ที่ ธกท.สกธ. 692/2561
วันที่

16 มีนาคม 2561

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (เพิ่มเติม)

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ครัง้ ที่ 4/2561 (978) เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
ได้ มี ม ติ ใ ห้ เ สนอที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาระเบี ย บวาระการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี ครั ง้ ที่ 25
(ปี 2561) เพิ่มเติม ดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตังส
้ านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็ นผู้สอบ
บัญชีของธนาคาร ซึ่งมีฐานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ ตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่มี
ค่าสอบบัญชี ทังนี
้ ้ ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. 2561 (ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561) บัญญัติว่า “...ห้ ามมิให้
ผู้ว่าการหรื อเจ้ าหน้ าที่ที่ผ้ วู ่าการมอบหมายดาเนินการสอบบัญชีโดยมีการเรี ยกค่าใช้ จ่ายจากหน่วย
รับตรวจ อันเป็ นการขัดกันแห่งผลประโยชน์”
อย่างไรก็ตาม หากมีคา่ ใช้ จา่ ยอื่นที่นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี ที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สามารถเรี ยกเก็บได้ โดยไม่ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชี หรื อเป็ นการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม ตาม
มาตรา 32(3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
บัญ ญัติว่า “ให้ คณะกรรมการมี อ านาจออกระเบีย บ ประกาศ หรื อข้ อ บัง คับในเรื่ อ งดัง ต่อไปนี ้ ...
(3) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการปฏิบตั ิงานของสานักงาน...” ธนาคารจะได้ ดาเนินการชาระ
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ หรื อค่าธรรมเนียมดังกล่าว ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องต่อไป
ทังนี
้ ้ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคารและบริ ษัทย่อยมาโดยตลอด
ซึ่ง ไม่มีความสัม พันธ์ และไม่มี ส่วนได้ เสี ยกับธนาคาร /บริ ษัทย่อย /ผู้บริ หาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว สาหรับบริ ษัทร่วมซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจ จึงไม่ได้ ใช้ สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเป็ นผู้สอบบัญชี
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ธนาคารขอสรุปรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 25 (ปี 2561) เป็ น
ดังนี ้
1) รับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
โดยมีตวั เลขทางการเงินและรายละเอียดต่างๆ ในรายงานประจาปี และสรุปข้ อมูลทางการเงิน
2) พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 11 ธันวาคม 2260
ความเห็น คณะกรรมการ เห็น ว่า ที่ป ระชุม ผู้ถื อหุ้นควรอนุม ัติ ง บการเงิ น สาหรับปี สิ น้ สุด วัน ที่
31 ธันวาคม 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และ
การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
1) พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2260 และการจ่ ายเงินปั นผล
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2560
และการจ่ายเงินปั นผล ดังนี ้
กาไรสุทธิ
21,312.47 ล้ านบาท
เป็ น เงินปั นผลหุ้นบุริมสิทธิ (หุ้นละ 0.7645 บาท)
4.20 ล้ านบาท
เป็ น เงินปั นผลหุ้นสามัญ (หุ้นละ 0.61 บาท)
8,525.40 ล้ านบาท
คงเหลือกาไรยกไปงวดหน้ า
12,782.87 ล้ านบาท
(เงินปั นผลต่อกาไรสุทธิคดิ เป็ นร้ อยละ 40.02)
ปั จจุบนั ธนาคารมีทุนสารองตามข้ อบังคับและพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จากัด พ.ศ.2535
และที่แก้ ไขเพิ่มเติมครบถ้ วนแล้ ว จึงไม่ต้องจัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายแต่อย่างใด
โดยเงินปั นผลดังกล่าวจ่ายจากกาไรสะสมที่เสีย ภาษี ในอัตราร้ อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคล
ธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี เงินปั นผลคืนได้ ในอัตราเท่ากับ 23/77 ของเงินปั นผลที่ได้ รับ
ซึ่งธนาคารจะกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันอังคารที่
8 พฤษภาคม 2561 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561
4) พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการ
และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยได้ มีการเปรี ยบเทียบหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย
ค่าตอบแทน รวมถึงการคานึงถึงความเหมาะสมของภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ในการให้
นโยบาย แก้ ปัญหา และตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายและทิศทาง
ธุรกิจของธนาคาร ซึ่งได้ เทียบเคียงกับบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยได้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา
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และกาหนดค่าตอบแทนแล้ ว ซึ่งเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี
2561 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 ดังนี ้
4.1) ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย ดังนี ้
รายละเอียดค่ าตอบแทนกรรมการ
1) ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร
2) ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งจ่ายให้ กบั กรรมการที่ดารงตาแหน่ง ดังนี ้
- ประธานกรรมการธนาคาร
- รองประธานกรรมการธนาคาร
- ประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น
ประธานกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ประธานกรรมการกากับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
ประธานกรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการในคณะอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ มี
หรื อควรมี หรื อคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีความจาเป็ น
3) ค่าเบี ้ยประชุมจ่ายให้ กบั กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมใน
คณะกรรมการที่มีอยู่ และคณะอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ มี
หรื อควรมี หรื อคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีความจาเป็ น

