ที่

ฝลบ./นล. 0400/2560

7 มีนาคม 2560

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี
ตามที่ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ได้จดั ส่ งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ครั้งที่ 24
ในวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ สานักงานใหญ่ ชั้นที่ 30 เลขที่ 333 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก
กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมโดยมีรายละเอียดตามหนังสื อเชิญประชุมดังกล่าว นั้น
ตามข้อบังคับของธนาคาร ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และหรื อผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ น้
รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ ที่ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมดมาประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ดังนั้น เพื่อให้
ได้จานวนหุน้ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ ผมจึงขอความกรุ ณาท่านได้โปรดสละเวลาเข้าร่ วมประชุมตามวันและ
เวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่สะดวกที่จะเข้าประชุมด้วยตนเอง ขอได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่ท่าน
เห็นสมควร หรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่ งดังต่อไปนี้ เป็ นผูเ้ ข้าประชุมแทน คือ
1. นายปิ ติ สิ ทธิ อานวย
2. นายโกวิทย์ โปษยานนท์
3. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล

กรรมการธนาคาร หรื อ
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน หรื อ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

อนึ่ ง เพื่อความสะดวก ธนาคารได้จดั เตรี ยมหนังสื อมอบฉันทะและซองหนังสื อตอบรับมาพร้อมนี้
ด้วยแล้ว หากท่านมีความประสงค์มอบฉันทะให้ นายปิ ติ สิ ทธิ อานวย หรื อ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ หรื อ
หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เป็ นผูเ้ ข้าประชุมแทน โปรดลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ และแนบสาเนาเอกสาร
แสดงตน (รายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3 และเอกสารแนบ 7) และส่ งคืนให้ธนาคารภายในวันที่ 5 เมษายน 2560
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณท่านเป็ นอย่างยิ่งที่ได้กรุ ณาสนับสนุนธนาคารด้วยดีเสมอมา
ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

(นายชาตรี โสภณพนิช)
ประธานกรรมการธนาคาร
ธนาคารกร ุงเทพ จากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107536000374
333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2 230-1477-8 โทรสาร 0-2626-4545-6 www.bangkokbank.com

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 - หน้า 1 ของ 6 -

ข้ อมูลกรรมการเพือ่ พิจารณากรณีทมี่ กี ารมอบฉันทะ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งในธนาคาร
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

การถือหุ้นในธนาคาร
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและ
ผู้บริหารของธนาคาร
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
ตาแหน่ งบริษัทจากัด
ตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน /
กิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร
ประสบการณ์ การทางาน

นายปิ ติ สิ ทธิอานวย
- กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
- 32 ปี
- 83 ปี
- ไทย
- ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
- Diploma in Business Administration, Hutching’s Commercial College
ประเทศมาเลเซีย
- Matriculation “A” Level, Cambridge University (Overseas) ประเทศ
สหราชอาณาจักร
- Advanced Management Program จาก Harvard Business School, Harvard
University, Boston ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- Management Development Program, Asian Institute of Management
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
- Director Certification Program (DCP) รุ่ น 57/2005
- Financial Institutions Directors Education Program (FIDE),
Malaysia 2013
- จานวน 154,941 หุน้ คิดเป็ น 0.00812%
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี
- 2556 - ปั จจุบนั
-

ประธานกรรมการ บางกอก แบงค์
เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย
กุมภาพันธ์ 2528 - ปั จจุบนั กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
มีนาคม 2551 - 2552
ประธานคณะกรรมการบริ หารร่ วม
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
2549 - กุมภาพันธ์ 2551 ประธานคณะกรรมการบริ หาร
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
2546 - 2548
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
2536 - 2543
ประธานกรรมการ Asian Finance
Corporation Limited ประเทศสิ งคโปร์
2535 - 2549
รองประธานคณะกรรมการบริ หาร
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
2534 - 2544
ประธานกรรมการ บมจ. เบอร์ลี่ยคุ เกอร์
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 - หน้า 2 ของ 6 -

ข้ อมูลกรรมการเพือ่ พิจารณากรณีทมี่ กี ารมอบฉันทะ
- 2532 - 2543
- 2530 - 2543

ประธานกรรมการ บจ. สยามสแควร์
ทาวเวอร์
กรรมการ Bangkok Sakura Leasing
Company Limited

