ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ครั้งที่ 20
วันที่ 12 เมษายน 2556
ณ ห้ องประชุม ชั้นที่ 30 ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 333 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
………………………………………
เริ่มประชุมเวลา 15.10 น.
นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม
นายอภิ ชาต รมยะรู ป เลขานุ การบริ ษทั รายงานว่า ในวันประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ครั้งที่ 20 นี้ มี
ผูถ้ ือหุ ้นมาประชุ มโดยตนเองและมอบฉันทะจานวน 4,562 ราย นับจานวนหุ น้ รวมกันได้ 942,405,190 หุน้ หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 49.37 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. นายชาญ
12. นายอมร

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

13. นายชาติศิริ

โสภณพนิช

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ หาร และประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
รองประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หาร กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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14. นายสุ วรรณ

แทนสถิตย์

15. นายชาญศักดิ์

เฟื่ องฟู

16. นายทวีลาภ

ฤทธาภิรมย์

ผูบ้ ริ หารระดับสูงที่เข้าร่ วมประชุม
นายวีระศักดิ์
สุ ตณ
ั ฑวิบูลย์

กรรมการบริ หาร และกรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
รับผิดชอบ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง สายลูกค้าธุรกิจราย
ปลีก 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 ผูร้ ับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง

ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ที่เข้าร่ วมประชุม
1. นายเพิ่มศักดิ์
วงศ์พชั รปกรณ์
2. นางนิสากร
ทรงมณี
3. นางวิลาสิ นี
กฤษณามระ
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริ ษทั ได้ช้ ีแจงถึงวิธีการออกเสี ย งลงคะแนน การนับ
คะแนนเสี ย งและการแจ้ง ผลการนับคะแนนในแต่ ละวาระ ดังนี้
ในการออกเสี ย งลงคะแนน ให้นับ 1 หุ ้นเป็ น 1 เสี ย ง และหากผูถ้ ื อหุ ้น ท่ า นใดมี ส่ ว นได้เ สี ย เป็ น
พิ เ ศษในเรื่ อ งใดซึ่ งที่ ประชุ ม จะได้ล งมติ ผูถ้ ื อ หุ ้นท่ า นนั้นไม่ มีสิ ทธิ ออกเสี ย งลงคะแนนในเรื่ องนั้น
นอกจากกรณี การออกเสี ย งลงคะแนนเลื อ กตั้งกรรมการ
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 คือ นางวิลาสิ นี กฤษณามระ สาหรับสักขี พยานอีก 2 ท่าน ประธานที่
ประชุ มได้คดั เลือกจากผูถ้ ือหุน้ ที่เสนอตัวได้แก่ นางขนิษฐา สดากร และนางสาวเพชรลดา เจริ ญสวัสดิ์
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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 19 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่
12 เมษายน 2555 ซึ่ งบันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่าวได้นาส่ งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญ
ประชุ มแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสื อเชิ ญประชุ มหน้า 5 ถึงหน้า 15
ประธานฯ สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานดังกล่าวหรื อไม่
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ขอแก้ไข
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี ครั้งที่ 19 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ว่า
ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
939,830,156 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 2,564,834 เสี ยง
- บัตรเสี ย
10,200 เสี ยง
ระเบียบวาระที่ 2. รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2555 ตามหนังสื อรายงานประจาปี
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2555 ซึ่ งรายงานผลการดาเนินงานของ
ธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2555 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นหนังสื อรายงาน
ประจาปี 2555 ที่ธนาคารได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว หน้า 16 ถึงหน้า 26
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2555
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2555
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2555 ตามที่ได้จดั พิมพ์
ไว้ในหนังสื อรายงานประจาปี 2555 หน้า 102 - 103 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2555
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่ งแสดง
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของธนาคารในปี 2555 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผา่ นการตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด และได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี หน้า 104 ถึงหน้า 194 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อม
หนังสื อเชิญประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สถาบันการเงินที่ถกู สัง่ ปิ ดกิจการตามที่ระบุในปี 2554 และปี 2555 ในหน้า 154 ของ
รายงานประจาปี 2555 เป็ นรายเดียวกันใช่หรื อไม่
กรรมการผู้จดั การใหญ่ ชี้แจงว่า เป็ นรายเดียวกัน ซึ่ งถูกสั่งปิ ดกิจการตั้งแต่เมื่อครั้งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใน
ปี 2540
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2555 ของธนาคาร
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของธนาคาร ซึ่ งได้ผา่ นการ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
939,833,056 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย
5,490 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 2,556,444 เสี ยง
- บัตรเสี ย
10,200 เสี ยง
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ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2555
ประธานฯ รายงานว่า ในปี 2555 ธนาคารมีกาไรสุ ทธิ จากการดาเนินงาน จานวน 31,540,699,656.09 บาท
และมีกาไรสะสมพึงจัดสรรในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี ครั้งนี้ จานวน 65,323,916,511.11 บาท จึงขอเสนอ
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2555
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสื อเชิญประชุมหน้า 16 ดังต่อไปนี้
1. จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมายรวมจานวน 1,000,000,000.00 บาท โดยสาหรับงวดมกราคม ถึง
