
   
 

 

 

 

 

 

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. 0789/2565 12 เมษายน 2565 

เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี คร้ังท่ี 29 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ดว้ยธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ไดมี้การประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี คร้ังท่ี 29 เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 
2565 เวลา 15.15 น. ถึงเวลา 17.25 น. ณ ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  และ
ท่ีประชุมมีมติดงัต่อไปน้ี :- 

 1. รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2564  

 2. อนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

  - เห็นดว้ย 1,139,774,692 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.6937 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย 3,501,400  เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.3063 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง  3,089,460   เสียง  

  - บตัรเสีย  0  เสียง  

 3. อนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ดงัน้ี 
  (1) จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมายรวมจ านวน 1,000,000,000 บาท   
  (2) จดัสรรเป็นส ารองทัว่ไปจ านวน 5,000,000,000 บาท  
  (3)  จดัสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ส าหรับหุ้นสามญั ในอตัรา

หุ้นละ 3.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 6,680,950,129 บาท คิดเป็นอตัราส่วนเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ
ร้อยละ 29.49 โดยเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายจากก าไรสะสม  ซ่ึงธนาคารไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ไปแลว้ ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2564 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยอีก
ในอตัราหุน้ละ 2.50 บาท ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บ
เงินปันผลในวนัท่ี 22 เมษายน 2565 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

  - เห็นดว้ย  1,143,722,050 เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.9953  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย 53,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0047 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง 2,540,750  เสียง  

  - บตัรเสีย  0  เสียง  

 



  

  หนา้ 2 จาก 4 

 4. เลือกตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ ไดแ้ก่ นายปิติ สิทธิอ านวย  นายอรุณ จิรชวาลา         
นายพรเทพ พรประภา  นายอมร จนัทรสมบูรณ์  นายสิงห์ ตงัทตัสวสัด์ิ  และนายบุญส่ง บุณยะสาระนนัทก์ลบัเขา้เป็น
กรรมการต่ออีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

• นายปิติ สิทธิอ านวย     

  - เห็นดว้ย   1,064,429,881 เสียง คิดเป็นร้อยละ   93.1087 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย  78,782,288  เสียง คิดเป็นร้อยละ     6.8913 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง 3,080,625  เสียง  

  - บตัรเสีย  0 เสียง  

• นายอรุณ จิรชวาลา  

  - เห็นดว้ย   1,109,271,887 เสียง คิดเป็นร้อยละ   97.0331 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย   33,917,127  เสียง คิดเป็นร้อยละ     2.9669 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง 3,103,780   เสียง  

  - บตัรเสีย  0  เสียง  

• นายพรเทพ พรประภา          

  - เห็นดว้ย   1,066,326,606 เสียง คิดเป็นร้อยละ    93.2840 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย 76,770,518  เสียง คิดเป็นร้อยละ      6.7160 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง    3,195,670   เสียง  

  - บตัรเสีย  0 เสียง  

• นายอมร จนัทรสมบูรณ์         

  - เห็นดว้ย   1,089,771,342 เสียง คิดเป็นร้อยละ    95.3266 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย  53,425,632  เสียง คิดเป็นร้อยละ      4.6734 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  

  - งดออกเสียง   3,095,820  เสียง  

  - บตัรเสีย  0  เสียง  

 



  

  หนา้ 3 จาก 4 

• นายสิงห์ ตงัทตัสวสัด์ิ       

  - เห็นดว้ย 1,085,146,858 เสียง คิดเป็นร้อยละ     94.9266 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย  57,996,466 เสียง คิดเป็นร้อยละ       5.0734 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง 3,149,470 เสียง  

  - บตัรเสีย   0  เสียง  

• นายบุญส่ง บุณยะสาระนนัท ์  

  - เห็นดว้ย   1,091,273,992 เสียง คิดเป็นร้อยละ    95.4596 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย   51,904,432  เสียง คิดเป็นร้อยละ     4.5404 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง 3,114,370  เสียง  

  - บตัรเสีย  0  เสียง  

 5. เลือกตั้ง Mr. Chong Toh และ นายกอบศกัด์ิ ภูตระกูล เป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  และศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทย ์สรณ บุญใบชยัพฤกษ์ เป็นกรรมการอิสระ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

• Mr. Chong Toh     

  - เห็นดว้ย    1,083,168,431 เสียง คิดเป็นร้อยละ  94.7581 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย 59,919,659 เสียง คิดเป็นร้อยละ    5.2419 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง 3,204,070 เสียง  

  - บตัรเสีย  0  เสียง  

• นายกอบศกัด์ิ ภูตระกูล  

  - เห็นดว้ย 1,087,343,235 เสียง คิดเป็นร้อยละ   95.1168 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย  55,823,425  เสียง คิดเป็นร้อยละ     4.8832 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง 3,125,500 เสียง  

  - บตัรเสีย  0 เสียง  

 

 



  

  หนา้ 4 จาก 4 

• ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทย ์สรณ บุญใบชยัพฤกษ ์     

  - เห็นดว้ย   1,138,428,478 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.3738 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย  7,173,482 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.6262 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง  690,200 เสียง  

  - บตัรเสีย  0 เสียง  

 6. รับทราบค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 

 7. อนุมติัให้แต่งตั้งนางนิสากร ทรงมณี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5035 และหรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4301 และหรือ นายกษิติ เกตุสุริยงค ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8833 แห่งบริษทั ดีลอยท์ 
ทู ้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของธนาคารประจ าปี 2565 โดยให้ไดรั้บเงินค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2565 เป็นเงินจ านวน 20,530,000 บาท และค่าตรวจสอบเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ เป็นจ านวนเงิน 890,000 บาท 
และมอบอ านาจให้ฝ่ายจดัการเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผูส้อบบญัชีเพ่ิมเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
ในกรณีท่ีธนาคารใหผู้ส้อบบญัชีด าเนินการอื่นๆ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

  - เห็นดว้ย    1,126,510,483 เสียง คิดเป็นร้อยละ   98.5504 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - ไม่เห็นดว้ย  16,569,669 เสียง คิดเป็นร้อยละ     1.4496 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  - งดออกเสียง   3,209,250 เสียง 

  - บตัรเสีย  0 เสียง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 

  (นายชาติศิริ โสภณพนิช) 
   กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่


