ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ครั้งที่ 22
วันที่ 10 เมษายน 2558
ณ ห้ องประชุม ชั้นที่ 30 ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 333 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
………………………………………
เริ่มประชุมเวลา 15.30 น.
นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม
นายอภิ ชาต รมยะรู ป เลขานุ การบริ ษทั รายงานว่า ในวันประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจาปี ครั้ งที่ 22 นี้
มี ผูถ้ ือหุ ้นมาประชุ มโดยตนเองและมอบฉันทะจานวน 7,022 ราย นับจานวนหุ น้ รวมกันได้ 874,274,081 หุ น้ หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 45.80 ของจานวนหุน้ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้วจานวน 1,908,842,894 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของธนาคาร
สาหรับการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการธนาคาร ผูบ้ ริ หารระดับสูง และผูส้ อบบัญชีเข้าร่ วมประชุมด้วย ดังนี้
กรรมการที่เข้าร่ วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายชาตรี
นายโฆสิ ต
นายปิ ติ
พลเรื อเอกประเจตน์
นายโกวิทย์
นายสิ งห์
นายเดชา
หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม
นางเกศินี
นายอมร

11. นายชาติศิริ
12. นายสุ วรรณ

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

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ หาร และประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
รองประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หาร กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบ สายลูกค้าธุ รกิจ
รายกลาง สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก และสายลูกค้าบุคคล
นครหลวงและต่างจังหวัด
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13. นายชาญ
14. นายชาญศักดิ์

โสภณพนิช
เฟื่ องฟู

15. นายทวีลาภ

ฤทธาภิรมย์

16. นายอรุ ณ

จิรชวาลา

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบ ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
นครหลวง และต่างจังหวัด และผูอ้ านวยการลูกค้าธุ รกิจ
รายใหญ่ นครหลวง
กรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบ ฝ่ ายผลิตภัณฑ์และ
ช่องทางบริ การ และสายบัตรเครดิต
กรรมการตราวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้แนะนานายอรุ ณ จิรชวาลา ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งใหม่
แทนนายคนึง ฦๅไชย กรรมการที่ลาออกไป ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูบ้ ริ หารระดับสูงที่เข้าร่ วมประชุม
1. นายวีระศักดิ์
2. นางรัชนี
3. นายศิริเดช

สุ ตณ
ั ฑวิบูลย์
นพเมือง
เอื้องอุดมสิ น

รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง
รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การสายทรัพยากรบุคคล
รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก

ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ที่เข้าร่ วมประชุม
1. นางนิสากร
2. นายศมกฤต
3. นางวิลาสิ นี