มิถุนายน 2555 จัดสรรจานวน 500,000,000.00 บาท (ซึ่ งได้มีการดาเนินการแล้วตามงบการเงิน สาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555) และสาหรับงวดกรกฎาคมถึงธันวาคม 2555 จานวน 500,000,000.00 บาท
2. จัดสรรเป็ นส ารองทัว่ ไปจานวน 5,000,000,000.00 บาท โดยได้ดาเนิ นการแล้วในงวดมกราคมถึ ง
มิถุนายน 2555
3. จ่ายเงินปันผลประจาปี 2555 สาหรับหุน้ สามัญ ในอัตราหุน้ ละ 6.50 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
12,407,478,811.00 บาท คิดเป็ นอัตราส่ วนเงินปั นผลต่อกาไรสุ ทธิ ร้อยละ 39.34 โดยเป็ นเงินปันผลที่จ่ายจากกาไร
สะสมซึ่ งได้เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่ งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา
หุน้ ละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 และจะจ่ายเงินปั นผลงวดสุ ดท้ายอีกในอัตราหุน้ ละ 4.50 บาท ในวันที่
8 พฤษภาคม 2556 โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ รับเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2556 และให้รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีการ
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้ ในวันที่ 24 เมษายน 2556
กาไรคงเหลือหลังการจัดสรรยกไปงวดหน้า 46,916,437,700.11 บาท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2555
ที่ ประชุ ม มี ม ติ อ นุ ม ัติ การจัด สรรกาไรและการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจาปี 2555 ตามที่ เ สนอ ด้วย
คะแนนเสี ย ง ดังนี้
- เห็นด้วย
939,884,096 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย
4,190 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 2,506,704 เสี ยง
- บัตรเสี ย
10,200 เสี ยง
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ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ กล่าวว่า ก่อนจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระนั้น
เนื่องจากตนเองเป็ นกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดารงตาแหน่งในครั้งนี้
ด้วย จึงได้เชิญให้นายโฆสิ ต ปั้นเปี่ ยมรัษฎ์ เป็ นประธานที่ประชุมเพื่อดาเนินการประชุมในวาระนี้แทน
ประธานฯ (นายโฆสิ ตฯ) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17 กาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ สามัญประจาปี ในอัตราหนึ่ งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่ งในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี
2556 มีกรรมการธนาคารที่ครบกาหนดต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 6 ท่าน คือ นายชาตรี โสภณพนิช
นายโกวิทย์ โปษยานนท์ นายปิ ติ สิ ทธิ อานวย นางเกศินี วิฑรู ชาติ นายพรเทพ พรประภา และนายชาญศักดิ์ เฟื่ องฟู
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ธนาคารแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้
กาหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่า กรรมการที่ออกจากตาแหน่งทั้ง 6 ท่าน เป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่
มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อกาหนดหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู ้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของธนาคาร มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสยั ทัศน์และทัศนะคติที่ดีต่อ
องค์กร มีความเต็มใจ และพร้อมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ซึ่ งที่ผา่ นมา ผลการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการธนาคารได้สร้างคุณประโยชน์ให้ธนาคารเป็ นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากผล
ประกอบการของธนาคาร นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 6 ท่าน ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่านที่ ออกจาก
ตาแหน่ งตามวาระกลับเข้าเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ ง สาหรับรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 6 ท่าน
ปรากฏอยูใ่ นหนังสื อเชิญประชุม หน้า 17 ถึงหน้า 26 โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็ นรายบุคคล
ประธานฯ (นายโฆสิ ตฯ) เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ (นายโฆสิ ตฯ) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ
ที่ประชุมมีมติให้เลือกตั้ง นายชาตรี โสภณพนิช นายโกวิทย์ โปษยานนท์ นายปิ ติ สิ ทธิ อานวย นางเกศินี
วิฑรู ชาติ นายพรเทพ พรประภา และนายชาญศักดิ์ เฟื่ องฟู กลับเข้าเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี้


