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 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2559 
ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

…………………………………………………………. 
 ประชมุเมื อวนัที  25 เมษายน 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพฯ เลขที  494 ถนนราช
ดําริ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) กําหนดวนักําหนดรายชื อผู้ ถือหุ้นที มีสทิธิ
เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 (Record Date) ในวนัที  11 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื อตามมาตรา 225 
ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั Iงที ได้มีการแก้ไขเพิ มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการ
โอนหุ้นในวนัที  14 มีนาคม 2559 ธนาคารมีทนุจดทะเบียนจํานวน 8,523,372,680 บาท เป็นหุ้นสามญัจํานวน 852,337,268 หุ้น 
มลูคา่ที ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทนุจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 8,467,511,090 บาท เป็นหุ้นสามญัจํานวน 846,751,109 
หุ้น 
 
รายนามกรรมการธนาคารที&เข้าร่วมประชุม  

1. นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี ยง 
2. นางดยันา   บนุนาค กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. รศ.มานพ      พงศทตั           กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
4.  นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 
     กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
5. นายประวิทย์   วรุตบางกรู          กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน    
     และกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 
6. นายพงษ์เทพ  ผลอนนัต์       กรรมการอิสระ   
7. นายธานินทร์   จิระสนุทร    กรรมการและกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 
8. นายสรุพล กลุศิริ  กรรมการ   
9. นายบรรยง  พงษ์พานิช     กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี ยง 
10. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ  กรรมการและกรรมการบริหาร    
11. นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี ยง ประธานเจ้าหน้าที บริหาร

และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
12. นายกฤติยา  วีรบรุุษ   กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี ยง ประธานธรุกิจตลาดทนุ 

และประธานสายกลยทุธ์ 
13. นางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน   กรรมการและกรรมการบริหาร   
14. นายประชา  ชํานาญกิจโกศล  กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานสายบริหารหนี I 

 
รายนามผู้บริหารระดับสงูของธนาคารที&เข้าร่วมประชุม 

1. นายชวลติ  จินดาวณิค รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายการเงินและงบประมาณ 
2. นางภทัรพร มิลนิทสตู รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที กํากบัดแูลกิจการ 
3. ดร.อนชิุต    อนชิุตานกุลู รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายพฒันาระบบงาน ช่องทางขายและผลติภณัฑ์ 
4. นายศราวธุ  จารุจินดา  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายสนิเชื อธุรกิจ 
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5. นายปรีชา เตชรุ่งชยักลุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายตลาดการเงิน 
6. ดร.พบพนิต ภมุราพนัธ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายบริหารความเสี ยง 
7. นายมานิตย์ วรรณวานิช รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายเครือขา่ยการขายและบริการ 
8. นางกลุนนัท์  ซานไทโว รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายธนบดีธนกิจ 
9. นายวรกฤต จารุวงศ์ภคั   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายปฏิบตัิการ 
10. นายวิธพล เจาะจิตต์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายบริหารทรัพยากรบคุคล 
11. นายพรรษฤทธิW ตระการกิจวชิิต รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายวิเคราะห์และตรวจสอบเครดิต 
12. นายฉตัรชยั ดษุฎีโหนด รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. นายภทัรพงศ์ รักตะบตุร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายชอ่งทางการตลาดและพฒันาฐานลกูค้า 
14. นางสาวนิลาวรรณ ตรีกิจจํารูญ ผู้ อํานวยการอาวโุส หวัหน้าฝ่ายบญัชี สายการเงินและงบประมาณ  

 
รายนามผู้บริหารระดับสงูของบริษัทหลักทรัพย์ ภทัร จาํกัด (มหาชน) ที&เข้าร่วมประชุม 

1. นายอนวุฒัน์  ร่วมสขุ กรรมการผู้จดัการ หวัหน้าฝ่ายตลาดทนุ สายงานวานิชธนกิจและตลาดทนุ 
 
รายนามผู้สอบบัญชจีากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จาํกัด ที&เข้าร่วมประชุม 

1. นางอณุากร พฤฒิธาดา 
2. นางสาวสกณุา แย้มสกลุ   

 
เริ&มประชุมเวลา 10.00 น. 

นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการ ทําหน้าที ประธานที ประชมุ (“ประธานฯ”) แจ้งให้ที ประชมุทราบวา่มีผู้ ถือหุ้น    
มาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 397 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 59,300,432 หุ้น และมอบฉนัทะให้ผู้ อื นมาประชมุแทนจํานวน 
777 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 501,170,175 หุ้น รวมเป็นจํานวนผู้มาประชมุทั Iงสิ Iน 1,174 ราย นบัจํานวนหุ้นรวมกนัได้ 560,470,607 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.1907 ของหุ้นที จําหนา่ยแล้วทั Iงหมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของธนาคาร จงึกลา่วเปิดการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 

ตอ่จากนั Iนประธานฯ ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและขอบคณุผู้ ถือหุ้นที มาร่วมประชมุ  
 ก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชมุ ประธานฯ ได้ชี Iแจงให้ที ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบ
วาระ ตลอดจนการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื อให้ผู้ ถือหุ้นที เข้าร่วมประชุมทราบ        
โดยทั วกนัดงันี I 

• ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนเทา่กบัจํานวนหุ้นที ถืออยู ่ โดยนบั 1 หุ้น เทา่กบั 1 เสยีง ผู้ ถือหุ้น 1 ราย 
สามารถออกเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระวา่เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงได้เพียงทางใดทางหนึ งเทา่นั Iน โดยไมส่ามารถ
แบง่แยกจํานวนหุ้นเพื อแยกลงคะแนนเสยีงได้ ยกเว้นกรณีผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ลงทนุตา่งประเทศที แตง่ตั Iงให้คสัโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น หากการออกเสยีงมิได้เป็นไปตามที กลา่วมาข้างต้น ธนาคารจะถือวา่การออกเสยีงนั Iนเสยี
ไปและจะนบัเป็นการงดออกเสยีงทั Iงหมด ในกรณีที ผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเรื องใด ผู้ ถือหุ้นจะออกเสยีงลงคะแนนใน
เรื องนั Iนมิได้ นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั Iงกรรมการ 

• การออกเสยีงลงมตใิดๆ ในที ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสยีงอนมุตัจิากเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เว้นแต ่
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- ระเบียบวาระที  5 พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ซึ งจะถือมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทั Iงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุ  

- ระเบียบวาระที  7 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
ระเบียบวาระที  8 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ มเติมวตัถปุระสงค์ของธนาคาร 
ระเบียบวาระที  9 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของ
บริษัท 
ระเบียบวาระที  10 พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของธนาคาร 
ระเบียบวาระที  11 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 
ซึ งจะถือมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั Iงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีง 

• การนบัคะแนนเสยีงในการลงมตใินที ประชมุผู้ ถือหุ้น  
 สาํหรับผู้ ถือหุ้นที มาประชมุด้วยตนเอง ประธานฯ จะถามวา่มผีู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์ที จะลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วย
หรืองดออกเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระ หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงในระเบียบวาระใด ขอให้
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ลงชื อกํากบัแล้วยกมือเพื อแสดงตวัให้เจ้าหน้าที ไปรับบตัรลงคะแนนเพื อนํามาตรวจนบัคะแนนเสยีง
ตอ่ไป สาํหรับผู้ ถือหุ้นที ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ผู้ ถือหุ้นยงัไมต้่องสง่บตัรลงคะแนนในระหวา่งระเบียบวาระนั Iนๆ ธนาคาร
จะนําคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสยีงหกัออกจากจํานวนเสยีงทั Iงหมดที เข้าร่วมประชมุ โดยถือวา่คะแนนเสยีงสว่นที 
เหลอืเป็นคะแนนเสยีงที ลงมติเห็นด้วยตามที เสนอในระเบียบวาระนั Iนๆ 
 สาํหรับผู้ ถือหุ้นที มอบฉนัทะให้ผู้ อื นมาประชมุแทน กรณีที ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์มาลว่งหน้า 
ธนาคารได้นําคะแนนเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นบนัทกึรวมในคะแนนเสยีงเพื อการลง
มติตามระเบียบวาระไว้แล้ว แตถ้่าผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนน ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีง
ลงคะแนนได้ตามที เห็นสมควร หากประสงค์จะลงคะแนนไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนนและลงชื อกํากบัแล้วยกมือแสดงตวัเพื อให้เจ้าหน้าที ไปรับบตัรลงคะแนนเพื อนํามาตรวจนบัคะแนนเสยีงตอ่ไป โดย
ปฏิบตัเิช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นที มาประชมุด้วยตนเอง  
 หลงัเสร็จสิ Iนการประชมุ ขอให้ผู้ ถือหุ้นคืนบตัรลงคะแนนทั Iงหมดให้แก่เจ้าหน้าที ของธนาคาร 

ในปีนี Iธนาคารได้ใช้บริการระบบการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั และนํา
ระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและประมวลผลการนบัคะแนนเสยีงเช่นเดยีวกบัปีที ผา่นมา นอกจากนี I ธนาคารได้
มอบหมายให้บริษัท สาํนกักฎหมาย แคปปิตอล จํากดั ทําหน้าที ดแูลให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตาม
กฎหมายและข้อบงัคบัของธนาคาร 
  ตอ่จากนั Iนประธานฯ ได้เชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้น 2 ทา่นร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสยีงในที ประชมุ และ
ขอให้นั งรวมกบัเจ้าหน้าที ของธนาคารที ทําหน้าที นบัคะแนนเสยีง และนางสาววรมนต์ เกง่ถนอมศกัดิW เจ้าหน้าที ของบริษัท สาํนกั
กฎหมาย แคปปิตอล จํากดั ที ทําหน้าที ตรวจสอบความถกูต้องของคะแนน โดยนางสาวองัศนา บวัสวุรรณ ผู้ ถือหุ้น และนางสาว
กาญจนา ออ่งแก้ว ผู้ รับมอบฉนัทะ ได้อาสาเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสยีงในที ประชมุ 
 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที ประชมุทราบวา่ธนาคารได้จดัสง่รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558  
ซึ งประชมุเมื อวนัที  23 เมษายน 2558 ให้แกผู่้ ถือหุ้นเพื อพิจารณาแล้วเมื อวนัที  19 พฤษภาคม 2558 เนื องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใด
คดัค้านหรือขอให้มกีารแก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่วภายในระยะเวลาที กําหนดไว้ จึงถือได้วา่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือ
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หุ้นประจําปี 2558 ได้รับการรับรองจากผู้ ถือหุ้นเป็นที เรียบร้อยแล้ว และธนาคารได้เผยแพร่รายงานการประชมุดงักลา่วไว้บน
เว็บไซต์ของธนาคาร ในการประชมุครั Iงนี Iจงึไมม่รีะเบียบวาระเพื อพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่วอีก 
 ธนาคารได้ประกาศบนเว็บไซต์ของธนาคารเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื อบคุคลที เห็นวา่มีคณุสมบตัเิหมาะสมเพื อเข้ารับ
การเลอืกตั Iงเป็นกรรมการ รวมทั Iงเสนอระเบียบวาระการประชมุ แตไ่มม่ผีู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอชื อกรรมการหรือระเบียบวาระการ
ประชมุเข้ามายงัธนาคาร 
 ประธานฯ ได้เสนอขอให้ที ประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชมุตามที ได้บอกกลา่วไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ดงัตอ่ไปนี I  
 
ระเบียบวาระที&  1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี&ยวกับผลการดาํเนินงานของธนาคารสาํหรับรอบปี 2558  

ที&ผ่านมา 
 
 ประธานฯ แจ้งต่อที ประชุมว่าข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (1) กําหนดให้ที ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีพิจารณา

รายงานของคณะกรรมการเกี ยวกับกิจการที ธนาคารได้ดําเนินการไปในระยะรอบปีที ผ่านมา จึงเสนอขอให้ที ประชุมรับทราบ
รายงานของคณะกรรมการเกี ยวกบัผลการดําเนินงานของธนาคารสําหรับรอบปี 2558 ตามรายละเอียดที ปรากฏในรายงาน
ประจําปี 2558 ซึ งได้จัดสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในครั Iงนี Iแล้ว และขอให้นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารสําหรับรอบปี 2558 ให้ที 
ประชมุทราบ    

นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ อธิบายให้ที ประชุมทราบถึงภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2558 ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2558 
ขยายตวัเล็กน้อยที ร้อยละ 2.8 ต่อปี ปรับตวัเพิ มขึ Iนจากปี 2557 ที มีการขยายตวัเพียงร้อยละ 0.8 เนื องจากได้รับแรงสนบัสนุน
หลกัจากการลงทนุภาครัฐและการทอ่งเที ยว ในขณะที การจบัจ่ายใช้สอยในประเทศมีไมม่ากนกั ซึ งสว่นหนึ งเป็นผลมาจากหนี Iสิน
ภาคครัวเรือนที ยงัอยูใ่นระดบัสงู ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ก็เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ สนิเชื อโดยรวมในอตุสาหกรรมมีการขยายตวั
ในระดบัตํ า เศรษฐกิจที ฟืIนตวัช้าสง่ผลให้คณุภาพของสินเชื อด้อยลง ภาครัฐมีการใช้นโยบายด้านดอกเบี Iยเพื อกระตุ้นเศรษฐกิจ
บ้าง แตแ่นวโน้มของการดําเนินนโยบายด้านดอกเบี Iยของภาครัฐนั Iนเป็นไปเพื อสร้างเสถียรภาพทางการเงินมากกว่าเพื อกระตุ้น
ให้เศรษฐกิจเติบโต โดยอตัราดอกเบี Iยนโยบาย ณ สิ Iนปี 2558 อยู่ที ร้อยละ 1.50 ลดลงจากร้อยละ 2.00 ณ สิ Iนปี 2557 สําหรับ
ตลาดรถยนต์ใหม่ในปี 2558 มียอดจําหน่ายเท่ากับ 799,594 คัน หดตัวร้อยละ 9.3 จากปี 2557 สําหรับตลาดทุน ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) มีความผนัผวน ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ณ สิ Iนปี 2558 ปิดที ระดบั 1,288.02 
จดุ ลดลงร้อยละ 14 จาก ณ สิ Iนปี 2557 ที ปิดที ระดบั 1,497.67 จดุ มลูคา่การซื Iอขายหลกัทรัพย์เฉลี ยต่อวนัในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดเอ็ม เอ ไอ”) ในปี 2558 รวมเท่ากบั 44,302 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก 45,466 ล้าน
บาทในปี 2557  

นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ ได้รายงานให้ที ประชมุทราบถึงผลการดาํเนินงานของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร 
(“กลุม่ธุรกิจฯ”) ในปี 2558 ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสไลด์ที ฉายในที ประชมุ โดยอธิบายวา่สาํหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
เนื องจากสภาพเศรษฐกิจที ยงัฟืIนตวัอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไปและธนาคารมุง่เน้นการเติบโตแบบระมดัระวงั สนิเชื อโดยรวมของ
ธนาคารจึงหดตวัร้อยละ 3.6 จาก ณ สิ Iนปี 2557 ธนาคารมีสดัสว่นหนี Iที ไมก่่อให้เกิดรายได้ (Non-performing Loan/ NPL) ตอ่
สนิเชื อโดยรวมอยูที่ ร้อยละ 5.8 เพิ มขึ Iนจากร้อยละ 5.6 ณ สิ Iนปี 2557 อยา่งไรก็ตาม ในระหวา่งปี 2558 สดัสว่น NPL ปรับตวั
ลดลงอยา่งตอ่เนื องตั Iงแตไ่ตรมาสที  2/2558 ที มีสดัสว่น NPL สงูถึงร้อยละ 6.9 และลดลงมาอยูที่ ร้อยละ 5.8 ณ สิ Iนปี 2558 ซึ ง
แสดงให้เห็นวา่ธนาคารสามารถควบคมุระดบั NPL ไว้ได้ โดยธนาคารมีสดัสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสี ยงเพิ มมากขึ Iน เนื องจาก
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สนิเชื อโดยรวมของธนาคารไมข่ยายตวัและธนาคารมกีารออกหุ้นกู้ ด้อยสทิธิที สามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั Iนที  2 กลา่วคือ 
ธนาคารมีสดัสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสี ยงร้อยละ 16.54 ณ สิ Iนปี 2558 และในจํานวนนี Iเป็นเงินกองทนุชั Iนที  1 ร้อยละ 14.57  

ในปี 2558 สนิเชื อเช่าซื Iอรถยนต์ซึ งมีสดัสว่นร้อยละ 65 ของสนิเชื อโดยรวมของธนาคาร หดตวัร้อยละ 6.4 หดตวัใน
อตัราที น้อยกวา่การหดตวัของยอดจําหนา่ยรถยนต์ใหม ่อตัราการให้สนิเชื อเช่าซื Iอรถยนต์ใหมต่อ่ปริมาณการจําหนา่ยรถยนต์ใหม่
เฉลี ย (Penetration Rate) ของธนาคารอยูที่ ร้อยละ 4.2 เพิ มขึ Iนจากร้อยละ 3.9 ในปี 2557 โดยมสีดัสว่น NPL ของธุรกิจสนิเชื อ
เช่าซื Iอรถยนต์ ณ สิ Iนปี 2558 เทา่กบัร้อยละ 2.4 ลดลงอยา่งมากจากร้อยละ 3.2 ณ สิ Iนไตรมาสที  1/2558 

สนิเชื อธุรกิจของธนาคารหดตวัร้อยละ 3.8 จาก ณ สิ Iนปี 2557 โดยมีสดัสว่น NPL ของสนิเชื อธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ณ 
สิ Iนปี 2558 คอ่นข้างสงูที ร้อยละ 19.7 เพิ มขึ Iนจากร้อยละ 15.6 ณ สิ Iนปี 2557 อยา่งไรก็ดี สนิเชื อธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของ
ธนาคารมีหลกัประกนัที คุ้มทนุหรือประมาณร้อยละ 160 ของมลูหนี I ในขณะที สดัสว่น NPL ของสนิเชื อธุรกิจเอสเอ็มอี ณ สิ Iนปี 
2558 เทา่กบัร้อยละ 6.5 เพิ มขึ Iนจากร้อยละ 5.1 ณ สิ Iนปี 2557 

ธุรกิจสนิเชื อบรรษัทซึ งจดัตั Iงขึ Iนภายหลงัจากการร่วมกิจการกบับริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) (“ทนุภทัร”) มีการ
ขยายตวัถงึร้อยละ 51.8 จาก ณ สิ Iนปี 2557 โดยมียอดสนิเชื อคงค้าง ณ สิ Iนปี 2558 จํานวน 8,774 ล้านบาท อีกทั Iงตั Iงแตต้่นปี 
2559 เป็นต้นมานี I ธนาคารได้มกีารอนมุตัสินิเชื อให้แก่บริษัทขนาดใหญ่เพิ มเติมอีก อาทิ บริษัท บีเจซี รีเทล โฮลดิ Iง จํากดั และ
บริษัท ทรู มฟู เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมวินิเคชั น จํากดั ซึ งเป็นบริษัทยอ่ยของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั น จํากดั (มหาชน) เป็นต้น 

ธุรกิจบริหารสนิทรัพย์ยงัคงสามารถสร้างผลกําไรให้แก่กลุม่ธุรกิจฯ มาโดยตลอด ในปี 2558 ธนาคารมียอดขาย
ทรัพย์สนิรอการขายจํานวน 1,597 ล้านบาท และมีกําไรจากการขายทรัพย์สนิรอการขายจํานวน 844 ล้านบาท 

ธนาคารมุง่เน้นการพฒันาเครือขา่ยสาขาและปรับเปลี ยนรูปแบบการให้บริการที สาขามาตลอดทั Iงปี เพื อเพิ มศกัยภาพ
ในด้านบริการและเพื อให้สอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย รวมถงึรองรับธุรกรรมตา่งๆ ทั Iงด้านเงินฝาก การ
ลงทนุ และสนิเชื อให้ดียิ งขึ Iน โดยธนาคารได้มีการเปิด ปิด ย้าย และปรับรูปแบบสาขาแล้วเสร็จในปี 2558 สง่ผลให้จํานวนสาขา
ของธนาคารลดลงจาก 86 สาขา ณ สิ Iนปี 2557 เป็น 65 สาขา ณ สิ Iนปี 2558 โดยธนาคารได้เปิดสาขาที เป็น Financial Hub เพื อ
ให้บริการทางการเงินของกลุม่ธุรกิจฯ อยา่งเตม็รูปแบบแหง่แรกที เซ็นทรัลเวิลด์ ในเดือนหน้าจะเปิด Finanicial Hub แหง่ที  2 ที 
ทองหลอ่ และมีแผนที จะเปิด Financial Hub เพิ มขึ Iนอีกแหง่หนึ งที เยาวราชภายในปีนี I  

ในปีที ผา่นมา กลุม่ธุรกิจฯ มีการเพิ มความร่วมมือกนัภายในกลุม่ธุรกิจฯ ในการพฒันาผลติภณัฑ์และบริการ เช่น การ
ทํา Single Sign Up หรือการเปิดบญัชีครั Iงเดยีวและทําให้ลกูค้าสามารถใช้บริการของกลุม่ธุรกิจฯ ได้ทั Iงหมด และการพฒันา
สนิเชื อ Lombard ซึ งเป็นผลติภณัฑ์สนิเชื อใหมที่ ธนาคารให้แก่ลกูค้าบคุคลรายใหญ่ของกลุม่ธุรกิจฯ ที ปัจจบุนัมีวงเงินที ได้รับการ
อนมุตัิแล้วถงึเกือบ 7,000 ล้านบาท เป็นต้น อีกทั Iงธุรกิจที จดัตั Iงขึ Iนใหมภ่ายหลงัจากการร่วมกิจการกบัทนุภทัร เช่น ตลาดการเงิน 
และสนิเชื อบรรษัทก็มีพฒันาการเป็นที นา่พอใจและมีการประสานงานกนัภายในกลุม่ธุรกิจฯ มากขึ Iนเรื อยๆ โดยสนิเชื อ Lombard 
และสนิเชื อบรรษัทมีสว่นทําให้สนิเชื อโดยรวมของธนาคารหดตวัลงไมม่ากนกั  

ในปี 2558 เนื องจากคณุภาพสนิเชื อดีขึ Iนตามลาํดบัและสนิเชื อของธนาคารมไิด้ขยายตวั ทําให้ภาระเรื องการกนัเงิน
สาํรองลดลงอยา่งมากเมื อเปรียบเทียบกบัปี 2557 อยา่งไรก็ดี ธนาคารมีเงินสาํรองจํานวนมากตามกฎระเบียบและนโยบายการ
ดําเนินธุรกิจอยา่งระมดัระวงั เพื อรองรับความผนัผวนของเศรษฐกิจ ธนาคารมีการตั Iงสาํรองจํานวน 3,208 ล้านบาท โดยตั Iง
สาํรองทั วไปเพิ มเตมิจํานวน 1,000 ล้านบาทในปี 2558 ธนาคารมีอตัราสว่นเงินสาํรองตอ่สนิเชื อด้อยคณุภาพ ณ สิ Iนปี 2558 
เทา่กบัร้อยละ 91.9 เพิ มขึ Iนจากร้อยละ 80.5 ณ สิ Iนปี 2557  

ธนาคารมีต้นทนุทางการเงินลดลงอยา่งมากในปี 2558 กลา่วคือ ร้อยละ 3.0 ลดลงจากร้อยละ 3.7 ในปี 2557 และ
ยงัคงลดลงอยา่งตอ่เนื องมาอยูที่ ร้อยละ 2.7 ณ สิ Iนไตรมาสที  1/2559 
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สาํหรับธุรกิจตลาดทนุ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) (“บล.ภทัร”) มีสว่นแบง่การตลาดในการเป็นนายหน้าซื Iอ
ขายหลกัทรัพย์ (ไมร่วมบญัชีซื Iอขายหลกัทรัพย์ของบริษัท) ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาดเอ็ม เอ ไอ เทา่กบัร้อยละ 4.69 คิดเป็น
อนัดบัที  5 จากจํานวนบริษัทหลกัทรัพย์ทั Iงหมด 36 แหง่ ในขณะที บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จํากดั (“บล.เคเคเทรด”) มีสว่นแบง่
การตลาดในการเป็นนายหน้าซื Iอขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาดเอ็ม เอ ไอ เทา่กบัร้อยละ 0.81 คิดเป็นอนัดบัที  
32 จากจํานวนบริษัทหลกัทรัพย์ทั Iงหมด 36 แหง่ และหากพิจารณาสว่นแบง่การตลาดโดยรวม บริษัทในกลุม่ธุรกิจตลาดทนุมีสว่น
แบง่การตลาดในการเป็นนายหน้าซื Iอขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาดเอ็ม เอ ไอ เทา่กบัร้อยละ 5.50 คิดเป็นอนัดบั
ที  4 จากจํานวนบริษัทหลกัทรัพย์ทั Iงหมด 36 แหง่ในปี 2558 เพิ มขึ Iนจากร้อยละ 5.03 ในปี 2557 

สาํหรับธุรกิจที ปรึกษาการลงทนุสว่นบคุคล (Private Wealth Management) ซึ งเป็นธุรกิจที กลุม่ธรุกิจฯ ให้ความสาํคญั
มาโดยตลอด ณ สิ Iนปี 2558 บล.ภทัร มีสนิทรัพย์ของลกูค้าบคุคลรายใหญ่ภายใต้การให้คําแนะนําการลงทนุมลูคา่ประมาณ 
310,000 ล้านบาท เพิ มขึ Iนร้อยละ 9 จาก ณ สิ Iนปี 2557 สนิทรัพย์ของลกูค้าบคุคลรายใหญ่ของ บล.ภทัร ไมไ่ด้ลดลงตามภาวะ
ตลาด เพราะ บล.ภทัร มีการแนะนําให้ลกูค้าบริหารจดัการความเสี ยงโดยการลงทนุในสนิทรัพย์ประเภทอื นด้วย 

สาํหรับธุรกิจจดัการลงทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จํากดั (“บลจ.ภทัร”) ซึ งให้บริการจดัการลงทนุใน
กองทนุรวมและกองทนุสว่นบคุคล มีรายได้จากธุรกิจจดัการกองทนุในปี 2558 จํานวน 255 ล้านบาท เพิ มขึ Iนร้อยละ 91 จากปี 
2557 โดย ณ สิ Iนปี 2558 บลจ.ภทัร มีสนิทรัพย์ภายใต้การบริหารจดัการมลูคา่รวมทั Iงสิ Iน 45,259 ล้านบาท แบง่เป็นกองทนุสว่น
บคุคล 9,964 ล้านบาท และกองทนุรวม 35,296 ล้านบาท  

บล.ภทัร มีรายได้จากธุรกิจวานิชธนกิจในปี 2558 จํานวน 239 ล้านบาท โดยในระหวา่งปี 2558 บล.ภทัร ได้รับการ
แตง่ตั Iงให้เป็นที ปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์นิ ง จํากดั (มหาชน) 
ในการเสนอขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชนทั วไปเป็นครั Iงแรก และได้รับเลอืกให้เป็นที ปรึกษาทางการเงินในการเข้าซื Iอและ/ หรือควบ
รวมกิจการของบริษัท จาร์ดีน ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ จํากดั บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร 
จํากดั (มหาชน)  

สาํหรับธุรกิจการลงทนุในปี 2558 กลุม่ธุรกิจฯ มีกําไรเบ็ดเสร็จจากการลงทนุรวมจํานวน 1,056 ล้านบาท ลดลงจาก
กําไรเบ็ดเสร็จจากการลงทนุรวมในปี 2557 ซึ งมจํีานวน 1,198 ล้านบาท โดยเมื อพิจารณาตามฝ่ายงานที รับผิดชอบธุรกิจการ
ลงทนุพบวา่ในปี 2558 ฝ่ายลงทนุของทนุภทัรมผีลขาดทนุจากการลงทนุโดยรวมขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์
จํานวน 88 ล้านบาท เนื องจากการปรับตวัลดลงของสภาวะตลาดโดยรวม ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์และสญัญาซื Iอขายลว่งหน้าของ บล.
ภทัร มีรายได้รวมจํานวน 679 ล้านบาท และฝ่ายเฮดจ์ฟันด์ของ บล.ภทัร มีรายได้รวมจํานวน 315 ล้านบาท นอกจากนี I กลุม่
ธุรกิจฯ ยงัมีผลตอบแทนจากการลงทนุจากธุรกรรมการบริหารเงินและอื นๆ อีกเป็นจํานวน 149 ล้านบาท 

โดยสรุป ถงึแม้วา่เศรษฐกิจไทยโดยรวมจะไมข่ยายตวั แตธ่นาคารและบริษัทยอ่ยมีกําไรสทุธิ (ไมร่วมสว่นของผู้ ถือ
หุ้นสว่นน้อย) ในปี 2558 เพิ มขึ Iนอยา่งมีนยัสาํคญั กลา่วคือ มีกําไรสทุธิเทา่กบั 3,317 ล้านบาท เพิ มขึ Iนร้อยละ 21.3 จากกําไร
สทุธิจํานวน 2,734 ล้านบาทในปี 2557 โดยเป็นกําไรสทุธิของธรุกิจตลาดทนุจํานวน 1,010 ล้านบาท และมีกําไรเบ็ดเสร็จ (ไม่
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย) เทา่กบั 3,119 ล้านบาท เพิ มขึ Iนร้อยละ 8.4 จากกําไรเบ็ดเสร็จจํานวน 2,878 ล้านบาทในปี 2557 
โดยในจํานวนนี Iเป็นกําไรเบ็ดเสร็จของธุรกิจตลาดทนุจํานวน 865 ล้านบาท  

ธนาคารมีอตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเฉลี ย (ROAE) ในปี 2558 เทา่กบัร้อยละ 8.9 เพิ มขึ Iนจากร้อยละ 7.6 ใน
ปี 2557 และมีอตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์เฉลี ย (ROAA) เพิ มขึ Iนจากร้อยละ 1.1 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 1.4 ในปี 2558 

สดัสว่นรายได้จากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตอ่รายได้จากธุรกิจตลาดทนุของกลุม่ธุรกิจฯ ในปี 2558 เทา่กบั 80:20 โดย
รายได้ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์นั Iนร้อยละ 70 เป็นรายได้ดอกเบี Iย ร้อยละ 10 เป็นรายได้จากธุรกิจบริหารหนี I ร้อยละ 7 เป็น
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รายได้จากบริการประกนัภยัและประกนัชีวติ (Bancassurance) ร้อยละ 3 มาจากการลงทนุ และร้อยละ 10 เป็นรายได้อื นๆ 
ในขณะที รายได้ของธุรกิจตลาดทนุนั Iนร้อยละ 42 เป็นรายได้คา่นายหน้า (Brokerage) ร้อยละ 38 เป็นรายได้จากธุรกิจการลงทนุ 
ร้อยละ 8 เป็นรายได้จากธุรกิจวานิชธนกิจ ร้อยละ 7 เป็นรายได้จากธุรกิจจดัการลงทนุ และร้อยละ 5 เป็นรายได้อื นๆ  

นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ ได้อธิบายให้ที ประชมุทราบถึงข้อมลูทางการเงินที สาํคญัของกลุม่ธุรกิจฯ ในปี 2558 
เปรียบเทียบกบัปี 2557 ตามการวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) วา่ในปี 2558 กลุม่ธุรกิจฯ มีรายได้ดอกเบี Iย
ลดลงร้อยละ 7 มีคา่ใช้จา่ยดอกเบี Iยลดลงร้อยละ 24 มีรายได้ดอกเบี Iยสทุธิเพิ มขึ Iนร้อยละ 6 มรีายได้คา่ธรรมเนียมสทุธิเพิ มขึ Iนร้อย
ละ 1 มีรายได้จากการดําเนินงานรวมเพิ มขึ Iนร้อยละ 8 และมีคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานเพิ มขึ Iนร้อยละ 4 ทําให้กลุม่ธุรกิจฯ มี
กําไรสทุธิ (ไมร่วมสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย) เพิ มขึ Iนร้อยละ 21 และมีกําไรเบ็ดเสร็จ (ไมร่วมสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย) เพิ มขึ Iน
ร้อยละ 8 โดย ณ สิ Iนปี 2558 ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มพีนกังานเพิ มขึ Iนร้อยละ 4 จาก ณ สิ Iนปี 2557   

สาํหรับงบแสดงฐานะการเงินเมื อเปรียบเทียบข้อมลู ณ สิ Iนปี 2557 และ 2558 พบวา่กลุม่ธุรกิจฯ มีสนิทรัพย์รวมลดลง
ร้อยละ 2 เงินให้สนิเชื อลดลงร้อยละ 4 หนี Iสนิรวมลดลงร้อยละ 3 เงินฝากลดลงร้อยละ 21 และสว่นของบริษัทใหญ่-ธนาคาร 
เพิ มขึ Iนร้อยละ 3 

ทั Iงนี I การลดลงของเงินฝาก ณ สิ Iนปี 2558 ในอตัราร้อยละ 21 เป็นผลมาจากการบริหารจดัการของธนาคารในการระดม
ทนุที มุง่เน้นการระดมทนุที มีต้นทนุตํ า เช่น การออกและเสนอขายหุ้นกู้   
 ผลประกอบการในไตรมาสที  1/2559 ของกลุม่ธุรกิจฯ ก็ยงัดีขึ Iนอยา่งตอ่เนื องจากปีที ผา่นมา กลา่วคือ มีกําไรสทุธิ
ประมาณ 1,100 ล้านบาท และมกํีาไรเบ็ดเสร็จประมาณ 1,400 ล้านบาท คิดเป็นอตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นเฉลี ยประมาณร้อย
ละ 11.5 หรืออตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์เฉลี ยประมาณร้อยละ 1.9 โดยมสีดัสว่น NPL โดยรวมของธนาคารลดลง เนื องจาก
สดัสว่น NPL ของสนิเชื อเชา่ซื Iอรถยนต์ลดลงมาก ในขณะที ลกูหนี Iสนิเชื อธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์บางรายต้องมีการปรับปรุง
โครงสร้างหนี I 

จากนั Iนนายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ ได้นําเสนอภาพรวมแนวทางการดาํเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ ในปี 2559 ให้ที 
ประชมุทราบ โดยอธิบายวา่ในปี 2559 กลุม่ธุรกิจฯ มุง่เน้นการดําเนินงานในเรื องตา่งๆ ดงันี I 

1. ขยายธุรกิจตามยทุธศาสตร์หลกั 3 ด้าน ได้แก ่
1.1 ธุรกิจที เกี ยวกบัการอํานวยสนิเชื อ (Credit House) – มุง่สร้างประสทิธิภาพและมาตรฐานในการทํางาน 

ขยายสนิเชื ออยา่งระมดัระวงั รวมถึงควบคมุคณุภาพสนิเชื ออยา่งตอ่เนื อง 
1.2 ธุรกิจการให้บริการแก่ลกูค้าบคุคลรายใหญ่ (Private Banking) – ตอ่ยอดธุรกิจที  บล.ภทัร มีประสบการณ์

มายาวนาน เพื อเพิ มรายได้คา่ธรรมเนียมและบริการและสนิทรัพย์ภายใต้การให้คาํแนะนําลงทนุ โดยเมื อ
รวมสนิทรัพย์ของลกูค้าบคุคลรายใหญ่ภายใต้การให้คําแนะนําลงทนุของ บล.ภทัร มลูคา่ประมาณ 310,000 
ล้านบาท เข้ากบัเงินฝากของลกูค้าของธนาคาร ทําให้ปัจจบุนักลุม่ธุรกิจฯ มีสนิทรัพย์ของลกูค้าที ดแูลอยู่
เกือบ 500,000 ล้านบาท 

1.3 ธุรกิจ Investment Banking/ Wholesale Banking – มุง่รักษาความเป็นผู้ นําในธุรกิจวานิชธนกิจและธุรกิจ
นายหน้าซื Iอขายหลกัทรัพย์ให้แกล่กูค้าสถาบนั และเพิ มความร่วมมือกนัระหวา่งธนาคารและธุรกิจตลาดทนุ
ในการนําเสนอบริการที สามารถแขง่ขนัได้ให้แก่ลกูค้า 

2. ใช้ประโยชน์จากความร่วมมือของบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ (Synergies) เพื อขยายการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงการพฒันา
กระบวนการทํางานเพื อเชื อมตอ่การให้บริการในสว่นของธุรกิจธนาคารพาณิชย์กบัธุรกิจตลาดทนุ 
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3. ขยายช่องทางในการเข้าถึงลกูค้าผา่น Direct Sales เพื อขยายการนําเสนอสนิเชื อที ไมเ่หมาะกบัการนําเสนอผา่น
สาขาของธนาคาร เช่น สนิเชื อบคุคล สนิเชื อเพื อที อยูอ่าศยั และสนิเชื อ SME ขนาดเลก็ ไปสูก่ลุม่ลกูค้าใหม ่ โดย
ปัจจบุนัธนาคารม ี Direct Sales ในสายช่องทางการตลาดและพฒันาฐานลกูค้าซึ งจดัตั Iงขึ Iนใหมป่ระมาณ 350 
คน 

