ที่ ธกท.สกธ. 668/2559
วันที่

23 มีนาคม 2559

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เรื่อง

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 6/2559 (926) เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559
ไดมีมติแจงเพื่อทราบ ดังนี้
1. แตงตั้งนายดิสทัต โหตระกิตย กรรมการอิสระ ดํารงตําแหนงประธานกรรมการอิสระ และนายสมชัย
บุญนําศิริ กรรมการธนาคาร ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการอิสระ จะประกอบดวย
1) นายดิสทัต โหตระกิตย

ประธานกรรมการอิสระ

2) ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ

กรรมการอิสระ

3) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

กรรมการอิสระ

4) พลโท เทียนชัย รับพร

กรรมการอิสระ

5) นายสมชัย บุญนําศิริ

กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ มีผลตัง้ แตวันที่ 23 มีนาคม 2559 เปนตนไป
2. คณะกรรมการธนาคารมีมติใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับ
ป 2558 ใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิและผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 0.9145 และ 0.76 บาท ตามลําดับ โดยธนาคาร
จะกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการรับเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 และใหรวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนในวันศุกรที่ 13 พฤษภาคม 2559 และจายเงินปนผลในวันศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2559
3. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 23 (ป 2559) ในวันศุกรที่ 29 เมษายน 2559 เวลา
14.00 น. ณ หองแอทธินี คริสตัลฮอลล ชั้น 3 โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังตอไปนี้
ทะเบียนเลขที่ 0107537000882 35 ถนนสุขมุ วิท กรุงเทพฯ 10110 ตู ปณ.44 ศป. กท.10000 โทร. 0-2255-2222 www.ktb.co.th
Registration No. 0107537000882 35 Sukhumvit Rd., Bangkok 10110 Thailand PO Box 44 BMC.10000 Tel +66 (0) 2255-2222 www.ktb.co.th
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1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 22 เมื่อวันศุกรที่
10 เมษายน 2558
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรรับรองรายงานการประชุมซึ่งไดบันทึกถูกตอง
ตามความเปนจริง
2) รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรรับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ
โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดตางๆ ในรายงานประจําปและสรุปขอมูลทางการเงิน
3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผานการรับรอง
จากผูสอบบัญชีแลว
4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2558 และการจายเงินปนผล
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวาที่ประชุมผูถือหุน ควรอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2558
และการจายเงินปนผล ดังนี้
กําไรสุทธิ
เปน เงินปนผลหุนบุริมสิทธิ (หุนละ 0.9145 บาท)
เปน เงินปนผลหุนสามัญ (หุนละ 0.76 บาท)

26,473.75 ลานบาท
5.03 ลานบาท
10,621.81 ลานบาท

(เงินปนผลตอกําไรสุทธิคิดเปนรอยละ 40.14)
ปจจุบันธนาคารมีสํารองตามกฎหมายครบถวนตามที่กฎหมายและขอบังคับของธนาคารกําหนดแลว
จึงไมตองจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
โดยเงินปนผลดังกลาวจายจากกําไรสะสมที่เสียภาษีในอัตรารอยละ 30 ซึ่งผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา
สามารถขอเครดิตภาษีเงินปนผลคืนไดในอัตราเทากับ 3/7 ของเงินปนผลที่ไดรับ ซึ่งธนาคารจะกําหนด
รายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการรับเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 และใหรวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันศุกรที่ 13 พฤษภาคม 2559 รวมทั้งกําหนด
จายเงินปนผลในวันศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2559
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5) พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดคํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ
ในการใหการสนับสนุน สงเสริม ใหนโยบาย แกปญหา และตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
เพื่อใหบรรลุเปาหมายและทิศทางธุรกิจของธนาคาร ซึ่งคาตอบแทนกรรมการมีหลักเกณฑและ
อัตราการจายคาตอบแทนเทียบเคียงไดกับบริษัทจดทะเบียนและธนาคารพาณิชยที่อยูในระดับ
เดียวกัน ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลว ดังนี้
5.1) คาตอบแทนกรรมการประจําป 2559
คาตอบแทนกรรมการประจําป 2559 ใหมีหลักเกณฑและอัตราการจายคาตอบแทนกรรมการ
เชนเดียวกับป 2558 โดยมีรายละเอียด ไดแก
รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ
1) คาตอบแทนในฐานะกรรมการจายใหกับกรรมการในอัตรา
2) คาตอบแทนประจําตําแหนงจายใหกับกรรมการที่ดํารง
ตําแหนงดังนี้
- ประธานกรรมการธนาคาร
- รองประธานกรรมการธนาคาร
- ประธานกรรมการชุดยอยตางๆ เชน
ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการกํากับการปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ และ
ประธานกรรมการในคณะอื่นที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดใหมีหรือควรมี หรือคณะกรรมการธนาคารเห็นวามี
ความจําเปน
3) คาเบี้ยประชุมจายใหกับกรรมการที่เขารวมประชุมใน
คณะกรรมการที่มีอยู และคณะอื่นทีธ่ นาคารแหงประเทศไทย
กําหนดใหมีหรือควรมี หรือคณะกรรมการธนาคารเห็นวามี
ความจําเปน