ปี 2261
70,000.- บาท / เดือน
130,000.- บาท / เดือน
30,000.- บาท / เดือน
30,000.- บาท / เดือน

30,000.- บาท / เดือน

นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้ างต้ น เห็นควรจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการที่ดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ * โดยจ่ายให้ เฉพาะเบี ้ยประชุม ในอัตรา 30,000.- บาท
ต่อครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม แต่ไม่เกินเดือนละ 1 ครัง้
หมายเหตุ * คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ จดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ประกอบด้ วย
ผู้แทนฝ่ ายนายจ้ าง และผู้แทนฝ่ ายลูกจ้ างเป็ นคณะกรรมการ โดยให้ กรรมการของรัฐวิสาหกิจคนหนึ่งมาเป็ น
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์

ทังนี
้ ้ ที่ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั ธนาคารไม่มีการให้ สิทธิประโยชน์อื่นแก่ ผ้ ทู ี่ดารงตาแหน่ง
กรรมการธนาคาร
4.2) เงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2560
เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิเงินบาเหน็จกรรมการจานวน 33.43 ล้ านบาท เพื่อให้
เหมาะสมกับหน้ า ที่ค วามรับผิดชอบและปริ ม าณงาน รวมทั ้งสอดคล้ อ งกับ อัตราการ
จ่ายเงินปั นผลเช่นเดียวกับบริ ษัทจดทะเบียนและธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน
โดยการจัดสรรเงินบาเหน็จให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
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2) พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้ เสีย) ธนาคารได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของ
ธนาคารในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
ครัง้ ที่ 25 (ปี 2561) มีกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 4 คน ได้ แก่ นายไกรฤทธิ์
อุชกุ านนท์ชยั นายนนทิกร กาญจนะจิตรา นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค และนายธันวา เลาหศิริวงศ์
เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตัง้ นายไกรฤทธิ์ อุชกุ านนท์ชยั และนายปุณณิศร์ ศกุนตนาค
กลับเข้ าเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตังนายนนทิ
้
กร กาญจนะจิตรา และนายธันวา
เลาหศิริวงศ์ กลับเข้ าเป็ นกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง โดยได้ ผ่านการพิจารณา
กลัน่ กรองคุณสมบัติของผู้ที่ดารงตาแหน่งกรรมการตาม Skill Matrix ซึ่งสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์
ธนาคาร ที่ได้ มีการพิจารณาในด้ านต่างๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ ความ
เชี่ยวชาญ รวมถึงองค์ประกอบความรู้ความชานาญเฉพาะด้ านที่จาเป็ นในคณะกรรมการธนาคาร
ตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอย่างครบถ้ วนแล้ ว
และคณะกรรมการมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุ รกิจ อัน จะเป็ นประโยชน์ ต่อการ
ดาเนินธุรกิจของธนาคาร และเป็ นผู้ที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และ
ความซื่ อ สัต ย์ สุ จ ริ ต เป็ นไปตามกฎหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อบัง คับ ของธนาคาร และมติ
คณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ซึ่ง มีรายละเอี ยดในการเสนอเลื อกตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี ้
5.1) เลือกตัง้ นายไกรฤทธิ์ อุชกุ านนท์ชยั เป็ นกรรมการ เนื่องจากปั จจุบนั เป็ นกรรมการอยู่เดิม
โดยดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริ หาร และประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ยง มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และ