นายชาตรี โสภณพนิช
- เห็นด้วย 913,570,635 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 97.20 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
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- ไม่เห็นด้วย 26,315,651 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 2.80 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 2,508,704 เสี ยง
- บัตรเสี ย
10,200 เสี ยง


นายโกวิทย์ โปษยานนท์
- เห็นด้วย 911,594,440 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 97.00 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 28,169,106 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 3.00 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 2,631,444 เสี ยง
- บัตรเสี ย
10,200 เสี ยง



นายปิ ติ สิ ทธิ อานวย
- เห็นด้วย 900,660,130 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 95.84 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 39,103,416 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 4.16 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 2,631,444 เสี ยง
- บัตรเสี ย
10,200 เสี ยง



นางเกศินี วิฑรู ชาติ
- เห็นด้วย 939,644,356 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย
119,190 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.01 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 2,631,444 เสี ยง
- บัตรเสี ย
10,200 เสี ยง



นายพรเทพ พรประภา
- เห็นด้วย 926,209,856 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 98.56 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 13,551,960 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 1.44 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 2,633,174 เสี ยง
- บัตรเสี ย
10,200 เสี ยง



นายชาญศักดิ์ เฟื่ องฟู
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- เห็นด้วย 918,451,395 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 97.89 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 19,766,355 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 2.11 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 4,177,240 เสี ยง
- บัตรเสี ย
10,200 เสี ยง
ระเบียบวาระที่ 7. รับทราบค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปี 2555 ซึ่ งได้มีการกาหนดตาม
กรอบการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ ที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอ โดยมี
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏอยู่ในหนังสื อเชิ ญประชุ มหน้า 28
นอกจากนั้น ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงค่าตอบแทนของกรรมการและผูม้ ีอานาจในการจัดการในปี 2555
รวมทั้งการเป็ นกรรมการในบริ ษทั อื่น ตามที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่
ในรายงานประจาปี 2555 หน้า 197 และหน้า 84 ถึงหน้า 97
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับหลักการในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการปี 2555
เลขานุการบริษทั ชี้แจงว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของธนาคารได้มอบอานาจให้คณะกรรมการธนาคารเป็ นผู ้
พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน ได้ช้ ีแจงเพิ่มเติมว่า การกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการจะพิจารณาจากผลประกอบการของธนาคารประกอบกับเงินปั นผลที่จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เมื่อพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2553 และปี 2554 เทียบกับเงินปันผลจ่าย เท่ากับร้อยละ 0.88 และร้อยละ 0.77
ตามลาดับ สาหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2555 เมื่อเทียบกับเงินปั นผลจ่ายเท่ากับร้อยละ 0.78 เป็ นสัดส่ วนที่
ใกล้เคียงกับปี 2554
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
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
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เหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2555 รวมทั้งได้ประเมินความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี
ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และมีความเห็นว่า บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
ผูส้ อบบัญชี รายเดิ ม มีความเหมาะสม คณะกรรมการธนาคารจึ งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
อนุมตั ิให้แต่งตั้ง นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พชั รปกรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และหรื อ นายศุภมิตร เตชะมนตรี กุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และหรื อ นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และหรื อ นาย
ชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 แห่งบริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของธนาคารประจาปี 2556 และพิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจาปี 2556 เป็ นเงินจานวน