การเข้ าร่ วมประชุมปี 2559

- ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร

การมีส่วนได้ เสียในวาระทีพ่ จิ ารณา
ในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มี

1 ครั้ง จากจานวน 1 ครั้ง
12 ครั้ง จากจานวน 12 ครั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 - หน้า 3 ของ 6 -

ข้ อมูลกรรมการเพือ่ พิจารณากรณีทมี่ กี ารมอบฉันทะ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งในธนาคาร

จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
การถือหุ้นในธนาคาร
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและ
ผู้บริหารของธนาคาร
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่

ตาแหน่ งในบริษัทจากัด
ตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน /
กิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร
ประสบการณ์ การทางาน

นายโกวิทย์ โปษยานนท์
- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
- 14 ปี
- 81 ปี
- ไทย
- เศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และเศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต Cornell
University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี B.A. (เกียรตินิยม), Cambridge University ประเทศสหราช
อาณาจักร
- หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร (ปริ ญญาบัตร วปอ.) รุ่ นที่ 30
- The Role of Chairman Program (RCP) รุ่ น 15/2007
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 2/2003
- ไม่มี
- ไม่มี
จานวน 2 บริ ษทั
- ประธานกรรมการ บมจ. แสนสิ ริ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บมจ. แชงกรี -ลา โฮเต็ล
จานวน 1 บริ ษทั
- กรรมการ บจ. กรุ๊ ปสามสิ บ
- ไม่มี
-

ปั จจุบนั นายกสภาสถาบันรัชภาคย์
ปั จจุบนั อุปนายก สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปั จจุบนั กรรมการ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2547 - ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
เมษายน 2546 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
2550 - 2557
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการกากับ
และส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
2543 - 2559
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
2544 - 2559
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ บมจ. โกลว์ พลังงาน
2544 - 2559
กรรมการ บจ. โกลว์ เอสพีพี 2
2544 - 2559
กรรมการ บจ. โกลว์ เอสพีพี 3
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 - หน้า 4 ของ 6 -

ข้ อมูลกรรมการเพือ่ พิจารณากรณีทมี่ กี ารมอบฉันทะ
การเข้ าร่ วมประชุมปี 2559

การมีส่วนได้ เสียในวาระทีพ่ จิ ารณา
ในการประชุมครั้งนี้

- ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
- ไม่มี

1 ครั้ง จากจานวน 1 ครั้ง
11 ครั้ง จากจานวน 12 ครั้ง
6 ครั้ง จากจานวน 7 ครั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 - หน้า 5 ของ 6 -

ข้ อมูลกรรมการเพือ่ พิจารณากรณีทมี่ กี ารมอบฉันทะ
ชื่อ-นามสกุล

หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล

ตาแหน่ งในธนาคาร
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร

- กรรมการอิสระ
- กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
- 14 ปี

อายุ

- 80 ปี

สัญชาติ

- ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต Northeastern University ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
- พาณิ ชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่ น 2/2011
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่ น 5/2009
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
(MIR) รุ่ น 6/2009
- Director Certification Program-Refresher (DCP-Refresher) รุ่ น 4/2007
- The Role of Chairman Program (RCP) รุ่ น 15/2007
- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่ น 1/2006
- Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่ น 19/2005
- Audit Committee Program (ACP) รุ่ น 1/2004
- Director Certification Program (DCP) รุ่ น 33/2003
- AEC Business Forum : “AEC 2025”
- จานวน 24,860 หุน้ คิดเป็ น 0.00130%

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

การถือหุ้นในธนาคาร
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและ
ผู้บริหารของธนาคาร

- ไม่มี

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่

- ไม่มี

ตาแหน่ งในบริษัทจากัด

- ไม่มี

ตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน /
กิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี

ประสบการณ์ การทางาน

- 2547 - ปั จจุบนั
-

การเข้ าร่ วมประชุมปี 2559

การมีส่วนได้ เสียในวาระทีพ่ จิ ารณา
ในการประชุมครั้งนี้

-

กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
เมษายน 2546 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
2543 - 2546
ที่ปรึ กษาประจาฝ่ ายการประชาสัมพันธ์
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
2509 - 2542
ผูบ้ ริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
1 ครั้ง จากจานวน 1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 12 ครั้ง จากจานวน 12 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 15 ครั้ง จากจานวน 18 ครั้ง
ไม่มี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 - หน้า 6 ของ 6 -

