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เรื่ อง ขอเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
เอกสารแนบ 1.
2.
3.
4.
5.
6.

การจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562
ประวัติกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562
การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 และการกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
คาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่ วมประชุมในการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้
7. ข้อบังคับของธนาคาร (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ )
8. แผนที่แสดงที่ต้ งั ธนาคาร

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1. สรุ ปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจาปี 2562
2. หนังสื อเรื่ องการมอบฉันทะในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี และข้อมูลกรรมการเพื่อ พิจารณา
กรณี ที่มีการมอบฉันทะ
3. หนังสื อมอบฉันทะ แบบแจ้งการประชุม และเอกสารที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมจะต้องนามาในวันประชุม
ด้วยคณะกรรมการธนาคารได้มีมติให้เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ครั้งที่ 27 ในวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา
15.00 น. ณ สานักงานใหญ่ ชั้นที่ 29 - 30 เลขที่ 333 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้
(1) รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2562 ตามรายงานประจาปี
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 ซึ่ งกาหนดให้ท่ีประชุม
ผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบตั ิไปในรอบ 1 ปี
ที่ผา่ นมา พร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดาเนินงานต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจาปี 2562 ซึ่งรายงานผลการดาเนินงานของ
ธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ้นให้แก่ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ
(2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ทราบถึงผลการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2562 ให้ผถู ้ ือหุน้
รับทราบ

ธนาคารกร ุงเทพ จากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107536000374
333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2230-1477-8 โทรสาร 0-2626-4545-6 www.bangkokbank.com
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(3) พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 112 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 41 ซึ่งกาหนดให้ธนาคารต้องจัดให้มีการทา
งบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของธนาคาร เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็ นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิ จารณาอนุ มตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของธนาคารในปี 2562 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ งบการเงิ นดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดี ลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จากัด และได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
(4) พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35 ซึ่ งกาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
สามัญประจาปี เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45 ที่กาหนดให้
ธนาคารจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25
ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ในปี 2562 ธนาคารมีกาไรสุทธิ จานวน 34,787,992,076.79 บาท และมีกาไร
สะสมพึงจัดสรรในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ครั้งนี้ จานวน 181,366,974,241.82 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการ
จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 ดังนี้
1) จัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายรวมจานวน 1,000,000,000.00 บาท โดยสาหรับงวดมกราคม
- มิถุนายน 2562 จัดสรรจานวน 500,000,000.00 บาท (ซึ่งได้มีการดาเนินการแล้วตามงบการเงิน สาหรับ
ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562) และสาหรับงวดกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 จานวน 500,000,000.00
บาท
2) จัดสรรเป็ นสารองทัว่ ไปจานวน 5,000,000,000.00 บาท โดยได้ดาเนินการแล้วในงวดมกราคม
- มิถุนายน 2562
3) จ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 สาหรับหุน้ สามัญในอัตราหุน้ ละ 7.00
บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 13,361,900,258 บาท คิดเป็ นอัตราส่วนเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิร้อยละ 38.41
โดยเป็ นเงินปั นผลที่จ่ายจากกาไรสะสมซึ่งได้เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งธนาคาร
ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุน้ ละ 2 บาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 และจะจ่าย
เงินปั นผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุน้ ละ 5.00 บาท ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้
ที่มีสิทธิได้รับเงินปั นผลในวันที่ 22 เมษายน 2563
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
(5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 71 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17 ซึ่ งกาหนดให้กรรมการต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ในอัตราหนึ่ งในสามของจานวนกรรมการ
หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ครั้งที่ 27 วันที่ 10 เมษายน 2563
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ทั้งหมด ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น สามัญประจาปี 2563 มี กรรมการที่ ครบกาหนดต้อ งออกจาก
ตาแหน่งตามวาระจานวน 6 ท่าน คือ นายอรุ ณ จิรชวาลา นายสิ งห์ ตังทัตสวัสดิ์ นายชาญ โสภณพนิ ช
นายอมร จันทรสมบูรณ์ นายชาติศิริ โสภณพนิ ช และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ เนื่องจากนายชาญ
โสภณพนิ ช ได้ลาออกจากตาแหน่ งกรรมการแล้วเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 จึงคงเหลือกรรมการ
ที่ ตอ้ งออกตามวาระในการประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี 2563 จานวน 5 ท่าน ได้แก่ นายอรุ ณ
จิรชวาลา นายสิ งห์ ตังทัตสวัสดิ์ นายอมร จันทรสมบูรณ์ นายชาติศิริ โสภณพนิช และนายทวีลาภ
ฤทธาภิรมย์
ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่
เหมาะสมเพื่อเสนอเลือกตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระตามกระบวนการ
กลัน่ กรอง โดยพิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กาหนดไว้ และมีความเห็นว่า
กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ นายอรุ ณ จิรชวาลา นายสิ งห์ ตังทัตสวัสดิ์
นายอมร จันทรสมบูรณ์ นายชาติศิริ โสภณพนิช และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ เป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อกาหนดหรื อกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีความรู ้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของ
ธนาคาร มีจรรยาบรรณทางธุ รกิ จ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ปฏิ บัติหน้าที่ ด้วยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริ ต มีความเต็มใจ และพร้อมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งที่ผา่ นมา ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการได้สร้างคุณประโยชน์ให้
ธนาคารเป็ นอย่างมาก ดังเห็นได้จากผลประกอบการของธนาคาร คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
ทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ ง ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้รับความ
เห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
คณะกรรมการธนาคาร (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย) เห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ นายอรุ ณ จิ รชวาลา นายสิ งห์ ตังทัตสวัสดิ์
นายอมร จันทรสมบู รณ์ นายชาติ ศิริ โสภณพนิ ช และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กลับเข้าดารง
ตาแหน่ งต่ออีกวาระหนึ่ ง ทั้งนี้ นายอรุ ณ จิ รชวาลา ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ง ธนาคารได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด ซึ่งเปิ ดเผยในเว็บไซต์ของ
ธนาคาร ปรากฏว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลใดมายังธนาคาร
(ข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ ตามเอกสารแนบ 2)
(6) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู ้ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน

หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ครั้งที่ 27 วันที่ 10 เมษายน 2563
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ความเห็นคณะกรรมการ – คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้สรรหาบุคคลที่เหมาะสม
เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการตามกระบวนการกลัน่ กรอง โดยพิจารณา
ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กาหนดไว้ และได้เสนอชื่อของนายศิริ จิระพงษ์พนั ธ์
และนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ซึ่งเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติและความสามารถเหมาะสมที่จะได้รับการ
เลือกตั้งเป็ นกรรมการ โดยนายศิริ จิระพงษ์พนั ธ์ เป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
พลังงาน ด้านปิ โตรเลียม ด้านปิ โตรเคมี และเป็ นกรรมการในบริ ษทั ชั้นนาและองค์กรรัฐวิสาหกิจ
หลายแห่ ง อีกทั้งยังเคยดารงตาแหน่งเป็ นรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพลังงาน ส่วนนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
เคยทางานเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสูงในองค์กรด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศต่างๆ และเคยดารงตาแหน่ง
เป็ นรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของบุคคลทั้ง 2 ท่าน จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของธนาคารและเสริ มสร้างประสิทธิภาพของคณะกรรมการธนาคาร
บุคคลทั้ง 2 ท่าน ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อกาหนดหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบ
จากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว นอกจากนั้น บุคคลทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการอิสระ
ตามนิ ยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกาหนด ซึ่ งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั้งนายศิริ จิระพงษ์พนั ธ์ และ
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็ นกรรมการอิสระ
อนึ่ ง ธนาคารได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลที่เห็ นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด ซึ่งเปิ ดเผยในเว็บไซต์ของ
ธนาคาร ปรากฏว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลใดมายังธนาคาร
(ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 3)
(7) รับทราบค่าตอบแทนกรรมการปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้มีการกาหนด
ตามกรอบการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ ที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
นาเสนอ
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็ นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)
(8) พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
วัตถุประสงค์และเหตุผล – เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิม่ เติม มาตรา 120 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 50 ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ
ประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชี จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
ความเห็นคณะกรรมการ – เห็ นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งนางนิ สากร
ทรงมณี ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 5035 และหรื อ นายชวาลา เที ยนประเสริ ฐกิจ ผูส้ อบบัญชี รับ
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อนุ ญาตเลขที่ 4301 และหรื อ นางวิลาสี นี กฤษณามระ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 7098 แห่ ง
บริ ษทั ดี ลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของธนาคารประจาปี 2563
และพิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 เป็ นเงินจานวน 24,075,000 บาท ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)
(9) เรื่ องอื่นๆ
ทั้งนี้ ธนาคารกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ ประจาปี
ครั้งที่ 27 ในวันที่ 12 มีนาคม 2563
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียน
เพื่อเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ วยิง่ ขึ้น ธนาคารได้จดั ให้มีการลงทะเบียนที่ช้ นั 29 จึงใคร่ ขอให้
ท่านผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะโปรดนาแบบแจ้งการประชุม และหรื อ หนังสื อมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ ที่ได้มีการ
ระบุชื่อผูถ้ ือหุ ้น และได้มีการจัดพิมพ์บาร์ โค้ดไว้ พร้อมด้วยเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่ วมประชุม (รายละเอียดตาม
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3 และเอกสารแนบ 6) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย จักเป็ นพระคุณยิง่
อนึ่ ง ท่านสามารถส่งคาถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ ล่วงหน้ามายังเลขานุการบริ ษทั ได้
ทางอีเมล์ที่ apichart.ramyarupa@bangkokbank.com หรื อทางไปรษณี ย ์ มาที่ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ชั้น 25 เลขที่
333 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 หรื อทางโทรสารหมายเลข 0-2231-4890 โดยระบุที่อยูท่ ี่
ธนาคารสามารถติดต่อกลับได้

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

(นายอภิชาต รมยะรู ป)
เลขานุการบริ ษทั
หมายเหตุ: ผูถ้ ือหุน้ ที่มีความประสงค์ขอรับรายงานประจาปี 2562 แบบรู ปเล่ม กรุ ณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0-2230-1477-8,
0-2230-1784
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดของวาระที่ 4
การจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2562
ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เมื่อผลประกอบการ
ของธนาคารมีผลกาไร โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว ควบคู่กบั ความเพียงพอของเงินกองทุนในการ
รองรับธุรกิจของธนาคาร เงินกาไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปั นผลอาจจัดสรรเป็ นเงินสารองต่างๆ ตามความเหมาะสม
การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้เป็ นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าธนาคารมีกาไรพอสมควรที่จะทาเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
แล้ว จะรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของทางการ และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 43 ที่กาหนดห้าม
ธนาคารจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร และข้อ 45 ที่กาหนดให้ธนาคารจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี
ส่วนหนึ่งเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย ในจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองตามกฎหมายมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
ในปี 2562 ธนาคารมีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานจานวน 34,787,992,076.79 บาท ซึ่ งคณะกรรมการธนาคาร
ได้มีการจัดสรรกาไรบางส่ วนในงวดสิ้ นสุ ดเดือนมิถุนายน 2562 และได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
การจัดสรรกาไรสาหรับปี 2562 ดังนี้
กาไรสุทธิประจาปี
การจัดสรร
สารองตามกฎหมาย
สารองทัว่ ไป
เงินปันผลหุน้ สามัญที่อตั รา 7.00 บาทต่อหุน้
เงินปันผลระหว่างกาล ที่อตั รา 2.00 บาทต่อหุน้
เงินปันผลงวดสุดท้าย ที่อตั รา 5.00 บาทต่อหุน้
เงินปันผลหุน้ สามัญที่อตั รา 6.50 บาทต่อหุน้
เงินปันผลระหว่างกาล ที่อตั รา 2.00 บาทต่อหุน้
เงินปันผลงวดสุดท้าย ที่อตั รา 4.50 บาทต่อหุน้
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ (ร้อยละ)
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ปี 2562
34,787,992,076.79 บาท
1,000,000,000.00
5,000,000,000.00
13,361,900,258.00
3,817,685,788.00
9,544,214,470.00

38.41

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ปี 2561
38,391,371,219.10 บาท
1,000,000,000.00 บาท
5,000,000,000.00 บาท

12,407,478,811.00 บาท
3,817,685,788.00 บาท
8,589,793,023.00 บาท
32.32
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เอกสารแนบ 2

รายละเอียดของวาระที่ 5
ประวัตกิ รรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่ งในธนาคาร
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร
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

นายอรุ ณ จิรชวาลา
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการกากับความเสี่ ยง
- กรรมการตรวจสอบ
- 2 กุมภาพันธ์ 2558
- 5 ปี
- 66 ปี
- ไทย
- ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี (เกียรตินิยม) วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ
มหาวิทยาลัยสแตฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- Director Certification Program (DCP) รุ่ น 88/2007
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 34/2005
- ไม่มี
- ไม่มี
จานวน 1 บริ ษทั
- กรรมการ บมจ. กรุ งเทพโสภณ
จานวน 1 บริ ษทั
- กรรมการ บจ. พลังโสภณ
- ไม่มี
- 30 เมษายน 2562 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการกากับความเสี่ ยง
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
- 1 เมษายน 2558 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
- 2 กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
- 21 กุมภาพันธ์ 2562 - เมษายน 2562 ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
- มิถุนายน 2552 - เมษายน 2562 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล และประธานกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง บมจ. ทีอาร์ซี
คอนสตรัคชัน่
- เมษายน 2552 - พฤษภาคม 2558 ประธานกรรมการ บจ. เค.ดับบลิว.ซี.
คลังสิ นค้า

หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ครั้งที่ 27 วันที่ 10 เมษายน 2563

- หน้า 7 ของ 31 -

เอกสารแนบ 2

การเข้ าร่ วมประชุมปี 2562

คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ

- สิ งหาคม 2551 - มกราคม 2558 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บมจ. ธนาคารยูโอบี
- เมษายน 2551 - สิ งหาคม 2557 ประธานกรรมการ บจ. กรุ งเทพคลัง
เอกสาร
- สิ งหาคม 2550 - พฤษภาคม 2557 ประธานกรรมการบริ หาร
บมจ. กรุ งเทพโสภณ
- 2547 - 2549
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
- กันยายน 2538 - ตุลาคม 2539 ผูอ้ านวยการ องค์การขนส่งมวลชน
กรุ งเทพ
- พฤษภาคม 2530 - สิ งหาคม 2536 Treasury and Investment Officer
ธนาคารพัฒนาเอเชีย กรุ งมะนิลา
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
- ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
1 ครั้ง จากจานวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
13 ครั้ง จากจานวน 13 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
17 ครั้ง จากจานวน 17 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการกากับความเสี่ ยง 10* ครั้ง จากจานวน 12 ครั้ง
มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกาหนดขึ้น (เท่ากับ
ข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559
เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่)

หมายเหตุ: * นายอรุ ณ จิรชวาลา ได้รับการแต่งตั้งเป็ นประธานกรรมการกากับความเสี่ ยง (เดิมชื่อ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง)
แทน นายสิ งห์ ตังทัตสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
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- หน้า 8 ของ 31 -

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดของวาระที่ 5
ประวัตกิ รรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่ งในธนาคาร
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

การถือหุ้นในธนาคาร
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและ
ผู้บริหารของธนาคาร
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่

ตาแหน่ งในบริษัทจากัด

ตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน /
กิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

นายสิ งห์ ตังทัตสวัสดิ์
- กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
- กรรมการบริ หาร
- 28 ธันวาคม 2547
- 15 ปี
- 77 ปี
- ไทย
- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร Wharton School
of Finance and Commerce, University of Pennsylvania ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Executive Development Program, Harvard Business School ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
- Management Development Program, Wharton School ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่ น 2/2011
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่ น 6/2009
- Director Certification Program (DCP) รุ่ น 0/2000
- ไม่มี
- ไม่มี
จานวน 2 บริ ษทั
- ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการอิสระ
บมจ. กรุ งเทพประกันภัย
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ ป
จานวน 4 บริ ษทั
- กรรมการ บจ. การแพทย์ สุขมุ วิท 62
- กรรมการ บจ. กาญจนทัต
- กรรมการ บจ. บูรพาธาริ นทร์
- กรรมการ บจ. ตรี รัชปณชัย
- ไม่มี
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- หน้า 9 ของ 31 -

เอกสารแนบ 2

ประสบการณ์ การทางาน

การเข้ าร่ วมประชุมปี 2562

- 2548 - ปัจจุบนั
กรรมการบริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
- ธันวาคม 2547 - ปั จจุบนั กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
- 2553 - พฤษภาคม 2558 กรรมการ สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย
- 2549 - กรกฎาคม 2553 กรรมการผูอ้ านวยการ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
- 2548 - กุมภาพันธ์ 2562 ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
- 2548 - พฤษภาคม 2556 กรรมการอิสระ บมจ. ทีดบั บลิวแซด
คอร์ปอเรชัน่
- 2545 - 2552
ที่ปรึ กษาศูนย์พฒั นาการกากับดูแลกิจการบริ ษทั
จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2542 - 2544
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งไทย
- 2539 - 2542
กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
- ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
1 ครั้ง จากจานวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 13 ครั้ง จากจานวน 13 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
87 ครั้ง จากจานวน 100 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
2 * ครั้ง จากจานวน 12 ครั้ง
ความเสี่ ยง

หมายเหตุ: * นายอรุ ณ จิรชวาลา ได้รับการแต่งตั้งเป็ นประธานกรรมการกากับความเสี่ ยง (เดิมชื่อ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง)
แทน นายสิ งห์ ตังทัตสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
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- หน้า 10 ของ 31 -

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดของวาระที่ 5
ประวัตกิ รรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่ งในธนาคาร
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายอมร จันทรสมบูรณ์
- กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการกากับความเสี่ ยง
- 20 เมษายน 2531
- 32 ปี
- 89 ปี
- ไทย
- ปริ ญญานิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ปี การศึกษา 2534
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กิตติเมธี สาขานิติศาสตร์ ปี การศึกษา 2533 มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
- ปริ ญญานิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ปี การศึกษา 2531 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญานิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ปี การศึกษา 2525
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาเอกทางกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2498 มหาวิทยาลัยปารี ส
ประเทศฝรั่งเศส
- ธรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต พ.ศ. 2494 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ
การเมือง
- หลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักร (ปริ ญญาบัตร วปอ.) รุ่ นที่ 14
พ.ศ. 2514

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่ น 3/2011
- Audit Committee Program (ACP) รุ่ น 26/2009
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
(MIR) รุ่ น 6/2009
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่ น 5/2009
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่ น 7/2009
- Director Certification Program (DCP) รุ่ น 36/2003
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 2/2003
- Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่ น 7/2003

การถือหุ้นในธนาคาร

- จานวน 10,800 หุน้ คิดเป็ น 0.00057%
- ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและ
ผู้บริหารของธนาคาร
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
ตาแหน่ งในบริษัทจากัด

จานวน 1 บริ ษทั
- ที่ปรึ กษา บมจ. บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์
- ไม่มี
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เอกสารแนบ 2

ตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน /
กิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี

ประสบการณ์ การทางาน

- 30 เมษายน 2562 - ปั จจุบนั กรรมการกากับความเสี่ ยง
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ

- 2543 - ปัจจุบนั
-

การเข้ าร่ วมประชุมปี 2562

-
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
2539 - ปัจจุบนั กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
2533 - ปัจจุบนั
กรรมการบริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
เมษายน 2531 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
2555 - พฤศจิกายน 2558 กรรมการสภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒิ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิดา้ )
2553 - 2559
กรรมการอิสระ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2553 - กรกฎาคม 2558 กรรมการสภาที่ปรึ กษา สถาบันบัณฑิต
บริ หารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2548 - มกราคม 2562 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
2546 - เมษายน 2562 กรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
1 ครั้ง จากจานวน 1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
13 ครั้ง จากจานวน 13 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
92 ครั้ง จากจานวน 100 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการกากับความเสี่ ยง 12 ครั้ง จากจานวน 12 ครั้ง

