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เลขที่ 333 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
………………………………………
เริ่มประชุมเวลา 15.05 น.
นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม
นายอภิชาต รมยะรู ป เลขานุการบริ ษทั รายงานว่า ในวันประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี ครั้งที่ 23 นี้ มีผถู ้ ือหุ น้
มาประชุมโดยตนเองและมอบฉันทะจานวน 9,168 ราย นับจานวนหุ น้ รวมกันได้ 908,500,035 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ
47.59 ของจานวนหุ น้ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้วจานวน 1,908,842,894 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
ธนาคาร
สาหรับการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการธนาคาร ผูบ้ ริ หารระดับสูง และผูส้ อบบัญชีเข้าร่ วมประชุมด้วย ดังนี้
กรรมการที่มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายชาตรี
นายเดชา
นายปิ ติ
พลเรื อเอกประเจตน์
นายโกวิทย์

โสภณพนิช
ตุลานันท์
สิ ทธิ อานวย
ศิริเดช
โปษยานนท์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
นายสิ งห์
ตังทัตสวัสดิ์
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และกรรมการบริ หาร
นายอมร
จันทรสมบูรณ์ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง และกรรมการบริ หาร
นายชาญ
โสภณพนิช
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นางเกศินี
วิฑรู ชาติ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นายอรุ ณ
จิรชวาลา
กรรมการอิสระ และกรรมการตราวจสอบ
นายชาติศิริ
โสภณพนิช
กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
นายสุ วรรณ
แทนสถิตย์
กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบสายลูกค้าธุ รกิจ
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14. นายชาญศักดิ์

เฟื่ องฟู

15. นายทวีลาภ

ฤทธาภิรมย์

รายกลาง สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก และสายลูกค้าบุคคล
นครหลวง และต่างจังหวัด
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
นครหลวง และต่างจังหวัด และผูอ้ านวยการลูกค้าธุ รกิจ
รายใหญ่ นครหลวง
กรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบฝ่ ายผลิตภัณฑ์และ
ช่องทางบริ การ และสายบัตรเครดิต

ผูบ้ ริ หารระดับสูงที่เข้าร่ วมประชุม
1. นางสาวสุ ธีรา

ศรี ไพบูลย์

รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การสายเทคโนโลยี

2. นายศิริเดช

เอื้องอุดมสิ น

รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก

3. นางรัชนี

นพเมือง

รองผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบงาน บริ หารทัว่ ไป และสาย
ทรัพยากรบุคคล

4. นางสาวรัชดา

ธี รธราธร

รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบบริ หารสิ นเชื่อ

5. นายอายุสม์

กฤษณามระ

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบสายการบัญชีและการเงิน
และผูจ้ ดั การบริ หารความเสี่ ยง

6. นายไชยฤทธิ์

อนุชิตวรวงศ์

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ
ผูจ้ ดั การสายสาขาต่างประเทศ กิจการธนาคารต่างประเทศ
และรับผิดชอบงานโครงการ งานนักลงทุนสัมพันธ์

ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ที่เข้าร่ วมประชุม
1. นายศุภมิตร

