
   
 

 

 

 

 

 

ธนาคารกรงุเทพ จ ากัด (มหาชน)  ทะเบียนเลขที่ 0107536000374 
333 ถนนสีลม เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2231-4333 โทรสาร 0-2231-4890 www.bangkokbank.com 

ที ่ ฝลบ./นล. 1599/2563 10 กรกฎาคม 2563 

เร่ือง แจ้งมตทิีป่ระชมุผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี ครั้งที ่27 

เรียน กรรมการและผูจ้ัดการ 
 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

 ดว้ยธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ไดม้ีการประชมุผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี ครั้งที ่27 เมื่อวนัที ่10 
กรกฎาคม 2563 เวลา 15.20 น. ถึงเวลา 17.25 น. ณ ส านักงานใหญ ่ช ัน้ 8 ช ัน้ 29 และช ัน้ 30 เลขที ่333 ถนนสีลม แขวงสี
ลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร และทีป่ระชมุมีมตดิงัตอ่ไปน้ี :- 

 1. รบัทราบรายงานกจิการประจ าปี 2562 ตามรายงานประจ าปี  

 2.  รบัทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2562 

 3. อนุมตังิบการเงินส าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

  - เห็นดว้ย 1,141,739,665 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีม่า
ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ     0.00 ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีม่า
ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง 5,480,082 เสียง  

  - บตัรเสีย  0 เสียง  

 4. อนุมตักิารจัดสรรก  าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาล ดงัน้ี 
  (1) จัดสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายรวมจ านวน 1,000,000,000 บาท   
  (2) จัดสรรเป็นส ารองท ัว่ไปจ านวน 5,000,000,000 บาท  
  (3)  จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 7.00 บาท รวมเป็นเงิน

ท ัง้ส้ิน 13,361,900,258 บาท คดิเป็นอตัราส่วนเงินปันผลตอ่ก  าไรสุทธิรอ้ยละ 38.41 โดยเป็นเงินปัน
ผลทีจ่่ายจากก  าไรสะสมซึ่งไดเ้สียภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลในอตัรารอ้ยละ 20 ซึ่งธนาคารไดจ่้าย  เงินปัน
ผลจ านวนดงักล่าวให้แกผู่ถื้อหุ้นครบถว้นแลว้ โดยจ่ายเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลครั้งแรก ในอตัรา
หุ้นละ 2.00 บาท คดิเป็นเงินรวมท ัง้ส้ิน 3,817,685,788 บาท เมื่อวนัที ่20 กนัยายน 2562 และจ่ายเป็น
เงินปันผลระหวา่งกาลครั้งที ่2 ในอตัราหุ้นละ 5.00 บาท คดิเป็นเงินรวมท ัง้ส้ิน 9,544,214,470 บาท 
เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2563  ท ัง้น้ี การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลครั้งที ่2 เป็นไปเพื่อลดผลกระทบตอ่
สิทธิในการรบัเงินปันผลประจ าปี 2562 ของผูถื้อหุ้นจากการเล่ือนการประชมุผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี
เมื่อวนัที ่10 เมษายน 2563  ดงันั้น ธนาคารจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2562 เพิ่มเตมิอีก ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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  - เห็นดว้ย 1,146,404,829 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ    100.00  ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้น
ทีม่าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ         0.00 ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้น
ทีม่าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง  860,682 เสียง  

  - บตัรเสีย  0 เสียง  

 5. เลือกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต  าแหน่งตามวาระ ไดแ้ก ่นายอรุณ จิรชวาลา  นายสิงห์ ตงัทตั
สวสัด์ิ  นายอมร จันทรสมบรูณ์  นายชาตศิิริ โสภณพนิช  และนายทวลีาภ ฤทธาภิรมย์ กลบัเขา้เป็นกรรมการตอ่อีกวาระ
หน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 นายอรุณ จิรชวาลา   

  - เห็นดว้ย  1,110,032,035 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ    97.36  ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้น
ทีม่าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย 30,049,764 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ      2.64 ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้น
ทีม่าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง 7,485,572 เสียง  

  - บตัรเสีย  0 เสียง  

 นายสิงห์ ตงัทตัสวสัด์ิ      

  - เห็นดว้ย  1,113,340,276 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ    97.13  ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้น
ทีม่าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย   32,863,793 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ      2.87  ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้น
ทีม่าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง 1,363,302 เสียง  

  - บตัรเสีย  0 เสียง  

 นายอมร จันทรสมบรูณ์      

  - เห็นดว้ย  1,118,914,915 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ    97.62 ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้น
ทีม่าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย 27,280,154 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ       2.38 ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้น
ทีม่าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง   1,372,302 เสียง  

  - บตัรเสีย  0 เสียง  
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 นายชาตศิิริ โสภณพนิช     

  - เห็นดว้ย  1,131,691,946 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ    98.69 ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้น
ทีม่าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย 14,995,783 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ      1.31  ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้น
ทีม่าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน  

  - งดออกเสียง  877,642 เสียง  

  - บตัรเสีย  2,000 เสียง  

 นายทวลีาภ ฤทธาภิรมย์    

  - เห็นดว้ย  1,116,864,897 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ   97.45 ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้น
ทีม่าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย 29,275,654 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ     2.55  ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้น
ทีม่าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง 1,426,820 เสียง  

  - บตัรเสีย  0 เสียง  

 6. เลือกต ัง้นายศิริ จิระพงษ์พนัธ์ และนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็นกรรมการอิสระ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 นายศิริ จิระพงษ์พนัธ์  

  - เห็นดว้ย  1,124,666,296 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  98.08 ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีม่า
ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย  21,980,363 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ    1.92 ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีม่า
ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง   917,312 เสียง  

  - บตัรเสีย  2,400 เสียง  

 นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  

  - เห็นดว้ย  1,124,674,916 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 98.09  ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีม่า
ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย 21,929,325 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ   1.91  ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีม่า
ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง 962,130 เสียง  

  - บตัรเสีย  0 เสียง  

 7. รบัทราบคา่ตอบแทนกรรมการปี 2562 
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 8. อนุมตัใิห้แตง่ต ัง้นางนิสากร ทรงมณี ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5035 และหรือ นายชวาลา เทยีน
ประเสริฐกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4301 และหรือ นางวลิาสีนี กฤษณามระ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7098 แห่ง
บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองธนาคารประจ าปี 2563 โดยให้ไดร้บัเงินคา่สอบ
บญัชปีระจ าปี 2563 เป็นเงินจ านวน 22,835,000 บาท และคา่ตรวจสอบเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ เป็นจ านวนเงิน 1,240,000 
บาท และมอบอ านาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผูพ้ิจารณาอนุมตัจ่ิายเงินคา่ตอบแทนให้ผูส้อบบญัชเีพิ่มเตมิไดต้ามทีเ่ห็นสมควร 
ในกรณีทีธ่นาคารให้ผูส้อบบญัชดี าเนินการอ่ืนๆ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

  - เห็นดว้ย   1,094,355,498 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ   96.03 ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้น
ทีม่าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย 45,226,281 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ     3.97  ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้น
ทีม่าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง   7,971,792 เสียง  

  - บตัรเสีย   0  เสียง  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

 ขอแสดงความนับถือ 
 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 

  (นายชาตศิิริ โสภณพนิช) 
   กรรมการผูจ้ัดการใหญ ่


