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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2557 
ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

…………………………………………………………. 
 ประชมุเมื#อวนัพฤหสับดีที# 24 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวณั 
กรุงเทพฯ เลขที# 494 ถนนราชดําริ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ธนาคารกําหนดรายชื#อผู้ ถือหุ้นที#มีสทิธิเข้าร่วมการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวนัพฤหสับดีที# 13 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื#อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั ?งที#ได้มีการแก้ไขเพิ#มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัศกุร์ที#                   
14 มีนาคม 2557 โดยในวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ธนาคารมีทนุจดทะเบียน 8,523,372,680.00 บาท เป็นหุ้นสามญั
จํานวน 852,337,268 หุ้น มลูคา่ที#ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 8,389,874,590.00 บาท เป็นหุ้นสามญั
จํานวน 838,987,459 หุ้น 
รายนามกรรมการธนาคารที&เข้าร่วมประชุม  

1. นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี#ยง 
2. นายพิชยั   ดชัณาภิรมย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. รศ.มานพ      พงศทตั           กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
4.  นายเชษฐ์   ภทัรากรกลุ  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 
     กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
5. นายประวิทย์   วรุตบางกรู          กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน    
     และกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 
6. ดร.อนมุงคล    ศิริเวทิน    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
7. นายพงษ์เทพ  ผลอนนัต์       กรรมการอิสระ   
8. นายธานินทร์   จิระสนุทร    กรรมการและกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 
9. นายสรุพล กลุศิริ  กรรมการ   
10. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ  กรรมการ     
11. นายบรรยง  พงษ์พานิช     กรรมการและประธานเจ้าหน้าที#บริหาร 
12. นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ กรรมการ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
13. นายกฤติยา  วีรบรุุษ   กรรมการและประธานธรุกิจตลาดทนุ 
14. นางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน   กรรมการ   
15. นายประชา  ชํานาญกิจโกศล  กรรมการ  

รายนามผู้บริหารระดับสงูของธนาคารที&เข้าร่วมประชุม 
1. นายชวลติ  จินดาวณิค รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายการเงินและงบประมาณ 
2. นางภทัรพร  มิลนิทสตู รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที#กํากบัดแูลกิจการ 
3. นายชยัวฒัน์ เลศิวนารินทร์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. นายธวชัชยั เตชะวฒันวรรณา รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายสนิเชื#อบรรษัท   
5. ดร.พบพนิต ภมุราพนัธุ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายบริหารความเสี#ยง 
6. นายวรกฤต จารุวงศ์ภคั   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายปฏิบตัิการ 
7. นายศราวธุ  จารุจินดา  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายสนิเชื#อธุรกิจ 
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8. ดร.อนชิุต    อนชิุตานกุลู รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายพฒันาระบบงาน ช่องทางขายและผลติภณัฑ์ 
9. นางสรีุย์  หาญพินิจศกัดิK ผู้ อํานวยการอาวโุส หวัหน้าฝ่ายบญัชี สายการเงินและงบประมาณ    

รายนามผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกัด ที&เข้าร่วมประชุม 
1. นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที# 4301  

รายนามที&ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สาํนักกฎหมายเอราวณั จาํกัด ที&เข้าร่วมประชุม 
1. นายยอดยิ#ง  เดชภวูดล    ผู้ อํานวยการอาวโุส  

 
เริ&มประชุมเวลา 10.00 น. 

นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการ ทําหน้าที#ประธานที#ประชุม (“ประธานฯ”) แจ้งให้ที#ประชุมทราบว่ามีผู้ ถือหุ้น    
มาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 594 ราย และมอบฉนัทะให้ผู้ อื#นมาประชมุแทนจํานวน 943 ราย รวมเป็นจํานวนผู้มาประชมุ 
1,537 ราย นบัจํานวนหุ้นรวมกนัได้ 497,992,173 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.36 ของหุ้นที#จําหน่ายแล้วทั ?งหมด ครบเป็นองค์ประชุม
ตามข้อบงัคบัของธนาคาร จึงกลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 

ตอ่จากนั ?นประธานฯ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น ขอบคณุผู้ ถือหุ้นที#มาร่วมประชมุ และกลา่วแนะนํากรรมการ  ผู้บริหารระดบัสงู 
ผู้สอบบญัชี และที#ปรึกษากฎหมายที#เข้าร่วมประชมุในครั ?งนี ?   
 ก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี ?แจงให้ที#ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น   ซึ#งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ  เพื#อให้ผู้ ถือหุ้นที#เข้าร่วมประชุมรับทราบ        
โดยทั#วกนัดงันี ? 

• ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนเทา่กบัจํานวนหุ้นที#ถืออยู ่ โดยนบั 1 หุ้น เทา่กบั 1 เสยีง ผู้ ถือหุ้น 1 ราย 
สามารถออกเสยีงในแตล่ะวาระวา่เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงได้เพียงทางใดทางหนึ#งเทา่นั ?น จะไมส่ามารถแบง่แยก
จํานวนหุ้นเพื#อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ ยกเว้นกรณีผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ลงทนุตา่งประเทศที#แตง่ตั ?งให้คสัโตเดียนในประเทศ
ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น หากการออกเสยีงมิได้เป็นไปตามที#กลา่วมาข้างต้น ธนาคารจะถือวา่การออกเสยีงนั ?นเสยีไป และ
จะนบัเป็นการงดออกเสยีงทั ?งหมด ในกรณีที#ผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเรื#องใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสยีงลงคะแนนในเรื#องนั ?น
มิได้ นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั ?งกรรมการ 

• การออกเสยีงลงมตใิดๆ ในที#ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสยีงเห็นชอบจากเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ#งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เว้นแตร่ะเบียบวาระที# 6 พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 จะถือมติ
อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทั ?งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ#งมาประชมุ  

• การนบัคะแนนเสยีงในการลงมตใินที#ประชมุผู้ ถือหุ้น  
  สาํหรับผู้ ถือหุ้นที#มาประชมุด้วยตนเอง ประธานฯ จะถามวา่มผีู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์ที#จะลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็น
ด้วยหรืองดออกเสยีงในแตล่ะวาระ หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงในระเบียบวาระใด ขอให้
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ลงชื#อกํากบัแล้วยกมือเพื#อแสดงตวัให้เจ้าหน้าที#ไปรับบตัรลงคะแนนเพื#อนํามาตรวจนบัคะแนนเสยีง
ตอ่ไป สาํหรับผู้ ถือหุ้นที#ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ผู้ ถือหุ้นไมจํ่าเป็นต้องสง่บตัรลงคะแนนในระหวา่งวาระนั ?นๆ ธนาคารจะนํา
คะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสยีงหกัออกจากจํานวนเสยีงทั ?งหมดที#เข้าร่วมประชมุ โดยถือวา่คะแนนเสยีงสว่นที#เหลอืเป็น
คะแนนเสยีงที#ลงมตเิห็นด้วยตามที#เสนอในระเบียบวาระนั ?นๆ   

สาํหรับผู้ ถือหุ้นที#มอบฉนัทะให้ผู้ อื#นมาประชมุแทน ถ้าผู้มอบฉนัทะได้ออกเสยีงมาลว่งหน้าและเป็นแบบออกเสยีง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นรายนั ?น  ธนาคารได้นําคะแนนเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงตามความประสงค์
ของผู้ ถือหุ้นบนัทกึรวมไว้ในเครื#องคอมพิวเตอร์เพื#อการลงมติตามระเบียบวาระไว้แล้ว แตถ้่าผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์
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ในการออกเสยีงในระเบียบวาระใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงได้ตามที#เห็นสมควร ถ้าผู้ รับมอบฉนัทะประสงค์จะออกเสยีงไม่
เห็นด้วยหรืองดออกเสยีงในระเบียบวาระใด ให้ยกมือเพื#อให้เจ้าหน้าที#ไปรับบตัรลงคะแนนและปฏิบตัเิช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นที#มา
ประชมุด้วยตนเอง    
 หลงัเสร็จสิ ?นการประชมุ ขอให้ผู้ ถือหุ้นคืนบตัรลงคะแนนทั ?งหมดให้แก่เจ้าหน้าที#ของธนาคาร 

ในปีนี ?ธนาคารได้ใช้บริการระบบการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั และนํา
ระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและประมวลผลการนบัคะแนนเสยีงเช่นเดยีวกบัปีที#ผา่นมา นอกจากนี ? ธนาคารได้
มอบหมายให้บริษัท สาํนกักฎหมายเอราวณั จํากดั ทําหน้าที#ดแูลให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย
และข้อบงัคบัของธนาคาร  
  ตอ่จากนั ?นประธานฯ ได้เชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้น 2 ทา่นร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสยีงในที#ประชมุ และ
ขอให้นั#งร่วมกบัเจ้าหน้าที#ของธนาคารและเจ้าหน้าที#ของบริษัท สาํนกักฎหมายเอราวณั จํากดั ที#ทําหน้าที#นบัคะแนนเสยีงและ
ตรวจสอบความถกูต้องของคะแนน โดยนางสาวจนัทิภา เดชณรงค์ ผู้ ถือหุ้น และนางสนุนัทา เชาอนาจิณ ผู้ รับมอบฉนัทะของ 
นายเศรษฐศกัดิK เชาอนาจิณ ได้อาสาเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสยีงในที#ประชมุ  
 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที#ประชมุทราบวา่ธนาคารได้ประกาศในเว็บไซต์ของธนาคาร เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื#อบคุคล      
ที#เห็นวา่มีคณุสมบตัเิหมาะสมเพื#อรับการคดัเลอืกเป็นกรรมการ รวมทั ?งเสนอระเบียบวาระการประชมุ แตไ่มม่ผีู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอ
ชื#อกรรมการหรือระเบียบวาระการประชมุเข้ามายงัธนาคาร 
 ประธานฯ ได้เสนอขอให้ที#ประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชมุตามที#ได้บอกกลา่วไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ดงัตอ่ไปนี ?  
 
ระเบียบวาระที&  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2556 
 
 ประธานฯ เสนอขอให้ที#ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ซึ#งประชุมเมื#อ          
วันพฤหัสบดีที# 25 เมษายน 2556 และธนาคารได้จัดทํารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย            
(“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที#กฎหมายกําหนด รวมทั ?งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวใน
เว็บไซต์ของธนาคาร ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสาํเนารายงานการประชุมที#ได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม
ในครั ?งนี ?แล้ว      
  ประธานฯ สอบถามที#ประชมุวา่มผีู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นหรือไม ่
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทกัท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชมุเป็นอยา่งอื#น  และไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม   
 ประธานฯ  จึงขอให้ที#ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน  
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนเสยีงดงันี ? 

เห็นด้วย   502,738,092 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9939   
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  
งดออกเสยีง 30,658 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0060  

 
มติที&ประชุม  มีมติด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ#งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  รับรองรายงานการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ซึ#งประชมุเมื#อวนัพฤหสับดีที# 25 เมษายน 2556 ตามที#เสนอ 
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ระเบียบวาระที& 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 2556 
 
 ประธานฯ เสนอให้ที#ประชมุรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2556 ตามรายละเอียดที#ปรากฏใน
รายงานประจําปี 2556 ซึ#งได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครั ?งนี ?แล้ว และขอให้นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที#บริหาร และนายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ กรรมการ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในปี 2556 ให้ที#ประชมุทราบ    

นายบรรยง พงษ์พานิช รายงานให้ที#ประชมุทราบวา่ภาพรวมเศรษฐกิจปี 2556  มีการเติบโตในอตัราร้อยละ 2.9 ปรับตวั
ลดลงจากปี 2555 ที#ขยายตวัในอตัราร้อยละ 6.5 อตัราดอกเบี ?ยนโยบาย ณ สิ ?นปี 2556 อยูที่#ร้อยละ 2.25 ปรับตวัลดลงจากร้อย
ละ 2.75 ณ สิ ?นปี 2555 ทั ?งนี ? เศรษฐกิจไทยในปี 2556 ได้รับผลกระทบจากมาตรการรถยนต์คนัแรก ซึ#งมีสว่นทําให้ยอดขาย
รถยนต์ในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 และสง่ผลกระทบทําให้ราคารถยนต์มือสองลดตํ#าลงร้อยละ 20-25 เมื#อเทียบกบัปี 2554 
และปี 2555 สาํหรับตลาดทนุ มลูคา่การซื ?อขายหลกัทรัพย์เฉลี#ยตอ่วนัในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาดหลกัทรัพย์ใหม ่(SET และ 
mai) ในปี 2556 เทา่กบั 50,329 ล้านบาท เพิ#มขึ ?นจาก 32,304 ล้านบาทในปี 2555  

จากสภาวะความขัดแย้งทางการเมืองทําให้ยากต่อการคาดเดาภาวะเศรษฐกิจในประเทศ  ธนาคารจึงได้กําหนด
เป้าหมายการดําเนินงานไว้เช่นเดียวกบัในปีที#ผ่านมา กลา่วคือ มุ่งปรับปรุงคณุภาพและศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจให้เข้มแข็ง
ยิ#งขึ ?น โดยผลจากการร่วมกิจการกบับริษัท ทุนภทัร จํากดั (มหาชน) (“ทนุภทัร”) เมื#อวนัที# 11 กนัยายน 2555 ก่อให้เกิด “กลุ่ม
ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร” (“กลุม่ธุรกิจ”) และตามแผนการร่วมกิจการ ธนาคารได้โอนหุ้นในบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ
เกียรตินาคิน จํากัด และบริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากัด ให้กับทนุภทัรในวนัที# 28 ธันวาคม 2555 และวนัที# 2 มกราคม 
2556 ตามลาํดบั โดยกลุม่ธุรกิจได้มีการปรับเปลี#ยนชื#อของบริษัทในกลุม่ธุรกิจดงันี ? 

บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากดั   เปลี#ยนชื#อเป็นบริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั (“บล.เคเคเทรด”) 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เกียรตินาคิน จํากดั  เปลี#ยนชื#อเป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จํากดั (“บลจ.ภทัร”) 
นอกจากนี ? ธนาคารได้ดําเนินการซื ?อหุ้นทนุภทัรเพิ#มจากผู้ ถือหุ้นของทนุภทัรที#ไมไ่ด้ตอบรับคําเสนอซื ?อหลกัทรัพย์ สง่ผล 

ให้สดัสว่นการถือหุ้นทนุภทัรเพิ#มเป็นร้อยละ 99.97  และทนุภทัรได้ซื ?อหุ้นบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) (“บล.ภทัร”) เพิ#ม
เป็นร้อยละ 99.97  

ธนาคารได้ดําเนินการเปลี#ยนตวัยอ่ (Ticker) การซื ?อขายหลกัทรัพย์ใหมเ่ป็น “KKP” จากเดิม “KK” มีผลตั ?งแตว่นัที# 1 
สงิหาคม 2556 เป็นต้นมา 

สิ#งสาํคญัที#ธนาคารได้ดําเนินการในปีที#ผา่นมานอกเหนือจากการปรับปรุงการดําเนินงานและการบริหารความเสี#ยงแล้ว  
คือ กลุม่ธุรกิจได้รีแบรนด์ใหมภ่ายใต้แนวคิด “Optimisation” โดยมุง่แสวงหาทางเลอืกทางการเงินและการลงทนุที#ดีที#สดุและเป็น
ประโยชน์สงูสดุสาํหรับลกูค้าแตล่ะราย และพร้อมก้าวสูค่วามเป็นผู้ นําที#เชี#ยวชาญเฉพาะด้านทั ?งในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ตลาด
การเงิน และตลาดทุนของไทย โดยยึดหลกัการในการดําเนินงาน 5 ข้อ คือ 1) ความยืดหยุ่น (Flexibility) 2) ความรวดเร็ว 
(Speed) 3) นวตักรรม (Innovation) 4) คณุภาพ (Quality) และ 5) ประสทิธิภาพ (Efficiency)  

ตอ่จากนั ?นนายบรรยง พงษ์พานิช ได้ขอให้นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ เป็นผู้รายงานรายละเอียดของผลการดาํเนินงาน
ของธนาคารในรอบปีที#ผา่นมาและแผนการดาํเนินธุรกิจในปี 2557 ให้ที#ประชมุทราบ  

นายอภินนัท์  เกลียวปฏินนท์ กลา่วว่าภาพรวมผลการดําเนินธุรกิจในรอบปี 2556 ค่อนข้างมีความผนัผวน อนัเป็นผล
จากนโยบายรถยนต์คนัแรกของรัฐบาลซึ#งสง่ผลกระทบต่อต้นทนุรถยนต์ใหม่ที#ปรับลดลง ในขณะที#ราคารถยนต์เก่าปรับลดลง
อยา่งตอ่เนื#อง ทําให้มีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของธนาคารในช่วงครึ#งปีหลงั ทั ?งๆ ที#ผลการดําเนินงานของธนาคารและบริษัท
ยอ่ยในช่วงต้นปีดีมากทั ?งในแง่ของปริมาณและประเภทของธุรกรรม 
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นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ ได้นําเสนอภาพรวมแนวทางการดาํเนินธุรกิจสาํหรับปี 2557 ซึ#งดําเนินการตอ่เนื#องจากปี 
2556 ให้ที#ประชมุทราบ ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสไลด์ที#ฉายในที#ประชมุ โดยเน้นวา่นอกจากการพยายามเพิ#มรายได้และ
ประหยดัคา่ใช้จ่ายแล้ว ธนาคารมุง่เน้นการพฒันาปรับปรุงในหลายด้าน ได้แก ่

1. ผลติภณัฑ์และบริการ    
หลงัจากการร่วมกิจการระหว่างธนาคารและทุนภัทร  ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินของกลุ่มธุรกิจให้

ครอบคลมุในหลายธุรกิจและกลุม่ลกูค้า  มกีารขยายฐานลกูค้าในธุรกิจของแตล่ะบริษัทยอ่ยและธนาคารให้ครอบคลมุถึงกนัมาก
ขึ ?นในผลติภณัฑ์ทางการเงินของกลุม่ธุรกิจ  อาทิ  เงินฝาก  การจดัการเงินลงทนุของลกูค้าบคุคลรายใหญ่   การขายหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวม   การขยายธุรกิจสนิเชื#อบรรษัทให้ครอบคลมุการให้บริการแก่ลกูค้าวานิชธนกิจ เป็นต้น   ทําให้ธนาคารมีรายได้ที#
กระจายตวัมากขึ ?นและมีฐานลกูค้าเพิ#มขึ ?น   นอกจากนี ?  ธนาคารมีการนําเสนอผลิตภณัฑ์ทางการเงินที#มีนวตักรรมใหม่ๆ เพื#อ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าและเพื#อเพิ#มความสามารถในการแข่งขนั และเป็นการลดความเสียเปรียบด้านต้นทุนทาง
การเงิน เช่น ให้โอกาสผู้ เช่าซื ?อสามารถเลอืกแผนการชําระเงินที#สอดคล้องกบัฐานะทางการเงิน 

2. ช่องทางการขาย  
ธนาคารไมม่ีนโยบายขยายสาขาเพื#อแข่งขนักบัธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่   ดงันั ?นในปีที#ผ่านมาธนาคารจึงไม่มีการขยาย

สาขาเพิ#ม  แต่ธนาคารมุ่งเน้นการพฒันาในเชิงโครงสร้างโดยการจัดโครงสร้างแยกธุรกิจเช่าซื ?อออกจากสาขาธนาคาร และสิ#งที#จะ
ดําเนินการต่อเนื#องในปีนี ?คือการปรับรูปแบบสาขาและย้ายทําเลที#ตั ?งสาขาให้มีความเหมาะสม  นอกจากนี ?  ธนาคารยงัเพิ#มช่อง
ทางเลือกอื#นๆ  ในการขายเพื#อให้ลกูค้าสามารถติดต่อและใช้บริการของธนาคารได้สะดวกยิ#งขึ ?น เช่น ความร่วมมือระหว่างธนาคาร
และบริษัท บี-ควิก จํากดั (“B-Quik”) และ Counter Service   ธนาคารมีแผนจะสร้างช่องทางการขายใหม่จากการพฒันาเทคโนโลยี 
(Virtual Branch) ซึ#งจะสง่ผลให้ลกูค้าสามารถขอรับบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต   โทรศพัท์มือถือ   หรืออปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื#นๆ 
เพื#อให้สอดคล้องกบัการดําเนินชีวิตของคนรุ่นใหมที่#สามารถทําธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ได้โดยไม่จําเป็นต้องเดินทางไปที#สาขาของ
ธนาคาร 

3. พนัธมิตรทางธุรกิจ  
ธนาคารมีนโยบายหรือแผนทางธุรกิจในการจดัหาพนัธมิตรทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เพื#อเพิ#มผลิตภณัฑ์และบริการ 

และช่องทางการขายให้สมบรูณ์มากขึ ?น  ซึ#งในขณะนี ?ธนาคารมีแผนที#จะหาพนัธมิตรทางธุรกิจที#จะมาช่วยสนบัสนนุการทําธุรกิจ 
Bancassurance หรือการขายประกนัผา่นทางสาขาธนาคาร และในอนาคตธนาคารอาจมีการหาพนัธมิตรทางธุรกิจเพื#อทําธุรกิจ
อื#นๆ อีก เช่น ธุรกรรมเงินตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) เป็นต้น 

4. การรวมธุรกิจ 
นอกเหนือจากแนวทางการพฒันาและปรับปรุงที#กลา่วมาข้างต้น ธนาคารจะมุง่เน้นให้เกิด Synergies สงูสดุในกลุม่

ธุรกิจ ซึ#งจะเป็นการนํารูปแบบและระบบการให้บริการของกลุม่ธรุกิจมาเชื#อมเข้าด้วยกนัเพื#อให้ลกูค้าสามารถใช้บริการและเข้าถงึ
ผลติภณัฑ์และบริการของกลุม่ธุรกิจอยา่งเบ็ดเสร็จได้มากขึ ?น เพื#อให้ลกูค้าได้รับประโยชน์สงูสดุ   

5. การพฒันาธุรกิจใหม ่ 
ในปี 2556 ธนาคารได้มีการจดัตั ?งสายงานขึ ?นใหม่ 2 สายงาน  คือ สายตลาดการเงิน  (Financial Markets Group) ซึ#ง

เป็นหนว่ยงานที#พฒันาผลติภณัฑ์และบริการทางการเงินให้ครบถ้วนและครอบคลมุ ได้แก่ ตราสารหนี ? ตราสารอนพุนัธ์ และอตัรา
แลกเปลี#ยนให้กบัลกูค้ารายใหญ่และรายยอ่ย นอกจากนั ?นยงัมีผลิตภณัฑ์และบริการอื#นอีก อาทิ Interest Rate Swap (IRS), FX 
Swap, Forward และ Option ด้วย และอีกสายงานหนึ#ง คือ สายสินเชื#อบรรษัท (Corporate Banking Group)  ซึ#งมุ่งเน้นการ
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ให้บริการสินเชื#อขนาดใหญ่กบัลกูค้าในกลุม่บริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่และบริษัทขนาดใหญ่   หรือให้สินเชื#อเกี#ยวกบัการทํา
ธุรกรรมวานิชธนกิจกบัลกูค้าที#มีอนัดบัเครดิตที#ดีและมีความเสี#ยงตํ#า   

6. แหลง่เงินทนุ  
ธนาคารมีการพฒันาและปรับปรุงวิธีการทํางานในการระดมเงินทนุและเงินฝาก พยายามลดสภาพคลอ่งสว่นเกิน เพิ#ม

ความสมํ#าเสมอของเงินฝากที#ครบกําหนดในแต่ละเดือนเพื#อบริหารการต่ออายแุละขยายฐานเงินฝาก  เพิ#มฐานลกูค้ารายย่อย 
และสร้างฐานลกูค้าเงินฝากประเภทกระแสรายวนัและออมทรัพย์  ซึ#งจากการดําเนินงานในเรื#องดงักลา่วทําให้ธนาคารสามารถ
ลดต้นทนุทางการเงินลงได้ประมาณร้อยละ 0.2 

ทั ?งนี ? แผนการดําเนินธุรกิจข้างต้นนี ?จะต้องใช้เวลาในการพฒันาและปรับปรุงการทํางานอย่างต่อเนื#อง ซึ#งไม่สามารถ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1 ปี  

จากนั ?นนายอภินนัท์ เกลยีวฏินนท์ ได้ขอให้นายกฤติยา วีรบรุุษ กรรมการและประธานธุรกิจตลาดทนุ รายงานผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจตลาดทนุในรอบปี 2556 ให้ที#ประชมุทราบ 

นายกฤติยา วีรบรุุษ  ชี ?แจงให้ที#ประชมุทราบวา่ในปี 2556 ตลาดหลกัทรัพย์ฯ มมีลูคา่การซื ?อขายเฉลี#ยตอ่วนัสงูกวา่ปกต ิ
โดยเฉพาะอยา่งยิ#งในชว่งครึ#งปีแรกที#ปริมาณการซื ?อขายหลกัทรัพย์เฉลี#ยตอ่วนัในตลาดหลกัทรัพย์ฯ สงูถึงระดบั 60,000 ล้าน
บาท และชะลอตวัลงในชว่งครึ#งปีหลงั  อยา่งไรก็ดี  ปริมาณการซื ?อขายหลกัทรัพย์เฉลี#ยตอ่วนัในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในปี 2556 ก็
ยงัอยูใ่นระดบัที#สงู กลา่วคือ ประมาณ 50,000 ล้านบาท ในขณะที#สายงานวานิชธนกิจและตลาดตราสารทนุของ บล.ภทัร 
สามารถให้บริการธุรกรรมขนาดใหญ่หลายรายการ อาทิ การเป็นที#ปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนั
การจําหนา่ยหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพื ?นฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) การเป็นผู้จดัการ
การจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ยหุ้นสามญัเพิ#มทนุตอ่ประชาชนทั#วไปของบริษัท เอ็ม เค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) (MK) และการเป็นที#ปรึกษาทางการเงินในการเข้าซื ?อกิจการของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) โดย Bank of 
Tokyo – Mitsubishi UFJ Limited (BTMU) เป็นต้น  

สําหรับไตรมาสที# 1 ของปี 2557 ธุรกิจตลาดทุนค่อนข้างซบเซา ปริมาณการซื ?อขายหลกัทรัพย์เฉลี#ยต่อวนัในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ อยู่ที#ระดบั 30,000 ล้านบาท  โดย บล.ภทัร คาดว่าปริมาณการซื ?อขายหลกัทรัพย์เฉลี#ยต่อวนัในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
สาํหรับปี 2557 น่าจะอยู่ที#ระดบั 39,000 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ธุรกิจตลาดทนุจะพยายามมุ่งพฒันาเพื#อรักษาความเป็นผู้ นําใน
ธุรกิจวานิชธนกิจและนายหน้าซื ?อขายหลกัทรัพย์สําหรับลกูค้าประเภทสถาบนั ปรับพอร์ตการลงทุนและเพิ#มกลยุทธ์ใหม่ๆ ให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ พฒันาผลติภณัฑ์และบริการเพื#อตอบสนองความต้องการของธุรกิจลกูค้าบคุคลรายใหญ่
อย่างต่อเนื#อง โดยเน้นความเชื#อมโยงระหว่างบริการของธนาคารกบัตลาดทุน และลงทนุพฒันาธุรกิจวางแผนทางการเงินสว่น
บคุคลภายใต้แบรนด์ "Phatra Edge" และพฒันาโมเดลทางธุรกิจของ บล.เคเคเทรด และ บลจ.ภทัร  
 ตอ่จากนั ?นนายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ ได้กลา่วรายงานสรุปผลการดําเนินงานของธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธรุกิจ    
ตลาดทนุในปี 2556 ดงันี ?   

สาํหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธนาคารยงัคงขยายสนิเชื#ออยา่งตอ่เนื#องแบบระมดัระวงั  โดยเน้นสนิเชื#อเช่าซื ?อรถยนต์ใช้
แล้วและสนิเชื#อเอสเอ็มอี  โดยเฉพาะสนิเชื#อธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในตา่งจงัหวดัที#มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจที#ดี  แต่ด้วยปัญหา
คณุภาพสินเชื#อที#ทยอยเพิ#มขึ ?นอย่างต่อเนื#อง  จึงเป็นการเติบโตอย่างระมดัระวงัทั ?งในสว่นของสินเชื#อเช่าซื ?อรถยนต์และสินเชื#อ
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  ประกอบกบัติดตามภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมยานยนต์และอสงัหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชิด สง่ผลให้
สนิเชื#อรวมในปี 2556 ขยายตวัร้อยละ 12.9 จากสิ ?นปี 2555      
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หนี ?ที#ไมก่่อให้เกิดรายได้รวมตอ่สนิเชื#อรวม ณ สิ ?นปี 2556 เทา่กบัร้อยละ 3.8 เพิ#มขึ ?นจากร้อยละ 3.3 ณ สิ ?นปี 2555 โดย
ธนาคารมีอตัราสว่นสาํรองทั ?งสิ ?นตอ่สาํรองตามเกณฑ์เทา่กบัร้อยละ 186.7 เทียบกบัร้อยละ 140.0 ณ สิ ?นปี 2555 เป็นผลจากการ
ที#ธนาคารได้ใช้วิธี Collective Approach ในการกนัเงินสาํรองตามเกณฑ์สาํหรับสนิเชื#อเชา่ซื ?อรายยอ่ยตั ?งแตว่นัที# 30 มิถนุายน 
2556 นอกจากนี ? ธนาคารได้ตั ?งสาํรองทั#วไปจํานวน 805 ล้านบาท เพื#อรองรับความผนัผวนทางเศรษฐกิจ อตัราสว่นคา่เผื#อหนี ?
สงสยัจะสญูตอ่หนี ?ที#ไมก่่อให้เกิดรายได้เทา่กบัร้อยละ 100.0 มีเงินกองทนุอยูใ่นระดบัร้อยละ 13.66 ของสนิทรัพย์เสี#ยง ณ สิ ?นปี 
2556 และเป็นเงินกองทนุชั ?นที# 1 ร้อยละ 13.10 

สาํหรับธุรกิจตลาดทนุ ภาวะตลาดทนุในปี 2556 ได้รับผลกระทบจากการไหลออกของเมด็เงินลงทนุตา่งชาติ ขา่วการ
ปรับลดวงเงินมาตรการผอ่นคลายเชิงนโยบาย (QE หรือ Quantitative Easing) ของธนาคารกลางสหรัฐทําให้นกัลงทนุมคีวาม
กงัวล ประกอบกบัความไมแ่นน่อนทางการเมืองของไทยและเศรษฐกิจไทยมีการขยายตวัตํ#ากวา่ที#คาดการณ์ โดย ณ สิ ?นปี 2556 
ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ (SET Index) ปิดที# 1,298.71 จดุ ลดลงร้อยละ 6.7 จากสิ ?นปี 2555  

มลูคา่การซื ?อขายหลกัทรัพย์เฉลี#ยตอ่วนัในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาดหลกัทรัพย์ใหมใ่นปี 2556 เทา่กบั 50,329   
ล้านบาท เพิ#มขึ ?นจาก 32,304 ล้านบาทในปี 2555 โดย บล.ภทัร และ บล.เคเคเทรด มีสว่นแบง่การตลาด (ไมร่วมบญัชีซื ?อขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัท) ที#ร้อยละ 4.39 และร้อยละ 1.30 ตามลาํดบั หากพิจารณาสว่นแบง่การตลาดรวมจะเทา่กบัร้อยละ 5.69 
คิดเป็นอนัดบั 4 จากจํานวนบริษัทหลกัทรัพย์ทั ?งหมด 33 แหง่ 

ในปี 2556 บล.ภทัร ได้มีสว่นร่วมในการเป็นที#ปรึกษาทางการเงินในการทํารายการสาํคญัหลายรายการ ได้แก ่การเสนอ
ขายหนว่ยลงทนุของ BTSGIF และหุ้นเพิ#มทนุ MK แก่ประชาชนทั#วไปเป็นครั ?งแรก โดย บล.เคเคเทรด ได้เป็นผู้ ร่วมจดัจําหนา่ย
และรับประกนัการจําหนา่ยหุ้นดงักลา่วด้วย นอกจากนี ? บล.ภทัร ยงัเป็นที#ปรึกษาทางการเงินให้กบั BTMU ในการทําคําเสนอซื ?อ
หุ้นสามญัทั ?งหมดของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

ผลประกอบการปี 2556 ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีกําไรสทุธิไมร่วมผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 4,418 ล้านบาท เพิ#มขึ ?นร้อยละ 
30.3 โดยเป็นกําไรสทุธิของธุรกิจตลาดทนุจํานวน 1,800 ล้านบาท และมกํีาไรเบ็ดเสร็จรวมไมร่วมผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเทา่กบั 3,879 
ล้านบาท เพิ#มขึ ?นร้อยละ 14.9 โดยเป็นกําไรเบ็ดเสร็จของธุรกิจตลาดทนุจํานวน 1,338 ล้านบาท ธนาคารมีอตัราผลตอบแทนตอ่
สว่นของผู้ ถือหุ้น (ROAE) เฉลี#ยเทา่กบัร้อยละ 13.0 เพิ#มขึ ?นจากร้อยละ 12.3 ในปี 2555 และมอีตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ 
(ROAA) เฉลี#ยเพิ#มขึ ?นเรื#อยๆ จากร้อยละ 1.4 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 1.6 ในปี 2555 และร้อยละ 1.8 ในปี 2556  

นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ ได้แจ้งให้ที#ประชมุทราบถงึข้อมลูทางการเงินที#สาํคญัของธนาคารและบริษัทยอ่ยในปี 
2556 เปรียบเทียบกบัปี 2555 วา่ในปี 2556 มีรายได้ดอกเบี ?ยเพิ#มขึ ?นร้อยละ 9 มีคา่ใช้จ่ายดอกเบี ?ยเพิ#มขึ ?นร้อยละ 2 มีรายได้
ดอกเบี ?ยสทุธิเพิ#มขึ ?นร้อยละ 17 มีรายได้คา่ธรรมเนียมสทุธิเพิ#มขึ ?นร้อยละ 91 มีรายได้จากการดาํเนินงานรวมเพิ#มขึ ?นร้อยละ 23 
และมีคา่ใช้จ่ายในการดาํเนินงานเพิ#มขึ ?นร้อยละ 11   

สาํหรับงบดลุเมื#อเปรียบเทียบข้อมลู ณ สิ ?นปี 2555 และสิ ?นปี 2556 พบวา่ธนาคารมีสนิทรัพย์รวมเพิ#มขึ ?นร้อยละ 6.9 มี
เงินให้สนิเชื#อเพิ#มขึ ?นร้อยละ 12.9 มีหนี ?สนิรวมเพิ#มขึ ?นร้อยละ 7.1 และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ#มขึ ?นร้อยละ 6.2 
 ตอ่จากนั ?น ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที#ประชมุวา่รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2556 มปีรากฏอยูใ่นรายงาน
ประจําปี 2556 หน้า 89 จึงเสนอให้ที#ประชมุรับทราบรายงานดงักลา่ว   
 ประธานฯ สอบถามที#ประชมุวา่มผีู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นหรือไม ่

(1) นายประเสริฐ  ติษยาธิคม  ผู้ ถือหุ้น   ขอให้อธิบายความแตกตา่งระหวา่งผลประกอบการรวมกบัผลประกอบการ
เฉพาะกิจการตามที#ธนาคารได้รายงานและเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
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นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์  ชี ?แจงวา่ ตามโครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่ธุรกิจ ธนาคารเป็นบริษัทที#จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ถือหุ้นในทนุภทัรเกือบร้อยละ 100 และยงัถือหุ้นในอีก 3 บริษัท ได้แก่ บล.ภทัร บลจ.ภทัร และบล.เคเคเทรด 
ผา่นทนุภทัร นอกจากนี ? ธนาคารยงัถือหุ้นในกองทนุรวมที#ดําเนินธุรกิจบริหารหนี ?ตั ?งแตปี่ 2541 ดงันั ?นผลประกอบการรวมจึงเป็น
ผลประกอบการของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ในขณะที#ผลประกอบการเฉพาะกิจการจะเป็นผลประกอบการเฉพาะ
ธนาคารเทา่นั ?น ดงันั ?นหากจะดผูลประกอบการของธนาคาร จึงควรดผูลประกอบการรวมจะเหมาะสมกวา่    

 นายบรรยง พงษ์พานิช เสนอแนะวา่นกัลงทนุควรพิจารณาผลประกอบการรวมและกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ เพราะ
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จจะรวมถงึการเปลี#ยนแปลงของมลูคา่เงินลงทนุด้วย ซึ#งหมายถงึกําไรที#แท้จริง 

 
 (2)  นายปริทรรศน์ ไกรทศัน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามตอ่ที#ประชมุดงันี ?    
 1) ในปัจจบุนัธนาคารมหีนี ?ที#ไมก่่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสนิเชื#อเชา่ซื ?ออยูร้่อยละเทา่ใด และเมื#อเทียบ NPL ปีที# 
  แล้วกบัปีนี ?เป็นอยา่งไร   
  2) ธนาคารมแีนวทางการแก้ปัญหา NPL ของสนิเชื#อเชา่ซื ?ออยา่งไร  
 3) ในปีหน้าธนาคารมีแผนจะขยายสาขาเพิ#มอีกร้อยละเทา่ใด  

นายอภินนท์ เกลยีวปฏินนท์  ชี ?แจงวา่ธนาคารม ี NPL ของสนิเชื#อเช่าซื ?ออยูที่#ประมาณร้อยละ 2 เป็นรถยนต์ใหม่
ประมาณร้อยละ 1 และเป็นรถยนต์เก่าประมาณร้อยละ 3 ทั ?งนี ? NPL รวมของธนาคาร ณ สิ ?นปี 2556 เทา่กบัร้อยละ 3.8 โดย ณ สิ ?น
ไตรมาสที# 1 ของปี 2557 NPL รวมของธนาคารได้ปรับเพิ#มขึ ?นเป็นร้อยละ 4.2   

ในสว่นของแนวทางการแก้ไข NPL ของสินเชื#อเช่าซื ?อรถยนต์ ธนาคารจะพยายามเจรจาหนี ?เพื#อให้ได้เงินคืนมาให้
ได้มากที#สดุ แตถ้่าไมไ่ด้เงินคืนก็จะดําเนินการยดึรถยนต์กลบัคืนมาแล้วเร่งการขายออกไป โดยธนาคารมีศนูย์ประมลูรถยนต์ของ
ธนาคาร 2 แหง่ คือ ศนูย์ประมลูรถยนต์บางนา และศนูย์ประมลูรถยนต์อดุรธานี   ทกุเดือนธนาคารมีรถยนต์ยึดเข้ามาประมาณ 
1,000 กวา่คนั และมีการขายออกไปทกุเดือนเพื#อรับรู้กลบัมาเป็นรายได้ของธนาคาร  

นายบรรยง พงษ์พานิช ชี ?แจงเพิ#มเตมิวา่สนิเชื#อเชา่ซื ?อรถยนต์มข้ีอดคีือเวลามีปัญหาจะสามารถแก้ปัญหาได้อยา่ง
เบ็ดเสร็จและคอ่นข้างเร็ว ซึ#งไมเ่หมือนกบัสนิเชื#อประเภทอื#นๆ เชน่ สนิเชื#อบ้าน หรือสนิเชื#อ SMEs ถ้าเป็น NPL ต้องใช้ระยะเวลา 
กวา่จะได้หลกัประกนั หรือกวา่จะจดัการกบัโครงสร้างหนี ? แตส่าํหรับสนิเชื#อเชา่ซื ?อ ระดบั NPL อาจไมส่งูมาก แตผ่ลของต้นทนุ
ของเครดิตจะปรากฏออกมาในงวดนั ?นๆ ทั ?งนี ? ตามหลกัการที#ได้ชี ?แจงไปข้างต้น ธนาคารจะแก้ไขปัญหาอยา่งเบ็ดเสร็จรวดเร็ว 
กลา่วคือ เมื#อยดึรถยนต์มาได้ก็จะรีบขายออก ธนาคารจะไมเ่ก็บรถยนต์ไว้ ตามที#ได้ชี ?แจงไปแล้ววา่ตลาดรถยนต์มือสองอยูใ่น
ภาวะตกตํ#า ทําให้เกิดผลขาดทนุจากการขายรถยนต์ยดึ อยา่งไรก็ตาม ราคารถยนต์มือสองจะไมป่รับลดลงเรื#อยๆ เนื#องจากมี
ราคารถยนต์ใหมที่#รองรับอยู ่ 

 ในส่วนของการขยายสาขา   ในระยะสั ?นธนาคารไม่มีแผนการที#จะขยายสาขาที#เรียกว่าการขยายสาขาทาง
กายภาพ  หรือการไปซื ?อที#ดินเพื#อสร้างสาขา   แต่ธนาคารจะปรับรูปแบบสาขา  ปรับปรุงการให้บริการ  และปรับรูปแบบการ
บริหารจดัการหนว่ยงานของสาขาตา่งๆ  และในอนาคตธนาคารจะมุง่เน้นเรื#องการขยายสาขาที#ไมใ่ช่การขยายสาขาทางกายภาพ  
นอกจากนี ?  ในรอบปีที#ผา่นมาธนาคารได้ปรับปรุงและลงทนุในเรื#องการบริหารความเสี#ยงอย่างมาก  ทั ?งนี ?  การบริหารความเสี#ยง
หมายถึงการทําความเข้าใจความเสี#ยงอย่างลึกซึ ?งและบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม  ทําอย่างไรที#จะตีค่าความเสี#ยงและให้
ราคาความเสี#ยงได้อย่างเหมาะสม รวมถึงทําอย่างไรที#จะใช้ข้อมลูที#มีอยู่เป็นองค์ความรู้เพื#อแยกประเภทของธุรกรรมที#จะทําให้
สะท้อนข้อเท็จจริงมากที#สดุ ทั ?งนี ? สายบริหารความเสี#ยงของธนาคารซึ#งถึงแม้จะมบีคุคลากรไมม่ากนกั แตถื่อวา่เป็นหนว่ยงานที#มี
คณุภาพมากที#สดุหนว่ยงานหนึ#ง 
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(3) นายสพุจน์ เอื ?อชยัเลศิกลุ  ผู้ ถือหุ้นและเป็นอาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย   ได้เสนอแนะ 
และสอบถามตอ่ที#ประชมุสรุปได้ดงันี ? 