ทรงมณี
กฤษณามระ
กฤษณามระ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริ ษทั ได้ช้ ีแจงถึงวิธีการออกเสี ย งลงคะแนน การนับ
คะแนนเสี ย งและการแจ้ง ผลการนับคะแนนในแต่ ละวาระ ดังนี้
ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้นบั 1 หุ น้ สามัญ หรื อ 1 หุ น้ บุริมสิ ทธิ์ เป็ น 1 เสี ยง และหากผูถ้ ือหุ น้ ท่านใด
มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใดซึ่ งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผูถ้ ือหุน้ ท่านนั้นไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
นอกจากกรณี การออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
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 จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยเร็ วในวาระถัดไป
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ในการตรวจนับคะแนน ได้มีการตั้งสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน 3 ท่าน โดยหนึ่งในสักขีพยาน คือ
ผูแ้ ทนจากบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีของธนาคาร คือ นางวิลาสิ นี กฤษณามระ สาหรับสักขีพยานอีก 2 ท่าน ประธานที่
ประชุมได้คดั เลือกจากผูถ้ ือหุ น้ ที่เสนอตัวได้แก่ นายอมร วิกรมพานิชกุล และนางสาวอรนุช เจริ ญชัยพฤกษา
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 21 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่
11 เมษายน 2557 ซึ่ งบันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่าวได้นาส่ งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญ
ประชุ มแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสื อเชิ ญประชุ มหน้า 5 ถึงหน้า 16
ประธานฯ สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานดังกล่าวหรื อไม่
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ขอแก้ไข
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี ครั้งที่ 21 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 ว่า
ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
866,855,884 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 6,532,520 เสี ยง
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง
ระเบียบวาระที่ 2. รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2557 ตามหนังสื อรายงานประจาปี
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2557 ซึ่ งรายงานผลการดาเนินงานของ
ธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นหนังสื อรายงาน
ประจาปี 2557 ที่ธนาคารได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว หน้า 34 ถึงหน้า 66
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อนึ่ง ในรายงานประจาปี หน้า 61 ธนาคารได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจาหน่ายหุน้ ที่ธนาคาร
ได้จากการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทยไว้ดว้ ยแล้ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2557
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2557
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2557 ตามที่ได้จดั พิมพ์
ไว้ในหนังสื อรายงานประจาปี 2557 หน้า 114 - 115 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2557
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ งแสดง
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของธนาคารในปี 2557 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผา่ นการตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด และได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี หน้า 116 ถึงหน้า 209 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อม
หนังสื อเชิญประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้น ขอให้ผบู ้ ริ หารชี้แจงถึงแนวทางการดาเนินงานและรู ปแบบการพัฒนาของธนาคาร ในการแข่งขัน
กับคู่แข่งในรอบปี ที่ผา่ นมา การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2558 รวมทั้งการแก้ปัญหาสิ นเชื่อที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ที่อาจจะเพิ่มสู งขึ้นเนื่องจากปั ญหาเศรษฐกิจของประเทศ
ประธานกรรมการบริหาร ได้ช้ ีแจงว่า ธนาคารมีทิศทางและแนวทางการดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
ทิศทางของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่ งในปี 2557 ธนาคารมีผลการดาเนิ นงานที่สอดคล้องและอยู่ใน
ทิศทางเดียวกับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ เช่นเดียวกับที่ผา่ นมา ในขณะเดียวกัน ธนาคารได้
รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี ครั้งที่ 22 วันที่ 10 เมษายน 2558
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พยายามเสริ มสร้างความมัน่ คง และพื้นฐานต่างๆ ให้มีความแข็งแกร่ งไว้รองรับเมื่อเหตุการณ์ต่างๆ ทางเศรษฐกิจ
คลี่คลายมากขึ้น อาทิเช่น การปรับปรุ งและขยายสาขาไปในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศ
อาเซี ยน เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับโอกาสทางธุ รกิจจากการเปิ ดเขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซี ยน โดยธนาคารได้เปิ ด
