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ท่ี  ฝลบ./นล. 0399/2564 23 กมุภาพนัธ์ 2564 

เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 ไดมี้มติดงัต่อไปน้ี 

1.   เห็นชอบใหจ่้ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ส าหรับหุน้สามญั ในอตัราหุน้ละ 2.50 
บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 4,772,107,235 บาท โดยเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายจากก าไรสะสมซ่ึงไดเ้สียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใน
อตัราร้อยละ 20  ทั้งน้ี ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล
ในวนัท่ี 22 เมษายน 2564  

2. ก าหนดวนัประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี คร้ังท่ี 28 ในวนัท่ี 12 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. เป็นตน้ไป 
ณ ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดงัน้ี 

(1) รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2563 ตามหนงัสือรายงานประจ าปี 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล – เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 35 ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุม 

ผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัการท่ีไดป้ฏิบติัไปในรอบ 1 ปี
ท่ีผา่นมา พร้อมทั้งความคิดเห็นท่ีจะด าเนินงานตอ่ไป  
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจ าปี 2563 ซ่ึงรายงานผลการด าเนินงาน
ของธนาคาร และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รับทราบ 

 (2) พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล – เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และท่ี
แกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 112 และขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 41 ซ่ึงก าหนดให้ธนาคารตอ้งจดัให้มีการท า
งบการเงิน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของธนาคาร เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีเพ่ือ
พิจารณาอนุมติั   
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของธนาคารในปี 2563 ท่ีผา่นมา  
ทั้งน้ี งบการเงินดงักล่าวไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ 
สอบบญัชี จ ากดั และไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

(3) พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล – เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 35 ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุม 
ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 45 ท่ี
ก าหนดใหธ้นาคารจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี)  จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่



    

หนา้ 2 ของ 3 

ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน  ทั้งน้ี ในปี 2563 ธนาคารมีก าไรสุทธิ จ านวน 15,638,038,774.33 บาท 
และมีก าไรสะสมพึงจดัสรรในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีคร้ังน้ี จ านวน 180,199,069,953.36 บาท 

 ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ดงัน้ี 

1)  จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมายรวมจ านวน 1,000,000,000 บาท โดยส าหรับงวดมกราคม - 
มิถุนายน 2563 จดัสรรจ านวน 500,000,000 บาท (ซ่ึงได้มีการด าเนินการแลว้ตามงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2563) และส าหรับงวดกรกฎาคม - ธนัวาคม 2563 จ านวน 500,000,000 บาท  

2)  จดัสรรเป็นส ารองทัว่ไปจ านวน 5,000,000,000 บาท โดยไดด้ าเนินการแลว้ในงวดมกราคม - 
มิถุนายน 2563  

3)  จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ส าหรับหุน้สามญั ในอตัราหุน้ละ 2.50 
บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 4,772,107,235 บาท และเป็นอตัราส่วนเงินปันผลต่อก าไรสุทธิร้อยละ 
30.53 โดยเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายจากก าไรสะสมซ่ึงไดเ้สียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20  
ทั้งน้ี ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บ
เงินปันผลในวนัท่ี 22 เมษายน 2564   

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล – เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และท่ี

แกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 17 ซ่ึงก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีในอตัราหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2564 มีกรรมการท่ีครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระจ านวน 7 ท่าน คือ นายเดชา ตุลานนัท ์ นายโกวทิย ์โปษยานนท ์ หม่อมเจา้มงคลเฉลิม ยคุล  
นายโชคชยั นิลเจียรสกุล  นายสุวรรณ แทนสถิตย ์นายชาญศกัด์ิ เฟ่ืองฟ ูและนายจรัมพร โชติกเสถียร  
โดยนายโกวทิย ์โปษยานนท ์และหม่อมเจา้มงคลเฉลิม ยคุล ไดแ้สดงความประสงคไ์ม่ขอรับการ
เลือกตั้งกลบัเขา้เป็นกรรมการ  
ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการธนาคาร (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณาขอ้เสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน ไดแ้ก่ นายเดชา ตุลานันท์  นายโชคชัย 
นิลเจียรสกลุ  นายสุวรรณ แทนสถิตย ์ นายชาญศกัด์ิ เฟ่ืองฟ ู และนายจรัมพร โชติกเสถียร กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน    

(5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 
วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล – เพื่อใหค้ณะกรรมการของธนาคารประกอบไปดว้ยกรรมการท่ีมีความรู้ความ
เช่ียวชาญ และประสบการณ์ในหลายๆ ดา้น 
ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการธนาคารไดพ้ิจารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนแลว้ เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายชชัวิน เจริญรัชตภ์าคย ์ 
นายบณัฑิต เอ้ืออาภรณ์  และนางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล เป็นกรรมการอิสระ ตามขอ้เสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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 (6) รับทราบค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล – เพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงไดมี้การก าหนด

ตามกรอบการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ ท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอ 
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ 

(7) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล – เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และท่ี

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

 ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการธนาคารเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาอนุมติั
แต่งตั้ง นางนิสากร ทรงมณี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5035 และหรือ นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4301 และหรือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7098 
แห่งบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของธนาคารประจ าปี 2564 
และพิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวน 20,422,000 บาท ตามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นชอบแลว้ 

 (8) เร่ืองอ่ืนๆ 

            3.   ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี คร้ังท่ี 28 
ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2564  

อน่ึง  เน่ืองจากปัจจุบนั ยงัอยูใ่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควดิ-19)  
ดงันั้น เพ่ือสุขอนามยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุม ธนาคารจึงตอ้งก าหนดมาตรการและแนวปฏิบติัเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาด
ของโรคโควดิ-19 ส าหรับการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี คร้ังท่ี 28 น้ี ตามขอ้ก าหนดของทางราชการ ซ่ึงธนาคาร
จะแจง้มาตรการและแนวปฏิบติัดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทราบพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมท่ีจะจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

(นายชาติศิริ  โสภณพนิช) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 