1) เสนอแนะให้ธนาคารบนัทกึชื#อผู้ ถือหุ้นที#สอบถามในที#ประชุมไว้ในรายงานการประชุม   และเสนอแนะให้รวม
วาระที# 2  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของธนาคาร  และวาระที# 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินไว้ในวาระ
เดียวกนั เนื#องจากเห็นวา่ข้อมลูและตวัเลขทางการเงินที#รายงานตอ่ที#ประชมุเป็นข้อมลูชดุเดียวกนั  โดยบริษัท
จดทะเบียนหลายแหง่ได้นําทั ?ง 2 วาระมารวมกนัเพื#อให้ที#ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาในคราวเดียว    

2) สอบถามวา่ปัจจบุนัราคารถยนต์มือสองยงัคงปรับลดตํ#าลงหรือวา่ได้ปรับตวัดีขึ ?นแล้ว   และปัจจุบนัธนาคารม ี
การให้สนิเชื#อเช่าซื ?อรถยนต์ที#ร้อยละเทา่ใดของราคารถยนต์   

3) เมื#อเร็วๆ นี ?ธนาคารพาณิชย์ตา่งๆ ได้ประกาศผลกําไรจากการดําเนินงาน       ซึ#งจะเห็นได้วา่กําไรของธนาคาร 
พาณิชย์ขนาดใหญ่กับขนาดกลางมีความแตกต่างกันมาก  ในมุมมองของฝ่ายบริหารมีความเห็นในเรื#อง      
ข้อแตกตา่งนี ?อยา่งไร 

นายบรรยง พงษ์พานิช ได้แจ้งวา่สาํหรับข้อเสนอแนะที#จะให้บนัทกึชื#อของผู้ ถือหุ้นที#สอบถามในที#ประชมุไว้ใน
รายงานการประชมุนั ?น ธนาคารขอรับไปปรับปรุงการบนัทกึรายงานการประชมุตอ่ไป สาํหรับข้อเสนอแนะที#จะให้รวมวาระที# 2 
และวาระที# 3 นั ?น คณะกรรมการธนาคารจะขอนําข้อเสนอแนะไปพิจารณาตอ่ไป   

นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ ชี ?แจงวา่ในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 2556 ราคารถยนต์มือสองมเีสถียรภาพมากขึ ?น  
ซึ#งเห็นได้จากตวัเลขขาดทนุรถยนต์ยดึของธนาคารเมื#อเทียบกบัภาระหนี ?สนิที#มีอยูล่ดลงตามลาํดบั แต ่ณ สิ ?นไตรมาสที# 1 ของปี 
2557 สนิเชื#อเช่าซื ?อประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัและภาระหนี ?ครัวเรือนเพิ#มสงูขึ ?น สง่ผลให้ตวัเลข NPL  ของสนิเชื#อเชา่
ซื ?อรถยนต์เพิ#มขึ ?น กําลงัซื ?อของผู้บริโภคลดลง นอกจากนี ? ยงัมีเรื#องของผู้ผลติรถยนต์ปรับลดราคารถยนต์และมีการจดัโปรโมชั#น
ตา่งๆ ซึ#งสง่ผลกระทบทางอ้อมกบัราคารถยนต์มือสอง ซึ#งจะเห็นวา่ในไตรมาสที# 1 ของปี 2557 ราคารถยนต์มือสองได้ปรับลดลง
อีก ดงันั ?นจงึเป็นเรื#องยากที#จะคาดการณ์วา่ราคารถยนต์มือสองจะปรับลดลงถึงเมื#อใด อยา่งไรก็ตาม ตั ?งแตปี่ 2556 เป็นต้นมา
ธนาคารให้ความสาํคญักบัการเตบิโตในสว่นของการให้สนิเชื#อใหมอ่ยา่งระมดัระวงัมากยิ#งขึ ?น โดยในการให้สนิเชื#อเช่าซื ?อรถยนต์ 
ธนาคารให้สนิเชื#อเชา่ซื ?อรถยนต์ในกรณีของ Car Cash (รถยนต์มอืสอง) อยูที่#ร้อยละ 75 ของมลูคา่รถยนต์   

สาํหรับผลประกอบการของอตุสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ที#ทยอยประกาศออกมานั ?น ในมมุมองของฝ่ายบริหาร
เห็นวา่ความแตกตา่งกนัของผลประกอบการไมไ่ด้ขึ ?นอยูก่บัขนาดโดยตรง แตน่า่จะเกี#ยวข้องกบัสดัสว่นการทําธุรกิจ โดยสภาวะ
ในช่วง 2 ปีที#ผา่นมาปัญหาคณุภาพสนิทรัพย์เป็นปัญหาสนิเชื#ออปุโภคบริโภค ซึ#งตา่งจากวิกฤตเิศรษฐกิจในปี 2541 ที#เริ#มจาก 
นิติบคุคลหรือบริษัทขนาดใหญ่โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพราะฉะนั ?นถ้าธนาคารพาณิชย์ใดมีสดัสว่นของ
สนิเชื#ออปุโภคบริโภค (Consumer Loan) สงูมาก ซึ#งได้แก่ สนิเชื#อเช่าซื ?อรถยนต์ สนิเชื#อบ้าน สนิเชื#อบคุคล เป็นต้น ถ้ามีการปลอ่ย
สนิเชื#อบคุคลสงูซึ#งไมม่ีหลกัประกนั ธนาคารพาณิชย์ก็จะได้รับผลกระทบในเรื#องดงักลา่วสงู ในสว่นของธนาคารเกียรตินาคินก็
ได้รับผลกระทบจากเรื#องสนิเชื#อเช่าซื ?อรถยนต์เช่นกนั 

 
(4) นายบวรศกัดิK วฒันศกัดิKชยั ผู้ ถือหุ้น สอบถามเกี#ยวกบัประมาณการผลประกอบการของธนาคารในปีนี ?เปรียบเทียบ

กับปีที#ผ่านมาว่าจะลดลงหรือไม่อย่างไร รวมทั ?งสอบถามว่าธนาคารมีวิ ธีบริหารอัตราส่วนเงินให้สินเชื#อต่อเงินฝาก 
(Loan to Deposit Ratio : LDR) อยา่งไร เนื#องจากเมื#อดงูบการเงินแล้วเห็นวา่ธนาคารม ีLDR สงูเกินกวา่ร้อยละ 100   

นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์  ชี ?แจงว่าธนาคารไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าผลประกอบการในช่วงปลายปีจะเป็น
เช่นใด    อย่างไรก็ดี    ตามที#ได้เรียนให้ทราบแล้วถึงแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจที#หดตวัและความขดัแย้งทางการเมืองที#ส่ง 
ผลกระทบต่อการผลิตและการบริโภคในประเทศ ซึ#งก็จะสง่ผลกระทบต่อธุรกิจของธนาคารและบริษัทย่อย สําหรับในปี 2556-2557  
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ธนาคารให้ความสาํคญักบัการเติบโตอยา่งระมดัระวงั โดยธนาคารจะมุง่รักษาเงินกองทนุ รักษาสภาวะของสนิทรัพย์ของธนาคาร
ให้อยูใ่นสภาพดีที#สดุเพื#อให้ผา่นภาวะที#มีความผนัผวนจากเศรษฐกิจและการเมืองในช่วงนี ?ไปให้ได้  นอกจากนี ? จากความขดัแย้ง
ทางการเมอืงที#สง่ผลกระทบตอ่การเติบโตของประเทศคอ่นข้างสงู ในปีนี ?ธนาคารจึงมีการปรับประมาณการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 
(GDP) จากประมาณร้อยละ 4 ที#ตั ?งไว้ในการจัดทําแผนธุรกิจเมื#อปลายปีที#ผ่านมา ลงเหลือประมาณร้อยละ 1.1 ในภาวะ
เศรษฐกิจที#หดตวั ผู้ ที#ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ คนที#มีรายได้ตํ#า ในสว่นของสินเชื#ออปุโภคบริโภค เช่น สินเชื#อเช่าซื ?อรถยนต์ 
และสนิเชื#อบคุคลที#ไมม่ีหลกัประกนัก็จะได้รับผลกระทบโดยตรง 

ในสว่นของวิธีบริหารเงินให้สินเชื#อต่อเงินฝาก (LDR) ธนาคารขนาดใหญ่มีต้นทุนทางการเงินที#ตํ#ากว่าธนาคาร
ขนาดกลางและขนาดเลก็ ธนาคารจึงพยายามสร้างสมดลุระหวา่งเงินให้สนิเชื#อกบัเงินฝาก หากธนาคารมสีภาพคลอ่งสว่นเกินสงู
เกินไป ต้นทนุทางการเงินก็จะสงู ทําให้กําไรน้อยลง ดงันั ?นอตัราสว่นเงินให้สินเชื#อต่อเงินฝากที#สดัสว่นร้อยละ 100 ของธนาคาร
ขนาดกลางและขนาดเลก็ถือวา่ไมไ่ด้สงู จะเห็นได้วา่เป็นเรื#องของการบริหารประสทิธิภาพของต้นทนุทางการเงิน 

 
(5) นายสิทธิโชค  บญุวณิชย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าธนาคารมีการกําหนดกรอบ NPL ไว้หรือไม่ว่าหาก NPL สงูเท่าใด

ธนาคารจะต้องมีการทบทวนหรือชะลอการให้สินเชื#อ รวมทั ?งเหตใุดในภาวะที#ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดดอกเบี ?ยนโยบาย 
MLR ของธนาคารพาณิชย์จึงปรับลงช้ากวา่อตัราดอกเบี ?ยเงินฝากทําให้สว่นตา่งอตัราดอกเบี ?ยที#ธนาคารได้รับยงัคอ่นข้างสงูอยู ่   

นายบรรยง พงษ์พานิช  ชี ?แจงวา่ตามที#ได้ชี ?แจงไปแล้วข้างต้นเกี#ยวกบัการบริหารความเสี#ยงว่าธนาคารมีมาตรวดั
ความเสี#ยงมากมาย ธนาคารไม่ได้พิจารณา NPL เรื#องเดียว และธนาคารไม่ได้กําหนดกรอบ NPL ที#แน่นอนไว้ แตธ่นาคารใช้
ความระมดัระวงัอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะอยา่งยิ#งในภาวะการณ์ข้างหน้าที#มีความไม่แน่นอนค่อนข้างสงูในระบบเศรษฐกิจไทย 
ธนาคารจึงใช้ความระมดัระวงัในการทําธุรกิจมากกวา่การมุง่เน้นการเติบโต    

สําหรับเรื#องดอกเบี ?ย MLR ที#มีผลต่อสว่นต่างดอกเบี ?ย (Net Interest Margin หรือ NIM) ที#ธนาคารได้รับ ซึ#งของ
ประเทศไทยอยูใ่นระดบัที#คอ่นข้างสงูนั ?นเป็นเรื#องของระบบ มีเหตมุผีลมากมายที#ทําให้ NIM ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยอยู่ใน
ระดบัร้อยละ 3.6 ถึงร้อยละ 4 กว่าๆ ขึ ?นอยู่กบัแต่ละธนาคาร ซึ#งเป็นต้นทุนของระบบในอุตสาหกรรม โดยในอนาคต MLR นี ?มี
แนวโน้มที#จะลดลงแตค่งยงัไมเ่กิดขึ ?นในเร็ววนันี ? 

 
(6) นายพิทกัษ์ เนตรเพชราชยั ผู้ ถือหุ้น สอบถามเกี#ยวกบัแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์ที#ให้อตัราดอกเบี ?ยร้อยละ 3 ตอ่ปี

วา่ธนาคารมีเป้าหมายที#จะระดมเงินจํานวนนี ?ไปเพื#ออะไร และวงเงินที#ต้องการประมาณเทา่ใด 
นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์   ชี ?แจงวา่ธนาคารไมไ่ด้กําหนดจํานวนเงินที#ต้องระดมเป็นเป้าหมายของธนาคาร  แต่

ธนาคารคํานึงถึงสดัส่วนของเงินฝากมากกว่า   โดยหนึ#งในกลยุทธ์ของธนาคารคือการพยายามที#จะเพิ#มสดัส่วนของเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ให้มากขึ ?น เพราะเงินฝากประเภทออมทรัพย์มีต้นทนุเฉลี#ยตํ#ากว่าและตามสถิติมีอายเุฉลี#ยที#ยาวกว่า ดงันั ?น
หากธนาคารสามารถเพิ#มสดัสว่นของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ได้มากขึ ?นก็จะเป็นประโยชน์ต่อต้นทนุทางการเงิน  ธนาคารหวงั
วา่จะสามารถเพิ#มสดัสว่นเงินฝากประเภทออมทรัพย์จากปีที#แล้วที#ร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 25 ณ สิ ?นปี 2557 ซึ#งในช่วง 3-4 เดือน
แรกของปีนี ?สดัสว่นเงินฝากประเภทออมทรัพย์ปรับเพิ#มเป็นร้อยละ 17  และถึงแม้การขยายสินเชื#อของธนาคารจะไม่ได้มากนกั  
แต่ยงัคงมีอตัราเติบโต  ธนาคารได้ปรับเพิ#มการเติบโตของสินเชื#อบรรษัท โดยในเดือนที#แล้วธนาคารได้ปล่อยสินเชื#อบรรษัท
จํานวน 6,000 ล้านบาท   ซึ#งนั#นก็เป็นอีกเหตผุลหนึ#งที#ธนาคารระดมเงินฝากไปเพื#อขยายกิจการ 

