ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ครั้งที่ 21
วันที่ 11 เมษายน 2557
ณ ห้ องประชุม ชั้นที่ 30 ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 333 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
………………………………………
เริ่มประชุมเวลา 15.20 น.
นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม
นายอภิ ชาต รมยะรู ป เลขานุ การบริ ษทั รายงานว่า ในวันประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ครั้งที่ 21 นี้ มี
ผูถ้ ือหุ ้นมาประชุ มโดยตนเองและมอบฉันทะจานวน 5,830 ราย นับจานวนหุ น้ รวมกันได้ 867,457,507 หุน้ หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 45.44 ของจานวนหุน้ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้วจานวน 1,908,842,894 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของธนาคาร
สาหรับการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการธนาคาร ผูบ้ ริ หารระดับสูง และผูส้ อบบัญชีเข้าร่ วมประชุมด้วย ดังนี้
กรรมการที่เข้าร่ วมประชุม
1. นายชาตรี
2. นายโฆสิ ต
3. นายปิ ติ
4. พลเรื อเอกประเจตน์
5. นายโกวิทย์
6. นายสิ งห์
7. นายเดชา
8. นายคนึง
9. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม
10. นางเกศินี
11. นายอมร

โสภณพนิช
ปั้นเปี่ ยมรัษฎ์
สิ ทธิ อานวย
ศิริเดช
โปษยานนท์
ตังทัตสวัสดิ์
ตุลานันท์
ฦๅไชย
ยุคล
วิฑรู ชาติ
จันทรสมบูรณ์

12. นายชาติศิริ
13. นายสุ วรรณ

โสภณพนิช
แทนสถิตย์

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ หาร และประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
รองประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หาร กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบ สายลูกค้าธุรกิจราย
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14. นายชาญศักดิ์

เฟื่ องฟู

15. นายทวีลาภ

ฤทธาภิรมย์

ผูบ้ ริ หารระดับสูงที่เข้าร่ วมประชุม
1. นางสาวสุ ธีรา
ศรี ไพบูลย์
2. นางรัชนี
นพเมือง
3. นายศิริเดช
เอื้องอุดมสิ น

กลาง สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก และสายลูกค้าบุคคล
นครหลวงและต่างจังหวัด
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบ ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
นครหลวง และต่างจังหวัด และผูอ้ านวยการลูกค้าธุรกิจราย
ใหญ่ นครหลวง
กรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบ ฝ่ ายผลิตภัณฑ์และ
ช่องทางบริ การ และสายบัตรเครดิต
รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การสายเทคโนโลยี
รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การสายทรัพยากรบุคคล
รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก

ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ที่เข้าร่ วมประชุม
1. นายศุภมิตร
เตชะมนตรี กลุ
2. นางนิสากร
ทรงมณี
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริ ษทั ได้ช้ ีแจงถึงวิธีการออกเสี ย งลงคะแนน การนับ
คะแนนเสี ย งและการแจ้ง ผลการนับ คะแนนในแต่ ละวาระ ดังนี้
ในการออกเสี ย งลงคะแนน ให้นับ 1 หุ ้น สามัญ หรื อ 1 หุ ้น บุ ริ มสิ ทธิ์ เป็ น 1 เสี ย ง และหากผูถ้ ื อ หุ ้น
ท่ า นใดมี ส่ ว นได้เ สี ย เป็ นพิ เ ศษในเรื่ อ งใดซึ่ งที่ ประชุ มจะได้ลงมติ ผูถ้ ื อหุ ้นท่ า นนั้นไม่ มีสิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่ อ งนั้น นอกจากกรณี การออกเสี ย งลงคะแนนเลื อ กตั้ง กรรมการ
ในการลงมติที่ประชุมสาหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ที่ประสงค์ลงคะแนนเสี ย ง
ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงหรื อไม่ในแต่ละวาระ ในกรณี ที่ท่านผูถ้ ือหุ น้ ประสงค์จะลงคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย
หรื องดออกเสี ยง ให้ยกมือแสดงตัวและทาเครื่ องหมายพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ท่านผูถ้ ือหุน้
เมื่อลงทะเบียน หลังจากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน เพื่อนาไปนับคะแนนต่อไป
ในการนับคะแนน จะนับคะแนนเสี ยงเฉพาะคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงตามหนังสื อ
มอบฉันทะและบัตรลงคะแนน แล้วนาไปหักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือว่า
เป็ นคะแนนเสี ยงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
สาหรับการแจ้งผลของการนับคะแนนเสี ยง จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบพร้อมกันทุกวาระก่อนเสร็ จสิ้ นการ
ประชุม
ในการตรวจนับคะแนน ได้มีการตั้งสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน 3 ท่าน โดยหนึ่งในสักขีพยาน คื อ
ผูแ้ ทนจากบริ ษทั ผูส้ อบบัญชี ของธนาคาร คื อ นางวัชริ นทร์ เกตุบางลาย สาหรับสักขี พยานอีก 2 ท่าน ประธาน
ที่ ประชุ มได้คดั เลือกจากผูถ้ ือหุ ้นที่ เสนอตัวได้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ ติ ยะพงษ์พิทกั ษ์ และนางสาวณัฐปคัลภ์
ถิ่นวงษ์แย
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เลขานุการบริ ษทั ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ธนาคารได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื่ องที่เห็นว่า
สมควรบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการธนาคาร และเสนอ
คาถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ ปรากฏว่า ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ น
วาระ หรื อเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการ หรื อเสนอคาถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุม
ประธานฯ กล่าวว่า เมื่อมีผถู ้ ือหุ น้ และจานวนหุ น้ ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิ ดประชุม
ระเบียบวาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุ มผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่
12 เมษายน 2556 ซึ่ งบันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่าวได้นาส่ งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญ
ประชุ มแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสื อเชิ ญประชุ มหน้า 5 ถึงหน้า 17
ประธานฯ สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานดังกล่าวหรื อไม่
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ขอแก้ไข
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี ครั้งที่ 20 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556 ว่า
ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
850,829,892 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 15,253,390 เสี ยง
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง
ระเบียบวาระที่ 2. รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2556 ตามหนังสื อรายงานประจาปี
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2556 ซึ่ งรายงานผลการดาเนินงานของ
ธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2556 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นหนังสื อรายงาน
ประจาปี 2556 ที่ธนาคารได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว หน้า 38 ถึงหน้า 53
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ความเสี่ ยงใดเป็ นความเสี่ ยงที่สาคัญที่สุดของธนาคาร และความเสี่ ยงใดที่มีโอกาส