- หน้า 12 ของ 31 -

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดของวาระที่ 5
ประวัตกิ รรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่ งในธนาคาร
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร
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

นายชาติศิริ โสภณพนิช
- กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
- กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
- กรรมการบริ หาร
- 28 เมษายน 2535
- 28 ปี
- 60 ปี
- ไทย
- บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจ
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) Sloan School of Management,
Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) Massachusetts Institute of
Technology ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคมี) Worcester Polytechnic Institute
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่ น 1/2015
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น TG/2004
- The Role of Chairman Program (RCP) รุ่ น 2/2001
- Director Certification Program (DCP) รุ่ น 3/2000
- จานวน 5,300,200 หุน้ คิดเป็ น 0.27767%
- ไม่มี
จานวน 1 บริ ษทั
- กรรมการ บมจ. โพสต์ พับลิซซิ่ง
จานวน 2 บริ ษทั
- กรรมการ TRG Management LP
- กรรมการ TRG Allocation LLC
- ไม่มี
- 2537 - ปั จจุบนั
- 2535 - ปั จจุบนั
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กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
กรรมการ และ กรรมการบริ หาร
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
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การเข้ าร่ วมประชุมปี 2562

- 28 ธันวาคม 2552 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บจ. ธนาคารกรุ งเทพ
(ประเทศจีน)
- 29 สิ งหาคม 2560 - ปั จจุบนั กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
- 15 สิ งหาคม 2560 - ปั จจุบนั กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ
- 25 มิถุนายน 2556 - ปั จจุบนั กรรมการ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 30 เมษายน 2552 - ปั จจุบนั กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
กรุ งเทพ
- 21 ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2562 กรรมการ สานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน)
- 14 กุมภาพันธ์ 2554 - 30 เมษายน 2557 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริ ม
การลงทุน
- 10 สิ งหาคม 2553 - 8 มิถนุ ายน 2554 กรรมการ บรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์ไทย
- 19 กรกฎาคม 2553 - 30 เมษายน 2557 กรรมการ คณะกรรมการระบบ
การชาระเงิน
- 19 กรกฎาคม 2553 - 30 เมษายน 2557 ประธานสมาคมธนาคารไทย
- 2549 - 2551
สมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
- 2547 - มกราคม 2559
กรรมการ Board of Trustees, Singapore
Management University
- 2546 - กันยายน 2552
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์
- 2545 - 2551
กรรมการ บมจ. การบินไทย
- 2545 - 2549
ประธานสมาคมธนาคารไทย
- 2545 - 2549
กรรมการ บรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์ไทย
- 2544 - 2551
กรรมการ VISA International - Asia Pacific
- ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
1 ครั้ง จากจานวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 13 ครั้ง จากจานวน 13 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
78 ครั้ง จากจานวน 100 ครั้ง
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รายละเอียดของวาระที่ 5
ประวัตกิ รรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่ งในธนาคาร

วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร
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

นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์
- กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
- กรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการกากับดูแลกิจการ
- 23 ธันวาคม 2553
- 9 ปี
- 52 ปี
- ไทย
- นิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program (DCP) รุ่ น 143/2011
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 87/2011
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี
- 26 ธันวาคม 2562 - ปั จจุบนั กรรมการกากับดูแลกิจการ
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
- 1 มกราคม 2561 - ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
- ธันวาคม 2553 - ปัจจุบนั กรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
- 2561 - ปัจจุบนั
กรรมการประจาคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2561 - ปัจจุบนั
กรรมการประเภทผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
อานวยการ สถาบันบริ หารจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- 2561 - ปัจจุบนั
กรรมการอานวยการ สมาคมการตลาดแห่ง
ประเทศไทย
- 2559 - ปัจจุบนั
กรรมการ คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลเครดิต
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- 2557 - ปัจจุบนั
-

การเข้ าร่ วมประชุมปี 2562

-
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กรรมการ สมาคมนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2560 - 2562
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุ งหรื อยกเลิก
กฎหมายที่เป็ นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและ
การดาเนินธุรกิจของประชาชน
2544 - 2553
ผูบ้ ริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
2532 - 2535
นิติกร สานักงานกฎหมาย บจ. ปูนซิเมนต์ไทย
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
1 ครั้ง จากจานวน 1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 13 ครั้ง จากจานวน 13 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริ หาร 87 ครั้ง จากจานวน 100 ครั้ง

- หน้า 16 ของ 31 -
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นิยามกรรมการอิสระ
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ี
อานาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคารหรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ น
หรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี ลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ท างธุ รกิ จตามวรรคหนึ่ ง รวมถึ ง การทารายการทางการค้าที่ กระทาเป็ นปกติ เพื่ อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ มื ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ธนาคารหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของธนาคารหรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้
เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1
ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบ
บัญชีของธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากธนาคาร บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของ
ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของธนาคารหรื อ
บริ ษทั ย่อย และไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของธนาคารหรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของธนาคาร
นิ ยามกรรมการอิ สระของธนาคารเป็ นไปตามข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่า
ด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
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รายละเอียดของวาระที่ 6
ประวัตบิ ุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อเพือ่ เลือกตั้งให้ ดารงตาแหน่ งกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายศิริ จิระพงษ์พนั ธ์
-

-

กรรมการอิสระ
65 ปี
ไทย
ปริ ญญาเอก วิศวกรรมเคมี
Massachusetts Institute of
Technology ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยม) California Institute of
Technology ประเทศสหรัฐอเมริ กา
Director Certification Program (DCP) รุ่ น 77/2006
Director Luncheon Briefing (M - DLB) รุ่ น 2/2008
Audit Committee Seminar - Get Ready for the Year End
Anti - corruption : Leadership Role of the Board

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

-

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

- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี
-

2560 - 2562
2560
2560
2560
2558 - 2560

- 2557 - 2558
- 2557
- 2553 - 2560
- 2549
- 2548 - 2549
- 2546 - 2549
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รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพลังงาน
กรรมการ บริ ษทั สุทศมิตร จากัด
กรรมการ บริ ษทั วัน เอเชี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั เครดิต ฟอร์ซิเอร์ แอล พี เอ็น จากัด
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั พีทีที โกบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
สมาชิกสภา สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ผูอ้ านวยการ สถาบันปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
กรรมการ / รักษาการผูอ้ านวยการ การท่าเรื อ
แห่งประเทศไทย
กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
กรรมการ บริ ษทั ซินเนอจี โซลูชนั่ จากัด
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- 2539 - 2546

คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ

กรรมการผูจ้ ดั การ / ที่ปรึ กษา
บริ ษทั แอลพีเอ็นเพลทมิล จากัด (มหาชน)
- 2531 - 2536 ผูจ้ ดั การฝ่ ายอาวุโสด้านกิจการวานิชธนกิจ
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
- 2528 - 2560 กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเพื่อสถาบันปิ โตรเลียม
แห่งประเทศไทย
- 2526 - 2531 ผูจ้ ดั การฝ่ ายแผนและประสานงาน
บริ ษทั ปิ โตรเคมีแห่งชาติ จากัด
- 2523 - 2526 หัวหน้ากองวางแผนและวิเคราะห์ระบบ
การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
- 2523
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกาหนดขึ้น (เท่ากับ
ข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559
เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่)
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รายละเอียดของวาระที่ 6
ประวัตบิ ุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อเพือ่ เลือกตั้งให้ ดารงตาแหน่ งกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
การถือหุ้นในธนาคาร
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและ
ผู้บริหารของธนาคาร
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
ตาแหน่ งในบริษัทจากัด
ตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน /
กิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร
ประสบการณ์ การทางาน

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
- กรรมการอิสระ
- 64 ปี
- ไทย
- ปริ ญญาเอก นโยบายและการจัดการ
สาธารณะ The Wharton School of the
University of Pennsylvania ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท นโยบายและการจัดการสาธารณะ The Wharton School
of the University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท วิทยาการพลังงานแสงอาทิตย์ Trinity University, Texas
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ า The University of New South Wales
ประเทศออสเตรเลีย
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี
- ธันวาคม 2559 - กรกฎาคม 2562 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- สิ งหาคม 2557 - ธันวาคม 2559 รัฐมนตรี วา่ การระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- 2557 - 2559 ประธานคณะกรรมการ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- 2557
ประธานคณะกรรมการ การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
- 2554 - 2558 ที่ปรึ กษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
- 2552 - 2557 เลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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- 2547 - 2548

คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ

ผูอ้ านวยการ ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- 2546 - 2552 ผูอ้ านวยการ สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริ ม
ทบวงมหาวิทยาลัย
- 2542 - 2544 ผูอ้ านวยการ ศูนย์พฒั นาพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม
- 2536 - 2540 ผูอ้ านวยการ สานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ
มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกาหนดขึ้น (เท่ากับ
ข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559
เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่)
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รายละเอียดของวาระที่ 7
ค่ าตอบแทนกรรมการปี 2562
คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจารณากรอบ
การจ่ายค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารได้มีการกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคาร
จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอ และ
ธนาคารได้เปิ ดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็ นรายบุคคลเพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบเป็ นประจาในรายงานประจาปี
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการในปี 2562 มี 3 ลักษณะ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อย และเงินบาเหน็จรางวัลของกรรมการ โดยกรรมการที่เป็ นกรรมการชุดย่อยหลายคณะ จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดย่อยที่มีอตั ราสูงที่สุดเพียงคณะเดียว และกรรมการที่เป็ นพนักงานของธนาคารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างและจานวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2562 และปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือน
หน่วย: บาท
ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)
ปี 2562
ปี 2561
คณะกรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการธนาคาร
450,000
450,000
รองประธานกรรมการธนาคาร*
300,000
กรรมการ
250,000
250,000
คณะกรรมการชุดย่อย
ประธานกรรมการบริ หาร
250,000
250,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
50,000
50,000
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
50,000
50,000
ประธานกรรมการกากับความเสี่ ยง
50,000
50,000
กรรมการชุดย่อย
50,000
50,000
เงินบาเหน็จรางวัล
หน่วย: บาท

เงินบาเหน็จรางวัล (ต่อปี )
ปี 2562
ปี 2561
5,000,000
5,000,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000
3,020,000
3,020,000

ประธานกรรมการธนาคาร
รองประธานกรรมการธนาคาร*
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการธนาคาร
* นายปิ ติ สิ ทธิอานวย ได้รับการแต่งตั้งเป็ นประธานกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 โดยยังไม่มีการแต่งตั้งผูด้ ารงตาแหน่งเป็ น
รองประธานกรรมการธนาคาร ทดแทน

