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 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560  
ธนาคารเกียรตนิาคนิ จาํกัด (มหาชน) 

…………………………………………………………. 
 ประชุมเมื!อวนัที! 24 เมษายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพ เลขที! 494 ถนน 
ราชดําริ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) กําหนดวนักําหนดรายชื!อผู้ ถือหุ้นที!มีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2560 (Record Date) ในวนัที! 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื!อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั Pงที!ได้มีการแก้ไขเพิ!มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที! 13 
มีนาคม 2560  
 ธนาคารมีทนุจดทะเบียนจํานวน 8,467,511,090 บาท เป็นหุ้นสามญัจํานวน 846,751,109 หุ้น มลูค่าที!ตราไว้หุ้นละ 10 
บาท และมีทนุจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 8,467,511,090 บาท 
 
รายนามกรรมการธนาคารที'เข้าร่วมประชุม  

1. นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี!ยง 
2. รศ.มานพ      พงศทตั           กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการ

ตรวจสอบ 
3.  นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักิจการ 
     กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
4. นายบรรยง  พงษ์พานิช     กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี!ยง 
5. นายพงษ์เทพ  ผลอนนัต์       กรรมการอิสระ 
6. นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์  กรรมการอิสระ   
7. นายสรุพล กลุศิริ  กรรมการ   
8. นายธานินทร์   จิระสนุทร    กรรมการและกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และกํากบักจิการ 
9. นายสวุิทย์ มาไพศาลสิน  กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน    
10. น.ส.ฐิตินนัท์ วธันเวคิน   กรรมการและกรรมการบริหาร   
11. นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี!ยง ประธานเจ้าหน้าที!บริหาร

และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 
รายนามกรรมการธนาคารที'ไม่ได้เข้าร่วมประชุม  

1. นางดยันา   บนุนาค กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (ตดิภารกิจฉกุเฉิน) 
 
รายนามผู้บริหารระดับสูงของธนาคารที'เข้าร่วมประชุม 

1. นายประชา ชํานาญกิจโกศล กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายบริหารหนี P  
2. นายชวลิต  จินดาวณิค รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายการเงินและงบประมาณ 
3. นางภทัรพร มิลินทสตู กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที!กํากบัดแูล

กิจการ 
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4. ดร.อนุชิต    อนชุิตานกุลู กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายพฒันาระบบงาน 
ช่องทางขายและผลติภณัฑ์ 

5. นายศราวุธ  จารุจินดา  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายสินเชื!อธรุกิจ 
6. นายปรีชา เตชรุ่งชยักลุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายตลาดการเงิน 
7. ดร.พบพนิต ภมุราพนัธ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายบริหารความเสี!ยง 
8. นายมานิตย์ วรรณวานิช รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายเครือข่ายการขายและบริการ 
9. นายวรกฤต จารุวงศ์ภคั   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายปฏิบตัิการ 
10. นายพรรษฤทธิ_ ตระการกิจวิชิต รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายวเิคราะห์และตรวจสอบเครดิต 
11. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายสินเชื!อบรรษทั 
12. นายฉตัรชยั ดษุฎีโหนด รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. น.ส.นิลาวรรณ ตรีกิจจํารูญ ผู้ อํานวยการอาวโุส หวัหน้าฝ่ายบญัชี สายการเงินและงบประมาณ  

 
รายนามผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกัด ที'เข้าร่วมประชุม 

1. นางอณุากร พฤฒิธาดา 
 
เริ'มประชุมเวลา 10.00 น. 

นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการ ทําหน้าที!ประธานที!ประชุม (“ประธานฯ”) แจ้งให้ที!ประชมุทราบว่ามีผู้ ถือหุ้น    
มาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 334 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 58,643,105 หุ้น และมอบฉนัทะให้ผู้ อื!นมาประชุมแทนจํานวน 
907 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 418,645,617 หุ้น รวมเป็นจํานวนผู้มาประชุมทั Pงสิ Pน 1,241 ราย นบัจํานวนหุ้นรวมกนัได้ 477,288,722 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.3671 ของหุ้นที!จําหน่ายได้แล้วทั Pงหมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของธนาคาร จงึกล่าวเปิดการ
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 

ต่อจากนั Pนประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและขอบคณุผู้ ถือหุ้นที!มาร่วมประชมุ  
 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี Pแจงให้ที!ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบ
วาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้ นซึ!งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื!อให้ผู้ ถือหุ้นที!เข้าร่วมประชุมทราบ        
โดยทั!วกนัดงันี P 

• ผู้ ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจํานวนหุ้นที!ถืออยู่ โดยนบั 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง ผู้ ถือหุ้น 1 ราย 
สามารถออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้เพียงทางใดทางหนึ!งเท่านั Pน โดยไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นเพื!อแยกลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที!แต่งตั Pงให้คัสโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น หากการออกเสียงมิได้เป็นไปตามที!กล่าวมาข้างต้น ธนาคารจะถือว่าการออกเสียงนั Pนเสีย
ไปและจะนับเป็นบตัรเสียทั Pงหมด ในกรณีที!ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื!องใด ผู้ ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื!องนั Pน
มิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั Pงกรรมการ 

• การออกเสียงลงมตใิดๆ ในที!ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ!งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ระเบียบวาระที! 5 พิจารณาอนมุตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ!งจะถือมติ
อนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั Pงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ!งมาประชมุ  

• การนบัคะแนนเสียงในการลงมติในที!ประชุมผู้ ถือหุ้น  
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 สําหรับผู้ถือหุ้นที!มาประชุมด้วยตนเอง ประธานฯ จะถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที!จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ลงชื!อกํากบัแล้วยกมือเพื!อแสดงตวัให้เจ้าหน้าที!ไปรับบตัรลงคะแนนเพื!อนํามาตรวจนบัคะแนนเสียง
ต่อไป สําหรับผู้ ถือหุ้นที!ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ผู้ ถือหุ้นยงัไม่ต้องส่งบตัรลงคะแนนในระหว่างระเบียบวาระนั Pนๆ ธนาคาร
จะนําคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสียหกัออกจากจํานวนเสียงทั Pงหมดที!เข้าร่วมประชุม โดยถือว่าคะแนนเสียง
ส่วนที!เหลือเป็นคะแนนเสียงที!ลงมติเห็นด้วยตามที!เสนอในระเบียบวาระนั Pนๆ 
 สําหรับผู้ ถือหุ้นที!มอบฉันทะให้ผู้ อื!นมาประชุมแทน กรณีที!ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์มาล่วงหน้า 
ธนาคารได้นําคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นบนัทึกรวมในคะแนนเสียงเพื!อการลง
มติตามระเบียบวาระไว้แล้ว แต่ถ้าผู้ ถือหุ้ นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนได้ตามที!เห็นสมควร หากประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนน ลงชื!อกํากบัแล้วยกมือแสดงตวัเพื!อให้เจ้าหน้าที!ไปรับบตัรลงคะแนนเพื!อนํามาตรวจนบัคะแนนเสียงต่อไป โดยปฏิบตัิ
เช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นที!มาประชมุด้วยตนเอง  
 หลงัเสร็จสิ Pนการประชมุ ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบตัรลงคะแนนทั Pงหมดให้แก่เจ้าหน้าที!ของธนาคาร 

ในปีนี Pธนาคารได้ใช้บริการระบบการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด และนํา
ระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและประมวลผลการนับคะแนนเสียงเช่นเดียวกับปีที!ผ่านมา นอกจากนี P ธนาคารได้
มอบหมายให้บริษัท สํานักกฎหมาย แคปปิตอล จํากัด ทําหน้าที!ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมายและข้อบงัคบัของธนาคาร 
  ต่อจากนั Pนประธานฯ ได้เชิญตวัแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่านร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียงในที!ประชมุ และ
ขอให้นั!งรวมกบัเจ้าหน้าที!ของธนาคารที!ทําหน้าที!นบัคะแนนเสียง และนายธีร์ธวชั ฮาวรังสี เจ้าหน้าที!ของบริษัท สํานกักฎหมาย 
แคปปิตอล จํากดั ที!ทําหน้าที!ตรวจสอบความถกูต้องของคะแนน โดย น.ส.ดาราณี ศรีเมฆ และ น.ส.ธิษณา ปิยะนิโรทยั ผู้ ถือหุ้น 
ได้อาสาเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียงในที!ประชมุ 
 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที!ประชุมทราบว่าธนาคารได้จดัส่งรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึ!งประชุมเมื!อ
วนัที! 25 เมษายน 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเพื!อพิจารณาแล้วเมื!อวนัที! 13 พฤษภาคม 2559 เนื!องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดคดัค้านหรือ
ขอให้มีการแก้ไขรายงานการประชุมดงักล่าวภายในระยะเวลาที!กําหนดไว้ จึงถือได้ว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2559 ได้รับการรับรองจากผู้ ถือหุ้นเป็นที!เรียบร้อยแล้ว และธนาคารได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ
ธนาคาร ดงันั Pนในการประชมุครั Pงนี Pจงึไม่มีระเบียบวาระเพื!อพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักล่าวอีก 
 ธนาคารได้ประกาศบนเว็บไซต์ของธนาคารเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื!อบุคคลที!เห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื!อเข้ารับ
การเลือกตั Pงเป็นกรรมการ รวมทั Pงเสนอระเบียบวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื!อกรรมการหรือระเบียบวาระการ
ประชุมเข้ามายงัธนาคาร 
 ประธานฯ ได้เสนอขอให้ที!ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที!ได้บอกกล่าวไว้ในหนงัสือเชิญประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ดงัต่อไปนี P  
 
ระเบียบวาระที'  1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี'ยวกับผลการดาํเนินงานของธนาคารสําหรับรอบปี 2559  

ที'ผ่านมา 
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 ประธานฯ แจ้งต่อที!ประชุมว่าข้อบงัคับของธนาคาร ข้อ 36 (1) กําหนดให้ที!ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีพิจารณา
รายงานของคณะกรรมการเกี!ยวกับกิจการที!ธนาคารได้ดําเนินการไปในระยะรอบปีที!ผ่านมา จึงเสนอขอให้ที!ประชุมรับทราบ
รายงานของคณะกรรมการเกี!ยวกับผลการดําเนินงานของธนาคารสําหรับรอบปี 2559 ตามรายละเอียดที!ปรากฏในรายงาน
ประจําปี 2559 ซึ!งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั Pงนี Pแล้ว และขอให้นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร และนายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที!บริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่  
นําเสนอรายงานภาพรวมเศรษฐกิจและผลการดําเนินงานของธนาคารสําหรับรอบปี 2559 ให้ที!ประชุมทราบ    

นายบรรยง พงษ์พานิช อธิบายให้ที!ประชุมทราบถึงภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2559 ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสไลด์ที!
ฉายในที!ประชุม ซึ!งสรุปได้ว่าเศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 3.2 ต่อปี เพิ!มขึ Pนจากปี 2558 ที!ขยายตวัร้อยละ 2.8 ต่อปี ถือว่าเป็น
อตัราการขยายตัวที!ค่อนข้างตํ!าสําหรับประเทศที!กําลังพฒันา โดยการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2559 มีปัจจยัสนบัสนุน
หลกัจากภาคการท่องเที!ยว การลงทนุภาครัฐ และการทยอยฟืPนตวัของภาคการเกษตรและภาคการส่งออก  

สําหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในอตุสาหกรรมโดยรวมในปี 2559 สินเชื!อโดยรวมมีการขยายตวัในระดบัตํ!า ซึ!งเป็นผลมา
จากการลงทนุภาคเอกชนที!ยงัมีน้อย ในขณะที!หนี Pสินภาคครัวเรือนยงัอยู่ในระดบัที!ค่อนข้างสูง คุณภาพสินเชื!อยงัคงด้อยลงอย่าง
ต่อเนื!อง ตลาดรถยนต์มียอดขายรถยนต์ใหม่ในปี 2559 เท่ากบั 768,788 คนั หดตวัร้อยละ 3.9 จากปี 2558 อย่างไรก็ดี อตัราการ
หดตวัดงักล่าวลดลงเมื!อเปรียบเทียบกบัปี 2558 ที!หดตวัร้อยละ 9.3 อนัเป็นผลมาจากโครงการรถยนต์คนัแรกของรัฐบาลชุดก่อน 

