มาตรการและแนวปฏิบตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 28 (ปี 2564)
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (“ธนาคาร”) จะจัดให้มกี ารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 28 (ปี 2564) ในวันที่
9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น
โฮเทล นั้น
เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ได้ แพร่ระบาดเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว
และภาครัฐได้ออกมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายอย่างเข้ มงวดขึ้นตามลาดับ และขณะนี้ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า
จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร ซึ่งธนาคารได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ถือหุ้น ทุกท่าน รวมถึงการรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม จึงมีมาตรการในการจัดประชุมตามหลักเกณฑ์หน่วยงานกากับที่กาหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความปลอดภัยสูงสุด
โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะปฏิบัติและรับทราบ ดังนี้
1. พิจารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมสามัญฯ ด้วยตนเอง (ธนาคารแนะนาหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นเอกสารที่ได้นาส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญฯ เพื่อท่านสามารถกาหนดทิศทาง
การออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าได้) โดยสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายัง
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
สานักกรรมการธนาคาร (ชั้น 13)
35 อาคารนานาเหนือ ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

2. ธนาคารได้ อานวยความสะดวกแก่ ผู้ ถื อ หุ้ น โดยสามารถแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ ส่ ง คาถามเป็ น การล่ ว งหน้า
ผ่านช่องทาง ดังนี้
2.1 ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ทางไปรษณีย์ที่
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
สานักกรรมการธนาคาร (ชั้น 13)
35 อาคารนานาเหนือ ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

2.2 ทาง e-mail ที่ share.holder@krungthai.com
2.3 ทางโทรสารหมายเลข 0-2256-8891
และธนาคารจะพิจารณาเผยแพร่คาถาม – คาตอบผ่านเว็บไซต์ของธนาคารต่อไป
3. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมการประชุมจัดเตรียมหน้า กากอนามัยมาเองและสวมใส่ตลอดเวลา มิเช่นนั้นธนาคาร
ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณสถานทีจ่ ัดประชุม
4. โปรดผ่านจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสู่บริเวณสถานที่ประชุม โดยหากมีอุณหภูมิ ตั้งแต่
37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ามูก ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ อนุญาตให้
เข้าห้องประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร หรือบุคคลอื่นตามที่ท่านเห็นสมควร เข้าร่วม

ประชุมสามัญฯ แทน และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม สามัญฯ ไม่มีอาการดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ไว้บน
เสื้อของท่านให้ชัดเจนก่อนเข้าห้องประชุม
5. โปรดจั ด ทาแบบคั ด กรองตนเอง สาหรั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ตามมาตรการป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประชุมสามัญฯ ของธนาคาร ซึ่งธนาคารได้นาส่งแบบคัดกรองตนเองให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมสามัญฯ และโปรดนามามอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนในวันประชุมสามัญฯ กรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้าน
สุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยหากท่านหรือบุคคล
ใกล้ชิดมีความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในแบบคัดกรองตนเอง หรือไม่ตอบแบบคัดกรองตนเอง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์
ไม่ให้ท่านเข้าห้องประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร หรือบุคคลอื่นตามที่ท่านเห็นสมควร
เข้าร่วมประชุมสามัญฯ แทน
6. โปรดลงทะเบียนเข้า-ออก บนแพลตฟอร์มไทยชนะ โดยใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code หรือหากไม่สะดวกในการ
ใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code ก็สามารถใช้วิธีลงทะเบียน ณ บริเวณจุดคัดกรอง โดยระบุชื่อ-ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ บน
กระดาษที่ธนาคารจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้นภายหลังการประชุมสามัญฯ
7. โปรดต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน โดยจะเว้นให้ห่างกันระยะประมาณ 1 เมตร และสวม
ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในสถานที่จัดประชุม เพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง
8. ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ จุดลงทะเบียนสาหรับเข้าห้องประชุม เพื่อรับ
หมายเลขที่นั่ง โดยจะถูกเชิญให้นั่งตามหมายเลขที่ธนาคารจัดไว้ตรงกับหมายเลขที่ท่านได้รับ ณ จุดลงทะเบียน เพื่อประโยชน์ใน
การติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้นภายหลังการประชุมสามัญฯ ซึ่งที่นั่งจะจัดให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
ที่เหมาะสมตามระยะที่ทางการกาหนด ซึ่งจะทาให้มีจานวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ดังนั้น เมื่อที่นั่งที่จัดให้
เต็มแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้า พื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเข้าร่วมประชุมแทนได้)
9. ธนาคารงดใช้ไมโครโฟนสาหรับการสอบถามภายในห้องประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดมีความประสงค์ที่จะ
สอบถามในที่ประชุม ขอความกรุณาเขียนใส่กระดาษแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยจะมีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษและ
ปากกาให้ ทั้งนี้ เพื่อให้ระยะเวลาการประชุมเป็นไปโดยกระชับอันเป็นไปตามข้อกาหนดของหน่วยงานกากับ
10. ธนาคารงดการแจกของว่าง อาหารและเครื่องดื่ม ชา กาแฟ เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจาย
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
11. โรงแรมจัดให้มีการทาความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสจานวนมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้า
ด้วยน้าผงซักฟอก น้ายาทาความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ 70% อย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งจัดวางแอลกอฮอล์เจลเพื่อให้บริการ
ตามจุดต่าง ๆ
12. หากท่านมีอาการ หรือพบเห็นผู้ใดมีอาการต้องสงสัย โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับคาแนะนา
อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อกาหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม ที่ทาให้ไม่สามารถ
จัดประชุมในวันและสถานที่ดังกล่าวได้ ธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบข่าวผ่านระบบของตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ทางเว็บไซต์ https://krungthai.com ต่อไป
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แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผูเ้ ข้ำร่วมประชุม
ตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 (ปี 2564) บมจ.ธนำคำรกรุงไทย
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ชื่อและอาการสาคัญของโรคติดต่ออันตราย
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)]
เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
บมจ.ธนาคารกรุงไทย จัด ให้มีกระบวนการคัดกรองตนเองสาหรับผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนการเข้าร่วมการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 28 (ปี 2564) โดยขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ข้อมูลผู้เข้ำร่วมประชุม
1. ชื่อ-นามสกุล....……………………………………………………….........................................................
2. หมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิ ต่อได้.................................................................................................................
ข้อมูลกำรคัดกรองเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
ขอความร่วมมือท่านผู้เข้าร่วมประชุมโปรดทาเครื่องหมาย ✓ ลงใน 
ท่ำนได้เดินทำงมำจำกต่ำงประเทศ (ทุกประเทศ) ในช่วงเวลำ 14 วัน ที่ผ่ำนมำหรือไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

ท่ำนมีอำกำรเหล่ำนี้หรือไม่
 มีไข้สูง ตัง้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียส
 ไม่มีอาการดังกล่าว

 ไอจาม / เจ็บคอ / มีน้ามูก / หายใจเหนื่อยหอบ
 อื่น ๆ …………………………………………..

ท่ำนมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ปว่ ยยืนยัน หรือผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในระยะเวลำ 14 วัน หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
ท่ำนมีควำมเกี่ยวข้องกับพืน้ ทีก่ ำรระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ตำมประกำศของศูนย์บริหำร
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (ศบค.) ในช่วงเวลำ 14 วันก่อนหน้ำนีห้ รือไม่
(พื้นที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านล่าง)
 ใช่
 ไม่ใช่
โปรดระบุจังหวัด ......................................................................
พื้นที่กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ตำมประกำศของ ศบค. (ณ วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564)
พื้นที่
จังหวัด
กระบี่ กาฬสิ น ธุ์ ก าแพงเพชร ขอนแก่ น จั น ทบุ รี ชั ย นาท ชั ย ภู มิ เชี ย งราย เชี ย งใหม่ ตรั ง ตราด นครพนม นครราชสีม า
นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก
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สมุทรสาคร
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
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เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 28 (ปี 2564)

ด้วย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้กาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 28 (ปี 2564) ในวันศุกร์ที่
9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. (เริ่ ม ลงทะเบี ย น เวลา 09.30 น.) ณ ห้ องแอทธิ นี คริ ส ตัล ฮอลล์ ชั้ น 3 โรงแรม
ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
1 รับทราบรายงานประจาปีของคณะกรรมการ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45 (1) กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี “พิจารณา
รับทราบรายงานประจาปีของคณะกรรมการ”
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจาปีของคณะกรรมการ โดยมีตัวเลขทาง
การเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ในรายงานประจาปีและสรุปข้อมูลทางการเงิน
2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45 (2) กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี “พิจารณา
อนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ” และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 112 บัญญัติว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ...”
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2563
ตามที่ค ณะกรรมการเสนอ โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ส อบบัญ ชี และการพิจ ารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว
3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล
วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45 (3) กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี “พิจารณา
อนุมัติจัดสรรกาไร” และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 116 บัญญัติว่า
“บริ ษัท ต้องจั ดสรรก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี ส่ วนหนึ่ งไว้ เป็ น ทุน สารองไม่น้ อยกว่ าร้ อยละห้ าของก าไรสุ ท ธิป ระจาปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่น กาหนดให้ต้องมีทุนสารองมากกว่านั้น”
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563 และการจ่าย
เงินปันผล ดังนี้
ปี 2563
ปี 2562
กาไรสุทธิ
เป็น เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
(จานวน 5,500,000 หุ้น)
เป็น เงินปันผลหุ้นสามัญ
(จานวน 13,976,061,250 หุ้น)
คงเหลือกาไรยกไปงวดหน้า
เงินปันผลต่อกาไรสุทธิคิดเป็น

13,292.01 ล้านบาท

26,325.70 ล้านบาท

2.36 ล้านบาท

4.99 ล้านบาท

(หุ้นละ 0.4295 บาท)

(หุ้นละ 0.9075 บาท)

3,843.42 ล้านบาท

10,523.97 ล้านบาท

(หุ้นละ 0.2750 บาท)

(หุ้นละ 0.753 บาท)

9,446.23 ล้านบาท

15,796.74 ล้านบาท

ร้อยละ 28.93

ร้อยละ 40.00

ปัจจุบันธนาคารมีทุนสารองตามข้อบังคับและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเป็นทุนสารองแต่อย่างใด
ทั้งนี้ กาไรสุทธิประจาปี 2563 จานวน 13,292.01 ล้านบาท แบ่งเป็นกาไรสะสมในงวด 6 เดือนแรกของ
ปี 2563 จานวน 9,983.26 ล้านบาท ได้จัดสรรเป็นเงินสารองสาหรับการจ่ายเงินปันผล จานวน 2,495.81 ล้านบาท
คงเหลือกาไรสุทธิหลังการจัดสรร จานวน 7,487.45 ล้านบาท ซึ่งถูกโอนเข้ากาไรสะสมเพื่อนับเป็นเงินกองทุนใน
เดือนธันวาคม 2563 และกาไรสะสมงวด 6 เดือนหลังปี 2563 จานวน 3,308.75 ล้านบาท โดยกาไรสะสมงวด
6 เดือนหลังของปี 2563 หลังจากจ่ายเงินปันผล รวมถึงรายการภายใต้งบการเงินที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนได้
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น ถูกโอนเข้ากาไรสะสมเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารต่อไป
สาหรับอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของธนาคารที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 16 (ปี 2552) โดยกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณอัตรา
ร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิของธนาคาร แต่ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี จะขึ้นอยู่กับผลกาไรที่เกิดขึ้นจริงจาก
การดาเนินธุรกิจปกติของแต่ละปีนั้น ๆ และจะต้องคานึงถึงผลการดาเนินงานในอนาคตของธนาคาร ตลอดจน
ภาวะเศรษฐกิ จ และปั จ จั ย แวดล้ อ มทางการเงิ น การเพิ่ ม ขึ้ น ของสิ น เชื่ อ และการกั น เงิ น ส ารองของธนาคาร
มติ ที่ ป ระชุ มของคณะกรรมการ และ/หรื อ ผู้ ถื อหุ้ น ของธนาคาร จ านวนก าไรสะสม และความจ าเป็ น ในการ
กันเงินสารองตามกฎหมายและสารองอื่น ๆ ตามที่จาเป็น หรือตามที่ธนาคารเห็นสมควร รวมทั้งการที่ธนาคารต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ออกโดยหน่วยงานกากับผู้มีอานาจ
โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกาไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ ซึ่งธนาคารจะกาหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 และจ่ายเงินปันผลใน
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 28 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
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4 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 4)
วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 28 กาหนดให้ “การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ
ให้คณะกรรมการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะกาหนดเป็นจานวนแน่นอน หรือ
วางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี การเปลี่ยนแปลงก็ได้...”
และพระราชบั ญ ญั ติบ ริ ษัทมหาชนจ ากั ด พ.ศ.2535 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ มเติม มาตรา 90 บั ญ ญั ติว่า “...การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทน
กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยได้มีการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน
รวมถึงการคานึงถึงความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการให้นโยบาย แก้ปัญหา และตัดสินใจใน
การดาเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายและทิศทางธุรกิจของธนาคาร ซึ่งได้เทียบเคียงกับบริษัท
จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิ ช ย์ ที่อยู่ ใ นระดับ เดี ย วกั น โดยได้ผ่ านการ
พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควรอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2564 ในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้
4.1 ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย ดังนี้
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
1. ค่าตอบแทนรายเดือน (ตามระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง)
- ประธานกรรมการธนาคาร
- กรรมการธนาคาร
2. ค่าเบี้ยประชุม
2.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการธนาคาร
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม เดือนละ 1 ครั้ง)
- ประธานกรรมการธนาคาร
- กรรมการธนาคาร
2.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานอื่น
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ
คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน)
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 28 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

