปันผลระหวา่งกาล ครั� งที� � ในอตัราหุน้ละ �.�� บาท คิดเป็นเงินรวมทั�งสิ�น �,���,���,��� 
บาท เมื�อวนัที� ��  เมษายน ����  ทั�งนี�  การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ครั� งที� � เป็นไปเพื�อลดผลกระทบ
ต่อสิทธิในการรับเงินปันผลประจาํปี ���� ของผูถื้อหุน้จากการเลื�อนการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 
เมื�อวนัที� �� เมษายน ����  ดงันั�น ธนาคารจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 
���� เพิ�มเติมอีก 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ �) 
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(5) พิจารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล – เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� และที�
แกไ้ขเพิ�มเติม มาตรา �� และขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ �� ซึ� งกาํหนดให้กรรมการตอ้งออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีในอตัราหนึ� งในสามของจาํนวนกรรมการ
ทั� งหมด ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ���� มีกรรมการที�ครบกาํหนดตอ้งออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระจาํนวน � ท่าน คือ  นายอรุณ จิรชวาลา  นายสิงห์ ตงัทตัสวสัดิ�   นายชาญ โสภณพนิช  
นายอมร จนัทรสมบูรณ์  นายชาติศิริ โสภณพนิช  และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย ์ เนื�องจากนายชาญ 
โสภณพนิช ไดล้าออกจากตาํแหน่งกรรมการแลว้เมื�อวนัที� �� ธนัวาคม ����  จึงคงเหลือกรรมการ
ที�ตอ้งออกตามวาระในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ���� จาํนวน � ท่าน ไดแ้ก่ นายอรุณ 
จิรชวาลา  นายสิงห์ ตงัทตัสวสัดิ�   นายอมร จนัทรสมบูรณ์  นายชาติศิริ โสภณพนิช  และนายทวลีาภ 
ฤทธาภิรมย ์ 
ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาสรรหาบุคคลที�
เหมาะสมเพื�อเสนอเลือกตั�งเป็นกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระตามกระบวนการ
กลั�นกรอง โดยพิจารณาตามนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการสรรหาที�ไดก้าํหนดไว ้และมีความเห็นวา่ 
กรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระทั�ง � ท่าน ไดแ้ก่  นายอรุณ จิรชวาลา  นายสิงห์ ตงัทตัสวสัดิ�   
นายอมร จนัทรสมบูรณ์  นายชาติศิริ โสภณพนิช  และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย ์เป็นบุคคลที�มีคุณสมบติั
ที�เหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดหรือกฎเกณฑข์องหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้นที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของ
ธนาคาร มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทศัน์และทศันคติที�ดีต่อองค์กร ปฏิบัติหน้าที�ด้วยความ
รับผิดชอบ ระมดัระวงั และซื�อสตัยสุ์จริต มีความเตม็ใจ และพร้อมที�จะปฏิบติัหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย
อยา่งเตม็ความสามารถ  ซึ�งที�ผา่นมา ผลการปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะกรรมการไดส้ร้างคุณประโยชน์ให้
ธนาคารเป็นอยา่งมาก ดงัเห็นไดจ้ากผลประกอบการของธนาคาร  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนเห็นควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั�งกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ
ทั�ง � ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ� ง  ทั�งนี�  กรรมการทั�ง � ท่าน ไดรั้บความ
เห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแลว้ 

คณะกรรมการธนาคาร (ไม่รวมกรรมการที�มีส่วนไดเ้สีย) เห็นชอบกบัขอ้เสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั�ง
กรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระทั�ง � ท่าน ไดแ้ก่ นายอรุณ จิรชวาลา  นายสิงห์ ตงัทัตสวสัดิ�   
นายอมร จันทรสมบูรณ์  นายชาติศิริ โสภณพนิช  และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งต่ออีกวาระหนึ�ง  ทั�งนี�  นายอรุณ จิรชวาลา ซึ�งเป็นกรรมการอิสระ สามารถใหค้วามเห็นอยา่ง
เป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้ง  

 อนึ�ง ธนาคารไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื�อบุคคลที�เห็นวา่ มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื�อ
เขา้รับการพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการ ตามหลกัเกณฑที์�ธนาคารกาํหนด ซึ�งเปิดเผยในเวบ็ไซตข์อง
ธนาคาร  ปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื�อบุคคลใดมายงัธนาคาร   
(ขอ้มูลและประวติัของกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ ตามเอกสารแนบ �) 
 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดของวาระที ่7 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 

 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรกฎาคม ���� - หนา้ 22 ของ 31 - 

คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากรอบ
การจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารไดมี้การกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ทั�งนี�  คณะกรรมการธนาคาร
จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนนาํเสนอ และ
ธนาคารไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื�อใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นประจาํในรายงานประจาํปี 

ค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี ���� มี � ลกัษณะ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ย  และเงินบาํเหน็จรางวลัของกรรมการ โดยกรรมการที�เป็นกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะ จะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดยอ่ยที�มีอตัราสูงที�สุดเพียงคณะเดียว และกรรมการที�เป็นพนกังานของธนาคารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย   

โครงสร้างและจาํนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี ���� และปี ���� มีรายละเอียดดงันี�     
ค่าตอบแทนรายเดือน 

หน่วย: บาท 
 ค่าตอบแทน )ต่อเดือน(  

ปี ���� ปี ���� 
คณะกรรมการธนาคาร   

ประธานกรรมการธนาคาร ���,��� ���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - ���,��� 
กรรมการ ���,��� ���,��� 

คณะกรรมการชุดยอ่ย   
ประธานกรรมการบริหาร ���,��� ���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการกาํกบัความเสี�ยง ��,��� ��,��� 
กรรมการชุดยอ่ย ��,��� ��,��� 

เงินบาํเหน็จรางวลั  
หน่วย: บาท 

 เงินบาํเหน็จรางวลั )ต่อปี(  
ปี ���� ปี ���� 

ประธานกรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - �,���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ �,���,��� �,���,��� 
กรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 

* นายปิติ สิทธิอาํนวย ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นประธานกรรมการธนาคารเมื�อวนัที� �� ตุลาคม ���� โดยยงัไม่มีการแต่งตั�งผูด้าํรงตาํแหน่งเป็น 
รองประธานกรรมการธนาคาร ทดแทน 

ในปี ���� ธนาคารไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั�งสิ�น ���.�� ลา้นบาท เทียบกบัปี ���� ที�ไดจ่้ายเป็น
เงินทั�งสิ�น ���.�� ลา้นบาท  ทั�งนี�  รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลไดแ้สดงในหมวดขอ้มูลทั�วไป หวัขอ้ผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี ���� และ ปี ���� ของรายงานประจาํปี  
 

- หน้า 2 ของ 31 -



หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรกฎาคม ���� - หนา้ 3 ของ 31 - 

(5) พิจารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล – เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� และที�
แกไ้ขเพิ�มเติม มาตรา �� และขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ �� ซึ� งกาํหนดให้กรรมการตอ้งออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีในอตัราหนึ� งในสามของจาํนวนกรรมการ
ทั� งหมด ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ���� มีกรรมการที�ครบกาํหนดตอ้งออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระจาํนวน � ท่าน คือ  นายอรุณ จิรชวาลา  นายสิงห์ ตงัทตัสวสัดิ�   นายชาญ โสภณพนิช  
นายอมร จนัทรสมบูรณ์  นายชาติศิริ โสภณพนิช  และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย ์ เนื�องจากนายชาญ 
โสภณพนิช ไดล้าออกจากตาํแหน่งกรรมการแลว้เมื�อวนัที� �� ธนัวาคม ����  จึงคงเหลือกรรมการ
ที�ตอ้งออกตามวาระในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ���� จาํนวน � ท่าน ไดแ้ก่ นายอรุณ 
จิรชวาลา  นายสิงห์ ตงัทตัสวสัดิ�   นายอมร จนัทรสมบูรณ์  นายชาติศิริ โสภณพนิช  และนายทวลีาภ 
ฤทธาภิรมย ์ 
ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาสรรหาบุคคลที�
เหมาะสมเพื�อเสนอเลือกตั�งเป็นกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระตามกระบวนการ
กลั�นกรอง โดยพิจารณาตามนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการสรรหาที�ไดก้าํหนดไว ้และมีความเห็นวา่ 
กรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระทั�ง � ท่าน ไดแ้ก่  นายอรุณ จิรชวาลา  นายสิงห์ ตงัทตัสวสัดิ�   
นายอมร จนัทรสมบูรณ์  นายชาติศิริ โสภณพนิช  และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย ์เป็นบุคคลที�มีคุณสมบติั
ที�เหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดหรือกฎเกณฑข์องหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้นที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของ
ธนาคาร มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทศัน์และทศันคติที�ดีต่อองค์กร ปฏิบัติหน้าที�ด้วยความ
รับผิดชอบ ระมดัระวงั และซื�อสตัยสุ์จริต มีความเตม็ใจ และพร้อมที�จะปฏิบติัหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย
อยา่งเตม็ความสามารถ  ซึ�งที�ผา่นมา ผลการปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะกรรมการไดส้ร้างคุณประโยชน์ให้
ธนาคารเป็นอยา่งมาก ดงัเห็นไดจ้ากผลประกอบการของธนาคาร  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนเห็นควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั�งกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ
ทั�ง � ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ� ง  ทั�งนี�  กรรมการทั�ง � ท่าน ไดรั้บความ
เห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแลว้ 

คณะกรรมการธนาคาร (ไม่รวมกรรมการที�มีส่วนไดเ้สีย) เห็นชอบกบัขอ้เสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั�ง
กรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระทั�ง � ท่าน ไดแ้ก่ นายอรุณ จิรชวาลา  นายสิงห์ ตงัทัตสวสัดิ�   
นายอมร จันทรสมบูรณ์  นายชาติศิริ โสภณพนิช  และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งต่ออีกวาระหนึ�ง  ทั�งนี�  นายอรุณ จิรชวาลา ซึ�งเป็นกรรมการอิสระ สามารถใหค้วามเห็นอยา่ง
เป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้ง  

 อนึ�ง ธนาคารไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื�อบุคคลที�เห็นวา่ มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื�อ
เขา้รับการพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการ ตามหลกัเกณฑที์�ธนาคารกาํหนด ซึ�งเปิดเผยในเวบ็ไซตข์อง
ธนาคาร  ปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื�อบุคคลใดมายงัธนาคาร   
(ขอ้มูลและประวติัของกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ ตามเอกสารแนบ �) 
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หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรกฎาคม ���� - หนา้ 22 ของ 31 - 

คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากรอบ
การจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารไดมี้การกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ทั�งนี�  คณะกรรมการธนาคาร
จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนนาํเสนอ และ
ธนาคารไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื�อใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นประจาํในรายงานประจาํปี 

ค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี ���� มี � ลกัษณะ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ย  และเงินบาํเหน็จรางวลัของกรรมการ โดยกรรมการที�เป็นกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะ จะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดยอ่ยที�มีอตัราสูงที�สุดเพียงคณะเดียว และกรรมการที�เป็นพนกังานของธนาคารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย   

โครงสร้างและจาํนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี ���� และปี ���� มีรายละเอียดดงันี�     
ค่าตอบแทนรายเดือน 

หน่วย: บาท 
 ค่าตอบแทน )ต่อเดือน(  

ปี ���� ปี ���� 
คณะกรรมการธนาคาร   

ประธานกรรมการธนาคาร 4��,��� 4��,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - ���,��� 
กรรมการ ���,��� ���,��� 

คณะกรรมการชุดยอ่ย   
ประธานกรรมการบริหาร ���,��� ���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการกาํกบัความเสี�ยง ��,��� ��,��� 
กรรมการชุดยอ่ย ��,��� ��,��� 

เงินบาํเหน็จรางวลั  
หน่วย: บาท 

 เงินบาํเหน็จรางวลั )ต่อปี(  
ปี ���� ปี ���� 

ประธานกรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - �,���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ �,���,��� �,���,��� 
กรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 

* นายปิติ สิทธิอาํนวย ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นประธานกรรมการธนาคารเมื�อวนัที� �� ตุลาคม ���� โดยยงัไม่มีการแต่งตั�งผูด้าํรงตาํแหน่งเป็น 
รองประธานกรรมการธนาคาร ทดแทน 

ในปี ���� ธนาคารไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั�งสิ�น ���.�9 ลา้นบาท เทียบกบัปี ���� ที�ไดจ่้ายเป็น
เงินทั�งสิ�น ��4.98 ลา้นบาท  ทั�งนี�  รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลไดแ้สดงในหมวดขอ้มูลทั�วไป หวัขอ้ผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี ���� และ ปี ���� ของรายงานประจาํปี  
 

- หน้า 3 ของ 31 -



หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� ��  วนัที� �� กรกฎาคม ���� - หนา้ 4 ของ 31 - 

(�) พิจารณาเลือกตั�งกรรมการใหม่ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล – เพื�อใหค้ณะกรรมการธนาคารประกอบไปดว้ยกรรมการที�มีความรู้ความ
เชี�ยวชาญ และประสบการณ์ในหลายๆ ดา้น 

ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดส้รรหาบุคคลที�เหมาะสม
เพื�อเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการตามกระบวนการกลั�นกรอง โดยพิจารณา
ตามนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการสรรหาที�ไดก้าํหนดไว ้ และไดเ้สนอชื�อของนายศิริ จิระพงษพ์นัธ์ 
และนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ซึ�งเป็นบุคคลที�มีคุณสมบติัและความสามารถเหมาะสมที�จะไดรั้บการ
เลือกตั�งเป็นกรรมการ  โดยนายศิริ จิระพงษพ์นัธ์ เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
พลงังาน ดา้นปิโตรเลียม ดา้นปิโตรเคมี และเป็นกรรมการในบริษทัชั�นนาํและองคก์รรัฐวิสาหกิจ
หลายแห่ง  อีกทั�งยงัเคยดาํรงตาํแหน่งเป็นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน  ส่วนนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 
เคยทาํงานเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงในองคก์รดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศต่างๆ และเคยดาํรงตาํแหน่ง
เป็นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทลัเพื�อ
เศรษฐกิจและสงัคม ซึ�งความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ของบุคคลทั�ง � ท่าน จะเป็น
ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของธนาคารและเสริมสร้างประสิทธิภาพของคณะกรรมการธนาคาร  
บุคคลทั�ง � ท่าน ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้กาํหนดหรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง และไดรั้บความเห็นชอบ
จากธนาคารแห่งประเทศไทยแลว้  นอกจากนั�น บุคคลทั�ง � ท่าน มีคุณสมบติัของการเป็นกรรมการอิสระ
ตามนิยามกรรมการอิสระที�ธนาคารกาํหนด ซึ� งจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไป
ตามหลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้ง  เห็นควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั�งเป็นกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการธนาคารไดพิ้จารณาและเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน  และเห็นควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั�งนายศิริ จิระพงษพ์นัธ์ และ
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็นกรรมการอิสระ 

อนึ�ง ธนาคารไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอชื�อบุคคลที�เห็นว่า มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื�อ
เขา้รับการพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการ ตามหลกัเกณฑที์�ธนาคารกาํหนด ซึ�งเปิดเผยในเวบ็ไซตข์อง
ธนาคาร  ปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื�อบุคคลใดมายงัธนาคาร 

(ขอ้มูลประวติัของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ �) 
 (�) รับทราบค่าตอบแทนกรรมการปี ����    

วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล – เพื�อใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ซึ�งไดมี้การกาํหนด
ตามกรอบการจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ ที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
นาํเสนอ 

ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ �) 
(�) พิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 

วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล – เพื�อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� และที�
แกไ้ขเพิ�มเติม มาตรา ��� และขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ �� ซึ�งกาํหนดใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้สามญั

เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดของวาระที ่7 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 

 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรกฎาคม ���� - หนา้ 22 ของ 31 - 

คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากรอบ
การจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารไดมี้การกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ทั�งนี�  คณะกรรมการธนาคาร
จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนนาํเสนอ และ
ธนาคารไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื�อใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นประจาํในรายงานประจาํปี 

ค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี ���� มี � ลกัษณะ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ย  และเงินบาํเหน็จรางวลัของกรรมการ โดยกรรมการที�เป็นกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะ จะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดยอ่ยที�มีอตัราสูงที�สุดเพียงคณะเดียว และกรรมการที�เป็นพนกังานของธนาคารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย   

โครงสร้างและจาํนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี ���� และปี ���� มีรายละเอียดดงันี�     
ค่าตอบแทนรายเดือน 

หน่วย: บาท 
 ค่าตอบแทน )ต่อเดือน(  

ปี ���� ปี ���� 
คณะกรรมการธนาคาร   

ประธานกรรมการธนาคาร ���,��� ���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - ���,��� 
กรรมการ ���,��� ���,��� 

คณะกรรมการชุดยอ่ย   
ประธานกรรมการบริหาร ���,��� ���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการกาํกบัความเสี�ยง ��,��� ��,��� 
กรรมการชุดยอ่ย ��,��� ��,��� 

เงินบาํเหน็จรางวลั  
หน่วย: บาท 

 เงินบาํเหน็จรางวลั )ต่อปี(  
ปี ���� ปี ���� 

ประธานกรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - �,���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ �,���,��� �,���,��� 
กรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 

* นายปิติ สิทธิอาํนวย ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นประธานกรรมการธนาคารเมื�อวนัที� �� ตุลาคม ���� โดยยงัไม่มีการแต่งตั�งผูด้าํรงตาํแหน่งเป็น 
รองประธานกรรมการธนาคาร ทดแทน 

ในปี ���� ธนาคารไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั�งสิ�น ���.�9 ลา้นบาท เทียบกบัปี ���� ที�ไดจ่้ายเป็น
เงินทั�งสิ�น ���.9� ลา้นบาท  ทั�งนี�  รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลไดแ้สดงในหมวดขอ้มูลทั�วไป หวัขอ้ผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี ���� และ ปี ���� ของรายงานประจาํปี  
 

- หน้า 4 ของ 31 -



หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี คร้ังท่ี 27 วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 - หนา้ 5 ของ 31 - 

ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี  ทั้งน้ี ในการแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชี จะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งนางนิสากร 
ทรงมณี ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5035 และหรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขท่ี 4301 และหรือ นางวิลาสีนี กฤษณามระ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7098 แห่ง
บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของธนาคารประจ าปี 2563 
และพิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นเงินจ านวน 24,075,000 บาท ตามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพ้ิจารณาและให้ความเห็นชอบแลว้ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) 

(9) เร่ืองอ่ืนๆ 

ทั้งน้ี ธนาคารก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 
คร้ังท่ี 27 ในวนัท่ี 12 มิถุนายน 2563  

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ และเพื่อใหก้ารลงทะเบียน
เพื่อเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน ธนาคารไดจ้ดัให้มีการลงทะเบียนท่ีชั้น 29 - 30  จึงใคร่
ขอใหท่้านผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะโปรดน าแบบแจง้การประชุม และหรือ หนงัสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี ท่ี
ไดมี้การระบุช่ือผูถื้อหุน้ และไดมี้การจดัพิมพบ์าร์โคด้ไว ้พร้อมดว้ยเอกสารแสดงตนเพ่ือการเขา้ร่วมประชุม 
(รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 และเอกสารแนบ 6) มาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีธนาคารเพ่ือลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย 
จกัเป็นพระคุณยิง่ 

อน่ึง ท่านสามารถส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวาระการประชุมคร้ังน้ีล่วงหนา้มายงัเลขานุการบริษทัได้
ทางอีเมลท่ี์ apichart.ramyarupa@bangkokbank.com หรือทางไปรษณีย ์มาท่ีธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ชั้น 25 เลขท่ี 
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2231-4890 โดยระบุท่ีอยูท่ี่
ธนาคารสามารถติดต่อกลบัได ้

ทั้งน้ี เพื่อปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและมาตรการในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ
ทางราชการ  ธนาคารงดแจกของช าร่วย รวมทั้งงดการใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืมดว้ย 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

 (นายอภิชาต  รมยะรูป) 
 เลขานุการบริษทั 
 

หมายเหตุ: ผูถื้อหุน้ท่ีมีความประสงคข์อรับรายงานประจ าปี 2562 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศพัท์ 0-2230-1477-8, 
0-2230-1784   

เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดของวาระที ่7 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 