เกิดขึ้นน้อย แต่ถา้ เกิดขึ้นจะมีผลกระทบอย่างนัยสาคัญต่อธนาคาร
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กรรมการผู้จดั การใหญ่ ชี้แจงว่า ความเสี่ ยงหลักที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านตลาด ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ความเสี่ ยงด้านชื่อเสี ยง และความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ ภายใต้ความ
เสี่ ยงหลักดังกล่าว จะมีรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยความเสี่ ยงเหล่านี้ จะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาหรื อ
สถานการณ์ที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น ซึ่ งธนาคารได้มีการประเมินความเสี่ ยงอยูต่ ลอดเวลาและบริ หารจัดการเพื่อเตรี ยม
ความพร้อมในการรองรับความเสี่ ยงเหล่านี้
ผู้ถือหุ้น สอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับระดับผลกาไรของธนาคารในปี ที่ผา่ นมา
ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า นโยบายและหลักการที่ธนาคารถือปฏิบตั ิในการดาเนินงานคือ การ
ดูแลตนเองให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและดูแลให้ตนเองมีความมัน่ คงแข็งแรง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมัน่ คงแข็งแรงในระยะยาว หากพิจารณาผลประกอบการของธนาคารที่ผา่ นมา จะเห็นได้
ว่า ผลประกอบการของธนาคารเติบโตและมีผลกาไรเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งเป็ นการเติบโตที่สอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศและมีความมัน่ คงแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น
ธนาคารจะยังคงรักษาหลักการที่จะเติบโตอย่างมัน่ คงแข็งแรงนี้ไว้ต่อไป
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2556
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2556
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2556 ตามที่ได้จดั พิมพ์
ไว้ในหนังสื อรายงานประจาปี 2556 หน้า 150 - 151 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2556
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่ งแสดง
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของธนาคารในปี 2556 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผา่ นการตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด และได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี หน้า 152 ถึงหน้า 249 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อม
หนังสื อเชิญประชุม
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในรายงานประจาปี หน้า 208 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 6.9 ทรัพย์สินรอการขายสุ ทธิ
ธนาคารและบริ ษทั ย่อย มีอสังหาริ มทรัพย์ที่ได้จากการชาระหนี้จานวน 26,867 ล้านบาท มีการประเมินโดย
ผูป้ ระเมินภายนอก 19,121 ล้านบาท และประเมินโดยผูป้ ระเมินภายใน 7,746 ล้านบาท จึงต้องการทราบว่า
ธนาคารมีหลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกการประเมินอสังหาริ มทรัพย์รอการขายโดยผูป้ ระเมินภายนอก และผูป้ ระเมิน
ภายในอย่างไร
กรรมการผู้จดั การใหญ่ ชี้แจงว่า ธนาคารจะใช้ผปู ้ ระเมินภายนอกในการประเมินราคา เมื่อทรัพย์สินมี
มูลค่าระดับหนึ่งขึ้นไป ตามข้อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงรายงานประจาปี หน้า 187 เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ของปี 2555 ที่มียอดเป็ นศูนย์ และของปี 2556 ที่มียอดเท่ากับ 11 ล้านบาท
กรรมการผู้จดั การใหญ่ ชี้แจงว่า เป็ นการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเภทหนึ่ งตามปกติ ซึ่ งจะ
ผันแปรไปตามประเภทสิ นเชื่อและภาระหนี้ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2556 ของธนาคาร
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของธนาคาร ซึ่ งได้ผา่ นการ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
863,380,649 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 3,679,256 เสี ยง
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง
ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2556
ประธานฯ รายงานว่า ในปี 2556 ธนาคารมีกาไรสุ ทธิ จากการดาเนินงาน จานวน 33,874,260,713.81 บาท
และมีกาไรสะสมพึงจัดสรรในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี ครั้งนี้ จานวน 89,852,124,246.36 บาท จึงขอเสนอ
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2556
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสื อเชิญประชุมหน้า 18 ดังต่อไปนี้
1. จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมายรวมจานวน 1,000,000,000.00 บาท โดยสาหรับงวดมกราคม ถึง
มิถุนายน 2556 จัดสรรจานวน 500,000,000.00 บาท (ซึ่ งได้มีการดาเนินการแล้วตามงบการเงิน สาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556) และสาหรับงวดกรกฎาคมถึงธันวาคม 2556 จานวน 500,000,000.00 บาท
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2. จัดสรรเป็ นส ารองทัว่ ไปจานวน 5,000,000,000.00 บาท โดยได้ดาเนิ นการแล้วในงวดมกราคมถึ ง
มิถุนายน 2556
3. จ่ายเงินปันผลประจาปี 2556 สาหรับหุน้ สามัญ ในอัตราหุน้ ละ 6.50 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
12,407,478,811.00 บาท คิดเป็ นอัตราส่ วนเงินปั นผลต่อกาไรสุ ทธิ ร้อยละ 36.63 โดยเป็ นเงินปันผลที่จ่ายจากกาไร
สะสมซึ่ งได้เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่ งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา
หุน้ ละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 และจะจ่ายเงินปั นผลงวดสุ ดท้ายอีกในอัตราหุน้ ละ 4.50 บาท ในวันที่
9 พฤษภาคม 2557 โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ รับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2557 และให้รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีการ
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้ ในวันที่ 23 เมษายน 2557
กาไรคงเหลือหลังการจัดสรรยกไปงวดหน้า 71,444,645,435.36 บาท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้น เสนอว่า ถ้าหากเป็ นไปได้ ขอให้ธนาคารพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาหรับปี 2557
เพิ่มขึ้นอีก 50 สตางค์
ประธานกรรมการธนาคาร กล่าวว่า ธนาคารขอรับไว้พิจารณาตามความเหมาะสม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2556
ที่ ประชุ ม มี ม ติ อ นุ ม ัติ การจัด สรรกาไรและการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจาปี 2556 ตามที่ เ สนอ ด้วย
คะแนนเสี ย ง ดังนี้
- เห็นด้วย
865,617,672 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย
6,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 1,637,290 เสี ยง
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง
ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17 กาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ สามัญประจาปี ในอัตราหนึ่ งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่ งในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี
2557 มีกรรมการธนาคารที่ครบกาหนดต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 6 ท่าน คือ พลเรื อเอกประเจตน์
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ศิริเดช นายสิ งห์ ตังทัตสวัสดิ์ นายอมร จันทรสมบูรณ์ นายชาญ โสภณพนิช นายคนึง ฦๅไชย และนายทวีลาภ
ฤทธาภิรมย์ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้ง
เป็ นกรรมการธนาคารแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาที่ได้กาหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่า กรรมการที่ออกจากตาแหน่งทั้ง 6 ท่าน เป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อกาหนดหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู ้ความสามารถ ทักษะ และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของธนาคาร มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสยั ทัศน์
และทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจ และพร้อมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
ซึ่ งที่ผา่ นมา ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการธนาคารได้สร้างคุณประโยชน์ให้ธนาคารเป็ นอย่างมาก ดังจะ
เห็นได้จากผลประกอบการของธนาคาร นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 6 ท่าน ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่าน
ที่ ออกจากตาแหน่ งตามวาระกลับเข้าเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ ง สาหรับรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง
6 ท่าน ปรากฏอยูใ่ นหนังสื อเชิ ญประชุม หน้า 19 ถึงหน้า 28 โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็ นรายบุคคล
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
ที่ประชุมมีมติให้เลือกตั้ง พลเรื อเอกประเจตน์ ศิริเดช นายสิ งห์ ตังทัตสวัสดิ์ นายอมร จันทรสมบูรณ์
นายชาญ โสภณพนิช นายคนึง ฦๅไชย และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กลับเข้าเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วย
คะแนนเสี ยง ดังนี้