ป 2559
70,000.- บาท / เดือน

130,000.- บาท / เดือน
30,000.- บาท / เดือน
30,000.- บาท / เดือน

30,000.- บาท / ครั้ง

นอกจากคาตอบแทนดังกลาวขางตน เห็นควรจายคาตอบแทนใหแกกรรมการที่ดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ* โดยจายใหเฉพาะคาเบี้ยประชุม ในอัตรา 30,000.- บาท / ครั้ง
ที่เขารวมประชุม แตไมเกินเดือนละ 1 ครั้ง
หมายเหตุ * คณะกรรมการกิจการสัมพันธจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ.2543 ประกอบดวย
ผูแทนฝายนายจาง และผูแทนฝายลูกจางเปนคณะกรรมการ โดยใหกรรมการของรัฐวิสาหกิจคนหนึ่งมาเปนประธานกรรมการ
กิจการสัมพันธ
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5.2) เงินบําเหน็จกรรมการประจําป 2558
เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการจํานวน 41.65 ลานบาท เพื่อใหเหมาะสม
กับหนาที่ความรับผิดชอบและปริมาณงาน รวมทั้งสอดคลองกับอัตราการจายเงินปนผล
เชนเดียวกับบริษัทจดทะเบียนและธนาคารพาณิชยที่อยูในระดับเดียวกัน โดยการจัดสรร
เงินบําเหน็จใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
6) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแตงตั้งกรรมการอิสระ
ความเห็นคณะกรรมการ (ซึ่งไมรวมกรรมการผูที่มีสวนไดเสีย) ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
ครั้งที่ 23 (ป 2559) มีกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 4 คน ไดแก ดร.สมชัย สัจจพงษ
นายสุพันธุ มงคลสุธี นายดิสทัต โหตระกิตย และนายสมชัย บุญนําศิริ เห็นวาที่ประชุมผูถือหุน
ควรเลือกตั้ง ดร.สมชัย สัจจพงษ และนายสุพันธุ มงคลสุธี กลับเขาเปนกรรมการตออีกวาระหนึ่ง
และเลือกตั้ง นายดิสทัต โหตระกิตย และนายสมชัย บุญนําศิริ กลับเขาเปนกรรมการและกรรมการอิสระ
ตออีกวาระหนึ่ง โดยไดผานการพิจารณาของคณะกรรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลว
นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรแตงตั้ง นายธันวา เลาหศิริวงศ เปนกรรมการอิสระ
เนื่องจากบุคคลดังกลาวเปนบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ อันจะเปน
ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร และเปนผูที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง
และซื่อสัตยสุจริตเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุม
ผูถือหุน ซึ่งมีรายละเอียดในการเสนอเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแตงตั้ง
กรรมการอิสระดังนี้
6.1) เลือกตั้ง ดร.สมชัย สัจจพงษ เปนกรรมการ เนื่องจากปจจุบันเปนกรรมการ และทําหนาที่
ประธานกรรมการธนาคารซึ่งเปนผูนําองคกรในการกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินธุรกิจของ
ธนาคาร โดยไดนําความรู ความสามารถ และประสบการณ ในฐานะที่ปจจุบันดํารงตําแหนง
ปลัดกระทรวงการคลัง มาชวยในการบริหารจัดการองคกร ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
6.2) เลือกตั้ง นายสุพันธุ มงคลสุธี เปนกรรมการ เนื่องจากปจจุบันเปนกรรมการ ชวยดูแลการดําเนินธุรกิจ
ของธนาคารไดเปนอยางดี โดยไดนําความรู ความสามารถ และประสบการณ ในฐานะที่
ปจจุบันดํารงตําแหนงประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มาใชในการบริหารจัดการ
องคกร ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.3) เลือกตั้ง นายดิสทัต โหตระกิตย เปนกรรมการและกรรมการอิสระ เนื่องจากปจจุบันเปน
ประธานกรรมการอิสระ และทําหนาที่ดวยความเปนอิสระที่สมบูรณชวยดูแลการดําเนินธุรกิจ
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ของธนาคารไดเปนอยางดี โดยไดนําความรู ความสามารถ และประสบการณ ในฐานะที่
ปจจุบันดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา มาใชในการบริหารจัดการองคกร
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.4) เลือกตั้ง นายสมชัย บุญนําศิริ เปนกรรมการและกรรมการอิสระ เนื่องจากปจจุบันเปนกรรมการอิสระ
อยางไรก็ดี ในอดีตนายสมชัยฯ เคยดํารงตําแหนงประธานกรรมการ บมจ. ไทยฟูดส กรุป
ซึ่งมีความสัมพันธทางธุรกิจกับธนาคาร (ดานสินเชื่อและภาระผูกพัน) มูลคาเกินกวา 20 ลานบาท
โดยไดลาออกจากการเปนประธานกรรมการในบริษัทดังกลาว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558