ในปี 2562 ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นเงินทั้งสิ้น 126.59 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 ที่ได้จ่ายเป็ น
เงินทั้งสิ้น 114.98 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลได้แสดงในหมวดข้อมูลทัว่ ไป หัวข้อผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ปี 2562 และ ปี 2561 ของรายงานประจาปี
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รายละเอียดของวาระที่ 8
การแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2563 และการกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 และ
ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 50 ซึ่ งกาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงิน
ค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี คณะกรรมการธนาคารได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เห็ นชอบให้นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี พิจารณาการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2563 และกาหนด
จานวนเงินค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ รายละเอียดดังนี้
1. ให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
ธนาคาร ดังนี้
จานวนปี ที่สอบบัญชีให้ธนาคาร
รายชื่อผูส้ อบบัญชี
เลขที่ใบอนุญาต
ในรอบระยะเวลา 7 ปี ที่ผา่ นมา
1. นางนิสากร
ทรงมณี
5035
2. นายชวาลา
เทียนประเสริ ฐกิจ
4301
3. นางวิลาสิ นี
กฤษณามระ
7098
4
บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีในเครื อของ Deloitte Touche
Tohmatsu ซึ่งเป็ นสานักงานสอบบัญชีช้ นั นาของโลก มีชื่อเสี ยง ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็ นที่ยอมรับในระดับ
มาตรฐานสากล
บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด และผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่ได้เป็ น
กรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้างของธนาคารหรื อบริ ษทั ย่อย และไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับธนาคารหรื อ
บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ ทั้งนี้
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวเป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคุณภาพงานและทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
ผูส้ อบบัญชี รวมทั้งได้พจิ ารณาคุณสมบัติและความรู ้และประสบการณ์ทางวิชาชีพของผูส้ อบบัญชีท้ งั 3 ราย ตามที่
บริ ษทั ดี ลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เสนอ และได้ประเมินความเป็ นอิสระของบุคคลดังกล่าว
ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกาหนด และมีความเห็นว่า สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง
เป็ นผูส้ อบบัญชีของธนาคาร ประจาปี 2563
นอกจากนี้ บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ยังเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อยของ
ธนาคาร 4 แห่ง ได้แก่ บริ ษทั บีบีแอล (เคแมน) จากัด บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ทวี จากัด บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนรวม บัวหลวง จากัด และบริ ษทั บัวหลวงเวนเจอร์ส จากัด สาหรับบริ ษทั ย่อยที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของ
สานักงานสอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการธนาคารจะดูแลให้ดาเนินการจัดทางบการเงินได้ทนั ตามกาหนดเวลา
2. กาหนดจานวนค่าสอบบัญชีจานวน 22,835,000 บาท และค่าตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะจานวน
1,240,000 บาท โดยมอบอานาจให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผสู ้ อบบัญชีเพิ่มเติมในกรณี ที่
ธนาคารให้ผสู ้ อบบัญชีดาเนินการอื่นๆ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีและค่าตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ที่เสนอในปี 2563
เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 13.51
หน่วย: บาท
ปี 2563
ปี 2562
ค่าสอบบัญชี
22,835,000
19,800,000
ค่าตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
1,240,000
1,410,000
รวม
24,075,000
21,210,000
สาหรับรายละเอียดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ได้แสดงในหมวดข้อมูลทัว่ ไป หัวข้อค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ในรายงานประจาปี
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คาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ
การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้ าร่ วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการมอบฉันทะ
แบบที่ใช้
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง ผูถ้ ือหุน้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุม
แทนได้ โดยการจัดทาหนังสื อมอบฉันทะ มอบให้กบั ผูร้ ับมอบฉันทะ
ในการนี้ กระทรวงพาณิ ชย์ได้กาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะไว้ 3 แบบ ดังนี้
1. แบบ ก. - เป็ นแบบทัว่ ไปที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน โดยระบุชื่อและรายละเอียดของผูร้ ับมอบฉันทะ แบบ
มอบฉันทะนี้เป็ นการมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสี ยงแทนผูม้ อบ
ฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
2. แบบ ข. - เป็ นแบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียด โดยผูม้ อบฉันทะสามารถ
เลือกที่จะระบุให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสี ยงแทนผูม้ อบฉันทะได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร หรื อระบุให้ผรู ้ ับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามที่ผมู ้ อบฉันทะกาหนด
แยกเป็ นแต่ละวาระอย่างชัดเจน หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ประกอบด้วยเอกสาร 2 ชุด ได้แก่
หนังสื อมอบฉันทะและใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ
3. แบบ ค. - เป็ นแบบที่ กาหนดสาหรับผูป้ ระกอบธุ รกิ จรับฝากทรัพย์สิน หรื อผูด้ ูแลทรัพย์สินเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป ซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ (ผูร้ ับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ หรื อ Custodian)
ธนาคารได้ส่งแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นแบบมอบฉันทะที่ให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ ในการ
ระบุความประสงค์การลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม หากผูถ้ ือหุน้ มีความประสงค์ที่จะใช้หนังสื อมอบฉันทะ
แบบอื่น ธนาคารได้มีการจัดทาหนังสื อมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ และนาเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของธนาคาร ที่ www.bangkokbank.com
แล้ว ซึ่งผูถ้ ือหุน้ สามารถเรี ยกพิมพ์และนามาใช้ได้
การระบุรายละเอียดในหนังสื อมอบฉันทะ
แบบหนังสื อมอบฉันทะ
ข้อ (1) - (2) - หนังสื อมอบฉันทะที่ธนาคารจัดส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้น ได้มี
การระบุขอ้ มูลเฉพาะสาหรับผูถ้ ือหุน้ แต่ละราย ได้แก่ ชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ และจานวนหุน้ ที่ถือ พร้อมทั้ง
ได้มีการพิมพ์ Barcode เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในการลงทะเบียน ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ใช้
หนังสื อมอบอานาจอื่น โปรดระบุรายละเอียดดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วย
ข้อ (3)
- ผูถ้ ือหุ ้นจะมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและลงคะแนนเสี ยงได้เพียงรายเดี ยว และไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ที่ตนถือให้ผรู ้ ับมอบอานาจหลายรายเพื่อแยกลงคะแนนเสี ยง โดยผูถ้ ื อหุ ้น
ต้องมอบฉันทะเท่ ากับจานวนหุ ้นที่ ถือ และไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่ วน น้อยกว่าจานวนหุน้
ที่ถือ (ยกเว้นกรณี ของ Custodian) ดังนั้น หากผูถ้ ือหุน้ มีการระบุผรู ้ ับมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย ธนาคาร
จะพิจารณาให้เฉพาะผูท้ ี่ถือหนังสื อมอบฉันทะฉบับลงนามจริ งมีสิทธิเข้าร่ วมประชุมและลงคะแนนเสี ยง
ในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการนี้ ขอให้ระบุชื่อ อายุ และที่อยู่ ของผูร้ ับมอบฉันทะให้ถูกต้องและครบถ้วน
โดยในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร หรื อกรรมการ
อิสระ ตามที่ธนาคารได้เสนอชื่อไว้ ธนาคารได้จดั พิมพ์รายละเอียดในแบบแล้ว และขอให้ ผถู ้ ือหุน้ ทา
เครื่ องหมายใน  หน้าชื่อของผูร้ ับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว
ข้อ (4)
- ในแต่ละวาระการประชุม ขอให้ผถู ้ ือหุน้ เลือกว่า จะมอบสิ ทธิในการลงคะแนนเสี ยงให้ผรู ้ ับมอบฉันทะ
หรื อจะกาหนดการลงคะแนนเสี ยงตามที่ผถู ้ ือหุน้ กาหนด โดยทาเครื่ องหมายใน  หน้าข้อความที่
ต้องการ หากผูถ้ ือหุน้ เลือกให้มีการลงคะแนนเสี ยงตามที่กาหนด ผูถ้ ือหุน้ ต้องทาเครื่ องหมายใน 
หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ครั้งที่ 27 วันที่ 10 เมษายน 2563
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การลงชื่อ อากรแสตมป์ -

สาหรับทุกๆ วาระ ว่าจะลงคะแนนเสี ยง เห็นด้ วย ไม่ เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสี ยง ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ ไม่
สามารถแยกการลงคะแนนเสี ยงในวาระใดวาระหนึ่ง (ยกเว้นกรณีของ Custodian)
ขอให้ผมู ้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อท้ายหนังสื อมอบฉันทะ
โปรดติดอากรแสตมป์ ในหนังสื อมอบฉันทะ (ตามที่กฎหมายกาหนด) จานวน 20 บาท

ใบประจำต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ
ในกรณี ที่มีวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ผมู ้ อบฉันทะสามารถ
ระบุเพิ่มเติมในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ โดยให้ระบุเลขที่วาระ ชื่อเรื่ อง และการลงคะแนนเสี ยง
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
ธนาคารจะเริ่ มรับลงทะเบียนสาหรับการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 10 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
เป็ นต้นไป ที่สานักงานใหญ่ ชั้นที่ 29 เลขที่ 333 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงที่ต้ งั
ธนาคารที่ได้แนบมาพร้อมหนังสื อเชิญประชุม และเนื่องจากธนาคารมีการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน ทั้งนี้
เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่จะมาประชุม
โปรดนาแบบแจ้งการประชุม และหรื อ หนังสื อมอบฉันทะ ที่ได้มีการจัดพิมพ์ Barcode ไว้แล้ว และได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้
พร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ฉบับนี้ พร้อมด้วยเอกสารแสดงตนที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมจะต้องนามาในวัน
ประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
เอกสารที่ตอ้ งใช้ในการลงทะเบียนมีดงั นี้ *
1.