เตชะมนตรี กลุ

2. นางนิสากร

ทรงมณี

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริ ษทั ได้ช้ ีแจงถึงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน การนับ
คะแนนเสี ยงและการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้
ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้นบั 1 หุน้ สามัญ หรื อ 1 หุน้ บุริมสิ ทธิ์ เป็ น 1 เสี ยง และหากผูถ้ ือหุน้ ท่านใด
มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใดซึ่ งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผูถ้ ือหุน้ ท่านนั้นไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
นอกจากกรณี การออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ในการลงมติที่ประชุมสาหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ที่ประสงค์ลงคะแนนเสี ยง
ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงหรื อไม่ในแต่ละวาระ ในกรณี ที่ท่านผูถ้ ือหุ น้ ประสงค์จะลงคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย
หรื องดออกเสี ยง ให้ยกมือแสดงตัวและทาเครื่ องหมายพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ท่านผูถ้ ือหุ น้
เมื่อลงทะเบียน หลังจากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน เพื่อนาไปนับคะแนนต่อไป
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ในการนับคะแนน จะนับคะแนนเสี ยงเฉพาะคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงตามหนังสื อ
มอบฉันทะและบัตรลงคะแนน แล้วนาไปหักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือว่า
เป็ นคะแนนเสี ยงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ เมื่อการประชุมเสร็ จสิ้ นลง ขอให้ท่านผูถ้ ือหุ น้ ส่ งคืนบัตร
ลงคะแนนส่ วนที่เหลือให้กบั เจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย
สาหรับการแจ้งผลของการนับคะแนนเสี ยง จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยเร็ วในวาระถัดไป
ในการตรวจนับคะแนน ได้มีการตั้งสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน 3 ท่าน โดยหนึ่งในสักขีพยาน คือ
ผูแ้ ทนจากบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีของธนาคาร คือ นางวิลาสิ นี กฤษณามระ สาหรับสักขีพยานอีก 2 ท่าน ประธานที่
ประชุมได้คดั เลือกจากผูถ้ ือหุ น้ ที่เสนอตัวได้แก่ นางสาวพาวรี ชัยประเสริ ฐวิทย์ และนางสาวธาริ ณี รักษาเคน
เลขานุการบริ ษทั ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ธนาคารได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื่ องที่เห็นว่า
สมควรบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการธนาคาร และเสนอ
คาถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ ปรากฏว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ น
วาระ หรื อเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการ หรื อเสนอคาถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุม
ประธานฯ กล่าวว่า เมื่อมีผถู ้ ือหุ น้ และจานวนหุ น้ ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิ ดประชุม
ระเบียบวาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุ มผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี ครั้งที่ 22 เมื่อ
วันที่ 10 เมษายน 2558 ซึ่ งบันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวได้นาส่ งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญ
ประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นหนังสื อเชิญประชุมหน้า 5 ถึงหน้า 19
ประธานฯ สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานดังกล่าวหรื อไม่
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ขอแก้ไข
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี ครั้งที่ 22 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ว่า
ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย

905,933,052 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 1,948,420 เสี ยง
- บัตรเสี ย
100 เสี ยง

รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี ครั้งที่ 23 วันที่ 12 เมษายน 2559