นายบรรยง พงษ์พานิช  ชี ?แจงเพิ#มเตมิเกี#ยวกบักระบวนการบริหารสนิทรัพย์และหนี ?สนิวา่ธนาคารมีการปรับกลยทุธ์
ตลอดเวลาเป็นพลวตัเพื#อให้สอดคล้องกบัสภาพตลาด โดยมคีณะอนกุรรมการดแูลด้านสภาพคลอ่ง (Money Desk Sub-
committee) ซึ#งประชมุเกือบทกุสปัดาห์ เพื#อหาวิธีวา่ทําอยา่งไรธนาคารจงึจะมีต้นทนุทางการเงินที#ดีและมีความเสี#ยงที#ยอมรับได้ 
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(7) นายธรรมสาร เศรษฐพร  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามถึงกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจตลาดทนุให้สามารถเติบโตได้อยา่งยั#งยืน 
ตอ่ไปในอีก10-20 ปีข้างหน้า และยงัคงเป็นธุรกิจที#แขง็แกร่งอยู ่ 

นายบรรยง พงษ์พานิช กลา่วชี ?แจงว่าเป็นเรื#องยากที#จะคาดเดาอนาคตในอีก 10-20 ปีข้างหน้า เพราะตลาดทนุมี
ความผนัผวน  แตก่ารวางแผนธุรกิจตลาดทนุของภทัรก่อนที#จะมารวมเป็นกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรนั ?น  ภทัรได้วางแผน
โดยการมองถึงภาพใหญ่และความเชื#อมโยงระหว่างตลาดทนุไทยกบัตลาดทนุโลก  โดยเชื#อมั#นว่าตลาดทนุไทยในที#สดุก็จะเป็น
สว่นหนึ#งของตลาดทนุโลก   อีกทั ?งในเรื#องของมาตรฐานของสนิค้าและบริการที#ภทัรให้ในตลาดทนุถึงแม้จะให้แก่คนไทยแต่ก็เป็น
มาตรฐานที#เทียบเทา่กบัมาตรฐานโลก ซึ#งจากการดําเนินการดงักลา่วตลอด 20 กวา่ปีทําให้ภทัรประสบผลสาํเร็จ  และในช่วง 4-5 
ปีที#ผ่านมาภทัรได้เพิ#มประเภทของธุรกิจที#ดําเนินการที#นอกเหนือไปจากการให้บริการในการเป็นตวักลางทางการเงิน  โดยเพิ#ม
ธุรกิจที#เข้าไปเป็นผู้ลงทนุเอง  ภทัรมีกลยทุธ์การลงทนุหลายรูปแบบ กลยทุธ์บางสว่นผนัผวนไปตามสภาพตลาด   โดยหากสภาพ
ตลาดดีก็จะมีผลประกอบการที#ดี  แตถ้่าตลาดไม่ดี ภทัรก็จะพยายามบริหารจัดการให้ได้ผลประกอบการที#ดีกว่าตลาดโดยรวม 
และมีกลยุทธ์บางส่วนที#ไม่ผนัผวนไปตามสภาพตลาด  กล่าวคือ  ไม่ว่าสภาพตลาดโดยรวมจะดีหรือไม่ก็ตาม  ภทัรก็จะยงัมี
ผลตอบแทนที#เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ#งกลยทุธ์ประเภทดงักลา่ว ได้แก่ Arbitrage และ Hedging เป็นต้น 

นายกฤติยา วีรบรุุษ  ชี ?แจงเพิ#มเตมิวา่การพฒันาตลาดทนุของไทยมีปัจจยัหลายประการ ซึ#งภทัรจะพยายามพฒันา
ธุรกิจตลาดทนุให้ดีที#สดุในสภาพแวดล้อมปัจจบุนั โดยธุรกิจตลาดทนุขึ ?นอยูก่บัการพฒันาของตลาดหลกัทรัพย์ฯ คอ่นข้างมาก แตจ่ะ
เห็นได้วา่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไมใ่ชศ่นูย์กลางทางการเงินขนาดใหญ่ในภมูิภาคนี ? เพราะยงัมีตลาดหลกัทรัพย์ที#ฮ่องกงและที#สงิคโปร์
ที#มีขนาดใหญ่กวา่ตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศไทยมาก ตลาดหลกัทรัพย์ฯ พยายามที#จะเติบโตแตม่ข้ีอจํากดัเรื#องการเมอืงและ
การชะลอตวัทางเศรษฐกิจ อยา่งไรก็ด ีเราเชื#อวา่ถ้าตลาดทนุพฒันามากเทา่ไร บริการของเราก็จะพฒันาไปอยูแ่นวหน้าในทกุเรื#อง 
นอกจากนี ? เรายงัเชื#อวา่ในอนาคตเศรษฐกิจของไทยยงัมีการเติบโต ทั ?งในเรื#อง GDP และการสะสมเงินทนุ ม ีWealth ที#โตมากขึ ?น 
ดงันั ?นหนึ#งในยทุธศาสตร์สาํคญัที#ทางธนาคารและภทัรมุง่เน้นร่วมกนัในขณะนี ?คือ ธุรกิจจดัการความมั#งคั#ง (Wealth Management) 
ซึ#งคาดวา่มีศกัยภาพที#ดีและจะเติบโตตอ่ไปในอนาคต 
 ไมม่ีทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ#มเตมิ ประธานฯ จงึเสนอขอให้ที#ประชมุรับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน
ของธนาคารในรอบปี 2556 
 
มติที&ประชุม  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 2556 ตามที#เสนอ 
 
ระเบียบวาระที& 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ สาํหรับปีสิ ;นสุด ณ วันที& 31 ธันวาคม 2556   
 
 ประธานฯ  เสนอขอให้ที#ประชมุพิจารณาอนมุตังิบการเงิน สาํหรับปีสิ ?นสดุ ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2556 ซึ#งได้ผา่นการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ดงัมรีายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2556 หน้า 114-214 ซึ#งได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้น
พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครั ?งนี ?แล้ว ทั ?งนี ? ประธานเจ้าหน้าที#บริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ได้รายงานรายละเอียดของงบการเงิน สาํหรับปีสิ ?นสดุ ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2556 นี ?พร้อมกบัรายงานผลการดําเนินงาน
ของธนาคารในรอบปี 2556 ในระเบียบวาระที# 2 แล้ว อยา่งไรก็ตาม เพื#อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบในรายละเอียดมากขึ ?น ประธานฯ 
ได้ขอให้นายชวลติ จินดาวณิค ประธานสายการเงินและงบประมาณ ชี ?แจงรายละเอียดของงบการเงินตอ่ที#ประชมุอีกครั ?งหนึ#ง 
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 นายชวลติ จินดาวณิค ชี ?แจงตอ่ที#ประชมุวา่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั)   
ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทยอ่ย และงบการเงินเฉพาะธนาคาร ซึ#งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม
และเฉพาะธนาคาร ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2556 และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปลี#ยนแปลง
สว่นของเจ้าของรวมและเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะธนาคาร สาํหรับปีสิ ?นสดุวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบญัชีที#สาํคญัและหมายเหตเุรื#องอื#นๆ แล้วลงความเห็นวา่งบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงินของธนาคารและ
บริษัทยอ่ย และของเฉพาะธนาคาร ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2556 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ ?นสดุวนัเดยีวกนั 
โดยถกูต้องตามที#ควรในสาระสาํคญั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 จากนั ?นนายชวลติ จินดาวณิค ได้อธิบายให้ที#ประชมุทราบเกี#ยวกบัหมายเหตปุระกอบงบการเงินและมาตรฐานบญัชี
สาํคญัที#เปลี#ยนแปลงจากปี 2555 ดงันี ? 

1. หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 2.1 เรื#องเกณฑ์การนําเสนองบการเงิน 
ตั ?งแตว่นัที# 1 มกราคม 2556  ธนาคารและบริษัทยอ่ยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที#ออกใหมแ่ละปรับปรุง

ใหม่ซึ#งออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฏิบตัิ     ทําให้มีผลกระทบต่องบการเงินที#มีรอบระยะเวลาบญัชีที#เริ#มในหรือหลงัวนัที#       
1 มกราคม 2556 ในการจดัทํางบการเงินดงัตอ่ไปนี ? 

- มาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี#ยนแปลงของอตัราแลกเปลี#ยนเงินตรา
ตา่งประเทศ  

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที# 8 สว่นงานดาํเนินงาน 
- แนวปฏิบตัิทางการบญัชี เรื#องการโอนและรับโอนสนิทรัพย์ทางการเงิน 

2. หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 2.3 เรื#องการเปลี#ยนแปลงประมาณการทางบญัชี 
  ตั ?งแต่วนัที# 1 มกราคม 2556 ธนาคารได้เปลี#ยนวีธีการพิจารณาค่าเผื#อหนี ?สงสยัจะสญูสําหรับลกูหนี ?ตามสญัญา   
เช่าซื ?อกลุม่ขนส่ง (Fleet) โดยพิจารณาจากการจัดชั ?นลกูหนี ?   มูลค่าหลกัประกันและอตัราการตั ?งค่าเผื#อหนี ?สงสยัจะสญูตาม
หลกัเกณฑ์ที#กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย   ซึ#งจากเดิมธนาคารได้พิจารณากันเงินสํารองเป็นกลุม่ลกูหนี ?  (Collective 
Approach)  โดยพิจารณาจากผลขาดทนุจากประสบการณ์ในอดีต ซึ#งคํานวณจากค่าความน่าจะเป็นที#ลกูหนี ?จะผิดนดัชําระหนี ? 
(Probability of Default) และร้อยละของความเสียหายที#อาจจะเกิดขึ ?นเมื#อลกูหนี ?ผิดนดัชําระหนี ?ต่อยอดหนี ?  (Loss Given 
Default) และปรับปรุงเพิ#มเติมด้วยการพิจารณาค่าเผื#อหนี ?สงสยัจะสญูตามหลกัเกณฑ์การจดัชั ?นหนี ?ที#กําหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยข้างต้น ซึ#งการเปลี#ยนแปลงข้างต้นนี ?ไมม่ีผลกระทบต่อค่าเผื#อหนี ?สงสยัจะสญูตามหลกัเกณฑ์ที#กําหนดโดยธนาคาร
แหง่ประเทศไทย ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2556 
 ประธานฯ สอบถามที#ประชมุวา่มผีู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นหรือไม ่
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จงึขอให้ที#ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 

 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี ? 
เห็นด้วย   504,336,589 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9926  
ไมเ่ห็นด้วย 4,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0007  
งดออกเสยีง 32,858 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0065  

 
มติที&ประชุม  มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ#งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน     อนมุตังิบการเงิน  
สาํหรับปีสิ ?นสดุ ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2556 ตามที#เสนอ 
 



รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 
วนัพฤหสับดีที# 24  เมษายน  2557 

13/22

ระเบียบวาระที& 4 พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2556 และการจ่ายเงนิปันผล 
 
 ประธานฯ เสนอขอให้ที#ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2556 และการจา่ยเงินปันผล  
โดยแจ้งตอ่ที#ประชมุวา่ธนาคารมกํีาไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะธนาคารสาํหรับปี 2556 จํานวน 4,222,823,755 บาท และกําไร
สทุธิจากงบการเงินรวมจํานวน 4,439,875,096 บาท โดยไมม่ยีอดขาดทนุสะสม ธนาคารจงึสามารถพิจารณาจา่ยเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตามนยัของมาตรา 115 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั ?งที#ได้มีการแก้ไขเพิ#มเติม) 
และตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 45 ซึ#งกําหนดวา่คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครั ?งคราวได้ เมื#อ
ปรากฏแก่กรรมการวา่บริษัทมกํีาไรพอสมควรที#จะกระทําเช่นนั ?นได้ และเมื#อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที#ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ
ในการประชมุคราวตอ่ไป นอกจากนี ? ตามมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั ?งที#ได้มกีารแก้ไข
เพิ#มเติม) ธนาคารต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ#งไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกวา่ทนุสาํรองนี ?จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน อนึ#ง ธนาคารมี
นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมเ่กินกวา่ร้อยละ 60  ของกําไรสทุธิในแตล่ะปีจากงบการเงินรวมของธนาคาร 
 คณะกรรมการธนาคารเห็นควรให้เสนอที#ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื#อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานปี 
2556 และการจ่ายเงินปันผลดงันี ? 

1) จดัสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานงวดปี 2556 ไว้เป็นทนุสาํรองตามกฎหมายจํานวน 22,520,398 บาท ซึ#งธนาคาร 
ได้มีการสาํรองเงินจํานวนดงักลา่วไปแล้วในครึ#งปีแรกของปี 2556 เป็นผลให้ทนุสํารองตามกฎหมายของธนาคารครบ
ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ธนาคารจึงไมต้่องจดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสาํรองเพิ#มเติมตามกฎหมายในงวดนี ?อีก  

2) จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานงวดปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 2.65 บาท โดยธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล   
ไปแล้วในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท  เมื#อวนัศกุร์ที#  27  กนัยายน 2556 คงเหลือจ่ายในงวดนี ?อีกในอตัราหุ้นละ 1.65 บาท 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร ทั ?งนี ? การจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นการจ่ายจากกําไรสะสมและกําไรสทุธิที#เสียภาษีเงินได้
นิตบิคุคลในอตัราร้อยละ 23 และร้อยละ 20 ซึ#งผู้ รับเงินปันผลที#เป็นบคุคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 
ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร   โดยกําหนดรายชื#อผู้ ถือหุ้นที#มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)  ในวนัอังคารที#                
6 พฤษภาคม 2557   และให้รวบรวมรายชื#อตามมาตรา  225  ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   
พ.ศ. 2535 (รวมทั ?งที#ได้มีการแก้ไขเพิ#มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัพุธที# 7 พฤษภาคม 2557  
และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ที# 23 พฤษภาคม 2557 

3) จดัสรรเงินกํา ไ รจากผลการดําเนินงานปี 2556 สว่นที#เหลือจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินกองทนุตามมาตรา 4 แห่ง
พระราชบญัญตัิธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 (รวมทั ?งที#ได้มีการแก้ไขเพิ#มเติม) 

 ประธานฯ สอบถามที#ประชมุวา่มผีู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นหรือไม ่
(1) นางสาวนารี เสริฐสวุรรณกลุ ผู้ ถือหุ้น เสนอแนะวา่หากธนาคารมีเงินสดเพียงพอนา่จะจ่ายเงินปันผลเพิ#มขึ ?น  เนื#องจาก