ปี 2564
160,000 บาท/เดือน
80,000 บาท/เดือน

75,000 บาท/ครั้ง
60,000 บาท/ครั้ง

37,500 บาท/ครั้ง
30,000 บาท/ครั้ง
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ทั้งนี้ การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการธนาคาร ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิ จารณาจ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า
1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี และหากกรรมการอื่นที่ไม่ใช่บุคลากรของธนาคารที่เข้าร่วมประชุม
ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นจานวนเท่ากันรวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน
4.2 เงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2563
เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเงินบาเหน็จกรรมการจานวน 15.07 ล้านบาท เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและปริมาณงาน รวมทั้งสอดคล้องกับอัตราการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนและ
ธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยการจัดสรรเงินบาเหน็จให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 22 กาหนดให้ “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง
ให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในคราวแรกและ
คราวที่ ส อง ถ้ ามิไ ด้ท าความตกลงกันไว้ ว่าใครจะเป็ นผู้ออกแล้ว ก็ ใ ห้ ใ ช้ วิธีจั บสลาก และในคราวต่อ ๆ ไปให้
กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามข้อนี้ อาจได้รับเลือกเข้ารับ
ตาแหน่งอีกก็ได้ ” และข้อบังคับ ของธนาคาร ข้อ 45 (4) กาหนดให้ที่ประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี “พิจารณา
เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผู้ต้องออกตามวาระ หรือออกเพราะเหตุอื่น ซึ่งกระทาให้ตาแหน่งว่างลง หรือเลือกตั้ง
กรรมการเพิ่มในกรณีที่มีการเพิ่มจานวน”
(ธนาคารจะนาเสนอรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยจะจัดส่ ง
รายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้น ต่อไป)
6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี (เอกสารประกอบวาระที่ 6)
วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45 (5) กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี “พิจารณา
เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี” และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 บัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวน
เงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ” และมาตรา 121
บัญญัติว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท”
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สานักงานอีวาย
จากัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล และจานวนเงิน
ค่าสอบบัญชี มีความเหมาะสมกั บขอบเขตการสอบบั ญชี จึงเสนอที่ประชุ มผู้ถื อหุ้ นแต่งตั้ง นางสาวรั ตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 สังกัดบริษัท สานักงานอีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของธนาคารประจาปี 2564 และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคาร ประจาปี 2564 รวมราคาสานักงานใหญ่
และสาขาภายในประเทศ เป็นเงินจานวน 22.8 ล้านบาท
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7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
โดยระเบียบวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น กรรมการอิสระไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น
และที่ผ่านมาธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์
ของธนาคารแต่อย่างใด
ธนาคารได้จัดทารายงานประจาปี 2563 สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจาปี 2563 และรายงานความ
ยั่งยืนประจาปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับ เอกสารในรูปแบบหนั งสือ
สามารถติดต่อขอรับได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สานักกรรมการธนาคาร ชั้น 13 อาคารนานาเหนือ เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2208-4132, 0-2208-4136, 0-2208-4144 และ 0-2208-4146
โทรสาร 0-2256-8891 หรือทาง E-mail Address : share.holder@krungthai.com
โดยธนาคารจะกาหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่ มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นประจ าปี ครั้งที่ 28 (ปี 2564)
(Record Date) ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุน้ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสินีนาฏ ดาริห์อนันต์)
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
โดยคาสั่งคณะกรรมการธนาคาร

สานักกรรมการธนาคาร
โทร. 0-2208-4132, 0-2208-4136, 0-2208-4144, 0-2208-4146
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 28 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
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หมายเหตุ
1.

2.

3.

4.
5.

หากท่ านมีข้ อสงสั ยประการใดหรื อประสงค์จะทราบข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ องกั บระเบี ยบวาระการประชุ ม
สามารถส่งคาถามเป็นการล่วงหน้ามายังธนาคารได้ที่ E-mail Address : share.holder@krungthai.com
หรื อ ติดต่อส านั กกรรมการธนาคาร ชั้ น 13 อาคารนานาเหนื อ โทร. 0-2208-4132, 0-2208-4136,
0-2208-4144, 0-2208-4146 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เพื่อธนาคารจะได้ดาเนินการตอบ
ข้อสงสัยให้แก่ท่านได้ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 28 (ปี 2564)
หากท่านไม่สะดวกที่จะไปร่วมประชุมด้วยตนเอง จะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะไปประชุม
แทนก็ได้ โดยมอบฉันทะตามแบบที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้ และนามามอบต่อประธานที่ประชุมหรือ
ผู้ซึ่งประธานมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
จะต้องน าหลัก ฐานตามรายละเอียดหลัก ฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิ เข้ าร่วมประชุ ม (สารบัญ
เอกสาร ข้อ 5) มาแสดงต่อธนาคาร เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
เพื่อให้เป็น ไปตามหลั ก การกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริษัทจดทะเบีย นของตลาดหลัก ทรัพย์
แห่ง ประเทศไทย หากท่า นไม่ส ะดวกที ่จ ะไปร่ว มประชุม ด้ว ยตนเองหรือ มอบฉัน ทะให้ผู ้อื่น
ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏตามสารบัญเอกสาร ข้อ 9
หนังสือเชิญ ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด ท่านสามารถดาวน์โหลดและดูข้อมูล
เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคาร https://krungthai.com
คณะกรรมการอิสระได้เสนอช่องทางสาหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอแนะประเด็นที่มีประโยชน์
ต่ อ ธนาคาร หรื อ เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ น สามารถแจ้ ง ได้ ที่ E-mail Address :
share.holder@krungthai.com
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ข้อบังคับของธนาคาร
หมวดที่ 5 : การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจาปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของ
รอบปีบัญชีของบริษัท ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ นอกจากที่กล่าว เรียกว่า การประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อ ใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ
ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกาหนดระยะเวลา
ในกรณีเช่นนี้ ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็นที่เกิดจาก
การจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ข้อ 39. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้ น และ
นายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม วัน
และไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย
ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะกาหนดให้ประชุม ณ ท้องที่ใดในราชอาณาจักรก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ถ้าการประชุมได้
เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมมิใช่เป็นการเรียกนัดโดยผู้ถือหุ้น ให้นัดประชุมใหม่และ
ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้มีการประชุมกันได้ แม้จะไม่ครบองค์ประชุม
ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อาจทาหนังสือมอบฉันทะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
แทนก็ได้ โดยผู้รับมอบฉันทะต้องนาหนังสือมอบฉันทะยื่นต่อประธานในที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายก่อนเริ่มประชุม
หนังสือมอบฉันทะนั้นต้องทาตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
ข้อ 42. ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือโดยลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่า
จานวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง เว้นแต่ หุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นถือไว้จะเป็นหุ้นบุริมสิทธิที่มีการกาหนดสภาพของ
หุ้นบุริมสิทธิให้มีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าหุ้นสามัญและมติของที่ประชุมให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ 44. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การเลือกตั้งกรรมการ
ข้อ 45. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญประจาปีพึงกระทามีดังนี้
(1) พิจารณารับทราบรายงานประจาปีของคณะกรรมการ
(2) พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรกาไร
(4) พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนผู้ต้องออกตามวาระ หรือออกเพราะเหตุอื่น ซึ่งกระทาให้ตาแหน่งว่างลง
หรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มในกรณีที่มีการเพิ่มจานวน
(5) พิจารณาเลือกตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) เรื่องอื่น ๆ
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สรุปสิทธิโดยย่อของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ธนาคารจึงได้สรุปสิทธิโดยย่อของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี ดังนี้
1. การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การซักถามหรือขอคาชี้แจงเพิ่มเติม
3. การรับทราบรายงานประจาปีของคณะกรรมการ
4. การอนุมัติงบการเงิน
5. การอนุมัติจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผล
6. การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
7. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
8. การเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
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หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
1. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏภาพถ่ายของผู้ถือหุ้นและ
ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ กรณีเป็นชาวต่างประเทศ ให้แสดงเอกสารหนังสือ
เดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
กรณีที่มีการแก้ไขชื่อ - สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย เช่น หนังสือสาคัญแสดง
การเปลี่ยนชื่อตัว หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
1.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้ วน
และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
(2) สาเนาภาพถ่า ยเอกสารที่ส่ว นราชการออกให้ข องผู้ถือ หุ้น โดยมีร ายละเอีย ดตามข้อ 1.1 และ
ผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1
2. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
2.1 ผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
(1) สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ มีอายุไม่เกิน 1 ปี
ก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) กรณีเป็น
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ใช้ สาเนาภาพถ่ายหนั งสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดย
หน่วยราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
(2) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1
2.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้ วน
และลงลายมือชื่อผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(2) สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ มีอายุไม่เกิน 1 ปี
ก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) กรณีเป็น
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ใช้สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดย
หน่วยราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
(3) สาเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตาม
ข้อ 1.1 ซึ่งผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(4) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1
หมายเหตุ : สาหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้จัดทาคาแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย
และให้กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคาแปล พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
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3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น
3.1 เอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 2.2 (1) - (4)
3.2 หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
3.3 หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
4. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม
ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคาสั่ง
แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจ อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์
ให้บิดา - มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน
โดยจะต้องนาสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์ มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถ
ให้ผู้อนุบาลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคาสั่งศา ล
แต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจ อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

หมายเหตุ : ผู้รับมอบฉันทะต้องเป็นบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว
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ขั้นตอนการลงทะเบียน
ธนาคารเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก,
อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถ
นาใบลงทะเบียนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
1. กรณีมาด้วยตนเอง
1.1 ให้ติดต่อจุดลงทะเบียน และยื่นใบลงทะเบียน พร้อมแสดงเอกสารแสดงตนที่มีภาพถ่ายของผู้ที่เป็น
เจ้าของที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือ
หนังสือเดินทาง
1.2 รับ QR Code จากการลงทะเบียน สาหรับใช้ในการออกเสียงลงคะแนน
2. กรณีรับมอบฉันทะ
2.1 วิธีการมอบฉันทะ
ธนาคารได้จัดทาหนังสือมอบฉันทะ จานวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้น
เลือกใช้ต ามแบบที่กาหนดไว้ ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า เรื่ องกาหนดแบบหนั งสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นดังนี้
- แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- แบบ ข. เป็นแบบที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (ใช้ได้สาหรับ
ผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- แบบ ค. เป็ นแบบที่ ใช้ เฉพาะกรณี ผู้ ถื อหุ้ นเป็ นผู้ ลงทุ นต่ างประเทศและแต่ งตั้ งให้ คัสโตเดี ยน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
2.2 ให้ติดต่อจุดตรวจเอกสาร และยื่นเอกสาร ดังนี้
- หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สาเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียด
ตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
2.3 ติดต่อจุดลงทะเบียน ยื่นเอกสารตามข้อ 2.2 ข้างต้น ที่ผ่านการตรวจแล้ว
2.4 รับ QR Code จากการลงทะเบียน สาหรับใช้ในการออกเสียงลงคะแนน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 28 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

หน้า 12/49

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียง
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน
1. ธนาคารได้มีการจัดเก็บข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกรายซึ่งมาประชุม
2. ประธานในที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน โปรดดาเนินการดังนี้
1) ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงในบัตรออกเสียงลงคะแนน
2) โปรดแสดงตนโดยการยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารนาบัตรออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้ น หรือ
ผู้รับมอบฉันทะไปตรวจนับคะแนนเสียง
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไ ม่ได้แสดงตนในการออกเสียงลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่
ประชุม
5. ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ ธนาคารจะนาคะแนนเสียงดังกล่าวบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า
กติกาการนับคะแนนเสียง
1. ธนาคารใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลการนับคะแนนเสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากัน โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
3. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ธนาคารจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และของผู้ถือหุ้น
ที่ได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ
4. การอนุมัติในแต่ละวาระจะถือมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น
การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจะถือมติด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
5. เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพจะนับเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ส่วนต่าง คือ คะแนนเสียง
ที่เห็นด้วย
6. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้ า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
7. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
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คณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย
1) นายกฤษฎา