พลเรื อเอกประเจตน์ ศิริเดช
- เห็นด้วย 825,101,714 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 95.88 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 35,463,797 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 4.12 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 6,784,165 เสี ยง
- บัตรเสี ย
1,500 เสี ยง



นายสิ งห์ ตังทัตสวัสดิ์
- เห็นด้วย 827,435,761 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 96.15 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 33,136,790 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 3.85 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 6,777,125 เสี ยง
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- บัตรเสี ย


1,500 เสี ยง

นายอมร จันทรสมบูรณ์
- เห็นด้วย 817,369,101 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 94.98 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 43,183,930 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 5.02 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 6,796,445 เสี ยง
- บัตรเสี ย
1,700 เสี ยง



นายชาญ โสภณพนิช
- เห็นด้วย 823,045,933 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 95.96 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 34,624,920 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 4.04 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 9,678,823 เสี ยง
- บัตรเสี ย
1,500 เสี ยง



นายคนึง ฦๅไชย
- เห็นด้วย 851,080,394 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 98.92 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 9,334,787 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 1.08 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 6,930,595 เสี ยง
- บัตรเสี ย
5,400 เสี ยง



นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์
- เห็นด้วย 838,449,961 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 97.09 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 25,166,879 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 2.91 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 3,733,336 เสี ยง
- บัตรเสี ย
1,000 เสี ยง
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ระเบียบวาระที่ 7. รับทราบค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปี 2556 ซึ่ งได้มีการกาหนดตาม
กรอบการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ ที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอ โดยมี
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏอยู่ในหนังสื อเชิ ญประชุ มหน้า 30
นอกจากนั้น ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงค่าตอบแทนของกรรมการและผูม้ ีอานาจในการจัดการในปี 2556
รวมทั้งการเป็ นกรรมการในบริ ษทั อื่น ตามที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่
ในรายงานประจาปี 2556 หน้า 252 และหน้า 134 ถึงหน้า 142
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ ประชุ มรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่ าสอบบัญชี
ประธานฯ กล่าวว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 120 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 50 ซึ่ งกาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและ
กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงานและทบทวนความ
เหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2556 รวมทั้งได้ประเมินความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี
ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และมีความเห็นว่า บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
ผูส้ อบบัญชีรายเดิม มีความเหมาะสม คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
ให้แต่งตั้ง นายศุภมิตร เตชะมนตรี กลุ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และหรื อ นายนิติ จึงนิ จนิรันดร์ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาตเลขที่ 3809 และหรื อ นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4301 และหรื อ
นางนิสากร ทรงมณี ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 แห่งบริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของธนาคารประจาปี 2557 และพิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจาปี 2557 เป็ นเงินจานวน
14,800,000.00 บาท และมอบอานาจให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีเพิ่มเติ มได้