14,164,000.00 บาท และมอบอานาจให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีเพิ่มเติ มได้
ตามที่ เห็นสมควรในกรณี ที่ธนาคารมอบหมายให้ผสู ้ อบบัญชีดาเนินการอื่นๆ โดยมีรายละเอียดของการแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2556 และการกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีปรากฏอยูใ่ นหนังสื อเชิ ญประชุมหน้า 29
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของธนาคาร และกาหนดจานวนเงินค่าสอบ
บัญชีประจาปี 2556 และมอบอานาจให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีเพิ่มเติมได้
ตามที่เห็นสมควร ในกรณี ที่ธนาคารมอบหมายให้ผสู ้ อบบัญชีดาเนินการอื่นๆ
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้แต่งตั้งนายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พชั รปกรณ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 3427 และหรื อ
นายศุภมิตร เตชะมนตรี กุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 3356 และหรื อ นายนิ ติ จึ งนิ จนิ รันดร์ ผูส้ อบบัญชี รับ
อนุ ญาตเลขที่ 3809 และหรื อ นายชวาลา เทียนประเสริ ฐ กิ จ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4301 แห่ งบริ ษทั
ดี ลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของธนาคารประจาปี 2556 และพิจารณาอนุ มตั ิ ค่า
สอบบัญชี ประจาปี 2556 เป็ นเงิ นจานวน 14,164,000.00 บาท และมอบอานาจให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
จ่ายเงินค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณี ที่ธนาคารให้ผสู ้ อบบัญชีดาเนินการอื่นๆ ด้วย
คะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
935,582,296 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.55 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย
4,262,690 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.45 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 2,559,704 เสี ยง
- บัตรเสี ย
500 เสี ยง
ระเบียบวาระที่ 9. พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมและเพิ่มความคล่องตัวในการระดมเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจตาม
ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของธนาคาร ตลอดจนรองรับต่อความต้องการลงทุนของลูกค้าและนักลงทุน
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิ ให้ธนาคารออกและเสนอขายหุน้ กูป้ ระเภทต่างๆ
เพิ่มเติมจากที่ได้รับอนุมตั ิไว้แล้ว อีกเป็ นวงเงินไม่เกิน 150,000 ล้านบาท หรื อมูลค่าที่เทียบเท่าในสกุลอื่น โดยมี
รายละเอียดปรากฏอยูใ่ นหนังสื อเชิญประชุมหน้า 30 ดังต่อไปนี้
ให้ธนาคารออกหุน้ กู้ ไม่วา่ ด้อยสิ ทธิ หรื อไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และ/หรื อ มีประกันหรื อไม่มีประกัน ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่
จากัดเฉพาะหุน้ กูร้ ะยะสั้น หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ หุ น้ กูท้ ี่ไถ่ถอนเมื่อธนาคารเลิกกิจการ และหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ ที่มีลกั ษณะคล้ายทุน
ที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่ายและไม่จ่ายดอกเบี้ยในปี ที่ไม่มีกาไร (รวมเรี ยกว่า “หุน้ กู”้ ) วงเงินไม่เกิน 150,000 ล้านบาท หรื อ
มูลค่าที่เทียบเท่าในเงินสกุลอื่น เสนอขายต่อผูล้ งทุนในประเทศ และ/หรื อ ในต่างประเทศ โดยเสนอขายแก่ประชาชน
ทัว่ ไป และ/หรื อ ผูล้ งทุนประเภทสถาบันหรื อที่มีลกั ษณะเฉพาะตามความหมายที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในแต่ละขณะ ธนาคารสามารถเสนอขายหุน้ กูไ้ ด้ภายในวงเงินดังกล่าว หัก
ด้วยจานวนหุน้ กูท้ ี่ได้ออกตามวงเงินดังกล่าวแต่ยงั ไม่ได้รับการไถ่ถอน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ ธนาคารสามารถออกและ
เสนอขายหุน้ กูห้ ลายประเภทพร้อมกันในคราวเดียวกัน หรื อธนาคารจะทยอยออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ ป็ นคราวๆ ไป
และ/หรื อ เป็ นโครงการ และ/หรื อ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และอาจออกและเสนอขายควบกับหรื อพร้อม
กับหลักทรัพย์อื่นได้ ทั้งนี้ ให้หุน้ กูท้ ี่ไม่ใช่หุน้ กูท้ ี่ไถ่ถอนเมื่อธนาคารเลิกกิจการ มีระยะเวลาไถ่ถอนไม่เกิน 100 ปี
การออกและเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าวข้างต้น อาจจะมีการให้สิทธิ แก่ธนาคารในการไถ่ถอนหุ น้ กูค้ ืนก่อนครบ
กาหนดก็ได้ และ/หรื อ อาจจะมีการให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ น้ กูใ้ นการเรี ยกให้ธนาคารไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกาหนดก็ได้ ทั้งนี้
ให้เป็ นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ น้ กูท้ ี่จะออกในแต่ละคราว
ทั้งนี้ ให้มอบอานาจให้คณะกรรมการธนาคาร หรื อคณะกรรมการบริ หาร เป็ นผูพ้ ิจารณาบุคคลที่ธนาคารจะ
เสนอขายหุน้ กู้ และจานวนหุน้ กูท้ ี่จะจัดสรรในแต่ละครั้ง และมอบอานาจให้คณะกรรมการธนาคาร หรื อ
คณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารหรื อคณะกรรมการบริ หารเป็ นผู ้
พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รายละเอียดของหุน้ กู้ เช่น สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาไถ่ถอน ราคาเสนอ
ขาย อายุโครงการ วงเงินที่เป็ นวงเงินหมุนเวียน เป็ นต้น ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขาย และวิธีการ
เสนอขายได้ตามความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ออกหุน้ กู้ รวมทั้งมีอานาจพิจารณาเลือก และแต่งตั้งที่ปรึ กษา
และ/หรื อ ผูจ้ ดั จาหน่าย และ/หรื อ ผูป้ ระกันการจาหน่ายหุน้ กู้ และทาสัญญาต่างๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้
กับคู่กรณี ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็ นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประเพณี ปฏิบตั ิของประเทศนั้นๆ โดย
คานึงถึงประโยชน์ของธนาคารเป็ นหลัก ภายใต้เงื่อนไขว่าธนาคารต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ให้ออกหุ น้ กูก้ ่อน
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงวัตถุประสงค์ของการขออนุมตั ิวงเงินในการออกหุน้ กูเ้ ป็ นจานวนไม่เกิน 150,000
ล้านบาท
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กรรมการผู้จดั การใหญ่ ได้ช้ ีแจงว่า การขอให้ผถู ้ ือหุ น้ อนุมตั ิให้ธนาคารมีวงเงินในการออกหุ น้ กูป้ ระเภท
ต่างๆ ในครั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารสามารถออกหุ น้ กูไ้ ด้ในจังหวะระยะเวลาที่เหมาะสม และเมื่อสภาพตลาดเอื้ออานวย
ช่วยให้ธนาคารสามารถบริ หารด้านสิ นทรัพย์และหนี้สินอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการบริ หารระยะเวลาการไถ่ถอน
(Maturity Profile) และการบริ หารความเสี่ ยงด้านสกุลเงิน (Currency Management) ที่ผา่ นมา ธนาคารเคยได้รับ
อนุมตั ิวงเงินในลักษณะเดียวกันนี้จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มาแล้ว และได้เคยออกหุ น้ กูภ้ ายใต้วงเงินดังกล่าวเป็ นระยะๆ
เช่น ในปี 2553 ธนาคารได้ออกหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกันสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ จานวน 2 ชุด จานวน
รวม 1,200 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ประกอบด้วยหุน้ กูจ้ านวน 400 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อายุ 5 ปี และหุน้ กูจ้ านวน 800
ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ล่าสุ ด ในปี 2555 ธนาคารได้ออกหุ น้ กูส้ กุลเหรี ยญสหรัฐฯ จานวน 2 ชุด ในลักษณะ
เดียวกับปี 2553 ประกอบด้วยหุน้ กูจ้ านวน 400 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อายุ 5.5 ปี และหุน้ กูจ้ านวน 800 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ อายุ 10 ปี นอกจากนี้ ในปลายปี 2555 ธนาคารได้ออกหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ สกุลบาท จานวน 20,000 ล้านบาท
อายุ 10 ปี
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กู้
ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิ การออกและเสนอขายหุน้ กู้ ดังต่อไปนี้
ให้ธนาคารออกหุน้ กู้ ไม่วา่ ด้อยสิ ทธิ หรื อไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และ/หรื อ มีประกันหรื อไม่มีประกัน ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่
จากัดเฉพาะหุน้ กูร้ ะยะสั้น หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ หุ น้ กูท้ ี่ไถ่ถอนเมื่อธนาคารเลิกกิจการ และหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ ที่มีลกั ษณะคล้ายทุน
ที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่ายและไม่จ่ายดอกเบี้ยในปี ที่ไม่มีกาไร (รวมเรี ยกว่า “หุน้ กู”้ ) วงเงินไม่เกิน 150,000 ล้านบาท หรื อ
มูลค่าที่เทียบเท่าในเงินสกุลอื่น เสนอขายต่อผูล้ งทุนในประเทศ และ/หรื อ ในต่างประเทศ โดยเสนอขายแก่ประชาชน
ทัว่ ไป และ/หรื อ ผูล้ งทุนประเภทสถาบันหรื อที่มีลกั ษณะเฉพาะตามความหมายที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในแต่ละขณะ ธนาคารสามารถเสนอขายหุน้ กูไ้ ด้ภายในวงเงินดังกล่าว หัก
ด้วยจานวนหุน้ กูท้ ี่ได้ออกตามวงเงินดังกล่าวแต่ยงั ไม่ได้รับการไถ่ถอน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ ธนาคารสามารถออกและ
เสนอขายหุน้ กูห้ ลายประเภทพร้อมกันในคราวเดียวกัน หรื อธนาคารจะทยอยออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ ป็ นคราวๆ ไป
และ/หรื อ เป็ นโครงการ และ/หรื อ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และอาจออกและเสนอขายควบกับหรื อพร้อม
กับหลักทรัพย์อื่นได้ ทั้งนี้ ให้หุน้ กูท้ ี่ไม่ใช่หุน้ กูท้ ี่ไถ่ถอนเมื่อธนาคารเลิกกิจการ มีระยะเวลาไถ่ถอนไม่เกิน 100 ปี
การออกและเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าวข้างต้น อาจจะมีการให้สิทธิ แก่ธนาคารในการไถ่ถอนหุ น้ กูค้ ืนก่อนครบ
กาหนดก็ได้ และ/หรื อ อาจจะมีการให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ น้ กูใ้ นการเรี ยกให้ธนาคารไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกาหนดก็ได้ ทั้งนี้