4. พฒันาผลติภณัฑ์และบริการใหม่ๆ  อยา่งตอ่เนื อง 
  จากนั Iนนายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ ได้แจ้งให้ที ประชมุทราบเกี ยวกบัการดําเนินการตอ่ต้านคอร์รัปชั นและการให้สนิบน
วา่ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจตลาดทนุได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านทจุริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ งได้รับการสนบัสนนุการจดัทําโดยรัฐบาล
และสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ โดยปัจจบุนัธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจตลาดทนุ
ทั Iงหมดได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริตเป็นที เรียบร้อยแล้ว 
 นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการและประธานกรรมการบริหาร แจ้งให้ที ประชมุทราบวา่ตนเองได้พ้นจากตําแหนง่
ประธานเจ้าหน้าที บริหารของธนาคารมาตั Iงแตต้่นปี 2559 และปัจจบุนัดาํรงตาํแหนง่กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
พร้อมทั Iงได้ชี Iแจงให้ที ประชมุทราบวา่ตลอดระยะเวลา 3 ปีที ดํารงตําแหนง่ประธานเจ้าหน้าที บริหารภายหลงัจากการร่วมกิจการ
กบัทนุภทัรในปี 2555 เป็นช่วงที ท้าทายคอ่นข้างมาก เศรษฐกิจไทยในชว่ง 3 ปีที ผา่นมาขยายตวัในระดบัตํ าที สดุในรอบ 60 ปี  
(ไมน่บัปี 2540-2541) กลา่วคอื ขยายตวัไมถ่ึงร้อยละ 3 ดงันั Iนการบริหารงานธนาคารในชว่งที ผา่นมาจึงมุง่เน้นการพฒันา
มากกวา่การขยายตวั มุง่ปรับปรุงคณุภาพ ไมว่า่จะเป็นคณุภาพสนิทรัพย์หรือคณุภาพการให้บริการ ขยายการให้บริการ ขยาย
ช่องทางการหารายได้ในรูปแบบอื นที ไมเ่กี ยวข้องกบัการขยายตวัของสนิทรัพย์ พยายามบริหารจดัการต้นทนุอยา่งจริงจงั ทั Iง
ต้นทนุการดาํเนินการและต้นทนุทางการเงิน ซึ งจากความพยายามดําเนินการดงักลา่วทําให้กลุม่ธรุกิจฯ มีผลกําไรที ด ี ทั Iงๆ ที ยงั
มไิด้มีการขยายสนิทรัพย์  
 สาํหรับผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้น หากผู้ ถือหุ้นลงทนุในหุ้นของธนาคารภายหลงัจากการร่วมกิจการกบัทนุภทัรมาตั Iงแต่
กลางปี 2555 เป็นต้นมาจนถึงปัจจบุนั ผู้ ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนเฉลี ยประมาณร้อยละ 9.2 ตอ่ปี (รวมเงินปันผล) ซึ งสงูกวา่
ผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เฉลี ยโดยรวมซึ งมีผลตอบแทนประมาณร้อยละ 7 ตอ่ปี (รวมเงินปันผล) หรือการ
ลงทนุในธนาคารพาณิชย์อื นซึ งมผีลตอบแทนเฉลี ยประมาณร้อยละ 2.2 ตอ่ปี  
 นายบรรยง พงษ์พานิช แสดงความเห็นวา่การดาํเนินธุรกิจในอนาคตยงัต้องเผชิญความท้าทายอีกมาก ทั Iงจากความผนั
ผวนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ภาวะชะงกังนัของการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ การแขง่ขนัในอตุสาหกรรม และ
การเปลี ยนแปลงในอตุสาหกรรมที จะมีเพิ มมากขึ Iน อยา่งไรก็ด ี กลุม่ธุรกิจฯ ซึ งประกอบไปด้วยพนกังานและผู้บริหารที มคีณุภาพ 
มีความพร้อมที จะพฒันาตอ่ไป และถึงแม้วา่ธุรกิจสนิเชื อของกลุม่ธุรกิจฯ จะมีสดัสว่น NPL ที คอ่นข้างสงูเมื อเปรียบเทียบกบั
ธนาคารพาณิชย์อื น แตก่ลุม่ธุรกิจฯ ก็มีความมั นใจวา่ธุรกิจดงักลา่วมีผลตอบแทนที ดี มีหลกัประกนัที เพียงพอ และธนาคารมี
กลไกที เหมาะสมที จะบริหารจดัการได้ 
 ประธานฯ สอบถามที ประชมุวา่มผีู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นหรือไม ่
 (1) นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้น สอบถามเกี ยวกบัสว่นแบง่การตลาดในธุรกิจสนิเชื อเช่าซื Iอรถยนต์ที เพิ มขึ Iนของ
บริษัท โตโยต้าลสิซึ ง (ประเทศไทย) จํากดั ในปี 2558 ในขณะที ธุรกิจสนิเชื อเชา่ซื Iอรถยนต์โดยรวมหดตวั ซึ งมีข้อมลูแสดงอยูใ่น
รายงานประจําปีของธนาคาร และสอบถามถงึแผนการรักษาและชดเชยรายได้ของกลุม่ธุรกิจฯ จากการที ธนาคารได้มกีารลด
จํานวนสาขาของธนาคารลงในปีที ผา่นมา พร้อมทั Iงตั Iงข้อสงัเกตวา่ธนาคารมีกําไรเพิ มมากขึ Iน แม้วา่เศรษฐกิจไทยจะไมค่อ่ยด ี
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อยา่งไรก็ตาม กําไรที เพิ มขึ Iนนั Iนเป็นผลมาจากการเพิ มขึ Iนของรายได้ดอกเบี Iยสทุธิ และธนาคารมีการเปลี ยนแปลงวิธีการระดมทนุ
จากเงินฝากเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ซึ งตอ่ไปในอนาคตอาจไมส่ามารถทําเช่นเดิมได้อีก  
 นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ ชี Iแจงให้ที ประชมุทราบวา่ถึงแม้ธุรกิจสนิเชื อเชา่ซื Iอรถยนต์โดยรวมจะหดตวั แตธ่นาคารก็
ยงัสามารถเพิ มสว่นแบง่การตลาดในการให้สนิเชื อเช่าซื Iอรถยนต์แก่ผู้ซื Iอรถยนต์ใหม ่บริษัท โตโยต้าลสิซิ ง (ประเทศไทย) จํากดั ก็
อาจจะเป็นลกัษณะเช่นเดยีวกนักบัธนาคารที สามารถเพิ มสว่นแบง่การตลาดได้ ทั Iงนี I ในอดีตธุรกิจสนิเชื อเชา่ซื Iอรถยนต์เติบโตใน
อตัราร้อยละ 20-30 ตอ่ปีมาโดยตลอด แตก่ารที ยอดจําหนา่ยรถยนต์ใหมล่ดลงประมาณร้อยละ 10 ตอ่เนื องมาเป็นเวลา 2-3 ปี ก็
ทําให้ยอดสนิเชื อเชา่ซื Iอรถยนต์หดตวั โดยถงึแม้วา่บริษัท โตโยต้าลสิซิ ง (ประเทศไทย) จํากดั จะมสีว่นแบง่การตลาดเพิ มมากขึ Iน 
แตค่าดวา่ยอดสนิเชื อคงค้างของบริษัท โตโยต้าลสิซิ ง (ประเทศไทย) จํากดั ก็นา่ที จะลดลงเช่นเดยีวกนั 
 สว่นกําไรของกลุม่ธุรกิจฯ ที เพิ มสงูขึ Iน สว่นหนึ งเป็นผลมาจากการปรับปรุงต้นทนุทางการเงินดงัที ผู้ ถือหุ้นกลา่ว โดยกลุม่
ธุรกิจฯ มกีารปรับปรุงวิธีการและประสทิธิภาพในการระดมเงิน และอีกสว่นหนึ งก็เกิดจากการที ภาพรวมอตัราดอกเบี Iยลดลง และ
ธนาคารสามารถบริหารจดัการตุ้นทนุได้ดีกวา่อตุสาหกรรม ในอนาคตอตัราดอกเบี Iยอาจจะไมไ่ด้ลดลงมากดงัเช่นที ผา่นมา 
อยา่งไรก็ตาม หากธนาคารยงัสามารถรักษาประสทิธิภาพในการระดมเงินที เทียบเคียงได้กบัอตุสาหกรรม ธนาคารก็นา่ที จะ
สามารถรักษาระดบักําไรและผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นได้ในระดบัที เหมาะสม หรืออยา่งน้อยก็นา่จะมีผลกําไรและผลตอบแทนตอ่ผู้
ถือหุ้นในอตัราที เทียบเคียงได้กบัอตุสาหกรรม 
 สาํหรับการลดจํานวนสาขา ธนาคารได้ปิดสาขาที ตั Iงอยูใ่นพื Iนที ที ไมเ่หมาะสมมากกวา่ 20 สาขา ซึ งเป็นสาขาที ธนาคาร
พิจารณาแล้วเห็นวา่ไมคุ่้นทนุ การลดและย้ายสาขาในช่วงที ผา่นมาไมไ่ด้มีผลกระทบกบัการดําเนินธุรกิจของธนาคารและการ
ระดมเงิน เพราะสาขาที ปิดไปมเีงินฝากรวมกนัไมถ่ึงร้อยละ 5 ของเงินฝากทั Iงหมดของธนาคาร และสาขาที เหลอือยูก่วา่ 60 สาขา
ก็สามารถหาเงินฝากและรายได้จากการให้บริการมาชดเชยเงินฝากและรายได้ของสาขาที ปิดไปเหลา่นั Iนได้ อีกทั Iงธนาคารได้มี
การเพิ มประเภทของผลติภณัฑ์และธุรกรรมตา่งๆ ที ให้บริการที สาขาของธนาคาร ทั Iงผลติภณัฑ์ประกนั หนว่ยลงทนุของกองทนุ
รวม และมกีารแนะนําลกูค้าของธนาคารให้ไปใช้บริการด้านการลงทนุของบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ซึ งเหลา่นี Iเป็นการเพิ มรายได้
คา่ธรรมเนียมและบริการให้แกก่ลุม่ธุรกิจฯ อีกทั Iงตอ่ไปในอนาคตความสาํคญัของสาขาของธนาคารก็จะลดลงตามลาํดบัตาม
วิวฒันาการในอตุสาหกรรม เพราะคนรุ่นใหมไ่มนิ่ยมทําธุรกรรมทางการเงินที สาขาของธนาคารพาณิชย์อีกตอ่ไป แตเ่ปลี ยนไปใช้
บริการ Mobile Banking แทน 
  (2) นางสาววิภา สวุณิชย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเกี ยวกบัวิธีการบริหารจดัการ NPL ของธนาคาร 
 นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ ชี Iแจงให้ที ประชมุทราบถึงการบริหารจดัการ NPL ของธนาคารวา่มคีวามแตกตา่งกนัตาม
ประเภทสนิเชื อ อาทิ NPL ของธุรกิจสนิเชื อเชา่ซื Iอรถยนต์สามารถบริหารจดัการได้อยา่งรวดเร็ว โดยการเร่งรัดและยดึรถยนต์ที 
เป็นหลกัประกนั ในอดตีธนาคารมผีลขาดทนุจากการขายรถยนต์ที ยดึมาได้เฉลี ยประมาณ 120,000 บาทตอ่คนั แตปั่จจบุนัลดลง
เหลอืประมาณ 40,000 บาทตอ่คนั สาํหรับสนิเชื อธุรกิจ หากม ี NPL เกิดขึ Iน ธนาคารก็จะเจรจาเพื อปรับปรุงโครงสร้างหนี Iกบั
ลกูหนี I และตีโอนสนิทรัพย์เพื อชําระหนี I โดยหากลกูหนี Iไมใ่ห้ความร่วมมือในการดาํเนินการ ธนาคารก็มีการดาํเนินการตาม
ขั Iนตอนทางกฎหมาย ที ผา่นมาธนาคารมีการขายหนี Iที เกิดจากธุรกิจสนิเชื อเชา่ซื Iอรถยนต์ที ไมคุ่้มทนุที จะติดตามทวงหนี Iเอง
ออกไปบ้างแตใ่นปริมาณที ไมม่ากนกั สว่นสนิเชื อธุรกิจ ธนาคารไมไ่ด้มีการขายหนี Iออกไป เพราะธนาคารสามารถบริหารจดัการ
ได้ดีและไมม่ีสว่นสญูเสยี 
  (3) นายอดุม สดุสงวน ผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็นวา่ NPL ไมน่า่ที จะเกิดขึ Iน หากพนกังานของธนาคารมีการวเิคราะห์
และประเมินสนิเชื อที ถกูต้องเหมาะสม และขอให้ธนาคารเพิ มความระมดัระวงัในการอนมุตัิสนิเชื อ 
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 นายบรรยง พงษ์พานิช กลา่วเสริมวา่ธนาคารมีการพฒันาการบริหารความเสี ยงมาอยา่งตอ่เนื อง และมีข้อมลูทางสถิติ
ของลกูค้ากลุม่ตา่งๆ ทําให้คอ่นข้างมั นใจวา่ธนาคารจะสามารถบริหารจดัการธุรกิจที มีความเกี ยวข้องกบั NPL ได้อยา่งเหมาะสม 
 เมื อไมม่ีทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ มเติม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที ประชมุรับทราบรายงานของ
คณะกรรมการเกี ยวกบัผลการดาํเนินงานของธนาคารสาํหรับรอบปี 2558 ที ผา่นมา 
 
มติที&ประชุม  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี ยวกบัผลการดําเนินงานของธนาคารสาํหรับรอบปี 2558 ที ผา่นมา

ตามที เสนอ 
 
ระเบียบวาระที& 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิสาํหรับปีสิ 8นสุด ณ วันที& 31 ธันวาคม 2558  
  