สําหรับตลาดทุน มูลค่าการซื Pอขายหลกัทรัพย์เฉลี!ยต่อวนัในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 
และตลาดหลกัทรัพย์เอม็ เอ ไอ (“ตลาดเอ็ม เอ ไอ”) ในปี 2559 รวมเท่ากบั 52,526 ล้านบาท เพิ!มขึ Pนร้อยละ 18.6 จาก 44,302 
ล้านบาทในปี 2558  

สําหรับภาพรวมผลการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (“กลุ่มธุรกิจฯ”) ในปี 2559 ถึงแม้การ
ขยายตัวทางด้านสินทรัพย์จะดําเนินการได้อย่างยากลําบาก แต่กลุ่มธุรกิจฯ ก็มีการพฒันาในหลายๆ ด้าน อาทิ การปรับปรุง
ระบบการดําเนินงาน และการปรับปรุงต้นทุน ทั Pงต้นทุนทางการเงินและต้นทุนด้านอื!นๆ จนเป็นผลให้กลุ่มธุรกิจฯ มีผล
ประกอบการที!ดีในปี 2559 กล่าวคือ มีผลประกอบการที!สูงที!สุดเป็นประวัติการณ์ (เปรียบเทียบทั Pงก่อนการร่วมกิจการและ
ภายหลงัการร่วมกิจการเมื!อกว่า 4 ปีที!ผ่านมา) โดยธนาคารและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิ (ไม่รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย) เท่ากบั 
5,547 ล้านบาท เพิ!มขึ Pนร้อยละ 67.2 จากปี 2558 และมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) สูงกว่าร้อยละ 14.0 เป็น
ครั Pงแรก 

ถงึแม้สินเชื!อโดยรวมของธนาคารจะหดตวัเล็กน้อยที!ร้อยละ 0.8 จาก ณ สิ Pนปี 2558 แต่สดัส่วนสินเชื!อด้อยคณุภาพ 
(Non-performing Loan/ NPL) ต่อสินเชื!อโดยรวม ณ สิ Pนปี 2559 ปรับตวัดีขึ Pนมาอยู่ที!ร้อยละ 5.6 ลดลงจากร้อยละ 5.8 ณ สิ Pนปี 
2558 โดยธนาคารมีอตัราส่วนเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี!ยงในระดบัที!สงู กล่าวคือ อยู่ที!ร้อยละ 18.53 ณ สิ Pนปี 2559 และใน
จํานวนนี Pเป็นเงนิกองทนุชั Pนที! 1 ร้อยละ 15.01 ซึ!งสงูกว่าเกณฑ์ที!หน่วยงานกํากบัดูแลกําหนดค่อนข้างมาก 

นอกจากนั Pน ธนาคารยงัมีพฒันาการในด้านต่างๆ อีก เช่น การยกระดบัสาขาที!สําคญัเชิงกลยุทธ์ให้เป็น Financial Hub 
เพื!อให้คําปรึกษาด้านการเงินและการลงทนุอย่างครบวงจร การขยายช่องทางการขายผ่านสายช่องทางการตลาดและพฒันาฐาน
ลกูค้า (Alternative Distribution Channel/ ADC) โดยจดัตั Pงทีมผู้แทนการตลาดและดําเนินการขยายตลาดสําหรับผลิตภณัฑ์
สินเชื!อรายย่อยอย่างเต็มรูปแบบในปี 2559 ซึ!งจะส่งผลให้สินเชื!อของธนาคารขยายตวัได้ในปีนี Pและปีต่อๆ ไป 

ในส่วนของการปรับโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจฯ กลุ่มธุรกิจฯ ได้ขายหุ้นทั Pงหมดในบริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จํากัด 
(“เคเคเทรด”) ให้กบับริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า เอเชียไฟแนนซ์เชียล เซอร์วิสเซส จํากดั ภายใต้แผนธุรกิจที!มุ่งเน้นการให้บริการ
ทางด้าน Wealth Management  
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นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ แจ้งให้ที!ประชุมทราบถึงผลการดําเนินงานของแต่ละธุรกิจในปี 2559 ว่าสําหรับธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ สินเชื!อเช่าซื Pอรถยนต์ซึ!งเป็นสินเชื!อที!มีสดัส่วนที!สูงของธนาคารและมีภาวะหดตวัมาโดยตลอดหลายปีที!ผ่านมา 
มีการหดตวัร้อยละ 2.7 ในปี 2559 หดตวัในอตัราที!น้อยกว่าปีก่อนซึ!งหดตวัร้อยละ 6.4 เนื!องจากธนาคารสามารถขยายสินเชื!อเช่า
ซื Pอรถยนต์ใช้แล้วได้ดีขึ Pนมากจากปีก่อน ทําให้อตัราส่วนของสินเชื!อเช่าซื Pอรถยนต์คงค้างของรถยนต์ใหม่ต่อรถยนต์ใช้แล้ว ณ สิ Pน
ปี 2559 เท่ากบั 48:52 โดยอตัราส่วนของสินเชื!อเช่าซื Pอรถยนต์ใช้แล้วเพิ!มสูงขึ Pนมากกว่าอตัราส่วนของสินเชื!อเช่าซื Pอรถยนต์ใหม่  
ทั Pงนี P ข้อดีของสินเชื!อเช่าซื Pอรถยนต์ใช้แล้ว คือ มีอตัราผลตอบแทนที!สูง แต่ต้องระมดัระวงัในเรื!องคุณภาพสินเชื!อที!ต้องพยายาม
ควบคุมให้อยู่ในระดับที!เหมาะสม ซึ!งผลจากมาตรการและการพัฒนากระบวนการภายในที!ธนาคารได้ดําเนินการมาอย่าง
ต่อเนื!องทําให้อตัราส่วน NPL ของสินเชื!อเช่าซื Pอรถยนต์ ณ สิ Pนปี 2559 เท่ากบัร้อยละ 1.9 ปรับตัวดีขึ Pนจากร้อยละ 2.4 ณ สิ Pนปี 
2558  

ปัจจบุนัธนาคารมีสินเชื!อเพื!อการอปุโภคบริโภค (Consumer Loan) ประเภทอื!นๆ นอกเหนือจากสนิเชื!อเช่าซื Pอรถยนต์ ที!
เติบโตดีมาก ทั Pงสินเชื!อบคุคล สินเชื!อเพื!อที!อยู่อาศยั และสินเชื!อเพื!อผู้ประกอบการรายย่อยขนาดเล็ก ในอดีตสินเชื!อเช่าซื Pอรถยนต์
เป็นสินเชื!อเพื!อการอปุโภคบริโภคเกือบทั Pงหมดของธนาคาร ซึ!งหากธนาคารพึ!งพิงรายได้จากสินเชื!อเช่าซื Pอรถยนต์เป็นหลกัเช่นใน
อดีต อตัราการหดตวัของสินเชื!อโดยรวมของธนาคารจะสงูกว่านี P 

สินเชื!อธุรกิจของธนาคารซึ!งดําเนินการมาอย่างต่อเนื!องหดตวัอย่างมากที!ร้อยละ 10.6 จาก ณ สิ Pนปี 2558 เนื!องจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และมาตรการภาครัฐในการลดค่าธรรมเนียมที!
เกี!ยวข้องกบัธุรกรรมด้านอสงัหาริมทรัพย์ซึ!งสิ Pนสดุในเดือนเมษายน 2559 ส่งผลให้มียอดชําระคืนเงินกู้ก่อนกําหนด อย่างไรก็ดี 
สินเชื!อด้อยคณุภาพของสินเชื!อธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ปรับตวัดีขึ Pน โดยปริมาณ NPL ของสินเชื!อธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ลดลงอย่าง
ต่อเนื!องตั Pงแต่ไตรมาสที! 2/2559 เป็นต้นมา แต่เนื!องจากการหดตวัของสินเชื!อธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในอตัราที!สงูในปี 2559 ทําให้
อตัราส่วน NPL ของสินเชื!อธรุกิจ ณ สิ Pนปี 2559 เพิ!มขึ Pนจาก ณ สิ Pนปี 2558  

สินเชื!อบรรษัทซึ!งเป็นสินเชื!อที!ให้กบับริษัทชั Pนนําในตลาดหลกัทรัพย์ฯ มียอดอนมุตัสิินเชื!อใหม่ระหว่างปี 2559 อยูใ่น
ระดบัที!น่าพอใจ แต่เนื!องจากลกูค้าบรรษัทมีความน่าเชื!อถือและสามารถจดัหาเงินทนุในรูปแบบอื!น เช่น การออกหุ้นกู้  ทําให้มี
ยอดการชําระคืนสงู เป็นผลให้ยอดสินเชื!อคงค้างของสินเชื!อบรรษทั ณ สิ Pนปี 2559 มีจํานวนเท่ากบั 6,882 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
21.6 จาก ณ สิ Pนปี 2558 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ธนาคารจะมีรายได้ดอกเบี Pยจากสินเชื!อบรรษัทในระยะสั Pน แต่สินเชื!อบรรษัท
ดงักล่าวก็นําไปสู่รายได้จากการให้บริการด้านอื!นๆ ของกลุ่มธุรกิจฯ  

ธุรกิจตลาดการเงินซึ!งดําเนินการโดยสายตลาดการเงนิที!ก่อตั Pงขึ Pนภายหลงัการร่วมกิจการและเป็นหน่วยงานหลกั
หน่วยงานหนึ!งที!ดําเนินงานร่วมกบัสายสินเชื!อบรรษัทในการให้บริการแก่ลกูค้าก็มีความคืบหน้าอยา่งต่อเนื!องโดยลําดบั โดยมี
การให้บริการแก่ลกูค้าในธรุกรรมเพื!อป้องกนัความเสี!ยง และการให้บริการเกี!ยวกบัอตัราแลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น  

สินเชื!อ Lombard ซึ!งเป็นสินเชื!อหมนุเวียนอเนกประสงค์ที!ธนาคารให้แก่ลกูค้าบคุคลรายใหญ่ของกลุ่มธุรกิจฯ โดยมี
สินทรัพย์ทางการเงินของลกูค้าเป็นหลกัประกนั ในปีที!ผ่านมามีการขยายตวัในอตัราที!สงู กล่าวคือ ขยายตวัร้อยละ 208.2 
ปัจจบุนัมียอดสินเชื!อ Lombard ที!อนมุตัิประมาณ 13,000 ล้านบาท และมียอดคงค้างประมาณ 4,000 ล้านบาท  

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ซึ!งประกอบด้วยการปรับโครงสร้างหนี Pและการขายทรัพย์สินรอการขายยงัคงสามารถสร้างผลกําไร
ให้แก่กลุ่มธรุกิจฯ อย่างมีสาระสําคญั โดยในปี 2559 ธนาคารมียอดขายทรัพย์สินรอการขายจํานวน 2,633 ล้านบาท และมีกําไร
จากการขายทรัพย์สินรอการขายจํานวน 1,189 ล้านบาท 
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ด้วยหลกัความระมดัระวงัในการดําเนินธุรกิจ ในปี 2559 ธนาคารมีการตั Pงสํารองทั!วไปเพิ!มเติมจํานวน 1,650 ล้านบาท 
ทําให้ ณ สิ Pนปี 2559 ธนาคารมีอตัราส่วนเงินสํารองต่อสินเชื!อด้อยคุณภาพเท่ากบัร้อยละ 110.1 เพิ!มขึ Pนจากร้อยละ 91.9 ณ สิ Pนปี 
2558 และมีอตัราส่วนเงินสํารองต่อสํารองตามเกณฑ์เท่ากบัร้อยละ 187.8 เพิ!มขึ Pนจากร้อยละ 160.1 ณ สิ Pนปี 2558  

ต้นทุนทางการเงินก็เป็นอีกปัจจัยหนึ!งที!ทําให้ผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจฯ ดีขึ Pน โดยธนาคารมีต้นทุนทางการเงิน
ลดลงอย่างต่อเนื!อง ต้นทนุทางการเงนิของธนาคารในปี 2559 เท่ากบัร้อยละ 2.5 ลดลงจากร้อยละ 3.0 ในปี 2558   

สําหรับธุรกิจตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) (“บล.ภทัร”) มีส่วนแบง่การตลาดในการเป็นนายหน้าซื Pอ
ขายหลกัทรัพย์ (ไม่รวมบญัชีซื Pอขายหลกัทรัพย์ของบริษัท) ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาดเอม็ เอ ไอ เท่ากบัร้อยละ 4.81 เพิ!มขึ Pน
จากร้อยละ 4.69 ในปี 2558 คิดเป็นอนัดบัที! 4 จากจํานวนบริษทัหลกัทรัพย์ทั Pงหมด 36 แห่ง  

ธุรกิจที!ปรึกษาการลงทนุส่วนบคุคล (Private Wealth Management) ซึ!งเป็นธรุกิจที!กลุ่มธุรกิจฯ ให้ความสําคญัมาโดย
ตลอด มีการเติบโตอย่างต่อเนื!อง โดย ณ สิ Pนปี 2559 บล.ภทัร มีสินทรัพย์ของลกูค้าบคุคลรายใหญ่ภายใต้การให้คําแนะนําการ
ลงทนุมลูค่าประมาณ 379,000 ล้านบาท เพิ!มขึ Pนร้อยละ 22 จาก ณ สิ Pนปี 2558  

สําหรับธุรกิจจดัการลงทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จํากดั (“บลจ.ภทัร”) ซึ!งให้บริการจดัการลงทนุใน
กองทุนรวมและกองทนุส่วนบคุคล มีรายได้จากธุรกิจจดัการกองทนุในปี 2559 จํานวน 331 ล้านบาท เพิ!มขึ Pนร้อยละ 29.5 จากปี 
2558 โดย ณ สิ Pนปี 2559 บลจ.ภทัร มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจดัการของกองทนุรวมเพิ!มขึ Pนร้อยละ 21.8 เป็นจํานวน 42,999 
ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบง่การตลาดร้อยละ 0.92 และมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจดัการของกองทนุส่วนบคุคลจํานวน 9,751 
ล้านบาท  

บล.ภทัร มีรายได้จากธุรกิจวานิชธนกิจในปี 2559 จํานวนไม่สงูนกั กล่าวคือ มีรายได้จํานวน 171 ล้านบาท เนื!องจาก
ธุรกรรมขนาดใหญ่บางรายการมีความล่าช้า อย่างไรก็ดี ในระหว่างปี 2559 บล.ภทัร ได้รับการแตง่ตั Pงให้เป็นที!ปรึกษาทางการเงิน
ให้กบับริษัทชั Pนนําหลายบริษัท อาทิ บริษัท บิวตี P คอมมนิูตี P จํากดั (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) เป็นต้น  

สําหรับธุรกิจการลงทนุในปี 2559 กลุ่มธุรกิจฯ มีกําไรเบด็เสร็จจากการลงทนุในหลายกลยทุธ์รวมจํานวน 1,149 ล้าน
บาท เพิ!มขึ Pนจากกําไรเบ็ดเสร็จจากการลงทนุรวมในปี 2558 ซึ!งมีจํานวน 1,056 ล้านบาท  

โดยสรุป ถงึแม้ว่าเศรษฐกิจไทยโดยรวมจะไม่เอื Pออํานวยนกั แต่จากความพยายามปรับเปลี!ยนและพฒันาองค์กรอย่าง
ต่อเนื!องในหลายด้านในชว่ง 2-3 ปีที!ผ่านมา ทําให้กลุ่มธุรกิจฯ มีพฒันาการเป็นที!น่าพอใจและมีผลประกอบการที!ดีในปี 2559 
กล่าวคือ มีผลประกอบการที!สงูที!สดุเป็นประวตัิการณ์ (เปรียบเทียบทั Pงก่อนการร่วมกิจการและภายหลงัการร่วมกิจการเมื!อกว่า 4 
ปีที!ผ่านมา) โดยมีกําไรสทุธิ (ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) ในปี 2559 เท่ากบั 5,547 ล้านบาท เพิ!มขึ Pนร้อยละ 67.2 จากกําไร
สทุธิในปี 2558 ซึ!งมีจํานวน 3,317 ล้านบาท โดยเป็นกําไรสทุธิของธุรกิจตลาดทนุจํานวน 1,086 ล้านบาท และมีกําไรเบด็เสร็จ 
(ไม่รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย) เท่ากบั 5,756 ล้านบาท เพิ!มขึ Pนร้อยละ 84.6 จากกําไรเบด็เสร็จจํานวน 3,119 ล้านบาทในปี 
2558 โดยในจํานวนนี Pเป็นกําไรเบด็เสร็จของธุรกิจตลาดทนุจํานวน 1,075 ล้านบาท  

รายได้สทุธิในปี 2559 ของกลุม่ธุรกิจฯ จํานวน 17,345 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจธนาคารพาณิชย์จํานวน 
13,959 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจตลาดทนุจํานวน 3,386 ล้านบาท สดัสว่นรายได้จากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ต่อรายได้จาก
ธุรกิจตลาดทนุของกลุ่มธุรกิจฯ ในปี 2559 เท่ากบั 80:20 โดยรายได้จากธุรกิจธนาคารพาณิชย์นั Pนร้อยละ 68 เป็นรายได้ดอกเบี Pย 
ร้อยละ 15 เป็นรายได้จากธุรกิจบริหารหนี P ร้อยละ 7 เป็นรายได้จากบริการประกนัภยัและประกนัชีวติ (Bancassurance) และ
ร้อยละ 10 เป็นรายได้อื!นๆ ในขณะที!รายได้ของธุรกิจตลาดทนุนั Pนร้อยละ 41 เป็นรายได้จากธุรกิจการลงทนุ ร้อยละ 40 เป็น
รายได้จากการเป็นนายหน้าซื Pอขายหลกัทรัพย์ ร้อยละ 9 เป็นรายได้จากธุรกิจจดัการลงทนุ ร้อยละ 5 เป็นรายได้จากธุรกิจวานิช
ธนกิจ และร้อยละ 5 เป็นรายได้อื!นๆ  
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สดัส่วนรายได้ดอกเบี Pยสทุธิต่อรายได้ที!มิใช่ดอกเบี Pยสทุธิในปี 2559 เท่ากบั 60:40 โดยร้อยละ 65 ของรายได้ดอกเบี Pย
สทุธิเป็นรายได้จากสินเชื!อเพื!อการอปุโภคบริโภค ในขณะที!รายได้ที!มิใช่ดอกเบี Pยสทุธิมีการกระจายตวัที!ดีทั Pงจากธุรกิจนายหน้าซื Pอ
ขายหลกัทรัพย์ ธุรกิจการลงทนุ ธุรกิจ Bancassurance ธุรกิจบริหารหนี P และอื!นๆ ซึ!งจะช่วยลดความเสี!ยงจากความผนัผวนของ
รายได้ของกลุ่มธุรกิจฯ ได้อย่างดีในอนาคต  

ถงึแม้สินเชื!อโดยรวมของธนาคารจะไม่ขยายตวัและสินเชื!อเช่าซื Pอรถยนต์ซึ!งเป็นหนึ!งในสินเชื!อหลกัจะหดตวั แต่จากการ
บริหารต้นทนุ ทั Pงต้นทนุทางการเงินและต้นทนุในการบริหารจดัการทั!วๆ ไป และรายได้จากการขายทรัพย์สินรอการขายที!ดี ทําให้
ธนาคารสามารถเพิ!มอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉลี!ย (ROAE) ได้อย่างต่อเนื!อง โดยในปี 2559 อตัราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของเจ้าของเฉลี!ยเท่ากบัร้อยละ 14.2 เพิ!มขึ Pนจากร้อยละ 8.9 ในปี 2558  

ธนาคารเป็นสถาบนัการเงินแห่งแรกๆ ที!ปรับลดจํานวนสาขาลงและลงทุนในการพฒันาช่องทางขายอื!นๆ อย่างจริงจงั 
จํานวนสาขาของธนาคารไม่ได้เพิ!มขึ Pนในช่วง 2-3 ปีที!ผ่านมา โดย ณ สิ Pนปี 2559 ธนาคารมีสาขาทั Pงหมดจํานวน 66 แห่ง ใน
ระหว่างปี 2559 ธนาคารมีการลงทนุเพื!อปรับปรุงรูปแบบและการให้บริการของสาขาที!มีอยู่ในปัจจุบนั รวมถงึยกระดบัสาขาที!
สําคญัเชิงกลยทุธ์ 2 แห่ง ซึ!งได้แก่ ศนูย์การค้าเซน็ทรัลเวิลด์ ชั Pน 4 และทองหล่อ (J Avenue) ให้เป็น Financial Hub และมีแผนที!
จะเปิด Financial Hub เพิ!มเติมเป็นแห่งที! 3 ที!เยาวราชในช่วงต้นปีหน้า  

นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ ได้อธิบายให้ที!ประชมุทราบถงึข้อมลูทางการเงินที!สําคญัของกลุ่มธุรกิจฯ ในปี 2559 
เปรียบเทียบกบัปี 2558 ตามการวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) ว่าในปี 2559 กลุ่มธุรกิจฯ มีรายได้ดอกเบี Pย
เพิ!มขึ Pนร้อยละ 0.6 มีค่าใช้จ่ายดอกเบี Pยลดลงร้อยละ 16.7 มีรายได้ดอกเบี Pยสทุธิเพิ!มขึ Pนร้อยละ 10.4 มีรายได้ค่าธรรมเนียมสทุธิ
เพิ!มขึ Pนร้อยละ 6.8 มีรายได้จากการดําเนินงานรวมเพิ!มขึ Pนร้อยละ 7.3 และมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานลดลงร้อยละ 6.0 ทําให้
กลุ่มธุรกิจฯ มีกําไรสทุธิ (ไม่รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย) เพิ!มขึ Pนร้อยละ 67.2 และมีกําไรเบด็เสร็จ (ไม่รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วน
น้อย) เพิ!มขึ Pนร้อยละ 84.6 โดย ณ สิ Pนปี 2559 ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีพนกังานจํานวน 4,120 คน ลดลงร้อยละ 0.2 
จาก ณ สิ Pนปี 2558   

สําหรับงบแสดงฐานะการเงินเมื!อเปรียบเทียบข้อมลู ณ สิ Pนปี 2558 และ 2559 พบว่ากลุ่มธุรกิจฯ มีสินทรัพย์รวมลดลง
ร้อยละ 1.0 เงนิให้สินเชื!อลดลงร้อยละ 0.9 หนี Pสินรวมลดลงร้อยละ 2.4 เงินฝากเพิ!มขึ Pนร้อยละ 5.4 ตราสารหนี Pที!ออกและเงินกู้ ยืม
ลดลงร้อยละ 8.2 และส่วนของบริษัทใหญ่-ธนาคาร เพิ!มขึ Pนร้อยละ 6.2 

จากนั Pนนายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ ได้นําเสนอภาพรวมแนวทางการดําเนินธรุกิจของกลุ่มธุรกิจฯ ในปี 2560 ให้ที!
ประชุมทราบ โดยอธิบายว่าในปี 2560 กลุม่ธุรกิจฯ มุ่งเน้นการดําเนินงานอย่างต่อเนื!องในเรื!องต่างๆ ดงันี P 

1. การดําเนินงานร่วมกนัทั Pงในส่วนธรุกิจธนาคารพาณิชย์และธรุกิจตลาดทนุ โดยคํานงึถึงความเชื!อมต่อในการ
ให้บริการและการสร้างประโยชน์ร่วมกนั เพื!อขยายการทําธุรกิจและบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์หลกั 3 ด้านซึ!ง
ในแตล่ะด้านมีสถานะและต้องใช้กลยทุธ์ในการดําเนินการที!แตกตา่งกนั ดงันี P 
1.1 ธุรกิจที!เกี!ยวกบัการอํานวยสินเชื!อ (Credit House) – มุ่งเน้นการให้บริการด้านสินเชื!อที!อาศยัการวิเคราะห์