ตามที่ เห็นสมควรในกรณี ที่ธนาคารมอบหมายให้ผสู ้ อบบัญชีดาเนินการอื่นๆ โดยมีรายละเอียดของการแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2557 และการกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีปรากฏอยูใ่ นหนังสื อเชิ ญประชุมหน้า 31
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์ของคณะกรรมการธนาคารในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็ น
กรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการธนาคาร ชี้แจงว่า ธนาคารสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็ นกรรมการจากหลายกลุ่ม
และหลากหลายอาชีพ โดยพิจารณาจากความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์
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ต่อการดาเนินธุรกิจของธนาคารเพื่อให้คณะกรรมการธนาคารมีความหลากหลาย ทั้งทางด้านวัยวุฒิ คุณวุฒิ อาชีพ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของธนาคาร และกาหนดจานวนเงินค่าสอบ
บัญชีประจาปี 2557 และมอบอานาจให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีเพิ่มเติมได้
ตามที่เห็นสมควร ในกรณี ที่ธนาคารมอบหมายให้ผสู ้ อบบัญชีดาเนินการอื่นๆ
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้แต่งตั้งนายศุภมิตร เตชะมนตรี กุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 3356 และหรื อ
นายนิ ติ จึ งนิ จนิ รันดร์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 3809 และหรื อ นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิ จ ผูส้ อบบัญชี รับ
อนุ ญาตเลขที่ 4301 และหรื อ นางนิ สากร ทรงมณี ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 5035 แห่ งบริ ษทั ดี ลอยท์ ทูช้
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของธนาคารประจาปี 2557 และพิจารณาอนุ มตั ิ ค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2557 เป็ นเงิ นจานวน 14,800,000.00 บาท และมอบอานาจให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณี ที่ธนาคารให้ผสู ้ อบบัญชีดาเนินการอื่นๆ ด้วยคะแนน
เสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
863,135,501 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.70 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย
2,639,286 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.30 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 1,659,490 เสี ยง
- บัตรเสี ย
100 เสี ยง
ระเบียบวาระที่ 9. เรื่องอืน่ ๆ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่านผูถ้ ือหุ น้ แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่ องต่าง ๆ
ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนธุรกิจของผูป้ ระกอบการขนาดย่อม (SME) และการ
พัฒนาเทคโนโลยีของธนาคารเพื่อการเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคใหม่ของผูบ้ ริ โภคที่ใช้
เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจาวันมากขึ้น
กรรมการผู้จดั การใหญ่ ชี้แจงว่า การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในปี 2558 จะทาให้การแข่งขันใน
ด้านต่างๆ มีมากขึ้น ในส่ วนการสนับสนุนธุรกิจของผูป้ ระกอบการขนาดย่อม (SME) ธนาคารมีการจัดกิจกรรม
บัวหลวง SME และเกษตรก้าวหน้า มีการจัดสัมมนาเพื่อให้ผปู ้ ระกอบการ SME ได้มีโอกาสสร้างเครื อข่ายธุรกิจ
เพื่อสนับสนุนซึ่ งกันและกัน และมีการนาลูกค้าของธนาคารไปเยี่ยมชมกิจการของผูป้ ระกอบการในกลุ่มประเทศ
อาเซี ยน เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารได้เห็นและเข้าใจสภาพตลาดของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน เพื่อการปรับตัว และ
เตรี ยมความพร้อมสาหรับการแข่งขันและการขยายธุรกิจเข้าไปในประเทศเหล่านี้
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ในส่ วนของการพัฒนาเทคโนโลยีในการเสนอบริ การให้แก่ลูกค้า ธนาคารให้ความสาคัญในด้าน
Electronic Banking และมีการพัฒนาปรับปรุ งบริ การให้ดีข้ ีน รวมทั้งเสนอบริ การใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของลูกค้าและสิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเมื่อต้นปี 2557 ที่ผา่ นมา ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์บริ การ Mobile
Banking ซึ่ งเป็ นการให้บริ การบนโทรศัพท์มือถือ และจะมีการพัฒนาและนาเสนอ version ใหม่ๆ ออกมา
ตามลาดับ
ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธนาคารมีแนวความคิดในการตั้งศูนย์เพื่อสนับสนุนนักธุรกิจในเรื่ องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ๆ หรื อไม่
ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า มีหน่วยงานราชการหลายแห่งที่ดาเนิ นการเกี่ยวกับการวิจยั และคิดค้น