 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี คร้ังท่ี 27 วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 - หนา้ 22 ของ 31 - 

คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากรอบ
การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารไดมี้การก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ทั้งน้ี คณะกรรมการธนาคาร
จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอ และ
ธนาคารไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นประจ าในรายงานประจ าปี 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี 2562 มี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ย  และเงินบ าเหน็จรางวลัของกรรมการ โดยกรรมการท่ีเป็นกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะ จะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดยอ่ยท่ีมีอตัราสูงท่ีสุดเพียงคณะเดียว และกรรมการท่ีเป็นพนกังานของธนาคารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย   

โครงสร้างและจ านวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2562 และปี 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี    
ค่าตอบแทนรายเดือน 

หน่วย: บาท 
 ค่าตอบแทน )ต่อเดือน(  

ปี 2562 ปี 2561 
คณะกรรมการธนาคาร   

ประธานกรรมการธนาคาร 450,000 450,000 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - 300,000 
กรรมการ 250,000 250,000 

คณะกรรมการชุดยอ่ย   
ประธานกรรมการบริหาร 250,000 250,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 50,000 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 50,000 50,000 
ประธานกรรมการก ากบัความเส่ียง 50,000 50,000 
กรรมการชุดยอ่ย 50,000 50,000 

เงินบ าเหน็จรางวลั  
หน่วย: บาท 

 เงินบ าเหน็จรางวลั )ต่อปี(  
ปี 2562 ปี 2561 

ประธานกรรมการธนาคาร 5,000,000 5,000,000 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - 3,500,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 3,500,000 3,500,000 
กรรมการธนาคาร 3,020,000 3,020,000 

* นายปิติ สิทธิอ านวย ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการธนาคารเม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2561 โดยยงัไม่มีการแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งเป็น 
รองประธานกรรมการธนาคาร ทดแทน 

ในปี 2562 ธนาคารไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งส้ิน 126.59 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2561 ท่ีไดจ่้ายเป็น
เงินทั้งส้ิน 114.98 ลา้นบาท  ทั้งน้ี รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลไดแ้สดงในหมวดขอ้มูลทัว่ไป หวัขอ้ผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี 2562 และ ปี 2561 ของรายงานประจ าปี  
 

- หน้า 5 ของ 31 -



เอกสารแนบ �

รายละเอยีดของวาระที� �

ประวตักิรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื�อกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหนึ�ง

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรก�าคม ���� - หนา้ 7 ของ 31 -

ชื�อ-นามสกลุ นายอรุณ จิรชวาลา
ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ
ตาํแหน่งในธนาคาร - ประธานกรรมการกาํกบัความเสี�ยง

- กรรมการตรวจสอบ
วนัที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการธนาคาร - � กมุภาพนัธ์ ����
จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการธนาคาร - � ปี
อายุ - �� ปี
สัญชาติ - ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์อุตสาหการ มหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด 

ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วศิวกรรมศาสตร์อุตสาหการ 

มหาวทิยาลยัสแตฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - Director Certification Program (DCP) รุ่น ��/����

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น ��/����
การถือหุ้นในธนาคาร - ไม่มี
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและ
ผู้บริหารของธนาคาร

- ไม่มี

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น จาํนวน � บริษทั
- กรรมการ บมจ. กรุงเทพโสภณ

ตาํแหน่งในบริษัทจาํกดั จาํนวน � บริษทั
- กรรมการ บจ. พลงัโสภณ

ตาํแหน่งในกจิการที�แข่งขัน / 
กจิการที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิของธนาคาร

- ไม่มี

ประสบการณ์การทาํงาน - �� เมษายน ���� - ปัจจุบนั ประธานกรรมการกาํกบัความเสี�ยง
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

- � เมษายน ���� -  ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- � กมุภาพนัธ์ ���� - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- �� กมุภาพนัธ์ ���� - เมษายน ���� ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- มิถุนายน ���� - เมษายน ����  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

บรรษทัภิบาล และประธานกรรมการ
บริหารความเสี�ยง บมจ. ทีอาร์ซี        
คอนสตรัคชั�น

- เมษายน ���� - พฤษภาคม ����  ประธานกรรมการ บจ. เค.ดบับลิว.ซี. 
คลงัสินคา้

เอกสารแนบ � 

รายละเอยีดของวาระที� � 
การจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี ���� 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรก�าคม ���� - หนา้ 6 ของ 31 - 

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร  ธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เมื�อผลประกอบการ
ของธนาคารมีผลกาํไร โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ในระยะยาว ควบคู่กบัความเพียงพอของเงินกองทุนในการ
รองรับธุรกิจของธนาคาร  เงินกาํไรส่วนที�เหลือจากการจ่ายเงินปันผลอาจจดัสรรเป็นเงินสาํรองต่างๆ ตามความเหมาะสม 

การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้  ทั�งนี�  คณะกรรมการธนาคารอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครั� งคราว เมื�อเห็นวา่ธนาคารมีกาํไรพอสมควรที�จะทาํเช่นนั�น และเมื�อไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล
แลว้ จะรายงานใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ทั�งนี�  การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องทางการ และขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 43 ที�กาํหนดหา้ม
ธนาคารจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกาํไร และขอ้ 45 ที�กาํหนดให้ธนาคารจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี
ส่วนหนึ�งเป็นทุนสาํรองตามก�หมาย ในจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองตามก�หมายมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 

ในปี 2562 ธนาคารมีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานจาํนวน 34,787,992,076.79 บาท ซึ� งคณะกรรมการธนาคาร
ไดมี้การจดัสรรกาํไรงวดสิ�นสุดเดือนมิถุนายน 2562 และงวดสิ�นสุดเดือนธนัวาคม 2562 แลว้ และไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอ
ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาการจดัสรรกาํไรสาํหรับปี 2562 ดงันี�  

 ปี 2562 ปี 2561 
กาํไรสุทธิประจาํปี  34,787,992,076.79 บาท  38,391,371,219.10 บาท 
การจดัสรร   
สาํรองตามก�หมาย  1,000,000,000.00 บาท  1,000,000,000.00 บาท 
สาํรองทั�วไป  5,000,000,000.00 บาท  5,000,000,000.00 บาท 
เงินปันผลหุน้สามญัที�อตัรา 7.00 บาทต่อหุน้  13,361,900,258.00 บาท  
 เงินปันผลระหวา่งกาลครั� งที� 1 ที�อตัรา 2.00 บาทต่อหุน้  3,817,685,788.00 บาท  
 เงินปันผลระหวา่งกาลครั� งที� 2 ที�อตัรา 5.00 บาทต่อหุน้  9,544,214,470.00 บาท  
เงินปันผลหุน้สามญัที�อตัรา 6.50 บาทต่อหุน้   12,407,478,811.00 บาท 
 เงินปันผลระหวา่งกาล ที�อตัรา 2.00 บาทต่อหุน้   3,817,685,788.00 บาท 
 เงินปันผลงวดสุดทา้ย  ที�อตัรา 4.50 บาทต่อหุน้   8,589,793,023.00 บาท 
อตัราส่วนเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 38.41 32.32 

 
 
 

 

 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดของวาระที ่7 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 

 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรก�าคม ���� - หนา้ 22 ของ 31 - 

คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากรอบ
การจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารไดมี้การกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ทั�งนี�  คณะกรรมการธนาคาร
จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนนาํเสนอ และ
ธนาคารไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื�อใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นประจาํในรายงานประจาํปี 

ค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี ���� มี � ลกัษณะ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ย  และเงินบาํเหน็จรางวลัของกรรมการ โดยกรรมการที�เป็นกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะ จะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดยอ่ยที�มีอตัราสูงที�สุดเพียงคณะเดียว และกรรมการที�เป็นพนกังานของธนาคารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย   

โครงสร้างและจาํนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี ���� และปี ���� มีรายละเอียดดงันี�     
ค่าตอบแทนรายเดือน 

หน่วย: บาท 
 ค่าตอบแทน )ต่อเดือน(  

ปี ���� ปี ���� 
คณะกรรมการธนาคาร   

ประธานกรรมการธนาคาร ���,��� ���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - ���,��� 
กรรมการ ���,��� ���,��� 

คณะกรรมการชุดยอ่ย   
ประธานกรรมการบริหาร ���,��� ���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการกาํกบัความเสี�ยง ��,��� ��,��� 
กรรมการชุดยอ่ย ��,��� ��,��� 

เงินบาํเหน็จรางวลั  
หน่วย: บาท 

 เงินบาํเหน็จรางวลั )ต่อปี(  
ปี ���� ปี ���� 

ประธานกรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - �,���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ �,���,��� �,���,��� 
กรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 

* นายปิติ สิทธิอาํนวย ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นประธานกรรมการธนาคารเมื�อวนัที� �� ตุลาคม ���� โดยยงัไม่มีการแต่งตั�งผูด้าํรงตาํแหน่งเป็น 
รองประธานกรรมการธนาคาร ทดแทน 

ในปี ���� ธนาคารไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั�งสิ�น ���.�9 ลา้นบาท เทียบกบัปี ���� ที�ไดจ่้ายเป็น
เงินทั�งสิ�น ���.9� ลา้นบาท  ทั�งนี�  รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลไดแ้สดงในหมวดขอ้มูลทั�วไป หวัขอ้ผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี ���� และ ปี ���� ของรายงานประจาํปี  
 

- หน้า 6 ของ 31 -



เอกสารแนบ �

รายละเอยีดของวาระที� �

ประวตักิรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื�อกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหนึ�ง

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรก�าคม ���� - หนา้ 7 ของ 31 -

ชื�อ-นามสกลุ นายอรุณ จิรชวาลา
ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ
ตาํแหน่งในธนาคาร - ประธานกรรมการกาํกบัความเสี�ยง

- กรรมการตรวจสอบ
วนัที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการธนาคาร - � กมุภาพนัธ์ ����
จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการธนาคาร - � ปี
อายุ - �� ปี
สัญชาติ - ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์อุตสาหการ มหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด 

ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วศิวกรรมศาสตร์อุตสาหการ 

มหาวทิยาลยัสแตฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - Director Certification Program (DCP) รุ่น ��/����

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น ��/����
การถือหุ้นในธนาคาร - ไม่มี
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและ
ผู้บริหารของธนาคาร

- ไม่มี

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น จาํนวน � บริษทั
- กรรมการ บมจ. กรุงเทพโสภณ

ตาํแหน่งในบริษัทจาํกดั จาํนวน � บริษทั
- กรรมการ บจ. พลงัโสภณ

ตาํแหน่งในกจิการที�แข่งขัน / 
กจิการที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิของธนาคาร

- ไม่มี

ประสบการณ์การทาํงาน - �� เมษายน ���� - ปัจจุบนั ประธานกรรมการกาํกบัความเสี�ยง
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

- � เมษายน ���� -  ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- � กมุภาพนัธ์ ���� - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- �� กมุภาพนัธ์ ���� - เมษายน ���� ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- มิถุนายน ���� - เมษายน ����  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

บรรษทัภิบาล และประธานกรรมการ
บริหารความเสี�ยง บมจ. ทีอาร์ซี        
คอนสตรัคชั�น

- เมษายน ���� - พฤษภาคม ����  ประธานกรรมการ บจ. เค.ดบับลิว.ซี. 
คลงัสินคา้

เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดของวาระที ่7 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 

 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี คร้ังท่ี 27 วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 - หนา้ 22 ของ 31 - 

คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากรอบ
การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารไดมี้การก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ทั้งน้ี คณะกรรมการธนาคาร
จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอ และ
ธนาคารไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นประจ าในรายงานประจ าปี 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี 2562 มี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ย  และเงินบ าเหน็จรางวลัของกรรมการ โดยกรรมการท่ีเป็นกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะ จะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดยอ่ยท่ีมีอตัราสูงท่ีสุดเพียงคณะเดียว และกรรมการท่ีเป็นพนกังานของธนาคารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย   

โครงสร้างและจ านวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2562 และปี 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี    
ค่าตอบแทนรายเดือน 

หน่วย: บาท 
 ค่าตอบแทน )ต่อเดือน(  

ปี 2562 ปี 2561 
คณะกรรมการธนาคาร   

ประธานกรรมการธนาคาร 450,000 450,000 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - 300,000 
กรรมการ 250,000 250,000 

คณะกรรมการชุดยอ่ย   
ประธานกรรมการบริหาร 250,000 250,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 50,000 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 50,000 50,000 
ประธานกรรมการก ากบัความเส่ียง 50,000 50,000 
กรรมการชุดยอ่ย 50,000 50,000 

เงินบ าเหน็จรางวลั  
หน่วย: บาท 

 เงินบ าเหน็จรางวลั )ต่อปี(  
ปี 2562 ปี 2561 

ประธานกรรมการธนาคาร 5,000,000 5,000,000 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - 3,500,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 3,500,000 3,500,000 
กรรมการธนาคาร 3,020,000 3,020,000 

* นายปิติ สิทธิอ านวย ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการธนาคารเม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2561 โดยยงัไม่มีการแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งเป็น 
รองประธานกรรมการธนาคาร ทดแทน 

ในปี 2562 ธนาคารไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งส้ิน 126.59 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2561 ท่ีไดจ่้ายเป็น
เงินทั้งส้ิน 114.98 ลา้นบาท  ทั้งน้ี รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลไดแ้สดงในหมวดขอ้มูลทัว่ไป หวัขอ้ผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี 2562 และ ปี 2561 ของรายงานประจ าปี  
 

- หน้า 7 ของ 31 -



เอกสารแนบ � 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรกฎาคม ���� - หนา้ 8 ของ 31 - 

- สิงหาคม ���� - มกราคม ���� กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
บมจ. ธนาคารยโูอบี 

- เมษายน ���� -  สิงหาคม ���� ประธานกรรมการ บจ. กรุงเทพคลงั
เอกสาร 

- สิงหาคม ���� - พฤษภาคม ����  ประธานกรรมการบริหาร  
บมจ. กรุงเทพโสภณ 

- ���� - ���� กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย 

- กนัยายน ���� -  ตุลาคม ���� ผูอ้าํนวยการ องคก์ารขนส่งมวลชน
กรุงเทพ 

- พฤษภาคม ���� - สิงหาคม ���� Treasury and Investment Officer 
ธนาคารพฒันาเอเชีย กรุงมะนิลา 
ประเทศฟิลิปปินส์ 

การเข้าร่วมประชุมปี ���� - ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ � ครั� ง  จากจาํนวน � ครั� ง 
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร �� ครั� ง  จากจาํนวน �� ครั� ง 

- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ �� ครั� ง  จากจาํนวน �� ครั� ง 

- ประชุมคณะกรรมการกาํกบัความเสี�ยง ��* ครั� ง  จากจาํนวน �� ครั� ง 

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ มีคุณสมบติัตามนิยามกรรมการอิสระที�ธนาคารกาํหนดขึ�น  (เท่ากบั
ขอ้กาํหนดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. ��/���� 
เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม่) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ:  * นายอรุณ จิรชวาลา ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นประธานกรรมการกาํกบัความเสี�ยง (เดิมชื�อ คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง)  

แทน นายสิงห์ ตงัทตัสวสัดิ�  เมื�อวนัที� �� กุมภาพนัธ์ ���� 

เอกสารแนบ �

รายละเอยีดของวาระที� �

ประวตักิรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื�อกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหนึ�ง

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรกฎาคม ���� - หนา้ 9 ของ 31 -

ชื�อ-นามสกลุ นายสิงห์ ตงัทตัสวสัดิ�
ประเภทกรรมการ - กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร
ตาํแหน่งในธนาคาร - กรรมการบริหาร
วนัที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการธนาคาร - �� ธนัวาคม ����
จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการธนาคาร - �� ปี
อายุ - �� ปี 
สัญชาติ - ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงินการธนาคาร Wharton School 

of Finance and Commerce, University of Pennsylvania ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

- เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
- Executive Development Program, Harvard Business School ประเทศ

สหรัฐอเมริกา
- Management Development Program, Wharton School ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น �/����

- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น �/����
- Director Certification Program (DCP) รุ่น �/����

การถือหุ้นในธนาคาร - ไม่มี
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและ
ผู้บริหารของธนาคาร

- ไม่มี

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น จาํนวน � บริษทั
- ประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการอิสระ

บมจ. กรุงเทพประกนัภยั
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป 
ตาํแหน่งในบริษัทจาํกดั จาํนวน � บริษทั

- กรรมการ บจ. การแพทย ์สุขมุวทิ ��
- กรรมการ บจ. กาญจนทตั
- กรรมการ บจ. บูรพาธารินทร์
- กรรมการ บจ. ตรีรัชปณชยั

ตาํแหน่งในกจิการที�แข่งขัน /
กจิการที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิของธนาคาร

- ไม่มี

เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดของวาระที ่7 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 

 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรกฎาคม ���� - หนา้ 22 ของ 31 - 

คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากรอบ
การจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารไดมี้การกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ทั�งนี�  คณะกรรมการธนาคาร
จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนนาํเสนอ และ
ธนาคารไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื�อใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นประจาํในรายงานประจาํปี 

ค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี ���� มี � ลกัษณะ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ย  และเงินบาํเหน็จรางวลัของกรรมการ โดยกรรมการที�เป็นกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะ จะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดยอ่ยที�มีอตัราสูงที�สุดเพียงคณะเดียว และกรรมการที�เป็นพนกังานของธนาคารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย   

โครงสร้างและจาํนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี ���� และปี ���� มีรายละเอียดดงันี�     
ค่าตอบแทนรายเดือน 

หน่วย: บาท 
 ค่าตอบแทน )ต่อเดือน(  

ปี ���� ปี ���� 
คณะกรรมการธนาคาร   

ประธานกรรมการธนาคาร ���,��� ���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - ���,��� 
กรรมการ ���,��� ���,��� 

คณะกรรมการชุดยอ่ย   
ประธานกรรมการบริหาร ���,��� ���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการกาํกบัความเสี�ยง ��,��� ��,��� 
กรรมการชุดยอ่ย ��,��� ��,��� 

เงินบาํเหน็จรางวลั  
หน่วย: บาท 

 เงินบาํเหน็จรางวลั )ต่อปี(  
ปี ���� ปี ���� 

ประธานกรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - �,���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ �,���,��� �,���,��� 
กรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 

* นายปิติ สิทธิอาํนวย ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นประธานกรรมการธนาคารเมื�อวนัที� �� ตุลาคม ���� โดยยงัไม่มีการแต่งตั�งผูด้าํรงตาํแหน่งเป็น 
รองประธานกรรมการธนาคาร ทดแทน 

ในปี ���� ธนาคารไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั�งสิ�น ���.�� ลา้นบาท เทียบกบัปี ���� ที�ไดจ่้ายเป็น
เงินทั�งสิ�น ���.�� ลา้นบาท  ทั�งนี�  รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลไดแ้สดงในหมวดขอ้มูลทั�วไป หวัขอ้ผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี ���� และ ปี ���� ของรายงานประจาํปี  
 

- หน้า 8 ของ 31 -



เอกสารแนบ �

รายละเอยีดของวาระที� �

ประวตักิรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื�อกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหนึ�ง

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรก�าคม ���� - หนา้ 9 ของ 31 -

ชื�อ-นามสกลุ นายสิงห์ ตงัทตัสวสัดิ�
ประเภทกรรมการ - กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร
ตาํแหน่งในธนาคาร - กรรมการบริหาร
วนัที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการธนาคาร - �� ธนัวาคม ����
จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการธนาคาร - �� ปี
อายุ - �� ปี 
สัญชาติ - ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงินการธนาคาร Wharton School 

of Finance and Commerce, University of Pennsylvania ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

- เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
- Executive Development Program, Harvard Business School ประเทศ

สหรัฐอเมริกา
- Management Development Program, Wharton School ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น �/����

- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น �/����
- Director Certification Program (DCP) รุ่น �/����

การถือหุ้นในธนาคาร - ไม่มี
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและ
ผู้บริหารของธนาคาร

- ไม่มี

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น จาํนวน � บริษทั
- ประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการอิสระ

บมจ. กรุงเทพประกนัภยั
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป 
ตาํแหน่งในบริษัทจาํกดั จาํนวน � บริษทั

- กรรมการ บจ. การแพทย ์สุขมุวทิ ��
- กรรมการ บจ. กาญจนทตั
- กรรมการ บจ. บูรพาธารินทร์
- กรรมการ บจ. ตรีรัชปณชยั

ตาํแหน่งในกจิการที�แข่งขัน /
กจิการที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิของธนาคาร

- ไม่มี

เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดของวาระที ่7 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 

 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี คร้ังท่ี 27 วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 - หนา้ 22 ของ 31 - 

คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากรอบ
การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารไดมี้การก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ทั้งน้ี คณะกรรมการธนาคาร
จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอ และ
ธนาคารไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นประจ าในรายงานประจ าปี 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี 2562 มี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ย  และเงินบ าเหน็จรางวลัของกรรมการ โดยกรรมการท่ีเป็นกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะ จะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดยอ่ยท่ีมีอตัราสูงท่ีสุดเพียงคณะเดียว และกรรมการท่ีเป็นพนกังานของธนาคารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย   

โครงสร้างและจ านวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2562 และปี 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี    
ค่าตอบแทนรายเดือน 

หน่วย: บาท 
 ค่าตอบแทน )ต่อเดือน(  

ปี 2562 ปี 2561 
คณะกรรมการธนาคาร   

ประธานกรรมการธนาคาร 450,000 450,000 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - 300,000 
กรรมการ 250,000 250,000 

คณะกรรมการชุดยอ่ย   
ประธานกรรมการบริหาร 250,000 250,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 50,000 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 50,000 50,000 
ประธานกรรมการก ากบัความเส่ียง 50,000 50,000 
กรรมการชุดยอ่ย 50,000 50,000 

เงินบ าเหน็จรางวลั  
หน่วย: บาท 

 เงินบ าเหน็จรางวลั )ต่อปี(  
ปี 2562 ปี 2561 

ประธานกรรมการธนาคาร 5,000,000 5,000,000 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - 3,500,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 3,500,000 3,500,000 
กรรมการธนาคาร 3,020,000 3,020,000 

* นายปิติ สิทธิอ านวย ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการธนาคารเม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2561 โดยยงัไม่มีการแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งเป็น 
รองประธานกรรมการธนาคาร ทดแทน 

ในปี 2562 ธนาคารไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งส้ิน 126.59 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2561 ท่ีไดจ่้ายเป็น
เงินทั้งส้ิน 114.98 ลา้นบาท  ทั้งน้ี รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลไดแ้สดงในหมวดขอ้มูลทัว่ไป หวัขอ้ผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี 2562 และ ปี 2561 ของรายงานประจ าปี  
 

- หน้า 9 ของ 31 -



เอกสารแนบ � 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรกฎาคม ���� - หนา้ 10 ของ 31 - 

ประสบการณ์การทาํงาน - ���� - ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

- ธนัวาคม ���� - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

- ���� - พฤษภาคม ���� กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

- ���� - กรกฎาคม ���� กรรมการผูอ้าํนวยการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

- ���� - กมุภาพนัธ์ ���� ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง  
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

- ���� - พฤษภาคม ���� กรรมการอิสระ บมจ. ทีดบับลิวแซด  
คอร์ปอเรชั�น  

- ���� - ���� ที�ปรึกษาศูนยพ์ฒันาการกาํกบัดูแลกิจการบริษทั
จดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- ���� - ����  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานเจา้หนา้ที�
บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

- ���� - ����  กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

การเข้าร่วมประชุมปี ���� - ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ � ครั� ง จากจาํนวน � ครั� ง 
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร �� ครั� ง จากจาํนวน �� ครั� ง 

- ประชุมคณะกรรมการบริหาร �� ครั� ง จากจาํนวน ��� ครั� ง 

- ประชุมคณะกรรมการบริหาร � * ครั� ง จากจาํนวน �� ครั� ง 
ความเสี�ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ:  * นายอรุณ จิรชวาลา ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นประธานกรรมการกาํกบัความเสี�ยง (เดิมชื�อ คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง)  

แทน นายสิงห์ ตงัทตัสวสัดิ�  เมื�อวนัที� �� กุมภาพนัธ์ ���� 

เอกสารแนบ �

รายละเอยีดของวาระที� �

ประวตักิรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื�อกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหนึ�ง

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรกฎาคม ���� - หนา้ 11 ของ 31 -

ชื�อ-นามสกลุ นายอมร จนัทรสมบูรณ์
ประเภทกรรมการ - กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร
ตาํแหน่งในธนาคาร - กรรมการบริหาร

- กรรมการกาํกบัความเสี�ยง
วนัที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการธนาคาร - �� เมษายน ����
จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการธนาคาร - �� ปี
อายุ - �� ปี
สัญชาติ - ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ� ปีการศึกษา ����

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
- กิตติเมธี สาขานิติศาสตร์ ปีการศึกษา ���� มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช
- ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ� ปีการศึกษา ���� จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั
- ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ� ปีการศึกษา ����

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
- ปริญญาเอกทางกฎหมายระหวา่งประเทศ พ.ศ. ���� มหาวทิยาลยัปารีส

ประเทศฝรั�งเศส
- ธรรมศาสตร์บณัฑิต พ.ศ. ���� มหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตร์และ

การเมือง
- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (ปริญญาบตัร วปอ.) รุ่นที� ��

พ.ศ. ����
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น �/����

- Audit Committee Program (ACP) รุ่น ��/����
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 

(MIR) รุ่น �/����
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น �/����
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น �/����
- Director Certification Program (DCP) รุ่น ��/����
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น �/����
- Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น �/����

การถือหุ้นในธนาคาร - จาํนวน ��,��� หุน้ คิดเป็น �.�����%
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและ
ผู้บริหารของธนาคาร

- ไม่มี

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น จาํนวน � บริษทั
- ที�ปรึกษา บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ�งส์

ตาํแหน่งในบริษัทจาํกดั - ไม่มี

เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดของวาระที ่7 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 

 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรกฎาคม ���� - หนา้ 22 ของ 31 - 

คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากรอบ
การจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารไดมี้การกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ทั�งนี�  คณะกรรมการธนาคาร
จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนนาํเสนอ และ
ธนาคารไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื�อใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นประจาํในรายงานประจาํปี 

ค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี ���� มี � ลกัษณะ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ย  และเงินบาํเหน็จรางวลัของกรรมการ โดยกรรมการที�เป็นกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะ จะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดยอ่ยที�มีอตัราสูงที�สุดเพียงคณะเดียว และกรรมการที�เป็นพนกังานของธนาคารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย   

โครงสร้างและจาํนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี ���� และปี ���� มีรายละเอียดดงันี�     
ค่าตอบแทนรายเดือน 

หน่วย: บาท 
 ค่าตอบแทน )ต่อเดือน(  

ปี ���� ปี ���� 
คณะกรรมการธนาคาร   

ประธานกรรมการธนาคาร ���,��� ���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - ���,��� 
กรรมการ ���,��� ���,��� 

คณะกรรมการชุดยอ่ย   
ประธานกรรมการบริหาร ���,��� ���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการกาํกบัความเสี�ยง ��,��� ��,��� 
กรรมการชุดยอ่ย ��,��� ��,��� 

เงินบาํเหน็จรางวลั  
หน่วย: บาท 

 เงินบาํเหน็จรางวลั )ต่อปี(  
ปี ���� ปี ���� 

ประธานกรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - �,���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ �,���,��� �,���,��� 
กรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 

* นายปิติ สิทธิอาํนวย ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นประธานกรรมการธนาคารเมื�อวนัที� �� ตุลาคม ���� โดยยงัไม่มีการแต่งตั�งผูด้าํรงตาํแหน่งเป็น 
รองประธานกรรมการธนาคาร ทดแทน 

ในปี ���� ธนาคารไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั�งสิ�น ���.�� ลา้นบาท เทียบกบัปี ���� ที�ไดจ่้ายเป็น
เงินทั�งสิ�น ���.�� ลา้นบาท  ทั�งนี�  รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลไดแ้สดงในหมวดขอ้มูลทั�วไป หวัขอ้ผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี ���� และ ปี ���� ของรายงานประจาํปี  
 

- หน้า 10 ของ 31 -



เอกสารแนบ �

รายละเอยีดของวาระที� �

ประวตักิรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื�อกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหนึ�ง

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรกฎาคม ���� - หนา้ 11 ของ 31 -

ชื�อ-นามสกลุ นายอมร จนัทรสมบูรณ์
ประเภทกรรมการ - กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร
ตาํแหน่งในธนาคาร - กรรมการบริหาร

- กรรมการกาํกบัความเสี�ยง
วนัที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการธนาคาร - �� เมษายน ����
จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการธนาคาร - �� ปี
อายุ - �� ปี
สัญชาติ - ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ� ปีการศึกษา ����

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
- กิตติเมธี สาขานิติศาสตร์ ปีการศึกษา ���� มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช
- ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ� ปีการศึกษา ���� จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั
- ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ� ปีการศึกษา ����

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
- ปริญญาเอกทางกฎหมายระหวา่งประเทศ พ.ศ. ���� มหาวทิยาลยัปารีส

ประเทศฝรั�งเศส
- ธรรมศาสตร์บณัฑิต พ.ศ. ���� มหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตร์และ

การเมือง
- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (ปริญญาบตัร วปอ.) รุ่นที� ��

พ.ศ. ����
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น �/����

- Audit Committee Program (ACP) รุ่น ��/����
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 

(MIR) รุ่น �/����
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น �/����
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น �/����
- Director Certification Program (DCP) รุ่น ��/����
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น �/����
- Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น �/����

การถือหุ้นในธนาคาร - จาํนวน ��,��� หุน้ คิดเป็น �.�����%
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและ
ผู้บริหารของธนาคาร

- ไม่มี

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น จาํนวน � บริษทั
- ที�ปรึกษา บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ�งส์

ตาํแหน่งในบริษัทจาํกดั - ไม่มี

เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดของวาระที ่7 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 

 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี คร้ังท่ี 27 วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 - หนา้ 22 ของ 31 - 

คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากรอบ
การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารไดมี้การก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ทั้งน้ี คณะกรรมการธนาคาร
จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอ และ
ธนาคารไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นประจ าในรายงานประจ าปี 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี 2562 มี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ย  และเงินบ าเหน็จรางวลัของกรรมการ โดยกรรมการท่ีเป็นกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะ จะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดยอ่ยท่ีมีอตัราสูงท่ีสุดเพียงคณะเดียว และกรรมการท่ีเป็นพนกังานของธนาคารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย   

โครงสร้างและจ านวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2562 และปี 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี    
ค่าตอบแทนรายเดือน 

หน่วย: บาท 
 ค่าตอบแทน )ต่อเดือน(  

ปี 2562 ปี 2561 
คณะกรรมการธนาคาร   

ประธานกรรมการธนาคาร 450,000 450,000 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - 300,000 
กรรมการ 250,000 250,000 

คณะกรรมการชุดยอ่ย   
ประธานกรรมการบริหาร 250,000 250,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 50,000 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 50,000 50,000 
ประธานกรรมการก ากบัความเส่ียง 50,000 50,000 
กรรมการชุดยอ่ย 50,000 50,000 

เงินบ าเหน็จรางวลั  
หน่วย: บาท 

 เงินบ าเหน็จรางวลั )ต่อปี(  
ปี 2562 ปี 2561 

ประธานกรรมการธนาคาร 5,000,000 5,000,000 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - 3,500,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 3,500,000 3,500,000 
กรรมการธนาคาร 3,020,000 3,020,000 

* นายปิติ สิทธิอ านวย ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการธนาคารเม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2561 โดยยงัไม่มีการแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งเป็น 
รองประธานกรรมการธนาคาร ทดแทน 

ในปี 2562 ธนาคารไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งส้ิน 126.59 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2561 ท่ีไดจ่้ายเป็น
เงินทั้งส้ิน 114.98 ลา้นบาท  ทั้งน้ี รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลไดแ้สดงในหมวดขอ้มูลทัว่ไป หวัขอ้ผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี 2562 และ ปี 2561 ของรายงานประจ าปี  
 

- หน้า 11 ของ 31 -



เอกสารแนบ � 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรกฎาคม ���� - หนา้ 12 ของ 31 - 

ตาํแหน่งในกจิการที�แข่งขัน /  
กจิการที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิของธนาคาร 

- ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน - �� เมษายน ���� - ปัจจุบนั  กรรมการกาํกบัความเสี�ยง 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

- ���� - ปัจจุบนั       กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ
มหาวทิยาลยัมหิดล 

- ���� - ปัจจุบนั      กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ มหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี 

- ���� - ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

- เมษายน ���� - ปัจจุบนั  กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

- ���� - พฤศจิกายน ����  กรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคุณวฒิุ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 

- ���� - ����  กรรมการอิสระ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ�งส์ 

- ���� - กรกฎาคม ����  กรรมการสภาที�ปรึกษา สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ���� - มกราคม ����  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

- ���� - เมษายน ����  กรรมการบริหารความเสี�ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

การเข้าร่วมประชุมปี ���� - ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ � ครั� ง จากจาํนวน � ครั� ง 
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร �� ครั� ง จากจาํนวน �� ครั� ง 
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร �� ครั� ง  จากจาํนวน ��� ครั� ง 
- ประชุมคณะกรรมการกาํกบัความเสี�ยง �� ครั� ง จากจาํนวน �� ครั� ง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอยีดของวาระที ่5 

ประวตักิรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง 

 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี คร้ังท่ี 27 วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 - หนา้ 13 ของ 31 - 

ช่ือ-นามสกลุ นายชาติศิริ  โสภณพนิช 
ประเภทกรรมการ - กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
ต าแหน่งในธนาคาร - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

- กรรมการบริหาร 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร - 28 เมษายน 2535 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร - 28 ปี 
อายุ - 60 ปี 
สัญชาต ิ - ไทย 
คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ

ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ) Sloan School of Management, 

Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (เคมี) Massachusetts Institute of 

Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (เคมี) Worcester Polytechnic Institute  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2015 
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น TG/2004 
- The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 2/2001 
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 3/2000 

การถือหุ้นในธนาคาร - จ านวน 5,550,200 หุน้ คิดเป็น 0.29076%   
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและ
ผู้บริหารของธนาคาร 

- ไม่มี 
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ จ านวน 1 บริษทั 
- กรรมการ บมจ. โพสต ์พบัลิซซ่ิง 

ต าแหน่งในบริษัทจ ากดั จ านวน 2 บริษทั 
- กรรมการ TRG Management LP 
- กรรมการ TRG Allocation LLC 

ต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน / 
กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของธนาคาร 

- ไม่มี 

ประสบการณ์การท างาน - 2537 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

- 2535 - ปัจจุบนั กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดของวาระที ่7 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 

 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี คร้ังท่ี 27 วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 - หนา้ 22 ของ 31 - 

คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากรอบ
การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารไดมี้การก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ทั้งน้ี คณะกรรมการธนาคาร
จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอ และ
ธนาคารไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นประจ าในรายงานประจ าปี 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี 2562 มี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ย  และเงินบ าเหน็จรางวลัของกรรมการ โดยกรรมการท่ีเป็นกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะ จะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดยอ่ยท่ีมีอตัราสูงท่ีสุดเพียงคณะเดียว และกรรมการท่ีเป็นพนกังานของธนาคารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย   

โครงสร้างและจ านวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2562 และปี 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี    
ค่าตอบแทนรายเดือน 

หน่วย: บาท 
 ค่าตอบแทน )ต่อเดือน(  

ปี 2562 ปี 2561 
คณะกรรมการธนาคาร   

ประธานกรรมการธนาคาร 450,000 450,000 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - 300,000 
กรรมการ 250,000 250,000 

คณะกรรมการชุดยอ่ย   
ประธานกรรมการบริหาร 250,000 250,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 50,000 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 50,000 50,000 
ประธานกรรมการก ากบัความเส่ียง 50,000 50,000 
กรรมการชุดยอ่ย 50,000 50,000 

เงินบ าเหน็จรางวลั  
หน่วย: บาท 

 เงินบ าเหน็จรางวลั )ต่อปี(  
ปี 2562 ปี 2561 

ประธานกรรมการธนาคาร 5,000,000 5,000,000 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - 3,500,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 3,500,000 3,500,000 
กรรมการธนาคาร 3,020,000 3,020,000 

* นายปิติ สิทธิอ านวย ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการธนาคารเม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2561 โดยยงัไม่มีการแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งเป็น 
รองประธานกรรมการธนาคาร ทดแทน 

ในปี 2562 ธนาคารไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งส้ิน 126.59 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2561 ท่ีไดจ่้ายเป็น
เงินทั้งส้ิน 114.98 ลา้นบาท  ทั้งน้ี รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลไดแ้สดงในหมวดขอ้มูลทัว่ไป หวัขอ้ผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี 2562 และ ปี 2561 ของรายงานประจ าปี  
 

- หน้า 12 ของ 31 -



เอกสารแนบ 2 

รายละเอยีดของวาระที ่5 

ประวตักิรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง 

 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี คร้ังท่ี 27 วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 - หนา้ 13 ของ 31 - 

ช่ือ-นามสกลุ นายชาติศิริ  โสภณพนิช 
ประเภทกรรมการ - กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
ต าแหน่งในธนาคาร - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

- กรรมการบริหาร 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร - 28 เมษายน 2535 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร - 28 ปี 
อายุ - 60 ปี 
สัญชาต ิ - ไทย 
คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ

ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ) Sloan School of Management, 

Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (เคมี) Massachusetts Institute of 

Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (เคมี) Worcester Polytechnic Institute  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2015 
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น TG/2004 
- The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 2/2001 
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 3/2000 

การถือหุ้นในธนาคาร - จ านวน 5,550,200 หุน้ คิดเป็น 0.29076%   
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและ
ผู้บริหารของธนาคาร 

- ไม่มี 
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ จ านวน 1 บริษทั 
- กรรมการ บมจ. โพสต ์พบัลิซซ่ิง 

ต าแหน่งในบริษัทจ ากดั จ านวน 2 บริษทั 
- กรรมการ TRG Management LP 
- กรรมการ TRG Allocation LLC 

ต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน / 
กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของธนาคาร 

- ไม่มี 

ประสบการณ์การท างาน - 2537 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

- 2535 - ปัจจุบนั กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดของวาระที ่7 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 

 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี คร้ังท่ี 27 วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 - หนา้ 22 ของ 31 - 

คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากรอบ
การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารไดมี้การก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ทั้งน้ี คณะกรรมการธนาคาร
จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอ และ
ธนาคารไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นประจ าในรายงานประจ าปี 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี 2562 มี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ย  และเงินบ าเหน็จรางวลัของกรรมการ โดยกรรมการท่ีเป็นกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะ จะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดยอ่ยท่ีมีอตัราสูงท่ีสุดเพียงคณะเดียว และกรรมการท่ีเป็นพนกังานของธนาคารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย   

โครงสร้างและจ านวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2562 และปี 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี    
ค่าตอบแทนรายเดือน 

หน่วย: บาท 
 ค่าตอบแทน )ต่อเดือน(  

ปี 2562 ปี 2561 
คณะกรรมการธนาคาร   

ประธานกรรมการธนาคาร 450,000 450,000 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - 300,000 
กรรมการ 250,000 250,000 

คณะกรรมการชุดยอ่ย   
ประธานกรรมการบริหาร 250,000 250,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 50,000 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 50,000 50,000 
ประธานกรรมการก ากบัความเส่ียง 50,000 50,000 
กรรมการชุดยอ่ย 50,000 50,000 

เงินบ าเหน็จรางวลั  
หน่วย: บาท 

 เงินบ าเหน็จรางวลั )ต่อปี(  
ปี 2562 ปี 2561 

ประธานกรรมการธนาคาร 5,000,000 5,000,000 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - 3,500,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 3,500,000 3,500,000 
กรรมการธนาคาร 3,020,000 3,020,000 

* นายปิติ สิทธิอ านวย ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการธนาคารเม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2561 โดยยงัไม่มีการแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งเป็น 
รองประธานกรรมการธนาคาร ทดแทน 

ในปี 2562 ธนาคารไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งส้ิน 126.59 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2561 ท่ีไดจ่้ายเป็น
เงินทั้งส้ิน 114.98 ลา้นบาท  ทั้งน้ี รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลไดแ้สดงในหมวดขอ้มูลทัว่ไป หวัขอ้ผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี 2562 และ ปี 2561 ของรายงานประจ าปี  
 

- หน้า 13 ของ 31 -



เอกสารแนบ � 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรกฎาคม ���� - หนา้ 14 ของ 31 - 

- �� ธนัวาคม ���� - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ. ธนาคารกรุงเทพ 
(ประเทศจีน) 