สาขาใหม่ที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชาในปี 2557 และในปี 2558 ธนาคารจะเปิ ดสาขาใหม่ที่ยา่ งกุง้ ประเทศเมียนมาร์
และขยายสาขาเพิ่มที่ปากเซ ประเทศลาว นอกจากนั้น ธนาคารได้เตรี ยมความพร้อมในด้านของการบริ หารความเสี่ ยง
ในด้านต่างๆ ไว้ดว้ ยแล้ว
ธนาคารให้ความสาคัญกับความมัน่ คงในระยะยาวเป็ นหลักมาโดยตลอด ดังนั้น ในช่วงที่อยู่ในภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวลงเช่นอย่างปัจจุบนั ธนาคารจึงดาเนินงานด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ซึ่ งในปี 2557 ธนาคารมี
การดูแลเรื่ องต่างๆ ได้ดี และมีฐานะที่แข็งแกร่ ง
สาหรับในปี 2558 ธนาคารจะเพิ่มความพยายามในหลายๆ ด้าน เพื่อให้เกิดความพร้อมสาหรับการ
แข่งขัน และพยายามที่จะรักษาอัตรากาไรให้เหมาะสมกับความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ในปี 2558 สิ่ งที่
ธนาคารจะดาเนินการคือ การรักษาต้นทุนเงินฝากให้อยูใ่ นอัตราที่เหมาะสม การเตรี ยมความพร้อมที่จะทาธุรกิจกับ
ธุรกิจรายเล็กอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและรอบคอบ การร่ วมมือกับนักธุรกิจไทยที่มีแผนการขยายธุรกิจด้วยการไป
ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่ งที่ผา่ นมา ธนาคารได้ให้ความร่ วมมือและให้การสนับสนุนกับนักธุ รกิจไทยที่ขยายการ
ลงทุนไปในต่างประเทศดังกล่าวในระดับหนึ่ง นอกจากนั้น ธนาคารจะให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการออมทรัพย์ ซึ่ งถือเป็ นเรื่ องสาคัญในภาวะที่เศรษฐกิจส่ วนรวมยังขยายตัวอย่างช้าๆ ธนาคาร
คาดการณ์วา่ ในปี 2558 เศรษฐกิจของไทยคงจะขยายตัวได้ในระดับ 3% - 4% ซึ่ งแม้จะไม่ได้เป็ นระดับที่แข็งแรงนัก
แต่กย็ งั เป็ นอัตราการเจริ ญเติบโตที่เป็ นบวก และธนาคารก็จะยังคงดาเนินงานด้วยความรอบคอบและสอคคล้องกับ
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างเช่นที่ผา่ นมา
ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงผลกระทบจากการที่หนี้สินภาคครัวเรื อนมีอตั ราเพิ่มสู งขึ้นต่อสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ของธนาคาร และการคาดการณ์อตั ราการเติบโตของสิ นเชื่อของธนาคารในปี 2558
ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า อัตราส่ วนของสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารไม่สูงและอยู่
ในระดับที่ธนาคารสามารถดูแลได้โดยไม่น่ากังวล และธนาคารจะพยายามดูแลอย่างดีที่สุด สาหรับเป้ าหมาย
สิ นเชื่อของธนาคาร คาดการณ์วา่ จะขยายเพิ่มขึ้นประมาณ 3% - 5% ซึ่ งเป็ นไปตามแนวทางที่ธนาคารยึดถือมา
ตลอดว่า การเติบโตของสิ นเชื่อควรเป็ นไปตามการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ได้กล่าวเสริ มว่า อัตราส่ วนของสิ นเชื่ อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารอยู่
ที่ประมาณ 2% - 3% ของสิ นเชื่อทั้งหมด เป็ นอัตราที่ใกล้เคียงกับธนาคารแห่งอื่นที่อยูใ่ นระดับเดียวกัน อย่างไรก็
ตาม เนื่องจากเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังคงมีความผันผวน ทาให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มีแนวโน้มที่
อาจจะเพิ่มขึ้นได้ ซึ่ งธนาคารจะใช้ความระมัดระวังในการดูแลไม่ให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มสูงมากเกินไป
ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการออมทรัพย์น้ นั เป็ นผลิตภัณฑ์ดา้ นการประกันใช่หรื อไม่ และ
ธนาคารมีนโยบายด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการออมทรัพย์อย่างไร
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ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการออมทรัพย์ โดยเป็ นผลิตภัณฑ์
ด้านการประกัน ได้แก่ “บัวหลวงห่วงครอบครัว” เป็ นผลิตภัณฑ์ในด้านของการดูแลเงินออมในระยะยาว เพื่อให้
ครอบครัวมีความมัน่ คง และ “บัวหลวงห่ วงลูกหลาน” ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลด้านการศึกษา ซึ่ งธนาคารพยายาม
ดูแลให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็ นประโยชน์แก่ประชาชนทัว่ ไป
ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธนาคารมีแผนการขยายธุรกิจอย่างไร พร้อมกันนั้นได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
นวัตกรรมทางการเงิน ซึ่ งเป็ นการให้บริ การของธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ ที่เรี ยกว่า Physical Banking on Mobile
ซึ่ งเป็ นที่นิยมในประเทศสหรัฐอเมริ กา
กรรมการผู้จดั การใหญ่ ชี้แจงว่า ในด้านของผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้น ธนาคารได้พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะ
ทาให้ธนาคารสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ นลูกค้ารายใหญ่ ลูกค้ารายกลาง ลูกค้าธุรกิจรายปลีก
รวมถึงลูกค้าบุคคล สาหรับในส่ วนของลูกค้าบุคคลนั้น ธนาคารยังมีโอกาสที่จะสามารถขยายการให้บริ การและ
สิ นเชื่อแก่ลูกค้าบุคคลได้อีกในระดับหนึ่ง ซึ่ งก็เป็ นสิ่ งที่ธนาคารมุ่งมัน่ และกาลังพัฒนาอยู่ ในส่ วนของเงินฝากนั้น
ธนาคารพยายามที่จะขยายฐานเงินฝากให้กว้างออกไปมากขึ้น สาหรับการนาเสนอผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคนั้น