จีนะวิจารณะ

ประธานกรรมการ

2) นายไกรฤทธิ์

อุชุกานนท์ชัย

รองประธานกรรมการ

3) นายวิชัย

อัศรัสกร 1

กรรมการ และกรรมการอิสระ

4) นายธันวา

เลาหศิริวงศ์

กรรมการ และกรรมการอิสระ

5) ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

กรรมการ และกรรมการอิสระ

6) นายธีระพงษ์

วงศ์ศิวะวิลาส 2

กรรมการ และกรรมการอิสระ

7) พลเอก เทียนชัย

รับพร 1

กรรมการ และประธานกรรมการอิสระ

8) นายปุณณิศร์

ศกุนตนาค

กรรมการ

9) นางแพตริเซีย

มงคลวนิช

กรรมการ

10) นางนิธิมา

เทพวนังกูร

กรรมการ และกรรมการอิสระ

11) นายลวรณ

แสงสนิท 3

กรรมการ

12) นายผยง

ศรีวณิช

กรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ

1

ธนาคารได้แต่งตั้ง นายวิชัย อัศรัสกร และ พลเอก เทียนชัย รับพร กรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ

2

คณะกรรมการธนาคารได้มีมติแต่งตั้ง นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ดารงตาแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 แทนนายนนทิกร กาญจนะจิตรา ซึ่งลาออกจากตาแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่
20 กันยายน 2563 (รายละเอียดประวัติ หน้า 20/49)

3

คณะกรรมการธนาคารได้มีมติแต่งตั้ง นายลวรณ แสงสนิท ดารงตาแหน่ง กรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่
21 ธันวาคม 2563 แทนนายประสงค์ พูนธเนศ ซึ่งลาออกจากตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดประวัติ หน้า 18/49)
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กรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ

ชื่อ - ชือ่ สกุล

พลเอก เทียนชัย รับพร

ตาแหน่งปัจจุบนั
(ธนาคาร)

กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

อายุ

65 ปี

สัญชาติ
การศึกษา

ไทย
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 27 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 240/2017 ของ IOD
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22/2016 ของ IOD
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 3/2016 ของ IOD
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016 ของ IOD
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15/2016 ของ IOD
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 28/2016 ของ IOD
- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 28/2015 ของ IOD
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015 ของ IOD
- หลักสูตรความมั่นคงศึกษา รุ่นที่ 47 วิทยาลัยการทัพบก
- หลักสูตร Resource Management Introductory Course, United States Army Finance School
Fort Benjamin Harrison, Indiana สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Planning, Programing Budgeting, Execution System Course, United States Army
Finance School Fort Benjamin Harrison, Indiana สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation
ปี 2561, ACIS Professional Center
28 มกราคม 2558
6 ปี 1 เดือน

การอบรม

วันที่รับตาแหน่งกรรมการ

และกรรมการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

จานวนปีที่เป็นกรรมการ
ตาแหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น ๆ
- ไม่มี ประสบการณ์การทางาน
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
(คตร.)
- ผู้ทรงคุณวุฒิพเิ ศษกองทัพบก (อัตราพลเอก)
- ปลัดบัญชีทหารบก สานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
- เลขานุการคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จา่ ยงบประมาณภาครัฐ
(คตร.)
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ลักษณะความสัมพันธ์

การถือหุ้นธนาคาร
การเป็ น กรรมการ/ผู้ บ ริ ห ารในกิ จ การที่ อ าจท าให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธนาคาร
การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของธนาคาร/บริษัทย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร/บริษัทย่อย/บริษัท ร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

(1) ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงาน พนั ก งาน ลู ก จ้ า ง หรื อ
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
(2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
(3) ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ (เช่ น การซื้ อ /ขาย วั ต ถุ ดิ บ /สิ น ค้ า /บริ ก าร
การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)
การมีส่วนได้เสียในวาระที่
มีการพิจารณาในครั้งนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.

การเข้าร่วมประชุม

วาระ
รับทราบรายงานประจาปีของคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินสาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล
พิจารณาอนุมัติคา่ ตอบแทนกรรมการ
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ
พิจารณาเลือกตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนด
จานวนเงินค่าสอบบัญชี

การมีส่วนได้เสีย
ไม่มี
ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษ
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

(ปี 2563) -

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการอิสระ

26/26 ครั้ง
22/22 ครั้ง
12/12 ครั้ง
4/4 ครั้ง

(ปี 2564) -

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการอิสระ

5/5 ครั้ง
4/4 ครั้ง
2/2 ครั้ง
0/0 ครั้ง

หมายเหตุ : ประวัติของพลเอก เทียนชัย รับพร ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 28 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
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กรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ

ชื่อ - ชือ่ สกุล

นายวิชัย อัศรัสกร

ตาแหน่งปัจจุบนั
(ธนาคาร)

กรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

60 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า), The University of New South Wales ออสเตรเลีย

การอบรม

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 215/2016 ของ IOD
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7/2559 (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8/2558 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน ปี 2556 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (Sasin)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12/2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
- หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation
ปี 2561, ACIS Professional Center
วันที่รับตาแหน่งกรรมการ 24 พฤศจิกายน 2560
3 ปี 3 เดือน
จานวนปีที่เป็นกรรมการ
ตาแหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั บริษัทจดทะเบียน จานวน 1 แห่ง
ปี 2562 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเชีย่ นซี คอร์ปอเรชั่น
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น ๆ จานวน 6 แห่ง
- กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
ปี 2563 - ปัจจุบัน
มิชอบ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- กรรมการ บจ.พาเนล พลัส
ปี 2557 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บจ.พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ
ปี 2557 - ปัจจุบัน
- รองประธานกรรมการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
ปี 2557 - ปัจจุบัน
- รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
ปี 2556 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บจ.เชียงเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล
ปี 2538 - ปัจจุบัน
ประสบการณ์การทางาน
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ปตท.
ปี 2557 - ปี 2563
- เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
ปี 2554 - ปี 2557

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 28 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
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ลักษณะความสัมพันธ์

การถือหุ้นธนาคาร
การเป็ น กรรมการ/ผู้ บ ริ ห ารในกิ จ การที่ อ าจท าให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธนาคาร
การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของธนาคาร/บริษัทย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร/บริษัทย่อย/บริษัท ร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

(1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
(2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยปัจจุบันดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ (ไม่ มี อ านาจลงนาม) บมจ.เอเชี่ ยนซี คอร์ ป อเรชั่น
กรรมการ (ไม่มีอานาจลงนาม) บจ.พาเนล พลัส กรรมการ (ไม่มีอานาจลงนาม)
บจ.พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เคยดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีอานาจลงนาม) บมจ.ปตท.
ซึ่งมีวงเงินกู้ยืมและภาระผูกพันกับธนาคาร มูลค่าเกินกว่ายี่สิบล้านบาท
การมีส่วนได้เสียในวาระที่
มีการพิจารณาในครั้งนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.

การเข้าร่วมประชุม

วาระ
รับทราบรายงานประจาปีของคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินสาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล
พิจารณาอนุมัติคา่ ตอบแทนกรรมการ
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ
พิจารณาเลือกตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนด
จานวนเงินค่าสอบบัญชี

การมีส่วนได้เสีย
ไม่มี
ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษ
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

(ปี 2563) -

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการอิสระ

25/26 ครั้ง
22/22 ครัง้
12/13 ครั้ง
4/4 ครั้ง

(ปี 2564) -

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการอิสระ

5/5 ครั้ง
4/4 ครั้ง
1/2 ครั้ง
0/0 ครั้ง

หมายเหตุ : ประวัติของนายวิชัย อัศรัศกร ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 28 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
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กรรมการที่เข้าดารงตาแหน่งระหว่างปี 2563

ชื่อ - ชือ่ สกุล
ตาแหน่งปัจจุบนั
(ธนาคาร)

นายลวรณ แสงสนิท
กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการกากับดูแลความเสีย่ ง

อายุ

53 ปี

สัญชาติ
การศึกษา

ไทย
- M.S. (Economic Policy and Planning), Northeastern
University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 205/2015 ของ IOD
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12/2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25/2560 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 7 สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

การอบรม

วันที่รับตาแหน่งกรรมการ 21 ธันวาคม 2563
จานวนปีที่เป็นกรรมการ

2 เดือน

ตาแหน่งงานอืน่ ใน
ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น ๆ จานวน 2 แห่ง
- ประธานกรรมการ สลากกินแบ่งรัฐบาล
- อธิบดีกรมสรรพสามิต
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
- กรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย
- ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
- ประธานกรรมการ สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
- กรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บลจ.กรุงไทย
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

ประสบการณ์การทางาน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 28 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

ปี 2564 - ปัจจุบัน
ปี 2563 - ปัจจุบัน
ปี 2561 - ปี 2564
ปี 2561 - ปี 2564
ปี 2561 - ปี 2563
ปี 2561 - ปี 2563
ปี 2561 - ปี 2563
ปี 2561 - ปี 2563
ปี 2561 - ปี 2563
ปี 2559 - ปี 2563
ปี 2559 - ปี 2561
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ลักษณะความสัมพันธ์

การเข้าร่วมประชุม

การถือหุ้นธนาคาร
การเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธนาคาร
การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกบั กรรมการรายอืน่ /ผู้บริหาร/ผู้ถอื หุน้ ราย
ใหญ่ของธนาคาร/บริษัทย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร/บริษัทย่อย/
บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ นิ ติ บุ คคลที่ อาจมี ค วามขัด แย้ งในปั จ จุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
(1) ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงาน พนั ก งาน
ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
(2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษา
กฎหมาย)
(3) เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเคย
ด ารงต าแหน่ ง กรรมการ และประธานกรรมการบริ ห าร
(มีอานาจลงนาม) บจ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวงเงิน
กู้ยืมและภาระผูกพันกับธนาคาร มูลค่าเกินกว่ายี่สิบล้านบาท
(ปี 2563) - คณะกรรมการธนาคาร
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง
(ปี 2564) - คณะกรรมการธนาคาร
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง

หมายเหตุ : ประวัติของนายลวรณ แสงสนิท ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 28 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

1/1 ครั้ง
0/0 ครั้ง
0/1 ครั้ง
5/5 ครั้ง
8/8 ครั้ง
2/2 ครั้ง
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ชื่อ - ชือ่ สกุล
ตาแหน่งปัจจุบนั (ธนาคาร)

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
กรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

อายุ

56 ปี

สัญชาติ

ไทย
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 246/2017 ของ IOD
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
21 ธันวาคม 2563
2 เดือน
บริษัทจดทะเบียน จานวน 1 แห่ง
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น
ปี 2560 - ปัจจุบัน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น ๆ จานวน 6 แห่ง
- กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารและ
ปี 2563 - ปัจจุบัน
การจัดการ) สานักงานศาลยุติธรรม
- กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย สานักงานสภาพัฒนาการ
ปี 2563 - ปัจจุบัน
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สานักงาน
ปี 2562 - ปัจจุบัน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- กรรมการคดีพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย) กรมสอบสวนคดี
ปี 2562 - ปัจจุบัน
พิเศษ กระทรวงยุติธรรม
- กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
ปี 2561 - ปัจจุบัน
และสิ่งแวดล้อม) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปี 2560 - ปัจจุบัน

การศึกษา
การอบรม

วันที่รับตาแหน่งกรรมการ
จานวนปีที่เป็นกรรมการ
ตาแหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั

ประสบการณ์การทางาน
ลักษณะความสัมพันธ์

- รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปี 2558 - ปี 2560
- ไม่มี การถือหุน้ ธนาคาร
การเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
- ไม่มี ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับธนาคาร
- ไม่มี การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของธนาคาร/บริษัทย่อย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 28 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
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การเข้าร่วมประชุม

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร/บริษัทย่อย/
บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ในปั จ จุ บั น หรื อ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
(1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
(2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยปัจจุบันดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ (ไม่ มี อ านาจลงนาม) บมจ.บางจาก
คอร์ปอเรชั่น ซึ่งมีวงเงินกู้ยืมและภาระผูกพันกับธนาคาร มูลค่าเกิน
กว่ายี่สิบล้านบาท
(ปี 2563) - คณะกรรมการธนาคาร
- คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- คณะกรรมการอิสระ
(ปี 2564) - คณะกรรมการธนาคาร
- คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- คณะกรรมการอิสระ

หมายเหตุ : ประวัติของนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 28 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

1/1 ครั้ง
0/0 ครั้ง
1/1 ครั้ง
1/1 ครั้ง
5/5 ครั้ง
3/3 ครั้ง
2/2 ครั้ง
0/0 ครั้ง
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เอกสารประกอบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 และเงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2563
คณะกรรมการธนาคารเห็ น ควรให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น อนุ มั ติ ค่ า ตอบแทนกรรมการ ซึ่ ง ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาขอ ง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ดังนี้
คณะกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานอื่น
สาหรับขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี หน้าที่ 87-97
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
มีรายละเอียดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย ดังนี้
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
(ตามระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง)
- ประธานกรรมการธนาคาร
- กรรมการธนาคาร
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการธนาคาร
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม เดือนละ 1 ครั้ง)
- ประธานกรรมการธนาคาร
- กรรมการธนาคาร
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานอื่น
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน
1 ครั้ง / เดือน)
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