 ประธานฯ  แจ้งตอ่ที ประชมุวา่ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (2) กําหนดให้ที ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีพิจารณา
และอนมุตัิงบการเงินของธนาคาร จึงเสนอขอให้ที ประชมุพิจารณาอนมุตังิบการเงินของธนาคารสาํหรับปีสิ Iนสดุ ณ วนัที  31 
ธนัวาคม 2558 ซึ งแสดงอยูใ่นรายงานประจําปี 2558 ของธนาคารหน้า 207-330 ที ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุใน
ครั Iงนี Iแล้ว โดยงบการเงินดงักลา่วได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอ
เอส จํากดั และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารเป็นที เรียบร้อยแล้ว ทั Iงนี I ประธานเจ้าหน้าที บริหารและ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ได้รายงานเกี ยวกบังบการเงินสาํหรับปีสิ Iนสดุ ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2558 พร้อมกบัรายงานผลการ
ดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2558 ในระเบียบวาระที  1 แล้ว อยา่งไรก็ตาม เพื อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบในรายละเอียดมากขึ Iน 
ประธานฯ ได้ชี Iแจงให้ที ประชมุทราบเพิ มเติมเกี ยวกบังบการเงินดงันี I 
 ผู้สอบบญัชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัท
ยอ่ย และงบการเงินเฉพาะธนาคาร ซึ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะธนาคาร ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2558 งบ
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปลี ยนแปลงสว่นของเจ้าของรวมและเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงิน
สดรวมและเฉพาะธนาคาร สาํหรับปีสิ Iนสดุวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที สาํคญัและหมายเหตเุรื องอื นๆ 
แล้วลงความเห็นวา่งบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทยอ่ย และของเฉพาะธนาคาร ณ วนัที  31 ธนัวาคม 
2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ Iนสดุวนัเดยีวกนั โดยถกูต้องตามที ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
 สาระสาํคญัของงบการเงินสรุปได้ดงันี I 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 
สนิทรัพย์รวม 221,471,667,064.31 บาท 236,144,239,543.70 บาท 
หนี Iสนิรวม 184,504,188,973.02 บาท 197,988,284,596.85 บาท 
รายได้รวม 14,152,879,815.71 บาท 15,056,965,192.17 บาท 
กําไรสทุธิ* 4,069,423,824.28 บาท 3,317,102,295.67 บาท 
กําไรตอ่หุ้น  4.81 บาท 3.92 บาท 

* ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของธนาคาร 

 ประธานฯ สอบถามที ประชมุวา่มผีู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นหรือไม ่
เมื อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จงึขอให้ที ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี I 
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เห็นด้วย   578,150,872 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9171 
ไมเ่ห็นด้วย 2,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 
งดออกเสยีง 476,627 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.823 

 
มติที&ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิงบการเงิน

สาํหรับปีสิ Iนสดุ ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2558 ตามที เสนอ 
 
ระเบียบวาระที& 3 พิจารณาอนุมัตกิารจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับปี 2558    

  
ประธานฯ แจ้งตอ่ที ประชุมว่าตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (3) กําหนดให้ที ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาจดัสรร

เงินกําไร ข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 45 กําหนดว่าคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ ถือหุ้นเป็นครั Iงคราวได้ เมื อ
ปรากฏแก่กรรมการว่าธนาคารมีกําไรพอสมควรที จะกระทําเช่นนั Iนได้ และเมื อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที ประชุมผู้ ถือ
หุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  และข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 47 กําหนดวา่ธนาคารต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ งไว้
เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี Iจะมี
จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน โดยนอกจากเงินสํารองข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที ประชุมผู้ ถือ
หุ้นให้ลงมติจดัสรรเงินไว้เป็นทนุสาํรองอย่างอื นตามที เห็นสมควรเพื อดําเนินกิจการของธนาคารก็ได้ โดยธนาคารมีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลในอตัราไมเ่กินร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิในแตล่ะปีจากงบการเงินรวมของธนาคาร 

 ในการนี I คณะกรรมการธนาคารจึงขอเสนอให้ที ประชมุพิจารณาอนมุตักิารจดัสรรกําไรและการจา่ยเงินปันผลจากผล
การดาํเนินงานปี 2558 โดยประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที ประชมุวา่ธนาคารมีทนุจดทะเบียนจํานวน 8,523,372,680 บาท และธนาคาร
ได้จดัสรรกําไรเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจํานวน 852,337,268 บาท ครบตามที ข้อบงัคบัของธนาคารกําหนดไว้ 
ธนาคารจึงไมต้่องจดัสรรกําไรไว้เป็นทนุสาํรองเพิ มเติมตามกฎหมายในงวดนี Iอีก  

สาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ธนาคารมีกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม (สว่นที เป็น
ของบริษัทใหญ่) จํานวน 4,069,423,824.28 บาท และ 3,317,102,295.67 บาทตามลาํดบั คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นสมควร
เสนอขอให้ที ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจา่ยเงินปันผลสาํหรับปี 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นเงิน
ปันผลจ่ายทั Iงสิ Iน 2,540,225,326 บาท (คาํนวณจากจํานวนหุ้น ณ วนัที  25 กมุภาพนัธ์ 2559 จํานวน 846,751,109 หุ้น) คิดเป็น
อตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 62.42 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 
76.58 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินรวมประจําปี 2558  

ทั Iงนี I ที ประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครั Iงที  7/2558 ซึ งประชมุเมื อวนัที  27 สงิหาคม 2558 ได้มีมตอินมุตัิการจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลสาํหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน
ทั Iงสิ Iน 846,723,108 บาท โดยธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วเป็นที เรียบร้อยแล้วในวนัที  25 กนัยายน 2558  

หากที ประชมุผู้ถือหุ้นครั Iงนี Iอนมุตักิารจา่ยเงินปันผลสาํหรับปี 2558 ในอตัราที เสนอข้างต้น ธนาคารจะจา่ยเงินปันผล
คงเหลอืในงวดนี Iในอตัราหุ้นละ 2.00 บาทให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร  โดยกําหนดวนักําหนดรายชื อผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื อ
สทิธิรับเงินปันผลในวนัที  4 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั Iงที ได้มีการแก้ไขเพิ มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที  9 พฤษภาคม 2559 และ
กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที  24 พฤษภาคม 2559 
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ประธานฯ ชี Iแจงให้ที ประชมุทราบวา่การเสนอจา่ยเงินปันผลในอตัราที เกินกวา่ร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิจากงบการเงิน
รวมหรือนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคารในครั Iงนี Iเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างเงินกองทนุให้มกีารใช้ทนุอยา่งมี
ประสทิธิภาพภายใต้แผนธุรกิจที วางไว้ โดยคณะกรรมการธนาคารได้คํานงึถงึระดบัของเงินสาํรอง ความเพียงพอของเงินกองทนุ
ของธนาคารซึ งครอบคลมุแผนการทําธุรกิจและความเสี ยงของธุรกิจทั Iงก่อนและหลงัการจา่ยเงินปันผล รวมถึงความสามารถของ
ธนาคารในการทยอยเพิ มระดบัของเงินสาํรองและเงินกองทนุของธนาคาร ความสามารถในการหารายได้ในอนาคต การขยาย
ธุรกิจ และผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในระยะยาวประกอบ  

ทั Iงนี I การจา่ยเงินปันผลข้างต้นเป็นการจา่ยจากกําไรสะสมและกําไรสทุธิที เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20  
ซึ งผู้ รับเงินปันผลที เป็นบคุคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากร  

ตารางเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2557 และ 2558 
 

รายละเอียด ปี 2558 ปี 2557 

1. กําไรสทุธิจากงบการเงินรวม (1) (บาท) 3,317,102,296 2,733,679,744(3) 
2.  จํานวนหุ้น (หุ้น) 
     2.1  จํานวนหุ้นที จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 
 846,723,108 

 
840,420,709 

     2.2  จํานวนหุ้นที จ่ายเงินปันผลประจําปี 846,751,109(2) 844,356,658  
3.  เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท)   
     3.1  เงินปันผลระหวา่งกาล  1.00 0.50 
     3.2  เงินปันผลประจําปี 3.00 1.85 
4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั Iงสิ Iน (บาท) 2,540,225,326 1,560,091,843 
5.  สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 76.58 57.07 

(1) กําไรส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 
(2) จํานวนหุน้ ณ วนัที� 25 กมุภาพนัธ์ 2559 
(3) งบการเงินปรับปรุงใหม่ 

 ประธานฯ สอบถามที ประชมุวา่มผีู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นหรือไม ่
 เมื อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จงึขอให้ที ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี I 

เห็นด้วย   578,690,472 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9981 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 10,727 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0018 

 
มติที&ประชุม     รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที รายงาน และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ ง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2558 
ตามที เสนอ   

 
ระเบียบวาระที& 4 พิจารณาเลือกตั 8งกรรมการแทนกรรมการซึ&งต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
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 ประธานฯ เสนอขอให้ที ประชุมพิจารณาเลือกตั Iงกรรมการแทนกรรมการซึ งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ โดยขอให้ 
รศ.มานพ พงศทตั กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้ ชี Iแจงรายละเอียด   

ประธานฯ (นายสพุล วธันเวคิน) นายเชษฐ์ ภทัรากรกุล นายประวิทย์ วรุตบางกูร นางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน และนาย
ประชา ชํานาญกิจโกศล กรรมการซึ งต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระ ได้ออกจากที ประชมุ 

รศ.มานพ พงศทตั แจ้งตอ่ที ประชมุวา่ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (4) กําหนดให้ที ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเลอืกตั Iง
กรรมการแทนกรรมการซึ งต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระ และข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 18 กําหนดวา่ในการประชมุผู้ ถือหุ้น
สามญัประจําปีทกุครั Iง ให้กรรมการออกจากตําแหนง่อยา่งน้อยจํานวนหนึ งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั Iน ถ้า
จํานวนกรรมการแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้กรรมการออกโดยจํานวนใกล้เคียงที สดุกบัสว่นหนึ งในสาม ซึ งกรรมการที ต้อง
ออกจากตาํแหนง่ไปนั Iนอาจจะได้รับเลอืกให้กลบัเข้ารับตาํแหนง่อีกได้ โดยกรรมการที ต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีที สอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั Iน ให้จบัสลากวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนที อยูใ่นตําแหนง่นานที สดุเป็นผู้ออก
จากตําแหนง่กรรมการ ซึ งสอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535   

รศ.มานพ พงศทตั แจ้งให้ที ประชมุทราบตอ่ไปวา่นางภทัรพร มิลนิทสตู กรรมการที เป็นผู้บริหารของธนาคาร ได้แจ้งความ
ประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการของธนาคาร โดยมีผลตั Iงแตว่นัที  22 เมษายน 2559 เป็นต้นมา ทําให้ปัจจบุนัธนาคารมี
กรรมการทั Iงสิ Iน 14 ทา่น ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 มีกรรมการที ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 5 ทา่น 
ได้แก่  

1. นายสพุล วธันเวคิน  ประธานกรรมการ/ กรรมการที ไมเ่ป็นผู้บริหาร 
2. นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ กรรมการอิสระ 
3. นายประวิทย์ วรุตบางกรู กรรมการอิสระ 
4. นางสาวฐิตินนัท์  วธันเวคิน กรรมการที เป็นผู้บริหาร 
5. นายประชา ชํานาญกิจโกศล กรรมการที เป็นผู้บริหาร  
 รศ.มานพ พงศทตั ได้แจ้งให้ที ประชมุทราบวา่ธนาคารได้ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นในการเสนอชื อบคุคลที เห็นวา่มคีณุสมบตัิ

เหมาะสมเพื อเข้ารับการเลอืกตั Iงเป็นกรรมการของธนาคารโดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร อยา่งไรก็ตาม ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่น
ใดเสนอชื อบคุคลเพื อเข้ารับการเลอืกตั Iงเป็นกรรมการของธนาคาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน โดยกรรมการที มี
สว่นเกี ยวข้องไมไ่ด้ร่วมพิจารณาด้วย จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที จะเป็นประโยชน์แก่การดําเนินงานของธนาคารและ
องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารตาม Board Skill Matrix พิจารณาฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) และเห็นวา่กรรมการที 
ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระทั Iง 5 ทา่นเป็นผู้ ที มีคณุสมบตัิครบถ้วนเหมาะสม ไมม่ลีกัษณะต้องห้ามตามบทบญัญตัิแหง่กฎหมาย
ที มีผลบงัคบัใช้กบัธนาคารในปัจจบุนั เป็นผู้ ที มีความรู้ ความสามารถ  และประสบการณ์ในธุรกิจที เกี ยวข้องกบัการดําเนินงานของ
ธนาคาร มีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของธนาคาร มคีวามรับผิดชอบ และปฏิบตัิหน้าที ด้วยความระมดัระวงัและซื อสตัย์สจุริต
มาโดยตลอดระยะวเลาที ดํารงตําแหนง่อยูเ่ดิม จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการธนาคารเสนอตอ่ที ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื อเลอืกตั Iงกรรมการ
ซึ งต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ ง 

อนึ ง นายประวิทย์ วรุตบางกูร กรรมการอิสระ และนายประชา ชํานาญกิจโกศล กรรมการที เป็นผู้ บริหาร ซึ งเป็น
กรรมการที ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ได้แสดงความประสงค์ที จะไม่รับการ
พิจารณาเลอืกตั Iงเพื อกลบัเข้าเป็นกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ ง 

สาํหรับนายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ กรรมการอิสระ ซึ งเป็นกรรมการที ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจําปี 2559 เช่นกนั ดํารงตําแหนง่กรรมการของธนาคารตั Iงแต่วนัที  7 เมษายน 2548 รวมเวลาทั Iงสิ Iน 11 ปี ซึ งมากกว่า
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ข้อกําหนดในหลกัเกณฑ์การประเมินการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies) ที กําหนดวา่คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายจํากดัจํานวนปีในการดํารงตําแหนง่ของกรรมการอิสระไว้ไม่
เกิน 9 ปี (หลกัเกณฑ์ที ให้คะแนนปกติ) หรือไม่เกิน 6 ปี (หลกัเกณฑ์ที ให้คะแนนพิเศษ) อย่างไรก็ดี คณะกรรมการธนาคารได้
พิจารณาแล้วเห็นว่านายเชษฐ์ ภัทรากรกุล เป็นผู้ ที มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที กฎหมายและธนาคารกําหนด 
ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจเช่าซื Iอรถยนต์ซึ งเป็นหนึ งในธุรกิจหลกัของธนาคาร รวมทั Iงยงัเคย
ดํารงตําแหนง่กรรมการในสมาคมธุรกิจเช่าซื Iอไทยเป็นเวลา 5 ปี (2 วาระ) และปัจจุบนัดํารงตําแหน่งที ปรึกษาของสมาคมธุรกิจ
เช่าซื Iอไทย โดยตลอดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของธนาคาร นายเชษฐ์ ภทัรากรกุล ได้ให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระ ดําเนินการอย่างมืออาชีพ และให้ข้อเสนอแนะที เป็นประโยชน์แก่ธนาคารมาโดยตลอด ดงันั Iนเพื อมิให้ธนาคารสญูเสีย
โอกาสในการเลือกตั Iงกรรมการที มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที เกี ยวข้องกับธุรกิจของธนาคารโดยตรง 
คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นสมควรเสนอให้ที ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตั Iงนายเชษฐ์ ภทัรากรกุล กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
อิสระของธนาคารอีกวาระหนึ ง  

นอกจากนี I ภายหลงัจากการพิจารณาขนาดและองค์ประกอบที เหมาะสมของคณะกรรมการธนาคาร รวมทั Iงพิจารณา
ข้อกําหนดตามหลกัเกณฑ์การประเมินการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยที กําหนดว่าคณะกรรมการควรประกอบด้วย
กรรมการจํานวน 5 – 12 ทา่น คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบกบัข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ให้ไมม่ีการเลอืกตั Iงกรรมการอื นเพิ มเติมเพื อทดแทนตําแหน่งกรรมการของนายประวิทย์ วรุตบางกูร และนายประชา ชํานาญกิจ
โกศล ที ว่างลง โดยเห็นว่าองค์ประกอบและขนาดของคณะกรรมการธนาคารที เหลืออยู่ยงัคงสามารถบริหารจดัการธนาคารได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ คณะกรรมการธนาคารจึงขอเสนอให้ที ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั Iงกรรมการซึ งต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระจํานวน 3 ทา่นดงัรายนามตอ่ไปนี Iกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ ง 

1. นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการ/ กรรมการที ไมเ่ป็นผู้บริหาร 
2. นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ กรรมการอิสระ 
3. นางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน กรรมการที เป็นผู้บริหาร   
หากที ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั Iงกรรมการซึ งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทั Iง 3 ท่านดงัรายนามที เสนอข้างต้นกลบัเข้า

ดํารงตําแหนง่กรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ ง คณะกรรมการธนาคารจะประกอบด้วยกรรมการจํานวนทั Iงสิ Iน 12 ท่าน และยงั
มีกรรมการอิสระในสดัสว่น 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั Iงหมด 

ทั Iงนี I กรรมการซึ งต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระและได้รับการเสนอชื อให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ ง
ข้างต้นได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทยเป็นที เรียบร้อยแล้ว 

รศ.มานพ พงศทตั ได้แจ้งให้ที ประชมุทราบวา่ประวตัิโดยสงัเขปของผู้ ที ได้รับการเสนอชื อแต่ละทา่นมีปรากฏในหนงัสอืเชิญ
ประชมุผู้ ถือหุ้นหน้า 13-21 และแจ้งให้ที ประชมุทราบวา่เพื อให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิที ดีตามโครงการประเมินคณุภาพการจดั
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน จึงขอให้ที ประชมุออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั Iงกรรมการเป็นรายบคุคล 

นายบรรยง พงษ์พานิช ได้อธิบายให้ที ประชมุทราบเพิ มเตมิวา่นางภทัรพร มิลนิทสตู กรรมการที เป็นผู้บริหารและได้ขอ
ลาออกจากการเป็นกรรมการของธนาคาร โดยมีผลตั Iงแตว่นัที  22 เมษายน 2559 เป็นต้นมา และนายประชา ชํานาญกิจโกศล 
กรรมการที เป็นผู้บริหารซึ งแจ้งความประสงค์ที จะไมรั่บการพิจารณาเลอืกตั Iงเพื อกลบัเข้าเป็นกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ ง 
จะยงัคงเป็นผู้บริหารของธนาคารตอ่ไป โดยการพ้นจากตําแหนง่กรรมการของทั Iง 2 ทา่นเป็นการปรับโครงสร้างของคณะกรรมการ
ธนาคาร ทําให้คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการที เป็นผู้บริหารในสดัสว่นที น้อยลง สอดคล้องกบัข้อกําหนดตาม
หลกัเกณฑ์การประเมินการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย  
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 รศ.มานพ พงศทตั สอบถามที ประชมุวา่มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม ่  
 เมื อไมม่ผีู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็น รศ.มาพ พงศทตั จงึเสนอขอให้ที ประชมุพิจารณาและออก
เสยีงลงคะแนนเลอืกตั Iงกรรมการแทนกรรมการซึ งต้องออกจากตาํแหนง่ตามวาระเป็นรายบคุคล 
 รศ.มานพ พงศทตั ประกาศผลคะแนนดงันี I 

1. นายสพุล วธันเวคิน     ประธานกรรมการ/ กรรมการไมเ่ป็นผู้บริหาร 
เห็นด้วย   554,592,798 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 95.8304  
ไมเ่ห็นด้วย 24,054,574 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 4.1564  
งดออกเสยีง 75,827 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0131  

2. นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ   กรรมการอิสระ 
เห็นด้วย   568,413,047 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.2184  
ไมเ่ห็นด้วย 10,233,625 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.7683  
งดออกเสยีง 76,527 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0132  

3. นางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน   กรรมการที เป็นผู้บริหาร 
เห็นด้วย   553,314,998 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 95.6096  
ไมเ่ห็นด้วย 16,984,350 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 2.9347  
งดออกเสยีง 8,423,851 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 1.4555  

 
มติที&ประชุม   มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิเลือกตั Iงนาย  

สพุล วธันเวคิน นายเชษฐ์ ภทัรากรกุล และนางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน กรรมการซึ งต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ งตามที เสนอ 

 
ระเบียบวาระที& 5 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
  
 ประธานฯ เสนอขอให้ที ประชมุพิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ โดยขอให้ รศ.มานพ พงศทตั กรรมการ
อิสระและประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้ ชี Iแจงรายละเอียด 
 รศ.มานพ พงศทตั แจ้งตอ่ที ประชมุวา่ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 16 กําหนดวา่บําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้
สดุแล้วแตที่ ประชมุผู้ ถือหุ้นจะกําหนด โดยที ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื อวนัที  23 เมษายน 2558 ได้มีมติอนมุตัิการ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 (ไม่รวมบําเหน็จกรรมการ) จํานวนไม่เกิน 17 ล้านบาท ซึ งค่าตอบแทนดงักล่าว
รวมถึงคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบี Iยประชมุ สทิธิประโยชน์โดยทั วไป เช่น คา่เบี Iยประกนัชีวิตและค่าเบี Iยประกนัสขุภาพกลุม่ และ
คา่ตอบแทนที ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ธนาคารจึงได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (ไม่รวมบําเหน็จกรรมการ) สําหรับปี 2558 
เป็นจํานวนรวมทั Iงสิ Iน 13,821,397.46 บาท ทั Iงนี I รายละเอียดของคา่ตอบแทนกรรมการรายบคุคลมีปรากฏในรายงานประจําปีของ
ธนาคารหน้า 99 
 ในการนี I คณะกรรมการธนาคารจึงขอเสนอให้ที ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายบําเหน็จกรรมการสําหรับการดําเนินงาน
ในปี 2558 และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 ตามที คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ โดย
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกบักลุม่ธนาคาร
พาณิชย์ที อยู่ในระดบัเดียวกนั  รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทั Iงได้พิจารณาถึงอตัราค่าตอบแทนและองค์ประกอบของค่าตอบแทน
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กรรมการเพื อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คณุค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบตัิหน้าที ของกรรมการในการช่วยให้
ธนาคารประสบความสําเร็จและดําเนินธุรกิจได้อย่างยั งยืนแล้วเห็นสมควรให้คณะกรรมการธนาคารเสนอต่อที ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2559 เพื อพิจารณาอนมุตักิารจ่ายบําเหน็จกรรมการสาํหรับการดําเนินงานในปี 2558 ให้แก่กรรมการที มิใช่พนกังานของ
ธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ จํานวน 9 รายดงันี I 

1.  นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการ  จํานวน 2,000,000 บาท 
2. นางดยันา บนุนาค* กรรมการอิสระ  จํานวน    690,410 บาท 
3.  รศ. มานพ พงศทตั กรรมการอิสระ  จํานวน 1,000,000 บาท 
4.  นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ กรรมการอิสระ  จํานวน 1,000,000 บาท 
5. นายประวิทย์ วรุตบางกรู กรรมการอิสระ  จํานวน 1,000,000 บาท 
6.  นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ กรรมการอิสระ  จํานวน 1,000,000 บาท 
7. นายธานินทร์ จิระสนุทร กรรมการที ไมเ่ป็นผู้บริหาร  จํานวน 1,000,000 บาท 
8. นายสรุพล กลุศิริ กรรมการที ไมเ่ป็นผู้บริหาร  จํานวน 1,000,000 บาท 
9. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ กรรมการที เป็นผู้บริหาร จํานวน 1,000,000 บาท 

* ไดร้ับการแต่งตั4งใหดํ้ารงตําแหน่งกรรมการตามมติที�ประชมุสามญัผู้ถือหุน้ประจําปี 2558 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 23 เมษายน 2558  

รวมบําเหน็จสาํหรับกรรมการที มใิช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เป็นเงินทั Iงสิ Iน 9,690,410 บาท 
อีกทั Iงที ประชมุผู้ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการที มใิช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่

ธุรกิจฯ ประจําปี 2559 (ไมร่วมบําเหน็จกรรมการ) จํานวนไมเ่กิน 25 ล้านบาท ซึ งคา่ตอบแทนดงักลา่วจะรวมถงึคา่ตอบแทนราย
เดือน คา่เบี Iยประชมุทั Iงในบทบาทของกรรมการธนาคารและกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ สทิธิประโยชน์โดยทั วไป 
เช่น คา่เบี Iยประกนัชีวิตและคา่เบี Iยประกนัสขุภาพกลุม่ และคา่ตอบแทนการเป็นที ปรึกษาของประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดอตัราคา่ตอบแทนที สาํคญัดงันี I    

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร  กําหนดจา่ยเป็นรายเดือนตามรายละเอียดดงันี I 
- ประธานกรรมการ   จํานวน 100,000 บาทตอ่เดือน   
- กรรมการ  จํานวน       50,000 บาทตอ่เดือนตอ่ราย   

2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย  กําหนดจา่ยคา่เบี Iยประชมุเป็นรายครั Iงเฉพาะครั Iงที มาประชมุตามรายละเอียด
ดงันี I   
- ประธานกรรมการ   จํานวน  45,000 บาทตอ่ครั Iง  

          -   กรรมการ จํานวน  30,000 บาทตอ่ครั Iงตอ่ราย   
3. คา่ตอบแทนการเป็นที ปรึกษาของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เพื อช่วยเหลอืและให้คําแนะนํา

แก่คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ โดยกําหนดจา่ยเป็นรายเดือนตามรายละเอียดดงันี I 
 1) ประธานกรรมการ ซึ งทําหน้าที เป็นที ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารและที ปรึกษาของคณะกรรมการ

ภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการบริหารอีก 3 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการการลงทนุ (2) 
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล และ (3) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคลธุรกิจตลาดทนุ เป็น
จํานวน 250,000 บาทตอ่เดือน 

 2) ประธานกรรมการบริหาร ซึ งทําหน้าที เป็นที ปรึกษาของคณะกรรมการภายใต้การกํากบัดแูลของ
คณะกรรมการบริหาร 3 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการสนิเชื อรายใหญ่และทรัพย์รอขายรายใหญ่ (2) 
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คณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนี Iสนิ และ (3) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล เป็นจํานวน 
300,000 บาทตอ่เดือน 

อตัราคา่ตอบแทนกรรมการคณะกรรมการรายเดือนสาํหรับปี 2559 ที เสนอข้างต้นเทา่กบัอตัราคา่ตอบแทน
คณะกรรมการรายเดือนในปี 2557 และ 2558 สว่นอตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ยในรูปเบี Iยประชมุที จ่ายเป็นรายครั Iง
เฉพาะครั Iงที มาประชมุนั Iน คณะกรรมการธนาคารได้เสนอให้ปรับเพิ มขึ Iนจากปี 2557 และ 2558 เพื อให้เหมาะสมกบัขอบเขต
หน้าที ความรับผิดชอบที คณะกรรมการชดุยอ่ยได้รับมอบหมาย 