หน้า 3 ของ 13

ระเบียบวาระที่ 2. รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2558 ตามหนังสื อรายงานประจาปี
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2558 ซึ่ งรายงานผลการดาเนินงานของ
ธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นหนังสื อรายงาน
ประจาปี 2558 ที่ธนาคารได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว หน้า 16 ถึงหน้า 52 สรุ ปได้ดงั นี้
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 2,835,852 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.8 โดยมีเงินให้สินเชื่อจานวน 1,868,903 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 จากการเพิ่มขึ้นของสิ นเชื่อลูกค้า
ธุรกิจรายกลาง ลูกค้าบุคคล และสิ นเชื่อกิจการต่างประเทศ หนี้สินรวมมีจานวน 2,473,821 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
1.5 โดยมีเงินรับฝาก 2,090,965 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ส่ วนใหญ่มาจากเงินฝากออมทรัพย์ ส่ วนของเจ้าของ
มีจานวน 362,031 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38,387 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 11.9 โดยมาจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
เพิ่มขึ้น 16,554 ล้านบาท และการตีราคาสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้น 14,293 ล้านบาท
ด้านผลการดาเนิ นงานสาหรับปี 2558 ธนาคารมีกาไรก่อนหักสารองและภาษีเงินได้จานวน
57,683 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 และมีกาไรสุ ทธิ จานวน 34,181 ล้านบาท รายการที่สาคัญได้แก่ รายได้รวมมี
จานวน 157,044 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 โดยเป็ นรายได้ดอกเบี้ย 103,814 ล้านบาท นอกจากนี้ ธนาคารมีกาไรสุ ทธิ
จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ กาไรสุ ทธิ จากเงินลงทุน และ รายได้จากค่าธรรมเนียมและ
บริ การสุ ทธิ เติบโตได้ดี ส่ วนค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานมีจานวน 45,045 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เพิ่มขึ้นมาก
ที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้น ขอคาอธิ บายเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานในปี 2558 เทียบกับผลการดาเนินงานในปี 2557 ว่า เหตุใด
รายได้เพิ่มขึ้น แต่กาไรขั้นต้นและกาไรสุ ทธิ ลดลง ในขณะที่หนี้ที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นในสัดส่ วนที่สูง
กรรมการผู้จดั การใหญ่ ชี้แจงว่า ในภาพรวม ผลประกอบการของธนาคารในปี 2558 เป็ นไปตามภาวะ
เศรษฐกิจ โดยมีกาไรสุ ทธิ 34,181 ล้านบาท สิ นเชื่อของธนาคารในปี 2558 ขยายตัวประมาณ 4.9% ในขณะที่รายได้
ดอกเบี้ยสุ ทธิ อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับปี 2557 และธนาคารได้กนั สารองสาหรับหนี้ ที่มีปัญหาเป็ นจานวน 14,654
ล้านบาท แม้หนี้ ที่มีปัญหามีอตั ราส่ วนเพิ่มขึ้น แต่ก็อยูใ่ นระดับที่ธนาคารบริ หารจัดการได้
กรรมการรองผู้จดั ารใหญ่ (นายสุ วรรณ) ได้ช้ ีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัดส่ วนหนี้ ที่มีปัญหาของธนาคารซึ่ ง
เพิ่มขึ้นจาก 2.14% ในปี 2557 เป็ น 2.75% ในปี 2558 ว่า อยูใ่ นระดับที่ใกล้เคียงกับธนาคารพาณิ ชย์แห่งอื่นๆ และ
เป็ นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง
ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ธนาคารมีแนวทางและเป้ าหมายในการลดและควบคุมหนี้ที่มีปัญหาอย่างไร
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า หนี้ที่มีปัญหากระจายไปในกลุม่ ธุรกิจประเภทต่างๆ ทั้งรายใหญ่ รายกลาง
รายปลีก และรายบุคคล จึงไม่ได้สะท้อนถึงปัญหาของธุรกิจในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ธนาคาร
ได้ให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ สาหรับปี 2559 คาดการณ์วา่
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หนี้ที่มีปัญหายังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่ งเป็ นไปตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีเงินสารอง
เพียงพอรองรับกับหนี้ที่มีปัญหาที่อาจจะเพิ่มขึ้น
ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า ปัจจุบนั ธนาคารพาณิ ชย์ในต่างประเทศได้ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการให้บริ การ
แก่ลูกค้า เป็ นการให้บริ การผ่านอินเตอร์ เน็ตและบัตรพลาสติกมากขึ้น ในขณะที่ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทย
รวมทั้งธนาคาร ยังคงใช้รูปแบบของสาขา ดังนั้น จึงต้องการให้ธนาคารปรับการให้บริ การผ่านช่องทางอื่นๆ มากขึ้น
กรรมการผู้จดั การใหญ่ ได้ช้ ีแจงว่า ธนาคารมีสาขาไว้เพื่อการติดต่อกับลูกค้า ซึ่ งจะทาให้ธนาคารสามารถ
เสนอบริ การต่างๆ ให้กบั ลูกค้าได้โดยตรง ในขณะเดียวกัน ธนาคารได้พฒั นาการให้บริ การผ่านช่องทางอื่นๆ
เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้สะดวกและมากขึ้น ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การธนาคารผ่านทางโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ และ
อินเตอร์ เน็ต เช่น บริ การบัวหลวงโฟน บริ การบัวหลวง เอ็มแบงค์กิ้ง บริ การบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บริ การบิซ
ไอแบงค์กิ้ง เป็ นต้น
ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หนี้ที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นมากในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมใด และแสดงความเห็นว่า