งบประมาณประจาปี ของธนาคาร มีส่วนร่วมในการพิจารณากลัน่ กรองหรื ออนุมตั ิสินเชื่อ
ปรับปรุ งหนี ้ ตัดหนี ้สูญ การกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ยง รวมถึงการดูแลให้
ธนาคารและบริ ษัทในกลุ่ม ธุรกิ จทางการเงิ นดาเนินการตามนโยบายและแนวทางการ
บริ หารความเสี่ยงที่ธนาคารและหน่วยงานกากับกาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับ
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคาร รวมทัง้ ได้ น าความรู้ และความช านาญทางด้ า นการ
บริ หารธุรกิจ บริ หารความเสี่ ยง กฎหมาย การเงิน การตลาด การบัญชี การทรัพยากร
บุคคลและเทคโนโลยี ช่วยในการกาหนดนโยบายตลอดจนการให้ คาแนะนาแก่ฝ่ายจัดการ
นาไปใช้ บริหารจัดการการดาเนินงานของธนาคารได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ซึง่ เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของธนาคาร
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5.2) เลือกตัง้ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เป็ นกรรมการและกรรมการอิสระ เนื่องจากปั จจุบนั
เป็ นกรรมการและกรรมการอิสระอยู่เดิม โดยคณะกรรมการได้ พิจ ารณาแล้ วว่า เป็ น
กรรมการอิสระที่ทาหน้ าที่ได้ อย่างสมบูรณ์สามารถให้ ความคิดเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ยังดารงตาแหน่งประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่า ตอบแทน และกรรมการบรรษัท ภิบ าลและความรับผิดชอบต่อ สัง คม
มีความรู้ และความชานาญทางด้ านการบริ หารธุรกิจ กฎหมาย และการทรัพยากรบุคคล
มีส่วนร่ วมที่สาคัญในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
ธนาคารและผู้บริ หารระดับสูง การกาหนดนโยบายค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์ตา่ งๆ
ของกรรมการธนาคาร ผู้บริ หารระดับสูง และผู้มีอานาจในการจัดการของธนาคาร ที่มี
ความเหมาะสมและเป็ นธรรม สอดคล้ องกับหน้ าที่ความรับผิดชอบ มีส่วนสาคัญในการ
มอบนโยบายในการดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนการให้ คาแนะนาส่งเสริ มโครงการที่สาคัญต่างๆ ของธนาคาร ซึ่ง
เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของธนาคาร
5.3) เลือกตัง้ นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค เป็ นกรรมการ เนื่องจากเป็ นกรรมการอยู่เดิม นอกจากนี ้ยัง
ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีส่วนร่วมในการพิจารณา
กลัน่ กรองแผนธุรกิจ งานนโยบายและงบประมาณประจาปี ของธนาคาร การพิจารณากลัน่ กรอง
หรื ออนุมตั ิสินเชื่อ ปรับปรุงหนี ้ ตัดหนี ้สูญ รวมถึงการกาหนดนโยบายบริ หารความเสี่ยง
การควบคุมติดตามและประเมินผลการบริ หารความเสี่ยง และดูแลให้ ธนาคารดาเนินการ
ตามนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสี่ยงที่ธนาคารและหน่วยงานกากับกาหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทังได้
้ นาความรู้และความชานาญ
ทางด้ านการบริ หารธุ รกิ จ บริ หารความเสี่ ยง การตลาด และการเงิ น ช่วยในการดูแลการ
ดาเนินงาน ซึง่ เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของธนาคาร
5.4) เลือกตัง้ นายธันวา เลาหศิริวงศ์ เป็ นกรรมการและกรรมการอิสระ เนื่องจากปั จจุบนั เป็ น
กรรมการและกรรมการอิสระอยู่เดิม โดยคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วว่า เป็ นกรรมการ
อิสระที่ทาหน้ าที่ได้ อย่างสมบูรณ์ สามารถให้ ความคิดเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ยังดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
บริ หารความเสี่ยง มีบทบาทสาคัญโดยได้ มอบนโยบายและกากับดูแลให้ ธนาคารมีระบบ
การควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ตลอดจน
การกาหนดนโยบายบริ หารความเสี่ยงที่สาคัญ การควบคุมติดตามและประเมินผลการ
บริ หารความเสี่ยง ตลอดจนดูแลให้ ธนาคารดาเนินการตามนโยบายและแนวทางการ
