ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุ มผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ครั้งที่ 24
วันที่ 12 เมษายน 2560
ณ ห้ องประชุ ม ชั้ นที่ 30 ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
………………………………………
เริ่มประชุ มเวลา 15.10 น.
เนื่องจากนายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ นายปิ ติ สิ ทธิ อานวย
รองประธานกรรมการ จึงทาหน้าที่เป็ นประธานของที่ประชุมแทน
นายอภิชาต รมยะรู ป เลขานุการบริ ษทั รายงานว่า ในวันประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี ครั้งที่ 24 นี้ มีผถู ้ ือหุ น้
มาประชุมโดยตนเองและมอบฉันทะจานวน 8,990 ราย นับจานวนหุ น้ รวมกันได้ 910,482,253 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ
47.70 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.

นายปิ ติ
นายเดชา
พลเรื อเอกประเจตน์
นายโกวิทย์

สิ ทธิ อานวย
ตุลานันท์
ศิริเดช
โปษยานนท์

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
นายสิ งห์
ตังทัตสวัสดิ์
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และกรรมการบริ หาร
นายชาญ
โสภณพนิช
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
นายอมร
จันทรสมบูรณ์ กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นางเกศินี
วิฑรู ชาติ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นายอรุ ณ
จิรชวาลา
กรรมการอิสระ และกรรมการตราวจสอบ
นายไพริ นทร์
ชูโชติถาวร
กรรมการธนาคาร
นายชาติศิริ
โสภณพนิช
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการบริ หาร
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13. นายสุ วรรณ

แทนสถิตย์

14. นายชาญศักดิ์
15. นายทวีลาภ

เฟื่ องฟู
ฤทธาภิรมย์

กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ กรรมการบริ หาร และ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบ ฝ่ ายผลิตภัณฑ์และ
ช่องทางบริ การ และสายบัตรเครดิต

ผูบ้ ริ หารระดับสูงที่เข้าร่ วมประชุม
1. นายบุญส่ ง
บุณยะสาระนันท์ รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การสายบริ หารการเงิน
2. นางสาวสุ ธีรา
ศรี ไพบูลย์
รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การสายเทคโนโลยี
3. นายวีระศักดิ์
สุ ตณ
ั ฑวิบูลย์ รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง
4. นายศิริเดช
เอื้องอุดมสิ น รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก
5. นางรัชนี
นพเมือง
รองผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบงานบริ หารทัว่ ไป และสาย
ทรัพยากรบุคคล
6. นายไชยฤทธิ์
อนุชิตวรวงศ์ รองผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ
(ร่ วม) ผูจ้ ดั การสายสาขาต่างประเทศ กิจการธนาคารต่างประเทศ
และรับผิดชอบงานโครงการ งานนักลงทุนสัมพันธ์
ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ที่เข้าร่ วมประชุม
1. นายศุภมิตร
2. นางนิสากร
3. นางวิลาสิ นี

เตชะมนตรี กลุ
ทรงมณี
กฤษณามระ

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 ้ ือหุ น้ ที่ประสงค์ลงคะแนนเสี ยงไม่
เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงหรื อไม่ในแต่ละวาระ ในกรณี ที่ท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะลงคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื อ
งดออกเสี ยง ให้ยกมือแสดงตัวและทาเครื่ องหมายพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ท่านผูถ้ ือหุ น้ เมื่อ
ลงทะเบียน หลังจากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน เพื่อนาไปนับคะแนนต่อไป
ในการนับคะแนน จะนับคะแนนเสี ยงเฉพาะคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงตามหนังสื อ
มอบฉันทะและบัตรลงคะแนน แล้วนาไปหักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือว่า
เป็ นคะแนนเสี ยงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ เมื่อการประชุมเสร็ จสิ้ นลง ขอให้ท่านผูถ้ ือหุ น้ ส่ งคืน
บัตรลงคะแนนส่ วนที่เหลือให้กบั เจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย
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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 นางอรนุช เจริ ญชัยพฤกษา และนายอมร วิกรมพานิชกุล
เลขานุการบริ ษทั ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ธนาคารได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื่ องที่เห็นว่า
สมควรบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการ และเสนอคาถาม
เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ปรากฏว่า ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ
หรื อเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการ หรื อเสนอคาถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุม
ประธานที่ประชุ ม กล่าวว่า เมื่อมีผถู ้ ือหุ น้ และจานวนหุน้ ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิ ดประชุม
ระเบียบวาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุ มผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี ครั้งที่ 23 เมื่อ
วันที่ 12 เมษายน 2559 ซึ่ งบันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวได้นาส่ งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญ
ประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นหนังสื อเชิญประชุมหน้า 5 ถึงหน้า 17
ประธานฯ สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานดังกล่าวหรื อไม่
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ขอแก้ไข
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี ครั้งที่ 23 เมื่อ
วันที่ 12 เมษายน 2559
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ว่า
ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
910,689,479 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย
100 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 1,123,793 เสี ยง
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง

รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ครั้งที่ 24 วันที่ 12 เมษายน 2560

หน้า 3 ของ 14

ระเบียบวาระที่ 2. รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2559 ตามหนังสือรายงานประจาปี
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2559 ซึ่ งรายงานผลการดาเนินงานของ
ธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นหนังสื อรายงาน
ประจาปี 2559 ที่ธนาคารได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว หน้า 10 ถึงหน้า 54 โดยขอให้
นายสิ งห์ ตังทัตสวัสดิ์ เป็ นผูร้ ายงาน
นายสิ งห์ฯ ได้รายงานผลการดาเนินงานของธนาคารในปี 2559 โดยสรุ ปต่อที่ประชุม ดังนี้
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 2,944,230 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
3.8 จากสิ้ นปี 2558 โดยมีเงินให้สินเชื่อจานวน 1,941,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 จากการเพิ่มขึ้นของสิ นเชื่อลูกค้า
ธุรกิจรายใหญ่และรายกลาง สิ นเชื่อลูกค้าบุคคล และสิ นเชื่อกิจการธนาคารต่างประเทศ หนี้ สินมีจานวน 2,564,985
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 โดยเพิ่มขึ้นมากที่เงินรับฝากจานวน 87,176 ล้านบาท ส่ วนใหญ่มาจากเงินฝากออมทรัพย์
ส่ วนของเจ้าของมีจานวน 379,016 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17,184 ล้านบาท หรื อร้อยละ 4.7 ส่ วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากกาไรสุ ทธิ
สาหรับปี 2559 จานวน 31,815 ล้านบาท หักด้วยการจ่ายเงินปั นผล 2 ครั้ง ในระหว่างปี 2559 จานวนรวม 12,022
ล้านบาท (เงินปั นผลงวดสุ ดท้ายสาหรับผลประกอบการปี 2558 จานวน 8,310 ล้านบาท (4.50 บาทต่อหุ น้ ) และ
เงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานครึ่ งแรกปี 2559 จานวน 3,712 ล้านบาท (2.00 บาทต่อหุ น้ ))
สาหรับผลการดาเนินงานปี 2559 ธนาคารมีรายได้จากการดาเนินงานจานวน 105,858 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 จากปี ก่อนหน้า โดยมีรายการสาคัญคือ รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ เพิ่มขึ้น ซึ่ งเป็ นผลมาจากความสามารถ
ในการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยได้แก่ กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ และกาไรจาก
เงินลงทุนลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดที่ผนั ผวนและชะลอตัวในช่วงปี ที่ผา่ นมา ส่ วนค่าใช้จ่าย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นตามหลักความระมัดระวังในการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างต่อเนื่ อง
ควบคู่กบั การบริ หารคุณภาพสิ นทรัพย์ จึงทาให้ธนาคารมีกาไรสุ ทธิ อยูท่ ี่ 31,815 ล้านบาท
นอกจากนี้ นายสิ งห์ฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ ของธนาคาร
ว่า ธนาคารให้ความสาคัญต่อการต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ ตลอดมา ทั้งนี้ ธนาคารได้มีการกาหนดนโยบาย
ต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ และเปิ ดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร รวมทั้งกาหนดไว้ใน
จรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิจของธนาคาร ธนาคารให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
โดยเน้นเรื่ องการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างซื่ อตรงในหลักสูตรการอบรมของธนาคารมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ธนาคาร
ยังได้ให้ความร่ วมมือในการสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ อย่างสม่าเสมอ
โดยธนาคารได้รับการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2559
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2559
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2559 ตามที่ได้จดั พิมพ์
ไว้ในหนังสื อรายงานประจาปี 2559 หน้า 104 ถึงหน้า 105
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2559
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ งแสดง
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของธนาคารในปี 2559 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผา่ นการตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด และได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี หน้า 106 ถึงหน้า 203
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในส่ วนของเงินให้สินเชื่อของธนาคารเพิ่มขึ้นแต่ในส่ วนของรายได้และกาไรของ
ธนาคารกลับลดลง ซึ่ งเป็ นเช่นเดียวกับปี ก่อน คือ ทรัพย์สินของธนาคารเพิ่มขึ้น แต่วา่ กาไรลดลง จึงขอให้
คณะกรรมการชี้แจงว่าเกิดจากอะไร และธนาคารมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา เศรษฐกิจของไทยและทัว่ โลกชะลอตัวลงพอประมาณ
ธนาคารจึงพิจารณาการให้สินเชื่อด้วยความระมัดระวัง นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยก็อยูใ่ นระดับต่า ซึ่ งมีผลต่อ
ความสามารถในการทากาไร แต่ธนาคารก็พยายามรักษาระดับการทารายได้ให้ได้ระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ธนาคาร
ดาเนิ นงานด้วยความระมัดระวังโดยมีการกันสารองไว้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของสถานการณ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายการจากการดาเนินงานอื่นๆ ในงบการเงิน หน้า 46 ในส่ วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆ
มีการเพิ่มขึ้นจากประมาณ 7,600 ล้านบาท เป็ นประมาณ 12,000 ล้านบาท เมื่อดูคาอธิ บายบอกว่า สาเหตุหลักเกิดจาก
การรับรู ้ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสาหรับภาระผูกพัน จึงขอให้ฝ่ายบริ หารอธิ บายเป็ นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น เกิดจากการตั้งสารองภาระการค้ าประกันซึ่ งมี
มูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความคืบหน้ากรณี ที่ธนาคารถูกคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรี ยกให้ชาระเงินในฐานะผูค้ ้ าประกันสาหรับค่าใบอนุญาตการประกอบ

รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ครั้งที่ 24 วันที่ 12 เมษายน 2560

หน้า 5 ของ 14

ธุรกิจทีวีดิจิทลั ของบริ ษทั ที่หยุดประกอบกิจการไปแล้ว และธนาคารได้มีการตั้งสารองสาหรับรายการดังกล่าวไว้ใน
งบการเงินแล้วหรื อไม่
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า กรณี ดงั กล่าว ธนาคารได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของ
กสทช. โดยได้ชาระเงินบางส่ วนที่ถูกเรี ยกร้องตามกาหนดเวลาของ กสทช. แล้ว และธนาคารได้มีการตั้งสารอง
สาหรับรายการดังกล่าวแล้ว
ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงเหตุผลที่อตั ราส่ วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดาเนินงานในปี 2559 เพิ่มสูงขึ้นเป็ น
47.7% และธนาคารจะลดจานวนสาขาลงหรื อไม่ และถ้าจะลดจานวนสาขาลง จะลดในจานวนสัดส่ วนเท่าใด
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ธนาคารมีสาขาในประเทศจานวน 1,157 สาขา และสาขาในต่างประเทศ
จานวน 32 สาขา ที่ผา่ นมา ธนาคารเพิ่มสาขาด้วยความระมัดระวังและกระจายไปในแต่ละปี ในปี 2560 อาจจะมี
การเปิ ดสาขาเพิ่มแต่ในอัตราที่ลดลงคาดว่า จะอยูท่ ี่ประมาณ 10 - 20 สาขา ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของช่วงเวลา
และการประเมินศักยภาพของพื้นที่ต้ งั สาขา นอกจากนั้น ธนาคารได้เพิ่มการให้บริ การต่างๆ ผ่านช่องทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์และช่องทางอื่นๆ ปัจจุบนั สัดส่ วนของการทาธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และช่องทางอื่น
เพิ่มสูงขึ้นเร็ วกว่าการทาธุรกรรมผ่านทางสาขา ซึ่ งธนาคารพยายามผสมผสานการให้บริ การผ่านสาขาและช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกันอย่างสมดุล
ในส่ วนของอัตราส่ วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดาเนิ นงานในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็ น 47.7% ตามที่ท่านผูถ้ ือหุน้
ตั้งข้อสังเกตนั้น ส่ วนหนึ่งมาจากการตั้งสารองสาหรับภาระการค้ าประกัน ซึ่ งแสดงในค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้
กล่าวถึงข้างต้น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2559 ของธนาคาร
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของธนาคาร ซึ่ งได้ผา่ นการ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
912,987,773 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย
5,400 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 1,251,790 เสี ยง
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง
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ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2559
ประธานฯ รายงานว่า ในปี 2559 ธนาคารมีกาไรสุ ทธิ จากการดาเนินงาน จานวน 28,479,275,983.83 บาท
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนิ นงาน
ประจาปี 2559 รายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสื อเชิญประชุมหน้า 18 ดังต่อไปนี้
1. จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมายรวมจานวน 1,000 ล้านบาท โดยสาหรับงวดมกราคมถึงมิถุนายน 2559
จัดสรรจานวน 500 ล้านบาท (ซึ่ งได้มีการดาเนินการแล้วตามงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559)
และสาหรับงวดกรกฎาคมถึงธันวาคม 2559 จานวน 500 ล้านบาท
2. จัดสรรเป็ นสารองทัว่ ไปจานวน 5,000 ล้านบาท โดยได้ดาเนินการแล้วในงวดมกราคมถึงมิถุนายน
2559
3. จ่ายเงินปันผลประจาปี 2559 สาหรับหุน้ สามัญ ในอัตราหุน้ ละ 6.50 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
12,407,478,811 บาท คิดเป็ นอัตราส่ วนเงินปั นผลต่อกาไรสุ ทธิ ร้อยละ 43.57 โดยเป็ นเงินปันผลที่จ่ายจากกาไร
สะสมซึ่ งได้เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่ งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา
หุน้ ละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 และจะจ่ายเงินปั นผลงวดสุ ดท้ายอีกในอัตราหุน้ ละ 4.50 บาท ในวันที่
11 พฤษภาคม 2560 โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ รับเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2560 และให้รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีการ
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้ ในวันที่ 25 เมษายน 2560
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2559
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี้
- เห็นด้วย
913,161,729 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย
8,370 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 1,077,150 เสี ยง
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง
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ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17 กาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระในการประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ในอัตราหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่ งในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี
2560 มีกรรมการธนาคารที่ครบกาหนดต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 6 ท่าน คือ พลเรื อเอกประเจตน์
ศิริเดช นายสิ งห์ ตังทัตสวัสดิ์ นายชาญ โสภณพนิช นายอรุ ณ จิรชวาลา นายชาติศิริ โสภณพนิช 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 ดังจะเห็น
ได้จากผลประกอบการของธนาคาร อีกทั้งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และกรรมการทั้ง 6 ท่าน ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการ
ธนาคารจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่าน ที่ออกจากตาแหน่งกลับเข้าเป็ น
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ ง สาหรับรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 6 ท่าน ปรากฏอยูใ่ นหนังสื อเชิญประชุม
หน้า 19 ถึงหน้า 28
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนว่า ธนาคารมีการจากัดจานวนปี ในการ
ดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระไว้หรื อไม่ และกรรมการอิสระมีส่วนช่วยการดาเนิ นงานของธนาคารในด้านใดบ้าง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน ชี้แจงว่า ธนาคารไม่ได้กาหนดจานวนปี ในการดารง
ตาแหน่งของกรรมการอิสระ และในการเสนอต่อวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระแต่ละท่าน ธนาคาร
จะพิจารณาจากการมีส่วนร่ วมในการสร้างผลงานของธนาคาร
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ โดย
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
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ที่ประชุมมีมติให้เลือกตั้ง พลเรื อเอกประเจตน์ ศิริเดช นายสิ งห์ ตังทัตสวัสดิ์ นายชาญ โสภณพนิ ช
นายอรุ ณ จิรชวาลา นายชาติศิริ โสภณพนิช และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กลับเข้าเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ ง
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้


พลเรื อเอกประเจตน์ ศิริเดช
- เห็นด้วย 831,523,080 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 91.06 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 81,636,445 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 8.94 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 1,090,370 เสี ยง
- บัตรเสี ย
21,000 เสี ยง



นายสิ งห์ ตังทัตสวัสดิ์
- เห็นด้วย 828,128,509 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 90.69 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 85,011,436 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 9.31 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 1,130,950 เสี ยง
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง



นายชาญ โสภณพนิช
- เห็นด้วย 821,477,001 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 89.96 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 91,697,044 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 10.04 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 1,096,850 เสี ยง
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง



นายอรุ ณ จิรชวาลา
- เห็นด้วย 864,774,875 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 94.70 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 48,357,570 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 5.30 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 1,138,450 เสี ยง
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง

รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ครั้งที่ 24 วันที่ 12 เมษายน 2560
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นายชาติศิริ โสภณพนิช
- เห็นด้วย 856,502,176 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 93.80 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 56,572,551 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 6.20 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 1,196,168 เสี ยง
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง



นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์
- เห็นด้วย 844,500,671 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 92.50 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 68,514,454 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 7.50 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 1,255,770 เสี ยง
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิม่
ประธานฯ เสนอว่า เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู ้ความสามารถ
ประสบการณ์ และมุมมองด้านธุรกิจที่หลากหลาย และมีจานวนกรรมการอิสระเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนเห็นควรเพิ่มจานวนกรรมการ และกรรมการอิสระ โดยได้สรรหาบุคคลที่เหมาะสม
ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่กาหนดไว้ และได้เสนอชื่อของนายจรัมพร โชติกเสถียร เป็ นกรรมการ
และนายโชคชัย นิลเจียรสกุล เป็ นกรรมการอิสระ โดยบุคคลทั้ง 2 ท่าน เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามข้อกาหนดหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นายจรัมพร โชติกเสถียร เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้และความเชี่ยวชาญใน
ด้านเทคโนโลยี เคยมีประสบการณ์ดา้ นการธนาคารและการบริ หารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ส่ วนนายโชคชัย
นิลเจียรสกุล เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้และความเชี่ยวชาญทั้งด้านกฎหมายและธุรกิจการเงิน มีคุณสมบัติของการเป็ น
กรรมการอิสระครบถ้วนตามนิ ยามกรรมการอิสระของธนาคาร และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาเลือกตั้งนายจรัมพร โชติกเสถียร
เป็ นกรรมการ และเลือกตั้งนายโชคชัย นิลเจียรสกุล เป็ นกรรมการอิสระ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดของคุณวุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์การทางานของนายจรัมพร
โชติกเสถียร และนายโชคชัย นิลเจียรสกุล ปรากฏอยู่ในหนังสื อเชิญประชุม หน้า 30 ถึงหน้า 32
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ครั้งที่ 24 วันที่ 12 เมษายน 2560
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ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งนายจรัมพร โชติกเสถียร เป็ นกรรมการ และนายโชคชัย
นิลเจียรสกุล เป็ นกรรมการอิสระ ของธนาคาร โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ น
รายบุคคล
ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายจรัมพร โชติกเสถียร เป็ นกรรมการ และนายโชคชัย นิลเจียรสกุล เป็ นกรรมการ
อิสระ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้


นายจรัมพร โชติกเสถียร
- เห็นด้วย 826,698,289 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 90.53 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 86,481,556 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 9.47 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 1,091,450 เสี ยง
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง



นายโชคชัย นิลเจียรสกุล
- เห็นด้วย 863,950,505 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 94.62 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 49,144,920 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 5.38 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 1,175,870 เสี ยง
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง

ระเบียบวาระที่ 8. รับทราบค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปี 2559 ซึ่ งได้มีการกาหนดตาม
กรอบการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ ที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอ โดยมี
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏอยู่ในหนังสื อเชิ ญประชุ มหน้า 33
นอกจากนั้น ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงค่าตอบแทนของกรรมการและผูม้ ีอานาจในการจัดการในปี 2559
รวมทั้งการเป็ นกรรมการในบริ ษทั อื่น ตามที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่
ในรายงานประจาปี 2559 หน้า 206 และหน้า 86 ถึงหน้า 100
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ ประชุ มรับทราบ
รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ครั้งที่ 24 วันที่ 12 เมษายน 2560
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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 2559 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 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 2560 และพิ จารณาอนุ มตั ิ
ค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 เป็ นเงินจานวน 15,330,000 บาท และมอบอานาจให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
จ่ายเงินค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรในกรณี ที่ธนาคารมอบหมายให้ผสู ้ อบบัญชีดาเนินการ
อื่นๆ โดยมีรายละเอียดของการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2560 และการกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีปรากฏ
อยูใ่ นหนังสื อเชิญประชุมหน้า 34
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของธนาคาร และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2560 และมอบอานาจให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่
เห็นสมควร ในกรณี ที่ธนาคารมอบหมายให้ผสู ้ อบบัญชีดาเนิ นการอื่นๆ
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 2560
และพิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 เป็ นเงินจานวน 15,330,000 บาท และมอบอานาจให้ฝ่ายจัดการเป็ น
ผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณี ที่ธนาคารให้ผสู ้ อบบัญชี
ดาเนินการอื่นๆ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
911,407,806 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.94 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย
577,720 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.06 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 2,285,770 เสี ยง
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง
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ระเบียบวาระที่ 10. เรื่องอืน่ ๆ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่านผูถ้ ือหุ น้ แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่ องต่างๆ
ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงนโยบายของธนาคารในการทาการตลาดและเพิ่มรายได้จากธุรกิจ Internet Banking
และธุรกิจบัตรเครดิต และแสดงความเห็นว่า โครงการสิ นเชื่อเกษตรของธนาคารเป็ นโครงการที่ดี จึงควรเพิ่มการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้กลุ่มเกษตรกรได้รับรู ้มากขึ้น และธนาคารควรทาโครงการกระตุน้ ธุรกิจ
Startup ประเภท Fintech ที่เป็ น application ใน Smartphone ซึ่ งเป็ นกระแสนิยมที่กลุ่มวัยรุ่ นให้ความสนใจในขณะนี้
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ธนาคารเล็งเห็นถึงความสาคัญของ Internet และ Mobile Banking ซึ่ งเป็ น
ช่องทางสาคัญที่ลกู ค้าสามารถติดต่อกับธนาคารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว ธนาคารได้พฒั นาปรับปรุ งบริ การต่างๆ
ของ Internet และ Mobile Banking เพิ่มเติมมาโดยตลอด ที่ผา่ นมา ธนาคารเป็ นผูน้ าการให้บริ การบางฟั งก์ชนั่ ของ
Mobile Banking เช่ น การสามารถโอนเงิ นโดยใช้เบอร์มือถือให้แก่ผรู ้ ับโอนที่ใช้บวั หลวง เอ็มแบงก์กิ้ง และที่
ไม่ได้ใช้บวั หลวง เอ็มแบงก์กิ้งได้ และการแจ้งเตือน mAlert ความเคลื่อนไหวของบัญชี ผา่ น Push Notification
เป็ นต้น และธนาคารก็ยงั คงปรับปรุ งการให้บริ การด้าน Internet และ Mobile Banking ต่อไป เพื่อเพิ่มความสะดวก
ปลอดภัย และรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ในส่ วนของธุรกิจบัตรเครดิต ธนาคารได้มีการจัดโปรแกรมที่สนับสนุนการใช้จ่ายที่มุ่งเน้นลูกค้ากลุ่มต่างๆ