ธนาคารมีบริ การ Bualuang iBanking ซึ่ งเป็ นการให้บริ การทาธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ผ่าน Internet และมีบริ การ
Bualuang mBanking เพื่อให้บริ การทาธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ ธนาคารเห็นว่า การ
ให้บริ การผ่าน Internet และโทรศัพท์มือถือ จะมีความสาคัญมากขึ้นในอนาคต จึงได้พยายามพัฒนาบริ การเหล่านี้
ให้มีความหลากหลายและทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ วในการใช้บริ การของลูกค้า
ผุ้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดธนาคารคู่แข่งจึงมีอตั ราการเติบโตมากกว่าธนาคาร และขอให้คณะกรรมการ
ธนาคารชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2558 ธนาคารจะให้ความสาคัญกับผูป้ ระกอบการธุรกิจ SME มากขึ้นอย่างไร
ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ทิศทางที่ธนาคารยึดมัน่ มาโดยตลอดเป็ นทิศทางระยะยาว กล่าวคือ
ธนาคารจะพยายามรักษาอัตราการเติบโตให้เป็ นไปตามกรอบของโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ส่ วนในเรื่ อง
การให้ความสาคัญกับผูป้ ระกอบการธุรกิจ SME นั้น เนื่องจากเมื่อเศรษฐกิจยังคงอยูใ่ นภาวะที่ผนั ผวน การปรับตัว
ของผูป้ ระกอบการธุ รกิจ SME ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วง เพื่อให้สามารถดารงอยู่ต่อไปได้
มีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่ง ธนาคารในฐานะที่เป็ น “เพื่อนคู่คิด” จึงพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและเข้าไปมี
ส่ วนร่ วมในการปรับปรุ งการดาเนินงานของลูกค้า SME ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ที่ผา่ นมา ธนาคารได้
ดาเนินการมาโดยตลอด และในปี 2558 ธนาคารจะดาเนินการให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนให้ลกู ค้า
SME ขยายตลาดออกไปในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง
ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของสาขาที่เป็ นอาคารของธนาคารเอง และสาขาที่ต้ งั อยู่
ในศูนย์การค้าเป็ นอย่างไร จานวนสาขาที่เพิ่มขึ้น 43 สาขาในปี 2557 เป็ นสาขาแบบไหน ธนาคารมีแนวทางการ
ขยายสาขาในประเทศอย่างไร นอกจากนั้น ผูถ้ ือหุ น้ ได้ให้ความเห็นว่า การที่ธนาคารกรุ งเทพเป็ นธนาคารไทยรายเดียว
ที่ได้รับอนุมตั ิจากทางการเมียนมาร์ ให้เปิ ดสาขาในประเทศเมีย นมาร์ ได้ จะทาให้ธนาคารมีโอกาสขยายธุ รกิจได้
อีกมาก
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กรรมการผู้จดั การใหญ่ ชี้แจงว่า ธนาคารมีกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมายในหลายๆ ลักษณะด้วยกัน ในช่วงที่ผา่ นมา
ธนาคารเปิ ดสาขาในศูนย์การค้าและพื้นที่เช่าอื่นๆ มากขึ้น เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าบุคคล เพื่อให้ลกู ค้าสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย และเพื่อความสะดวกในการเสนอบริ การให้กบั ลูกค้า ในขณะเดียวกัน ก็มีการปรับการดาเนินงานของสาขา
ที่เป็ นอาคารของธนาคารเอง เพื่อให้บริ การกับลูกค้าธุรกิจมากขึ้น โดยขยายบทบาทของสานักธุรกิจเพื่อให้บริ การ
กับลูกค้ารายกลาง รายปลีก และ SME ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงหลัง จานวนสาขา
ส่ วนใหญ่จะเป็ นสาขาที่เปิ ดในศูนย์การค้าและพื้นที่เช่าต่างๆ
ในส่ วนของสาขาในประเทศเมียนมาร์ ธนาคารได้เตรี ยมงานเปิ ดสาขาย่างกุง้ ในเดือนมิถุนายน 2558
นี้ ซึ่ งจะทาให้เครื อข่ายของธนาคารครอบคลุมในประเทศหลักทั้งหลายในเอเชียตะวันออกเกือบทั้งหมด ยกเว้น
ประเทศบรู ไน และประเทศเกาหลี ธนาคารหวังว่า เครื อข่ายสาขาต่างๆ เหล่านี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อนักธุรกิจไทยที่
จะทาการค้าระหว่างประเทศ หรื อไปลงทุนขยายการผลิตหรื อขยายตลาดในประเทศต่างๆ ที่มีการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค (Regional Integration) ไม่วา่ จะผ่านทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic
Community) หรื อในภาคพื้นเอเชียทั้งหมด เพราะบริ ษทั ไทยในปัจจุบนั มีขีดความสามารถที่สูง มีการบริ หาร
จัดการที่ดี มีชื่อเสี ยง และยี่หอ้ สิ นค้า (Brand Name) ที่ดี โดยธนาคารหวังว่า สาขาในต่างประเทศของธนาคารจะ
สามารถให้บริ การกับบริ ษทั ไทยเหล่านี้ได้เป็ นอย่างดี
ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามประธานกรรมการบริ หารถึงตัวชี้วดั ที่แสดงถึงความเจริ ญก้าวหน้าของธนาคาร
ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ธนาคารกรุ งเทพเป็ นหนึ่งในองค์กรธุรกิจซึ่ งใส่ ใจในมิติต่างๆ ตั้งแต่
พนักงานของธนาคารไปจนถึงสังคมส่ วนรวม ผลประกอบการทางธุรกิจเป็ นหนึ่งในตัวชี้วดั ถึงความเจริ ญก้าวหน้า
ของธนาคาร นอกจากนั้น ธนาคารยังมีบทบาทที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง และธนาคารใช้เป็ นตัวชี้วดั
ธนาคารเองด้วย ซึ่ งธนาคารได้เสนอไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับรายงาน
ประจาปี นอกจากนั้น การทางานประสานงานกับกลไกต่างๆ ในองค์กรทั้งหลาย ก็มีส่วนสาคัญเช่น คุณชาติศิริซ่ ึ ง
ได้มีบทบาทเป็ นประธานสมาคมธนาคารไทยในอดีตติดต่อกันถึงสองสมัยในระยะที่ผา่ นมา
ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หาก US Federal Reserve ขึ้นอัตราดอกเบี้ย นักลงทุนต่างประเทศจะถอนเงินลงทุน
กลับประเทศตนเองหรื อไหม และถ้านักลงทุนต่างประเทศถอนเงินกลับ ธนาคารมีแผนการรองรับอย่างไรในแง่
การระดมทุน
กรรมการผู้จดั การใหญ่ ชี้แจงว่า ส่ วนใหญ่นกั ลงทุนต่างประเทศที่ลงทุนในหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียนต่างๆ
ในประเทศไทย ได้มีการประมาณการแนวโน้มต่างๆ ไว้แล้วว่าจะเป็ นอย่างไร รวมไปถึงทิศทางของ US Federal
Reserve ด้วย การขึ้นหรื อลงของอัตราดอกเบี้ยของ US Federal Reserve คงมีผลกระทบต่อตลาดไทยไม่มากนัก
เพราะสัดส่ วนของการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศในประเทศไทยทั้งตลาดทุนและตราสารหนี้ เมื่อเทียบกับอีก
หลายประเทศ ก็อยูใ่ นสัดส่ วนที่ไม่มาก ผลกระทบจากการถอนการลงทุนของนักลงทุนที่จะมีต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยจึงไม่น่าจะสูงมากนัก สาหรับธนาคารเอง ที่ผา่ นมา มีการระดมทุนเป็ นครั้งเป็ นคราว โดยการออกหุน้ กู้
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ ระยะเวลา 5 - 10 ปี ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา เพื่อการบริ หารจัดการสิ นทรัพย์
และหนี้สิน และนาไปประกอบกับฐานเงินฝากของธนาคารเพื่อใช้เป็ นเงินทุนสาหรับการดาเนินงานของธนาคาร
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ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2557 ของธนาคาร
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของธนาคาร ซึ่ งได้ผา่ นการ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
867,523,160 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 6,733,150 เสี ยง
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง
ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2557
ประธานฯ รายงานว่า ในปี 2557 ธนาคารมีกาไรสุ ทธิ จากการดาเนินงาน จานวน 34,121,215,688.71 บาท
และมีกาไรสะสมพึงจัดสรรในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี ครั้งนี้ จานวน 105,896,276,850.55 บาท จึงขอ
เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี
2557 รายละเอียดปรากฏอยูใ่ นหนังสื อเชิญประชุมหน้า 17 ดังต่อไปนี้
1. จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมายรวมจานวน 1,000,000,000.00 บาท โดยสาหรับงวดมกราคม ถึง
มิถุนายน 2557 จัดสรรจานวน 500,000,000.00 บาท (ซึ่ งได้มีการดาเนินการแล้วตามงบการเงิน สาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557) และสาหรับงวดกรกฎาคมถึงธันวาคม 2557 จานวน 500,000,000.00 บาท
2. จัดสรรเป็ นส ารองทัว่ ไปจานวน 5,000,000,000.00 บาท โดยได้ดาเนิ นการแล้วในงวดมกราคมถึ ง
มิถุนายน 2557
3. จ่ายเงินปันผลประจาปี 2557 สาหรับหุน้ สามัญ ในอัตราหุน้ ละ 6.50 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
12,407,478,811.00 บาท คิดเป็ นอัตราส่ วนเงินปั นผลต่อกาไรสุ ทธิ ร้อยละ 36.36 โดยเป็ นเงินปันผลที่จ่ายจากกาไร
สะสมซึ่ งได้เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่ งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา
หุน้ ละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 และจะจ่ายเงินปั นผลงวดสุ ดท้ายอีกในอัตราหุน้ ละ 4.50 บาท ในวันที่
8 พฤษภาคม 2558 โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ รับเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2558 และให้รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีการ
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้ ในวันที่ 22 เมษายน 2558
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
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ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2557
ที่ ประชุ ม มี ม ติ อ นุ ม ัติ การจัด สรรกาไรและการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจาปี 2557 ตามที่ เ สนอ ด้วย
คะแนนเสี ย ง ดังนี้
- เห็นด้วย
867,780,350 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 6,479,250 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
2558 มีกรรมการธนาคารที่ครบกาหนดต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 6 ท่าน คือ นายโกวิทย์ โปษยานนท์
หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นายโฆสิ ต ปั้นเปี่ ยมรัษฎ์ นายเดชา ตุลานันท์ นายชาติศิริ โสภณพนิช และนายสุ วรรณ
แทนสถิตย์ 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 18 ถึงหน้า 28 โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็ นรายบุคคล
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
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ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
ที่ประชุมมีมติให้เลือกตั้ง นายโกวิทย์ โปษยานนท์ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นายโฆสิ ต ปั้นเปี่ ยมรัษฎ์
นายเดชา ตุลานันท์ นายชาติศิริ โสภณพนิช และนายสุ วรรณ แทนสถิตย์ กลับเข้าเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ ง
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้