ในปี 2556 ธนาคารจ่ายเงินปันผลคิดเป็นอตัราร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิ ลดลงจากปี 2555 ที#จ่ายในอตัราร้อยละ 58 ของกําไรสทุธิ 
 ประธานฯ ชี ?แจงวา่ธนาคารไมไ่ด้กําหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลไว้ตายตวั   แตกํ่าหนดวา่จะจ่ายเงินปันผลในอตัรา
ไม่เกินร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิในแต่ละปีจากงบการเงินรวมของธนาคาร ทั ?งนี ?  ขึ ?นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและแผนการขยาย
กิจการของธนาคาร  ซึ#งหากมองในแงข่องสดัสว่นการจา่ยเงินปันผล  ธนาคารก็จ่ายเงินปันผลลดลง  แต่ถ้ามองในแง่ของจํานวน
เงินปันผลจ่ายทั ?งสิ ?นจะเห็นวา่มีการปรับเพิ#มจาก 1,997 ล้านบาท เป็น 2,220 ล้านบาท  รวมทั ?งหากมองในแง่ของเงินปันผลจ่าย
ต่อหุ้ น   ธนาคารก็จ่ายเงินปันผลเพิ#มจาก 2.40 บาทต่อหุ้ นในปี 2555 เป็น 2.65 บาทต่อหุ้ นในปี 2556  ทั ?งนี ? ที#ประชุม
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คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลในอตัราดงักลา่วถือว่าเติบโต รวมทั ?งคณะกรรมการธนาคารได้
คํานงึถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาวด้วย  
   

(2) นางสาวเจนจิรา  สมบตัิเจริญวงศ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่เงินปันผลที#จ่ายในงวดนี ?เป็นการจ่ายจากกําไรที#เสยีภาษีเงิน
ได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 23 และร้อยละ 20 ซึ#งในอดีตธนาคารเคยเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 30 ธนาคารจะ
สามารถปรับวิธีการจ่ายเงินปันผลให้เป็นการจ่ายจากกําไรที#เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 30 เทา่เดิมได้หรือไม ่

 นายชวลิต  จินดาวณิค ชี ?แจงว่าธนาคารมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยจะจ่ายจากกําไรที#เสียภาษีเงินได้     
นิติบคุคลในอตัราที#สงูที#สดุก่อน    ในครั ?งนี ?จะเห็นวา่การจ่ายเงินปันผลจะเป็นการจ่ายจากกําไรที#เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัรา
ร้อยละ 23 และร้อยละ 20  ซึ#งหมายความว่ากําไรที#เสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราที#สงูกว่านี ?ธนาคารได้จ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นจน
ครบหมดแล้ว  ขณะนี ?ก็จะเหลอืแคอ่ตัราร้อยละ 23 และร้อยละ 20 และตอ่ไปก็จะเหลอืแคเ่พียงอตัราร้อยละ 20   
 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ#มเตมิ ประธานฯ จึงขอให้ที#ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี ? 

เห็นด้วย   504,380,456 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9901   
ไมเ่ห็นด้วย 2,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0003  
งดออกเสยีง 47,666 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0094   

 
มติที&ประชุม     รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที#รายงาน และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ#ง
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิการจดัสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2556 และการจ่ายเงินปันผลตามที#เสนอ   
 
ระเบียบวาระที& 5 พิจารณาเลือกตั ;งกรรมการแทนกรรมการที&ออกตามวาระ   
 
  ประธานฯ เสนอขอให้ที#ประชุมพิจารณาเลือกตั ?งกรรมการแทนกรรมการที#ออกตามวาระ โดยประธานฯ จะเป็นผู้
นําเสนอรายละเอียดในวาระนี ? เนื#องจาก รศ.มานพ พงศทตั กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  
เป็นหนึ#งในกรรมการที#ออกตามวาระในปีนี ?    
 ประธานฯ แจ้งให้ที#ประชมุทราบวา่กรรมการที#ต้องออกจากตาํแหนง่ตามวาระในปีนี ? 5 ทา่น ประกอบด้วย รศ.มานพ 
พงศทตั นายสรุพล กลุศิริ นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ และนายกฤติยา วีรบรุุษ เป็นผู้มีสว่นได้เสยีใน
ระเบียบวาระนี ? จึงขอเชิญออกจากที#ประชมุ   
  ประธานฯ  ชี ?แจงต่อที#ประชุมว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั ?งที#ได้มีการแก้ไขเพิ#มเติม) 
และข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 18 กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี ซึ#ง
รายนามกรรมการที#ต้องพ้นจากตําแหนง่ในปีนี ? ได้แก ่ 

(1) รศ.มานพ  พงศทตั   กรรมการอิสระ 
(2) นายสรุพล  กลุศิริ            กรรมการที#ไมเ่ป็นผู้บริหาร  
(3) นายสวุิทย์  มาไพศาลสนิ   กรรมการที#เป็นผู้บริหาร 
(4) นายอภินนัท์  เกลยีวปฏินนท์ กรรมการที#เป็นผู้บริหาร 
(5) นายกฤติยา  วีรบรุุษ กรรมการที#เป็นผู้บริหาร 
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 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที#ประชมุทราบวา่ธนาคารได้ประกาศในเว็บไซต์ของธนาคารเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายชื#อบคุคล 
ที#เห็นวา่มีคณุสมบตัเิหมาะสมเพื#อรับการคดัเลอืกเป็นกรรมการ รวมทั ?งเสนอระเบียบวาระการประชมุตา่งๆ แตไ่มม่ีการเสนอชื#อ
กรรมการหรือระเบียบวาระการประชมุเข้ามายงัธนาคาร รวมทั ?งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้ให้กรรมการเสนอ
รายชื#อผู้มคีณุสมบตัเิหมาะสมที#จะเสนอตอ่ที#ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื#อเลอืกตั ?งเป็นกรรมการ  แตไ่มม่ีกรรมการคนใดเสนอ 

ดงันั ?นคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการที#มีสว่นเกี#ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณาถึง
ความเหมาะสมที#จะเป็นประโยชน์แก่การดําเนินงานของธนาคารและองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร  โดยคํานึงถึงคณุสมบตัิ 
ประสบการณ์และความสามารถของกรรมการที#ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทั ?ง 5 ท่านแล้วเห็นว่าเป็นผู้ ที#มีคณุสมบตัิครบถ้วน  
และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามบทบญัญตัิแหง่กฏหมายที#มผีลบงัคบัใช้กบัธนาคารในปัจจบุนั ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  
และประสบการณ์ในธุรกิจที#เกี#ยวข้องกับการดําเนินงานของธนาคาร สามารถทําประโยชน์ให้แก่ธนาคารได้  นอกจากนี ? ยงัปฏิบตัิ
หน้าที#ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมดัระวงั และซื#อสตัย์สจุริตมาตลอด  จึงเห็นควรให้คณะกรรมการธนาคารเสนอต่อที#ประชุมผู้
ถือหุ้นเลอืกตั ?งกรรมการทั ?ง 5 ท่านกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ#ง  ซึ#งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการ
เป็นกรรมการเรียบร้อยแล้ว ทั ?งนี ? ประวติักรรมการที#เสนอให้เลือกตั ?งครั ?งนี ?มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนงัสือเชิญประชุมแล้ว   โดย
ประธานฯ ได้นําเสนอประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการแตล่ะทา่นเพื#อให้ที#ประชมุพิจารณาประกอบการออกเสยีงลงคะแนน 

ตอ่จากนั ?น  ประธานฯ ได้แจ้งให้ที#ประชมุทราบวา่เพื#อให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิที#ดตีามโครงการประเมินคณุภาพการ
จดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน  จึงขอให้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั ?งกรรมการเป็นรายบคุคล  
 ประธานฯ  สอบถามที#ประชมุวา่มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม ่  

(1) นายประเสริฐ ตษิยาธิคม ผู้ ถือหุ้น สอบถามเกี#ยวกบัประวตักิารศกึษาระดบัปริญญาตรีของนายกฤติยา วีรบรุุษ 
นายบรรยง พงษ์พานิช ชี ?แจงวา่นายกฤติยา วรีบรุษ จบการศกึษาสาขาวิชาบริหารธรุกิจ จากคณะพาณิชยศาสตร์และ

การบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 
 ไมม่ีทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ#มเตมิ ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที#ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน
เลอืกตั ?งกรรมการแทนกรรมการที#ต้องออกตามวาระเป็นรายบคุคล 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี ? 

(1) รศ.มานพ  พงศทตั     กรรมการอิสระ 
เห็นด้วย   434,917,358 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 86.2195  
ไมเ่ห็นด้วย 69,435,506 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 13.7651  
งดออกเสยีง 77,258 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0153  

(2) นายสรุพล  กลุศิริ   กรรมการที#ไมเ่ป็นผู้บริหาร 
เห็นด้วย   493,723,040 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.8773  
ไมเ่ห็นด้วย 10,612,624 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.1038  
งดออกเสยีง 94,458 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0187  

(3) นายสวุิทย์  มาไพศาลสนิ   กรรมการที#เป็นผู้บริหาร 
เห็นด้วย   494,237,440 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.9793  
ไมเ่ห็นด้วย 1,998,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.3960  
งดออกเสยีง 8,194,682 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.6245   
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(4)   นายอภินนัท์  เกลยีวปฏินนท์  กรรมการที#เป็นผู้บริหาร 
เห็นด้วย   494,231,640 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.9782   
ไมเ่ห็นด้วย 1,998,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.3960  
งดออกเสยีง 8,200,482 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.6256   

(5) นายกฤติยา  วีรบรุุษ  กรรมการที#เป็นผู้บริหาร 
เห็นด้วย   494,237,440 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.9793   
ไมเ่ห็นด้วย 1,998,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.3960  
งดออกเสยีง 8,194,682 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.6245   

 
มติที&ประชุม    มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ#งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน         อนมุตัิเลอืกตั ?ง 
รศ.มานพ พงศทตั นายสรุพล กลุศิริ นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ และนายกฤติยา วีรบรุุษ    กรรมการซึ#ง
ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระกลบัเข้าดาํรงตาํแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ#งตามที#เสนอ 
 
ระเบียบวาระที& 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 
 
 ประธานฯ เสนอขอให้ที#ประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557   โดยรายงานว่าในปี 2556             
ที#ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการรวมทั ?งสิ ?น 25 ล้านบาท ธนาคารได้จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการไปทั ?งหมด  
20,794,000 บาท ทั ?งนี ? รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการรายบคุคลมีปรากฏในรายงานประจําปี หน้า 101  และเสนอขอให้ที#
ประชมุรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสาํหรับปี 2556   ซึ#งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี หน้าที# 102 
 คา่ตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกบัภาระหน้าที#และความรับผิดชอบของกรรมการ และควรกําหนดให้มีการทบทวน
ทกุปี ซึ#งในปี 2557 นี ?คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน    
และเห็นควรเสนอให้ที#ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที#ปรึกษาคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ   
ชุดย่อยประจําปี 2557 จํานวนไม่เกิน 25 ล้านบาท  ซึ#งเท่ากับค่าตอบแทนรวมที#ได้รับอนมุตัิจากที#ประชุมผู้ ถือหุ้นในปีที#ผ่านมา ซึ#ง
ค่าตอบแทนจํานวนข้างต้นประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ?ยประชุม และค่าบําเหน็จกรรมการ ทั ?งนี ? กรณีที#คณะกรรมการ
ธนาคารอาจต้องกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการชุดย่อย หากมีการแต่งตั ?งเพิ#มเติมให้คณะกรรมการธนาคารดําเนินการได้โดย
ค่าตอบแทนที#กําหนดจะรวมอยู่ในจํานวนเงินไม่เกิน 25 ล้านบาทตามที#ได้รับอนมุตัิจากที#ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด
คา่ตอบแทนดงันี ?     

(1) คา่ตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร  
 -  ประธานกรรมการ        จํานวน      100,000    บาทตอ่เดือน 
 -  กรรมการ       จํานวน        50,000   บาทตอ่เดือนตอ่คน 

(2) คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย  5 คณะ ได้แก่  
1)  คณะกรรมการตรวจสอบ      
2)  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   
3)  คณะกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ  
4)  คณะกรรมการบริหารความเสี#ยง   
5)  คณะกรรมการสนิเชื#อรายใหญ่และทรัพย์รอขายรายใหญ่ 
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กําหนดจ่ายเบี ?ยประชมุเป็นรายครั ?งเฉพาะครั ?งที#มาประชมุตามรายละเอียดดงันี ?   
-  ประธานกรรมการ     จํานวน      30,000   บาทตอ่ครั ?ง 
-  กรรมการ  จํานวน      20,000   บาทตอ่ครั ?งตอ่คน 

(3)  คา่ตอบแทนที#ปรึกษาคณะกรรมการชดุยอ่ย กําหนดจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละ 250,000 บาท เพื#อเป็นคา่ตอบแทนแก่
ประธานกรรมการซึ#งทําหน้าที#เป็นที#ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และเป็นที#ปรึกษาคณะกรรมการภายใต้การกํากบั
ดแูลของคณะกรรมการบริหารอีก 3 คณะ ได้แก่ 1) ที#ปรึกษาคณะกรรมการการลงทนุ 2) ที#ปรึกษาคณะกรรมการ
บริหารทรัพยากรบคุคล และ 3) ที#ปรึกษาคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคลธุรกิจตลาดทนุ 

(4) คา่บําเหน็จกรรมการ  อตัราการจ่ายบําเหน็จกรรมการจะเป็นไปตามผลประกอบการของธนาคารในแตล่ะปี โดยให้
เป็นอํานาจของที#ประชมุคณะกรรมการธนาคารที#จะเป็นผู้ กําหนดจํานวนที#จะจา่ยให้แก่กรรมการแตล่ะทา่นตอ่ไป 
ทั ?งนี ? เมื#อรวมบําเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทนกรรมการของทกุทา่นทกุประเภทแล้วกําหนดให้มีจํานวนเงินไมเ่กิน 
25 ล้านบาท 