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บริ หารความเสี่ยงที่ธนาคารและหน่วยงานกากับกาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับ
การดาเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทังได้
้ นาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้าน
บริ หารธุรกิจ บริ หารจัดการ การเงิน การตลาด เทคโนโลยี และทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของธนาคาร
ทังนี
้ ้ บุคคลทัง้ 4 คน ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)
และธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ ว
6) พิจารณาเลือกตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่ าสอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตังส
้ านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็ น
ผู้ส อบบัญ ชี ข องธนาคาร ซึ่ง มี ฐ านะเป็ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยไม่มีคา่ สอบบัญชี ทังนี
้ ้ ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้ วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 (ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561)
บัญญัติว่า “...ห้ ามมิให้ ผ้ วู ่าการหรื อเจ้ าหน้ าที่ที่ผ้ วู ่าการมอบหมายดาเนินการสอบบัญชีโดยมี
การเรี ยกค่าใช้ จา่ ยจากหน่วยรับตรวจ อันเป็ นการขัดกันแห่งผลประโยชน์”
อย่างไรก็ตาม หากมีค่าใช้ จ่ายอื่นที่นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี ที่ สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินสามารถเรี ยกเก็ บได้ โดยไม่ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชี หรื อเป็ นการเรี ยกเก็ บ
ค่าธรรมเนียม ตามมาตรา 32(3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. 2561 บัญญัติว่า “ให้ คณะกรรมการมีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรื อข้ อบังคับ
ในเรื่ องดังต่อไปนี ้ ...(3) การจัดเก็บค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ในการปฏิ บตั ิงานของสานักงาน...”
ธนาคารจะได้ ดาเนินการชาระค่าใช้ จ่ายอื่นๆ หรื อค่าธรรมเนียมดังกล่าว ตามกฎหมาย ระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องต่อไป
ทัง้ นี ้ ส านักงานการตรวจเงิ น แผ่น ดิน เป็ นผู้ส อบบัญ ชี ข องธนาคารและบริ ษั ท ย่อ ยมา
โดยตลอด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ เสียกับธนาคาร /บริ ษัทย่อย /ผู้บริ หาร /ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว สาหรับบริ ษัทร่ วมซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจ จึงไม่ได้ ใช้
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผู้สอบบัญชี
7) พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของธนาคาร
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควรอนุมตั ิให้ แก้ ไขและเพิ่มเติมข้ อบังคับของ
ธนาคาร จานวน 4 ข้ อ เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่ มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเพื่อให้ สามารถ
รองรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ ธนาคารกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 25 (ปี 2561)
(Record Date) ในวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 โดยนายทะเบียนจะได้ ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนต่อไป และธนาคารจะเผยแพร่ เอกสารดังกล่าวทางเว็บไซต์ของธนาคาร (http://www.ktb.co.th)
ในวันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 ด้ วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ เดชอิทธิรัตน์)
เลขานุการบริ ษัท

สานักกรรมการธนาคาร
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