นายโกวิทย์ โปษยานนท์
- เห็นด้วย 788,397,540 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 91.56 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 72,685,160 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 8.44 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 13,177,100 เสี ยง
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง



หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
- เห็นด้วย 809,522,292 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 93.97 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 51,991,668 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 6.03 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 12,745,840 เสี ยง
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง



นายโฆสิ ต ปั้นเปี่ ยมรัษฎ์
- เห็นด้วย 809,309,482 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 93.94 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 52,207,018 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 6.06 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 12,743,300 เสี ยง
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง



นายเดชา ตุลานันท์
- เห็นด้วย 809,294,666 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 93.94 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 52,213,308 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 6.06 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
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- งดออกเสี ยง 12,751,826 เสี ยง
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง


นายชาติศิริ โสภณพนิช
- เห็นด้วย 812,019,236 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 94.30 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 49,073,708 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 5.70 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 13,166,926 เสี ยง
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง



นายสุ วรรณ แทนสถิตย์
- เห็นด้วย 809,268,716 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 93.94 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 52,239,728 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 6.06 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 12,752,326 เสี ยง
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง

ระเบียบวาระที่ 7. รับทราบค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557 ซึ่ งได้มีการกาหนดตาม
กรอบการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ ที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอ โดยมี
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏอยู่ในหนังสื อเชิ ญประชุ มหน้า 30
นอกจากนั้น ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงค่าตอบแทนของกรรมการและผูม้ ีอานาจในการจัดการในปี 2557
รวมทั้งการเป็ นกรรมการในบริ ษทั อื่น ตามที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่
ในรายงานประจาปี 2557 หน้า 212 และหน้า 98 ถึงหน้า 106
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า ธนาคารควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นผูอ้ นุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ แทนที่จะ
เป็ นการรายงานค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน ชี้แจงว่า ธนาคารถือปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
ครั้งที่ 1/2536 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2536 ที่ได้มอบอานาจให้คณะกรรมการธนาคารเป็ นผูอ้ นุมตั ิค่าตอบแทน
กรรมการธนาคาร
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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 2557 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 นาง
นิสากร ทรงมณี ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 แห่งบริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของธนาคารประจาปี 2558 และพิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจาปี 2558 เป็ นเงินจานวน