สิ่ งใหม่ๆ เช่น สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ สานักงานนวัตกรรมแห่ งชาติ และสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั เป็ นต้น ซึ่ งปัจจุบนั ธนาคารได้เข้าไปมีบทบาทในการดาเนินงานของหน่วยราชการ
เหล่านี้ เท่าที่จะทาได้ นอกจากนั้น ธนาคารยังได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการเข้าไปช่วยสนับสนุนการ
เชื่อมโยงให้นกั ธุรกิจได้รับประโยชน์จากสถาบันทางวิชาการ
ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงมุมมองของธนาคารเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2557 และ
ธนาคารได้เตรี ยมการรองรับอย่างไรบ้าง
ประธานกรรมการบริหาร แสดงความเห็นว่า ปัจจุบนั สถานการณ์ของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงเร็ ว และมี
ความไม่แน่นอนสู ง ซึ่ งธนาคารคาดว่า ในไตรมาส 1 - 2 ของปี 2557 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยจะยังคงอยูใ่ นระดับต่า แต่สาหรับทั้งปี โอกาสในการขยายตัวยังคงมีอยู่ โดยภาคธุรกิจที่มีโอกาสขยายตัวได้
จะอยูใ่ นภาคการส่ งออกและการลงทุนของเอกชนไทยในต่างประเทศ นอกจากนี้ การลงทุนของภาคเอกชน
ภายในประเทศ ก็ยงั มีโอกาสที่จะขยายตัวได้อยู่ โดยคาดว่า จะขยายได้ในไตรมาส 3 - 4 ของปี 2557 ดังนั้น อัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2557 น่าจะใกล้เคียงกับร้อยละ 3 และอัตราการขยายตัวสิ นเชื่อของธนาคาร
จะอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 3 - 5 อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ ยงจากสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง และอาจ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ด้วยเหตุน้ ี ธนาคารจะติดตามอย่างใกล้ชิดและปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่
อาจเกิดขึ้น โดยให้ความสาคัญกับความมัน่ คงและการใช้ความระมัดระวัง เป็ นหลักในการดาเนินธุรกิจ
ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธนาคารมีการเก็บสถิติของความเสี่ ยงในแต่ละปี และนามาเปรี ยบเทียบเพื่อการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงดังกล่าวหรื อไม่ พร้อมกันนั้น ผูถ้ ือหุ น้ ได้เสนอแนะให้ธนาคารทาการโฆษณาประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสาขาต่างประเทศของธนาคาร
กรรมการผู้จดั การใหญ่ ได้ช้ ีแจงว่า ธนาคารมีการบริ หารความเสี่ ยงโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ และเก็บ
เป็ นสถิติเพื่อเปรี ยบเทียบกับการประมาณการที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้น แล้วมองย้อนกลับไปว่า ที่ผา่ นมาเป็ นอย่างไร
บ้าง โดยธนาคารมีการเก็บสถิติเปรี ยบเทียบปี ต่อปี เพื่อใช้ในการสร้างสถานการณ์จาลองต่างๆ ในอนาคต
ผู้ถือหุ้น ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ธนาคารควรจะมีการทาโฆษณาให้ลกู ค้าเข้าถึงธนาคารได้ง่ายขึ้นผ่านทาง
Social Media เช่น Facebook หรื อ Line
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ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่ธนาคารได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริ ตไปแล้วนั้น ธนาคารจะยื่นขอการรับรองเพื่อเข้าเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตหรื อไม่
กรรมการผู้จดั การใหญ่ ชี้แจงว่า ธนาคารอยูใ่ นระหว่างการดาเนินการ
ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า บัตร ATM ของธนาคารได้รับการยอมรับในกลุ่มสถาบันการเงินในประเทศ
ว่า เป็ นบัตร ATM ที่มีความปลอดภัยสูงสุ ด ดังนั้น ธนาคารควรจะทาการโฆษณา บัตร ATM ของธนาคารให้มาก
ขึ้นโดยเน้นเรื่ องความปลอดภัยของบัตรเป็ นจุดขาย ซึ่ งจะทาให้ลกู ค้ามาฝากเงินกับธนาคารเพิ่มขึ้น ทาให้ธนาคาร
มีรายได้ท้ งั จากค่าธรรมเนียมบัตร ATM และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติม
กรรมการผู้จดั การใหญ่ ได้กล่าวขอบคุณสาหรับคาแนะนาของผูถ้ ือหุ น้ พร้อมกับชี้แจงเพิ่มเติมว่า ที่ผา่ นมา
ธนาคารได้พฒั นาบัตร ATM หรื อบัตรเดบิต โดยเปลี่ยนการเก็บข้อมูลบนแถบแม่หล็ก มาเป็ นการใช้ chip แทน
เพื่อความปลอดภัยในการรักษาข้อมูล และได้พฒั นาเครื่ อง ATM ของธนาคารเพื่อรองรับการใช้ chip card ไป
พร้อมกัน ทั้งนี้ ธนาคารจะนาเทคโนโลยี่ใหม่ๆ มาพัฒนาบริ การเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ลกู ค้า
เมื่อผูถ้ ือหุน้ ไม่มีคาถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 17.35 น.
รับรองเป็ นรายงานการประชุมที่ถกู ต้อง

(นายชาตรี โสภณพนิ ช)
ประธานกรรมการ
ประธานในที่ประชุม

(นายอภิชาต รมยะรู ป)
เลขานุการบริ ษทั
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