ข้อมลู กระบวนการทํางานที!รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน การบริหารความเสี!ยงที!ดี และการ
พฒันาช่องทางการขายเพื!อให้เข้าถงึกลุ่มลูกค้าได้อย่างเหมาะสม โดยปัจจบุนัสายช่องทางการตลาดและ
พฒันาฐานลกูค้าซึ!งเริ!มดําเนินงานเมื!อต้นปี 2559 มีผู้แทนการตลาดสําหรับผลิตภณัฑ์สินเชื!อรายย่อย
ประมาณ 600 คน ที!ทํางานร่วมกบัเจ้าหน้าที!ของสาขาและเจ้าหน้าที!การตลาดสินเชื!อเช่าซื Pอรถยนต์เพื!อ
ช่วยกนัขยายสินเชื!อรายย่อย ขณะนี Pสายช่องทางการตลาดและพฒันาฐานลกูค้ามียอดสินเชื!อรายย่อยคง



 

รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 
วนัจนัทร์ที! 24 เมษายน 2560 

8/22

ค้างประมาณ 7,000 ล้านบาท ดงันั Pนเมื!อรวมกบัยอดสินเชื!อเช่าซื Pอรถยนต์ ธนาคารมียอดสินเชื!อรายย่อยคง
ค้างทั Pงสิ Pนประมาณ 120,000 ล้านบาท  

1.2 ธุรกิจการให้บริการแก่ลกูค้าบคุคลรายใหญ่ (Private Banking) – มุ่งเน้นการต่อยอดธุรกิจที! บล.ภทัร มี
ประสบการณ์มายาวนานและเชื!อว่ามีความสามารถในการแข่งขนัได้ดี เพื!อเพิ!มรายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการและสินทรัพย์ภายใต้การให้คําแนะนําการลงทนุ โดยอาศยัความร่วมมือในเรื!องการใช้ประโยชน์จาก
ฐานลกูค้าและช่องทางสาขาของธนาคาร และในเรื!องความเชี!ยวชาญด้านการให้บริการเป็นที!ปรึกษาด้าน
การลงทนุของธุรกิจตลาดทนุ ทั Pงนี P ก่อนการร่วมกิจการ บล.ภทัร มีสินทรัพย์ของลกูค้าบุคคลรายใหญ่ภายใต้
การให้คําแนะนําการลงทนุมลูค่าประมาณ 200,000 ล้านบาท สนิทรัพย์ดังกล่าวได้เพิ!มขึ Pนมาอย่างต่อเนื!อง
จนถงึปัจจบุนัมีมลูค่าเกือบ 400,000 ล้านบาท (ไมร่วมเงินฝากของลกูค้าธนาคาร) ซึ!งในสินทรัพย์จํานวนนี P 
มีสินทรัพย์ประมาณ 70,000 ล้านบาทที!เป็นสินทรัพย์ของลกูค้าที!ธนาคารได้แนะนําให้ไปใช้บริการของ บล.
ภทัร 

1.3 ธุรกิจ Investment Banking/ Wholesale Banking – มุ่งรักษาความเป็นผู้นําในธุรกิจวานิชธนกิจและธุรกิจ
นายหน้าซื Pอขายหลกัทรัพย์ให้แกล่กูค้าสถาบนั เพิ!มความร่วมมือกนัระหว่างหน่วยงานภายใต้ธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์และธุรกิจตลาดทนุเพื!อให้สามารถให้บริการและนําเสนอผลติภณัฑ์ทางการเงนิได้อย่างครอบคลมุ
มากยิ!งขึ Pน และขยายการลงทนุของกลุ่มธุรกิจฯ ไปยงัต่างประเทศ ทั Pงประเทศเวียดนาม อนิโดนีเซีย และ 
ฟิลิปปินส์ 

2. พฒันาผลติภณัฑ์ ช่องทางการขายและบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื!อง 
 จากนั Pนนายบรรยง พงษ์พานิช ได้แจ้งให้ที!ประชุมทราบเกี!ยวกับการดําเนินการต่อต้านคอร์รัปชั!นและการให้สินบนว่า
กลุ่มธุรกิจฯ ยืนยนัการมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั!นในการต่อต้านคอร์รัปชั!นในทุกรูปแบบ โดยธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ตลาดทุนทั Pงหมดได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption/ CAC) และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริตเป็นที!เรียบร้อยแล้ว ธนาคารได้ให้การสนบัสนนุด้านบคุลากรและงบประมาณแก่องค์กรต่างๆ 
ที!ดําเนินงานเกี!ยวกบัการต่อต้านคอร์รัปชั!น อีกทั Pงยงัมีการดําเนินการตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั!นอย่างต่อเนื!อง อาทิ 

- กําหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั!นเพื!อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีแนวทางในการปฏิบตัิงานและการ
ดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และพฒันาสู่องค์กรแห่งความยั!งยืน 

- กําหนดระเบียบปฏิบตัิในการให้และรับของขวญั ค่ารับรอง หรือค่าใช้จ่ายอื!นๆ กบับคุคลภายนอก เพื!อให้มั!นใจว่า
การดําเนินการทั Pงในด้านการรับและการให้เป็นไปอย่างสมเหตสุมผล มีมลูค่าเหมาะสม และไม่มีลกัษณะที!จะ
นําไปสู่การให้หรือรับสินบน 

- จดัให้มีการฝึกอบรมพนกังานผ่านทาง E-learning ในหวัข้อนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชั!น พร้อมแบบทดสอบเพื!อ
ประเมินความรู้ความเข้าใจเป็นประจําทกุปี 

- สื!อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั!นผ่านหลายช่องทางไปยงัสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ 
- ในช่วงเทศกาลปีใหม่ กลุ่มธุรกิจฯ ได้ขอความร่วมมือจากพนกังานในการส่ง E-card ไปยงัคู่ค้าและลกูค้า เพื!ออวย

พรปีใหม่และขอความร่วมมืองดให้ของขวญัในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื!นใดแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบริษัทในกลุ่มธรุกิจฯ 

 ประธานฯ สอบถามที!ประชมุว่ามีผู้ ใดจะซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นหรือไม ่
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(1) นายพิทกัษ์ เนตรเพชราชยั และนายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเกี!ยวกบัผลกระทบจากการขาย
หุ้นสามัญในเคเคเทรดที!ถือโดยบริษัท ทุนภทัร จํากัด (มหาชน) (“ทุนภทัร”) ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า เอเชีย ไฟแนนซ์
เชียล เซอร์วิสเซส จํากดั  

นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ ชี Pแจงต่อที!ประชุมว่าเคเคเทรดประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื Pอขายหลกัทรัพย์ให้แก่นกั
ลงทุนรายย่อยเป็นหลัก ซึ!งมิใช่ธุรกิจที!กลุ่มธุรกิจฯ มีความเชี!ยวชาญและมีความได้เปรียบในการแข่งขนั ทั Pงในเรื!องฐานลูกค้า 
ขนาดของธุรกิจ และความเชี!ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการแก่นกัลงทนุรายย่อย ซึ!งการดําเนินงานควรจะต้อง
มีต้นทนุที!ตํ!าและมีเทคโนโลยีที!ทนัสมยั เนื!องจากการแข่งขนัมีความเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ!งจากออนไลน์โบรคเกอร์ที!นําเสนอ
ค่าบริการในระดับตํ!า อีกทั Pงในเชิงโครงสร้างมีความซํ Pาซ้อนในเรื!องใบอนุญาตประกอบธุรกิจซึ!ง บล.ภัทร มีใบอนุญาตในการ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภทอยู่แล้ว กลุ่มธุรกิจฯ จึงได้ดําเนินการขายหุ้นทั Pงหมดของเคเคเทรดให้กับบริษัทหลกัทรัพย์ 
หยวนต้า เอเชีย ไฟแนนซ์เชียล เซอร์วิสเซส จํากัด และมีกําไรประมาณ 114 ล้านบาท เพื!อมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจที!มีความ
เชี!ยวชาญและมีความสามารถในการแข่งขนัที!ดี และเพื!อให้โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจฯ มีความชัดเจนมากยิ!งขึ Pน ทั Pงนี P การขายหุ้น
ของเคเคเทรดไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของกลุ่มธุรกิจฯ เนื!องจากที!ผ่านมาเคเคเทรดมีรายได้ที!ค่อนข้างผนัผวน บางปีมีกําไรแต่
บางปีก็ไมมี่กําไร 

(2) นายพิทกัษ์ เนตรเพชราชยั ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่ากลุ่มธุรกิจฯ ได้มีการศกึษาเกี!ยวกบัการเปลี!ยนแปลงโครงสร้างของ
สถาบนัการเงินชั Pนนําในต่างประเทศหรือไม่ และได้มีการนํามาเป็นแนวทางในการดําเนินการหรือไม่  

นายบรรยง พงษ์พานิช อธิบายให้ที!ประชุมทราบว่าโลกในปัจจุบนัมีการเปลี!ยนแปลงค่อนข้างสูง สถาบนัการเงินใน
ต่างประเทศต่างก็ต้องปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ โดยหน้าที!หลกัของสถาบนัการเงินในตลาดการเงินมี 3 ประการ ได้แก่ 

1. เป็นสื!อกลางในการชําระราคา (Payment) ซึ!งที!ผ่านมามีพัฒนาการอย่างมาก เช่น ระบบการชําระเงินแบบ
อเิล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ที!ทําให้ระบบการชําระเงินมีประสิทธิภาพเพิ!มมากขึ Pน 

2. รวบรวมและจดัสรรทรัพยากรเพื!อให้ถกูนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสดุ 
3. ช่วยในการบริหารความเสี!ยงให้ระบบเศรษฐกิจ 
หน้าที!แต่ละข้อข้างต้นมีพฒันาการที!ไม่เหมือนกนั การเปลี!ยนแปลงเพื!อทดแทนการทําหน้าที!ในแต่ละข้อก็ไม่เหมือนกนั

และยังไม่มีบทสรุป ดังนั Pนสิ!งที!กลุ่มธุรกิจฯ สามารถทําได้คือการติดตามพฒันาการต่างๆ อย่างใกล้ชิด ปรับเปลี!ยนให้ทันตาม
สถานการณ์ และใช้โอกาสจากการเปลี!ยนแปลงต่างๆ ในการดําเนินธุรกิจ 

(3) นายพิทักษ์ เนตรเพชราชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อเกี!ยวกับเป้าหมายในการลดจํานวนสาขาของธนาคารและ
แนวโน้มในการเปิดสาขาในห้างสรรพสินค้า 

นายบรรยง พงษ์พานิช ชี Pแจงให้ที!ประชุมทราบว่าแผนธุรกิจจะต้องมีความยืดหยุ่น (Flexible) และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ ธนาคารไม่ได้กําหนดเป้าหมายเกี!ยวกบัจํานวนสาขา และสาขาในปัจจุบนัก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นสาขาทางกายภาพ 
(Physical Branch) เท่านั Pน   

นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ อธิบายให้ที!ประชุมทราบเพิ!มเติมว่าในการพิจารณาเกี!ยวกับสาขา ธนาคารได้พิจารณาทั Pง
เรื!องรูปแบบการดําเนินธุรกิจ (Business Model) ฐานลกูค้า การเข้าถงึลกูค้าของสาขา และศกัยภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าใน
แต่ละพื Pนที! ในอดีตธนาคารมีสาขาประมาณ 90 แห่ง ปัจจุบนัลดเหลือ 66 แห่ง ซึ!งเพียงพอและเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ โดย
ทําเลที!ตั Pงของสาขาขึ Pนอยู่กับความสะดวกและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเป็นหลกั โดยสาขาจํานวนหนึ!งในสามของสาขาทั Pงหมดใน
ปัจจบุนัตั Pงอยู่ในห้างสรรพสินค้า 

(4) นางสาววิจิตรา เกื Pอกลูวงศ์ ผู้ รับมอบฉนัทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทยและอาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น สอบถาม 
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เกี!ยวกบัการบริหารความเสี!ยงด้านต่างๆ ที!อาจเกิดขึ Pนจากแผนการดําเนินงานในปี 2560  
นายบรรยง พงษ์พานิช ชี Pแจงต่อที!ประชุมว่าความเสี!ยงคือความผนัผวนที!อาจเกิดขึ Pนจากสิ!งที!ไม่พงึประสงค์ ความเสี!ยง