ปี 2564

ปี 2563

160,000 บาท / เดือน 160,000 บาท / เดือน
80,000 บาท / เดือน 80,000 บาท / เดือน

75,000 บาท / ครั้ง
60,000 บาท / ครั้ง

75,000 บาท / ครั้ง
60,000 บาท / ครั้ง

37,500 บาท / ครั้ง
30,000 บาท / ครั้ง

37,500 บาท / ครั้ง
30,000 บาท / ครั้ง

ทั้งนี้ การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการธนาคาร ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน
แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี และหากกรรมการอื่นที่ไม่ใช่บุคลากรของธนาคารที่เข้าร่วมประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็น
จานวนเท่ากันรวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง / เดือน
สาหรับที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ธนาคารไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นแก่ผู้ที่ดารงตาแหน่งกรรมการธนาคาร ซึ่งรายละเอียด
ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี หน้าที่ 99-101
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 28 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
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เงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2563
คณะกรรมการธนาคารได้มีบทบาทสาคัญในการให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให้นโยบาย แก้ปัญหา และตัดสินใจใน
การดาเนินธุรกิจของธนาคารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของธนาคาร ดังจะเห็นได้จากรางวัลที่ธนาคารได้รับ
ได้แก่
รางวัลระดับนานาชาติ
 รางวัล Leadership Achievement Award for Best Managed Bank during COVID-19 in Thailand และ รางวัล
Best CEO Response to COVID-19 in Thailand เป็นรางวัลความโดดเด่นในการบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทุกมิติ จากนิตยสาร The Asian Banker ประเทศ
สิงคโปร์
 รางวัล Bank of the Year 2020 in Thailand เป็นรางวัลการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในทุกมิติ โดยมุง่ มัน่ ในการคิดค้น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการทางการเงินดิจิทัล จากนิตยสาร The Banker ประเทศอังกฤษ
 รางวัล Best Social Impact Bank - Thailand 2020 เป็นรางวัลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และร่วมผลักดัน
นโยบาย National e-Payment และ Thailand 4.0 ของภาครั ฐ โดยการพั ฒ นานวั ต กรรมทางการเงิ น ให้ เ ข้ าถึ ง
ประชาชนทุกกลุ่ม จากวารสาร Capital Finance International ประเทศอังกฤษ
รางวัลระดับประเทศ
 รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 สาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากร
บุคคล (Human Resource Management Excellence) จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 รางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2020 สาขา Thai Digital Champion for Tech Innovation & AI จาก
การสร้าง Krungthai Innovation Lab โดยธนาคารเป็นผู้นาดิจิทัลแพลตฟอร์มและเทคโนโลยียืนยันตัวตน (e-KYC)
มาใช้กับโครงการภาครัฐ เช่น VAT Refund for Tourist ชิมช้อปใช้ และเราเที่ยวด้วยกัน จากสมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศ
 รางวัล Best Official Account of the Year และ รางวัล Best Smart Channel in Finance & Insurance เป็นรางวัล
การบริ ก ารทางการเงิ น แบบครบวงจรผ่ า น Application Krungthai Connext และ Krungthai Care จาก LINE
THAILAND
 รางวัล ESCO Excellent Financial Supporting Awards เป็นรางวัลสาหรับสถาบันการเงินชั้นนา ที่ให้การสนับสนุน
ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน จากสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย (Thai ESCO Association)
 รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น และ รางวัลความสามารถในการจัดการ
วิกฤติโควิด-19 ดีเด่นประจา ปี 2563 จากสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 28 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
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 รางวัล SET Awards 2020 Thailand Sustainability Investment (THSI) เป็นรางวัลที่เชิดชูบริษัทจดทะเบียนที่มีการ
ดาเนินธุรกิจ โดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 รางวัล Thailand Top Company Awards 2020 ประเภทอุตสาหกรรมการเงิน และ รางวัล Product of the Year
Awards 2020 ประเภทกลุ่มสินค้าและบริการ Application ทางการเงิน เป็นรางวัลการบริการยอดเยี่ยมแห่งปี บน
Application Krungthai NEXT จากนิตยสาร Business+
 รางวัลธนาคารรัฐด้านนวัตกรรมเทคโนโลยียอดนิยม เป็นรางวัลสาหรับหน่วยงานที่มีผลการดาเนินงานดีเด่น จาก
สยามรัฐ
 รางวัลนักการเงินแห่งปี ประจาปี 2563 จากวารสารการเงินธนาคาร
 รางวัล Sustainability Disclosure Award ประจาปี 2563 จากสถาบันไทยพัฒน์
 รางวัลนักธุรกิจแห่งปี ประจาปี 2563 จากกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและปริ ม าณงาน รวมทั้ ง สอดคล้ อ งกั บ อั ต ราการจ่ า ยเงิน ปั น ผล
เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน จึงเห็นควรจ่ายเงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2563 จานวน 15.07
ล้านบาท โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการธนาคารที่จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
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นิยามกรรมการอิสระ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
กรรมการอิส ระ จะต้อ งไม่มีธ ุร กิจ หรือ การงานที่เ กี ่ย วข้อ งกับ ธนาคารพาณิช ย์อัน อาจมีผ ลกระทบต่อ
การตัดสินใจโดยอิสระของตน และต้องมีคุณสมบัติเพิ่ม เติม ซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับตลาดทุนใน
เรื่องการถือหุ้น (ก) และความสัมพันธ์ในการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน (ข) ดังนี้
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของ
ผู้มีอานาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่ น้อยกว่ าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของธนาคาร
(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของธนาคาร หรือบริษัทย่อย
(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน
ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
ธนาคารหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ ทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของธนาคารสังกัด
อยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
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(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย
(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของธนาคาร
(ญ) ต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
ทั้ ง นี้ ภายหลั งได้รั บ การแต่งตั้งให้ เป็ น กรรมการอิส ระที่ มีลั ก ษณะเป็ น ไปตามวรรคหนึ่ ง (ก) ถึ ง (ญ) แล้ ว
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของธนาคาร โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ
ขององค์คณะ (collective decision) ได้
นอกจากนี้ กรณีที่หน่วยงานกากับดูแลธนาคารได้มีประกาศปรับปรุง/ผ่อนปรน หลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการ
อิสระ ก็ให้ถือปฏิบัติตามได้ภายหลังต่อไป
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เอกสารประกอบวาระที่ 6
พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สานักงานอีวาย จากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล และจานวนเงินค่าสอบบัญชีมี
ความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้
1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สานักงานอีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจาปี 2564 เช่นเดียวกับ
ปีที่ผ่านมา ดังนี้
รายชื่อผู้สอบบัญชี
นางสาวรัตนา จาละ
นางสาวสมใจ คุณปสุต
นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง

เลขที่ใบอนุญาต

จานวนปีที่สอบบัญชี
ให้ธนาคารที่ผ่านมา
1 ปี
1 ปี
1 ปี

3734
4499
5315

ผู้ส อบบัญ ชีที่เสนอแต่งตั้งเป็น ผู้ส อบบัญ ชีธ นาคารและบริษัท ย่อยสังกัดสานัก งานสอบบัญ ชีเดีย วกัน ซึ่ง
สานักงานและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับธนาคาร หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด
2. จานวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
รายละเอียดการตรวจสอบ
สานักงานใหญ่และสาขาภายในประเทศ
- งบไตรมาส งบครึ่งปี และงบประจาปี
- ค่าตรวจสอบปีแรก (เฉพาะปี 2563)
- ค่าตรวจสอบ TFRS 9 (ปี 2563 และ 2564)
รวมค่าสอบบัญชี
- การตรวจสอบกาไรขั้นต้นจากการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ณ ท่าอากาศยาน
รวมราคาสานักงานใหญ่และสาขาภายในประเทศ

ค่าสอบบัญชี

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/(ลด)
ล้านบาท
%

ปี 2564

ปี 2563

20.0
0.0
2.5
22.5
0.3

20.0
3.0
4.0
27.0
0.3

0.0
(3.0)
(1.5)
(4.5)
0.0

0.0
(100.0)
(37.5)
(16.7)
0.0

22.8

27.3

(4.5)

(16.5)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นผู้สอบบัญชีตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
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เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 27
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
ห้องแอทธินี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เปิดประชุม เวลา 13.00 น.
นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการธนาคาร ทาหน้าที่ประธานของที่ประชุมกล่าวต้อนรับ และขออภัยผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้รับ
ความสะดวกในการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจาปี ครั้งที่ 27 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ซึ่งธนาคารได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ถือหุ้น รวมถึงการรับผิดชอบต่ อส่วนรวม จึงได้กาหนดมาตรการ
และแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกาหนด
ประธานฯ แจ้ง ว่าธนาคารมีทุ น จดทะเบีย นช าระแล้ว เป็นเงิน 72,005,040,437.50 บาท แบ่งเป็น หุ้นบุริมสิทธิจ านวน
5,500,000 หุ้น และหุ้นสามัญจานวน 13,976,061,250 หุ้น รวมเป็น 13,981,561,250 หุ้น ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจานวน
277 ราย และผู้รับมอบฉันทะจานวน 515 ราย รวมทั้งหมดจานวน 792 ราย นับจานวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 10,695,708,826 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
76.50 ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร จึงได้เปิดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 27
ทั้งนี้ ภายหลังจากประธานฯ ได้เปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว จนถึงปิดการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ่มอีก
จานวน 165 ราย และผู้รับมอบฉันทะเพิ่มอีกจานวน 41 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้น มาประชุมด้วยตนเองจานวน 442 ราย และผู้รับมอบฉันทะ
จานวน 556 ราย รวมทั้งหมดจานวน 998 ราย นับจานวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 10,836,028,042 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.50
ประธานฯ กล่าวแนะนากรรมการเป็นรายบุคคล โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ดังนี้
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนกรรมการทั้งหมด) :
1.

นายประสงค์

พูนธเนศ

ประธานกรรมการธนาคาร

2.

นายไกรฤทธิ์

อุชุกานนท์ชัย

รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

3.

ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์

กิตยารักษ์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม และกรรมการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

4.

นายนนทิกร

กาญจนะจิตรา

กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

5.

นายวิชัย

อัศรัสกร

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อ
สังคม และกรรมการบริหารความเสี่ยง

6.

พลเอก เทียนชัย

รับพร

ประธานกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์

7.

นายธันวา

เลาหศิริวงศ์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง
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8.

นายกฤษฎา

จีนะวิจารณะ

กรรมการธนาคาร และกรรมการบริหาร

9.

นายปุณณิศร์

ศกุนตนาค

กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง

10.

นางแพตริเซีย

มงคลวนิช

กรรมการธนาคาร กรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน และกรรมการ
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

11.

นางนิธิมา

เทพวนังกูร

กรรมการอิ สระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษั ทภิ บาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

12.

นายผยง

ศรีวณิช

กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง

นางสาวสินีนาฏ ดาริห์อนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ทาหน้าที่เลขานุการที่ประชุม โดยมีผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
รวมถึงผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน ได้แก่ นางสาวศรัณยา เวชากุล เข้าร่วมประชุมด้วย
จากนั้น ประธานฯ กล่าวแนะนา
ผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 จากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
1. คุณขนิษฐา

ทัศนาพิทักษ์

ผู้อานวยการสานักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 4

2. คุณนันธิดา

บัวแย้ม

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชานาญการพิเศษ

3. คุณอุราศรี

สุวนิช

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชานาญการพิเศษ

4. คุณภัทราพร

เผือกประพัฒน์

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชานาญการพิเศษ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงานอีวาย จากัด ซึ่งเสนอเป็นผู้สอบบัญชีประจาปี 2563
1. คุณรุทร

เชาวนะกวี

2. คุณรัตนา

จาละ

3. คุณวรรณวิไล

เพชรสร้าง

4. คุณชุติวรรณ

จันทร์สว่างภูวนะ

ผู้แทนสมาชิกอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย :
คุณสุพีรณัฐ

