
   
 

 

 

 

 

 

ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)  ทะเบียนเลขที่ 0107536000374 
333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500 โทรศัพท ์0-2231-4333 โทรสาร 0-2231-4890 www.bangkokbank.com 

ท่ี  ฝลบ./นล. 0555/2562 12 เมษายน 2562 

เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี คร้ังท่ี 26 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ดว้ยธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ไดมี้การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี คร้ังท่ี 26 เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 
2562 เวลา 15.10 น. ถึงเวลา 17.30 น. ณ ส านกังานใหญ่ ชั้น 29-30 เลขท่ี 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
และท่ีประชุมมีมติดงัต่อไปน้ี :- 

 1. รับรองรายงานการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี คร้ังท่ี 25 เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2561 ดว้ยคะแนนเสียง 
ดงัน้ี 

  - เห็นดว้ย  1,011,566,525 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9999 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย 1,290 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0001 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง 1,123,690 เสียง  

  - บตัรเสีย  0 เสียง  

 2. รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2561  

 3.  รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2561 

 4. อนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

  - เห็นดว้ย 1,010,771,273 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9999  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย  1,290  เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0001 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง  1,973,590  เสียง  

  - บตัรเสีย   0 เสียง  

 5. อนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ดงัน้ี 
  (1) จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายรวมจ านวน 1,000,000,000 บาท   
  (2) จดัสรรเป็นส ารองทัว่ไปจ านวน 5,000,000,000 บาท  
  (3)  จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ส าหรับหุน้สามญั ในอตัราหุน้ละ 6.50 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 12,407,478,811 บาท คิดเป็นอตัราส่วนเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ ร้อยละ 32.32 
โดยเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายจากก าไรสะสมซ่ึงไดเ้สียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 23 ซ่ึง
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ธนาคารไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ ในอตัราหุน้ละ 2.00 บาท เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2561 
และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยอีกในอตัราหุน้ละ 4.50 บาท ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 โดย
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

  - เห็นดว้ย  1,011,594,683  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9993 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย   7,490  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0007 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง  1,115,980  เสียง  

  - บตัรเสีย    0 เสียง  

 6. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ ไดแ้ก่ นายปิติ สิทธิอ านวย  พลเรือเอก
ประเจตน์ ศิริเดช  นายพรเทพ  พรประภา  นางเกศินี วฑิูรชาติ  นายโชคชยั นิลเจียรสกลุ  และนายจรัมพร โชติกเสถียร  
กลบัเขา้เป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 นายปิติ สิทธิอ านวย 

  - เห็นดว้ย  927,889,935 เสียง คิดเป็นร้อยละ   93.6214 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย 63,218,598 เสียง คิดเป็นร้อยละ     6.3786 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง  19,887,294  เสียง  

  - บตัรเสีย   0  เสียง  

 พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช    

  - เห็นดว้ย   825,052,471 เสียง คิดเป็นร้อยละ  83.2457 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย  166,052,382 เสียง คิดเป็นร้อยละ  16.7543 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง 19,891,884 เสียง  

  - บตัรเสีย   0 เสียง  

 นายพรเทพ  พรประภา    

  - เห็นดว้ย  830,080,761 เสียง คิดเป็นร้อยละ  83.7521 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย  161,036,152 เสียง คิดเป็นร้อยละ 16.2479 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง   19,902,884 เสียง  

  - บตัรเสีย   0 เสียง  
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 นางเกศินี วฑิูรชาติ   

  - เห็นดว้ย  830,346,961 เสียง คิดเป็นร้อยละ  83.7788 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย  160,771,522 เสียง คิดเป็นร้อยละ  16.2212 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง   19,901,314 เสียง  

  - บตัรเสีย   0 เสียง  

 นายโชคชยั นิลเจียรสกลุ   

  - เห็นดว้ย  1,006,169,964 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.6715 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย  3,316,049 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.3285 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง 1,533,784 เสียง  

  - บตัรเสีย   0 เสียง  

 นายจรัมพร โชติกเสถียร   

  - เห็นดว้ย  959,075,228 เสียง คิดเป็นร้อยละ  96.8040 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย  31,663,949 เสียง คิดเป็นร้อยละ    3.1960 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง  20,280,720 เสียง  

  - บตัรเสีย   0 เสียง  

 7. เลือกตั้งนายบุญส่ง บุณยะสาระนันท์ เป็นกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

  - เห็นดว้ย 960,293,348 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.8282 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย 31,456,259 เสียง คิดเป็นร้อยละ   3.1718 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง 20,291,064 เสียง  

  - บตัรเสีย  0 เสียง  

 8. รับทราบค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 

 9. อนุมติัใหแ้ต่งตั้งนายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3356  และหรือ นายชวาลา  
เทียนประเสริฐกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4301 และหรือ นางนิสากร ทรงมณี ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
5035 และหรือ นางวิลาสีนี กฤษณามระ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7098 แห่งบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ 
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สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของธนาคารประจ าปี 2562 โดยให้ไดรั้บเงินค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 เป็นเงิน
จ านวน 19,800,000 บาท และค่าตรวจสอบเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะ เป็นจ านวนเงิน 1,070,000 บาท และมอบอ านาจ
ใหฝ่้ายจดัการเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัจ่ายเงินค่าตอบแทนใหผู้ส้อบบญัชีเพ่ิมเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควร ในกรณีท่ีธนาคารให้
ผูส้อบบญัชีด าเนินการอ่ืนๆ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

  - เห็นดว้ย   881,945,924  เสียง คิดเป็นร้อยละ  87.2884 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย 128,435,247  เสียง คิดเป็นร้อยละ  12.7116  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง   1,192,664  เสียง  

  - บตัรเสีย   0  เสียง  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 

  (นายชาติศิริ โสภณพนิช) 
   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 