- �� สิงหาคม ���� - ปัจจุบนั  กรรมการ คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ 

- �� สิงหาคม ���� - ปัจจุบนั กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ดา้นเศรษฐกิจ 

- �� มิถุนายน ���� - ปัจจุบนั กรรมการ สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

- �� เมษายน ���� - ปัจจุบนั  กรรมการสภามหาวทิยาลยั มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ  

- �� ตุลาคม ���� - �� ธนัวาคม ����  กรรมการ สาํนกังานพฒันาธุรกรรม
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) 

- �� กมุภาพนัธ์ ���� - �� เมษายน ����  กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน 

- �� สิงหาคม ���� - � มิถนุายน ����  กรรมการ บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย 

- �� กรกฎาคม ���� - �� เมษายน ����  กรรมการ คณะกรรมการระบบ
การชาํระเงิน 

- �� กรกฎาคม ���� - �� เมษายน ����  ประธานสมาคมธนาคารไทย 

- ���� - ���� สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

- ���� - มกราคม ���� กรรมการ Board of Trustees, Singapore 
Management University 

- ���� - กนัยายน ���� กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

- ���� - ���� กรรมการ บมจ. การบินไทย 

- ���� - ���� ประธานสมาคมธนาคารไทย 

- ���� - ���� กรรมการ บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย 

- ���� - ���� กรรมการ VISA International - Asia Pacific 

การเข้าร่วมประชุมปี ���� - ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ � ครั� ง จากจาํนวน � ครั� ง 
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร �� ครั� ง จากจาํนวน �� ครั� ง 

- ประชุมคณะกรรมการบริหาร �� ครั� ง จากจาํนวน  ��� ครั� ง 
 
 
 

เอกสารแนบ �

รายละเอยีดของวาระที� �

ประวตักิรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื�อกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหนึ�ง

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรกฎาคม ���� - หนา้ 15 ของ 31 -

ชื�อ-นามสกลุ นายทวลีาภ  ฤทธาภิรมย์
ประเภทกรรมการ - กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร
ตาํแหน่งในธนาคาร - กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่

- กรรมการบริหาร
- กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ

วนัที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการธนาคาร - �� ธนัวาคม ����
จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการธนาคาร - � ปี
อายุ - �� ปี
สัญชาติ - ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา - นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยัชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

- นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - Director Certification Program (DCP) รุ่น ���/����
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น ��/����

การถือหุ้นในธนาคาร - ไม่มี
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและ
ผู้บริหารของธนาคาร

- ไม่มี

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น - ไม่มี
ตาํแหน่งในบริษัทจาํกดั - ไม่มี
ตาํแหน่งในกจิการที�แข่งขัน /
กจิการที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิของธนาคาร

- ไม่มี

ประสบการณ์การทาํงาน - �� ธนัวาคม ���� - ปัจจุบนั  กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

- � มกราคม ���� - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ธนัวาคม ���� - ปัจจุบนั กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ���� - ปัจจุบนั กรรมการประจาํคณะนิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
- ���� - ปัจจุบนั กรรมการประเภทผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการ

อาํนวยการ สถาบนับริหารจดัการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม มหาวทิยาลยัมหิดล

- ���� - ปัจจุบนั กรรมการอาํนวยการ สมาคมการตลาดแห่ง
ประเทศไทย

- ���� - ปัจจุบนั กรรมการ คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลเครดิต

เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดของวาระที ่7 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 

 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรกฎาคม ���� - หนา้ 22 ของ 31 - 

คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากรอบ
การจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารไดมี้การกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ทั�งนี�  คณะกรรมการธนาคาร
จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนนาํเสนอ และ
ธนาคารไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื�อใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นประจาํในรายงานประจาํปี 

ค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี ���� มี � ลกัษณะ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ย  และเงินบาํเหน็จรางวลัของกรรมการ โดยกรรมการที�เป็นกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะ จะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดยอ่ยที�มีอตัราสูงที�สุดเพียงคณะเดียว และกรรมการที�เป็นพนกังานของธนาคารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย   

โครงสร้างและจาํนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี ���� และปี ���� มีรายละเอียดดงันี�     
ค่าตอบแทนรายเดือน 

หน่วย: บาท 
 ค่าตอบแทน )ต่อเดือน(  

ปี ���� ปี ���� 
คณะกรรมการธนาคาร   

ประธานกรรมการธนาคาร ���,��� ���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - ���,��� 
กรรมการ ���,��� ���,��� 

คณะกรรมการชุดยอ่ย   
ประธานกรรมการบริหาร ���,��� ���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการกาํกบัความเสี�ยง ��,��� ��,��� 
กรรมการชุดยอ่ย ��,��� ��,��� 

เงินบาํเหน็จรางวลั  
หน่วย: บาท 

 เงินบาํเหน็จรางวลั )ต่อปี(  
ปี ���� ปี ���� 

ประธานกรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - �,���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ �,���,��� �,���,��� 
กรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 

* นายปิติ สิทธิอาํนวย ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นประธานกรรมการธนาคารเมื�อวนัที� �� ตุลาคม ���� โดยยงัไม่มีการแต่งตั�งผูด้าํรงตาํแหน่งเป็น 
รองประธานกรรมการธนาคาร ทดแทน 

ในปี ���� ธนาคารไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั�งสิ�น ���.�� ลา้นบาท เทียบกบัปี ���� ที�ไดจ่้ายเป็น
เงินทั�งสิ�น ���.�� ลา้นบาท  ทั�งนี�  รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลไดแ้สดงในหมวดขอ้มูลทั�วไป หวัขอ้ผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี ���� และ ปี ���� ของรายงานประจาํปี  
 

- หน้า 14 ของ 31 -



เอกสารแนบ �

รายละเอยีดของวาระที� �

ประวตักิรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื�อกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหนึ�ง

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรกฎาคม ���� - หนา้ 15 ของ 31 -

ชื�อ-นามสกลุ นายทวลีาภ  ฤทธาภิรมย์
ประเภทกรรมการ - กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร
ตาํแหน่งในธนาคาร - กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่

- กรรมการบริหาร
- กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ

วนัที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการธนาคาร - �� ธนัวาคม ����
จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการธนาคาร - � ปี
อายุ - �� ปี
สัญชาติ - ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา - นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยัชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

- นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - Director Certification Program (DCP) รุ่น ���/����
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น ��/����

การถือหุ้นในธนาคาร - ไม่มี
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและ
ผู้บริหารของธนาคาร

- ไม่มี

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น - ไม่มี
ตาํแหน่งในบริษัทจาํกดั - ไม่มี
ตาํแหน่งในกจิการที�แข่งขัน /
กจิการที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิของธนาคาร

- ไม่มี

ประสบการณ์การทาํงาน - �� ธนัวาคม ���� - ปัจจุบนั  กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

- � มกราคม ���� - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ธนัวาคม ���� - ปัจจุบนั กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ���� - ปัจจุบนั กรรมการประจาํคณะนิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
- ���� - ปัจจุบนั กรรมการประเภทผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการ

อาํนวยการ สถาบนับริหารจดัการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม มหาวทิยาลยัมหิดล

- ���� - ปัจจุบนั กรรมการอาํนวยการ สมาคมการตลาดแห่ง
ประเทศไทย

- ���� - ปัจจุบนั กรรมการ คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลเครดิต

เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดของวาระที ่7 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 

 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี คร้ังท่ี 27 วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 - หนา้ 22 ของ 31 - 

คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากรอบ
การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารไดมี้การก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ทั้งน้ี คณะกรรมการธนาคาร
จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอ และ
ธนาคารไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นประจ าในรายงานประจ าปี 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี 2562 มี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ย  และเงินบ าเหน็จรางวลัของกรรมการ โดยกรรมการท่ีเป็นกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะ จะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดยอ่ยท่ีมีอตัราสูงท่ีสุดเพียงคณะเดียว และกรรมการท่ีเป็นพนกังานของธนาคารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย   

โครงสร้างและจ านวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2562 และปี 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี    
ค่าตอบแทนรายเดือน 

หน่วย: บาท 
 ค่าตอบแทน )ต่อเดือน(  

ปี 2562 ปี 2561 
คณะกรรมการธนาคาร   

ประธานกรรมการธนาคาร 450,000 450,000 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - 300,000 
กรรมการ 250,000 250,000 

คณะกรรมการชุดยอ่ย   
ประธานกรรมการบริหาร 250,000 250,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 50,000 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 50,000 50,000 
ประธานกรรมการก ากบัความเส่ียง 50,000 50,000 
กรรมการชุดยอ่ย 50,000 50,000 

เงินบ าเหน็จรางวลั  
หน่วย: บาท 

 เงินบ าเหน็จรางวลั )ต่อปี(  
ปี 2562 ปี 2561 

ประธานกรรมการธนาคาร 5,000,000 5,000,000 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - 3,500,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 3,500,000 3,500,000 
กรรมการธนาคาร 3,020,000 3,020,000 

* นายปิติ สิทธิอ านวย ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการธนาคารเม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2561 โดยยงัไม่มีการแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งเป็น 
รองประธานกรรมการธนาคาร ทดแทน 

ในปี 2562 ธนาคารไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งส้ิน 126.59 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2561 ท่ีไดจ่้ายเป็น
เงินทั้งส้ิน 114.98 ลา้นบาท  ทั้งน้ี รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลไดแ้สดงในหมวดขอ้มูลทัว่ไป หวัขอ้ผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี 2562 และ ปี 2561 ของรายงานประจ าปี  
 

- หน้า 15 ของ 31 -



เอกสารแนบ � 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรกฎาคม ���� - หนา้ 16 ของ 31 - 

- ���� - ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ���� - ���� คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิก
กฎหมายที�เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและ
การดาํเนินธุรกิจของประชาชน 

- ���� - ���� ผูบ้ริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

- ���� - ���� นิติกร สาํนกังานกฎหมาย บจ. ปูนซิเมนตไ์ทย 

การเข้าร่วมประชุมปี ���� - ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้  �   ครั� ง  จากจาํนวน       �   ครั� ง 
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร    ��   ครั� ง  จากจาํนวน     ��   ครั� ง 

- ประชุมคณะกรรมการบริหาร     ��   ครั� ง  จากจาํนวน   ���   ครั� ง 
 

 

 

 

 

เอกสารแนบ � 

 
นิยามกรรมการอสิระ 
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ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ดงันี�   
1.  ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ � ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของธนาคาร บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั

ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของธนาคาร  ทั�งนี�  ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนั�นๆ ดว้ย 

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของธนาคาร บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้
อาํนาจควบคุมของธนาคาร เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ � ปี  

3.  ไม่เป็นบุคคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็น บิดา 
มารดา คู่สมรส พี�นอ้ง และบุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื�น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 
หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของธนาคารหรือบริษทัยอ่ย 

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของธนาคาร ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั�งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของธนาคาร เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่ � ปี 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ� ง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที�กระทาํเป็นปกติเพื�อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี�ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค ํ�าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนี� สิน รวมถึงพฤติการณ์อื�น
ทาํนองเดียวกนั ซึ�งเป็นผลใหธ้นาคารหรือคู่สญัญามีภาระหนี� ที�ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ�ง ตั�งแต่ร้อยละ � ของสินทรัพยที์�มี
ตวัตนสุทธิของธนาคารหรือตั�งแต่ �� ลา้นบาทขึ�นไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากวา่  ทั�งนี�  การคาํนวณภาระหนี�ดงักล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
ในการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี�ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนี� ที�เกิดขึ�นในระหวา่ง � 
ปี ก่อนวนัที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของธนาคาร บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ 
ผูมี้อาํนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี  ซึ�งมี
ผูส้อบบญัชีของธนาคาร บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของธนาคารสงักดัอยู ่ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ � ปี  

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�
ปรึกษาทางการเงิน ซึ� งได้รับค่าบริการเกินกว่า � ลา้นบาทต่อปี จากธนาคาร บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของธนาคาร  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของ 
ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั�นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ � ปี 

7.  ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของธนาคาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซึ�งเป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ ่

8.  ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของธนาคารหรือ 
บริษทัยอ่ย และไม่เป็นหุ้นส่วนที�มีนยัในห้างหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน  
ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ � ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทัอื�น   
ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของธนาคารหรือบริษทัยอ่ย  

9.  ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของธนาคาร 

นิยามกรรมการอิสระของธนาคารเป็นไปตามขอ้กาํหนดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม่ 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดของวาระที ่7 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 
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คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากรอบ
การจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารไดมี้การกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ทั�งนี�  คณะกรรมการธนาคาร
จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนนาํเสนอ และ
ธนาคารไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื�อใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นประจาํในรายงานประจาํปี 

ค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี ���� มี � ลกัษณะ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ย  และเงินบาํเหน็จรางวลัของกรรมการ โดยกรรมการที�เป็นกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะ จะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดยอ่ยที�มีอตัราสูงที�สุดเพียงคณะเดียว และกรรมการที�เป็นพนกังานของธนาคารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย   

โครงสร้างและจาํนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี ���� และปี ���� มีรายละเอียดดงันี�     
ค่าตอบแทนรายเดือน 

หน่วย: บาท 
 ค่าตอบแทน )ต่อเดือน(  

ปี ���� ปี ���� 
คณะกรรมการธนาคาร   

ประธานกรรมการธนาคาร ���,��� ���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - ���,��� 
กรรมการ ���,��� ���,��� 

คณะกรรมการชุดยอ่ย   
ประธานกรรมการบริหาร ���,��� ���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการกาํกบัความเสี�ยง ��,��� ��,��� 
กรรมการชุดยอ่ย ��,��� ��,��� 

เงินบาํเหน็จรางวลั  
หน่วย: บาท 

 เงินบาํเหน็จรางวลั )ต่อปี(  
ปี ���� ปี ���� 

ประธานกรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - �,���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ �,���,��� �,���,��� 
กรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 

* นายปิติ สิทธิอาํนวย ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นประธานกรรมการธนาคารเมื�อวนัที� �� ตุลาคม ���� โดยยงัไม่มีการแต่งตั�งผูด้าํรงตาํแหน่งเป็น 
รองประธานกรรมการธนาคาร ทดแทน 

ในปี ���� ธนาคารไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั�งสิ�น ���.�9 ลา้นบาท เทียบกบัปี ���� ที�ไดจ่้ายเป็น
เงินทั�งสิ�น ���.9� ลา้นบาท  ทั�งนี�  รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลไดแ้สดงในหมวดขอ้มูลทั�วไป หวัขอ้ผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี ���� และ ปี ���� ของรายงานประจาํปี  
 

- หน้า 16 ของ 31 -



เอกสารแนบ � 

 
นิยามกรรมการอสิระ 

 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรกฎาคม ���� - หนา้ 17 ของ 31 - 

 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ดงันี�   
1.  ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ � ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของธนาคาร บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั

ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของธนาคาร  ทั�งนี�  ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนั�นๆ ดว้ย 

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของธนาคาร บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้
อาํนาจควบคุมของธนาคาร เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ � ปี  

3.  ไม่เป็นบุคคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็น บิดา 
มารดา คู่สมรส พี�นอ้ง และบุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื�น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 
หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของธนาคารหรือบริษทัยอ่ย 

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของธนาคาร ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั�งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของธนาคาร เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่ � ปี 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ� ง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที�กระทาํเป็นปกติเพื�อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี�ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค ํ�าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนี� สิน รวมถึงพฤติการณ์อื�น
ทาํนองเดียวกนั ซึ�งเป็นผลใหธ้นาคารหรือคู่สญัญามีภาระหนี� ที�ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ�ง ตั�งแต่ร้อยละ � ของสินทรัพยที์�มี
ตวัตนสุทธิของธนาคารหรือตั�งแต่ �� ลา้นบาทขึ�นไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากวา่  ทั�งนี�  การคาํนวณภาระหนี�ดงักล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
ในการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี�ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนี� ที�เกิดขึ�นในระหวา่ง � 
ปี ก่อนวนัที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของธนาคาร บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ 
ผูมี้อาํนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี  ซึ�งมี
ผูส้อบบญัชีของธนาคาร บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของธนาคารสงักดัอยู ่ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ � ปี  

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�
ปรึกษาทางการเงิน ซึ� งได้รับค่าบริการเกินกว่า � ลา้นบาทต่อปี จากธนาคาร บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของธนาคาร  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของ 
ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั�นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ � ปี 

7.  ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของธนาคาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซึ�งเป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ ่

8.  ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของธนาคารหรือ 
บริษทัยอ่ย และไม่เป็นหุ้นส่วนที�มีนยัในห้างหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน  
ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ � ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทัอื�น   
ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของธนาคารหรือบริษทัยอ่ย  

9.  ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของธนาคาร 

นิยามกรรมการอิสระของธนาคารเป็นไปตามขอ้กาํหนดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม่ 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดของวาระที ่7 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 
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คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากรอบ
การจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารไดมี้การกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ทั�งนี�  คณะกรรมการธนาคาร
จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนนาํเสนอ และ
ธนาคารไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื�อใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นประจาํในรายงานประจาํปี 

ค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี ���� มี � ลกัษณะ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ย  และเงินบาํเหน็จรางวลัของกรรมการ โดยกรรมการที�เป็นกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะ จะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดยอ่ยที�มีอตัราสูงที�สุดเพียงคณะเดียว และกรรมการที�เป็นพนกังานของธนาคารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย   

โครงสร้างและจาํนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี ���� และปี ���� มีรายละเอียดดงันี�     
ค่าตอบแทนรายเดือน 

หน่วย: บาท 
 ค่าตอบแทน )ต่อเดือน(  

ปี ���� ปี ���� 
คณะกรรมการธนาคาร   

ประธานกรรมการธนาคาร 4��,��� 4��,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - ���,��� 
กรรมการ ���,��� ���,��� 

คณะกรรมการชุดยอ่ย   
ประธานกรรมการบริหาร ���,��� ���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการกาํกบัความเสี�ยง ��,��� ��,��� 
กรรมการชุดยอ่ย ��,��� ��,��� 

เงินบาํเหน็จรางวลั  
หน่วย: บาท 

 เงินบาํเหน็จรางวลั )ต่อปี(  
ปี ���� ปี ���� 

ประธานกรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - �,���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ �,���,��� �,���,��� 
กรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 

* นายปิติ สิทธิอาํนวย ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นประธานกรรมการธนาคารเมื�อวนัที� �� ตุลาคม ���� โดยยงัไม่มีการแต่งตั�งผูด้าํรงตาํแหน่งเป็น 
รองประธานกรรมการธนาคาร ทดแทน 

ในปี ���� ธนาคารไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั�งสิ�น ���.�9 ลา้นบาท เทียบกบัปี ���� ที�ไดจ่้ายเป็น
เงินทั�งสิ�น ��4.98 ลา้นบาท  ทั�งนี�  รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลไดแ้สดงในหมวดขอ้มูลทั�วไป หวัขอ้ผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี ���� และ ปี ���� ของรายงานประจาํปี  
 

- หน้า 17 ของ 31 -



เอกสารแนบ �

รายละเอยีดของวาระที� �

ประวตับุิคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลอืกตั�งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรก�าคม ���� - หนา้ 18 ของ 31 -

ชื�อ-นามสกลุ นายศิริ จิระพงษพ์นัธ์
ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ
อายุ - ��  ปี 
สัญชาติ - ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาเอก วศิวกรรมเคมี

Massachusetts Institute of 
Technology ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี วศิวกรรมเคมี (เกียรตินิยม) California Institute of 
Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - Director Certification Program (DCP) รุ่น ��/����
- Director Luncheon Briefing (M - DLB) รุ่น �/����
- Audit Committee Seminar - Get Ready for the Year End

- Anti - corruption : Leadership Role of the Board   
การถือหุ้นในธนาคาร - ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและ
ผู้บริหารของธนาคาร

- ไม่มี

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น - ไม่มี
ตาํแหน่งในบริษัทจาํกดั - ไม่มี
ตาํแหน่งในกจิการที�แข่งขัน /
กจิการที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิของธนาคาร

- ไม่มี

ประสบการณ์การทาํงาน - ���� - ���� รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน
- ���� กรรมการ บริษทั สุทศมิตร จาํกดั
- ���� กรรมการ บริษทั วนั เอเชี�ยน ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั
- ���� กรรมการ บริษทั เครดิต ฟอร์ซิเอร์ แอล พี เอน็ จาํกดั
- ���� - ���� กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน)
- ���� - ���� กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษทั พีทีที โกบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)
- ���� สมาชิกสภา สภาปฏิรูปแห่งชาติ
- ���� - ���� ผูอ้าํนวยการ สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- ���� กรรมการ / รักษาการผูอ้าํนวยการ การท่าเรือ

แห่งประเทศไทย
- ���� - ���� กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
- ���� - ���� กรรมการ บริษทั ซินเนอจี โซลูชั�น จาํกดั

เอกสารแนบ � 
 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรก�าคม ���� - หนา้ 19 ของ 31 - 

- ���� - ���� กรรมการผูจ้ดัการ / ที�ปรึกษา  
  บริษทั แอลพีเอน็เพลทมิล จาํกดั (มหาชน) 

- ���� - ���� ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุสดา้นกิจการวานิชธนกิจ 
  ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

- ���� - ����  กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเพื�อสถาบนัปิโตรเลียม
  แห่งประเทศไทย 

- ���� - ���� ผูจ้ดัการฝ่ายแผนและประสานงาน  
  บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั 

- ���� - ���� หวัหนา้กองวางแผนและวเิคราะห์ระบบ 
  การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

- ����   อาจารยพ์ิเศษ ภาควชิาวศิวกรรมเคมี  
  คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ มีคุณสมบติัตามนิยามกรรมการอิสระที�ธนาคารกาํหนดขึ�น  (เท่ากบั
ขอ้กาํหนดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. ��/���� 
เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม่) 

 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดของวาระที ่7 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 

 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี คร้ังท่ี 27 วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 - หนา้ 22 ของ 31 - 

คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากรอบ
การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารไดมี้การก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ทั้งน้ี คณะกรรมการธนาคาร
จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอ และ
ธนาคารไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นประจ าในรายงานประจ าปี 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี 2562 มี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ย  และเงินบ าเหน็จรางวลัของกรรมการ โดยกรรมการท่ีเป็นกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะ จะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดยอ่ยท่ีมีอตัราสูงท่ีสุดเพียงคณะเดียว และกรรมการท่ีเป็นพนกังานของธนาคารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย   

โครงสร้างและจ านวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2562 และปี 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี    
ค่าตอบแทนรายเดือน 

หน่วย: บาท 
 ค่าตอบแทน )ต่อเดือน(  

ปี 2562 ปี 2561 
คณะกรรมการธนาคาร   

ประธานกรรมการธนาคาร 450,000 450,000 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - 300,000 
กรรมการ 250,000 250,000 

คณะกรรมการชุดยอ่ย   
ประธานกรรมการบริหาร 250,000 250,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 50,000 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 50,000 50,000 
ประธานกรรมการก ากบัความเส่ียง 50,000 50,000 
กรรมการชุดยอ่ย 50,000 50,000 

เงินบ าเหน็จรางวลั  
หน่วย: บาท 

 เงินบ าเหน็จรางวลั )ต่อปี(  
ปี 2562 ปี 2561 

ประธานกรรมการธนาคาร 5,000,000 5,000,000 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - 3,500,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 3,500,000 3,500,000 
กรรมการธนาคาร 3,020,000 3,020,000 

* นายปิติ สิทธิอ านวย ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการธนาคารเม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2561 โดยยงัไม่มีการแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งเป็น 
รองประธานกรรมการธนาคาร ทดแทน 

ในปี 2562 ธนาคารไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งส้ิน 126.59 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2561 ท่ีไดจ่้ายเป็น
เงินทั้งส้ิน 114.98 ลา้นบาท  ทั้งน้ี รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลไดแ้สดงในหมวดขอ้มูลทัว่ไป หวัขอ้ผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี 2562 และ ปี 2561 ของรายงานประจ าปี  
 

- หน้า 18 ของ 31 -



เอกสารแนบ � 
 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรกฎาคม ���� - หนา้ 19 ของ 31 - 

- ���� - ���� กรรมการผูจ้ดัการ / ที�ปรึกษา  
  บริษทั แอลพีเอน็เพลทมิล จาํกดั (มหาชน) 

- ���� - ���� ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุสดา้นกิจการวานิชธนกิจ 
  ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

- ���� - ����  กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเพื�อสถาบนัปิโตรเลียม
  แห่งประเทศไทย 

- ���� - ���� ผูจ้ดัการฝ่ายแผนและประสานงาน  
  บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั 

- ���� - ���� หวัหนา้กองวางแผนและวเิคราะห์ระบบ 
  การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

- ����   อาจารยพ์ิเศษ ภาควชิาวศิวกรรมเคมี  
  คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ มีคุณสมบติัตามนิยามกรรมการอิสระที�ธนาคารกาํหนดขึ�น  (เท่ากบั
ขอ้กาํหนดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. ��/���� 
เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม่) 

 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดของวาระที ่7 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 

 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรกฎาคม ���� - หนา้ 22 ของ 31 - 

คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากรอบ
การจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารไดมี้การกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ทั�งนี�  คณะกรรมการธนาคาร
จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนนาํเสนอ และ
ธนาคารไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื�อใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นประจาํในรายงานประจาํปี 

ค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี ���� มี � ลกัษณะ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ย  และเงินบาํเหน็จรางวลัของกรรมการ โดยกรรมการที�เป็นกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะ จะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดยอ่ยที�มีอตัราสูงที�สุดเพียงคณะเดียว และกรรมการที�เป็นพนกังานของธนาคารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย   

โครงสร้างและจาํนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี ���� และปี ���� มีรายละเอียดดงันี�     
ค่าตอบแทนรายเดือน 

หน่วย: บาท 
 ค่าตอบแทน )ต่อเดือน(  

ปี ���� ปี ���� 
คณะกรรมการธนาคาร   

ประธานกรรมการธนาคาร ���,��� ���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - ���,��� 
กรรมการ ���,��� ���,��� 

คณะกรรมการชุดยอ่ย   
ประธานกรรมการบริหาร ���,��� ���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการกาํกบัความเสี�ยง ��,��� ��,��� 
กรรมการชุดยอ่ย ��,��� ��,��� 

เงินบาํเหน็จรางวลั  
หน่วย: บาท 

 เงินบาํเหน็จรางวลั )ต่อปี(  
ปี ���� ปี ���� 

ประธานกรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - �,���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ �,���,��� �,���,��� 
กรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 

* นายปิติ สิทธิอาํนวย ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นประธานกรรมการธนาคารเมื�อวนัที� �� ตุลาคม ���� โดยยงัไม่มีการแต่งตั�งผูด้าํรงตาํแหน่งเป็น 
รองประธานกรรมการธนาคาร ทดแทน 

ในปี ���� ธนาคารไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั�งสิ�น ���.�� ลา้นบาท เทียบกบัปี ���� ที�ไดจ่้ายเป็น
เงินทั�งสิ�น ���.�� ลา้นบาท  ทั�งนี�  รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลไดแ้สดงในหมวดขอ้มูลทั�วไป หวัขอ้ผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี ���� และ ปี ���� ของรายงานประจาํปี  
 

- หน้า 19 ของ 31 -



เอกสารแนบ �

รายละเอยีดของวาระที� �

ประวตับุิคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลอืกตั�งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรก�าคม ���� - หนา้ 20 ของ 31 -

ชื�อ-นามสกลุ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ
อายุ - ��  ปี 
สัญชาติ - ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาเอก นโยบายและการจดัการ

สาธารณะ The Wharton School of the
University of Pennsylvania ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

- ปริญญาโท นโยบายและการจดัการสาธารณะ The Wharton School 
of the University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ปริญญาโท วทิยาการพลงังานแสงอาทิตย์ Trinity University, Texas 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี วศิวกรรมไฟฟ้า The University of New South Wales 
ประเทศออสเตรเลีย 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร - ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและ
ผู้บริหารของธนาคาร

- ไม่มี

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น - ไม่มี
ตาํแหน่งในบริษัทจาํกดั - ไม่มี
ตาํแหน่งในกจิการที�แข่งขัน /
กจิการที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิของธนาคาร

- ไม่มี

ประสบการณ์การทาํงาน - ธนัวาคม ���� - กรก�าคม ����  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทลั
เพื�อเศรษฐกิจและสงัคม

- สิงหาคม ���� - ธนัวาคม ���� รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

- ���� - ���� ประธานคณะกรรมการ สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาติ กระทรวงวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

- ���� ประธานคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ���� - ���� ที�ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้ธนบุรี
- ���� - ���� เลขาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการนโยบาย

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมแห่งชาติ
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสารแนบ � 
 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรก�าคม ���� - หนา้ 21 ของ 31 - 

- ���� - ���� ผูอ้าํนวยการ ศูนยน์วตักรรมนโยบาย มหาวทิยาลยั 
  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

- ���� - ���� ผูอ้าํนวยการ สถาบนัคลงัสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริม
  ทบวงมหาวทิยาลยั   

- ���� - ���� ผูอ้าํนวยการ ศูนยพ์ฒันาพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
  กระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสิ�งแวดลอ้ม 

- ���� - ���� ผูอ้าํนวยการ สาํนกังานเลขานุการคณะกรรมการ  
  เทคโนโลยสีารสนเทศแห่งชาติ  

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ มีคุณสมบติัตามนิยามกรรมการอิสระที�ธนาคารกาํหนดขึ�น  (เท่ากบั
ขอ้กาํหนดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. ��/���� 
เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม่) 

 

 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดของวาระที ่7 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 

 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี คร้ังท่ี 27 วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 - หนา้ 22 ของ 31 - 

คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากรอบ
การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารไดมี้การก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ทั้งน้ี คณะกรรมการธนาคาร
จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอ และ
ธนาคารไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นประจ าในรายงานประจ าปี 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี 2562 มี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ย  และเงินบ าเหน็จรางวลัของกรรมการ โดยกรรมการท่ีเป็นกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะ จะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดยอ่ยท่ีมีอตัราสูงท่ีสุดเพียงคณะเดียว และกรรมการท่ีเป็นพนกังานของธนาคารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย   

โครงสร้างและจ านวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2562 และปี 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี    
ค่าตอบแทนรายเดือน 

หน่วย: บาท 
 ค่าตอบแทน )ต่อเดือน(  

ปี 2562 ปี 2561 
คณะกรรมการธนาคาร   

ประธานกรรมการธนาคาร 450,000 450,000 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - 300,000 
กรรมการ 250,000 250,000 

คณะกรรมการชุดยอ่ย   
ประธานกรรมการบริหาร 250,000 250,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 50,000 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 50,000 50,000 
ประธานกรรมการก ากบัความเส่ียง 50,000 50,000 
กรรมการชุดยอ่ย 50,000 50,000 

เงินบ าเหน็จรางวลั  
หน่วย: บาท 

 เงินบ าเหน็จรางวลั )ต่อปี(  
ปี 2562 ปี 2561 

ประธานกรรมการธนาคาร 5,000,000 5,000,000 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - 3,500,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 3,500,000 3,500,000 
กรรมการธนาคาร 3,020,000 3,020,000 

* นายปิติ สิทธิอ านวย ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการธนาคารเม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2561 โดยยงัไม่มีการแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งเป็น 
รองประธานกรรมการธนาคาร ทดแทน 

ในปี 2562 ธนาคารไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งส้ิน 126.59 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2561 ท่ีไดจ่้ายเป็น
เงินทั้งส้ิน 114.98 ลา้นบาท  ทั้งน้ี รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลไดแ้สดงในหมวดขอ้มูลทัว่ไป หวัขอ้ผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี 2562 และ ปี 2561 ของรายงานประจ าปี  
 

- หน้า 20 ของ 31 -



เอกสารแนบ � 
 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรกฎาคม ���� - หนา้ 21 ของ 31 - 

- ���� - ���� ผูอ้าํนวยการ ศูนยน์วตักรรมนโยบาย มหาวทิยาลยั 
  เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

- ���� - ���� ผูอ้าํนวยการ สถาบนัคลงัสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริม
  ทบวงมหาวทิยาลยั   

- ���� - ���� ผูอ้าํนวยการ ศูนยพ์ฒันาพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
  กระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสิ�งแวดลอ้ม 

- ���� - ���� ผูอ้าํนวยการ สาํนกังานเลขานุการคณะกรรมการ  
  เทคโนโลยสีารสนเทศแห่งชาติ  

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ มีคุณสมบติัตามนิยามกรรมการอิสระที�ธนาคารกาํหนดขึ�น  (เท่ากบั
ขอ้กาํหนดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. ��/���� 
เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม่) 

 

 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดของวาระที ่7 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 

 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรกฎาคม ���� - หนา้ 22 ของ 31 - 

คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากรอบ
การจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารไดมี้การกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ทั�งนี�  คณะกรรมการธนาคาร
จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนนาํเสนอ และ
ธนาคารไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื�อใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นประจาํในรายงานประจาํปี 

ค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี ���� มี � ลกัษณะ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ย  และเงินบาํเหน็จรางวลัของกรรมการ โดยกรรมการที�เป็นกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะ จะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดยอ่ยที�มีอตัราสูงที�สุดเพียงคณะเดียว และกรรมการที�เป็นพนกังานของธนาคารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย   

โครงสร้างและจาํนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี ���� และปี ���� มีรายละเอียดดงันี�     
ค่าตอบแทนรายเดือน 

หน่วย: บาท 
 ค่าตอบแทน )ต่อเดือน(  

ปี ���� ปี ���� 
คณะกรรมการธนาคาร   

ประธานกรรมการธนาคาร ���,��� ���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - ���,��� 
กรรมการ ���,��� ���,��� 

คณะกรรมการชุดยอ่ย   
ประธานกรรมการบริหาร ���,��� ���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการกาํกบัความเสี�ยง ��,��� ��,��� 
กรรมการชุดยอ่ย ��,��� ��,��� 

เงินบาํเหน็จรางวลั  
หน่วย: บาท 

 เงินบาํเหน็จรางวลั )ต่อปี(  
ปี ���� ปี ���� 

ประธานกรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - �,���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ �,���,��� �,���,��� 
กรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 

* นายปิติ สิทธิอาํนวย ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นประธานกรรมการธนาคารเมื�อวนัที� �� ตุลาคม ���� โดยยงัไม่มีการแต่งตั�งผูด้าํรงตาํแหน่งเป็น 
รองประธานกรรมการธนาคาร ทดแทน 

ในปี ���� ธนาคารไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั�งสิ�น ���.�� ลา้นบาท เทียบกบัปี ���� ที�ไดจ่้ายเป็น
เงินทั�งสิ�น ���.�� ลา้นบาท  ทั�งนี�  รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลไดแ้สดงในหมวดขอ้มูลทั�วไป หวัขอ้ผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี ���� และ ปี ���� ของรายงานประจาํปี  
 

- หน้า 21 ของ 31 -



เอกสารแนบ � 

รายละเอยีดของวาระที� � 
ค่าตอบแทนกรรมการปี ���� 

 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรกฎาคม ���� - หนา้ 22 ของ 31 - 

คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากรอบ
การจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารไดมี้การกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ทั�งนี�  คณะกรรมการธนาคาร
จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนนาํเสนอ และ
ธนาคารไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื�อใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นประจาํในรายงานประจาํปี 

ค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี ���� มี � ลกัษณะ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ย  และเงินบาํเหน็จรางวลัของกรรมการ โดยกรรมการที�เป็นกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะ จะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดยอ่ยที�มีอตัราสูงที�สุดเพียงคณะเดียว และกรรมการที�เป็นพนกังานของธนาคารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย   

โครงสร้างและจาํนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี ���� และปี ���� มีรายละเอียดดงันี�     
ค่าตอบแทนรายเดือน 

หน่วย: บาท 

 
ค่าตอบแทน )ต่อเดือน(  

ปี ���� ปี ���� 
คณะกรรมการธนาคาร   

ประธานกรรมการธนาคาร ���,��� ���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - ���,��� 
กรรมการ ���,��� ���,��� 

คณะกรรมการชุดยอ่ย   
ประธานกรรมการบริหาร ���,��� ���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการกาํกบัความเสี�ยง ��,��� ��,��� 
กรรมการชุดยอ่ย ��,��� ��,��� 

เงินบาํเหน็จรางวลั  
หน่วย: บาท 

 
เงินบาํเหน็จรางวลั )ต่อปี(  

ปี ���� ปี ���� 
ประธานกรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - �,���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ �,���,��� �,���,��� 
กรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 

* นายปิติ สิทธิอาํนวย ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นประธานกรรมการธนาคารเมื�อวนัที� �� ตุลาคม ���� โดยยงัไม่มีการแต่งตั�งผูด้าํรงตาํแหน่งเป็น 
รองประธานกรรมการธนาคาร ทดแทน 

ในปี ���� ธนาคารไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั�งสิ�น ���.�� ลา้นบาท เทียบกบัปี ���� ที�ไดจ่้ายเป็น
เงินทั�งสิ�น ���.�� ลา้นบาท  ทั�งนี�  รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลไดแ้สดงในหมวดขอ้มูลทั�วไป หวัขอ้ผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี ���� และ ปี ���� ของรายงานประจาํปี  
 

เอกสารแนบ � 

รายละเอยีดของวาระที� � 
การแต่งตั�งผู้สอบบัญชีประจาํปี ���� และการกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี 

 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรกฎาคม ���� - หนา้ 23 ของ 31 - 

เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และที�แกไ้ขเพิ�มเติม มาตรา 120 และ
ขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 50 ซึ� งกาํหนดให้ที�ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี แต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงิน
ค่าสอบบญัชีของธนาคารทุกปี คณะกรรมการธนาคารไดมี้มติในการประชุมครั� งที� 2/2563 เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ 2563 
เห็นชอบให้นาํเสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี พิจารณาการแต่งตั�งผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2563 และกาํหนด
จาํนวนเงินค่าสอบบญัชี ตามที�คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและใหค้วามเห็นชอบ รายละเอียดดงันี�  

1.  ให้แต่งตั�งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
ธนาคาร ดงันี�  

รายชื�อผูส้อบบญัชี เลขที�ใบอนุญาต 
จาํนวนปีที�สอบบญัชีใหธ้นาคาร 
ในรอบระยะเวลา 7 ปีที�ผา่นมา 

1. นางนิสากร ทรงมณี 5035 - 
2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 4301 - 
3. นางวลิาสินี กฤษณามระ 7098 4 

บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั เป็นสาํนกังานสอบบญัชีในเครือของ Deloitte Touche 
Tohmatsu ซึ�งเป็นสาํนกังานสอบบญัชีชั�นนาํของโลก มีชื�อเสียง ประสบการณ์และความเชี�ยวชาญเป็นที�ยอมรับในระดบั
มาตรฐานสากล  

บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั และผูส้อบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอขา้งตน้ ไม่ไดเ้ป็น
กรรมการ พนกังาน หรือลูกจา้งของธนาคารหรือบริษทัยอ่ย และไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบัธนาคารหรือ
บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ในลกัษณะที�จะมีผลต่อการปฏิบติัหนา้ที�อยา่งเป็นอิสระ  ทั�งนี�  
ผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคุณภาพงานและทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ที�ของ
ผูส้อบบญัชี รวมทั�งไดพิ้จารณาคุณสมบติัและความรู้และประสบการณ์ทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีทั�ง 3 ราย ตามที�
บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั เสนอ และไดป้ระเมินความเป็นอิสระของบุคคลดงักล่าว 
ตลอดจนพิจารณาคุณสมบติัตามหลกัเกณฑที์�ทางการกาํหนด และมีความเห็นว่า สมควรไดรั้บการพิจารณาแต่งตั�ง
เป็นผูส้อบบญัชีของธนาคาร ประจาํปี 2563 

นอกจากนี�  บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยของ
ธนาคาร 4 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั บีบีแอล (เคแมน) จาํกดั  บริษทั บริหารสินทรัพยท์ว ีจาํกดั  บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั  และบริษทั บวัหลวงเวนเจอร์ส จาํกดั  สาํหรับบริษทัยอ่ยที�ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของ
สาํนกังานสอบบญัชีรายอื�น คณะกรรมการธนาคารจะดูแลใหด้าํเนินการจดัทาํงบการเงินไดท้นัตามกาํหนดเวลา 