กวีวัจน์

ทั้งนี้ ธนาคารได้มอบหมายให้ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จากัด ทาหน้าที่ดูแลการประชุม (Inspector) ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับของธนาคาร และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
จากนั้น ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้ใช้เวลาในการประชุมให้เป็นไป
อย่างกระชับและมี ประสิทธิภาพ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง และขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ป ระชุมเกี่ยวกับข้อบังคับในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อความสะดวกและเป็นระเบียบในการประชุม
เลขานุการฯ ชี้แจงว่า ธนาคารได้ดาเนินการตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-2019 และกระทรวงสาธารณสุขกาหนด จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้
1. การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เนื่อ งจากธนาคารงดใช้ไมโครโฟนสาหรับการสอบถามภายในห้องประชุม โดย
ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ธนาคาร
ได้จัดเตรียมกระดาษและปากกาไว้ให้ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเขียนคาถามหรือข้อเสนอแนะบนกระดาษ พร้อมระบุ ชื่อ -สกุล หมายเลข
โทรศัพท์ที่ติดต่อ หรือหากเป็นผู้รับมอบฉันทะขอให้ระบุ ชื่อ -สกุล ของผู้มอบฉันทะ และจัดส่งคาถามให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมดาเนินการ
ตอบข้อคาถามต่อไป
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ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับและมีประสิทธิภาพ ธนาคารจะตอบคาถามท่านผู้ถือหุ้นภายหลังจากการพิจ ารณา
ระเบียบวาระการประชุมสามัญฯ ที่กาหนดไว้แล้ว โดยจะตอบคาถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมสามัญฯ ก่อน สาหรับคาถาม
อื่นธนาคารจะนาคาตอบเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร
2. การออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ต้องพิจารณา
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการ
ออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ ยกเว้นเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น
3. การนับ คะแนนเสีย งและมติข องที่ป ระชุม ธนาคารใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและ
หุ้นสามัญมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพจะนับเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ส่วนต่างคือคะแนนเสียงเห็นด้วย เว้นแต่วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเก็บบัตรออกเสียงล งคะแนน
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นทุกราย หากผู้เข้าร่วมประชุมมีความประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียง
ลงคะแนนไว้ล่วงหน้า ขอให้แจ้งต่อเจ้า หน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ทั้งนี้ ในแต่ละวาระจะถือมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จะถือมติอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม การแจ้งสรุปผลคะแนนเสียงของแต่ละวาระจะระบุ
คะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
เมื่อ ชี้แ จงถึงวิธีการและขั้นตอนการสอบถามหรือ แสดงความคิดเห็ น การออกเสียงลงคะแนนและการนับ คะแนนเสีย ง
เรียบร้อ ยแล้ว ได้กล่าวแนะนาผู้แ ทนจาก บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จากัด ได้แ ก่ คุณ มนสิช สมัย ทาหน้าที่ Inspector เพื่อดูแลการนับ
คะแนนเสียงให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของธนาคาร และคุณจันทิมา เพียรเวช ซึ่งจะเป็ นผู้ให้
ความเห็นในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เพื่อเป็นผู้แทนของที่ประชุมในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
เสียง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อเข้าทาหน้าที่ดังกล่าว ได้แก่ คุณศราวุธ จอมเขียว
จากนั้น ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสาหรับในการประชุมครั้งนี้ธนาคารได้เผยแพร่เอกสารระเบียบวาระการประชุมสามัญฯ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของธนาคารตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญฯ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยได้มีการแก้ไข
เอกสารหนังสือเชิญประชุมสามัญฯ ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
1. วันประชุมสามัญฯ จากเดิมกาหนดวันที่ 9 เมษายน 2563 แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ธนาคารจึงได้เลื่อนกาหนดวันประชุมสามัญฯ เป็นวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
2. แก้ไขมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกากับ
3. แก้ไขวาระที่ 3 จากเดิม พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล เป็นพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เนื่องจากธนาคารได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญแล้ว เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญฯ
และจากการที่ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญฯ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ ธนาคาร
กาหนด
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ประธานฯ จะดาเนินการประชุมเป็นไปตามลาดับระเบียบวาระการประชุมที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยเลขานุการฯ
ได้แจ้งวาระไปตามลาดับตั้งแต่วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 6 สาหรับวาระที่ 7 เป็นการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) และในการประชุมครั้งนี้ ธนาคาร
ได้มีการจัดส่งรายงานการประชุมสามัญฯ ครั้งที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งธนาคารได้มีการแจ้ง
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญฯ ครั้งนั้น ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562
พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมสามัญฯ ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความ
คิดเห็น หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญฯ แต่อย่างใด
จากนั้น ได้กล่าวเชิญประธานฯ ดาเนินการประชุมตามลาดับระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจาปีของคณะกรรมการ
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจาปี 2562 ของคณะกรรมการ ซึ่งได้นาเสนอด้วยสื่อภาพและเสียงในที่ประชุม
โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานของธนาคารในด้านต่าง ๆ ประจาปี 2562 ตามรายละเอียดในรายงานประจาปี และสรุปข้อมูลทาง
การเงิน ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญในด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลทาง
การเงิน คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เป็นต้น ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย เพื่อให้ท่านผู้ถือ หุ้น ได้
รับทราบข้อมูลผลการดาเนินงานของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง และสาหรับในส่วนของการต่อต้านการทุจริตคอร์ รัปชัน ธนาคารได้รับการ
ต่ออายุการเป็นสมาชิกจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งธนาคารได้มีนโยบายหลักที่มุ่งสู่
การเติบโตที่ยั่งยืนภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) โดยเชื่อว่าเป็นรากฐานสาคัญของการเติ บโตทางธุรกิจ
อย่างยั่งยืนและมั่นคง ต้องมาจากการดาเนินธุรกิจและให้บริการที่ดีควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานด้าน
บรรษัทภิบาลสู่การน าไปประพฤติปฏิ บัติ จ นเกิดเป็น ผลส าเร็ จอย่ างเป็ นรูปธรรมทั่ ว ทั้งองค์กร โดยธนาคารได้ก าหนดนโยบาย และ
ดาเนินการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบายต่อต้านการรับ -ให้สินบนและคอร์รัปชัน การปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร นโยบาย
การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาผิด และโครงการกรุงไทยคุณธรรม เป็นต้น
จากนั้น ประธานฯ ได้ข อให้ผู้ถือ หุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือ แสดงความคิดเห็น ให้ร ะบุข้อ คาถามหรือข้อคิดเห็นลงบน
กระดาษที่ธนาคารได้จัดเตรียมไว้ให้ และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อรวบรวมดาเนินการตอบข้อคาถาม และเสนอให้ที่ประชุม
รับทราบรายงานประจาปีของคณะกรรมการ ตามรายละเอียดที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบรายงานประจาปี 2562 ของคณะกรรมการ
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง
จากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผู้สอบบัญชีของธนาคาร และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
จากนั้น ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แ จงรายละเอียดที่สาคัญของงบการเงินดังกล่าวให้ ท่ีประชุมทราบ
เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อมูลงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดงบการเงินตามรายงาน
ประจาปี 2562 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปดังนี้
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งบการเงินสาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในส่วนของธนาคาร มีสินทรัพย์จานวน 2,908,358.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2561 จานวน 252,176.75 ล้านบาท หนี้สินจานวน 2,604,134.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 235,458.46 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 304,223.47 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2561 จานวน 16,718.29 ล้านบาท โดยธนาคารมีกาไรสุทธิหลังหักภาษีจานวน
26,325.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 1,225.08 ล้านบาท และได้ผ่านการตรวจสอบจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้สอบ
บัญชีของธนาคารเรียบร้อยแล้ว
จากนั้น ประธานฯ ได้ข อให้ผู้ถือ หุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือ แสดงความคิดเห็น ให้ร ะบุ ข้อ คาถามหรือข้อคิดเห็นลงบน
กระดาษที่ธนาคารได้จัดเตรียมไว้ให้ และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อรวบรวมดาเนินการตอบข้อคาถาม และเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

10,805,592,780
22,619
30,085,261
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.999791
0.000209

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดย
ขอให้เลขานุการฯ นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล มีรายละเอียด
ตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังนี้
ธนาคารมีกาไรสุทธิประจาปี 2562 จานวน 26,325.70 ล้านบาท โดยในระหว่างปีธนาคารได้โอนกาไรสุทธิงวด เดือนมิถุนายน
2562 จานวนเงิน 14,664.43 ล้านบาท เข้าบัญชีกาไรสะสม เพื่อเพิ่มอัตราส่วนเงินกองทุนซึ่ งจะเป็นประโยชน์โดยรวมต่อธนาคาร โดย
ปัจจุบันธนาคารมีทุนสารองครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว จึงไม่จัดสรรเป็นทุนสารองแต่อย่างใด และรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญแล้ว เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เพื่อลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญฯ ที่ได้กาหนดไว้ในวันที่ 9 เมษายน 2563 ดังนี้
ปี 2562
กาไรสุทธิ
เป็น เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
(จานวน 5,500,000 หุ้น)
เป็น เงินปันผลหุ้นสามัญ
(จานวน 13,976,061,250 หุ้น)
คงเหลือกาไรยกไปงวดหน้า

26,325.70 ล้านบาท
4.99 ล้านบาท
(หุ้นละ 0.9075 บาท)
10,523.97 ล้านบาท
(หุ้นละ 0.753 บาท)
15,796.74 ล้านบาท

ทั้งนี้ เงินปันผลต่อกาไรสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 40 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร
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จากนั้น ประธานฯ ได้ข อให้ผู้ถือ หุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือ แสดงความคิดเห็น ให้ร ะบุข้อ คาถามหรือข้อคิดเห็นลงบน
กระดาษที่ธนาคารได้จัดเตรียมไว้ให้ และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อรวบรวมดาเนินการตอบข้อคาถาม และเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่ได้ นาเสนอต่อ
ที่ประชุม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผล
ประจาปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
เห็นด้วย

จานวน

10,835,725,302 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

99.999791

ไม่เห็นด้วย

จานวน

22,619 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.000209

งดออกเสียง

จานวน

200 เสียง

บัตรเสีย

จานวน

0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนแล้ว ประธานฯ กล่าวเชิญ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
ที่สาคัญให้ที่ประชุมทราบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อ ที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 และเงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2562 แล้ว โดยมีรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว
คณะกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการกากับ
ดูแ ลความเสี่ยง คณะกรรมการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ คณะกรรมการอิสระ เป็นต้น และคณะอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนดให้มี หรือควรมี หรือคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีความจาเป็น และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543
โดยค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 และเงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2562 ซึ่ง
คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย ดังนี้
1) ค่าตอบแทนรายเดือน (ตามระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง)
- ประธานกรรมการธนาคาร
- กรรมการธนาคาร

160,000 บาท/เดือน
80,000 บาท/เดือน

2) ค่าเบี้ยประชุม
2.1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการธนาคาร
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม เดือนละ 1 ครั้ง)
- ประธานกรรมการธนาคาร

75,000 บาท/ครั้ง

- กรรมการธนาคาร

60,000 บาท/ครั้ง
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2.2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานอื่น
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน)
- ประธานกรรมการ

37,500 บาท/ครั้ง

- กรรมการ

30,000 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการธนาคาร ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน
แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี
2. เงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2562
โดยคณะกรรมการได้มีบทบาทสาคัญในการสนับ สนุน ส่งเสริม ให้นโยบายแก้ปัญหา และตัดสินใจในเรื่องสาคัญ ๆ ให้แก่
ธนาคาร และร่วมกับฝ่ายจัดการ ส่งผลทาให้ธนาคารมีผลการดาเนินงาน และมีภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากรางวั ลที่
ธนาคารได้รับตามสื่อภาพและเสียงที่ได้นาเสนอผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว
จึงเห็นควรจ่ายเงินบาเหน็จกรรมการสาหรับปี 2562 จานวน 41.27 ล้านบาท ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ปริมาณงาน รวมทั้งสอดคล้องกับอัตราการจ่ายเงินปันผล เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนและธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการธนาคารที่จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
จากนั้น ประธานฯ ได้ข อให้ผู้ถือ หุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือ แสดงความคิดเห็น ให้ร ะบุข้อ คาถามหรือข้อคิดเห็ นลงบน
กระดาษที่ธนาคารได้จัดเตรียมไว้ให้ และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อรวบรวมดาเนินการตอบข้อคาถาม และเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่ได้ นาเสนอต่อที่ประชุม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 และเงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2562 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการธนาคารที่จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย

จานวน

10,651,744,297 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

98.301681

ไม่เห็นด้วย

จานวน

178,568,816 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

1.647957

งดออกเสียง

จานวน

5,457,094 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.050362

บัตรเสีย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.000000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว
ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 22 “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสาม
เป็นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” โดยในครั้งนี้มี
กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จานวน 4 ท่าน ได้แก่ ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ พลเอก เทียนชัย รับพร นางแพตริเซีย มงคลวนิช
และนายผยง ศรีวณิช
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ออกจากห้อง
ประชุมเป็นการชั่วคราว พร้อมทั้ งกล่าวเชิญนายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดที่สาคัญให้ที่ประชุมทราบ
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ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่
ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ พลเอก เทียนชัย รับพร นางแพตริเซีย มงคลวนิช และนายผยง ศรีวณิช โดยธนาคารได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31
ธันวาคม 2562 และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสีย) ได้สรรหากรรมการตามหลักเกณฑ์และ
กระบวนการที่กาหนด เพื่อ ให้ได้บุคคลที่มีความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ตามโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่ง
คณะกรรมการธนาคาร (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้) เห็นว่ากรรมการเดิมทั้ง 4 ท่านดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระบวนการสรรหา รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และที่ผ่านมากรรมการทั้ง 4 ท่าน
ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร
มติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ ถือ หุ้ น ตลอดจนได้สร้างผลงานให้กั บธนาคารเป็ นอย่ าง มาก ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ในการบริหารจัดการองค์กรของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรงและ
มั่นคง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กลับเข้าเป็นกรรมการและ กรรมการอิสระ
ต่ออีกวาระหนึ่ง พลเอก เทียนชัย รับพร กลับเข้าเป็นกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง นางแพตริเซีย มงคลวนิช กลับเข้าเป็น
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และนายผยง ศรีวณิช กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 4 ท่าน ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแล้ว และ
สาหรับความเห็นของคณะกรรมการได้เปิดเผยในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมทั้งขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจง
รายละเอียดการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้
เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้
สาหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จะขอเก็บบัตรออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในการ
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทาเครื่องหมายลงในช่องที่ต้องการในบัตรออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือ กตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคลจานวน 4 ท่าน และเมื่อเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งบัตรออกเสียงลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทาการเก็บบัตรออกเสียง
ลงคะแนนในคราวเดียว เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง โดยหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะไม่ส่งบัตรออกเสียงลงคะแนนจะถือว่าลงคะแนน
เสียงเห็นด้วย
จากนั้น ประธานฯ ได้ข อให้ผู้ถือ หุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือ แสดงความคิด เห็น ให้ร ะบุข้อ คาถามหรือข้อคิดเห็นลงบน
กระดาษที่ธนาคารได้จัดเตรียมไว้ให้ และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อรวบรวมดาเนินการตอบข้อคาถาม และเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายละเอียดที่ได้ นาเสนอต่อที่ประชุม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แต่งตั้ง ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย

จานวน

10,610,321,062 เสียง

ไม่เห็นด้วย

จานวน

219,108,187 เสียง

งดออกเสียง

จานวน

6,452,755 เสียง

บัตรเสีย

จานวน

0 เสียง
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คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

97.976734
2.023266
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2. แต่งตั้ง พลเอก เทียนชัย รับพร ดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย

จานวน

10,823,927,970 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

99.948751

ไม่เห็นด้วย

จานวน

5,550,040 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.051249

งดออกเสียง

จานวน

6,403,994 เสียง

บัตรเสีย

จานวน

0 เสียง

3. แต่งตั้ง นางแพตริเซีย มงคลวนิช ดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย

จานวน

10,591,980,943 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

97.758098

ไม่เห็นด้วย

จานวน

242,907,548 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

2.241902

งดออกเสียง

จานวน

1,002,833 เสียง

บัตรเสีย

จานวน

0 เสียง

4. แต่งตั้ง นายผยง ศรีวณิช ดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย

จานวน

10,758,753,358 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

99.346471

ไม่เห็นด้วย

จานวน

70,774,072 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.653529

งดออกเสียง

จานวน

6,363,894 เสียง

บัตรเสีย

จานวน

0 เสียง

จากนั้น ประธานในที่ประชุมได้เชิญกรรมการที่ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวกลับเข้าห้องประชุม
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือ กตั้งผู้สอบบัญ ชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญ ชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว
จากนั้น ประธานฯ กล่าวเชิญ นายวิชัย อัศรัสกร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดที่สาคัญให้ที่ประชุมทราบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยสรุป ดังนี้
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45(5) กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือ กตั้ง
ผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี เนื่องจากการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีครั้งนี้ ทางสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ขอความ
ร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐที่มีความพร้อมทางด้านการบริหารการเงินและการควบคุมภายในที่ดีจัดหาบุคลากรภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี
แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่า เนื่องจากเป็นนโยบายของ
หน่วยงานกากับซึ่งธนาคารควรปฏิบัติตาม จึงได้มีการพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี โดยคัดเลือกจากบริษัทผู้สอบบัญชีที่ให้บริ การด้าน
วิชาชีพที่มีมาตรฐานสากล เพื่อ ให้สามารถเปรียบเทียบและแข่งขันกับองค์กรอื่นในธุร กิจสถาบันการเงินได้อย่างเหมาะสม และเป็น
ประโยนช์ต่อ ผู้ใช้งบการเงินทุกกลุ่ม ซึ่งคณะกรรมการธนาคารเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือ หุ้นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญ ชีจาก บริษัท สานักงาน
อีวาย จากัด ได้แก่ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4499 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 5315 เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ประจาปี 2563 และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคาร ประจาปี 2563 โดยมี
รายละเอียดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี ดังนี้
1. ค่าสอบบัญชีของธนาคาร

20 ล้านบาท

2. ค่าตรวจสอบปีแรก และค่าตรวจสอบ TFRS 9

7 ล้านบาท

รวม
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27 ล้านบาท
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ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นผู้สอบ
บัญชีตามประกาศสานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญ ชี ในตลาดทุน และไม่มี
ความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับธนาคาร/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวใน
ลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด
จากนั้น ประธานฯ ได้ข อให้ผู้ถือ หุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือ แสดงความคิดเห็น ให้ร ะบุข้ อ คาถามหรือข้อคิดเห็นลงบน
กระดาษที่ธนาคารได้จัดเตรียมไว้ให้ และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อรวบรวมดาเนินการตอบข้อคาถาม และเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่ได้ นาเสนอต่อที่ประชุม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 จากบริษัท สานักงานอีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจาปี 2563 โดยมีจานวนเงินค่าสอบ
บัญชีของธนาคาร ประจาปี 2563 จานวน 20 ล้านบาท และค่าตรวจสอบปีแรกกับค่าตรวจสอบ TFRS 9 จานวน 7 ล้านบาท รวมเป็นจานวน
27 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย

จานวน

10,798,140,384 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

99.701488

ไม่เห็นด้วย

จานวน

32,330,275 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.298512

งดออกเสียง

จานวน

5,460,799 เสียง

บัตรเสีย

จานวน

0 เสียง

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบว่า คณะกรรมการธนาคารไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหรือรับทราบแล้ว
การประชุมได้ดาเนินการไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
จากนั้น ประธานฯ ได้ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น สรุปดังนี้
คุณวิจารณ์ จงภักดี

รายงานของผู้สอบบัญ ชีธนาคารที่ได้ให้ความสาคัญ ในเรื่องของค่าเผื่อหนี้สงสัย จะสูญ สาหรับเงิน

(ผู้ถือหุ้น)

ให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ซึ่งธนาคารมีแนวทางการดาเนินการอย่างไร

คุณสมบัติ ห.เพียรเจริญ

การบริหารจัดการการให้สินเชื่อของธนาคาร เนื่องจากที่ผ่านมาการให้สินเชื่อของธนาคารทาให้เกิด

(ผู้ถือหุ้น)

NPLs ที่สูงขึ้น

คุณศิริพร ขัตตพงษ์

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจานวนมากในปี 2562 ธนาคารมีการบริหารจัดการอย่างไร

(ผู้ถือหุ้น)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

กล่าวชี้แจงดังนี้
1. ในส่วนที่อ้างถึงข้อความบางส่วนของรายงานผู้สอบบัญชี ธนาคารขอเรียนว่าธนาคารได้พิจารณา
การเติบโตของสินเชื่อโดยอยู่บนฐานของคุณภาพสินเชื่อตลอดเวลา ซึ่งธุรกรรมการให้สินเชื่อย่อมมี
ความเสี่ยงและการมีหนี้เสียถือเป็นเรื่องปกติของกิจกรรมการให้สินเชื่อของระบบธนาคารทั่วโลก
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แต่อย่างไรก็ตามธนาคารได้ให้ความสาคัญกับคุณภาพของสินเชื่อ โดยมีการปรับ Portfolio เพื่อให้
ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ธนาคารต้องรับ และพิจารณาถึงความเสี่ยงใน
ด้านต่าง ๆ และความสมดุลในลักษณะ High Risk High Return, Low Risk Low Return ซึ่งเป็น
การสร้างความสมดุลระหว่างการทากาไรระยะสั้นและระยะยาวกับเสถียรภาพและความมั่นคง
ระยะยาวของธนาคาร
2. การบริหารสินเชื่อ ธนาคารได้ดาเนินการบนหลักของความระมัดระวัง โดยมีกลไกและกระบวนการ
ที่รัดกุม โดยหากพิจารณาข้อมูลย้อนหลังจะพบว่าการบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อของธนาคารมี
คุณภาพมากขึ้น ธนาคารได้ดาเนินนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญตามหลัก
ความระมัดระวัง ส่งผลให้ในปี 2562 ธนาคารมีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อย
คุณภาพ (Coverage Ratio) ร้อยละ 131.76 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีอัตราส่วนร้อยละ 125.74 และ
มีปริมาณ NPLs ในปี 2562 เหลือเพียงจานวน 102,659 ล้านบาท ซึ่งปรับลดลงจากปี 2561 ที่มี
จานวน 106,369.71 ล้านบาท
ดังนั้น สาหรับการตั้งสารองจะเป็นการสร้างเสถียรภาพระยะยาวให้กับธนาคารสามารถเติบโตขึ้ น
ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในขณะที่ NPLs ในปี 2562 ของธนาคารอยู่ ใ นระดั บ ที่ ช ะลอตั ว ซึ่ ง เกิ ด จาก
การปรับเปลี่ยนทิศทางของคุณภาพของ Portfolio ของการให้สินเชื่อของธนาคารอย่างเป็นนัยสาคัญ
คุณวิจารณ์ จงภักดี

จากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2562 การสอบทานการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการ

(ผู้ถือหุ้น)

ตรวจสอบได้มีสุ่มตรวจสอบ หรือเข้าพบลูกค้ารายใหญ่หรือไม่

เลขานุการคณะกรรมการ

กล่าวชี้แจงดังนี้

ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมสัญจรเป็นประจา โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมสัญจรที่
จังหวัดอุทัยธานี และได้มีการเยี่ยมชมกิจการลูกค้าของธนาคาร ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีการกาหนดแผนการจัดประชุมสัญจรเพื่อเยี่ยมเยียนลูกค้า แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องชะลอแผนการจัดประชุมสัญจรก่อน
แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการเดินทางไปเยี่ยมเยียนกิจการของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ
โดยเดินทางร่วมกับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของธนาคาร

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์

ขอสอบถามดังนี้

(ผู้ถือหุ้น)

1. ธนาคารได้เตรียมความพร้อมส าหรับรองรับมาตรฐานการบัญชีใหม่ เช่น TFRS 9 และ TFRS 16
อย่างไร และมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของธนาคารหรือไม่
2. ขอทราบสาเหตุของผลขาดทุนด้านเครดิต 8,971 ล้านบาท ในงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563

ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน กล่าวชี้แจงดังนี้
1. ธนาคารได้มีการเตรียมความพร้อม TFRS 9 มาเป็นการล่วงหน้าโดยมีการว่าจ้างที่ปรึกษาในการ
พัฒนาระบบ และเรื่องของ Validation Model ซึ่งปัจจุบันได้มีการสื่อสารให้พนักงานต่าง ๆ ทราบ
และจากการเริ่ ม ใช้ TFRS 9 เมื่ อ วั น ที่ 1 มกราคม 2563 มี ผ ลกระทบเพี ย งเล็ ก น้ อ ยที่ ไ ม่ ไ ด้ มี
นั ย ส าคั ญ คื อ การแบ่ ง การจั ด ประเภทระหว่ า งสิ น ทรั พ ย์ กั บ หนี้ สิ น ส่ ว น TFRS 16 เป็ น การ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อธนาคาร
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2. ผลขาดทุนด้านเครดิต ในงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 สามารถดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนชื่อเรียกตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ TFRS 9 เป็น Expected Credit
Loss ซึ่งเดิมจะใช้ชื่อ หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า โดยเป็นการตั้งสารอง
ตามปกติของธนาคาร
คุณนิวัฒน์ กิระนันทวัฒน์

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีนโยบายให้ธนาคารพาณิชย์งดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แต่ที่ผ่านมา

(ผู้ถือหุ้น)

ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น

ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน กล่าวชี้แจงดังนี้
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ธนาคารงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาหรับผล
ประกอบการปี 2563 ซึ่งในส่วนที่ธนาคารได้ดาเนินการไปเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ
ปี 2562
คุณสุมนา รุจิชาญสิริ

ทาไมราคาหุ้นของธนาคารจึงไม่มีการเคลื่อนไหว

(ผู้ถือหุ้น)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

กล่าวชี้แจงดังนี้
ราคาหุ้นของธนาคารมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง เนื่องจากธนาคารเป็นบริษัทจดทะเบียนและมีสถานะ
เป็นรัฐวิสาหกิจ เมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ราคาหุ้นของธนาคารจะมีการเติบโตตามคุณภาพ
โดยเน้น Fundamental และมีการเคลื่อนไหวของราคาต่ากว่าคู่เทียบ แต่อย่างไรก็ตามธุรกิ จสถาบัน
การเงินทั้งระบบ มีการ Disrupt จากกระแสของ Digital อย่างรุนแรง ประกอบกับในสถานการณ์ปัจจุบัน
ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้ธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ
ต้องปรับตัวอีกครั้ง สาหรับธนาคารได้มีการเตรียมความพร้อมโดยจะเห็นได้จากฐานเงินกองทุนของ
ธนาคารที่ได้มีการเติบโตต่อ เนื่อ งอย่างมั่นคง ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะเป็น Fundamental ให้
ทิศทางราคาหุ้นในอนาคตภายหลังผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ ปรับตามกลุ่มธุรกิจสถาบันการเงิน โดยการ
เคลื่อนไหวของราคาหุ้นยังคงต้องพิจารณาสถานะของธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจประกอบด้วย

คุณศิริพร ขัตตพงษ์

ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562

คุณวิจิตรา เกื้อกูลวงศ์
(ผู้ถือหุ้น)
คุณอุสาห์ จันทร์งาม

ค่าตอบแทนกรรมการเมื่อเทียบกับรัฐวิสาหกิจอื่นค่าตอบแทนกรรมการของธนาคารมีค่าตอบแทน

(ผู้ถือหุ้น)

กรรมการที่สูงกว่า

คุณศักย อิสระพงศ์

ธนาคารมีหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างไร

(ผู้ถือหุ้น)
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เลขานุการคณะกรรมการ