ของกลุ่มธุรกิจฯ มีหลายด้าน ทั Pงความเสี!ยงจากการผันผวนทางเศรษฐกิจซึ!งไม่อาจควบคุมแต่สามารถติดตามอย่างใกล้ชิดเพื!อ
ช่วยในการปรับตวัให้ทนัต่อสถานการณ์ ความเสี!ยงด้านเครดิต ความเสี!ยงด้านตลาดหรือความเสี!ยงด้านความผันผวนของราคา
สินทรัพย์ และความเสี!ยงจากการเปลี!ยนแปลงในอตุสาหกรรม เป็นต้น  

กลุ่มธุรกิจฯ มีพัฒนาการในการบริหารความเสี!ยงมาอย่างต่อเนื!อง ทั Pงในเรื!องจํานวนบุคลากร คุณภาพของทีมงาน
บริหารความเสี!ยง และเครื!องมือต่างๆ ในการบริหารความเสี!ยงที!มีความเป็นสากล ถงึแม้สินเชื!อของธนาคารจะไม่ขยายตวัในช่วง
ที!ผ่านมา แต่จากการบริหารความเสี!ยงที!ดีขึ Pน ทําให้คุณภาพสินทรัพย์ปรับตัวดีขึ Pน และแม้ NPL ของธนาคารจะอยู่ในระดบัที!สูง
เมื!อเปรียบเทียบในอุตสาหกรรม แต่ธนาคารก็มีส่วนต่างของอตัราดอกเบี Pยที!สูงเมื!อเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน 
ธนาคารเลือกดําเนินธุรกิจที!มีความเสี!ยงสูงและได้ผลตอบแทนที!คุ้มค่า เนื!องจากเชื!อว่าสามารถบริหารจัดการความเสี!ยงได้ใน
ระดบัที!เหมาะสมและมีความสามารถในการทํากําไร อีกทั Pงธนาคารยงัมีเงินสํารองในระดบัที!เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ 

(5) นายเมธา ลีวฒันาการ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเกี!ยวกบัผลการดําเนินงานของธนาคารในไตรมาสที! 1/2560 เปรียบเทียบ
กับผลการดําเนินงานในไตรมาสที! 4/2559 และผลกระทบจากเหตุการณ์นํ Pาท่วมภาคใต้ในช่วงต้นปี 2560 ที!ผ่านมาต่อธุรกิจ
สินเชื!อเช่าซื Pอรถยนต์ของธนาคาร  

นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ แจ้งให้ที!ประชุมทราบว่ากลุ่มธุรกิจฯ มีกําไรสุทธิในไตรมาสที! 1/2560 เพิ!มขึ Pนในอตัราร้อย
ละ 5 จากกําไรสุทธิในไตรมาสที! 4/2559 และเหตุการณ์นํ Pาท่วมภาคใต้ในช่วงต้นปี 2560 ที!ผ่านมาไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมี
สาระสําคญัต่อธุรกิจสินเชื!อเช่าซื Pอรถยนต์ของธนาคาร เนื!องจากสดัส่วนสินเชื!อเช่าซื Pอรถยนต์ในภาคใต้มีไม่มากนกั 

(6) นางสาวดาราณี ศรีเมฆ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการตั Pงสํารองเพิ!มเติมจํานวน 1,650 ล้านบาท เป็นการตั Pงสํารองเพื!อ
รองรับ NPL ของลูกค้ารายใดเป็นพเิศษหรือไม่ 

นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ ชี Pแจงให้ที!ประชมุทราบวา่เงนิสํารองจํานวน 1,650 ล้านบาทที!ธนาคารตั Pงเพิ!มขึ Pนในปีที!ผ่าน
มาเป็นเงินสํารองทั!วไป (General Provision) ที!ตั Pงเพิ!มเพื!อรองรับความเสี!ยงจากความผนัผวนของเศรษฐกิจ มิใช่เป็นการตั Pง
สํารองเพื!อรองรับ NPL ของลูกค้ารายใดเป็นการเฉพาะ  

(7) นางสาวนิตยา มกุดาอดุม ผู้ ถือหุ้น สอบถามเกี!ยวกบัการดําเนินการเรื!องพร้อมเพย์ (Prompt Pay) 
นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ ชี Pแจงให้ที!ประชุมทราบว่า Prompt Pay เป็นองค์ประกอบหนึ!งของโครงการ National e-

Payment ของรัฐบาลที!ต้องการลดการใช้เงินสด ดร.อนชุิต อนชุิตานกุลู รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายพฒันาระบบงาน 
ช่องทางขายและผลิตภณัฑ์ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมโครงการนี Pตั Pงแต่เริ!มต้น และธนาคารได้มีการเตรียมความพร้อมเพื!อรองรับธุรกรรม
ดงักล่าวมาระยะหนึ!งแล้ว  
 เมื!อไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ!มเติม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที!ประชุมรับทราบรายงานของ
คณะกรรมการเกี!ยวกบัผลการดําเนินงานของธนาคารสําหรับรอบปี 2559 ที!ผ่านมา 
 
มตทีิ'ประชุม  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี!ยวกบัผลการดําเนินงานของธนาคารสําหรับรอบปี 2559 ที!ผ่านมา

ตามที!รายงาน 
 
ระเบียบวาระที' 2 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิสําหรับปีสิ ;นสุด ณ วันที' 31 ธันวาคม 2559  
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 ประธานฯ  แจ้งต่อที!ประชมุว่าตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (2) กําหนดให้ที!ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีพิจารณา
และอนุมตัิงบการเงินของธนาคาร จงึเสนอขอให้ที!ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของธนาคารสําหรับปีสิ Pนสดุ ณ วนัที! 31 
ธนัวาคม 2559 ซึ!งแสดงอยู่ในรายงานประจําปี 2559 ของธนาคารหน้า 202-334 ที!ได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุใน
ครั Pงนี Pแล้ว โดยงบการเงินดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอ
เอส จํากดั และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารเป็นที!เรียบร้อยแล้ว ทั Pงนี P ประธานเจ้าหน้าที!บริหารและ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ได้รายงานเกี!ยวกบังบการเงินสําหรับปีสิ Pนสดุ ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2559 พร้อมกบัรายงานผลการ
ดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2559 ในระเบียบวาระที! 1 แล้ว อย่างไรก็ตาม เพื!อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบในรายละเอียดมากขึ Pน 
ประธานฯ ได้ชี Pแจงให้ที!ประชมุทราบเพิ!มเติมเกี!ยวกบังบการเงินดงันี P 
 ผู้สอบบญัชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั มีความเห็นวา่งบการเงินรวมของธนาคารและบริษัท
ย่อย (กลุ่มกจิการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารแสดงฐานะการเงินรวมของกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของธนาคาร ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2559 และผลการดําเนินรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงนิสดรวมและกระแส
เงนิสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ Pนสดุวนัเดียวกนัโดยถกูต้องตามที!ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 สาระสําคญัของงบการเงินสรุปได้ดงันี P 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 
สินทรัพย์รวม 220,312,427,033 บาท 233,776,378,643 บาท 
หนี Pสินรวม 181,195,708,856 บาท 193,259,025,077 บาท 
รายได้รวม 14,691,958,012 บาท 16,155,541,111 บาท 
กําไรสทุธิ* 5,421,501,558 บาท 5,546,725,216 บาท 
กําไรต่อหุ้น  6.40 บาท 6.55 บาท 

* ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 

 ประธานฯ สอบถามที!ประชมุว่ามีผู้ ใดจะซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นหรือไม ่
(1) นางสาวจนัทิภา เดชณรงค์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเกี!ยวกบัค่าความนิยมตามที!ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้อ 19.2 ณ สิ Pนปี 2558 และปี 2559 ที!มีมลูค่าเท่ากนัที!จํานวน 3,066 ล้านบาท  
นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ ชี Pแจงต่อที!ประชุมว่าค่าความนิยมดงักล่าวเกิดจากการแลกเปลี!ยนหุ้นระหว่างหุ้นของทุน

ภทัรและหุ้นของธนาคารในการควบรวมกิจการ ซึ!งธนาคารได้มีการทดสอบการด้อยค่าทุกปีและพบว่าไม่มีการด้อยค่าเกิดขึ Pน 
(2) นางวิไล ชินานุวัติวงศ์ ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามว่าหากมีการด้อยค่าของค่าความนิยมดังกล่าว ธนาคารจะมี

แนวทางในการดําเนินการอย่างไร  
นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ ชี Pแจงต่อที!ประชุมว่าหากพบว่ามีการด้อยค่าของค่าความนิยม ธนาคารจะตดัเป็นค่าใช้จ่าย

ทางบญัชี 
เมื!อไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ!มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที!ประชุมพิจารณาและออกเสียง

ลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี P 
เห็นด้วย   482,006,751 เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.7435 
ไม่เห็นด้วย 314  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 1,239,200  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2564 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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มตทีิ'ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ!งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิงบการเงิน

สําหรับปีสิ Pนสดุ ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2559 ตามที!เสนอ 
 
ระเบียบวาระที' 3 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรและการจ่ายเงนิปันผลสําหรับปี 2559    

  
ประธานฯ แจ้งต่อที!ประชุมว่าตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (3) กําหนดให้ที!ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรร

เงินกําไร ข้อบงัคับของธนาคาร ข้อ 45 กําหนดว่าคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ ถือหุ้นเป็นครั Pงคราวได้ เมื!อ
ปรากฏแก่กรรมการว่าธนาคารมีกําไรพอสมควรที!จะกระทําเช่นนั Pนได้ และเมื!อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที!ประชุมผู้ ถือ
หุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป  และข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 47 กําหนดว่าธนาคารต้องจดัสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ!งไว้
เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี Pจะมี
จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยนอกจากเงินสํารองข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที!ประชุมผู้ ถือ
หุ้นให้ลงมติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสํารองอย่างอื!นตามที!เห็นสมควรเพื!อดําเนินกิจการของธนาคารก็ได้ โดยธนาคารมีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิในแตล่ะปีจากงบการเงินรวมของธนาคาร 

 ในการนี P คณะกรรมการธนาคารจงึขอเสนอให้ที!ประชุมพจิารณาอนุมตัิการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผลจากผล
การดําเนินงานปี 2559 โดยประธานฯ ได้แจ้งต่อที!ประชมุว่าธนาคารมีทนุจดทะเบียนจํานวน 8,467,511,090 บาท และธนาคาร
ได้จดัสรรกําไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจํานวน 852,337,268 บาท ครบตามที!ข้อบงัคบัของธนาคารกําหนดไว้ 
ธนาคารจงึไม่ต้องจดัสรรกําไรไว้เป็นทนุสํารองเพิ!มเติมตามกฎหมายในงวดนี Pอีก  

สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2559 ธนาคารมีกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม (ส่วนที!เป็น
ของบริษัทใหญ่) จํานวน 5,421,501,558 บาท และ 5,546,725,216 บาทตามลําดบั คณะกรรมการธนาคารเห็นว่าหากพิจารณา
นโยบายการจ่ายเงินปันผลในปัจจุบนัของธนาคารที!กําหนดอตัราการจ่ายไม่เกินร้อยละ 60 ของกําไรสุทธิในแต่ละปีจากงบ
การเงินรวมของธนาคาร ธนาคารควรจะจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละประมาณ 4.00 บาท และ
เนื!องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นไปแล้วใน
อตัราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงินทั Pงสิ Pน 1,693,489,218 บาท เมื!อวนัที! 23 กันยายน 2559 ตามมติที!ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคาร ครั Pงที! 9/2559 ซึ!งประชุมเมื!อวนัที! 25 สิงหาคม 2559 ดงันั Pนคงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี Pอีกในอตัราหุ้นละประมาณ 
2.00 บาท แต่เนื!องจากในปี 2559 ธนาคารมีผลการดําเนินงานที!ดี ประกอบกบัเพื!อเป็นการปรับโครงสร้างเงินกองทุนของธนาคาร
และกลุ่มธุรกิจฯ อย่างต่อเนื!องให้บรรลุตามแผนธุรกิจที!วางไว้ โดยให้สดัส่วนเงินกองทุนชั Pนที! 1 มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อ
การดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นว่าที!ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลที!เป็นพิเศษกว่ากรณีปกติทั!วไป 
คือ พิจารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 6.00 บาท (จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท) ซึ!งจะรวมเป็น
เงนิปันผลจ่ายทั Pงสิ Pน 5,080,493,654 บาท (คํานวณจากจํานวนหุ้น ณ วนัที! 23 กุมภาพนัธ์ 2560 จํานวน 846,751,109 หุ้น) คิด
เป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 93.71 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 
91.59 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินรวมประจําปี 2559 

