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 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561  
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

…………………………………………………………. 
 ประชุมเมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนน 
ราชด าริ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2561 (Record Date) ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 
 ธนาคารมีทนุจดทะเบียนจ านวน 8,467,511,090 บาท เป็นหุ้นสามญัจ านวน 846,751,109 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 
บาท และมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 8,467,511,090 บาท 
 
รายนามกรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม  

1. นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2. นางดยันา บนุนาค กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3.  นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ 
     กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
4. นายพงษ์เทพ  ผลอนนัต์       กรรมการอิสระ 
5. นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการ

ตรวจสอบ  
6. นายธานินทร์   จิระสนุทร    กรรมการและกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ 
7. นายสรุพล กลุศิริ  กรรมการ   
8. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ  กรรมการและกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
9. ศ.ดร.อญัญา ขนัธวิทย์   กรรมการและกรรมการบริหารความเสีย่ง    
10. นายบรรยง  พงษ์พานิช     กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
11. น.ส.ฐิตินนัท์ วธันเวคิน   กรรมการและกรรมการบริหาร   
12. นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 (สดัสว่นของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด) 
 
รายนามผู้บริหารระดับสูงของธนาคารที่เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.อนชิุต    อนชิุตานกุลู กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ประธานสายพัฒนาระบบงาน 
ช่องทางขายและผลติภณัฑ์ 

2. นางพชันี ลิม่อภิชาต กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
3. นางกลุนนัท์ ซานไทโว รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายธนบดีธนกิจ 
4. นายฉตัรชยั ดษุฎีโหนด รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. นายชวลติ  จินดาวณิค รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายการเงินและงบประมาณ 
6. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายสนิเช่ือบรรษัท 
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7. นายปรีชา เตชรุ่งชยักลุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายตลาดการเงิน 
8. นายภทัรพงศ์ รักตะบตุร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายช่องทางการตลาดและพฒันาฐานลกูค้า 
9. นายวรกฤต จารุวงศ์ภคั   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายปฏิบตัิการ 
10. นายส ามิตร สกลุวิระ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายสนิเช่ือธุรกิจ 
11. น.ส.นิลาวรรณ ตรีกิจจ ารูญ ผู้อ านวยการอาวโุส หวัหน้าฝ่ายบญัชี สายการเงินและงบประมาณ  

 
รายนามผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางอณุากร พฤฒิธาดา 
 
เร่ิมประชุมเวลา 10.05 น. 

นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ ถือหุ้น    
มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 503 คน นบัจ านวนหุ้นได้ 58,322,944 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจ านวน 
1,316 คน นับจ านวนหุ้ นได้ 476,660,613 หุ้ น รวมเป็นจ านวนผู้ มาประชุมทัง้สิน้ 1,819 คน นับจ านวนหุ้ นรวมกันได้ 
534,983,557 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.1807 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของธนาคาร จึง
กลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

ตอ่จากนัน้ประธานฯ ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่มาร่วมประชมุ  
 ก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชมุ ประธานฯ ได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบ
วาระ ตลอดจนการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ่ งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทราบ        
โดยทัว่กนัดงันี ้

• ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนบั 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ผู้ ถือหุ้น 1 คน 
สามารถออกเสยีงในแต่ละระเบียบวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ โดยไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้ให้คสัโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น หากการออกเสยีงมิได้เป็นไปตามที่กลา่วมาข้างต้น ธนาคารจะถือว่าการออกเสียงนัน้เสีย
ไปและจะนบัเป็นบตัรเสียทัง้หมด ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้
มิได้ นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

• การออกเสยีงลงมติใดๆ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสยีงเห็นชอบจากเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะถือมติ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ระเบียบวาระที่ 7 
พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  และระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 31 ซึ่งจะถือ
มติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  