*

ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณี ผถู ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง
(1) แบบแจ้งการประชุมตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ลงนามโดยผูถ้ ือหุน้ และ
(2) เอกสารแสดงตนของผูถ้ ือหุน้ ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้าราชการ
หรื อ หนังสื อเดินทาง (ในกรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
1.2 กรณี ผถู ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุม
(1) หนังสื อมอบฉันทะและใบประจาต่อฉบับจริ งที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน และ
ได้มีการลงนามโดยผูถ้ ือหุน้ ในฐานะผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ
(2) สาเนาเอกสารแสดงตนของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งได้มีการรับรองสาเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อ หนังสื อเดินทาง (ในกรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ)
(3) แบบแจ้งการประชุมตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ลงนามโดยผูร้ ับมอบฉันทะ และ
(4) สาเนาเอกสารแสดงตนของผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่งได้มีการรับรองสาเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตร
ประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อ หนังสื อเดินทาง (ในกรณี เป็ น
ชาวต่างประเทศ)
1.3 กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร หรื อ
กรรมการอิสระ ขอให้จดั ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ทางไปรษณี ย ์ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2563 โดยใช้
ซองจดหมายตอบรับตามที่แนบมาด้วยนี้ ทั้งนี้ ไม่ตอ้ งผนึกตราไปรษณี ยากร
(1) หนังสื อมอบฉันทะและใบประจาต่อฉบับจริ งที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน และ
ได้มีการลงนามโดยผูถ้ ือหุน้ ในฐานะผูม้ อบฉันทะ