ประธานฯ ชี Pแจงให้ที!ประชมุทราบว่าในการพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลข้างต้น ธนาคารได้คํานึงถึงระดบัของเงินสํารอง 
ความเพียงพอของเงินกองทนุของธนาคารซึ!งครอบคลมุแผนการดําเนินธุรกิจและความเสี!ยงของธุรกิจทั Pงก่อนและหลงัการจ่ายเงิน
ปันผล รวมถงึความสามารถของธนาคารในการทยอยเพิ!มระดบัของเงินสํารองและเงินกองทุนของธนาคาร ความสามารถในการ
หารายได้ในอนาคต การขยายธุรกิจ และผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในระยะยาวประกอบ  
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หากที!ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครั Pงนี Pอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2559 ในอตัราที!เสนอข้างต้น ธนาคารจะจ่ายเงิน
ปันผลคงเหลือในงวดนี Pในอตัรา 4.00 บาทต่อหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร โดยกําหนดวนักําหนดรายชื!อผู้ ถือหุ้น (Record Date) 
เพื!อสิทธิรับเงินปันผลในวนัที! 3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื!อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั Pงที!ได้มีการแก้ไขเพิ!มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที! 4 พฤษภาคม 2560 
และกําหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที! 23 พฤษภาคม 2560 

ทั Pงนี P การจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นการจ่ายจากกําไรสุทธิและกําไรสะสมที!เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 
ซึ!งผู้ รับเงินปันผลที!เป็นบคุคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 

ตารางเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2558 และ 2559 
 

รายละเอียด ปี 2558 ปี 2559 

1. กําไรสทุธิจากงบการเงนิรวม (1) (บาท) 3,317,102,296 5,546,725,216 
2.  จํานวนหุ้น(หุ้น) 
     2.1  จํานวนหุ้นที!จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

 
846,723,108 

 
846,744,609 

     2.2  จํานวนหุ้นที!จ่ายเงินปันผลประจําปี 846,744,509 846,751,109(2) 
3.  เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)   
     3.1  เงินปันผลระหว่างกาล  1.00 2.00 
     3.2  เงินปันผลประจําปี 3.00 6.00 
4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั Pงสิ Pน (บาท) 2,540,212,126 5,080,493,654 
5.  สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 76.58 91.59 

(1) ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 
(2) จํานวนหุ้น ณ วนัที� 23 กมุภาพนัธ์ 2560 

 ประธานฯ สอบถามที!ประชมุว่ามีผู้ ใดจะซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นหรือไม ่
(1) นายยิ!งยง แซซ่งึ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเกี!ยวกบัการเครดิตภาษีจากเงินปันผลประจําปี 2559 
นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ ชี Pแจงต่อที!ประชุมว่าการจ่ายเงินปันผลของธนาคารในครั Pงนี Pเป็นการจ่ายจากกําไรสุทธิและ

กําไรสะสมที!เสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ซึ!งผู้ รับเงินปันผลที!เป็นบคุคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 
ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 

(2) นายสมศักดิ_ ลิขิตกาญจนกุล ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผลในอตัราที!สูงของธนาคารต่อ
การบริหารเงนิกองทนุของธนาคาร   

ประธานฯ ชี Pแจงต่อที!ประชมุว่าในการพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลในอตัราที!สงูข้างต้นนั Pน ธนาคารได้คํานึงถึงระดบัของ
เงนิสํารอง ความเพียงพอของเงนิกองทนุของธนาคารซึ!งครอบคลมุแผนการดําเนินธุรกิจและความเสี!ยงของธุรกิจทั Pงก่อนและหลงั
การจ่ายเงินปันผล รวมถึงความสามารถของธนาคารในการทยอยเพิ!มระดับของเงินสํารองและเงินกองทุนของธนาคาร 
ความสามารถในการหารายได้ในอนาคต การขยายธุรกิจ และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบ 

นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ แจ้งให้ที!ประชุมทราบเพิ!มเติมว่าหากรวมผลการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ ในไตรมาสที! 
1/2560 แล้ว อัตราส่วนของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี!ยงของธนาคารจะสูงถึงร้อยละ 20 ซึ!งประกอบด้วยเงินกองทุนชั Pนที! 1 
ประมาณร้อยละ 17 และเงนิกองทนุชั Pนที! 2 ประมาณร้อยละ 3  
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 เมื!อไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ!มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที!ประชุมพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี P 

เห็นด้วย   483,444,141 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9978 
ไม่เห็นด้วย 314 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0020 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
มตทีิ'ประชุม     รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที!รายงาน และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ!ง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2559 
ตามที!เสนอ   

 
ระเบียบวาระที' 4 พจิารณาเลือกตั;งกรรมการแทนกรรมการซึ'งต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
  
 นายสุรพล กุลศิริ นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน และนายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ กรรมการซึ!งต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระ ได้ออกจากที!ประชมุ 
 ประธานฯ เสนอขอให้ที!ประชมุพิจารณาเลือกตั Pงกรรมการแทนกรรมการซึ!งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ โดยแจ้งต่อที!
ประชุมว่าตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (4) กําหนดให้ที!ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตั Pงกรรมการแทนกรรมการซึ!งต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ และข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 18 กําหนดวา่ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครั Pง ให้กรรมการออกจาก
ตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ!งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั Pน ถ้าจํานวนกรรมการแบง่ออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็
ให้กรรมการออกโดยจํานวนใกล้เคียงที!สดุกบัส่วนหนึ!งในสาม ซึ!งกรรมการที!ต้องออกจากตําแหน่งไปนั Pนอาจจะได้รับเลือกให้กลบั
เข้ารับตําแหน่งอีกได้ โดยกรรมการที!ต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที!สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั Pน ให้จับสลากว่าผู้ ใด
จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที!อยู่ในตําแหน่งนานที!สุดเป็นผู้ ออกจากตําแหน่งกรรมการ ซึ!งสอดคล้องกับ
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535   

ประธานฯ แจ้งให้ที!ประชมุทราบต่อไปว่าปัจจบุนัธนาคารมีกรรมการทั Pงสิ Pน 12 ท่าน ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2560 จึงมีกรรมการที!ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน โดยกรรมการที!อยู่ในตําแหน่งนานที!สดุเท่ากนัมี
จํานวน 5 ท่าน ได้แก่ 

1. รศ.มานพ      พงศทตั   กรรมการ/ กรรมการอสิระ  
2. นายวีรวฒัน์     ชตุิเชษฐพงศ์ กรรมการ/ กรรมการอสิระ 
3. นายสรุพล    กลุศิริ กรรมการ 
4. นายสวิุทย์     มาไพศาลสิน  กรรมการ  
5. นายอภินนัท์     เกลียวปฏินนท์ กรรมการ 
ดงันั Pนจงึได้มีการจบัสลากรายชื!อกรรมการที!ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 

จํานวน 4 ท่าน ซึ!งผลของการจบัสลากปรากฏว่ากรรมการที!ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระมีรายชื!อดงัต่อไปนี P   
1. รศ.มานพ      พงศทตั   กรรมการ/ กรรมการอสิระ  
2. นายสรุพล    กลุศิริ กรรมการ  
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3. นายสวิุทย์     มาไพศาลสิน  กรรมการ  
4. นายอภินนัท์     เกลียวปฏินนท์ กรรมการ   
ธนาคารได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื!อบคุคลที!เห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื!อเข้ารับการเลือกตั Pงเป็นกรรมการของ

ธนาคารโดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอชื!อบคุคลเพื!อเข้ารับการเลือกตั Pงเป็น
กรรมการของธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารซึ!งไม่รวมกรรมการที!มีส่วนเกี!ยวข้องได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนที!ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที!จะเป็นประโยชน์แก่การดําเนินงานของธนาคารและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการธนาคารตาม Board Skill Matrix แล้วเห็นว่ากรรมการที!ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระข้างต้นเป็นผู้ ที!มีคุณสมบตัิ
ครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที!มีผลบังคับใช้กับธนาคารในปัจจุบัน เป็นผู้ ที! มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที!เกี!ยวข้องกบัการดําเนินงานของธนาคาร ตลอดจนมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการ
ของธนาคาร มีความรับผิดชอบ และปฏิบตัิหน้าที!ด้วยความระมดัระวงัและซื!อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดระยะเวลาที!ดํารงตําแหน่ง
อยู่เดิม อีกทั Pงคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) แล้วเห็นว่ายงัไม่มีผู้
ที!มีคุณสมบตัิและประสบการณ์เหมาะสมที!จะทดแทนกรรมการที!ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระได้ ที!ประชุมผู้ ถือหุ้นจึงสมควร
เลือกตั Pงกรรมการซึ!งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ!ง 

อนึ!ง รศ.มานพ พงศทตั กรรมการอิสระซึ!งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 
ได้แสดงความประสงค์ที!จะไม่รับการพิจารณาเลือกตั Pงเพื!อกลบัเข้าเป็นกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ!ง เพื!อให้สอดคล้องกับ
หลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการข้อที!กําหนดว่ากรรมการอสิระไม่ควรดํารงตําแหน่งเป็นระยะเวลานานเกิน 9 ปี และแนวทางของ
คณะกรรมการธนาคารที!พยายามยกระดบัการกํากบัดูแลกิจการให้สามารถเทียบเคียงได้กบัมาตรฐานสากลมากยิ!งขึ Pน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจึงได้คดัเลือกบุคคลที!มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื!อดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของธนาคารแทน รศ.มานพ พงศทตั และได้เสนอชื!อ ศ.ดร.อญัญา ขันธวิทย์   ผู้ ซึ!งมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ใน
ธุรกิจที!เกี!ยวข้องกับการดําเนินงานของธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื!อเสนอต่อที!ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
เพื!อพจิารณาเลือกตั Pงเป็นกรรมการของธนาคาร 

หากที!ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตั Pงกรรมการซึ!งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทั Pง 3 ท่านดงัรายนามที!เสนอข้างต้นกลบัเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ!ง และเลือกตั Pง ศ.ดร.อญัญา ขนัธวิทย์ เป็นกรรมการของธนาคารแทน รศ.มานพ 
พงศทัต ตามที!เสนอข้างต้น คณะกรรมการธนาคารจะประกอบด้วยกรรมการจํานวนทั Pงสิ Pน 12 ท่าน และยังมีกรรมการอิสระใน
สดัส่วน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั Pงหมด 

ทั Pงนี P กรรมการซึ!งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื!อให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ!ง
และ ศ.ดร.อญัญา ขนัธวิทย์ ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที!เรียบร้อยแล้ว 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที!ประชมุทราบว่าประวตัิโดยสงัเขปของผู้ ที!ได้รับการเสนอชื!อแต่ละท่านมีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมผู้
ถือหุ้นหน้า 10-17 และแจ้งให้ที!ประชมุทราบว่าเพื!อให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิที!ดีตามโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชมุผู้
ถือหุ้นของบริษทัจดทะเบียน จึงขอให้ที!ประชมุออกเสียงลงคะแนนเลือกตั Pงกรรมการเป็นรายบคุคล 
 ประธานฯ สอบถามที!ประชมุว่ามีผู้ ใดจะซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นหรือไม ่