สาํหรับอตัราคา่ตอบแทนประธานกรรมการที กําหนดไว้สงูกวา่กรรมการคนอื นนั Iน คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้ว
เห็นวา่มีความเหมาะสม เนื องจากประธานกรรมการเป็นผู้ ที มีบทบาทสาํคญัในการดแูลและสนบัสนนุให้คณะกรรมการธนาคาร
สามารถปฏิบตัิหน้าที ได้อยา่งเตม็ที ตามทิศทางและกลยทุธ์ที กําหนดไว้เพื อประโยชน์สงูสดุของธนาคารและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

ในสว่นของบําเหน็จกรรมการสาํหรับปี 2559 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 
พิจารณาอนมุตัิอีกครั Iงหนึ ง เพื อให้บําเหน็จกรรมการมคีวามสอดคล้องกบัผลการปฏิบตัิหน้าที ของคณะกรรมการธนาคารและผล
การดาํเนินงานที แท้จริงของธนาคาร 

รศ.มานพ พงศทตั ได้แจ้งให้ที ประชุมทราบเพิ มเติมว่ากรรมการที เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจําจากธนาคารหรือ
บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ในฐานะพนกังานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี Iยประชุม และบําเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการของ
ธนาคาร และธนาคารไมม่ีการเสนอสทิธิประโยชน์อื นๆ ให้แก่กรรมการเป็นการเฉพาะ 
 ทั Iงนี I มีกรรมการที ได้รับค่าตอบแทนถือหุ้นนับรวมกันได้ 51,590,117 หุ้น  ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย  จึงงดออกเสียง
ลงคะแนนในระเบียบวาระนี I 
 ประธานฯ สอบถามที ประชมุวา่มผีู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นหรือไม ่
 เมื อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จงึขอให้ที ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี I 

เห็นด้วย   510,884,938 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 88.2725 
ไมเ่ห็นด้วย 16,243,577 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.8067 
งดออกเสยีง 51,612,667 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 8.9180 

 
มติที&ประชุม รับทราบคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2558 ตามที รายงาน และมีมตด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 

ใน 3 ของจํานวนเสยีงทั Iงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุอนมุตักิารจา่ยบําเหน็จกรรมการสาํหรับการ
ดําเนินงานในปี 2558 ให้แก่กรรมการที มใิช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ จํานวน 9 
ราย รวมเป็นเงินทั Iงสิ Iน 9,690,410 บาท และกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับกรรมการที มิใช่
พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ประจําปี 2559 (ไมร่วมบําเหน็จกรรมการ) จํานวนไม่
เกิน 25 ล้านบาท ซึ งคา่ตอบแทนดงักลา่วจะรวมถึงคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบี Iยประชมุทั Iงในบทบาท
ของกรรมการธนาคารและกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ สทิธิประโยชน์โดยทั วไป เช่น คา่
เบี Iยประกนัชีวิตและคา่เบี Iยประกนัสขุภาพกลุม่ และคา่ตอบแทนการเป็นที ปรึกษาคณะกรรมการชดุ
ยอ่ยตา่งๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารตามรายละเอียดที เสนอ 

   
ระเบียบวาระที& 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั 8งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาํหรับปี 2559  
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 ประธานฯ เสนอขอให้ที ประชมุพิจารณาอนมุตัแิตง่ตั Iงผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีสาํหรับปี 
2559 และขอให้นางดยันา บนุนาค กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี Iแจงรายละเอียดตอ่ที ประชมุ 
 นางดยันา บนุนาค ชี Iแจงตอ่ที ประชมุวา่เพื อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของธนาคาร
ข้อ 36 (5) และข้อ 39 ซึ งกําหนดให้ที ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตั Iงผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนสาํหรับผู้สอบบญัชีของ
ธนาคารทกุปี คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตั Iงผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีสาํหรับปี 2559 โดยเสนอให้แตง่ตั Iงผู้สอบบญัชี
ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ดงัมีรายนามตอ่ไปนี I  

1. นางอณุากร          พฤฒธิาดา           ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที  3257 
2. นางสาวสกณุา     แย้มสกลุ          ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที  4906 
3. นายบญุเลศิ         กมลชนกกลุ          ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที  5339    

เป็นบริษัทผู้สอบบญัชีธนาคาร เนื องจากมีความเป็นอิสระและมคีวามพร้อมในการรับงานเป็นผู้สอบบญัชีของธนาคารและบริษัท
ยอ่ย ซึ งผู้สอบบญัชีและทีมงานมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี ยวกบัการดําเนินงานและมาตรฐานบญัชีที เกี ยวข้องกบั
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทนุเป็นอยา่งด ี ทั Iงนี I ผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) และธนาคารแหง่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใด
คนหนึ งข้างต้นเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของธนาคาร และในกรณีที ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั สามารถจดัหาผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตอื นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั แทนได้  
             ทั Iงนี I ผู้สอบบญัชีทั Iง 3 ราย ตลอดจนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ไมม่คีวามสมัพนัธ์หรือรายการที 
อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัธนาคาร/ บริษัทยอ่ย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที เกี ยวข้องกบับคุคล
ดงักลา่วแตอ่ยา่งใด    

สาํหรับคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีสาํหรับปี 2559 คณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอตอ่ที ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื อพิจารณากําหนดคา่สอบบญัชีเป็นจํานวน 6,470,000 บาท  

ค่าสอบบญัชีสําหรับปี 2559 ที เสนอข้างต้นจํานวน 6,470,000 บาทนี Iเพิ มขึ Iน 70,000 บาทจากค่าสอบบญัชีสําหรับปี 
2558 ซึ งธนาคารจ่ายให้กบับริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นจํานวน 6,400,000 บาท คิดเป็นอตัราการ
เพิ มขึ Iนร้อยละ 1 ซึ งคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจของธนาคารที มีความ
ซบัซ้อนมากขึ Iนและปริมาณธุรกรรมของธนาคารที เพิ มขึ Iน 

นางดยันา บนุนาค ได้แจ้งให้ที ประชมุทราบเพิ มเติมว่าบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ยงัเป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทยอ่ยของธนาคารจํานวน 13 แห่งในปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนสําหรับการสอบบญัชีบริษัทย่อยเป็นเงินรวมทั Iงสิ Iน 
6,140,000 บาท 

ทั Iงนี I ธนาคารได้นําเสนอรายละเอียดเกี ยวกบัผู้สอบบญัชีที เสนอแตง่ตั Iงและคา่สอบบญัชีให้แก่ผู้ ถือหุ้นดงัปรากฏใน
หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นหน้า 28-33 
   ประธานฯ สอบถามที ประชมุวา่มผีู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นหรือไม ่
 เมื อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จงึขอให้ที ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี I 

เห็นด้วย   578,785,329 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9971 
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ไมเ่ห็นด้วย 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 16,528 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0028 

 
มติที&ประชุม   มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิแตง่ตั Iงนาง 

อณุากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที  3257 หรือนางสาวสกณุา แย้มสกลุ ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขที  4906 หรือนายบญุเลศิ กมลชนกกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที  5339 จากบริษัท       
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคารสาํหรับปี 2559 และกําหนด
คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของธนาคารสาํหรับปี 2559 เป็นจํานวน 6,470,000 บาทตามที เสนอ และ
รับทราบคา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยสาํหรับปี 2559 รวมจํานวน 6,140,000 บาทตามที รายงาน 

 
ระเบียบวาระที& 7 พิจารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้   
 

ประธานฯ แจ้งตอ่ที ประชมุวา่มาตรา 145 ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 (รวมทั Iงที ได้มีการแก้ไข
เพิ มเติม) และข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 48 ได้กําหนดวา่การกู้ เงินของธนาคารโดยออกหุ้นกู้ เพื อเสนอขายตอ่ประชาชนให้เป็นไป
ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมตทีิ ให้ออกหุ้นกู้ ต้องใช้มติของที ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกวา่สามในสี  (3/4) ของจํานวนเสยีงทั Iงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และขอให้นายอภินนัท์ 
เกลยีวปฏินนท์ ชี Iแจงให้ที ประชมุทราบเกี ยวกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ ชี Iแจงให้ที ประชมุทราบวา่การออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นหนึ งในทางเลอืกหลกัในการระดม
ทนุของธนาคาร เพราะมีต้นทนุเฉลี ยคอ่นข้างตํ าเมื อเปรียบเทียบกบัการระดมทนุในรูปแบบอื น มีกําหนดระยะเวลาการไถ่ถอน
ชดัเจน ปัจจบุนัหุ้นกู้ เป็นผลติภณัฑ์ทางการเงินที นกัลงทนุสว่นใหญ่ให้ความสนใจ และการออกและเสนอขายหุ้นกู้สามารถทําได้
คอ่นข้างสะดวกและเทา่ทนัตอ่สภาวะตลาดซึ งในบางขณะมีความผนัผวนสงู  

นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ แจ้งให้ที ประชมุทราบวา่ที ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 มมีติอนมุตักิารออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ทกุประเภทและรูปแบบ โดยมีจํานวนเงินต้นคงค้างแตล่ะขณะไมเ่กิน 75,000,000,000 บาท หรือเงินสกลุอื นที 
เทียบเทา่ ตั Iงแตปี่ 2556 เป็นต้นมา ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้  โดยมีจํานวนเงินต้นคงค้างสงูสดุ ณ สิ Iนปี 2558 ประมาณ 
60,000 ล้านบาท ในการนี I คณะกรรมการธนาคารจงึขอเสนอให้ที ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทกุ
ประเภทและรูปแบบ อายไุมเ่กิน 15 ปี โดยมีจํานวนเงินต้นคงค้างแตล่ะขณะไมเ่กิน 100,000,000,000 บาท หรือเงินสกลุอื นที 
เทียบเทา่ เพื อรองรับการระดมทนุในรูปแบบของหุ้นกู้ ที คาดวา่จะเพิ มขึ Iนในอนาคต  

นอกจากนี I เพื อความคลอ่งตวัในการดําเนินงาน คณะกรรมการธนาคารขอเสนอให้ที ประชมุผู้ ถือหุ้นมอบอํานาจให้
คณะกรรมการธนาคาร รวมถึงบคุคลหรือคณะบคุคลที ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ กําหนดรายละเอียด
ตา่งๆ ที เกี ยวกบัหุ้นกู้  รวมทั Iงดําเนินการตา่งๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเกี ยวเนื องกบัหุ้นกู้ ที จะออกและเสนอขายในแตล่ะคราว 

ทั Iงนี I ข้อมลูเกี ยวกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้และรายละเอียดเกี ยวกบัการมอบอํานาจที เกี ยวข้องกบัการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นหน้า 34-35 
   ประธานฯ สอบถามที ประชมุวา่มผีู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นหรือไม ่
 เมื อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จงึขอให้ที ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี I 

เห็นด้วย   527,949,577 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 91.2142 
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ไมเ่ห็นด้วย 50,823,853 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 8.7808 
งดออกเสยีง 28,527 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0049 

 
มติที&ประชุม   มีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั Iงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุและมีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนนอนมุตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ทกุประเภทและรูปแบบ อายไุมเ่กิน 15 ปี โดยมีจํานวนเงิน
ต้นคงค้างแตล่ะขณะไมเ่กิน 100,000,000,000 บาท หรือเงินสกลุอื นที เทียบเทา่ตามรายละเอียดที เสนอ 
และมอบอํานาจให้คณะกรรมการธนาคาร รวมถงึบคุคลหรือคณะบคุคลที ได้รับมอบอํานาจจาก
คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ กําหนดรายละเอียดตา่งๆ ที เกี ยวกบัหุ้นกู้  รวมทั Iงดําเนินการตา่งๆ อนัจําเป็น
และสมควรอนัเกี ยวเนื องกบัหุ้นกู้ ที จะออกและเสนอขายในแตล่ะคราว 

 
ระเบียบวาระที& 8 พิจารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ&มเติมวตัถุประสงค์ของธนาคาร 
 

ประธานฯ ได้เสนอขอให้ที ประชมุพิจารณาอนมุตักิารแก้ไขเพิ มเตมิวตัถปุระสงค์ของธนาคารจํานวน 1 ข้อ จากเดมิ
จํานวน 37 ข้อ เป็น 38 ข้อ โดยเพิ มการประกอบกิจการที เกี ยวกบัการให้บริการการชําระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ การให้บริการเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์ รวมทั Iงการให้บริการอื นใดผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ อปุกรณ์ และ/ หรือเครือขา่ยอื นใด เพื อขยายขอบเขตการ
ประกอบธุรกิจของธนาคาร 
   ประธานฯ สอบถามที ประชมุวา่มผีู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นหรือไม ่
 เมื อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จงึขอให้ที ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี I 