14,800,000.00 บาท และมอบอานาจให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีเพิ่มเติ มได้
ตามที่ เห็นสมควรในกรณี ที่ธนาคารมอบหมายให้ผสู ้ อบบัญชีดาเนินการอื่นๆ โดยมีรายละเอียดของการแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2558 และการกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีปรากฏอยูใ่ นหนังสื อเชิ ญประชุมหน้า 31
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของธนาคาร และกาหนดจานวนเงินค่าสอบ
บัญชีประจาปี 2558 และมอบอานาจให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีเพิ่มเติมได้
ตามที่เห็นสมควร ในกรณี ที่ธนาคารมอบหมายให้ผสู ้ อบบัญชีดาเนินการอื่นๆ
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้แต่งตั้งนายศุภมิตร เตชะมนตรี กุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 3356 และหรื อ
นายนิติ จึงนิ จนิรันดร์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และหรื อ นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4301 และหรื อ นางนิสากร ทรงมณี ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 แห่งบริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของธนาคารประจาปี 2558 และพิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจาปี 2558
เป็ นเงินจานวน 14,800,000.00 บาท และมอบอานาจให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณี ที่ธนาคารให้ผสู ้ อบบัญชีดาเนินการอื่นๆ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
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- เห็นด้วย
867,716,450 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย
27,520 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 6,518,150 เสี ยง
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง
ระเบียบวาระที่ 9. เรื่องอืน่ ๆ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่านผูถ้ ือหุ น้ แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่ องต่างๆ
ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธนาคารมีแนวทางในการขยายจานวนของผูถ้ ือบัตรเครดิตธนาคารกรุ งเทพให้มากขึ้น
อย่างไร และสอบถามว่า ธนาคารมีนโยบายเกี่ยวกับ Venture Capital เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจ
ด้าน Website หรื อ IT หรื อไม่
กรรมการผู้จดั การใหญ่ ชี้แจงว่า ธนาคารมีการพิจารณาสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจที่เป็ นนวัตกรรมใหม่
เป็ นกรณี ๆ ไป
ส่ วนเรื่ องของบัตรเครดิ ตและบัตรเดบิ ต ธนาคารได้พฒั นาให้การใช้บตั รเหล่านี้ มีความสะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น โดยธนาคารเป็ นผูน้ าระบบ Chip Card ซึ่ งสามารถป้ องกันการคัดลอกข้อมูลได้ มาใช้ใน
บัตรเดบิตเป็ นรายแรกของประเทศไทยเมื่อประมาณ 5 ปี ที่แล้ว และพยายามรณรงค์ให้ผถู ้ ือบัตรของธนาคารหันมา
ใช้บตั รเครดิตและบัตรเดบิตที่เป็ นแบบ Chip Card ให้มากขึ้น เพื่อความปลอดภัยในการใช้บตั ร ในปัจจุบนั ธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้กาหนดให้ทุกธนาคารออกบัตรเดบิตใหม่ในรู ปแบบ Chip Card เช่นเดียวกับบัตรของธนาคาร
ภายในปี 2559 นอกจากนี้ ธนาคารได้พฒั นาและนาเสนอบริ การและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ให้กบั ลูกค้า
อยูเ่ สมอ เพื่อให้ลกู ค้ามีความมัน่ ใจมากขึ้นในการใช้บริ การที่สะดวกและปลอดภัยของธนาคาร
ผู้ถือหุ้น ขอให้คณะกรรมการธนาคารชี้แจงเกี่ยวกับ บัตรเครดิต Infinite Card และแนวความคิดในการนา
ทีมฟุตบอล Chelsea เข้ามาร่ วมในธุรกรรมของธนาคาร
กรรมการผู้จดั การใหญ่ ชี้แจงว่า บัตรเครดิตวีซ่า Infinite เป็ นบัตรที่ธนาคารเน้นกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมาย
ระดับบนที่เป็ นผูท้ ี่มีรายได้สูง ซึ่ งธนาคารต้องการเสนอบริ การประเภทต่างๆ โดยเฉพาะในด้านของ Wealth
Management และบริ การอื่ นๆ เพิ่ มเติ มขึ้ นให้กบั ผูถ้ ื อบัตรนี้ ส่ วนการร่ วมมื อ เป็ นพันธมิ ตรทางธุ รกิ จกับ
ที มฟุตบอล Chelsea ซึ่ งเป็ นทีมฟุตบอลในอันดับต้นๆ ของ Premier League ของประเทศอังกฤษ เป็ นอีกรู ปแบบ