นางสาวฐานียะ เตชะวิภู ผู้ถือหุ้น เห็นวา่การสรรหากรรมการอสิระที!มีความสามารถเป็นเรื!องที!ยากพอสมควรในปัจจุบนั 
จงึสอบถามถงึความเป็นไปได้ในอนาคตที! รศ.มานพ พงศทตั จะกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของธนาคารอีกครั Pง  
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 รศ.มานพ พงศทตั แจ้งต่อที!ประชมุทราบวา่ถงึแม้ตนเองจะไม่ได้เป็นกรรมการของธนาคารแล้วก็ตาม ตนเองก็ยงัยินดีที!
จะช่วยเหลืองานของธนาคารและกลุ่มธรุกิจฯ ต่อไป 
 เมื!อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ!มเติม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที!ประชุมพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั Pงกรรมการแทนกรรมการซึ!งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็นรายบคุคล 

 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี P 
1. นายสรุพล กุลศิริ      

เห็นด้วย   483,015,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9043  
ไม่เห็นด้วย 328,075 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0678  
งดออกเสียง 134,260 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0277  
บตัรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

2. นายสวุิทย์ มาไพศาลสิน    
เห็นด้วย   453,138,716 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.7247  
ไม่เห็นด้วย 30,205,213 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.2474  
งดออกเสียง 134,260 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0277  
บตัรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

3. นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์    
เห็นด้วย   483,015,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9043  
ไม่เห็นด้วย 328,075 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0678  
งดออกเสียง 134,260 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0277  
บตัรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

4. ศ.ดร.อญัญา ขนัธวิทย์    
เห็นด้วย   457,835,019 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.6961  
ไม่เห็นด้วย 25,508,910 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.2761  
งดออกเสียง 134,260 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0277  
บตัรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

 
มตทีิ'ประชุม   มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ!งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิเลือกตั Pงนาย  

สุรพล กุลศิริ นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ และ ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์ เป็น
กรรมการของธนาคารแทนกรรมการซึ!งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระตามที!เสนอ 

 
ระเบียบวาระที' 5 พจิารณาอนุมัตกิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
  
 ประธานฯ เสนอขอให้ที!ประชุมพิจารณาอนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและแจ้งต่อที!ประชุมว่าตามข้อบงัคับ
ของธนาคาร ข้อ 16 กําหนดว่าบําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที!ประชุมผู้ ถือหุ้นจะกําหนด โดยที!ประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื!อวนัที! 25 เมษายน 2559 ได้มีมติอนมุตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับกรรมการที!มิใช่พนกังาน



 

รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 
วนัจนัทร์ที! 24 เมษายน 2560 

17/22

ของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ประจําปี 2559 (ไม่รวมบําเหน็จกรรมการ) จํานวนไม่เกิน 25 ล้านบาท ซึ!งค่าตอบแทน
ดงักล่าวรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี Pยประชุมทั Pงในบทบาทของกรรมการธนาคารและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ สิทธิประโยชน์โดยทั!วไป เช่น ค่าเบี Pยประกันชีวิตและค่าเบี Pยประกันสุขภาพกลุ่ม และค่าตอบแทนการเป็นที!ปรึกษา
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร โดยในส่วนของบําเหน็จกรรมการสําหรับการ
ดําเนินงานในปี 2559 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที!ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 พิจารณาอีกครั Pงหนึ!ง เพื!อให้
บําเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติหน้าที!ของคณะกรรมการธนาคารและผลการดําเนินงานที!แท้จริงของ
ธนาคาร 
 ธนาคารจึงได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (ไม่รวมบําเหน็จกรรมการ) สําหรับการดําเนินงานในปี 2559 เป็นจํานวนรวม
ทั Pงสิ Pน 21,431,301.37 บาท ซึ!งอยู่ภายในวงเงินจํานวนไม่เกิน 25 ล้านบาทที!ได้รับอนุมัติจากที!ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2559 ทั Pงนี P รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการรายบคุคลมีปรากฏในรายงานประจําปีของธนาคารหน้า 95 
 ในการนี P คณะกรรมการธนาคารจึงขอเสนอให้ที!ประชุมพิจารณาอนุมตัิการจ่ายบําเหน็จกรรมการสําหรับการดําเนินงาน
ในปี 2559 และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 ตามที!คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ โดย
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มธนาคาร
พาณิชย์ที!อยู่ในระดับเดียวกนั  รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทั Pงได้พิจารณาถึงอตัราค่าตอบแทนและองค์ประกอบของค่าตอบแทน
กรรมการเพื!อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบตัิหน้าที!ของกรรมการในการช่วยให้
ธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ ประสบความสําเร็จและดําเนินธุรกิจได้อย่างยั!งยืนแล้วเห็นสมควรให้คณะกรรมการธนาคารเสนอต่อที!ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เพื!อพจิารณาอนมุตัิการจ่ายบําเหน็จกรรมการสําหรับการดําเนินงานในปี 2559 ให้แก่กรรมการที!มิใช่
พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ จํานวน 11 รายดงันี P 

1.  นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการ จํานวน  3,000,000 บาท 
2. นางดยันา บนุนาค กรรมการอสิระ จํานวน 1,500,000 บาท 
3.  รศ.มานพ พงศทตั กรรมการอสิระ  จํานวน 1,500,000 บาท 
4.  นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ กรรมการอสิระ  จํานวน 1,500,000 บาท 
5.  นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ กรรมการอสิระ  จํานวน 1,500,000 บาท 
6. นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ กรรมการอสิระ จํานวน      131,510 บาท/1 
7. นายสรุพล กลุศิริ กรรมการ  จํานวน 1,500,000 บาท 
8. นายธานินทร์ จิระสนุทร กรรมการ จํานวน 1,500,000 บาท 
9. นายสวิุทย์ มาไพศาลสิน กรรมการ จํานวน 1,500,000 บาท 
10. นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการ จํานวน 3,000,000 บาท 
11. น.ส.ฐิตินนัท์ วธันเวคิน กรรมการ จํานวน 1,500,000 บาท 

หมายเหตุ:  /1   จํานวนบําเหน็จที!เสนอจ่ายให้แก่นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ คํานวณตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการของธนาคาร              
โดยนายวีรวฒัน์ ชติุเชษฐพงศ์ ได้รับการแต่งตั Pงให้ดํารงตําแหน่งกรรมการของธนาคารมีผลตั Pงแต่วนัที! 30 พฤศจิกายน 2559 

 

รวมบําเหน็จสําหรับกรรมการที!มิใช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธรุกิจฯ เป็นเงินทั Pงสิ Pน 18,131,510 บาท 
 สําหรับบําเหน็จกรรมการที!เสนอให้จัดสรรแก่ประธานกรรมการบริหารในจํานวนที!เท่ากับประธานกรรมการธนาคารนั Pน 
คณะกรรมการธนาคารพจิารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื!องจากประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ ที!มีบทบาทสําคญัในการจัดการให้
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มีการกําหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ รวมทั Pงยงัได้กํากบัดูแลและสนบัสนุนให้
ฝ่ายจดัการสามารถดําเนินงานตามแผนธุรกิจได้อย่างเต็มที!และเป็นไปตามเป้าหมายที!กําหนดไว้เป็นอย่างดี  

อีกทั Pงที!ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการที!มใิช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจฯ ประจําปี 2560 (ไม่รวมบาํเหน็จกรรมการ) จํานวนไมเ่กิน 30 ล้านบาท ซึ!งค่าตอบแทนดงักล่าวจะรวมถงึค่าตอบแทนราย
เดือน ค่าเบี Pยประชุม ซึ!งรวมถึงค่าเบี Pยประชมุของคณะกรรมการชดุย่อยทั Pงของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธรุกิจฯ หากเป็นการ
มอบหมายหน้าที!จากคณะกรรมการธนาคาร สิทธิประโยชน์โดยทั!วไป เช่น ค่าเบี Pยประกนัชีวิตและค่าเบี Pยประกนัสุขภาพกลุ่ม และ
ค่าตอบแทนการเป็นที!ปรึกษาในคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร โดยมี
รายละเอียดอตัราค่าตอบแทนที!สําคญัตามที!คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอดงันี P    

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร  กําหนดจ่ายเป็นรายเดือนตามรายละเอียดดงันี P 
- ประธานกรรมการ   จํานวน 100,000 บาทต่อเดือน   
- กรรมการ  จํานวน       50,000 บาทต่อเดือนต่อราย   

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชดุย่อย  กําหนดจ่ายค่าเบี Pยประชมุเป็นรายครั Pงเฉพาะครั Pงที!มาประชมุตามรายละเอียด
ดงันี P   
- ประธานกรรมการ   จํานวน  45,000 บาทต่อครั Pง  

          -   กรรมการ จํานวน  30,000 บาทต่อครั Pงต่อราย   
3. ค่าตอบแทนการเป็นที!ปรึกษาของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เพื!อช่วยเหลือและให้คําแนะนํา

แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยกําหนดจ่ายเป็นรายเดือนตามรายละเอียดดงันี P 
 1) ประธานกรรมการ ซึ!งทําหน้าที!เป็นที!ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารและที!ปรึกษาของคณะกรรมการ

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

 2) ประธานกรรมการบริหาร ซึ!งทําหน้าที!เป็นที!ปรึกษาของคณะกรรมการภายใต้การกํากบัดแูลของ
คณะกรรมการบริหาร 3 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการสินเชื!อรายใหญ่และทรัพย์รอขายรายใหญ่ (2) 
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี Pสิน และ (3) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล เป็นจํานวน 
300,000 บาทต่อเดือน 

อตัราค่าตอบแทนกรรมการคณะกรรมการรายเดือนและค่าเบี Pยประชมุคณะกรรมการชดุย่อยสําหรับปี 2560 ที!เสนอ
ข้างต้นเท่ากบัอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคารรายเดือนและค่าเบี Pยประชมุคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2559 อย่างไรก็ดี 
ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการที!มใิช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ สําหรับปี 2560 (ไม่รวมบําเหน็จกรรมการ) 
จํานวนรวมไม่เกิน 30 ล้านบาทที!เสนอข้างต้นสงูกว่าปีที!ผ่านมาซึ!งกําหนดไว้เป็นจํานวนรวมไม่เกิน 25 ล้านบาท เนื!องจาก
กรรมการที!มิใช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีจํานวนเพิ!มขึ Pน รวมถงึภารกิจและความถี!ในการประชมุที!จะ
เพิ!มขึ Pนตามขอบเขตและปริมาณธรุกิจของกลุ่มธุรกิจฯ ที!จะขยายตวัเพิ!มขึ Pน 

สําหรับอตัราค่าตอบแทนประธานกรรมการที!กําหนดไว้สงูกว่ากรรมการคนอื!นนั Pน คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้ว
เห็นว่ามีความเหมาะสม เนื!องจากประธานกรรมการเป็นผู้ที!มีบทบาทสําคญัในการดูแลและสนบัสนุนให้คณะกรรมการธนาคาร
สามารถปฏิบตัิหน้าที!ได้อย่างเต็มที!ตามทิศทางและกลยทุธ์ที!กําหนดไว้เพื!อประโยชน์สงูสดุของธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม 
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ในส่วนของบําเหน็จกรรมการสําหรับปี 2560 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที!ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 
พิจารณาอนมุตัิอีกครั Pงหนึ!ง เพื!อให้บําเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกบัผลการปฏิบตัิหน้าที!ของคณะกรรมการธนาคารและผล
การดําเนินงานที!แท้จริงของธนาคาร 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที!ประชุมทราบเพิ!มเติมว่ากรรมการที!เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจําจากธนาคารหรือบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจฯ ในฐานะพนกังานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี Pยประชุม และบําเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการของธนาคาร 
และธนาคารไม่มีการเสนอสิทธิประโยชน์อื!นๆ ให้แก่กรรมการเป็นการเฉพาะ 
 ทั Pงนี P มีกรรมการที!ได้รับค่าตอบแทนถือหุ้นนับรวมกันได้ 53,835,856 หุ้น  ถือว่าเป็นผู้ มีส่วนได้เสีย  จึงงดออกเสียง
ลงคะแนนในระเบียบวาระนี P 
 ประธานฯ สอบถามที!ประชมุว่ามีผู้ ใดจะซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นหรือไม ่