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การของธนาคารอยูใ่ นสัดส่ วนค่อนข้างต่า เมื่อเทียบกับรายได้ดอกเบี้ย ธนาคารจึงควร
หาวิธีการเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การให้มากขึ้น
กรรมการผู้จดั การใหญ่ ชี้แจงว่า หนี้ที่มีปัญหากระจายอยูใ่ นกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ได้
กระจุกตัวในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่ งปัญหาเกิดขึ้นมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ทาให้การส่ งออกชะลอตัวลง ลูกค้าของธนาคารต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับภาวะที่เกิดขึ้น
ซึ่ งธนาคารก็ได้พยายามให้การดูแลและช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้า ในส่ วนของการเพิ่มรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย ซึ่ ง
ได้แก่ ค่าธรรมเนียมและบริ การต่างๆ เป็ นสิ่ งที่ธนาคารให้ความสาคัญ โดยธนาคารจะเสนอบริ การต่างๆ ที่เป็ น
ประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การให้มากขึ้น
ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการที่ประเทศไทยได้ร่วมเป็ นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ธนาคารมี
แผนกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจต่างประเทศอย่างไร และจะเปิ ดสาขาในต่างประเทศเพิ่มอีกหรื อไม่
กรรมการผู้จดั การใหญ่ ชี้แจงว่า ธนาคารมีเครื อข่ายสาขาในต่างประเทศรวม 32 แห่ง ใน 15 เขตเศรษฐกิจ
ทัว่ โลก สิ่ งที่ธนาคารให้ความสาคัญในขณะนี้คือ การใช้ประโยชน์จากเครื อข่ายสาขาที่มีอยูใ่ นต่างประเทศให้
ได้มากที่สุด โดยธนาคารพยายามสร้างให้เกิดความเชื่อมโยงและความร่ วมมือกันระหว่างหน่วยงานธุรกิจใน
ประเทศและเครื อข่ายสาขาในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดกับลูกค้าในประเทศไทยในการขยาย
การค้าหรื อการลงทุนออกไปในประเทศต่างๆ เหล่านี้ โดยเฉพาะประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ซึ่ ง
เป็ นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ประเทศไทยสามารถเติบโตต่อไปในอนาคต
ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงเหตุผลที่เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มสูงขึ้น
กรรมการผู้จดั การใหญ่ เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มสู งขึ้น เนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ธนาคารมีการตั้งสารองต่างๆ เพิ่มขึ้น และมากกว่าการตั้งสารอง
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ขั้นต่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ในการช่วยให้ธนาคารมีเสถียรภาพและสามารถ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า การตั้งสารองรองรับหนี้ที่มีปัญหา เป็ นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ธนาคารควร
มีวิธีการคัดเลือกลูกค้าสิ นเชื่อที่ดี เพื่อลดการเกิดหนี้ที่มีปัญหา
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (นายสุ วรรณ) ชี้ แจงว่า ธนาคารถือว่า หนี้ ที่มีปัญหาเป็ นเรื่ องที่สาคัญที่สุด
เรื่ องหนึ่ ง เมื่อช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ธนาคารกรุ งเทพเป็ นธนาคารแห่งแรกที่มีการตั้งหน่วยงานเพื่อดูแล
หนี้ที่มีปัญหาโดยเฉพาะ เพื่อดูแลแก้ไขลูกหนี้ที่มีปัญหาให้กลับมาเป็ นหนี้ปกติให้เร็ วที่สุด ซึ่ งหน่วยงานนี้ยงั คง
ปฏิบตั ิหน้าที่มาจนถึงปั จจุบนั สาหรับในด้านการอานวยสิ นเชื่อนั้น ธนาคารมีการบริ หารสิ นเชื่อที่ทาให้คุณภาพ
สิ นเชื่อของธนาคารอยูใ่ นระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ กล่าวคือ มีหน่วยงานนโยบายสิ นเชื่อดูแลกาหนดนโยบาย
และมาตรฐานด้านสิ นเชื่อที่เป็ นกรอบในการพิจารณาสิ นเชื่อที่ดี มีหน่วยงานกลัน่ กรองสิ นเชื่อ ซึ่ งทาหน้าที่
พิจารณากลัน่ กรองสิ นเชื่ออีกชั้นหนึ่ งก่อนที่จะนาเสนออนุมตั ิ และเมื่อมีการอนุมตั ิสินเชื่อไปแล้ว ธนาคารยังมีการ
ติดตามและสอบทานสิ นเชื่อโดยหน่วยงานสอบทานสิ นเชื่อ
แต่อย่างไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจไทยนั้นมีความเชื่อมโยงกับภาวะเศรษฐกิจโลก หากเศรษฐกิจโลกอยูใ่ น
ภาวะไม่ดี ก็ยอ่ มส่ งผลต่อภาวะเศรษฐกิจไทย อันกระทบต่อคุณภาพสิ นเชื่อหรื อปริ มาณหนี้ที่มีปัญหาให้เพิ่มขึ้นได้
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2558
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2558
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2558 ตามที่ได้จดั พิมพ์
ไว้ในหนังสื อรายงานประจาปี 2558 หน้า 107 ถึงหน้า 108 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2558
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ งแสดง
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของธนาคารในปี 2558 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผา่ นการตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด และได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
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ตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี หน้า 109 ถึงหน้า 203 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อม
หนังสื อเชิญประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2558 ของธนาคาร
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของธนาคาร ซึ่ งได้ผา่ นการ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