หนึ่งในการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นกลุ่มคนรุ่ นใหม่ โดยการสร้างภาพลักษณ์ของบัตรเดบิตและบัตรเครดิตของ
ธนาคารให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งธนาคารจะมีการประเมินผลว่า เป็ นไปตามที่ประมาณการไว้มากน้อย
เพียงใด
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ผู้ถือหุ้น เสนอว่า ธนาคารควรพิจารณากาหนดอายุสูงสุ ดของกรรมการธนาคาร
ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า อายุไม่ใช่ประเด็นสาคัญของการเป็ นกรรมการธนาคาร แต่ความรู ้ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจธนาคารเป็ นสิ่ งที่ควรคานึงถึงมากกว่า ธุรกิจธนาคารเป็ นธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับความเชื่อมัน่ ของประชาชน แตกต่างจากธุรกิจประเภทอื่น จึงจาเป็ นต้องมีกรรมการที่มีประสบการณ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการบริ หารงานจนนาพาให้ธนาคารผ่านช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 มาได้
และมีอตั ราการเติบโตที่สม่าเสมอ
ผู้ถือหุ้น สอบถามประธานกรรมการบริ หารว่า สภาพเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบนั อยูใ่ นภาวะวิกฤตที่มี
ผลกระทบต่อชนชั้นกลางหรื อใม่
ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เศรษฐกิจของไทยยังคงขยายตัวได้ที่อตั รา 3% - 4% แม้เป็ นอัตรา
เติบโตที่ชา้ และอาจจะมีบางเรื่ องที่ยงั มีปัญหา ซึ่ งเป็ นผลกระทบมาจากทั้งต่างประเทศและในประเทศ แต่กไ็ ม่ได้
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี ประเด็นของการพัฒนาประเทศที่ประสบความสาเร็ จต่อไปในอนาคต น่าจะเป็ น
การพัฒนาในรู ปแบบที่ ประเทศไทยจะมีคนชั้นกลางเพิ่มมากขึ้ น และมีความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิ จลดลง
หรื อไม่เพิ่มขึ้น
ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธนาคารกรุ งเทพได้มีการทดสอบ Stress Test หรื อไม่ และถ้าธนาคารได้มีการ
ทดสอบแล้ว ธนาคารสามารถรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับใด
กรรมการผู้จดั การใหญ่ ธนาคารมีการจัดทา Stress Test เป็ นประจาทุกปี โดยสถานการณ์จาลองที่ใช้ใน
การทดสอบ มีท้ งั ประเภทที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด และประเภทที่ธนาคารกาหนดขึ้นเอง สาหรับประเภท
หลัง ธนาคารจะกาหนดสถานการณ์จาลองให้เหมาะสมกับลักษณะการดาเนินธุรกิจของธนาคารและปัจจัยเสี่ ยงที่
เกี่ยวข้อง และในหลายครั้ง มีการอ้างอิงข้อมูลในอดีตมาประกอบการพิจารณาตามความเหมาะสม โดยกาหนด
ระดับความรุ นแรงที่ระดับ 1 ใน 25 หรื อเทียบเท่าระดับความเชื่อมัน่ (Confidence level) ที่ 96% เพื่อสะท้อน
สถานการณ์ที่รุนแรงแต่อาจเกิดขึ้นได้ จากนั้น จึงพิจารณาผลการทดสอบว่า ระดับเงินกองทุนของธนาคารภายใต้
สถานการณ์ดงั กล่าวเป็ นอย่างไร ธนาคารจาเป็ นต้องดาเนินการอย่างไรหรื อไม่ เพื่อให้มีเงินกองทุนเพียงพอภายใต้
ภาวะวิกฤต
ผู้ถือหุ้น ขอให้แสดงภาพรวมของการลงทุนในต่างประเทศ และสอบถามว่า ในส่ วนของการใช้เงินทุน
ในระยะใกล้ ธนาคารมีความจาเป็ นต้องเพิ่มทุนหรื อไม่ ผลการดาเนินงานของสาขาต่างประเทศที่ผา่ นมาเป็ น
อย่างไร
กรรมการผู้จดั การใหญ่ ชี้แจงว่า ธุรกิจในต่างประเทศของธนาคารมีสดั ส่ วนอยูท่ ี่ประมาณ 18% ของ
ธนาคารโดยภาพรวม สาหรับรายได้จากค่าธรรมเนียม ภายในประเทศมีสดั ส่ วนที่สูงกว่าเนื่ องจากมีธุรกิจรายปลีก
และลูกค้าบุคคลด้วย สาหรับด้านเงินกองทุนที่ตอ้ งใช้ในการดาเนินธุรกิจของสาขาต่างประเทศ ส่ วนใหญ่กาหนด
ในสัดส่ วนเดียวกับภายในประเทศ เพราะในภูมิภาคใช้มาตรฐานด้านเงินกองทุนที่ใกล้เคียงกัน และจากการ
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ประมาณการศักยภาพต่างๆ ธนาคารยังสามารถขยายธุรกิจได้ในระดับหนึ่ง โดยไม่จาเป็ นต้องมีการเพิ่มทุนใน
ระยะอันใกล้ เนื่องจากกาไรจากดาเนินงานยังเพียงพอต่อการขยายธุรกิจของธนาคารได้
เมื่อผูถ้ ือหุน้ ไม่มีคาถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และกล่าวปิ ดประชุม

ปิ ดประชุมเวลา 18.40 น.
รับรองเป็ นรายงานการประชุมที่ถกู ต้อง

(นายชาตรี โสภณพนิช)
ประธานกรรมการ
ประธานในที่ประชุม

(นายอภิชาต รมยะรู ป)
เลขานุการบริ ษทั
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