
   
 

 

 

 

 

 

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. 0567/2564 12 เมษายน 2564 

เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี คร้ังท่ี 28 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ดว้ยธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ไดมี้การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี คร้ังท่ี 28 เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 
2564 เวลา 15.10 น. ถึงเวลา 17.20 น. ณ ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  และ
ท่ีประชุมมีมติดงัต่อไปน้ี :- 

 1. รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2563 ตามหนงัสือรายงานประจ าปี  

 2. อนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

  - เห็นดว้ย 1,126,140,060 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.3599 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย  7,255,038  เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.6401 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง  2,336,920  เสียง  

  - บตัรเสีย  0  เสียง  

 3. อนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ดงัน้ี 
  (1) จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายรวมจ านวน 1,000,000,000 บาท   
  (2) จดัสรรเป็นส ารองทัว่ไปจ านวน 5,000,000,000 บาท  
  (3)  จดัสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ส าหรับหุน้สามญั ในอตัราหุน้ละ 

2.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 4,772,107,235 บาท คิดเป็นอตัราส่วนเงินปันผลต่อก าไรสุทธิร้อยละ 
30.53 โดยเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายจากก าไรสะสมซ่ึงไดเ้สียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20  
ทั้งน้ี ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บ
เงินปันผลในวนัท่ี 22 เมษายน 2564  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

  - เห็นดว้ย  1,135,534,835  เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.9998  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย 1,813  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0002 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง  188,670  เสียง  

  - บตัรเสีย   0  เสียง  
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 4. เลือกตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ ไดแ้ก่ นายเดชา ตุลานนัท ์ นายโชคชยั นิลเจียรสกลุ  
นายสุวรรณ แทนสถิตย ์ นายชาญศกัด์ิ เฟ่ืองฟ ู และนายจรัมพร โชติกเสถียร กลบัเขา้เป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

• นายเดชา ตุลานนัท ์    

  - เห็นดว้ย   1,089,048,791  เสียง คิดเป็นร้อยละ   95.9475 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย  45,997,886  เสียง คิดเป็นร้อยละ     4.0525  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง  669,340  เสียง  

  - บตัรเสีย  0 เสียง  

• นายโชคชยั นิลเจียรสกลุ        

  - เห็นดว้ย   1,126,419,999  เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.2386 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย   8,642,118  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.7614 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง 653,900  เสียง  

  - บตัรเสีย  0  เสียง  

• นายสุวรรณ แทนสถิตย ์       

  - เห็นดว้ย   1,096,284,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ   96.5895  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย  38,708,382  เสียง คิดเป็นร้อยละ     3.4105  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง    723,430  เสียง  

  - บตัรเสีย   0  เสียง  

• นายชาญศกัด์ิ เฟ่ืองฟ ู      

  - เห็นดว้ย   1,097,309,637  เสียง คิดเป็นร้อยละ   96.6793 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย  37,690,390  เสียง คิดเป็นร้อยละ     3.3207  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  

  - งดออกเสียง  715,990   เสียง  

  - บตัรเสีย  0  เสียง  
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• นายจรัมพร โชติกเสถียร     

  - เห็นดว้ย   1,096,259,205  เสียง คิดเป็นร้อยละ    96.5873 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย  38,734,382 เสียง คิดเป็นร้อยละ     3.4127  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง 722,430  เสียง  

  - บตัรเสีย  0  เสียง  

 5. เลือกตั้งนายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย ์ นายบณัฑิต เอ้ืออาภรณ์  และนางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล เป็น
กรรมการอิสระ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

• นายชชัวนิ เจริญรัชตภ์าคย ์   

  - เห็นดว้ย   1,096,761,412 เสียง คิดเป็นร้อยละ  96.6307 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย 38,241,775  เสียง คิดเป็นร้อยละ   3.3693  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง 679,100  เสียง  

  - บตัรเสีย  0  เสียง  

• นายบณัฑิต เอ้ืออาภรณ์    

  - เห็นดว้ย 1,116,209,595  เสียง คิดเป็นร้อยละ  98.3457 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย 18,776,322  เสียง คิดเป็นร้อยละ    1.6543 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง 696,370  เสียง  

  - บตัรเสีย   0 เสียง  

• นางสาวพรรณสิรี อมาตยกลุ     

  - เห็นดว้ย  1,128,514,587 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4370 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย 6,389,920 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.5630 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง 777,580 เสียง  

  - บตัรเสีย  0 เสียง  
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 6. รับทราบค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 

 7. อนุมติัให้แต่งตั้ งนางนิสากร ทรงมณี ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5035 และหรือ นายชวาลา 
เทียนประเสริฐกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4301 และหรือ นางวิลาสีนี กฤษณามระ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 7098 แห่งบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของธนาคารประจ าปี 2564 
โดยใหไ้ดรั้บเงินค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวน 19,467,000 บาท และค่าตรวจสอบเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
เป็นจ านวนเงิน 955,000 บาท และมอบอ านาจใหฝ่้ายจดัการเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัจ่ายเงินค่าตอบแทนใหผู้ส้อบบญัชี
เพ่ิมเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควร ในกรณีท่ีธนาคารใหผู้ส้อบบญัชีด าเนินการอ่ืนๆ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

  - เห็นดว้ย    1,104,925,151  เสียง คิดเป็นร้อยละ   97.3543 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย  30,027,231  เสียง คิดเป็นร้อยละ     2.6457  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง   669,590  เสียง 

  - บตัรเสีย   0   เสียง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 

  (นายชาติศิริ โสภณพนิช) 
   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 