 นางสาวนิตยา มุกดาอุดม ผู้ ถือหุ้น สอบถามเกี!ยวกับแนวทางการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการในส่วนของบําเหน็จ
กรรมการสําหรับปี 2560 ว่าบําเหน็จกรรมการจะลดลงหรือไม่หากผลประกอบการของธนาคารลดลง และเสนอแนะเกี!ยวกับการ
นําเสนอข้อมลูบําเหน็จกรรมการในรูปแบบอตัราร้อยละ เพื!อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถทําความเข้าใจได้ง่ายขึ Pน  

ประธานฯ ชี Pแจงต่อที!ประชุมว่าบําเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบตัิหน้าที!ของคณะกรรมการธนาคาร
และผลการดําเนินงานที!แท้จริงของธนาคาร ซึ!งถ้าหากธนาคารมีผลประกอบการที!ลดลง บําเหน็จกรรมการก็จะมีจํานวนที!ลดลง
หรืองดจ่ายบําเหน็จกรรมการ โดยในการพิจารณาเสนอบําเหน็จกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัินั Pน คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถงึความเหมาะสมประการต่างๆ ทั Pงปัจจยัด้านการเงินและปัจจัยที!มิใช่ด้านการเงิน เปรียบเทียบ
อ้างองิกบักลุ่มธนาคารพาณิชย์ที!อยู่ในระดบัเดียวกนั รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ เพื!อให้ค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสม
และเพียงพอที!จะรักษากรรมการที!มีความสามารถเอาไว้ โดยธนาคารไม่สามารถกําหนดบําเหน็จกรรมการไว้ในรูปแบบอตัราร้อย
ละของผลประกอบการได้ 
 เมื!อไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ!มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที!ประชุมพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี P 

เห็นด้วย   407,408,221 เสียง คิดเป็นร้อยละ 84.2624 
ไม่เห็นด้วย 21,571,307 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.4614 
งดออกเสียง 54,519,756 เสียง คิดเป็นร้อยละ 11.2760 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
มตทีิ'ประชุม รับทราบค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 ตามที!รายงาน และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 

ใน 3 ของจํานวนเสียงทั Pงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ!งมาประชมุอนมุตัิการจ่ายบําเหน็จกรรมการสําหรับการ
ดําเนินงานในปี 2559 ให้แก่กรรมการที!มิใช่พนกังานของธนาคารหรือบริษทัในกลุ่มธุรกิจฯ จํานวน 11 
ราย รวมเป็นเงินทั Pงสิ Pน 18,131,510 บาท และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับกรรมการที!มิใช่
พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ประจําปี 2560 (ไม่รวมบาํเหน็จกรรมการ) จํานวนไม่
เกิน 30 ล้านบาท ซึ!งค่าตอบแทนดงักล่าวจะรวมถงึค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี Pยประชุมของ
คณะกรรมการชดุย่อยทั Pงของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธรุกิจฯ หากเป็นการมอบหมายหน้าที!จาก
คณะกรรมการธนาคาร สิทธิประโยชน์โดยทั!วไป เช่น ค่าเบี Pยประกนัชีวิตและค่าเบี Pยประกนัสขุภาพกลุม่ 
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และค่าตอบแทนการเป็นที!ปรึกษาคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหารตามรายละเอียดที!เสนอ 

   
ระเบียบวาระที' 6 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั ;งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2560  
  
 ประธานฯ เสนอขอให้ที!ประชมุพิจารณาอนมุตัิแต่งตั Pงผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีสําหรับปี 
2560 และขอให้นายเชษฐ์ ภทัรากรกุล กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ ชี Pแจงรายละเอียดต่อที!ประชมุ 
 นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ ชี Pแจงต่อที!ประชุมวา่เพื!อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของ
ธนาคารข้อ 36 (5) และข้อ 39 ซึ!งกําหนดให้ที!ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตั Pงผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับผู้สอบบญัชี
ของธนาคารทกุปี คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้
ที!ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาอนมุตัิแต่งตั Pงผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีสําหรับปี 2560 โดยเสนอให้แต่งตั Pงผู้สอบบญัชี
ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ดงัมีรายนามต่อไปนี P  

1. นางอณุากร          พฤฒิธาดา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที! 3257 
2. น.ส.สกณุา     แย้มสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที! 4906 
3. นายบญุเลิศ         กมลชนกกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที! 5339 
4. น.ส.สินสิริ ทงัสมบตั ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที! 7352     

เป็นบริษัทผู้สอบบญัชีธนาคาร เนื!องจากมีความเป็นอิสระและมีความพร้อมในการรับงานเป็นผู้สอบบญัชีของธนาคารและบริษัท
ย่อย ซึ!งผู้สอบบญัชีและทีมงานมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี!ยวกบัการดําเนินงานและมาตรฐานบญัชีที!เกี!ยวข้องกบั
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทนุเป็นอย่างดี ทั Pงนี P ผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานกังาน ก.ล.ต.”) และธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใด
คนหนึ!งข้างต้นเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคาร และในกรณีที!ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั สามารถจดัหาผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตอื!นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั แทนได้  
             ทั Pงนี P ผู้สอบบญัชีทั Pง 4 ราย ตลอดจนบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ไม่มีความสมัพนัธ์หรือรายการที!
อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัธนาคาร/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที!เกี!ยวข้องกบับคุคล
ดงักล่าวแต่อย่างใด    

สําหรับค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีสําหรับปี 2560 คณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอต่อที!ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพื!อพิจารณากําหนดค่าสอบบญัชีเป็นจํานวน 7,771,000 บาท  

ค่าสอบบญัชีสําหรับปี 2560 ที!เสนอข้างต้นจํานวน 7,771,000 บาทนี Pเพิ!มขึ Pน 1,501,000 บาทจากค่าสอบบญัชีสําหรับปี 
2559 ซึ!งธนาคารจ่ายให้กบับริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นจํานวน 6,270,000 บาท คิดเป็นอตัราการ
เพิ!มขึ Pนร้อยละ 23.9 ซึ!งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กบัธุรกิจและปริมาณของธุรกรรมในปัจจบุนัและที!จะมีเพิ!มขึ Pนในอนาคตของธนาคาร 

นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล ได้แจ้งให้ที!ประชุมทราบเพิ!มเติมว่าบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ยังเป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของธนาคารจํานวน 12 แห่งในปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนสําหรับการสอบบญัชีบริษัทย่อยเป็นเงินรวม
ทั Pงสิ Pน 7,431,750 บาท 
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ทั Pงนี P ธนาคารได้นําเสนอรายละเอียดเกี!ยวกบัผู้สอบบญัชีที!เสนอแต่งตั Pงและค่าสอบบญัชีให้แก่ผู้ ถือหุ้นดงัปรากฏใน
หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นหน้า 24-30 
   ประธานฯ สอบถามที!ประชมุว่ามีผู้ ใดจะซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นหรือไม ่
 นางสาววนิดา ตนัติสนุทร ผู้ ถือหุ้น และนางรัชนี ธรรมเจริญ ผู้ รับมอบฉนัทะ ได้สอบถามถงึหลกัเกณฑ์การแต่งตั Pงผู้สอบ
บญัชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี รวมทั Pงเหตผุลในการเลือกผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ
เอส จํากดั 

นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ ได้ชี Pแจงให้ที!ประชุมทราบว่าเพื!อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการที!ดี และเพื!อให้มั!นใจว่า
ผู้สอบบญัชีตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของธนาคารและบริษทัย่อยด้วยความเป็นอิสระ ธนาคารได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
ที!สํานกังาน ก.ล.ต. ได้กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี!ยนผู้สอบบญัชี (Auditor Rotation) อย่างน้อยทุก 5 รอบปีบญัชี โดย
สามารถใช้ผู้สอบบญัชีที!สงักดัสํานกังานสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ และหากต้องการกลบัมาใช้ผู้สอบบญัชีรายเดิม 
ต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบญัชี โดยในปี 2558 ธนาคารได้เปลี!ยนแปลงบริษัทสอบบญัชีมาเป็นบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 
คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั   

ในการพจิารณาเสนอแต่งตั Pงผู้สอบบญัชี คณะกรรมการธนาคารได้พจิารณาคณุสมบตัิและผลการปฏิบตัิงานในปี 2559 
ที!ผ่านมาของผู้สอบบญัชีบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด และเห็นว่ามีความเหมาะสมในการเป็นผู้สอบบญัชี
ของธนาคารและบริษัทย่อย เนื!องจากมีความเป็นอิสระและมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี!ยวกบัการดําเนินงานและ
มาตรฐานบญัชีที!เกี!ยวข้องกบัธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทนุเป็นอย่างดี  

สําหรับการเพิ!มขึ Pนของค่าสอบบญัชีนั Pนเป็นไปตามการคาดการณ์ปริมาณงานสอบบญัชีที!เพิ!มขึ Pนจากแผนการออกและ
นําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ  ของกลุ่มธุรกิจฯ การพฒันาระบบงานใหม่ๆ งาน Consolidate งบการเงิน ตลอดจนการปรับ
ฐานค่าสอบบญัชีอนัเนื!องมาจากอตัราเงินเฟ้อและค่าใช้จ่ายด้านพนกังานของผู้สอบบญัชีที!เพิ!มขึ Pน ทั Pงนี P อตัราค่าสอบบญัชีของ
ธนาคารที!เพิ!มนั Pนเป็นอัตราที!ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบได้หารือกับผู้ สอบบญัชีเพื!อปรับลดค่าสอบบัญชีบาง
รายการลงแล้วจากที!ผู้สอบบญัชีได้เสนอให้ธนาคารพจิารณาในครั Pงแรก 

นายบรรยง พงษ์พานิช ชี Pแจงให้ที!ประชุมทราบเพิ!มเติมว่าบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นหนึ!ง
ในบริษัทสอบบญัชีที!ได้มาตรฐานระดับโลก ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. มีระบบการควบคุมคุณภาพงานที!ดี มี
ความน่าเชื!อถือและได้รับการยอมรับเป็นการทั!วไปในทกุอตุสาหกรรม และเนื!องจากธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ เกี!ยวข้องกบัผลิตภณัฑ์
และบริการที!มีความซบัซ้อนซึ!งให้ผลตอบแทนในอัตราที!สูง ดังนั Pนการสอบบญัชีจึงต้องอาศัยทีมงานที!มีความรู้ ความสามารถ 
และระบบงานที!ดีของสํานกังานสอบบญัชี   
 เมื!อไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ!มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที!ประชุมพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี P 

 
 
 
 
 

มตทีิ'ประชุม   มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ!งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิแต่งตั Pงนาง 
อณุากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที! 3257 หรือ น.ส.สกณุา แย้มสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

เห็นด้วย   482,996,709 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8958 
ไม่เห็นด้วย 441,075 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0912 
งดออกเสียง 62,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0129 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 



 

รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 
วนัจนัทร์ที! 24 เมษายน 2560 

22/22

เลขที! 4906 หรือนายบญุเลิศ กมลชนกกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที! 5339 หรือ น.ส.สินสิริ ทงัสมบตั ิ
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที! 7352 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบ
บญัชีของธนาคารสําหรับปี 2560 และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของธนาคารสําหรับปี 2560 
เป็นจํานวน 7,771,000 บาทตามที!เสนอ และรับทราบค่าสอบบญัชีของบริษทัย่อยสําหรับปี 2560 รวม
จํานวน 7,431,750 บาทตามที!รายงาน 

 
ระเบียบวาระที' 7 เรื'องอื'นๆ 
 
 ประธานฯ แจ้งให้ที!ประชมุทราบว่าคณะกรรมการธนาคารมิได้มีเรื!องอื!นใดที!จะเสนอให้ที!ประชุมพิจารณา 

เมื!อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ!มเติม  ประธานฯ จงึกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นที!สนบัสนุนกิจการของ
ธนาคารด้วยดีมาโดยตลอด  โดยคณะกรรมการมุ่งมั!นที!จะดําเนินกิจการของธนาคารให้ดียิ!งขึ Pน และขอบคณุผู้ ถือหุ้นที!ได้สละ
เวลามาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที!เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร และกล่าวปิดประชมุ   
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