ธนาคารอาจผ่อนผันการยืน่ เอกสารดังกล่าวได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
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(2) สาเนาเอกสารแสดงตนของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งได้มีการรับรองสาเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อ หนังสื อเดินทาง (ในกรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) และ
(3) แบบแจ้งการประชุมตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ยงั ไม่มีการลงนาม
2. ผูถ้ ือหุน้ เป็ นนิติบุคคล
2.1 กรณี กรรมการผูม้ ีอานาจของนิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง
(1) แบบแจ้งการประชุมตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ลงนามโดยกรรมการผูม้ ีอานาจของนิติบุคคล
ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(2) สาเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผูม้ ีอานาจของนิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ซึ่งได้มีการ
รับรองสาเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้าราชการหรื อ
หนังสื อเดินทาง (ในกรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) และ
(3) สาเนาหนังสื อรับรองของนิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่ ออกโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่งได้มีการ
รับรองสาเนาถูกต้อง โดยออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม (กรณี ของนิติบคุ คลที่จดทะเบียน
ในประเทศไทย) หรื อ
สาเนาเอกสารรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยส่ วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน
หรื อเอกสารที่นิติบุคคลเป็ นผูจ้ ดั ทาที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ที่ต้งั สานักงานใหญ่
และผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรื อข้อจากัดอานาจในการลงนาม ซึ่งเป็ น
เอกสารที่มีการรับรองสาเนาถูกต้อง ทั้งนี้ กรณี ที่เอกสารดังกล่าวไม่เป็ นภาษาไทยหรื อ
ภาษาอังกฤษ ให้นิติบุคคลจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมรับรองความถูกต้องของคาแปล
(กรณี ของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ ำงประเทศ)
2.2 กรณี ผถู ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุม
(1) หนังสื อมอบฉันทะและใบประจาต่อฉบับจริ งที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน และ
ได้มีการลงนามโดยกรรมการผูม้ ีอานาจของนิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
ในฐานะผูม้ อบฉันทะ และลงนามโดยผูร้ ับมอบฉันทะ
(2) สาเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผูม้ ีอานาจของนิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูม้ อบฉันทะ
ซึ่งได้มีการรับรองสาเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้าราชการ
หรื อ หนังสื อเดินทาง (ในกรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
(3) สาเนาหนังสื อรับรองของนิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่ออกโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่งได้มีการ
รับรองสาเนาถูกต้อง โดยออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม (กรณี ของนิติบคุ คลที่จดทะเบียน
ในประเทศไทย) หรื อ
สาเนาเอกสารที่ออกโดยส่ วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน หรื อเอกสารที่
นิติบุคคลเป็ นผูจ้ ดั ทาที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ที่ต้งั สานักงานใหญ่ และผูม้ ี
อานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรื อข้อจากัดอานาจในการลงนาม ซึ่งเป็ นเอกสาร
ที่มีการรับรองสาเนาถูกต้อง ทั้งนี้ กรณี ที่เอกสารดังกล่าวไม่เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ
ให้นิติบุคคลจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมรับรองความถูกต้องของคาแปล (กรณี
นิติบคุ คลที่ จดทะเบียนต่ ำงประเทศ)
(4) แบบแจ้งการประชุมตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ลงนามโดยผูร้ ับมอบฉันทะ และ
(5) สาเนาเอกสารแสดงตนของผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่งได้มีการรับรองสาเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตร
ประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อ หนังสื อเดินทาง (ในกรณี เป็ น
ชาวต่างประเทศ)
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2.3 กรณี ผถู ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร หรื อ
กรรมการอิสระ ขอให้จดั ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ทางไปรษณี ย ์ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2563 โดยใช้
ซองจดหมายตอบรับตามที่แนบมาด้วยนี้ ทั้งนี้ ไม่ตอ้ งผนึกตราไปรษณี ยากร
(1) หนังสื อมอบฉันทะและใบประจาต่อฉบับจริ งที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน และ
ได้มีการลงนามโดยกรรมการผูม้ ีอานาจของนิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในฐานะผูม้ อบฉันทะ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(2) สาเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผูม้ ีอานาจของนิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูม้ อบฉันทะ
ซึ่งได้มีการรับรองสาเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้าราชการ
หรื อ หนังสื อเดินทาง (ในกรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
(3) สาเนาหนังสื อรับรองของนิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่ออกโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่งได้มีการ
รับรองสาเนาถูกต้อง โดยออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม (กรณี นิติบุคคลที่ จดทะเบียนใน
ประเทศไทย) หรื อ
สาเนาเอกสารที่ออกโดยส่ วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน หรื อเอกสารที่นิติบุคคล
เป็ นผูจ้ ดั ทาที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ที่ต้ งั สานักงานใหญ่ และผูม้ ีอานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรื อข้อจากัดอานาจในการลงนาม ซึ่งเป็ นเอกสารที่มีการรับรอง
สาเนาถูกต้อง ทั้งนี้ กรณี ที่เอกสารดังกล่าวไม่เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ ให้นิติบุคคล
จัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมรับรองความถูกต้องของคาแปล (กรณี ของนิติบคุ คลที่
จดทะเบียนในต่ ำงประเทศ) และ
(4) แบบแจ้งการประชุมตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ที่ยงั ไม่มีการลงนาม
3. กรณี ผถู ้ ือหุน้ ถึงแก่กรรม
ให้ผจู ้ ดั การมรดกที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุม นาคาสัง่ ศาลแต่งตั้งให้
เป็ นผูจ้ ดั การมรดก ซึ่งได้มีการลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอานาจ มาแสดงเพิม่ เติม
4. กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูไ้ ร้ความสามารถหรื อผูเ้ สมือนไร้ความสามารถ
ให้ผอู ้ นุบาลหรื อผูพ้ ิทกั ษ์ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุม นาคาสัง่ ศาล
แต่งตั้งให้เป็ นผูอ้ นุบาลหรื อผูพ้ ิทกั ษ์ ซึ่งได้มีการลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอานาจมาแสดงเพิ่มเติม
5. กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูเ้ ยาว์
ให้บิดา-มารดา หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรมอื่น ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วม
ประชุม นาสาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ยาว์ มาแสดงเพิ่มเติม
ทั้งนี้ กรณี ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ หรื อแก้ไขชื่อ หรื อ ชื่อสกุล โปรดแสดง
หลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
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ข้ อบังคับ
ของ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
(เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
ข้อ 14. ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ละครั้ง บริ ษทั จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ ก็ได้
โดยประกาศให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ ณ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของบริ ษทั ทุกแห่งไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ก่อนวัน
เริ่ มงดรับลงทะเบียนโอนหุน้
ข้อ 15. คณะกรรมการของบริ ษทั ให้มีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องเป็ นบุคคลผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย
ข้อ 16. ในการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง
(2) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นคณะครั้งเดียว
เต็มตามจานวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะเห็นสมควร
โดยในการออกเสี ยงลงคะแนนไม่วา่ จะเป็ นการเลือกตั้งเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นคณะบุคคลแต่ละคนที่ผถู ้ ือหุน้ ออก
เสี ยงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุน้ ตามจานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ นั้นมีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) โดยผูถ้ ือหุน้
ดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดมากหรื อน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่า
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมา
มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยง
ชี้ขาด
ข้อ 17. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีออกจากตาแหน่ง ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุด
กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั ให้ใช้วธิ ี
จับสลากกัน และปี ต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 26. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส
หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน
นับแต่วนั สิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่น ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ
จะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ข้อ 32. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่า
เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคาบอกกล่าว
การนัดประชุมนั้นในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วันด้วย
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ข้อ 33. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และหรื อผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด ทั้งนี้ แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุน้ นับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม เว้นแต่จะมี
กฎหมายกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
ในกรณี ที่ปรากฏว่า การประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว่ โมง จานวน
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นได้เรี ยกนัด
เพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้น มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้
ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุม
ครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 34. เว้นแต่ในกรณี ที่ขอ้ บังคับนี้หรื อกฎหมายกาหนดบังคับไว้เป็ นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาด หรื อ
การลงมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
การออกเสี ยงลงคะแนน ให้นบั 1 หุน้ เป็ น 1 เสี ยง ผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด
ซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผูน้ ้ นั ไม่มีสิทธิจะออกเสี ยงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการ
ถ้าในกรณี ผถู ้ ือหุน้ รายใดที่ไม่ได้รับการยกเว้นการถือหุน้ ตามกฎหมาย ได้ถือหุน้ ของบริ ษทั เกิน
ร้อยละ 5 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผูถ้ ือหุน้ รายนั้นจะออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมของผูถ้ ือหุน้
ได้เพียงตามจานวนหุน้ ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 5 เท่านั้น
ในการออกเสี ยงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ผเู ้ ป็ นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสี ยง
อีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบตั ิไปในรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมา
พร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดาเนินงานต่อไป
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ
ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่
ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ น
ประธานในที่ประชุม
ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั
ในการนี้ตอ้ งดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุม
จะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
ข้อ 38. ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยืน่
หนังสื อมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะ
เข้าประชุม หนังสื อมอบฉันทะให้ทาตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
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ข้อ 41. คณะกรรมการต้องมีการจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชี
ของบริ ษทั เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็ จก่อน
นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 43. ห้ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร เงินกาไรส่วนที่เหลือจากการจ่าย
เงินปันผลให้จดั สรรเป็ นเงินสารองต่างๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้เป็ นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริ ษทั
มีกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุม
คราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลให้กระทาภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด โดยให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยัง
ผูถ้ ือหุน้ และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลในหนังสื อพิมพ์ดว้ ย
ข้อ 44. ในกรณี ผถู ้ ือหุน้ รายใดที่ไม่ได้รับการยกเว้นการถือหุน้ ตามกฎหมายได้ถือหุน้ ของบริ ษทั เกิน
ร้อยละ 5 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริ ษทั จะไม่จ่ายเงินปั นผลหรื อเงินตอบแทนอื่นใดให้แก่ผถู ้ ือหุน้
รายนั้นในจานวนหุน้ ส่วนที่เกินร้อยละ 5
ข้อ 45. บริ ษทั จะจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของ
กาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25
ของทุนจดทะเบียน
ข้อ 47. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริ ษทั
ข้อ 49. ผูส้ อบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่ วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทุกครั้งที่มีการพิจารณา
งบดุล บัญชีกาไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษทั เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ ให้
บริ ษทั จัดส่งรายงานและเอกสารของบริ ษทั ที่ผถู ้ ือหุน้ จะพึงได้รับในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งนั้นแก่ผสู ้ อบบัญชีดว้ ย
ข้อ 50. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริ ษทั ทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
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เอกสารแนบ 8

แผนทีแ่ สดงทีต่ ้งั สานักงานใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
333 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์
ถนนพระราม 4
รถไฟฟ้ ามหานคร (MRT)
สถานีสีลม
อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์

รถไฟฟ้ าบีทีเอส
สถานีศาลาแดง

ถนนคอนแวนต์

ถนนสีลม

อาคารไอทีเอฟ

ธนาคารกรุงเทพ
สานักงานใหญ่

ถนนสาทร

อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์
อาคารไพล๊อต
ซอยสี ลม 3 (พิพฒั น์)

โรงพยาบาลกรุ งเทพคริ สเตียน

ถนนสุ รวงศ์

อาคาร ซี พี

ถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์
รถไฟฟ้ าบีทีเอส
สถานีช่องนนทรี
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