2.  กาํหนดจาํนวนค่าสอบบญัชีจาํนวน 22,835,000 บาท และค่าตรวจสอบเพื�อวตัถุประสงคเ์ฉพาะจาํนวน 
1,240,000 บาท โดยมอบอาํนาจใหฝ่้ายจดัการเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัจ่ายเงินค่าตอบแทนใหผู้ส้อบบญัชีเพิ�มเติมในกรณีที�
ธนาคารใหผู้ส้อบบญัชีดาํเนินการอื�นๆ  ทั�งนี�  ค่าสอบบญัชีและค่าตรวจสอบเพื�อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ที�เสนอในปี 2563 
เพิ�มขึ�นจากปี 2562 ร้อยละ 13.51  

 หน่วย: บาท 
 ปี 2563 ปี 2562 
ค่าสอบบญัชี 22,835,000 19,800,000 

ค่าตรวจสอบเพื�อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ  1,240,000 1,410,000 

                        รวม 24,075,000 21,210,000 
สาํหรับรายละเอียดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีไดแ้สดงในหมวดขอ้มูลทั�วไป หวัขอ้ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีในรายงานประจาํปี 
 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดของวาระที ่7 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 
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คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากรอบ
การจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารไดมี้การกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ทั�งนี�  คณะกรรมการธนาคาร
จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนนาํเสนอ และ
ธนาคารไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื�อใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นประจาํในรายงานประจาํปี 

ค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี ���� มี � ลกัษณะ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ย  และเงินบาํเหน็จรางวลัของกรรมการ โดยกรรมการที�เป็นกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะ จะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดยอ่ยที�มีอตัราสูงที�สุดเพียงคณะเดียว และกรรมการที�เป็นพนกังานของธนาคารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย   

โครงสร้างและจาํนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี ���� และปี ���� มีรายละเอียดดงันี�     
ค่าตอบแทนรายเดือน 

หน่วย: บาท 
 ค่าตอบแทน )ต่อเดือน(  

ปี ���� ปี ���� 
คณะกรรมการธนาคาร   

ประธานกรรมการธนาคาร ���,��� ���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - ���,��� 
กรรมการ ���,��� ���,��� 

คณะกรรมการชุดยอ่ย   
ประธานกรรมการบริหาร ���,��� ���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการกาํกบัความเสี�ยง ��,��� ��,��� 
กรรมการชุดยอ่ย ��,��� ��,��� 

เงินบาํเหน็จรางวลั  
หน่วย: บาท 

 เงินบาํเหน็จรางวลั )ต่อปี(  
ปี ���� ปี ���� 

ประธานกรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - �,���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ �,���,��� �,���,��� 
กรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 

* นายปิติ สิทธิอาํนวย ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นประธานกรรมการธนาคารเมื�อวนัที� �� ตุลาคม ���� โดยยงัไม่มีการแต่งตั�งผูด้าํรงตาํแหน่งเป็น 
รองประธานกรรมการธนาคาร ทดแทน 

ในปี ���� ธนาคารไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั�งสิ�น ���.�� ลา้นบาท เทียบกบัปี ���� ที�ไดจ่้ายเป็น
เงินทั�งสิ�น ���.�� ลา้นบาท  ทั�งนี�  รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลไดแ้สดงในหมวดขอ้มูลทั�วไป หวัขอ้ผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี ���� และ ปี ���� ของรายงานประจาํปี  
 

- หน้า 22 ของ 31 -



เอกสารแนบ � 

รายละเอยีดของวาระที� � 
การแต่งตั�งผู้สอบบัญชีประจาํปี ���� และการกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี 
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เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และที�แกไ้ขเพิ�มเติม มาตรา 120 และ
ขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 50 ซึ� งกาํหนดให้ที�ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี แต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงิน
ค่าสอบบญัชีของธนาคารทุกปี คณะกรรมการธนาคารไดมี้มติในการประชุมครั� งที� 2/2563 เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ 2563 
เห็นชอบให้นาํเสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี พิจารณาการแต่งตั�งผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2563 และกาํหนด
จาํนวนเงินค่าสอบบญัชี ตามที�คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและใหค้วามเห็นชอบ รายละเอียดดงันี�  

1.  ให้แต่งตั�งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
ธนาคาร ดงันี�  

รายชื�อผูส้อบบญัชี เลขที�ใบอนุญาต 
จาํนวนปีที�สอบบญัชีใหธ้นาคาร 
ในรอบระยะเวลา 7 ปีที�ผา่นมา 

1. นางนิสากร ทรงมณี 5035 - 
2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 4301 - 
3. นางวลิาสินี กฤษณามระ 7098 4 

บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั เป็นสาํนกังานสอบบญัชีในเครือของ Deloitte Touche 
Tohmatsu ซึ�งเป็นสาํนกังานสอบบญัชีชั�นนาํของโลก มีชื�อเสียง ประสบการณ์และความเชี�ยวชาญเป็นที�ยอมรับในระดบั
มาตรฐานสากล  

บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั และผูส้อบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอขา้งตน้ ไม่ไดเ้ป็น
กรรมการ พนกังาน หรือลูกจา้งของธนาคารหรือบริษทัยอ่ย และไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบัธนาคารหรือ
บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ในลกัษณะที�จะมีผลต่อการปฏิบติัหนา้ที�อยา่งเป็นอิสระ  ทั�งนี�  
ผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคุณภาพงานและทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ที�ของ
ผูส้อบบญัชี รวมทั�งไดพิ้จารณาคุณสมบติัและความรู้และประสบการณ์ทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีทั�ง 3 ราย ตามที�
บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั เสนอ และไดป้ระเมินความเป็นอิสระของบุคคลดงักล่าว 
ตลอดจนพิจารณาคุณสมบติัตามหลกัเกณฑที์�ทางการกาํหนด และมีความเห็นว่า สมควรไดรั้บการพิจารณาแต่งตั�ง
เป็นผูส้อบบญัชีของธนาคาร ประจาํปี 2563 

นอกจากนี�  บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยของ
ธนาคาร 4 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั บีบีแอล (เคแมน) จาํกดั  บริษทั บริหารสินทรัพยท์ว ีจาํกดั  บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั  และบริษทั บวัหลวงเวนเจอร์ส จาํกดั  สาํหรับบริษทัยอ่ยที�ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของ
สาํนกังานสอบบญัชีรายอื�น คณะกรรมการธนาคารจะดูแลใหด้าํเนินการจดัทาํงบการเงินไดท้นัตามกาํหนดเวลา 

2.  กาํหนดจาํนวนค่าสอบบญัชีจาํนวน 22,835,000 บาท และค่าตรวจสอบเพื�อวตัถุประสงคเ์ฉพาะจาํนวน 
1,240,000 บาท โดยมอบอาํนาจใหฝ่้ายจดัการเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัจ่ายเงินค่าตอบแทนใหผู้ส้อบบญัชีเพิ�มเติมในกรณีที�
ธนาคารใหผู้ส้อบบญัชีดาํเนินการอื�นๆ  ทั�งนี�  ค่าสอบบญัชีและค่าตรวจสอบเพื�อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ที�เสนอในปี 2563 
เพิ�มขึ�นจากปี 2562 ร้อยละ 13.51  

 หน่วย: บาท 
 ปี 2563 ปี 2562 
ค่าสอบบญัชี 22,835,000 19,800,000 

ค่าตรวจสอบเพื�อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ  1,240,000 1,410,000 

                        รวม 24,075,000 21,210,000 
สาํหรับรายละเอียดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีไดแ้สดงในหมวดขอ้มูลทั�วไป หวัขอ้ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีในรายงานประจาํปี 
 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดของวาระที ่7 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 
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คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากรอบ
การจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารไดมี้การกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ทั�งนี�  คณะกรรมการธนาคาร
จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนนาํเสนอ และ
ธนาคารไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื�อใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นประจาํในรายงานประจาํปี 

ค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี ���� มี � ลกัษณะ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ย  และเงินบาํเหน็จรางวลัของกรรมการ โดยกรรมการที�เป็นกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะ จะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดยอ่ยที�มีอตัราสูงที�สุดเพียงคณะเดียว และกรรมการที�เป็นพนกังานของธนาคารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย   

โครงสร้างและจาํนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี ���� และปี ���� มีรายละเอียดดงันี�     
ค่าตอบแทนรายเดือน 

หน่วย: บาท 
 ค่าตอบแทน )ต่อเดือน(  

ปี ���� ปี ���� 
คณะกรรมการธนาคาร   

ประธานกรรมการธนาคาร 4��,��� 4��,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - ���,��� 
กรรมการ ���,��� ���,��� 

คณะกรรมการชุดยอ่ย   
ประธานกรรมการบริหาร ���,��� ���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการกาํกบัความเสี�ยง ��,��� ��,��� 
กรรมการชุดยอ่ย ��,��� ��,��� 

เงินบาํเหน็จรางวลั  
หน่วย: บาท 

 เงินบาํเหน็จรางวลั )ต่อปี(  
ปี ���� ปี ���� 

ประธานกรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - �,���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ �,���,��� �,���,��� 
กรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 

* นายปิติ สิทธิอาํนวย ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นประธานกรรมการธนาคารเมื�อวนัที� �� ตุลาคม ���� โดยยงัไม่มีการแต่งตั�งผูด้าํรงตาํแหน่งเป็น 
รองประธานกรรมการธนาคาร ทดแทน 

ในปี ���� ธนาคารไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั�งสิ�น ���.�9 ลา้นบาท เทียบกบัปี ���� ที�ไดจ่้ายเป็น
เงินทั�งสิ�น ��4.98 ลา้นบาท  ทั�งนี�  รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลไดแ้สดงในหมวดขอ้มูลทั�วไป หวัขอ้ผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี ���� และ ปี ���� ของรายงานประจาํปี  
 

- หน้า 23 ของ 31 -



เอกสารแนบ � 

คาํชี�แจงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ 
การแสดงหลกัฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น 
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วธีิการมอบฉันทะ 
แบบที�ใช ้

 ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื�นเขา้ร่วมประชุม
แทนได ้โดยการจดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะ มอบใหก้บัผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ในการนี�  กระทรวงพาณิชยไ์ดก้าํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะไว ้� แบบ ดงันี�  

1. แบบ ก. - เป็นแบบทั�วไปที�ง่ายไม่ซบัซอ้น  โดยระบุชื�อและรายละเอียดของผูรั้บมอบฉนัทะ แบบ
มอบฉนัทะนี� เป็นการมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผูม้อบ
ฉนัทะไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร  

2. แบบ ข. - เป็นแบบที�กาํหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉนัทะอยา่งละเอียด โดยผูม้อบฉนัทะสามารถ
เลือกที�จะระบุให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผูม้อบฉันทะไดทุ้ก
ประการตามที�เห็นสมควร หรือระบุใหผู้รั้บมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงตามที�ผูม้อบฉนัทะกาํหนด
แยกเป็นแต่ละวาระอยา่งชดัเจน  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ประกอบดว้ยเอกสาร � ชุด ไดแ้ก่ 
หนงัสือมอบฉนัทะและใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ 

3. แบบ ค. - เป็นแบบที�กาํหนดสาํหรับผูป้ระกอบธุรกิจรับฝากทรัพยสิ์น หรือผูดู้แลทรัพยสิ์นเพื�อ
ผูล้งทุนทั�วไป ซึ�งจดัตั�งตามกฎหมายต่างประเทศ (ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นต่างประเทศ หรือ Custodian) 

 ธนาคารไดส่้งแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ใหก้บัผูถื้อหุน้ ซึ�งเป็นแบบมอบฉนัทะที�ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการ
ระบุความประสงคก์ารลงคะแนนในแต่ละวาระอยา่งชดัเจน  อยา่งไรก็ตาม หากผูถื้อหุน้มีความประสงคที์�จะใชห้นงัสือมอบฉนัทะ
แบบอื�น ธนาคารไดมี้การจดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะทั�ง � แบบ และนาํเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องธนาคาร ที� www.bangkokbank.com 
แลว้ ซึ�งผูถื้อหุน้สามารถเรียกพิมพแ์ละนาํมาใชไ้ด ้

การระบุรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะ 

แบบหนังสือมอบฉันทะ    
ขอ้ (�) - (�) - หนงัสือมอบฉนัทะที�ธนาคารจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั�น ไดมี้

การระบุขอ้มูลเฉพาะสาํหรับผูถื้อหุน้แต่ละราย ไดแ้ก่ ชื�อ สญัชาติ ที�อยู ่และจาํนวนหุน้ที�ถือ พร้อมทั�ง
ไดมี้การพิมพ ์Barcode เพื�ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการลงทะเบียน  ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ใช้
หนงัสือมอบอาํนาจอื�น โปรดระบุรายละเอียดดงักล่าวใหถู้กตอ้งและครบถว้นดว้ย 

ขอ้ (�) - ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงไดเ้พียงรายเดียว และไม่
สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ที�ตนถือใหผู้รั้บมอบอาํนาจหลายรายเพื�อแยกลงคะแนนเสียง โดยผูถื้อหุน้
ตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ที�ถือ และไม่สามารถมอบฉนัทะเพียงบางส่วน นอ้ยกวา่จาํนวนหุน้ที�ถือ 
(ยกเวน้กรณีของ Custodian)  ดงันั�น หากผูถื้อหุน้มีการระบุผูรั้บมอบฉนัทะมากกวา่ � ราย ธนาคารจะ
พิจารณาใหเ้ฉพาะผูที้�ถือหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัลงนามจริงมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง
ในวนัประชุมผูถื้อหุน้  ในการนี�  ขอใหร้ะบุชื�อ อาย ุและที�อยู ่ของผูรั้บมอบฉนัทะใหถู้กตอ้งและครบถว้น 
โดยในกรณีที�ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหป้ระธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร หรือ
กรรมการอิสระ ตามที�ธนาคารไดเ้สนอชื�อไว ้ธนาคารไดจ้ดัพิมพร์ายละเอียดในแบบแลว้ และขอให้ 
ผูถื้อหุน้ทาํเครื�องหมายใน  หนา้ชื�อของผูรั้บมอบฉนัทะเพียงชื�อเดียว 

ขอ้ (�)  - ในแต่ละวาระการประชุม ขอใหผู้ถื้อหุน้เลือกวา่ จะมอบสิทธิในการลงคะแนนเสียงใหผู้รั้บมอบฉนัทะ 
หรือจะกาํหนดการลงคะแนนเสียงตามที�ผูถื้อหุน้กาํหนด โดยทาํเครื�องหมายใน  หนา้ขอ้ความที�
ตอ้งการ  หากผูถื้อหุน้เลือกใหมี้การลงคะแนนเสียงตามที�กาํหนด ผูถื้อหุน้ตอ้งทาํเครื�องหมายใน  

เอกสารแนบ � 
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สาํหรับทุกๆ วาระ วา่จะลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  ทั�งนี�  ผูถื้อหุน้ไม่
สามารถแยกการลงคะแนนเสียงในวาระใดวาระหนึ�ง (ยกเวน้กรณีของ Custodian)   

การลงชื�อ - ขอใหผู้ม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ ลงลายมือชื�อทา้ยหนงัสือมอบฉนัทะ 

อากรแสตมป์ -  โปรดติดอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบฉนัทะ (ตามที�กฎหมายกาํหนด) จาํนวน �� บาท    
ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ  
 ในกรณีที�มีวาระเพื�อพิจารณาในการประชุมมากกวา่ที�ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหผู้ม้อบฉนัทะสามารถ
ระบุเพิ�มเติมในใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ โดยใหร้ะบุเลขที�วาระ ชื�อเรื�อง และการลงคะแนนเสียง  
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 ธนาคารจะเริ�มรับลงทะเบียนสาํหรับการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ในวนัที� �� กรกฎาคม ���� ตั�งแต่เวลา ��.�� น. 
เป็นตน้ไป ที�สาํนกังานใหญ่ ชั�น �� - ��  เลขที� ��� ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามแผนที�แสดง
ที�ตั�งธนาคารที�ไดแ้นบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม และเนื�องจากธนาคารมีการใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียน  
ทั�งนี�  เพื�อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้  จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะที�จะมา
ประชุม โปรดนาํแบบแจง้การประชุม และหรือ หนงัสือมอบฉนัทะ ที�ไดมี้การจดัพิมพ ์Barcode ไวแ้ลว้ และไดจ้ดัส่งให้
ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้ฉบบันี�   พร้อมดว้ยเอกสารแสดงตนที�ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งนาํมา
ในวนัประชุม มาแสดงต่อเจา้หนา้ที�ธนาคารเพื�อลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย  
 เอกสารที�ตอ้งใชใ้นการลงทะเบียนมีดงันี�  * 

1. ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง  
(�) แบบแจง้การประชุมตามที�ธนาคารจดัส่งให ้ที�ลงนามโดยผูถื้อหุน้ และ 
(2) เอกสารแสดงตนของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ บตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ 

หรือ หนงัสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
1.2 กรณีผูถื้อหุน้ที�เป็นบุคคลธรรมดามอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้ประชุม 

(�) หนงัสือมอบฉนัทะและใบประจาํต่อฉบบัจริงที�มีการกรอกขอ้มูลถูกตอ้งและครบถว้น และ
ไดมี้การลงนามโดยผูถื้อหุน้ในฐานะผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 

(�) สาํเนาเอกสารแสดงตนของผูถื้อหุน้ ซึ�งไดมี้การรับรองสาํเนาถูกตอ้ง ไดแ้ก่ บตัรประจาํตวั
ประชาชน หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) 

(�) แบบแจง้การประชุมตามที�ธนาคารจดัส่งให ้ที�ลงนามโดยผูรั้บมอบฉนัทะ และ 
(�) สาํเนาเอกสารแสดงตนของผูรั้บมอบฉนัทะ ซึ�งไดมี้การรับรองสาํเนาถูกตอ้ง ไดแ้ก่ บตัร

ประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทาง (ในกรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) 

1.3 กรณีที�ผูถื้อหุน้ที�เป็นบุคคลธรรมดามอบฉนัทะให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร หรือ
กรรมการอิสระ ขอใหจ้ดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี�ทางไปรษณีย ์ภายในวนัที� � กรกฎาคม ���� โดยใช้
ซองจดหมายตอบรับตามที�แนบมาดว้ยนี�   ทั�งนี�  ไม่ตอ้งผนึกตราไปรษณียากร 

(�) หนงัสือมอบฉนัทะและใบประจาํต่อฉบบัจริงที�มีการกรอกขอ้มูลถูกตอ้งและครบถว้น และ
ไดมี้การลงนามโดยผูถื้อหุน้ในฐานะผูม้อบฉนัทะ 

                                                           
* ธนาคารอาจผ่อนผนัการยื�นเอกสารดงักล่าวไดต้ามที�ธนาคารเห็นสมควร 
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คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากรอบ
การจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารไดมี้การกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ทั�งนี�  คณะกรรมการธนาคาร
จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนนาํเสนอ และ
ธนาคารไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื�อใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นประจาํในรายงานประจาํปี 

ค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี ���� มี � ลกัษณะ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ย  และเงินบาํเหน็จรางวลัของกรรมการ โดยกรรมการที�เป็นกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะ จะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดยอ่ยที�มีอตัราสูงที�สุดเพียงคณะเดียว และกรรมการที�เป็นพนกังานของธนาคารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย   

โครงสร้างและจาํนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี ���� และปี ���� มีรายละเอียดดงันี�     
ค่าตอบแทนรายเดือน 

หน่วย: บาท 
 ค่าตอบแทน )ต่อเดือน(  

ปี ���� ปี ���� 
คณะกรรมการธนาคาร   

ประธานกรรมการธนาคาร ���,��� ���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - ���,��� 
กรรมการ ���,��� ���,��� 

คณะกรรมการชุดยอ่ย   
ประธานกรรมการบริหาร ���,��� ���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการกาํกบัความเสี�ยง ��,��� ��,��� 
กรรมการชุดยอ่ย ��,��� ��,��� 

เงินบาํเหน็จรางวลั  
หน่วย: บาท 

 เงินบาํเหน็จรางวลั )ต่อปี(  
ปี ���� ปี ���� 

ประธานกรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - �,���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ �,���,��� �,���,��� 
กรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 

* นายปิติ สิทธิอาํนวย ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นประธานกรรมการธนาคารเมื�อวนัที� �� ตุลาคม ���� โดยยงัไม่มีการแต่งตั�งผูด้าํรงตาํแหน่งเป็น 
รองประธานกรรมการธนาคาร ทดแทน 