• การนบัคะแนนเสยีงในการลงมติในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  
 ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง ประธานฯ จะถามวา่มีผู้ ถือหุ้นคนใดประสงค์ทีจ่ะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือ
งดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ลงช่ือก ากบัแล้วยกมือเพื่อแสดงตวัให้เจ้าหน้าที่ไปรับบตัรลงคะแนนเพื่อน ามาตรวจนบัคะแนนเสียง
ตอ่ไป ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ผู้ ถือหุ้นยงัไม่ต้องสง่บตัรลงคะแนนในระหว่างระเบียบวาระนัน้ๆ ธนาคาร
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จะน าคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง และบตัรเสยีหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม โดยถือว่าคะแนนเสียง
สว่นท่ีเหลอืเป็นคะแนนเสยีงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนัน้ๆ 
 ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน กรณีที่ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์มาล่วงหน้า 
ธนาคารได้น าคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นบนัทึกรวมในคะแนนเสียงเพื่อการลง
มติตามระเบียบวาระไว้แล้ว แต่ถ้าผู้ ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร หากประสงค์จะลงคะแนนไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนน ลงช่ือก ากบัแล้วยกมือแสดงตวัเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบตัรลงคะแนนเพื่อน ามาตรวจนบัคะแนนเสียงต่อไป โดยปฏิบตัิ
เช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง  
 หลงัเสร็จสิน้การประชมุ ขอให้ผู้ ถือหุ้นคืนบตัรลงคะแนนทัง้หมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคาร 

ในปีนีธ้นาคารได้ใช้บริการระบบการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั และน า
ระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและประมวลผลการนับคะแนนเสียงเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา  นอกจากนี ้ธนาคารได้
มอบหมายให้บริษัท ส านกักฎหมาย แคปปิตอล จ ากัด ท าหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมายและข้อบงัคบัของธนาคาร 
  ต่อจากนัน้ประธานฯ ได้เชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้นร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียงในที่ประชุม และขอให้นัง่
รวมกบัเจ้าหน้าที่ของธนาคารที่ท าหน้าที่นบัคะแนนเสยีง และ น.ส.ศรัญญา สกุลพิเชฐรัตน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัท ส านกักฎหมาย 
แคปปิตอล จ ากดั ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบความถกูต้องของคะแนน โดยนางกรีน ฉลาดรอบรู้ โฉลกพนัธ์รัตน์ ผู้ ถือหุ้น ได้อาสาเป็น
สกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสยีงในท่ีประชมุ 
 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ธนาคารได้จดัสง่รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อ
วนัที่ 24 เมษายน 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วเมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นคนใดคดัค้านหรือ
ขอให้มีการแก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่วภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ จึงถือได้วา่รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2560 ได้รับการรับรองจากผู้ ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และธนาคารได้เผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ
ธนาคาร ดงันัน้ในการประชมุครัง้นีจ้ึงไมม่ีระเบียบวาระเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่วอีก 
 ธนาคารได้ประกาศบนเว็บไซต์ของธนาคารเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่เห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเข้ารับ
การเลือกตัง้เป็นกรรมการ รวมทัง้เสนอระเบียบวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นคนใดเสนอช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระการ
ประชมุเข้ามายงัธนาคาร 
 ประธานฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้บอกกลา่วไว้ในหนงัสือเชิญประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
ระเบียบวาระที่  1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของธนาคารส าหรับรอบปี 2560  

ที่ผ่านมา 
 
 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (1) ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีพิจารณา

รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับกิจการที่ธนาคารได้ด าเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา จึง เสนอขอให้ที่ประชุมรับทราบ
รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานของธนาคารส าหรับรอบปี 2560 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นีแ้ล้ว และขอให้นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร สรุปภาพรวมเศรษฐกิจและผลการด าเนินงานของธนาคารส าหรับรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ และ
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ตอ่จากนัน้ขอให้นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่  ชีแ้จงให้ที่ประชุม
ทราบในรายละเอียด    