ให้เป็ นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ น้ กูท้ ี่จะออกในแต่ละคราว
ทั้งนี้ ให้มอบอานาจให้คณะกรรมการธนาคาร หรื อคณะกรรมการบริ หาร เป็ นผูพ้ ิจารณาบุคคลที่ธนาคารจะ
เสนอขายหุน้ กู้ และจานวนหุน้ กูท้ ี่จะจัดสรรในแต่ละครั้ง และมอบอานาจให้คณะกรรมการธนาคาร หรื อ
คณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารหรื อคณะกรรมการบริ หารเป็ นผู ้
พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รายละเอียดของหุน้ กู้ เช่น สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาไถ่ถอน ราคาเสนอ
ขาย อายุโครงการ วงเงินที่เป็ นวงเงินหมุนเวียน เป็ นต้น ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขาย และวิธีการ
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เสนอขายได้ตามความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ออกหุน้ กู้ รวมทั้งมีอานาจพิจารณาเลือก และแต่งตั้งที่ปรึ กษา
และ/หรื อ ผูจ้ ดั จาหน่าย และ/หรื อ ผูป้ ระกันการจาหน่ายหุน้ กู้ และทาสัญญาต่างๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้
กับคู่กรณี ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็ นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประเพณี ปฏิบตั ิของประเทศนั้นๆ โดย
คานึงถึงประโยชน์ของธนาคารเป็ นหลัก ภายใต้เงื่อนไขว่าธนาคารต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ให้ออกหุ น้ กูก้ ่อน
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
938,686,766 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.61 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย
759,820 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.08 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 2,958,104 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.31 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
- บัตรเสี ย
500 เสี ยง
ระเบียบวาระที่ 10. เรื่องอืน่ ๆ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่านผูถ้ ือหุ น้ แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่ องต่าง ๆ
ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงมุมมองของธนาคารเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของจีนในช่วงต่อไป การลงทุนของ
ธนาคารในประเทศจีน และการเตรี ยมความพร้อมของธนาคารเพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
กรรมการผู้จดั การใหญ่ ชี้แจงว่า เศรษฐกิจของจีนน่าจะสามารถเติบโตได้อีก โดยรู ปแบบการเจริ ญเติบโต
ในระยะต่อไป จะแตกต่างจากช่วง 20 ปี ก่อนหน้า ที่เคยพึ่งพาการส่ งออกเป็ นแรงขับเคลื่อนสาคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจ มาเป็ นการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มาจากการลงทุนภายในประเทศ ซึ่ งเน้นการลงทุนด้านสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานต่างๆ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะสร้างความสมดุลในการเจริ ญเติบโตของประเทศ
ในระยะยาวให้เกิดขึ้น สาหรับการลงทุนในประเทศจีนนั้น ธนาคารได้เข้าไปเปิ ดสาขามาเป็ นเวลากว่า 20 ปี และ
ล่าสุ ดได้เปลี่ยนสถานะของสาขาที่มีอยูท่ ้ งั 4 แห่งในประเทศจีน ยกระดับขึ้นเป็ นธนาคารท้องถิ่นโดยได้ให้บริ การ
ทั้งแก่ลกู ค้าที่เข้าไปลงทุนขยายธุรกิจในประเทศจีนและลูกค้าท้องถิ่น
ในด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ขณะนี้ ธนาคารมีสาขาอยูใ่ นเกือบทุกประเทศในภูมิภาคเอเซี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ทั้งในสิ งคโปร์ มาเลเซี ย อินโดนีเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม และลาว ทั้งยังมีสานักงานตัวแทนใน
ประเทศพม่า ซึ่ งตั้งมากว่า 17 ปี ดังนั้น เมื่อมีการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในปี 2558 สาขาของธนาคารใน
ต่างประเทศเหล่านี้ จะเป็ นประโยชน์และสามารถให้การสนับสนุนแก่นกั ธุรกิจไทยที่คิดจะไปลงทุนและขยายธุรกิจ
ในประเทศแถบนี้ได้ และสามารถทาหน้าที่เป็ น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บา้ นที่ดี” ของนักธุรกิจไทยที่กาลังจะก้าวออก
ไปสู่ภูมิภาคได้เป็ นอย่างดี
ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงการประกอบธุรกิจของธนาคาร
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ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้ ีแจงว่า การดาเนินธุรกิจของแต่ละธนาคาร ย่อมมีความแตกต่างกันอยูบ่ า้ ง
โดยธนาคารจะเน้นไปที่การสร้างความมัน่ คงจากจุดแข็งที่ธนาคารมีอยู่ และจะขอรับคาแนะนาที่เกี่ยวกับการขยาย
ธุรกิจอื่นๆ เพื่อเพิ่มการทากาไรให้แก่ธนาคารไปพิจารณาปรับปรุ งต่อไป
ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะวิธีการแจ้งผลการนับคะแนน
ประธานฯ รับไว้เพื่อพิจารณา
เมื่อผูถ้ ือหุน้ ไม่มีคาถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 17.25 น.
รับรองเป็ นรายงานการประชุมที่ถกู ต้อง

(นายชาตรี โสภณพนิช)
ประธานกรรมการ
ประธานในที่ประชุม

(นายอภิชาต รมยะรู ป)
เลขานุการบริ ษทั
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