กล่าวชี้แจงสรุปดังนี้

สรรหาและกาหนด

1. ค่าตอบกรรมการจะประกอบด้วยค่าตอบแทนในส่วนต่าง ๆ ซึ่งในปี 2563 ค่าตอบแทนที่ปรับเพิ่ม

ค่าตอบแทน

จะเป็ นค่ าตอบแทนรายเดื อ น และค่ าเบี้ ยประชุ ม และยกเลิ กในส่ วนของค่ าตอบแทนประจ า
ตาแหน่ง ซึ่งได้นาค่าตอบแทนส่วนดังกล่าวจัดสรรเพิ่มเติมในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือน และ
ค่าเบี้ยประชุม
2. การกาหนดค่าตอบแทนกรรรมการ ทางธนาคารได้พิจารณาหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี
โดยมีการเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการของกลุ่มธุร กิจสถาบันการเงินขนาดใหญ่ ที่เ ป็น
ธนาคารคู่เทียบ มากาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทน
กรรมการของธนาคารจะต่ากว่าธนาคารคู่เทียบ

คุณวิจารณ์ จงภักดี

ธนาคารมีกาหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการธนาคารถือหุ้นของธนาคารหรือไม่

(ผู้ถือหุ้น)

เลขานุการคณะกรรมการ

กล่าวชี้แจงดังนี้

สรรหาและกาหนด

ปัจจุบันไม่มีกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ที่กาหนดให้กรรมการธนาคารต้องถือหุ้นของธนาคาร

ค่าตอบแทน
คุณวีรยุทธ ธงถาวรสุวรรณ ธนาคารมีแนวทางในการปรับปรุง Application Krungthai Next เนื่องจากระบบมีการขัดข้องบ่อย
(ผู้ถือหุ้น)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

กล่าวชี้แจงดังนี้
จากการที่ธ นาคารได้มีก ารพัฒ นา บูร ณาการ คุณ ภาพ การให้บ ริก าร และเสถีย รภาพของระบบ
ให้ม ีค วามสมบูร ณ์ รวมถึง ธนาคารได้ใ ห้ค วามส าคัญ ในการพัฒ นา Digital Mobile Banking
อย่างต่อ เนื่อ ง ส่งผลให้ร ะบบของธนาคารมีพัฒนาการขึ้ นอย่างชัดเจน โดยเมื่อ เทียบตัวเลขสถิติ
ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เพิ่งมีการประกาศสู่สาธารณชนล่าสุด พบว่าจานวนการขัดข้องของ
ระบบเทคโนโลยีที่กระทบต่อการให้บริการผ่า นช่อ งทางสาคัญของธนาคารกรุงไทยในไตรมาสที่ 1
ปี 2563 มีการขัดข้อ งของช่อ งทาง Mobile Banking เพียง 1 ครั้ง เมื่อ เทียบกับข้อ มูลของธนาคาร
ในไตรมาส 2 ปี 2562 ที่มีการขัดข้องของช่องทาง Mobile Banking 7 ครั้ง ระบบ Internet Banking
2 ครั้ง ระบบ ATM 1 ครั้ง และสาขา 1 ครั้ง และที่สาคัญ ที่สุดเมื่อ เปรีย บเทียบข้อ มูลไตรมาสที่ 1
ปี 2563 กับ ธนาคารพาณิช ย์ข นาดใหญ่ ระบบของธนาคารมีการขัด ข้อ งต่าที่สุดในระบบ และใน
เดือนสิงหาคม 2563 ธนาคารจะมีการเปิดให้บริการ New NEXT- New Krungthai Next จึงขอเชิญ
ผู้ถือหุ้นเตรียมดาวน์โหลดและใช้บริการด้วย

คุณสมบัติ ห.เพียรเจริญ

การให้สินเชื่อแก่บริษัทสายการบินแห่งหนึ่ง มีผลต่อการดาเนินธุรกิจของธนาคารหรือไม่ และธนาคารมี

(ผู้ถือหุ้น)

แนวทางในบริหารจัดการอย่างไร
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คุณวันชัย สุวรรณเขมฤทธิ์ ขอสอบถามดังนี้
(ผู้ถือหุ้น)

1. การให้สินเชื่อแก่บริษัทสายการบินแห่งหนึ่ง ธนาคารมีการเตรียมการในการดาเนินการอย่างไร
2. ธนาคารมีหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อแก่บริษัทสายการบินแห่งหนึ่งอย่างไร และคาดว่าจะได้รับเงินคืน
หรือไม่

คุณทวีชัย อนันทวานิชชยา ขอสอบถามดังนี้
(ผู้รับมอบฉันทะ)

1. ขอทราบภาระหนี้ของบริษัทสายการบินแห่งหนึ่ง
2. ธนาคารมีการเตรียมการและดาเนินการอย่างไร และจะมีผลกระทบต่อเงินกองทุนของธนาคารหรือไม่
3. ธนาคารจะมีการให้สินเชื่อเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้บริหารสายงานธุรกิจ

กล่าวชี้แจงดังนี้

ขนาดใหญ่ 2

ภาระหนี้ของลูกหนี้ ธนาคารไม่สามารถเปิดเผยข้อ มูลได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลลูกค้า อย่างไรก็ตาม
ธนาคารได้ด าเนิ น การอย่ างดี ที่ สุดเพื่อ ลดความสูญ เสี ยของธนาคารโดยมีก ารตั้งส าร องภาระหนี้
ดังกล่าวแล้ว สาหรับการให้สินเชื่อจะต้องมีการพิ จารณาและดูแผนฟื้นฟูกิจการก่อน ซึ่งจะต้องเป็นไป
ตามขั้นตอนของกฎหมาย

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กล่าวชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้
ในส่ ว นของการพิ จ ารณาการให้ สิ น เชื่ อ จะเป็ น ลั ก ษณะการให้ สิ น เชื่ อ ระยะสั้ น มี ลั ก ษณะเงิ น ทุ น
หมุนเวียน โดยไม่ได้มีการให้สินเชื่อระยะยาวในลักษณะการลงทุน ซึ่งธนาคารมองว่าธุรกิจการบินและ
ท่องเที่ยวยังคงมีความเป็นไปได้ จึงได้มีความระมัดระวังโดยการให้สินเชื่อระยะสั้น และจากที่ผ่านมา
ในเรื่ อ งของเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นก็ มี ก ารช าระหนี้ ต ามปกติ จนเกิ ด สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้ต้องมีการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งทางธนาคารจะได้มีการติดตามและ
ประสานงานกั บ บริ ษั ท อย่ า งใกล้ ชิ ด และด าเนิ น การตามกระบวนการตามกฎหมาย เพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน์ของธนาคาร

คุณสุรศักดิ์ ร่มรื่น

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ธนาคารแห่งประเทศไทยมีนโยบายผ่อนปรน

(ผู้ถือหุ้น)

ช่วยเหลือลูกค้าในการผ่อนชาระหนี้ แต่บางสาขาของธนาคารมีการเร่งดาเนินการส่งฟ้องบังคับคดี
ลูกค้า

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กล่าวชี้แจงดังนี้
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบวิสาหกิจ ลูกหนี้รายย่อย ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งธนาคารได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
แต่สาหรับกรณีการฟ้องร้องอาจเป็นกระบวนการของลูกหนี้ที่เกิดก่อนเหตุการณ์การแพร่ร ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รองประธานกรรมการ

กล่าวชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้
มาตรการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาก็เป็นมาตรการรวม แต่ในขณะเดียวกันทางธนาคาร
พาณิชย์ต่าง ๆ จะต้องพิจารณาว่าเป็นเรื่องของ Solvency คือการดาเนินธุรกิจของลูกค้า หรือเป็นเรื่อง
ของสภาพคล่อ งในการดาเนินธุรกิจ ถ้าเป็นกรณีข องสภาพคล่องในการดาเนินธุรกิจ ธนาคารต้อง
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ดาเนินการช่วยเหลือเพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ แต่หากเป็น Solvency ซึ่งธุรกิจไม่สามารถ
ดาเนินการต่อไปได้ การให้ความช่วยเหลืออาจเป็นการสร้างความเสียหายให้กับธนาคาร ซึ่งธนาคาร
ต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกันการผ่อนปรนมากเกินเหตุ อาจก่อให้เกิด Moral Hazard
เช่นในอดีตที่ผ่านมา คือลูกหนี้ที่ดีก็จะเกิดความรู้สึกว่า หากไม่ชาระหนี้ก็จะได้รับความช่วยเหลือ เช่น
การลดอัตราดอกเบี้ย การลดการชาระเงินต้น การขยายระยะเวลาการชาระหนี้ เป็นต้น ซึ่ง Moral
Hazard เป็ น เรื่ อ งที่ ท างการให้ ค วามส าคั ญ มาก เช่ น เดี ย วกั บ ธนาคารที่ ไ ม่ต้ อ งการให้ เ กิ ด Moral
Hazard ในระบบสถาบันการเงิน ดังนั้น ในการดาเนินการธนาคารต้องมีเกณฑ์ต่าง ๆ ในการพิจารณา
เป็นจานวนมาก เพื่อป้องกันไม่เกิด Moral Hazard
คุณวรรณดี แก้วมีศรี

กล่าวชมเชยผลการดาเนินงานของธนาคาร และขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน

คุณศักดา พงษ์พัฒน์
(ผู้ถือหุ้น)
คาถามที่ผู้ถือหุ้นได้เขียนข้อคาถามฝากไว้
คุณรัฐภูมิ สุชาติเวชภูมิ

ขอสอบถามดังนี้

(ผู้ถือหุ้น)

1. ธนาคารได้รับค่าตอบแทนจากโครงการที่ธนาคารจัดทาร่วมกับภาครัฐเท่าใด
2. ธนาคารมีการบริหารจัดการข้อมูลที่ได้รับจากโครงการที่จัดทาร่วมกับภาครัฐอย่างไร
3. การที่ธนาคารปิดสาขา ทาให้ธนาคารสูญเสียรายได้และลูกค้าให้กับธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ ธนาคาร
มีแนวทางในการดาเนินการอย่างไร

ผู้บริหารสายงาน

กล่าวชี้แจงสรุป ดังนี้

Digital Solutions

1. เนื่ อ งด้ ว ยภาครั ฐ ถื อ เป็ น ลู ก ค้ า รายใหญ่ ข องธนาคาร โดยจากงบการเงิ น เฉพาะธนาคาร
ปี 2562 ภาครัฐและหน่วยงานรัฐต่าง ๆ มีสัดส่วนปริมาณเงินฝากและสินเชื่อกับธนาคารในสัดส่วน
ที่สูงถึงร้อยละ 35 และ 9 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับภาพรวมธนาคาร ดังนั้น การเข้าดาเนินโครงการ
ให้แก่ภาครัฐ จึงถือเป็นการต่อยอดบริการและตอกย้าความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่ให้แน่นแฟ้น
มากยิ่งขึ้น สร้าง Customers Engagement และรักษาฐานเงินฝากของลูกค้าภาครัฐไว้กับธนาคาร
นอกจากนี้ การที่ ธ นาคารเข้ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการช่ ว ยภาครัฐ แก้ ไ ขปั ญ หา และ/หรื อ เยี ย วยา
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงการร่วมพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ทางานของภาครัฐ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้นั้น เป็นการดาเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ข องธนาคารที่ ได้ ก าหนดไว้ใ นการขยายระบบนิเ วศน์ ที่เ กี่ย วเนื่อ งกั บ การ
ดาเนินงานของภาครัฐที่เป็นหนึ่ง ใน 5 ระบบนิเวศน์ที่ธนาคารมุ่งเน้น โดยได้มีการดึงลูกค้าทั้งใน
ปัจจุบันและผู้ที่มีศักยภาพเข้ามาใน Platform ของธนาคาร ซึ่งถือได้ว่าเป็นการวางรากฐานไปสู่การ
ต่อยอดธุรกิจจากลูกค้าไปสู่คู่ค้าของลูกค้าธนาคารตามยุทธศาสตร์ X2G2X ต่อไป นอกจากนี้การ
ดาเนินโครงการต่าง ๆ ยังส่งผลช่วยในเรื่องภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร และเสริมสร้างความมั่นใจ
ของลูกค้าและบุคคลภายนอกต่อเสถียรภาพและระบบงานของธนาคารอีกด้วย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 28 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

หน้า 43/49

2. การดาเนินโครงการตามมาตรการของภาครัฐ มีการกาหนดหน้าที่ความรั บผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้การดาเนินโครงการนั้น ๆ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยธนาคารจะทาหน้าที่เป็น
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) ซึ่งจะต้องมีการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้คาสั่งการ หรือการมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคล (Data Controller) และได้มีการดาเนินการขอความยินยอม (Consent) จากผู้เข้าร่วม
โครงการ เพื่อนาข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ มาใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวเหล่านั้น
เท่านั้น
ผู้บริหารสายงานเครือข่าย
ธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย

3. กล่าวชี้แจงว่า ธนาคารมีการปิดควบรวมและปรับรูปแบบสาขา เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป จากข้อมูลสถิติการใช้บริการของลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ พบว่า ลูกค้ามี
การใช้บริการผ่านช่องทางสาขาลดลง และมีการใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และ Mobile
Banking กล่าวคือ Krungthai NEXT มากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ โดยการพิจารณาปรับจานวนและ
รูปแบบของสาขา ธนาคารได้มีการคานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการกระจายตัว
ของสาขา พื้นที่ทับซ้อน โอกาสทางธุรกิจของพื้นที่นั้น ๆ ผลิตผล (Productivity) ของพนักงานใน
แต่ละสาขา พฤติกรรมของลูกค้าในการย้ายไปใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น รวมถึงข้อมูล
ต้นทุนของสาขาเชิงกายภาพและสาขาประเภทดิจิทัล โดยในช่วงที่ผ่านมาธนาคารได้ดาเนินการ
ปรับรูปแบบของสาขาให้เหมาะสม มีการปรับรูปแบบบางสาขาให้เ ป็นสาขาประเภทดิจิ ทั ล ให้
สอดคล้องกับรูปแบบและพฤติกรรมของลูกค้าในพื้นที่นั้น ๆ และยังได้ดาเนินการยกระดับช่องทาง
บริ ก ารให้ เ ป็ น ลั ก ษณะ Omni-Channel ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ธ นาคาประหยั ด ต้ น ทุ น จากการมี ส าขา
เชิงกายภาพที่มีผู้ใช้บริการน้อยไม่คุ้มทุน นอกจากนี้ การปิดสาขาของธนาคารได้มีกลยุทธ์ในการ
รักษาฐานลูกค้า โดยก่อนการปิดควบรวมสาขาธนาคารมีการสื่อสารให้ลูกค้ารับทราบก่อนล่วงหน้า
ผ่า นช่อ งทางต่า ง ๆ อย่า งครอบคลุม ลูก ค้า สามารถแจ้ง ขอโอนย้า ยบัญ ชีไ ปใช้บ ริก ารที่สาขา
ปลายทางที่ลูกค้ามีความสะดวกไปใช้บริการได้ นอกจากนี้ จะมีพนักงานที่ดูแลลูกค้าอานวยความ
สะดวกและมีการส่งต่อการดูแลลูกค้าที่ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และภายหลังการปิดควบรวมสาขา
ธนาคารได้มีการติดตามและประเมินผลพบว่า ธนาคารสามารถรักษาฐานลูกค้าได้เป็นอย่างดี
เมื่อมีการปรับลดจานวนสาขาให้เหมาะสมกับบริบท สภาวะ และพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไปแล้ว
ธนาคารก็ไ ด้มีก ารดาเนิน โครงการ Workforce Rationalization ควบคู่กัน ซึ่ง เป็น โครงการที่
วิเคราะห์ผลิตผล (Productivity) ของพนักงาน การจัดคนให้เหมาะกับ ทัก ษะและตาแหน่ง งาน
รวมถึงได้สร้ างต าแหน่ง งานใหม่ และปรับโมเดลทางธุร กิ จ เพื่อ รองรับการแข่งขั น ทาง Future
Banking ไม่ว่าจะเป็นตาแหน่ง Customer Relationship Management หรือ Financial Planner ที่
จะทาหน้าที่ออกหาลูกค้าเพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละกลุ่ม ซึ่งทั้งหมด
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลการดาเนินงานของธนาคารให้ดีขึ้น ถึงแม้ว่าธนาคารมีการลดจานวน
สาขาลง แต่ธ นาคารก็ไ ด้พ ัฒ นาการการให้บ ริก ารผ่า นช่อ งทางธนาคารอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ และ
Krungthai NEXT ให้มีธุร กรรมที่หลากหลาย ตอบโจทย์ลูกค้ าได้อ ย่ างครอบคลุม เพื่อ ให้ลูก ค้ า
สามารถเข้าถึงธุรกรรมของธนาคารได้สะดวก, ง่ายขึ้น และรู้สึกว่ามีธนาคารอยู่เคียงข้างในทุกที่
และทุกเวลา
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คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์

ขอสอบถามดังนี้

(ผู้ถือหุ้น)

1. บริษัทย่อยของธนาคารมีค่าสอบบัญชีเป็นจานวนเงินเท่าใด
2. ขอทราบวิธีการพิจารณาการคัดเลือกผู้สอบบัญชี
3. กรณี Wirecard มีผลต่อการพิจารณาผู้สอบบัญชีหรือไม่

สหกรณ์ออมทรัพย์

การพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี ธนาคารมีการเปรียบเทียบผู้สอบบัญชีรายอื่นหรือไม่

กรมป่าไม้จากัด
(ผู้ถือหุ้น)
ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน กล่าวชี้แจงสรุปได้ ดังนี้
1. ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยของธนาคารทั้งหมด เป็นเงินรวมประมาณ 5.5 ล้านบาท
2. ธนาคารได้มีการดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยได้เชิญบริษัทผู้สอบบัญชี
รายใหญ่ระดับโลก จานวน 4 รายเข้าร่วมการเสนอราคา
3. บริษัท สานักงานอีวาย จากัด (EY) ได้มีหนังสือแจ้งแก่ธนาคารว่า กรณี EY ประเทศเยอรมนีถูก
ฟ้ อ งร้ อ งในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ Wirecard นั้ น ไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ EY ประเทศไทยแต่ อ ย่ า งใด
เนื่อ งจากสาขาของ EY ที่มีอ ยู่ทั่วโลกในทางกฎหมายเป็น นิติบุ คคลอิสระแยกจากกัน ทั้งนี้ EY
ประเทศไทย ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด
คุณวิจารณ์ จงภักดี

ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

(ผู้ถือหุ้น)

1. เสนอให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลดสัดส่วนการถือหุ้นของธนาคาร
2. ควรให้ผู้ถือหุ้นสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมได้

คุณเอื้ออารีย์ วุฒิวัฒน์

ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

(ผู้ถือหุ้น)

1. เสนอให้ธนาคารจัดสถานที่ในการประชุมสามัญฯ ในรูปแบบ One Stop Service
2. ควรจัดโต๊ะสาหรับการเขียนแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และผู้ถือหุ้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนเสียง และ

ปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา 14.30 น.
ประธานที่ประชุม
(นายประสงค์ พูนธเนศ)

เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวสินีนาฏ ดาริห์อนันต์)
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แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 28 (ปี 2564)
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชรู ี คอลเล็คชัน่ โฮเทล

 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล
เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.30 น.
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ณ ห้องแอทธินี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2650-8800
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การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
สาหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 28 (ปี 2564)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบียนหลั กทรัพย์
ได้พัฒนาระบบการจัดส่งเอกสารการประชุมและรายงานประจาปีในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหั สคิวอาร์ (QR Code)
แทนรูป แบบเอกสารกระดาษ เพื่อ ให้เกิดประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้น โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมู ลผ่าน
รหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามขั้นตอนต่อไปนี้
การใช้งานผ่านระบบ Android และ ระบบ IOS ต้องดาวน์โหลด แอพพลิเคชัน สแกน QR Code ก่อน เพื่อเตรียมใช้งาน
สาหรับระบบปฏิบัติการ iOS
1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบนให้กดดูทขี่ ้อความนั้น เพื่อดูเอกสารประกอบการประชุม
หมายเหตุ : กรณี ที่ ไม่ มี ข้ อ ความ (Notification) บนโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิ เ คชัน
(Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น
สาหรับระบบปฏิบัติการ Android
1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 เลือก QR Code
 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูเอกสารประกอบการประชุม
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รหัสคิวอาร์ (QR CODE)
สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2563 สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจาปี 2563
และรายงานความยั่งยืนประจาปี 2563 ในรูปแบบดิจิทัล

QR CODE
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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 28 (ปี 2564)
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รับรองสิทธิของบุคคลในประเทศไทยที่จะได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บมจ.ธนาคารกรุงไทย (“ธนาคาร”) จึงมีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลที่จาเป็น รวมถึงแจ้งสิทธิแก่ท่านเมื่อ
ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ธนาคาร
ฐานการประมวลผลตามสัญญา (Contract)
เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 28 (ปี 2564) (“ประชุมสามัญฯ”) ท่านจาเป็นต้อง
ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จาเป็นเพื่อที่ธนาคารจะได้ประมวลผลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญฯ ของท่าน
และเพื่อแจ้งรายละเอียดและการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญฯ จึงเป็นฐานสัญญาตามมาตรา 24 (3)
ฐานการประมวลผลตามความยินยอม (Consent)
ธนาคารไม่ได้ขอความยินยอมท่านเพื่อการประมวลผลข้อมูลที่ไม่จาเป็นต่อการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญฯ ของท่าน
ฐานการประมวลผลตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)
ธนาคารจะจัดให้มีการบันทึกภาพนิ่งและอาจรวมถึงภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศของงานประชุมสามัญฯ และภาพนิ่ง
รวมถึงภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญฯ เพื่อใช้ในการทางานรายงานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของธนาคาร
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของงานอาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญฯ แต่จะไม่มีการระบุรายละเอียด
ตัวบุคคลที่เข้ามาร่วมประชุมสามัญฯ ทั้งนี้ หากท่านพบว่ามีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่าน ท่านสามารถขอให้ธนาคาร
ระงับไม่เผยแพร่ภาพในส่วนของท่านได้
นอกจากนี้ ธนาคารอาจดาเนินการวิจัยข้อมูลของท่านโดยธนาคารเองหรือโดยบุคคลภายนอก เพื่อที่จะสามารถระบุ
ตัวบุคคลขององค์กรหรือหน่วยงานที่อาจให้ความสนใจที่จะได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับงานประชุม สามัญฯ หรือบริการอื่น ๆ ใน
อนาคตของธนาคาร โดยไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงานประชุมสามัญฯ ดังกล่าว
การประมวลผลข้อมูลและสื่อสารกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีนี้เป็นไปตามฐานการประมวลผลตามประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 24 (5) โดยในการประมวลผลตามฐานนี้ ธนาคารจะได้พิจารณาดังต่อไปนี้
-

ปริมาณการประมวลผลข้อมูลเป็นไปเท่าที่จาเป็น
ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประมวลผลเป็นข้อมูลที่เผยแพร่สาธารณะและไม่ใช่ข้อมูลอ่อนไหว
มีความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่า
ไม่มีทางเลือกอื่นที่จะสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
มีช่องทางให้เลือกไม่รับข้อมูลหรือการสื่อสารได้ง่าย

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้กับ ธนาคารสาหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญฯ จะถูกใช้ในวัตถุประสงค์
ที่จะให้บริการและปรับปรุงบริการเท่านั้น ข้อมูลบางอย่าง เช่น ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ อาจถูกประมวลผลเป็นข้อมูลรวมโดย
วิธีการทีท่ าให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และสถิติ
ธนาคารอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ ละเอียดอ่อนของท่านตามที่ ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ
ที่ปรากฏในบัตรประชาชน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่าน โดยธนาคารจะไม่นาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
และจะทยอยทาลายเอกสาร ลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านหรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ต่อไป
กรณีผู้เข้าร่วมประชุมสามัญฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมสามัญฯ แทนผู้มอบฉันทะ หากผู้รับมอบฉันทะ
ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะแก่ธนาคาร ผู้รับมอบฉันทะรับรองว่า
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(1) ผู้รับมอบฉันทะได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะที่ผู้รับมอบ
ฉันทะได้ให้แก่ธนาคาร และจะแจ้งธนาคารหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะที่ได้
ให้ไว้ (หากมี)
(2) ผู้รับมอบฉันทะได้รับความยินยอมหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสาหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
(3) ผูร้ ับมอบฉันทะได้แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารที่เกี่ยวข้องแก่ผู้มอบฉันทะแล้ว
(4) ผู้รับมอบฉันทะรับรองว่า ธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารดาเนินงานตามที่จาเป็นและสมเหตุสมผลด้วยวิธีการทางเทคนิคและวิธีการทางานของหน่วยงานเพื่อคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ธนาคารใช้ผู้ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดาเนินงานของธนาคาร ธนาคารจะทาให้
แน่ใจว่ามีข้อตกลงที่กาหนดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
ธนาคารจะไม่จาหน่ายหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่ากรณีใด และจะไม่โอนข้อมูลของท่านไปยังบุคคลอื่นที่
ไม่ใช่ผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารที่มีข้อตกลงร่วมกันตามคาสั่งของธนาคาร และธนาคารจะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านออกนอกประเทศ
การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ตามหลักการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จาเป็น ธนาคารจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่
จาเป็นตามวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลตามกฎหมายดังต่อไป
- ฐานประมวลผลข้อมูลตามสัญญาฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นระยะเวลา 1 ปี
- ในกรณีที่พ้นระยะเวลาจัดเก็บ ธนาคารจะลบหรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ รวมถึง
- สิทธิที่จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวม, วิธีการจัดเก็บรวบรวม, บุคคลที่จะได้รับข้อมูล, เหตุผลและ
ระยะเวลาที่จัดเก็บ
- สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มีความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
- สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บตามนโยบายนี้
- สิทธิในการระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคล
วิธีติดต่อธนาคาร
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคาร ท่านสามารถติดต่อ
ธนาคารหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารได้ตามรายละเอียดดังนี้
(1) บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Call Center 02-111-1111
https://krungthai.com
(2) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Email : dpo.official@krungthai.com
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 28 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