ในปี ���� ธนาคารไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั�งสิ�น ���.�� ลา้นบาท เทียบกบัปี ���� ที�ไดจ่้ายเป็น
เงินทั�งสิ�น ���.�8 ลา้นบาท  ทั�งนี�  รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลไดแ้สดงในหมวดขอ้มูลทั�วไป หวัขอ้ผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี ���� และ ปี ���� ของรายงานประจาํปี  
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เอกสารแนบ � 
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สาํหรับทุกๆ วาระ วา่จะลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  ทั�งนี�  ผูถื้อหุน้ไม่
สามารถแยกการลงคะแนนเสียงในวาระใดวาระหนึ�ง (ยกเวน้กรณีของ Custodian)   

การลงชื�อ - ขอใหผู้ม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ ลงลายมือชื�อทา้ยหนงัสือมอบฉนัทะ 

อากรแสตมป์ -  โปรดติดอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบฉนัทะ (ตามที�กฎหมายกาํหนด) จาํนวน �� บาท    
ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ  
 ในกรณีที�มีวาระเพื�อพิจารณาในการประชุมมากกวา่ที�ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหผู้ม้อบฉนัทะสามารถ
ระบุเพิ�มเติมในใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ โดยใหร้ะบุเลขที�วาระ ชื�อเรื�อง และการลงคะแนนเสียง  
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 ธนาคารจะเริ�มรับลงทะเบียนสาํหรับการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ในวนัที� �� กรกฎาคม ���� ตั�งแต่เวลา ��.�� น. 
เป็นตน้ไป ที�สาํนกังานใหญ่ ชั�น �� - ��  เลขที� ��� ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามแผนที�แสดง
ที�ตั�งธนาคารที�ไดแ้นบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม และเนื�องจากธนาคารมีการใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียน  
ทั�งนี�  เพื�อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้  จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะที�จะมา
ประชุม โปรดนาํแบบแจง้การประชุม และหรือ หนงัสือมอบฉนัทะ ที�ไดมี้การจดัพิมพ ์Barcode ไวแ้ลว้ และไดจ้ดัส่งให้
ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้ฉบบันี�   พร้อมดว้ยเอกสารแสดงตนที�ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งนาํมา
ในวนัประชุม มาแสดงต่อเจา้หนา้ที�ธนาคารเพื�อลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย  
 เอกสารที�ตอ้งใชใ้นการลงทะเบียนมีดงันี�  * 

1. ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง  
(�) แบบแจง้การประชุมตามที�ธนาคารจดัส่งให ้ที�ลงนามโดยผูถื้อหุน้ และ 
(2) เอกสารแสดงตนของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ บตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ 

หรือ หนงัสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
1.2 กรณีผูถื้อหุน้ที�เป็นบุคคลธรรมดามอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้ประชุม 

(�) หนงัสือมอบฉนัทะและใบประจาํต่อฉบบัจริงที�มีการกรอกขอ้มูลถูกตอ้งและครบถว้น และ
ไดมี้การลงนามโดยผูถื้อหุน้ในฐานะผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 

(�) สาํเนาเอกสารแสดงตนของผูถื้อหุน้ ซึ�งไดมี้การรับรองสาํเนาถูกตอ้ง ไดแ้ก่ บตัรประจาํตวั
ประชาชน หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) 

(�) แบบแจง้การประชุมตามที�ธนาคารจดัส่งให ้ที�ลงนามโดยผูรั้บมอบฉนัทะ และ 
(�) สาํเนาเอกสารแสดงตนของผูรั้บมอบฉนัทะ ซึ�งไดมี้การรับรองสาํเนาถูกตอ้ง ไดแ้ก่ บตัร

ประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทาง (ในกรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) 

1.3 กรณีที�ผูถื้อหุน้ที�เป็นบุคคลธรรมดามอบฉนัทะให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร หรือ
กรรมการอิสระ ขอใหจ้ดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี�ทางไปรษณีย ์ภายในวนัที� � กรกฎาคม ���� โดยใช้
ซองจดหมายตอบรับตามที�แนบมาดว้ยนี�   ทั�งนี�  ไม่ตอ้งผนึกตราไปรษณียากร 

(�) หนงัสือมอบฉนัทะและใบประจาํต่อฉบบัจริงที�มีการกรอกขอ้มูลถูกตอ้งและครบถว้น และ
ไดมี้การลงนามโดยผูถื้อหุน้ในฐานะผูม้อบฉนัทะ 

                                                           
* ธนาคารอาจผ่อนผนัการยื�นเอกสารดงักล่าวไดต้ามที�ธนาคารเห็นสมควร 
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รายละเอยีดของวาระที ่7 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 
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คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากรอบ
การจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารไดมี้การกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ทั�งนี�  คณะกรรมการธนาคาร
จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนนาํเสนอ และ
ธนาคารไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื�อใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นประจาํในรายงานประจาํปี 

ค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี ���� มี � ลกัษณะ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ย  และเงินบาํเหน็จรางวลัของกรรมการ โดยกรรมการที�เป็นกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะ จะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดยอ่ยที�มีอตัราสูงที�สุดเพียงคณะเดียว และกรรมการที�เป็นพนกังานของธนาคารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย   

โครงสร้างและจาํนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี ���� และปี ���� มีรายละเอียดดงันี�     
ค่าตอบแทนรายเดือน 

หน่วย: บาท 
 ค่าตอบแทน )ต่อเดือน(  

ปี ���� ปี ���� 
คณะกรรมการธนาคาร   

ประธานกรรมการธนาคาร ���,��� ���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - ���,��� 
กรรมการ ���,��� ���,��� 

คณะกรรมการชุดยอ่ย   
ประธานกรรมการบริหาร ���,��� ���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการกาํกบัความเสี�ยง ��,��� ��,��� 
กรรมการชุดยอ่ย ��,��� ��,��� 

เงินบาํเหน็จรางวลั  
หน่วย: บาท 

 เงินบาํเหน็จรางวลั )ต่อปี(  
ปี ���� ปี ���� 

ประธานกรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - �,���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ �,���,��� �,���,��� 
กรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 

* นายปิติ สิทธิอาํนวย ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นประธานกรรมการธนาคารเมื�อวนัที� �� ตุลาคม ���� โดยยงัไม่มีการแต่งตั�งผูด้าํรงตาํแหน่งเป็น 
รองประธานกรรมการธนาคาร ทดแทน 

ในปี ���� ธนาคารไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั�งสิ�น ���.�� ลา้นบาท เทียบกบัปี ���� ที�ไดจ่้ายเป็น
เงินทั�งสิ�น ���.�8 ลา้นบาท  ทั�งนี�  รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลไดแ้สดงในหมวดขอ้มูลทั�วไป หวัขอ้ผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี ���� และ ปี ���� ของรายงานประจาํปี  
 

- หน้า 25 ของ 31 -
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(�) สาํเนาเอกสารแสดงตนของผูถื้อหุน้ ซึ�งไดมี้การรับรองสาํเนาถูกตอ้ง ไดแ้ก่ บตัรประจาํตวั
ประชาชน หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) และ 

(�) แบบแจง้การประชุมตามที�ธนาคารจดัส่งให ้ที�ยงัไม่มีการลงนาม 

2. ผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล 

2.1 กรณีกรรมการผูมี้อาํนาจของนิติบุคคลที�เป็นผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง  
(�) แบบแจง้การประชุมตามที�ธนาคารจดัส่งให ้ที�ลงนามโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของนิติบุคคล

ที�เขา้ประชุมดว้ยตนเอง พร้อมประทบัตรา (ถา้มี) 
(�) สาํเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผูมี้อาํนาจของนิติบุคคลที�เป็นผูถื้อหุน้ ซึ�งไดมี้การ

รับรองสาํเนาถูกตอ้ง ไดแ้ก่ บตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการหรือ 
หนงัสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และ 

(�) สาํเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลที�เป็นผูถื้อหุน้ ที�ออกโดยกระทรวงพาณิชย ์ซึ�งไดมี้การ
รับรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยออกไม่เกิน � ปี ก่อนวนัประชุม (กรณีของนิติบคุคลที�จดทะเบียน
ในประเทศไทย)  หรือ  
สาํเนาเอกสารรับรองการจดทะเบียนที�ออกโดยส่วนราชการของประเทศที�นิติบุคคลจดทะเบียน 
หรือเอกสารที�นิติบุคคลเป็นผูจ้ดัทาํที�แสดงรายละเอียดเกี�ยวกบั ชื�อนิติบุคคล ที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ 
และผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคล และเงื�อนไขหรือขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงนาม ซึ�งเป็น
เอกสารที�มีการรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  ทั�งนี�  กรณีที�เอกสารดงักล่าวไม่เป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาองักฤษ ใหนิ้ติบุคคลจดัทาํคาํแปลเป็นภาษาองักฤษพร้อมรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล  
(กรณีของนิติบุคคลที�จดทะเบียนในต่างประเทศ) 

2.2 กรณีผูถื้อหุน้ที�เป็นนิติบุคคลมอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้ประชุม 

(�) หนงัสือมอบฉนัทะและใบประจาํต่อฉบบัจริงที�มีการกรอกขอ้มูลถูกตอ้งและครบถว้น และ
ไดมี้การลงนามโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของนิติบุคคลที�เป็นผูถื้อหุน้ พร้อมประทบัตรา (ถา้มี) 
ในฐานะผูม้อบฉนัทะ และลงนามโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 

(�) สาํเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผูมี้อาํนาจของนิติบุคคลที�เป็นผูถื้อหุน้ที�เป็นผูม้อบฉนัทะ 
ซึ�งไดมี้การรับรองสาํเนาถูกตอ้ง ไดแ้ก่ บตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ 
หรือ หนงัสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

(�) สาํเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลที�เป็นผูถื้อหุน้ ที�ออกโดยกระทรวงพาณิชย ์ซึ�งไดมี้การ
รับรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยออกไม่เกิน � ปี ก่อนวนัประชุม (กรณีของนิติบคุคลที�จดทะเบียน
ในประเทศไทย) หรือ 

สาํเนาเอกสารที�ออกโดยส่วนราชการของประเทศที�นิติบุคคลจดทะเบียน หรือเอกสารที�
นิติบุคคลเป็นผูจ้ดัทาํที�แสดงรายละเอียดเกี�ยวกบั ชื�อนิติบุคคล ที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ และผูมี้
อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคล และเงื�อนไขหรือขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงนาม ซึ�งเป็นเอกสาร
ที�มีการรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  ทั�งนี�  กรณีที�เอกสารดงักล่าวไม่เป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 
ให้นิติบุคคลจดัทาํคาํแปลเป็นภาษาองักฤษพร้อมรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล (กรณี
นิติบคุคลที�จดทะเบียนต่างประเทศ) 

(�) แบบแจง้การประชุมตามที�ธนาคารจดัส่งให ้ที�ลงนามโดยผูรั้บมอบฉนัทะ และ 
(�) สาํเนาเอกสารแสดงตนของผูรั้บมอบฉนัทะ ซึ�งไดมี้การรับรองสาํเนาถูกตอ้ง ไดแ้ก่ บตัร

ประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทาง (ในกรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) 
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2.3 กรณีผูถื้อหุน้ที�เป็นนิติบุคคลมอบฉนัทะให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร หรือ
กรรมการอิสระ ขอใหจ้ดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี�ทางไปรษณีย ์ภายในวนัที� � กรกฎาคม ���� โดยใช้
ซองจดหมายตอบรับตามที�แนบมาดว้ยนี�   ทั�งนี�  ไม่ตอ้งผนึกตราไปรษณียากร 

(�) หนงัสือมอบฉนัทะและใบประจาํต่อฉบบัจริงที�มีการกรอกขอ้มูลถูกตอ้งและครบถว้น และ
ไดมี้การลงนามโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของนิติบุคคลที�เป็นผูถื้อหุน้ในฐานะผูม้อบฉนัทะ 
พร้อมประทบัตรา (ถา้มี) 

(�) สาํเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผูมี้อาํนาจของนิติบุคคลที�เป็นผูถื้อหุน้ที�เป็นผูม้อบฉนัทะ 
ซึ�งไดมี้การรับรองสาํเนาถูกตอ้ง ไดแ้ก่ บตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ 
หรือ หนงัสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

(�) สาํเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลที�เป็นผูถื้อหุน้ที�ออกโดยกระทรวงพาณิชย ์ ซึ�งไดมี้การ
รับรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยออกไม่เกิน � ปี ก่อนวนัประชุม (กรณีนิติบุคคลที�จดทะเบียนใน
ประเทศไทย)  หรือ  
สาํเนาเอกสารที�ออกโดยส่วนราชการของประเทศที�นิติบุคคลจดทะเบียน หรือเอกสารที�นิติบุคคล
เป็นผูจ้ดัทาํที�แสดงรายละเอียดเกี�ยวกบั ชื�อนิติบุคคล ที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ และผูมี้อาํนาจลงนาม
ผกูพนันิติบุคคล และเงื�อนไขหรือขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงนาม ซึ�งเป็นเอกสารที�มีการรับรอง
สาํเนาถูกตอ้ง  ทั�งนี�  กรณีที�เอกสารดงักล่าวไม่เป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ให้นิติบุคคล
จดัทาํคาํแปลเป็นภาษาองักฤษพร้อมรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล (กรณีของนิติบคุคลที�
จดทะเบียนในต่างประเทศ) และ 

(�) แบบแจง้การประชุมตามที�ธนาคารจดัส่งให ้ที�ยงัไม่มีการลงนาม  
3. กรณีผูถื้อหุน้ถึงแก่กรรม 

ใหผู้จ้ดัการมรดกที�เขา้ประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้ร่วมประชุม นาํคาํสั�งศาลแต่งตั�งให้
เป็นผูจ้ดัการมรดก ซึ�งไดมี้การลงนามรับรองโดยเจา้หนา้ที�ผูมี้อาํนาจ มาแสดงเพิ�มเติม 

4. กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูไ้ร้ความสามารถหรือผูเ้สมือนไร้ความสามารถ 

ใหผู้อ้นุบาลหรือผูพิ้ทกัษที์�เขา้ประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้ร่วมประชุม นาํคาํสั�งศาล
แต่งตั�งใหเ้ป็นผูอ้นุบาลหรือผูพิ้ทกัษ ์ซึ�งไดมี้การลงนามรับรองโดยเจา้หนา้ที�ผูมี้อาํนาจมาแสดงเพิ�มเติม 

5. กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ยาว ์

ใหบิ้ดา-มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมอื�น ที�เขา้ประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้ร่วม
ประชุม นาํสาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ยาว ์มาแสดงเพิ�มเติม 

 ทั�งนี�  กรณีผูถื้อหุน้ หรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีการแกไ้ขคาํนาํหนา้ชื�อ หรือแกไ้ขชื�อ หรือ ชื�อสกลุ โปรดแสดง
หลกัฐานรับรองการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวดว้ย 

 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดของวาระที ่7 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 

 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรกฎาคม ���� - หนา้ 22 ของ 31 - 

คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากรอบ
การจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารไดมี้การกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ทั�งนี�  คณะกรรมการธนาคาร
จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนนาํเสนอ และ
ธนาคารไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื�อใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นประจาํในรายงานประจาํปี 

ค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี ���� มี � ลกัษณะ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ย  และเงินบาํเหน็จรางวลัของกรรมการ โดยกรรมการที�เป็นกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะ จะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดยอ่ยที�มีอตัราสูงที�สุดเพียงคณะเดียว และกรรมการที�เป็นพนกังานของธนาคารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย   

โครงสร้างและจาํนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี ���� และปี ���� มีรายละเอียดดงันี�     
ค่าตอบแทนรายเดือน 

หน่วย: บาท 
 ค่าตอบแทน )ต่อเดือน(  

ปี ���� ปี ���� 
คณะกรรมการธนาคาร   

ประธานกรรมการธนาคาร ���,��� ���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - ���,��� 
กรรมการ ���,��� ���,��� 

คณะกรรมการชุดยอ่ย   
ประธานกรรมการบริหาร ���,��� ���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการกาํกบัความเสี�ยง ��,��� ��,��� 
กรรมการชุดยอ่ย ��,��� ��,��� 

เงินบาํเหน็จรางวลั  
หน่วย: บาท 

 เงินบาํเหน็จรางวลั )ต่อปี(  
ปี ���� ปี ���� 

ประธานกรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - �,���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ �,���,��� �,���,��� 
กรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 

* นายปิติ สิทธิอาํนวย ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นประธานกรรมการธนาคารเมื�อวนัที� �� ตุลาคม ���� โดยยงัไม่มีการแต่งตั�งผูด้าํรงตาํแหน่งเป็น 
รองประธานกรรมการธนาคาร ทดแทน 

ในปี ���� ธนาคารไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั�งสิ�น ���.�9 ลา้นบาท เทียบกบัปี ���� ที�ไดจ่้ายเป็น
เงินทั�งสิ�น ���.98 ลา้นบาท  ทั�งนี�  รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลไดแ้สดงในหมวดขอ้มูลทั�วไป หวัขอ้ผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี ���� และ ปี ���� ของรายงานประจาํปี  
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2.3 กรณีผูถื้อหุน้ที�เป็นนิติบุคคลมอบฉนัทะให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร หรือ
กรรมการอิสระ ขอใหจ้ดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี�ทางไปรษณีย ์ภายในวนัที� � กรกฎาคม ���� โดยใช้
ซองจดหมายตอบรับตามที�แนบมาดว้ยนี�   ทั�งนี�  ไม่ตอ้งผนึกตราไปรษณียากร 

(�) หนงัสือมอบฉนัทะและใบประจาํต่อฉบบัจริงที�มีการกรอกขอ้มูลถูกตอ้งและครบถว้น และ
ไดมี้การลงนามโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของนิติบุคคลที�เป็นผูถื้อหุน้ในฐานะผูม้อบฉนัทะ 
พร้อมประทบัตรา (ถา้มี) 

(�) สาํเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผูมี้อาํนาจของนิติบุคคลที�เป็นผูถื้อหุน้ที�เป็นผูม้อบฉนัทะ 
ซึ�งไดมี้การรับรองสาํเนาถูกตอ้ง ไดแ้ก่ บตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ 
หรือ หนงัสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

(�) สาํเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลที�เป็นผูถื้อหุน้ที�ออกโดยกระทรวงพาณิชย ์ ซึ�งไดมี้การ
รับรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยออกไม่เกิน � ปี ก่อนวนัประชุม (กรณีนิติบุคคลที�จดทะเบียนใน
ประเทศไทย)  หรือ  
สาํเนาเอกสารที�ออกโดยส่วนราชการของประเทศที�นิติบุคคลจดทะเบียน หรือเอกสารที�นิติบุคคล
เป็นผูจ้ดัทาํที�แสดงรายละเอียดเกี�ยวกบั ชื�อนิติบุคคล ที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ และผูมี้อาํนาจลงนาม
ผกูพนันิติบุคคล และเงื�อนไขหรือขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงนาม ซึ�งเป็นเอกสารที�มีการรับรอง
สาํเนาถูกตอ้ง  ทั�งนี�  กรณีที�เอกสารดงักล่าวไม่เป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ให้นิติบุคคล
จดัทาํคาํแปลเป็นภาษาองักฤษพร้อมรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล (กรณีของนิติบคุคลที�
จดทะเบียนในต่างประเทศ) และ 

(�) แบบแจง้การประชุมตามที�ธนาคารจดัส่งให ้ที�ยงัไม่มีการลงนาม  
3. กรณีผูถื้อหุน้ถึงแก่กรรม 

ใหผู้จ้ดัการมรดกที�เขา้ประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้ร่วมประชุม นาํคาํสั�งศาลแต่งตั�งให้
เป็นผูจ้ดัการมรดก ซึ�งไดมี้การลงนามรับรองโดยเจา้หนา้ที�ผูมี้อาํนาจ มาแสดงเพิ�มเติม 

4. กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูไ้ร้ความสามารถหรือผูเ้สมือนไร้ความสามารถ 

ใหผู้อ้นุบาลหรือผูพิ้ทกัษที์�เขา้ประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้ร่วมประชุม นาํคาํสั�งศาล
แต่งตั�งใหเ้ป็นผูอ้นุบาลหรือผูพิ้ทกัษ ์ซึ�งไดมี้การลงนามรับรองโดยเจา้หนา้ที�ผูมี้อาํนาจมาแสดงเพิ�มเติม 

5. กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ยาว ์

ใหบิ้ดา-มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมอื�น ที�เขา้ประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้ร่วม
ประชุม นาํสาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ยาว ์มาแสดงเพิ�มเติม 

 ทั�งนี�  กรณีผูถื้อหุน้ หรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีการแกไ้ขคาํนาํหนา้ชื�อ หรือแกไ้ขชื�อ หรือ ชื�อสกลุ โปรดแสดง
หลกัฐานรับรองการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวดว้ย 
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คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากรอบ
การจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารไดมี้การกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ทั�งนี�  คณะกรรมการธนาคาร
จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนนาํเสนอ และ
ธนาคารไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื�อใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นประจาํในรายงานประจาํปี 

ค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี ���� มี � ลกัษณะ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ย  และเงินบาํเหน็จรางวลัของกรรมการ โดยกรรมการที�เป็นกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะ จะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดยอ่ยที�มีอตัราสูงที�สุดเพียงคณะเดียว และกรรมการที�เป็นพนกังานของธนาคารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย   

โครงสร้างและจาํนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี ���� และปี ���� มีรายละเอียดดงันี�     
ค่าตอบแทนรายเดือน 

หน่วย: บาท 
 ค่าตอบแทน )ต่อเดือน(  

ปี ���� ปี ���� 
คณะกรรมการธนาคาร   

ประธานกรรมการธนาคาร ���,��� ���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - ���,��� 
กรรมการ ���,��� ���,��� 

คณะกรรมการชุดยอ่ย   
ประธานกรรมการบริหาร ���,��� ���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการกาํกบัความเสี�ยง ��,��� ��,��� 
กรรมการชุดยอ่ย ��,��� ��,��� 

เงินบาํเหน็จรางวลั  
หน่วย: บาท 

 เงินบาํเหน็จรางวลั )ต่อปี(  
ปี ���� ปี ���� 

ประธานกรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - �,���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ �,���,��� �,���,��� 
กรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 

* นายปิติ สิทธิอาํนวย ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นประธานกรรมการธนาคารเมื�อวนัที� �� ตุลาคม ���� โดยยงัไม่มีการแต่งตั�งผูด้าํรงตาํแหน่งเป็น 
รองประธานกรรมการธนาคาร ทดแทน 

ในปี ���� ธนาคารไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั�งสิ�น ���.�9 ลา้นบาท เทียบกบัปี ���� ที�ไดจ่้ายเป็น
เงินทั�งสิ�น ���.98 ลา้นบาท  ทั�งนี�  รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลไดแ้สดงในหมวดขอ้มูลทั�วไป หวัขอ้ผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี ���� และ ปี ���� ของรายงานประจาํปี  
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ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และหรือผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 
25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั�งหมด  ทั�งนี�  แลว้แต่จาํนวนใดจะนอ้ยกวา่ และตอ้งมีหุน้นบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  เวน้แต่จะมี
กฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�น 

  ในกรณีที�ปรากฏวา่ การประชุมผูถื้อหุน้ครั� งใด เมื�อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั�วโมง จาํนวน 
ผูถื้อหุน้ซึ�งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นั�นไดเ้รียกนดั 
เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั�น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ 
ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุม
ครั� งหลงันี�ไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 34. เวน้แต่ในกรณีที�ขอ้บงัคบันี�หรือกฎหมายกาํหนดบงัคบัไวเ้ป็นอยา่งอื�น  การวนิิจฉยัชี�ขาด หรือ
การลงมติของที�ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

  การออกเสียงลงคะแนน ใหน้บั 1 หุน้ เป็น 1 เสียง ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื�องใด
ซึ�งที�ประชุมจะไดล้งมติ  ผูน้ั�นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนดว้ยในขอ้นั�น  นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั�ง
กรรมการ 

  ถา้ในกรณีผูถื้อหุน้รายใดที�ไม่ไดรั้บการยกเวน้การถือหุน้ตามกฎหมาย ไดถื้อหุน้ของบริษทัเกิน 

ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด  ผูถื้อหุน้รายนั�นจะออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมของผูถื้อหุน้
ไดเ้พียงตามจาํนวนหุน้ในส่วนที�ไม่เกินร้อยละ 5 เท่านั�น 

  ในการออกเสียงลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหผู้เ้ป็นประธานในที�ประชุมมีคะแนนเสียง
อีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี�ขาด 

ขอ้ 35. กิจการอนัที�ประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงันี�  
(�) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี�ยวกบัการที�ไดป้ฏิบติัไปในรอบ 1 ปีที�ผา่นมา  

พร้อมทั�งความคิดเห็นที�จะดาํเนินงานต่อไป 

(�) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน 

(�) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไร 

(�) เลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

(�) แต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 

(�) กิจการอื�นๆ 
ขอ้ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที�ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที�

ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มี
รองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ�งเป็น
ประธานในที�ประชุม 

ขอ้ 37. ประธานในที�ประชุมผูถื้อหุน้ มีหนา้ที�ควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั  
ในการนี�ตอ้งดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ที�ประชุม
จะมีมติใหเ้ปลี�ยนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุม 

ขอ้ 38. ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื�นเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได ้โดยตอ้งยื�น
หนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานกรรมการหรือผูที้�ประธานกรรมการกาํหนด  ณ สถานที�ประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะ
เขา้ประชุม หนงัสือมอบฉนัทะใหท้าํตามแบบที�นายทะเบียนกาํหนด 

เอกสารแนบ � 

ข้อบงัคบั 
ของ 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
(เฉพาะที�เกี�ยวกบัการประชุมผู้ถือหุ้น) 
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ขอ้ 14.  ในระหวา่ง �� วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้แต่ละครั� ง  บริษทัจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ก็ได ้ 
โดยประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ณ สาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาของบริษทัทุกแห่งไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั ก่อนวนั
เริ�มงดรับลงทะเบียนโอนหุน้   

ขอ้ 15. คณะกรรมการของบริษทัใหมี้จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของ
จาํนวนกรรมการทั�งหมดตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร  และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการ
ทั�งหมดตอ้งเป็นบุคคลผูมี้สญัชาติไทย 

ขอ้ 16. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั�งกรรมการ ใหถื้อปฏิบติัดงันี�  
  (�)  ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 

  (�)  การเลือกตั�งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั�งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะครั� งเดียว 
เตม็ตามจาํนวนกรรมการทั�งหมดที�จะตอ้งเลือกตั�งในคราวนั�นก็ได ้ ทั�งนี�  ตามแต่ที�ประชุมผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร 
โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่วา่จะเป็นการเลือกตั�งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคลแต่ละคนที�ผูถื้อหุน้ออก
เสียงเลือกตั�งจะไดรั้บคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ตามจาํนวนหุน้ที�ผูถื้อหุน้นั�นมีอยูท่ั�งหมดตาม (1) โดยผูถื้อหุน้
ดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูห้นึ�งผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

  (�)  บุคคลซึ�งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั�งเป็นกรรมการเท่า
จาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดรั้บการเลือกตั�งในลาํดบัถดัลงมา 
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียง 
ชี�ขาด 

ขอ้ 17. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกครั� ง ใหก้รรมการจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ
ที�จะพึงมีออกจากตาํแหน่ง ถา้จาํนวนกรรมการที�จะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้�สุด
กบัส่วน 1 ใน 3 

  กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัใหใ้ชว้ธีิ 
จบัสลากกนั และปีต่อๆ ไปใหก้รรมการคนที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

  กรรมการซึ�งพน้จากตาํแหน่งจะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้
ขอ้ 26.  กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบี�ยประชุม บาํเหน็จ โบนสั 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�น ตามขอ้บงัคบัหรือตามที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึ�งที�ประชุมผูถื้อหุน้
อาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไป
จนกวา่จะมีการเปลี�ยนแปลงก็ได ้ และนอกจากนั�น ใหไ้ดรั้บเบี�ยเลี�ยงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ขอ้ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือน 
นบัแต่วนัสิ�นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื�น ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั คณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที� วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่
เป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมติั หรือเพื�อพิจารณาแลว้แต่กรณี  รวมทั�งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�อง
ดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าว
การนดัประชุมนั�นในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั และตอ้งก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัดว้ย 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดของวาระที ่7 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 
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คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากรอบ
การจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารไดมี้การกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ทั�งนี�  คณะกรรมการธนาคาร
จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนนาํเสนอ และ
ธนาคารไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื�อใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นประจาํในรายงานประจาํปี 

ค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี ���� มี � ลกัษณะ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ย  และเงินบาํเหน็จรางวลัของกรรมการ โดยกรรมการที�เป็นกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะ จะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดยอ่ยที�มีอตัราสูงที�สุดเพียงคณะเดียว และกรรมการที�เป็นพนกังานของธนาคารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย   

โครงสร้างและจาํนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี ���� และปี ���� มีรายละเอียดดงันี�     
ค่าตอบแทนรายเดือน 

หน่วย: บาท 
 ค่าตอบแทน )ต่อเดือน(  

ปี ���� ปี ���� 
คณะกรรมการธนาคาร   

ประธานกรรมการธนาคาร ���,��� ���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - ���,��� 
กรรมการ ���,��� ���,��� 

คณะกรรมการชุดยอ่ย   
ประธานกรรมการบริหาร ���,��� ���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการกาํกบัความเสี�ยง ��,��� ��,��� 
กรรมการชุดยอ่ย ��,��� ��,��� 

เงินบาํเหน็จรางวลั  
หน่วย: บาท 

 เงินบาํเหน็จรางวลั )ต่อปี(  
ปี ���� ปี ���� 

ประธานกรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - �,���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ �,���,��� �,���,��� 
กรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 

* นายปิติ สิทธิอาํนวย ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นประธานกรรมการธนาคารเมื�อวนัที� �� ตุลาคม ���� โดยยงัไม่มีการแต่งตั�งผูด้าํรงตาํแหน่งเป็น 
รองประธานกรรมการธนาคาร ทดแทน 

ในปี ���� ธนาคารไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั�งสิ�น ���.�9 ลา้นบาท เทียบกบัปี ���� ที�ไดจ่้ายเป็น
เงินทั�งสิ�น ���.98 ลา้นบาท  ทั�งนี�  รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลไดแ้สดงในหมวดขอ้มูลทั�วไป หวัขอ้ผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี ���� และ ปี ���� ของรายงานประจาํปี  
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ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และหรือผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 
25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั�งหมด  ทั�งนี�  แลว้แต่จาํนวนใดจะนอ้ยกวา่ และตอ้งมีหุน้นบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  เวน้แต่จะมี
กฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�น 

  ในกรณีที�ปรากฏวา่ การประชุมผูถื้อหุน้ครั� งใด เมื�อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั�วโมง จาํนวน 
ผูถื้อหุน้ซึ�งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นั�นไดเ้รียกนดั 
เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั�น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ 
ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุม
ครั� งหลงันี�ไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 34. เวน้แต่ในกรณีที�ขอ้บงัคบันี�หรือกฎหมายกาํหนดบงัคบัไวเ้ป็นอยา่งอื�น  การวนิิจฉยัชี�ขาด หรือ
การลงมติของที�ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

  การออกเสียงลงคะแนน ใหน้บั 1 หุน้ เป็น 1 เสียง ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื�องใด
ซึ�งที�ประชุมจะไดล้งมติ  ผูน้ั�นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนดว้ยในขอ้นั�น  นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั�ง
กรรมการ 

  ถา้ในกรณีผูถื้อหุน้รายใดที�ไม่ไดรั้บการยกเวน้การถือหุน้ตามกฎหมาย ไดถื้อหุน้ของบริษทัเกิน 

ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด  ผูถื้อหุน้รายนั�นจะออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมของผูถื้อหุน้
ไดเ้พียงตามจาํนวนหุน้ในส่วนที�ไม่เกินร้อยละ 5 เท่านั�น 

  ในการออกเสียงลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหผู้เ้ป็นประธานในที�ประชุมมีคะแนนเสียง
อีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี�ขาด 

ขอ้ 35. กิจการอนัที�ประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงันี�  
(�) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี�ยวกบัการที�ไดป้ฏิบติัไปในรอบ 1 ปีที�ผา่นมา  

พร้อมทั�งความคิดเห็นที�จะดาํเนินงานต่อไป 

(�) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน 

(�) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไร 

(�) เลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

(�) แต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 

(�) กิจการอื�นๆ 
ขอ้ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที�ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที�

ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มี
รองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ�งเป็น
ประธานในที�ประชุม 

ขอ้ 37. ประธานในที�ประชุมผูถื้อหุน้ มีหนา้ที�ควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั  
ในการนี�ตอ้งดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ที�ประชุม
จะมีมติใหเ้ปลี�ยนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุม 

ขอ้ 38. ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื�นเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได ้โดยตอ้งยื�น
หนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานกรรมการหรือผูที้�ประธานกรรมการกาํหนด  ณ สถานที�ประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะ
เขา้ประชุม หนงัสือมอบฉนัทะใหท้าํตามแบบที�นายทะเบียนกาํหนด 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดของวาระที ่7 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 
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คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากรอบ
การจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารไดมี้การกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ทั�งนี�  คณะกรรมการธนาคาร
จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนนาํเสนอ และ
ธนาคารไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื�อใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นประจาํในรายงานประจาํปี 

ค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี ���� มี � ลกัษณะ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ย  และเงินบาํเหน็จรางวลัของกรรมการ โดยกรรมการที�เป็นกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะ จะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดยอ่ยที�มีอตัราสูงที�สุดเพียงคณะเดียว และกรรมการที�เป็นพนกังานของธนาคารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย   

โครงสร้างและจาํนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี ���� และปี ���� มีรายละเอียดดงันี�     
ค่าตอบแทนรายเดือน 

หน่วย: บาท 
 ค่าตอบแทน )ต่อเดือน(  

ปี ���� ปี ���� 
คณะกรรมการธนาคาร   

ประธานกรรมการธนาคาร ���,��� ���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - ���,��� 
กรรมการ ���,��� ���,��� 

คณะกรรมการชุดยอ่ย   
ประธานกรรมการบริหาร ���,��� ���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการกาํกบัความเสี�ยง ��,��� ��,��� 
กรรมการชุดยอ่ย ��,��� ��,��� 

เงินบาํเหน็จรางวลั  
หน่วย: บาท 

 เงินบาํเหน็จรางวลั )ต่อปี(  
ปี ���� ปี ���� 

ประธานกรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - �,���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ �,���,��� �,���,��� 
กรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 

* นายปิติ สิทธิอาํนวย ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นประธานกรรมการธนาคารเมื�อวนัที� �� ตุลาคม ���� โดยยงัไม่มีการแต่งตั�งผูด้าํรงตาํแหน่งเป็น 
รองประธานกรรมการธนาคาร ทดแทน 

ในปี ���� ธนาคารไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั�งสิ�น ���.�9 ลา้นบาท เทียบกบัปี ���� ที�ไดจ่้ายเป็น
เงินทั�งสิ�น ���.98 ลา้นบาท  ทั�งนี�  รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลไดแ้สดงในหมวดขอ้มูลทั�วไป หวัขอ้ผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี ���� และ ปี ���� ของรายงานประจาํปี  
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แผนที�แสดงที�ตั�งสํานักงานใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)

��� ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรก�าคม ���� - หนา้ 31 ของ 31 -

ถน
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ร

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

อาคาร ซี พี

ธนาคารกรุงเทพ
สาํนกังานใหญ่

ถนนคอนแวนต์

ซอยสีลม 3 (พิพฒัน)์

อาคารไอทีเอฟ

อาคารไพล๊อต

โร
งพ

ยาบ
าล

กรุ
งเท

พค
ริส

เตีย
น อาคารยไูนเตด็เซ็นเตอร์

อาคารสีลมคอมเพล็กซ์

ถน
นสี

ลม

รถไฟฟ้าบีทีเอส
สถานีศาลาแดง

รถไฟฟ้าบีทีเอส
สถานีช่องนนทรี

โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์

ถนนพระราม 4

รถไฟฟ้ามหานคร (MRT)
สถานีสีลม

ธน
สาํ
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ขอ้ ��. คณะกรรมการตอ้งมีการจดัใหมี้การทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสิ�นสุดของรอบปีบญัชี
ของบริษทัเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีเพื�อพิจารณาอนุมติั 

  งบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนนี�  คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อน
นาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 43. หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกาํไร เงินกาํไรส่วนที�เหลือจากการจ่าย 
เงินปันผลใหจ้ดัสรรเป็นเงินสาํรองต่างๆ ได ้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครั� งคราวเมื�อเห็นวา่บริษทั 
มีกาํไรสมควรพอที�จะทาํเช่นนั�น  และเมื�อไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุม
คราวต่อไป 

  การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทาํภายในระยะเวลาที�ก�หมายกาํหนด โดยใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงั 
ผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนงัสือพิมพด์ว้ย 

ขอ้ �4. ในกรณีผูถื้อหุน้รายใดที�ไม่ไดรั้บการยกเวน้การถือหุน้ตามก�หมายไดถื้อหุน้ของบริษทัเกิน 
ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด บริษทัจะไม่จ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื�นใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
รายนั�นในจาํนวนหุน้ส่วนที�เกินร้อยละ 5  

ขอ้ 45. บริษทัจะจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของ 
กาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี�จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 
ของทุนจดทะเบียน 

ขอ้ 47. ผูส้อบบญัชีตอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ที�ใดๆ ของบริษทั 
ขอ้ 49. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ที�เขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกครั� งที�มีการพิจารณา 

งบดุล บญัชีกาํไรขาดทุน และปัญหาเกี�ยวกบับญัชีของบริษทั เพื�อชี�แจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้  ทั�งนี�  ให้
บริษทัจดัส่งรายงานและเอกสารของบริษทัที�ผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้ครั� งนั�นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

ขอ้ 50. ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตั�งผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของ
บริษทัทุกปี ในการแต่งตั�งผูส้อบบญัชี จะแต่งตั�งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

 

 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดของวาระที ่7 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 

 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี ครั� งที� �� วนัที� �� กรก�าคม ���� - หนา้ 22 ของ 31 - 

คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากรอบ
การจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารไดมี้การกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ทั�งนี�  คณะกรรมการธนาคาร
จะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนนาํเสนอ และ
ธนาคารไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื�อใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นประจาํในรายงานประจาํปี 

ค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี ���� มี � ลกัษณะ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ย  และเงินบาํเหน็จรางวลัของกรรมการ โดยกรรมการที�เป็นกรรมการชุดยอ่ยหลายคณะ จะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดยอ่ยที�มีอตัราสูงที�สุดเพียงคณะเดียว และกรรมการที�เป็นพนกังานของธนาคารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย   

โครงสร้างและจาํนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี ���� และปี ���� มีรายละเอียดดงันี�     
ค่าตอบแทนรายเดือน 

หน่วย: บาท 
 ค่าตอบแทน )ต่อเดือน(  

ปี ���� ปี ���� 
คณะกรรมการธนาคาร   

ประธานกรรมการธนาคาร ���,��� ���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - ���,��� 
กรรมการ ���,��� ���,��� 

คณะกรรมการชุดยอ่ย   
ประธานกรรมการบริหาร ���,��� ���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการกาํกบัความเสี�ยง ��,��� ��,��� 
กรรมการชุดยอ่ย ��,��� ��,��� 

เงินบาํเหน็จรางวลั  
หน่วย: บาท 

 เงินบาํเหน็จรางวลั )ต่อปี(  
ปี ���� ปี ���� 

ประธานกรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 
รองประธานกรรมการธนาคาร* - �,���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ �,���,��� �,���,��� 
กรรมการธนาคาร �,���,��� �,���,��� 

* นายปิติ สิทธิอาํนวย ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นประธานกรรมการธนาคารเมื�อวนัที� �� ตุลาคม ���� โดยยงัไม่มีการแต่งตั�งผูด้าํรงตาํแหน่งเป็น 
รองประธานกรรมการธนาคาร ทดแทน 

ในปี ���� ธนาคารไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั�งสิ�น ���.�9 ลา้นบาท เทียบกบัปี ���� ที�ไดจ่้ายเป็น
เงินทั�งสิ�น ���.98 ลา้นบาท  ทั�งนี�  รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลไดแ้สดงในหมวดขอ้มูลทั�วไป หวัขอ้ผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี ���� และ ปี ���� ของรายงานประจาํปี  
 

- หน้า 30 ของ 31 -