เห็นด้วย   578,770,030 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9944 
ไมเ่ห็นด้วย 2,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 
งดออกเสยีง 29,327 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0050 

 
มติที&ประชุม   มีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั Iงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุและมีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนนอนมุตักิารแก้ไขเพิ มเติมวตัถปุระสงค์ของธนาคารตามที เสนอ 
 
ระเบียบวาระที& 9 พิจารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ&มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของ

บริษัท 
 

ประธานฯ ได้เสนอขอให้ที ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 3. วตัถปุระสงค์
ของบริษัท เพื อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ มเติมวตัถปุระสงค์ของธนาคารตามที ได้เสนอในระเบียบวาระข้างต้น โดยเพิ มการ
ประกอบกิจการที เกี ยวกบัการให้บริการการชําระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ การให้บริการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ รวมทั Iงการให้บริการอื น
ใดผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ อปุกรณ์ และ/ หรือเครือขา่ยอื นใด รวมถึงให้อํานาจคณะกรรมการธนาคารหรือบคุคลที 
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายในการแก้ไขเพิ มเตมิข้อความหรือถ้อยคาํบางสว่นตามคาํสั งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน 
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ งอาจมีขึ Iนในการยื นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ มเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิของธนาคาร 
   ประธานฯ สอบถามที ประชมุวา่มผีู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นหรือไม ่
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 เมื อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จงึขอให้ที ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี I 

เห็นด้วย   578,760,030 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9927 
ไมเ่ห็นด้วย 2,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 
งดออกเสยีง 39,327 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0067 

 
มติที&ประชุม   มีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั Iงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุและมีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนนอนมุตักิารแก้ไขเพิ มเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท 
รวมถงึให้อํานาจคณะกรรมการธนาคารหรือบคุคลที คณะกรรมการธนาคารมอบหมายในการแก้ไข
เพิ มเติมข้อความหรือถ้อยคําบางสว่นตามคําสั งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ซึ งอาจมขีึ Iนในการยื นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของธนาคาร
ตามที เสนอ  

 
ระเบียบวาระที& 10 พิจารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร 
 
 ประธานฯ แจ้งให้ที ประชมุทราบวา่ที ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 ซึ งประชมุเมื อวนัที  22 เมษายน 2553 มีมติ
อนมุตัิการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที จะซื Iอหุ้นสามญัของธนาคาร (“ใบสาํคญัแสดงสทิธิ”) จํานวน 26,000,000 
หนว่ย เพื อจดัสรรให้แกก่รรมการและ/ หรือพนกังานของธนาคาร และ/ หรือกรรมการและ/ หรือพนกังานของบริษัทยอ่ย (“ESOP 
Warrants”) และออกหุ้นสามญัเพิ มทนุจํานวน 26,000,000 หุ้น เพื อรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ เมื อวนัที  18 
กรกฎาคม 2553 ธนาคารได้จดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิทั Iงสิ Iน 25,890,000 หนว่ย และยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธิจํานวน 
110,000 หนว่ย เนื องจากเป็นการจดัสรรในครั Iงเดยีว และที ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เมื อวนัที  26 เมษายน 2555 ได้
มีมติลดทนุจดทะเบียนของธนาคารโดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที ยงัมิได้นําออกจําหนา่ยจํานวน 110,000 หุ้นเรียบร้อยแล้ว 
 ESOP Warrants มีวนักําหนดการใช้สทิธิครั Iงแรกในวนัที  30 กนัยายน 2554 และวนักําหนดการใช้สทิธิครั Iงสดุท้ายใน
วนัที  30 มิถนุายน 2558 ปัจจบุนัครบกําหนดอายแุล้ว โดยธนาคารมีหุ้นสามญัคงเหลอืจากหุ้นสามญัที ออกเพื อรองรับการใช้สทิธิ 
ESOP Warrants จํานวน 5,447,500 หุ้น 
 นอกจากนี I ที ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เมื อวนัที  26 เมษายน 2555 ได้มมีติอนมุตัิแผนการร่วมกิจการ
ระหวา่งธนาคารและทนุภทัร โดยธนาคารได้ออกหุ้นสามญัเพิ มทนุเพื อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของทนุภทัรเพื อเป็นสิ งตอบแทนให้แก่
ผู้ ถือหุ้นของทนุภทัรที นําหุ้นของทนุภทัรมาแลกเปลี ยนเป็นหุ้นของธนาคารตามคําเสนอซื Iอหลกัทรัพย์ทั Iงหมดของทนุภทัร ปัจจบุนั
ธนาคารมีหุ้นสามญัคงเหลอืจากการแลกเปลี ยนหุ้นกบัหุ้นของทนุภทัรจํานวน 138,659 หุ้น 
 ในการนี I คณะกรรมการธนาคารจงึขอเสนอให้ที ประชมุพิจารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบียนของธนาคารจากทนุจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 8,523,372,680 บาท แบง่ออกเป็น 852,337,268 หุ้น เป็นทนุจดทะเบียนใหมจํ่านวน 8,467,511,090 บาท 
แบง่ออกเป็น 846,751,109 หุ้น มลูคา่ที ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที ยงัมิได้นําออกจําหนา่ยรวม
ทั Iงสิ Iน 5,586,159 หุ้น ซึ งเป็นหุ้นสามญัที เหลอืจากการออกเพื อรองรับการใช้สทิธิ ESOP Warrants จํานวน 5,447,500 หุ้น และ
หุ้นสามญัที เหลอืจากการออกเพื อรองรับการนําหุ้นทนุภทัรมาแลกเปลี ยนเป็นหุ้นของธนาคารจํานวน 138,659 หุ้น 
 อนึ ง การลดทนุจดทะเบียนของธนาคารในครั Iงนี Iไมม่ีผลกระทบตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นของธนาคารแตอ่ยา่งใด 
   ประธานฯ สอบถามที ประชมุวา่มผีู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นหรือไม ่



รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 
วนัจนัทร์ที  25 เมษายน 2559 

22/23

 เมื อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จงึขอให้ที ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี I 

เห็นด้วย   578,708,847 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9834 
ไมเ่ห็นด้วย 61,610 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0106 
งดออกเสยีง 34,327 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0059 

 
มติที&ประชุม   มีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั Iงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุและมีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนนอนมุตักิารลดทนุจดทะเบียนของธนาคารตามที เสนอ 
 
ระเบียบวาระที& 11 พิจารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ&มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 
 

ประธานฯ ได้เสนอขอให้ที ประชมุพิจารณาอนมุตักิารแก้ไขเพิ มเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. ทนุจด
ทะเบียน เพื อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของธนาคารตามที ได้เสนอในระเบียบวาระข้างต้น จากเดิมทนุจดทะเบียน
จํานวน 8,523,372,680 บาท แบง่ออกเป็น 852,337,268 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท โดยแยกออกเป็นหุ้นสามญั 852,337,268 
หุ้น หุ้นบริุมสทิธิ – หุ้น เป็นทนุจดทะเบียนจํานวน 8,467,511,090 บาท แบง่ออกเป็น 846,751,109 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 
โดยแยกออกเป็นหุ้นสามญั 846,751,109 หุ้น หุ้นบริุมสทิธิ – หุ้น รวมถึงให้อํานาจคณะกรรมการธนาคารหรือบคุคลที 
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายในการแก้ไขเพิ มเตมิข้อความหรือถ้อยคาํบางสว่นตามคาํสั งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน 
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ งอาจมีขึ Iนในการยื นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ มเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิของธนาคาร 

ประธานฯ สอบถามที ประชมุวา่มผีู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นหรือไม ่
 เมื อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จงึขอให้ที ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี I 

เห็นด้วย   578,761,857 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9925 
ไมเ่ห็นด้วย 3,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 
งดออกเสยีง 39,327 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0067 

 
มติที&ประชุม   มีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั Iงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุและมีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนนอนมุตักิารแก้ไขเพิ มเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน รวมถึงให้
อํานาจคณะกรรมการธนาคารหรือบคุคลที คณะกรรมการธนาคารมอบหมายในการแก้ไขเพิ มเติมข้อความ
หรือถ้อยคําบางสว่นตามคาํสั งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ซึ งอาจมีขึ Iนในการยื นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของธนาคารตามที เสนอ  

 
ระเบียบวาระที& 12 เรื&องอื&นๆ 
 
 ประธานฯ แจ้งให้ที ประชมุทราบวา่คณะกรรมการธนาคารมิได้มีเรื องอื นใดที จะเสนอให้ที ประชมุพิจารณา 

ประธานฯ ได้เชิญผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื องต่างๆ ที เกี ยวกับการดําเนินกิจการของธนาคาร ซึ งมี
คําถามและคําตอบโดยสรุปดงันี I 
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(1) นางสาวนนัทนา ภวูดากร ผู้ ถือหุ้น สอบถามเกี ยวกบันโยบายของธนาคารในการรับสโมสรของหมูบ้่านแหง่หนึ ง
เป็นหลกัประกนัของสนิเชื อ ซึ งทําให้ผู้อาศยัในหมูบ้่านแหง่นั Iนเกรงวา่จะเสยีสทิธิในการใช้ประโยชน์ หากธนาคารขายสโมสรแหง่
นั Iน 

นายประชา ชํานาญกิจโกศล กรรมการและประธานสายบริหารหนี I ชี Iแจงตอ่ที ประชมุวา่ทรัพย์สนิที ผู้ ถือหุ้นกลา่วถงึ
นา่จะเป็นทรัพย์ที ได้มาจากการซื Iอหนี Iจากองค์การเพื อการปฏิรูปสถาบนัการเงิน (ปรส.) เพื อบริหาร ซึ งหนี Iที ซื Iอมานั Iนจะเป็นหนี I
จํานวนมากของสถาบนัการเงินที ปิดกิจการหลายแหง่ในช่วงนั Iนและมีทรัพย์หลกัประกนัเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกนั ธนาคารไม่
สามารถแยกประเภทของทรัพย์สนิที ซื Iอมาโดยรวมได้ ธนาคารมีสทิธิในทรัพย์สนิดงักลา่วจากการซื Iอหนี Iและไมไ่ด้ดาํเนินการ
เปลี ยนแปลงสทิธิแตอ่ยา่งใด ทรัพย์สนิดงักลา่วมใิชห่ลกัประกนัของสนิเชื อที ธนาคารอนมุตั ิ และในการพิจารณาอนมุตัิสนิเชื อ 
ธนาคารมิได้มีนโยบายรับหลกัประกนัที เป็นทรัพย์สนิสว่นกลาง  

 (2) นายเลศิชยั ลลีายนกลุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเกี ยวกบัผลตอบแทนจากการลงทนุของลกูค้าบคุคลรายใหญ่ของกลุม่
ธุรกิจฯ ในปี 2558 

นายกฤติยา วีรบรุษ กรรมการ อธิบายให้ที ประชมุทราบวา่ลกูค้าบคุคลรายใหญ่ของกลุม่ธุรกิจฯ แตล่ะรายได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทนุที แตกตา่งกนั เนื องจากมีระดบัความเสี ยงที ยอมรับได้ตา่งกนัและลงทนุในสนิทรัพย์ที แตกตา่งกนั
ออกไป โดยหากลกูค้าฝากเงินกบัธนาคารพาณิชย์ก็จะได้รับผลตอบแทนไมส่งู หากลกูค้าลงทนุในกองทนุสว่นบคุคลที บริหาร
จดัการโดย บลจ.ภทัร ก็จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุเฉลี ยประมาณร้อยละ 1 ในปีที ผา่นมา ซึ งดีกวา่ผลตอบแทนจากการ
ลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เฉลี ยโดยรวมที มีผลตดิลบประมาณร้อยละ 14 และหากลกูค้าลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งๆ ผลตอบแทนที 
ได้รับก็จะมีความแตกตา่งกนัออกไป 
 (3) นางวิไล ชินานวุตัวิงศ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเกี ยวกบัการขาย บล.เคเคเทรด 
 ประธานฯ แจ้งให้ที ประชมุทราบวา่ขณะนี Iคณะกรรมการธนาคารยงัมิได้มีการพิจารณาเรื องดงักลา่ว 

เมื อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ มเตมิ  ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที สนบัสนนุกิจการของ
ธนาคารด้วยดมีาโดยตลอด  โดยคณะกรรมการมุง่มั นที จะดาํเนินกิจการของธนาคารให้ดยีิ งขึ Iน และขอบคณุผู้ ถือหุ้นที ได้สละ
เวลามาร่วมประชมุและให้ข้อคิดเห็นตา่งๆ ที เป็นประโยชน์ตอ่ธนาคาร และกลา่วปิดประชมุ   
 
ปิดประชุมเวลา 12.20 น. 
 
 
  ลงชื อ              สพุล  วธันเวคิน                   ประธานที ประชมุ 
                (นายสพุล   วธันเวคิน) 
       ประธานกรรมการ 
 
  ลงชื อ             พรทิพย์  ชูพระคณุ                เลขานกุารบริษัท 
          (นางสาวพรทิพย์  ชพูระคณุ)                                      
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