906,426,755 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 2,056,990 เสี ยง
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง
ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2558
ประธานฯ รายงานว่า ในปี 2558 ธนาคารมีกาไรสุ ทธิ จากการดาเนินงาน จานวน 29,568,565,221.24 บาท
และมีกาไรสะสมพึงจัดสรรในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี ครั้งนี้ จานวน 117,841,587,591.59 บาท จึงขอ
เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี
2558 รายละเอียดปรากฏอยูใ่ นหนังสื อเชิญประชุมหน้า 20 ดังต่อไปนี้
1. จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมายรวมจานวน 1,000,000,000.00 บาท โดยสาหรับงวดมกราคมถึง
มิถุนายน 2558 จัดสรรจานวน 500,000,000.00 บาท (ซึ่ งได้มีการดาเนินการแล้วตามงบการเงิน สาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558) และสาหรับงวดกรกฎาคมถึงธันวาคม 2558 จานวน 500,000,000.00 บาท
2. จัดสรรเป็ นสารองทัว่ ไปจานวน 5,000,000,000.00 บาท โดยได้ดาเนินการแล้วในงวดมกราคมถึง
มิถุนายน 2558
3. จ่ายเงินปันผลประจาปี 2558 สาหรับหุน้ สามัญ ในอัตราหุน้ ละ 6.50 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
12,407,478,811.00 บาท คิดเป็ นอัตราส่ วนเงินปั นผลต่อกาไรสุ ทธิ ร้อยละ 41.96 โดยเป็ นเงินปันผลที่จ่ายจากกาไร
สะสมซึ่ งได้เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่ งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา
หุน้ ละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 และจะจ่ายเงินปั นผลงวดสุ ดท้ายอีกในอัตราหุน้ ละ 4.50 บาท ในวันที่
11 พฤษภาคม 2559 โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ รับเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2559 และให้รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีการ
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้ ในวันที่ 26 เมษายน 2559
รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี ครั้งที่ 23 วันที่ 12 เมษายน 2559
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2558
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี้
- เห็นด้วย
906,607,945 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 1,892,090 เสี ยง
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง
ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ กล่าวว่า ก่อนจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระนั้น
เนื่องจากตนเองเป็ นกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดารงตาแหน่งในครั้งนี้
ด้วย จึงได้เชิญให้นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริ หาร ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุมเพื่อดาเนินการ
ประชุมในวาระนี้แทน
ประธานฯ (นายเดชาฯ) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17 กาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระในการประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ในอัตราหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่ งในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี
2559 มีกรรมการธนาคารที่ครบกาหนดต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 6 ท่าน คือ นายชาตรี โสภณพนิช
นายปิ ติ สิ ทธิ อานวย นายอมร จันทรสมบูรณ์ นายพรเทพ พรประภา นางเกศินี วิฑรู ชาติ และนายชาญศักดิ์
เฟื่ องฟู คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็ น
กรรมการธนาคารแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ
สรรหาที่ได้กาหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่า กรรมการที่ออกจากตาแหน่งทั้ง 6 ท่าน เป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อกาหนดหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู ้ความสามารถ ทักษะ และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของธนาคาร มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสยั ทัศน์
และทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจ และพร้อมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
ซึ่ งที่ผา่ นมา ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการธนาคารได้สร้างคุณประโยชน์ให้ธนาคารเป็ นอย่างมาก ดังจะเห็น
ได้จากผลประกอบการของธนาคาร นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 6 ท่าน ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
แล้ว คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่านที่ ออกจาก
รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี ครั้งที่ 23 วันที่ 12 เมษายน 2559
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ตาแหน่ งตามวาระกลับเข้าเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ ง สาหรับรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 6 ท่าน
ปรากฏอยูใ่ นหนังสื อเชิญประชุม หน้า 21 ถึงหน้า 30 โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็ นรายบุคคล
ประธานฯ (นายเดชาฯ) เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ (นายเดชาฯ) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ
ที่ประชุมมีมติให้เลือกตั้ง นายชาตรี โสภณพนิช นายปิ ติ สิ ทธิ อานวย นายอมร จันทรสมบูรณ์ นายพรเทพ
พรประภา นางเกศินี วิฑรู ชาติ และนายชาญศักดิ์ เฟื่ องฟู กลับเข้าเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี้


