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ท่ี  ฝลบ./นล. 1499/2563 28 พฤษภาคม 2563 

เร่ือง การก าหนดวนัประชุมและระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี คร้ังท่ี 27 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 ไดมี้มติดงัต่อไปน้ี 

1. ก าหนดวนัประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี คร้ังท่ี 27 ในวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. เป็นตน้ไป 
ณ ห้องประชุมธนาคาร (ชั้น 29-30) ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
ตามระเบียบวาระดงัน้ี 

(1) รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2562 ตามหนงัสือรายงานประจ าปี 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล – เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 35 ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุม 

ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัการท่ีไดป้ฏิบติัไปในรอบ 1 ปี
ท่ีผา่นมา พร้อมทั้งความคิดเห็นท่ีจะด าเนินงานตอ่ไป  
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจ าปี 2562 ซ่ึงรายงานผลการด าเนินงาน
ของธนาคาร และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รับทราบ 

(2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2562 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล – เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบถึงผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2562 
 ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2562        

ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 

(3) พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
           วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล – เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ   

ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 112 และขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 41 ซ่ึงก าหนดใหธ้นาคารตอ้งจดัใหมี้การ
ท างบการเงิน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของธนาคาร เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี
เพื่อพิจารณาอนุมติั   

           ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของธนาคารในปี 2562 ท่ีผา่นมา 
ทั้งน้ี งบการเงินดงักล่าวไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ 
สอบบญัชี จ ากดั และไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

 



    

หนา้ 2 ของ 4 

(4)  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินประจ าปี 2562  และรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาล  
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล – เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 35 ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุม 
ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และขอ้ 43 ซ่ึงก าหนดใหค้ณะกรรมการ
รายงานการอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ 

 ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรจาก
ผลการด าเนินงานปี 2562  และรับทราบรายงานการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ดงัน้ี 

1) จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมายรวมจ านวน 1,000,000,000 บาท โดยส าหรับงวดมกราคม - 
มิถุนายน 2562 จดัสรรจ านวน 500,000,000 บาท (ซ่ึงไดมี้การด าเนินการแลว้ตามงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2562) และส าหรับงวดกรกฎาคม - ธนัวาคม 2562 จ านวน 
500,000,000 บาท (ซ่ึงไดมี้การด าเนินการแลว้ตามงบการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563) 

2) จดัสรรเป็นส ารองทัว่ไปจ านวน 5,000,000,000 บาท โดยไดด้ าเนินการแลว้ในงวดมกราคม - 
มิถุนายน 2562) 

3) จดัสรรเพ่ือจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 7.00 บาท รวมเป็น
เงินทั้งส้ิน 13,361,900,258 บาท คิดเป็นอตัราส่วนเงินปันผลต่อก าไรสุทธิร้อยละ 38.41 โดย
เป็นเงินปันผลท่ีจ่ายจากก าไรสะสมซ่ึงไดเ้สียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20  ซ่ึงธนาคาร
ไดจ่้ายเงินปันผลจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ครบถว้นแลว้ โดยจ่ายเป็นเงินปันผลระหวา่งกาล 
คร้ังแรก ในอตัราหุน้ละ 2.00 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งส้ิน 3,817,685,788 บาท เม่ือวนัท่ี 20 
กนัยายน 2562 และจ่ายเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลในคร้ังท่ี 2 ในอตัราหุน้ละ 5.00 บาท คิดเป็น
เงินรวมทั้งส้ิน 9,544,214,470 บาท เม่ือวนัท่ี 30  เมษายน 2563  ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
คร้ังท่ี 2 เป็นไปเพ่ือลดผลกระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลประจ าปี 2562 ของผูถื้อหุน้จากการ
เล่ือนการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563  ดงันั้น ธนาคารจะไม่มีการ
จ่าย  เงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 เพ่ิมเติมอีก 

             (5)      พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล – เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ   

ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 17 ซ่ึงก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีในอตัราหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2563 มีกรรมการท่ีครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระจ านวน 6 ท่าน คือ  นายอรุณ จิรชวาลา  นายชาญ โสภณพนิช  นายสิงห์ ตงัทตัสวสัด์ิ  นาย
อมร จนัทรสมบูรณ์  นายชาติศิริ โสภณพนิช  และนายทวลีาภ ฤทธาภิรมย ์ เน่ืองจากนายชาญ 
โสภณพนิช ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการมีผลตั้งแต่วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2562  จึงมีกรรมการท่ีครบ
ก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ นายอรุณ จิรชวาลา  นายสิงห์ ตงัทตัสวสัด์ิ  
นายอมร จนัทรสมบูรณ์  นายชาติศิริ โสภณพนิช  และนายทวลีาภ ฤทธาภิรมย ์ 
ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการธนาคาร (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณา
ขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้



    

หนา้ 3 ของ 4 

เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน ไดแ้ก่  นายอรุณ จิรชวาลา  นายสิงห์ 
ตงัทตัสวสัด์ิ  นายอมร จนัทรสมบูรณ์ นายชาติศิริ โสภณพนิช  และนายทวลีาภ ฤทธาภิรมย ์กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน    

(6) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 
วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล – เพื่อใหค้ณะกรรมการของธนาคารประกอบไปดว้ยกรรมการท่ีมีความรู้
ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในหลายๆ ดา้น 
ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการธนาคารไดพ้ิจารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ งนายศิริ 
จิระพงษพ์นัธ์ และนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  เป็นกรรมการอิสระ ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

 (7) รับทราบค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล – เพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงไดมี้การก าหนด

ตามกรอบการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ ท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
น าเสนอ 
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ 

(8) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล – เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ    

ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 50 ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญั
ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี  ทั้งน้ี ในการแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชี จะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

 ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการธนาคารเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 
นางนิสากร ทรงมณี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5035 และหรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขท่ี 4301 และหรือ นางวลิาสีนี กฤษณามระ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7098 แห่งบริษทั 
ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของธนาคารประจ าปี 2563 และพิจารณา
อนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นเงินจ านวน 24,075,000 บาท ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบแลว้ 

 (9) เร่ืองอ่ืนๆ 

            2.   ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี คร้ังท่ี 27 
ในวนัท่ี 12 มิถุนายน 2563  

            อน่ึง  ธนาคารไดก้ าหนดมาตรการและแนวปฏิบติัส าหรับการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี  เพื่อดูแลสุขอนามยัของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการ แนวทางและ



    

หนา้ 4 ของ 4 

ค าแนะน าของทางการท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงธนาคารจะแจง้มาตรการและแนวปฏิบติัดงักล่าวแก่ท่านผูถื้อหุน้พร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

(นายชาติศิริ  โสภณพนิช) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 