 โดยกรรมการที#เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบี ?ยประชมุ และคา่บําเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการของ
ธนาคาร และธนาคารไมม่ีการเสนอสทิธิประโยชน์อื#นๆ ให้แก่กรรมการเป็นการเฉพาะ 
 ที#ประชมุคณะกรรมการธนาคารมีมติเห็นชอบให้เสนอที#ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื#อพิจารณาอนมุตัิกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ที#ปรึกษาคณะกรรมการชดุยอ่ย และกรรมการชดุยอ่ยประจําปี 2557 จํานวนไมเ่กิน 25 ล้านบาท ซึ#งเทา่กบัคา่ตอบแทน
รวมที#ได้รับอนมุตัิจากที#ประชุมผู้ ถือหุ้นในปีที#ผ่านมา โดยค่าตอบแทนข้างต้นประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ?ยประชุม 
และคา่บําเหน็จกรรมการ ทั ?งนี ? ในกรณีที#คณะกรรมการธนาคารอาจต้องกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการชุดย่อย หากมีการ
แต่งตั ?งเพิ#มเติม ให้คณะกรรมการธนาคารดําเนินการได้โดยค่าตอบแทนที#กําหนดจะรวมอยู่ในจํานวนเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท
ตามที#ได้รับอนมุตัิจากที#ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น   
 ทั ?งนี ?  มีกรรมการที#ได้รับค่าตอบแทนถือหุ้นนับรวมกันได้ 12,671,674 หุ้น  ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย  จึงงดออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี ? 
   ประธานฯ สอบถามที#ประชมุวา่มผีู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นหรือไม ่

(1) นางสาวนารี เสริฐสวุรรณกลุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถงึสาเหตทีุ#คา่ใช้จ่ายเกี#ยวกบัพนกังานในปี 2556 ปรับเพิ#มขึ ?น    
ร้อยละ 9.5 แตค่า่ตอบแทนกรรมการปรับเพิ#มขึ ?นร้อยละ 19   
 นายบรรยง  พงษ์พานิช ชี ?แจงวา่ตวัเลขดงักลา่วเป็นตวัเลขจากงบการเงินเฉพาะธนาคารตามที#ปรากฏในรายงาน
ประจําปี หน้า 117  และหากพิจารณาตวัเลขจากงบการเงินรวมจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายเกี#ยวกับพนกังานในปี 2556  ปรับเพิ#มขึ ?น
ประมาณร้อยละ 30 โดยในปี 2556  มีการเปลี#ยนแปลงที#เป็นสาระสําคัญเกี#ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ กล่าวคือ แต่เดิม
กรรมการที#เป็นผู้บริหารที#ได้รับเงินเดือนประจําและคา่ตอบแทนอื#นๆ ยงัมีสิทธิที#จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที#เป็นกรรมการของ
ธนาคาร รวมทั ?งได้รับเงินบําเหน็จจากการเป็นกรรมการด้วย   ในปี 2556 ฝ่ายบริหารได้นําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทนเพื#อเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารให้ปรับเปลี#ยนการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ   โดยกรรมการที#เป็นผู้บริหาร
จะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบี ?ยประชมุ และคา่บําเหน็จในฐานะที#เป็นกรรมการของธนาคาร  ดงันั ?นจะเห็นได้ว่าค่าตอบแทน
กรรมการในปี 2556 ตามที#ปรากฏในรายงานประจําปี หน้า 101   กรรมการที#เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนกรรมการที#จ่ายเป็น
รายเดือนสิ ?นสดุ ณ เดือนเมษายน 2556   โดยหลงัจากที#ที#ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตปิรับการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ  กรรมการที#เป็น
ผู้บริหารก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการอีก สาเหตุหลกัที#มีการปรับเปลี#ยนหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการก็เพื#อที#จะ
แยกผลประโยชน์ทบัซ้อนระหวา่งกรรมการที#เป็นผู้บริหารกบักรรมการที#ไม่เป็นผู้บริหาร ทั ?งนี ? ในปี 2556 ที#ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
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ได้มีมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการรวมทั ?งสิ ?น 25 ล้านบาท    แต่ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการที#ไม่เป็น
ผู้บริหารไปทั ?งหมด 20,794,000 บาท   ซึ#งยังตํ#ากว่ากรอบงบประมาณที#ได้ขออนุมติไว้อยู่ประมาณ 4 ล้านบาท  นอกจากนี ? 
คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกบัขอบเขตหน้าที#ความรับผิดชอบรวมทั ?งสอดคล้อง
และใกล้เคียงกบัอตัราคา่ตอบแทนกรรมการในกลุม่ธนาคารพาณิชย์ที#อยูใ่นระดบัเดียวกนัอีกด้วย   
 ประธานฯ ชี ?แจงเพิ#มเติมวา่คา่ตอบแทนกรรมการไมม่ีสว่นสมัพนัธ์กบัการเพิ#มหรือลดของคา่ใช้จ่ายเกี#ยวกบัพนกังาน   ทั ?งนี ? 
การปรับเพิ#มขึ ?นของคา่ใช้จ่ายเกี#ยวกบัพนกังานเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจ  
 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ#มเตมิ ประธานฯ จงึขอให้ที#ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี ? 

 เห็นด้วย   472,281,382 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 93.6257  
 ไมเ่ห็นด้วย 19,358,950 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 3.8377  
 งดออกเสยีง 12,794,790 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.5364  

 
มติที&ประชุม     รับทราบคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําหรับปี 2556 ตามที#รายงาน   และมีมติด้วยคะแนนเสียง     
ไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทั ?งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ#งมาประชมุอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ที#ปรึกษาคณะกรรมการ
ชุดย่อย และกรรมการชุดย่อยประจําปี 2557  จํานวนไม่เกิน 25 ล้านบาท  ซึ#งค่าตอบแทนข้างต้นประกอบด้วยค่าตอบแทน       
รายเดือน ค่าเบี ?ยประชุม และค่าบําเหน็จกรรมการ  ทั ?งนี ?  กรณีที#คณะกรรมการธนาคารอาจต้องกําหนดค่าตอบแทนสําหรับ
กรรมการชุดย่อย หากมีการแต่งตั ?งเพิ#มเติม   ให้คณะกรรมการธนาคารดําเนินการได้โดยค่าตอบแทนที#กําหนดจะรวมอยู่ใน
จํานวนเงินไมเ่กิน  25 ล้านบาทตามที#ได้รับอนมุตัิจากที#ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น   

 
ระเบียบวาระที&  7 พิจารณาแต่งตั ;งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาํหรับปี 2557 
 
 ประธานฯ  เสนอขอให้ที#ประชมุพิจารณาแตง่ตั ?งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี และขอให้นายพิชยั 
ดชัณาภิรมย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี ?แจงรายละเอียดตอ่ที#ประชมุ 
        นายพิชัย ดชัณาภิรมย์ ชี ?แจงต่อที#ประชุมว่าเพื#อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบงัคบัของ
ธนาคารข้อ 36 ซึ#งกําหนดให้ที#ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตั ?งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีของธนาคารทกุปี และโดยการ
เสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที#ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที#ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตั ?งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 
2557 โดยเสนอให้แตง่ตั ?งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั เป็นบริษัทผู้สอบบญัชีธนาคาร เนื#องจากเห็นว่าเป็น
บริษัทที#มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง มีเครือข่ายครอบคลมุเป็นที#ยอมรับในต่างประเทศ ตลอดจน
สามารถถ่ายโอนความรู้ให้กบัธนาคารได้  และในรอบปีบญัชีที#ผ่านมา ผู้สอบบญัชีได้ปฏิบตัิงานด้วยความรู้ ความสามารถใน
วิชาชีพ และให้ข้อเสนอแนะเกี#ยวกบัระบบการควบคมุภายในและความเสี#ยงตา่งๆ รวมทั ?งมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน  ทั ?งนี ? 
ผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ดงัมีรายนามดงัตอ่ไปนี ? 

        รายนาม  เลขที#ใบอนญุาต  จํานวนปีที#สอบบญัชีให้ธนาคาร 
นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ  4301   1 ปี (2556) 
นายเพิ#มศกัดิK    วงศ์พชัรปกรณ์  3427          - 
นายนิติ              จึงนิจนิรันดร์  3809          - 
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 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ#งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคาร   และในกรณีที#
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากัด จัดหา
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื#นของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั แทนได้  
             ทั ?งนี ? ผู้สอบบญัชีทั ?ง 3 ราย ตลอดจนบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั ไมม่คีวามสมัพนัธ์หรือรายการ
ที#อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัธนาคาร บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที#เกี#ยวข้องกบับคุคล
ดงักลา่วแตอ่ยา่งใด    
  จากนั ?นนายพิชยั ดชัณาภิรมย์ แจ้งให้ที#ประชุมทราบว่าคณะกรรมการธนาคารเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการเสนอขอให้ที#ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจําปี 2557 ในอัตรา 5,980,000 บาท โดย
ธนาคารได้นําเสนอรายละเอียดเกี#ยวกบัผู้สอบบญัชีที#เสนอแตง่ตั ?งและคา่สอบบญัชีให้แก่ผู้ ถือหุ้นดงัปรากฎในหนงัสอืเชิญประชมุ
ในครั ?งนี ? 

 นอกจากนี ? บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของธนาคารดงัมี
รายละเอียดปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุในครั ?งนี ?  และเสนอขอให้ที#ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยประจําปี 
2557 จํานวน 5,671,000 บาท     
   ประธานฯ สอบถามที#ประชมุวา่มผีู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นหรือไม ่
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จงึขอให้ที#ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี ? 

เห็นด้วย   502,321,006 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.5805  
ไมเ่ห็นด้วย 2,052,050 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.4068  
งดออกเสยีง 63,866 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0126  

 
มติที&ประชุม   มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ#งมาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิแตง่ตั ?งนายชวาลา 
เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที# 4301 หรือนายเพิ#มศกัดิK วงศ์พชัรปกรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที# 3427 หรือ
นายนิติ จงึนิจนิรันดร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที# 3809 แหง่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั    เป็นผู้สอบ
บญัชีของธนาคารสาํหรับปี 2557 ทั ?งนี ? ผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทยแล้ว     โดยกําหนด
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของธนาคารสาํหรับปี 2557 จํานวน 5,980,000 บาท และรับทราบคา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยของ
ธนาคารประจําปี 2557 จํานวน 5,671,000 บาท ตามที#เสนอ 
 
ระเบียบวาระที& 8 เรื&องอื&นๆ  
 

ประธานฯ ได้เชิญผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื#องต่างๆ ที#เกี#ยวกับการดําเนินกิจการของธนาคาร  ซึ#งมี
คําถามและคําตอบโดยสรุปดงันี ? 

(1) นายพรศกัดิK  เลศิพงศ์พิรุฬห์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเกี#ยวกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร โดยเฉพาะธุรกิจ 
เช่าซื ?อ  ผลการดําเนินงานของธนาคารในไตรมาสที# 1 ของปี 2557 และแนวโน้มของธุรกิจในปีนี ?และปีหน้า   
 นายบรรยง พงษ์พานิช กลา่ววา่เข้าใจถึงความกงัวลของผู้ ถือหุ้นเกี#ยวกบัความสามารถในการแข่งขนัของธนาคาร
ซึ#งเป็นธนาคารขนาดเล็กและต้องแข่งขนักบัธนาคารที#มีขนาดใหญ่กว่าในการดําเนินธุรกิจเช่าซื ?อ และขอชี ?แจงว่าในการแข่งขนั
ธนาคารมุ่งเน้นใน 5 เรื#อง คือ ความยืดหยุ่น (Flexibility) ความรวดเร็ว (Speed) ความมีนวตักรรมในแง่ของสินค้าและบริการ 
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(Innovation) ความมีคณุภาพ (Quality) และความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ#งเรื#องเหลา่นี ?เป็นพลวตั (Dynamic) ธนาคาร
พยายามติดตามข้อมลูขา่วสารและสภาวะที#เกิดขึ ?น และปรับเปลี#ยนกลยทุธ์ตลอดเวลา  

 นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์  ชี ?แจงว่าธุรกิจเช่าซื ?อรถยนต์เชิงพาณิชย์หรือรถยนต์ขนาดใหญ่เป็นธุรกิจที#มี
ผลตอบแทนคอ่นข้างดีและอยูใ่นแผนธุรกิจของธนาคารในปีนี ?ด้วย สําหรับเรื#องการแข่งขนั ธุรกิจเช่าซื ?อมีการแข่งขนัที#สงูมาก ทั ?ง
เรื#องราคาและเรื#องความสมัพนัธ์กบัเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นดีลเลอร์หรือผู้ประกอบการเต็นท์รถยนต์มือสอง การแข่งขนัทวีความ
เข้มข้นขึ ?นมาโดยตลอด ในการดําเนินธุรกิจเช่าซื ?อ ธนาคารมุ่งเน้นในเรื#องความสามารถในการเข้าใจความเสี#ยง การตั ?งราคาให้
สอดคล้องกบัความเสี#ยง และเรื#อง Segment ใหม่ๆ  หรือการนําเสนอบริการที#หลากหลายขึ ?น เช่น สนิเชื#อเช่าซื ?อที#มีตารางการจ่าย
คืนที#ยืดหยุ่น หรือ Car Quick Cash ซึ#งเป็นตลาดที#ค่อนข้างใหญ่และธนาคารไม่จําเป็นต้องพึ#งพาเครือข่ายดีลเลอร์หรือ
ผู้ประกอบการเต็นท์รถยนต์มือสอง ธนาคารก็สามารถเข้าถึงผู้ เช่าซื ?อได้ 