นายชาตรี โสภณพนิช
- เห็นด้วย 839,025,678 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 92.56 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 67,442,297 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 7.44 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 2,032,060 เสี ยง
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง



นายปิ ติ สิ ทธิ อานวย
- เห็นด้วย 817,405,614 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 90.18 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 89,051,231 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 9.82 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 2,043,190 เสี ยง
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง



นายอมร จันทรสมบูรณ์
- เห็นด้วย 796,601,963 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 87.88 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 109,864,922 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 12.12 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 2,033,150 เสี ยง
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง

รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี ครั้งที่ 23 วันที่ 12 เมษายน 2559
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นายพรเทพ พรประภา
- เห็นด้วย 851,319,768 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 93.92 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 55,129,077 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 6.08 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 2,051,190 เสี ยง
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง



นางเกศินี วิฑรู ชาติ
- เห็นด้วย 851,388,268 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 93.93 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 55,065,077 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 6.07 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 2,046,690 เสี ยง
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง



นายชาญศักดิ์ เฟื่ องฟู
- เห็นด้วย 854,531,877 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 94.28 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 51,875,668 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 5.72 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 2,092,490 เสี ยง
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิม่
ประธานฯ เสนอว่า เพื่อให้คณะกรรมการของธนาคารประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู ้ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายมากขึ้น คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเห็นควรเพิ่ม
จานวนกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร โดยได้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการธนาคารเพิ่มอีก 1 ท่าน ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่กาหนดไว้ และได้เสนอชื่อของ
นายไพริ นทร์ ชูโชติถาวร ซึ่ งเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อกาหนดหรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู ้และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจพลังงาน และเคยมีประสบการณ์ในการบริ หารจัดการ
องค์กรขนาดใหญ่ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของธนาคาร ทั้งนี้ นายไพริ นทร์ ชูโชติถาวร ได้รับความ
เห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี ครั้งที่ 23 วันที่ 12 เมษายน 2559