โดยธนาคารใช้กลยุทธ์ในการสร้างสิ ทธิ ประโยชน์หลักให้กบั ผูถ้ ือบัตร โดยเฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย
ในชี วิตประจาวัน เช่น การเติมน้ ามัน, การใช้บริ การร้านอาหาร, การใช้บริ การสนามกอล์ฟ, การรักษาพยาบาล,
การชมภาพยนต์ เป็ นต้น
ทั้งนี้ ธนาคารจะเพิ่มการโฆษณาประชาสัมพันธ์บริ การของธนาคารให้เป็ นที่รับรู ้ของลูกค้ามากขึ้น
ส่ วนโครงการทางด้านสิ นเชื่อเกษตร ซึ่ งเป็ นโครงการที่อดีตท่านประธานกรรมการบริ หาร (คุณโฆสิ ต
ปั้ นเปี่ ยมรัษฎ์) ให้ความสาคัญตลอดระยะเวลาเกื อบ 20 ปี ที่ ผ่านมา โดยเป็ นการสานต่อเจตนารมณ์ของคุณบุญชู
โรจนเสถียร ซึ่ งเป็ นผูร้ ิ เริ่ มโครงการนี้ มาก่อน ปั จจุบนั ธนาคารก็ยงั คงให้ความสาคัญกับโครงการเกษตรก้าวหน้า
อยูเ่ ช่นเดิมโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยธนาคารให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่ใช้นวัตกรรมในการ
ปรับปรุ งการผลิต รวมทั้งส่ งเสริ มให้กลุ่มเกษตรกรสร้างเครื อข่ายและเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญที่จะทา
ให้ธุรกิจด้านการเกษตรเติบโตแบบยัง่ ยืน
ส่ วนเรื่ องของ Startup ธนาคารก็ให้ความสาคัญเช่นกัน โดยธนาคารได้จดั ตั้งทีมงานขึ้นมาเพื่อดูแลกลุ่ม
Startup ต่างๆ ทั้ง Startup ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Fintech และ Startup ในด้านอื่นๆ ในปี นี้ ธนาคารกาลังดาเนินการ
โครงการ Accelerator Program ซึ่ งมุ่งเน้นที่ Startup กลุ่ม Fintech ที่มีนวัตกรรมด้าน Payment, Artificial Intelligent
และ Data Analytics
ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาขาธนาคารที่ถนนเหม่งจ๋ ายถูกทุบทิ้ง อยากทราบว่า ธนาคารจะดาเนินการปรับปรุ ง
สาขาเดิมหรื อย้ายไปที่ทาการไปตั้งที่แห่ งใด นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีดิจิทลั อย่างไร
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ธนาคารมีแนวทางอย่างไรในการป้ องกันมิให้หนี้สูญเพิ่มมากขึ้น และปัจจุบนั ธนาคารมีทรัพย์สินรอการขายเป็ น
จานวนเท่าใด
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (นายสุ วรรณ) ชี้แจงว่า เจ้าของที่ดินซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของสาขาเหม่งจ๋ ายขอยกเลิก
สัญญาเช่า ดังนั้น ธนาคารจึงต้องย้ายสาขา ซึ่ งธนาคารอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมสาหรับการเปิ ด
สาขาในพื้นที่บริ เวณใกล้เคียง
สาหรับเรื่ องหนี้ ที่มีปัญหา เป็ นเรื่ องที่ธนาคารให้ความสาคัญมาโดยตลอดในการแก้ไขหนี้ที่มีปัญหาและ
ฟื้ นฟูกิจการของลูกค้า ปัจจุบนั ธนาคารมีหน่วยงานบริ หารสิ นเชื่อพิเศษ ที่ต้ งั ขึ้นตั้งแต่ครั้งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี
2540 ทาหน้าที่แก้ไขหนี้ที่มีปัญหาที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน ธนาคารยังเน้นให้หน่วยงานลูกค้าธุรกิจสัมพันธ์ให้
ความสาคัญต่อการดูแลติดตามการดาเนินงานของลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่การดาเนินธุรกิจของ
ลูกค้าในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่า
ส่ วนทรัพย์สินรอการขายนั้น ปัจจุบนั ธนาคารมีทรัพย์สินรอการขาย เหลืออยูป่ ระมาณ 20,000 ล้านบาท
และทยอยลดจานวนลงเรื่ อยๆ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เศรษฐกิจเป็ นปั จจัยสาคัญต่อคุณภาพสิ นเชื่อ ธนาคารจึงติดตาม
แนวโน้มของเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด ธนาคารมีการตั้งสารองอย่างต่อเนื่องเพื่อ
รองรับหนี้ ที่มีปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และพยายามป้ องกันการเกิดหนี้ ที่มีปัญหาและแก้ไขหนี้ ที่มีปัญหาที่เกิดขึ้น
มาโดยตลอด
ในด้านของเทคโนโลยีดิจิทลั นั้น ธนาคารนาเอามาใช้ปรับปรุ งการทางานภายในของธนาคารเองเพื่อให้เป็ น
Digitalization Process ซึ่ งจะทาให้ธนาคารสามารถเชื่อมโยง เข้าถึง และให้บริ การที่ดีต่อลูกค้า มีความสะดวก รวดเร็ ว
มีประสิ ทธิ ภาพ และสอดรับกับสภาพตลาดมากขึ้น
เมื่อผูถ้ ือหุน้ ไม่มีคาถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุ มเวลา 17.20 น.
รับรองเป็ นรายงานการประชุมที่ถกู ต้อง

(นายปิ ติ สิ ทธิ อานวย)
รองประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม
(นายอภิชาต รมยะรู ป)
เลขานุการบริ ษทั
รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ครั้งที่ 24 วันที่ 12 เมษายน 2560
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