 สําหรับเรื#องการแข่งขนักบัธนาคารที#มีขนาดใหญ่กว่านั ?น ปัจจุบนัธนาคารยงัมีความเสียเปรียบในเรื#องต้นทนุ ซึ#ง
หมายถึงต้นทนุทางการเงินและต้นทุนในเรื#องค่าใช้จ่ายอื#นๆ ในการดําเนินงาน อย่างไรก็ดี  ธนาคารมีกลยุทธ์ในการระดมทุน     
ในเชิงโครงสร้างเพื#อเพิ#มประสทิธิภาพในการลดสภาพคลอ่งสว่นเกิน  ซึ#งจะสง่ผลให้ธนาคารมีต้นทนุทางการเงินที#ลดลง  ดงัเช่นที#
ได้ชี ?แจงไปแล้วในระเบียบวาระที# 2 วา่ธนาคารสามารถลดต้นทนุทางการเงินลงได้ร้อยละ 0.2  และต้นทนุทางการเงินของธนาคาร
ยงัมีแนวโน้มที#จะลดลงได้อีก  ถ้าต้นทนุดีธนาคารก็สามารถที#จะแข่งขนัได้มากขึ ?น สําหรับเรื#องค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  เมื#อ
เทียบกบัมาตรฐานของอตุสาหกรรมหรือธนาคารที#ประสบความสาํเร็จในธุรกิจนี ? ธนาคารก็ยงัมสีว่นที#สามารถพฒันาให้ดขีึ ?นได้อีก  
ซึ#งเป็นเรื#องที#ต้องพฒันาอยา่งตอ่เนื#องเป็นพลวตัตามที#ธนาคารได้ชี ?แจงข้างต้น 

 
(2) นางสาวเจนจิรา สมบตัเิจริญวงศ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ผลประกอบการในไตรมาสที# 1 ของปี 2557 ตามงบเฉพาะ

ธนาคาร ธนาคารมีกําไรเพิ#มขึ ?นร้อยละ 92.6 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน แตเ่พราะเหตใุดในงบการเงินรวมจึงปรากฏวา่มผีลกําไร
สทุธิลดลงจากเดมิถึงร้อยละ 39.6 และผลประกอบการในไตรมาสที#เหลอืของปีนี ?มีแนวโน้มจะดขีึ ?นกวา่นี ?หรือไม ่

 นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ ชี ?แจงวา่งบการเงินเฉพาะธนาคารในไตรมาสที# 1 ของปี 2557 มกีารบนัทกึรายการ    
ที#เป็นเงินปันผลจากกองทนุ ซึ#งรายการนี ?เมื#อรวมเป็นงบการเงินรวมจะต้องตดัออกเพราะเป็นรายการระหวา่งกนั โดยหลกัการแล้ว
ในการพิจารณาผลประกอบการควรจะดจูากงบการเงินรวม เพราะจะสะท้อนถึงผลประกอบการของธุรกิจที#แท้จริง 

 ในไตรมาสที# 1 ของปี 2557 ธนาคารมีผลประกอบการที#ลดลง โดยเฉพาะอยา่งยิ#งในเรื#องกําไรสทุธิที#ธนาคาร
ประกาศวา่มีกําไรสทุธิประมาณ 700 ล้านบาท สาเหตหุลกัๆ เนื#องมาจากรายได้คา่ธรรมเนียมที#ลดลง โดยเฉพาะรายได้
คา่ธรรมเนียมที#เกี#ยวกบัยอดสนิเชื#อเชา่ซื ?อ เช่น ธนาคารมีรายได้จากกการขายกรมธรรม์ประกนัภยัแก่ลกูค้าสนิเชื#อเช่าซื ?อ พอยอด
เช่าซื ?อลดลง รายได้คา่ธรรมเนียมก็จะลดลงด้วย ประกอบกบัรายได้จากธุรกิจตลาดทนุก็ลดลงด้วยเช่นกนั เนื#องจากในไตรมาสที# 
1 ของปีที#แล้วปริมาณการซื ?อขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาดหลกัทรัพย์ใหมเ่ฉลี#ยอยูที่#ระดบั 60,000 ล้านบาท 
ในขณะที#ปีนี ?ปริมาณการซื ?อขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาดหลกัทรัพย์ใหมเ่ฉลี#ยอยูแ่คป่ระมาณ 30,000 ล้านบาท 
ลดลงประมาณร้อยละ 50 แตท่ั ?งนี ?รายได้จากธุรกิจตลาดทนุไมไ่ด้ลดลงไปถึงร้อยละ 50 เพราะสว่นแบง่การตลาดที#ดขีึ ?น อยา่งไรก็
ด ี จากปัจจยัตา่งๆ ทั ?งหลายทําให้ผลประกอบการในสว่นของกําไรสทุธิลดลง แตถ้่าพิจารณากําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ จะเห็นวา่ใน
ไตรมาสที# 1 ที#ผา่นมาในงบการเงินรวม ธนาคารมกํีาไรเบ็ดเสร็จประมาณ 1,000 ล้านบาท ไมไ่ด้ลดลงในอตัราที#สงูอยา่งที#ผู้ ถือหุ้น
กลา่วถงึ สาเหตหุนึ#งที#ทําให้กําไรเบ็ดเสร็จไมล่ดลงมากเพราะมีกําไรจากเงินลงทนุ ซึ#งทําให้สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ#มขึ ?น ซึ#งถกูนบัรวม
เป็นกําไรเบ็ดเสร็จ  
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 นายบรรยง พงษ์พานิช กลา่วเสริมวา่กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จจะสะท้อนผลการดําเนินงานที#แท้จริง ในไตรมาสที# 1 
ของปี 2557 ธนาคารมกํีาไรเบ็ดเสร็จลดลงประมาณร้อยละ 18.5 เมื#อเทียบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีที#แล้ว เพราะธนาคารมี
ต้นทนุของเครดิตที#สงูขึ ?นจากการขาดทนุจากการขายรถยนต์ที#ยดึมาได้ ธนาคารไมม่กีารเก็งราคารถยนต์เก่า  เมื#อยดึมาได้ก็จะ
พยายามขายออกไป โดยราคารถยนต์เกา่ไมน่า่ที#จะปรับลดลงเรื#อยๆ เพราะราคารถยนต์ใหมไ่มล่ดลง  
 

(3) นายสทิธิโชค บญุวณิชย์  ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ภายหลงัการร่วมกิจการระหวา่งธนาคารและทนุภทัร ธนาคารมีแผน
หรือแนวโน้มในการดาํเนินธุรกิจตอ่ไปอยา่งไรเพื#อให้สามารถเป็นผู้ นําได้  

นายบรรยง พงษ์พานิช ชี ?แจงวา่ในการดําเนินธุรกิจต้องมกีารแขง่ขนัเข้ามาเกี#ยวข้อง ธุรกิจที#เป็นผู้นําได้โดยไมต้่อง
แขง่ขนั คือ ธุรกิจที#เป็น Monopoly หรือธุรกิจที#เป็นรัฐวิสาหกิจ ถ้าไมม่ีการแขง่ขนัก็ไมเ่ป็นผลดสีาํหรับผู้บริโภค ดงันั ?นในการ
แขง่ขนั ธนาคารพยายามที#จะสร้างข้อได้เปรียบในการแขง่ขนัในทกุๆ ธุรกิจที#ธนาคารดําเนินการอยู ่โดยเป็นข้อได้เปรียบที#ทกุคนก็
มีสทิธิที#จะแขง่ขนั อนัจะสง่ผลทําให้ระบบมีประสทิธิภาพมากขึ ?นและพฒันาขึ ?น  

 
(4) นายสพุจน์ เอื ?อชยัเลศิกลุ  ผู้ ถือหุ้นและเป็นอาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถาม

เกี#ยวกบันโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชั#นและการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต   
นายบรรยง พงษ์พานิช  กลา่ววา่การตื#นตวัในเรื#องการตอ่ต้านทจุริตคอรัปชั#นในชว่ง 2-3 ปีที#ผา่นมาเป็นเรื#องที#ด ี

ธนาคารในฐานะที#เป็นสถาบนัการเงินสามารถที#จะปฏิบตัิตามข้อกําหนดในการตอ่ต้านทจุริตคอรัปชั#นได้ไมย่ากมากนกั กลุม่
ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรมองคอรัปชั#นเป็นหลายมติิ มิตแิรกคือ พนกังานและผู้บริหารจะต้องไมท่จุริตคอรัปชั#นเอง โดยหาก
เมื#อธนาคารตรวจพบการทจุริตคอรัปชั#นในองค์กร ธนาคารจะดาํเนินการอยา่งไมม่ีการประนีประนอมใดๆ ทั ?งสิ ?น ในแง่ของการ
ป้องกนั ธนาคารมีการจดัตั ?งคณะอนกุรรมการบริหารความเสี#ยงด้านปฏิบตักิาร (Operational Risk Management Sub-
committee) ซึ#งนอกจากจะมีหน้าที#ในการพิจารณาความเสี#ยงตา่งๆ ด้านปฏิบตัิการแล้ว ยงัมีหน้าที#ในการป้องกนัมิให้เกิดการ
ทจุริตคอรัปชั#นจากการปฏิบตังิานด้วย สว่นมิติที# 2 คือ พนกังาน ผู้บริหารและธนาคารจะต้องไมก่ระทําการใดอนัเป็นการทจุริต
คอรัปชั#นกบัคูค้่าหรือหนว่ยงานราชการ เพื#อให้ได้มาซึ#งธุรกิจหรือความได้เปรียบทางธุรกิจ ธนาคารมีฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ์ทําหน้าที#ในการตดิตามดแูลอยา่งใกล้ชิด 

ทนุภทัรและบล.ภทัร ได้ผา่นการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทจุริต หรือ Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) แล้ว ในขณะที#ธนาคาร บล.เคเคเทรด และ บลจ.
ภทัร ได้ลงนามเพื#อแสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการนี ?แล้ว ขณะนี ?อยู่ระหว่างการจัดทําแบบประเมินตนเองเกี#ยวกับ
มาตรการตอ่ต้านการคอรัปชั#น  

 
(5) นางสาวเจนจิรา สมบตัิเจริญวงศ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเกี#ยวกบัประมาณการผลการดาํเนินงานของธนาคารสาํหรับปี 2557 
 นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ กลา่ววา่หากจะพิจารณาสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจของประเทศขณะนี ?แล้ว 

ก็ยงัไมส่ามารถตอบได้วา่เศรษฐกิจของไทยจะชะลอตวัไปถงึไตรมาสใด และไมส่ามารถตอบคาํถามเกี#ยวกบัประมาณการผลการ
ดําเนินงานของธนาคารได้ เนื#องจากเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แตผู่้ ถือหุ้นสามารถศกึษาประมาณการผล
ประกอบการของธนาคารได้จากบทวิเคราะห์หลกัทรัพย์ซึ#งนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ของบริษัทหลกัทรัพย์ตา่งๆ ได้วิเคราะห์ไว้  
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(6) นายชาคริต ยศพล  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามเกี#ยวกับแนวทางการปรับแผนธุรกิจ  เนื#องจากแนวโน้มสินเชื#อในปีนี ?
โดยเฉพาะสนิเชื#อเช่าซื ?อรถยนต์และสนิเชื#อที#อยูอ่าศยัอาจจะไมค่อ่ยดีนกั และในกรณีที#เศรษฐกิจยงัคงชะลอตวั  ธนาคารยงัคงมี
กําไรสะสมเพียงพอที#จะจ่ายเงินปันผลในระดบัที#ใกล้เคียงกบัระดบัปัจจบุนัหรือไม ่

 นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ ชี ?แจงวา่ธนาคารพยายามสร้างให้เกิดการกระจายตวัของรายได้ เช่น จดัตั ?งสายสินเชื#อ
บรรษัทซึ#งมุง่เน้นการให้บริการสนิเชื#อขนาดใหญ่กบัลกูค้าในกลุม่บริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่และบริษัทขนาดใหญ่ โดยในเดือนที#
ผ่านมาธนาคารได้ปล่อยสินเชื#อบรรษัทจํานวน 6,000 ล้านบาท   ธนาคารระมัดระวังมากขึ ?นในการปล่อยสินเชื#อผู้ บริโภค             
ในไตรมาสที# 1 ของปี 2557  สดัสว่นสนิเชื#อเช่าซื ?อรถยนต์ลดลงจากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 68  ธนาคารจะพิจารณาว่าธุรกิจไหนที#มี
ความเสี#ยงสงู หรือก่อให้เกิดความเสยีหาย ธนาคารก็จะใช้ความระมดัระวงัในการดําเนินการ เลกิดําเนินการ หรือควบคมุการเติบโต  
 สาํหรับเรื#องการจา่ยเงินปันผล ในภาวะเศรษฐกิจที#ไมด่ีนกั ธนาคารก็ยงัหวงัวา่จะสามารถสร้างผลกําไรในระดบัที#
ไมต่ํ#ากวา่เดิมมากนกั เงินปันผลก็ขึ ?นอยูก่บัผลการดําเนินงาน หากไมม่กํีาไรธนาคารก็ไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได้ โดยธนาคาร
พาณิชย์มีข้อจํากดั คือ ไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได้อยา่งเป็นอิสระ โดยเฉพาะอยา่งยิ#งจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสม  

 
(7) นายสวุิทย์ พจนโสภณากลุ  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามวา่ บล.ภทัร จะมีการให้บริการในธุรกรรมวานิชธนกิจรายการใหญ่ๆ 

ในช่วง 8 เดือนที#เหลอืของปีนี ?หรือไม ่เช่น การทํา IPO 
 นายกฤติยา วีรบุรษ  ชี ?แจงว่าธุรกรรมวานิชธนกิจเป็นความลบัของลกูค้า ไม่สามารถเปิดเผยก่อนได้ และธุรกิจ

วานิชธนกิจมคีวามผนัผวนไปตามสภาพตลาด ปีนี ?กิจกรรมในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไมค่กึคกั คาดวา่ธุรกรรมวานิชธนกิจคงมีไมม่าก
นกั อยา่งไรก็ตาม สายงานวานิชธนกิจและตลาดตราสารทนุของ บล.ภทัร ยงัพยายามอยา่งเต็มความสามารถในการทําธุรกิจ  

 นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ กลา่วชี ?แจงเพิ#มเติมวา่ธุรกิจวานิชธนกิจมีหลายรูปแบบ ไมจํ่ากดัอยูแ่คเ่พียงการทํา 
IPO เทา่นั ?น 

 
  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ#มเตมิ  ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที#สนบัสนนุกิจการของ
ธนาคารด้วยดมีาโดยตลอด  โดยคณะกรรมการมุง่มั#นที#จะดาํเนินกิจการของธนาคารให้ดยีิ#งขึ ?น และขอบคณุผู้ ถือหุ้นที#ได้สละ
เวลามาร่วมประชมุและให้ข้อคิดเห็นตา่งๆ ที#เป็นประโยชน์ตอ่ธนาคาร และกลา่วปิดประชมุ   
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