หน้า 10 ของ 13

คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เลือกตั้งนายไพริ นทร์ ชูโชติถาวร เป็ น
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารเพิ่มอีก 1 ท่าน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยมี
รายละเอียดของคุณวุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์การทางานของนายไพริ นทร์ ชูโชติถาวร ปรากฏอยูใ่ น
หนังสื อเชิญประชุม หน้า 32 ถึงหน้า 33
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งนายไพริ นทร์ ชูโชติถาวร เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
ของธนาคาร
ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายไพริ นทร์ ชูโชติถาวร เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารของธนาคาร ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี้
- เห็นด้วย 847,720,661 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 93.71 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 56,922,344 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 6.29 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 3,857,030 เสี ยง
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง
ระเบียบวาระที่ 8. รับทราบค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 ซึ่ งได้มีการกาหนดตาม
กรอบการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ ที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอ โดยมี
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏอยู่ในหนังสื อเชิ ญประชุ มหน้า 34
นอกจากนั้น ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงค่าตอบแทนของกรรมการและผูม้ ีอานาจในการจัดการในปี 2558
รวมทั้งการเป็ นกรรมการในบริ ษทั อื่น ตามที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่
ในรายงานประจาปี 2558 หน้า 206 และหน้า 90 ถึงหน้า 104
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ ประชุ มรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 9. พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่ าสอบบัญชี
ประธานฯ กล่าวว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 120 และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 50 ซึ่ งกาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงานและทบทวน
ความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2558 รวมทั้งได้ประเมินความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี
ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และมีความเห็นว่า บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
ผูส้ อบบัญชีรายเดิม มีความเหมาะสม คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
ให้แต่งตั้ง นายศุภมิตร เตชะมนตรี กลุ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และหรื อ นายชวาลา เที ยนประเสริ ฐกิ จ
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ 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 2559 และพิ จารณาอนุ มตั ิ
ค่าสอบบัญชีประจาปี 2559 เป็ นเงินจานวน 15,260,000 บาท และมอบอานาจให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
จ่ายเงินค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีเพิ่มเติ มได้ตามที่ เห็นสมควรในกรณี ที่ธนาคารมอบหมายให้ผสู ้ อบบัญชีดาเนิ นการ
อื่นๆ โดยมีรายละเอียดของการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2559 และการกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีปรากฏ
อยูใ่ นหนังสื อเชิญประชุมหน้า 35
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ จึ งขอเสนอให้ท่ี ประชุ มพิ จารณาแต่ งตั้งผูส้ อบบัญชี ของธนาคาร และกาหนดจานวนเงิ น
ค่าสอบบัญชีประจาปี 2559 และมอบอานาจให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
เพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณี ที่ธนาคารมอบหมายให้ผสู ้ อบบัญชีดาเนินการอื่นๆ
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้แต่งตั้งนายศุภมิตร เตชะมนตรี กุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 3356 และหรื อ
นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และหรื อ นางนิ สากร ทรงมณี ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5035 แห่งบริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของธนาคารประจาปี 2559
และพิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจาปี 2559 เป็ นเงินจานวน 15,260,000 บาท และมอบอานาจให้ฝ่ายจัดการเป็ น
ผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณี ที่ธนาคารให้ผสู ้ อบบัญชี
ดาเนินการอื่นๆ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
904,239,895 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย
7,450 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 4,252,690 เสี ยง
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง
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ระเบียบวาระที่ 10. เรื่องอืน่ ๆ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่านผูถ้ ือหุ น้ แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่ องต่างๆ
ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะลดลงหรื อไม่ และเมื่อใด เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยของ
ธนาคารลดลงกว่าเดิม ในขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารยังคงเท่าเดิม
ท่ านกรรมการผู้จดั การใหญ่ ชี้แจงว่า ในขณะนี้ เศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงอยูใ่ นช่วงที่กาลังฟื้ นตัว
และต้องใช้เวลาในระดับหนึ่ ง ดังนั้น รัฐบาลจึงพยายามให้รักษาอัตราดอกเบี้ยเงินกูอ้ ยูใ่ นระดับหนึ่ง เพื่อส่ งเสริ ม
ให้ผปู ้ ระกอบการสามารถขยายธุรกิจออกไปได้ ในขณะเดียวกัน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคงมีแนวโน้มลดลง แต่
อาจจะไม่มากนัก เนื่ องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในระดับต่าแล้ว นอกจากนี้ รัฐบาลพยายามดาเนินการต่างๆ
เพื่อจะกระตุน้ เศรษฐกิจทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ส่ งเสริ มให้มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ รวมถึงให้มีการลงทุนในภาคเอกชนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ งในระยะปานกลางจะเป็ นประโยชน์
กับเศรษฐกิจของประเทศไทย
ผู้ถือหุ้น การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนอย่างเป็ นทางการ มีผลกระทบต่อลูกค้าและธนาคารอย่างไร
กรรมการผู้จดั การใหญ่ ชี้แจงว่า การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน จะเปิ ดโอกาสให้เศรษฐกิจโดยรวม
ของทั้งภูมิภาคได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น และจะเป็ นโอกาสให้กบั ธุรกิจหลายๆ ประเภทได้ขยายตัวและเติบโตมากขึ้น แต่
ในขณะเดียวกัน การแข่งขันก็จะสูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้น จึงมีท้ งั 2 ด้าน สิ่ งที่ธนาคารพยายามทาให้ได้กค็ ือ การทางาน
กับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การขยายธุรกิจในต่างประเทศ
ย่อมมีความเสี่ ยง ดังนั้น ธนาคารจึงพยายามใช้เครื อข่ายสาขาของธนาคารในต่างประเทศให้เป็ นประโยชน์ต่อลูกค้า
มากที่สุด
เมื่อผูถ้ ือหุน้ ไม่มีคาถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 18.00 น.
รับรองเป็ นรายงานการประชุมที่ถกู ต้อง

(นายชาตรี โสภณพนิช)
ประธานกรรมการ
ประธานในที่ประชุม
(นายอภิชาต รมยะรู ป)
เลขานุการบริ ษทั
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