และปจจุบันนายสมชัยฯ มิไดมีความเกี่ยวของกับบริษัทแตอยางใด ดังนั้น นายสมชัยฯ จึงสามารถ
เปนกรรมการอิสระของธนาคาร โดยไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็น
ที่เปนอิสระ ซึ่งที่ผานมา นายสมชัยฯ ไดทําหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
และความซื่อสัตยสุจริต รวมถึงไดใชความรู ความสามารถ และประสบการณ ดานการเงิน
บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร มาชวยในการบริหารจัดการองคกรของธนาคารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 4 คน ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) กระทรวงการคลัง
และธนาคารแหงประเทศไทยแลว
6.5) แตงตั้ง นายธันวา เลาหศิริวงศ เปนกรรมการอิสระ เนื่องจากปจจุบันเปนกรรมการ และมี
ความเหมาะสมที่จะเปนกรรมการอิสระ อยางไรก็ดี ปจจุบันนายธันวาฯ ดํารงตําแหนงกรรมการ
และกรรมการบริหาร บมจ. ทีโอที ซึ่งมีความสัมพันธทางธุรกิจกับธนาคาร (ดานสินเชื่อและ
ภาระผูกพัน) มูลคาเกินกวา 20 ลานบาท โดย บมจ. ทีโอที ถือเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่มี
วัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจเพื่อประโยชนของประเทศ จึงถือวา นายธันวาฯ ไมมีผลประโยชน
สวนตน แตเปนการดูแลผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ นอกจากนี้ นายธันวาฯ ยังดํารง
ตําแหนงกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีพีบีไอ ซึ่งมีความสัมพันธ
ทางธุรกิจกับธนาคาร (ดานสินเชื่อและภาระผูกพัน) มูลคาเกินกวา 20 ลานบาท อยางไรก็ตาม
นายธันวาฯ ไมไดเปนผูมีอํานาจลงลายมือชื่อของบริษัทรวมถึงไมมีผลประโยชนสวนตน
อีกทั้ง ธุรกรรมสินเชื่อและภาระผูกพันทั้งหมดไดมีการพิจารณาอนุมัติกอนที่นายธันวาฯ
จะดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร จึงถือไดวาความสัมพันธทางธุรกิจระหวางธนาคารกับ
บมจ. ทีพีบีไอ เปนการดําเนินธุรกิจตามปกติของธนาคาร ดังนั้น นายธันวาฯ จึงสามารถ
เปนกรรมการอิสระของธนาคาร โดยไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็น
ที่เปนอิสระ ซึ่งที่ผานมา นายธันวาฯ ไดทําหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และ
ความซื่อสัตยสุจริต รวมถึงไดใชความรู ความสามารถ และประสบการณ ดานบริหารธุรกิจ
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และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาชวยในการบริหารจัดการองคกรของธนาคารไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
7) พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรเลือกตั้งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปน
ผูสอบบัญชีของธนาคารประจําป 2559 เนื่องจากธนาคารเปนรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนหนวยรับตรวจ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.2542 โดยกําหนด
คาธรรมเนียมการสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจํางวดป 2559 ในอัตรา 6,230,000.00
บาท ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว ทั้งนี้ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
เปนผูสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทยอยมาโดยตลอด ซึ่งไมมีความสัมพันธ และไมมีสวนไดเสีย
กับธนาคาร/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และจัดทํา
งบการเงินไดตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด สําหรับบริษัทรวมซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจ จึงไมไดใช
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี
8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ทั้งนี้ ธนาคารกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 23 (ป 2559)
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันศุกรที่ 8 เมษายน 2559
โดยนายทะเบียนจะไดสงหนังสือเชิญประชุมใหผูถือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตอไป และธนาคารจะเผยแพรเอกสาร
ดังกลาวทางเว็บไซตของธนาคาร (www.ktb.co.th) ในวันจันทรที่ 28 มีนาคม 2559 ดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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