ที่

ฝลบ./นล. 0388/2563

27 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่ อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติดงั ต่อไปนี้
1. เห็นชอบให้จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 สาหรับหุน้ สามัญ ในอัตราหุน้ ละ 7.00
บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 13,361,900,258 บาท โดยเป็ นเงินปั นผลที่จ่ายจากกาไรสะสมซึ่งได้เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลใน
อัตราร้อยละ 20 ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุน้ ละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562
และจะจ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุน้ ละ 5.00 บาท ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มี
สิ ทธิได้รับเงินปั นผลในวันที่ 22 เมษายน 2563
2. กาหนดวันประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี ครั้งที่ 27 ในวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. เป็ นต้นไป
ณ ห้องประชุมธนาคาร (ชั้น 29-30) สานักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
ตามระเบียบวาระดังนี้
(1) รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2562 ตามหนังสื อรายงานประจาปี
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบตั ิไปในรอบ 1 ปี
ที่ผา่ นมา พร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดาเนินงานต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจาปี 2562 ซึ่งรายงานผลการดาเนินงาน
ของธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ้นให้แก่ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ
(2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ทราบถึงผลการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2562
ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ
(3) พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 112 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 41 ซึ่งกาหนดให้ธนาคารต้องจัดให้มีการ
ทางบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของธนาคาร เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

ธนาคารกร ุงเทพ จากัด (มหาชน) (ทะเบียนเลขที่ 0107536000374)

333 ถนนสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500 โทรศัพท์ (662) 231-4333 โทรสาร (662) 231-4890 www.bangkokbank.com

ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของธนาคารในปี 2562 ที่ผา่ นมา
ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จากัด และได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
(4) พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45 ที่
กาหนดให้ธนาคารจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของ
กาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ในปี 2562 ธนาคารมีกาไรสุทธิ จานวน 34,787,992,076.79 บาท
และมีกาไรสะสมพึงจัดสรรในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ครั้งนี้ จานวน 181,366,974,241.82 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและ
การจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562 ดังนี้
1) จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมายรวมจานวน 1,000,000,000.00 บาท โดยสาหรับงวดมกราคม มิถุนายน 2562 จัดสรรจานวน 500,000,000.00 บาท (ซึ่งได้มีการดาเนินการแล้วตามงบการเงิน สาหรับปี
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562) และสาหรับงวดกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 จานวน 500,000,000.00 บาท
2) จัดสรรเป็ นสารองทัว่ ไปจานวน 5,000,000,000.00 บาท โดยได้ดาเนินการแล้วในงวด
มกราคม - มิถุนายน 2562
3) จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 สาหรับหุน้ สามัญ ในอัตราหุน้ ละ
7.00 บาท รวมเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 13,361,900,258 บาท และเป็ นอัตราส่ วนเงินปั นผลต่อกาไรสุ ทธิ
ร้ อยละ 38.41 โดยเป็ นเงิ นปั นผลที่ จ่ายจากกาไรสะสมซึ่ งได้เสี ยภาษีเงิ นได้นิติบุคคลในอัตรา
ร้ อยละ 20 ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุน้ ละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 20
กันยายน 2562 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุน้ ละ 5.00 บาท ในวันที่ 7 พฤษภาคม
2563 โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รับเงินปั นผลในวันที่ 22 เมษายน 2563
(5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 71 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17 ซึ่งกาหนดให้กรรมการต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ในอัตราหนึ่งในสามของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี 2563 มีกรรมการที่ครบกาหนดต้องออกจากตาแหน่ง
ตามวาระจานวน 6 ท่าน คือ นายอรุ ณ จิรชวาลา นายชาญ โสภณพนิช นายสิ งห์ ตังทัตสวัสดิ์ นาย
อมร จันทรสมบูรณ์ นายชาติศิริ โสภณพนิช และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ เนื่องจากนายชาญ
โสภณพนิช ได้ลาออกจากตาแหน่งกรรมการมีผลตั้งแต่วนั ที่ 25 ธันวาคม 2562 จึงมีกรรมการที่ครบ
กาหนดต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 5 ท่าน ได้แก่ นายอรุ ณ จิรชวาลา นายสิ งห์ ตังทัตสวัสดิ์
นายอมร จันทรสมบูรณ์ นายชาติศิริ โสภณพนิช และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์
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ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการธนาคาร (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย) ได้พิจารณา
ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ นายอรุ ณ จิรชวาลา นายสิ งห์
ตังทัตสวัสดิ์ นายอมร จันทรสมบูรณ์ นายชาติศิริ โสภณพนิช และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กลับเข้า
ดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(6) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้คณะกรรมการของธนาคารประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู ้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน
ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่ า ตอบแทนแล้ว เห็ น ควรเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาเลื อ กตั้ง นายศิ ริ
จิระพงษ์พนั ธ์ และนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็ นกรรมการอิสระ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน
(7) รับทราบค่าตอบแทนกรรมการปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้มีการ
กาหนดตามกรอบการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ ที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนนาเสนอ
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
(8) พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 50 ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ
ประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชี จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการธนาคารเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
แต่งตั้ง นางนิ สากร ทรงมณี ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และหรื อ นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และหรื อ นางวิลาสี นี กฤษณามระ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 แห่ง
บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของธนาคารประจาปี 2563 และ
พิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 เป็ นเงินจานวน 24,075,000 บาท ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว
(9) เรื่ องอื่นๆ

หน้า 3 ของ 4

3. กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ครั้งที่ 27
ในวันที่ 12 มีนาคม 2563
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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