นายบรรยง พงษ์พานิช อธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2560 ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสไลด์ที่
ฉายในท่ีประชมุ ซึง่สรุปได้วา่เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 3.9 ตอ่ปี เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องจากปี 2559 ที่ขยายตวัร้อยละ 3.3 ต่อ
ปี อยา่งไรก็ดี อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจดงักลา่วถือว่ายงัอยู่ในระดบัที่ต ่าเมื่อเปรียบเทียบกบัประเทศก าลงัพฒันาอื่นและ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยภาวะเศรษฐกิจไทยยงัมีความเปราะบาง หนีภ้าคครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูง การบริโภค
ภายในประเทศอยูใ่นระดบัต ่า อีกทัง้การลงทนุของภาครัฐยงัประสบปัญหาในการเบิกจ่าย การขยายตวัของเศรษฐกิจไทยได้รับ
แรงสนบัสนนุหลกัจากภาคการทอ่งเที่ยวและภาคการสง่ออกตามการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก แตก่ารเติบโตของเศรษฐกิจไทยยงั
เป็นเพียงในบางภาคสว่น ไมไ่ด้สง่ผลบวกในวงกว้างตอ่เศรษฐกิจในภาพรวม  

ส าหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในอตุสาหกรรมโดยรวมในปี 2560 สนิเช่ือโดยรวมขยายตวัร้อยละ 4.4 จาก ณ สิน้ปี 2559 
ซึง่เป็นอตัราที่คอ่นข้างต ่ามาก คณุภาพของสนิเช่ือยงัคงด้อยลงอยา่งตอ่เนื่องแตใ่นอตัราที่ชะลอลง ทัง้นี ้ปัญหาเชิงโครงสร้างของ
ภาคธุรกิจโดยเฉพาะในกลุม่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็ยงัเป็นปัจจยัที่สง่ผลกระทบตอ่คณุภาพสนิเช่ือ ตลาดรถยนต์
มียอดขายรถยนต์ใหมใ่นปี 2560 เทา่กบั 871,647 คนั ขยายตวัร้อยละ 13.4 จากปี 2559 ภายหลงัจากที่ซบเซาในช่วงหลายปีที่
ผา่นมา  

ส าหรับตลาดทุน มลูค่าการซือ้ขายหลกัทรัพย์เฉลี่ยต่อวนัในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) 
และตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดเอ็ม เอ ไอ”) ในปี 2560 รวมเทา่กบั 50,114 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.6 จาก 52,526 ล้าน
บาทในปี 2559   

ส าหรับภาพรวมผลการด าเนินงานของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร (“กลุม่ธุรกิจฯ”) ในปี 2560 กลุม่ธุรกิจฯ มีผล
ประกอบการเป็นท่ีนา่พอใจ กลา่วคือ ธนาคารและบริษัทย่อย (ไม่รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย) มีก าไรสทุธิเท่ากบั 5,737 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.4 จากปี 2559 มีก าไรเบ็ดเสร็จรวมเท่ากบั 6,115 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.2 จากปี 2559 และมีอตัรา
ผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นเฉลีย่ (ROAE) เทา่กบัร้อยละ 14.1 ซึง่สงูที่สดุเป็นอนัดบัที่ 2 ในอตุสาหกรรม 

สนิเช่ือโดยรวมของธนาคารขยายตวัร้อยละ 9.3 จาก ณ สิน้ปี 2559 หลงัจากที่หดตวัมา 3 ปีต่อเนื่อง อตัราสว่นสินเช่ือ
ด้อยคณุภาพ (Non-performing Loan/ NPL) ตอ่สนิเช่ือโดยรวม ณ สิน้ปี 2560 ปรับตวัดีขึน้มาอยูท่ี่ร้อยละ 5.0 ลดลงจากร้อยละ 
5.6 ณ สิน้ปี 2559 โดยธนาคารมีอตัราสว่นเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ร้อยละ 16.45 ณ สิน้ปี 2560 และในจ านวนนีเ้ป็น
เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ร้อยละ 13.30  

นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการด าเนินงานของแต่ละธุรกิจในปี 2560 ว่าส าหรับธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ สินเช่ือรายย่อยโดยรวมขยายตัวร้อยละ 1.8 โดยสินเช่ือบุคคลขยายตวัร้อยละ 35.5 สินเช่ือ Micro SMEs 
(ผลติภณัฑ์ SME รถคณูสาม) ขยายตวัร้อยละ 83.9 สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยัขยายตวัร้อยละ 204.8 มีเพียงสนิซือ้เช่าซือ้รถยนต์ทีห่ด
ตวัร้อยละ 8.1 ในปี 2560 โดย ณ สิน้ปี 2560 อตัราส่วนสินเช่ือเช่าซือ้คงค้างของรถยนต์ใหม่ต่อรถยนต์ใช้แล้วเท่ากับ 44:56  
อตัราสว่น NPL ของสินเช่ือรายย่อยโดยรวม ณ สิน้ปี 2560 เพิ่มขึน้เล็กน้อยมาอยู่ที่ ร้อยละ 2.4 จากร้อยละ 2.1 ณ สิน้ปี 2559 
โดยการเพิ่มขึน้ของอตัราสว่น NPL ของสนิเช่ือรายยอ่ยดงักลา่วไมไ่ด้มีสาเหตมุาจากการควบคมุคณุภาพสนิเช่ือไมไ่ด้ แตเ่กิดจาก
การเปลีย่นแปลงสดัสว่นของสนิเช่ือ (Loan Mix) ของธนาคาร  

สนิเช่ือธุรกิจของธนาคารซึง่ไมไ่ด้มีการขยายตวัในรอบหลายปีที่ผา่นมาสามารถขยายตวัได้ถึงร้อยละ 7.1 จาก ณ สิน้ปี 
2559 โดยมีการขยายตวัอยา่งมากในชว่งคร่ึงปีหลงัของปี 2560 จากการให้สนิเช่ือแก่ลกูค้าธุรกิจรายใหญ่ที่มีฐานะทางการเงินท่ีดี 
ท าให้ธนาคารมียอดสินเช่ือธุรกิจคงค้างจ านวน 44,283 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2560 สินเช่ือด้อยคุณภาพของสินเช่ือธุรกิจ
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อสงัหาริมทรัพย์ปรับตวัดีขึน้ โดยอตัราสว่น NPL ของสนิเช่ือธุรกิจลดลงจากร้อยละ 16.3 ณ สิน้ปี 2559 เป็นร้อยละ 13.7 ณ สิน้ปี 
2560 อนัเป็นผลมาจากความคืบหน้าในการแก้ไขสนิเช่ือด้อยคณุภาพของสนิเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  

สนิเช่ือบรรษัทขยายตวัร้อยละ 129.7 จาก ณ สิน้ปี 2559 โดยมียอดสินเช่ือคงค้าง ณ สิน้ปี 2560 จ านวน 15,807 ล้าน
บาท และยงัไมม่ี NPL 

สินเช่ือ Lombard ซึ่งเป็นสินเช่ือหมุนเวียนอเนกประสงค์ที่ธนาคารให้แก่ลกูค้าบคุคลรายใหญ่ของกลุม่ธุรกิจฯ โดยมี
สนิทรัพย์ทางการเงินของลกูค้าเป็นหลกัประกนั ในปีที่ผา่นมาขยายตวัร้อยละ 62.2 โดยมียอดสินเช่ือ Lombard คงค้าง ณ สิน้ปี 
2560 จ านวน 6,273 ล้านบาท และยงัไมม่ี NPL ด้วยเช่นกนั 

ธุรกิจตลาดการเงินซึ่งเร่ิมด าเนินการภายหลงัการร่วมกิจการมีรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้จ านวน 273 
ล้านบาทในปี 2560  

ธุรกิจบริหารสนิทรัพย์ซึง่ประกอบด้วยการปรับโครงสร้างหนีแ้ละการขายทรัพย์สนิรอการขายยงัคงสามารถสร้างผลก าไร
ให้แก่กลุ่มธุรกิจฯ ในปี 2560 ถึงแม้จะไม่สงูเท่ากับในปี 2559 ก็ตาม โดยในปี 2560 ธนาคารมียอดขายทรัพย์สินรอการขาย
จ านวน 987 ล้านบาท และมีก าไรจากการขายทรัพย์สนิรอการขายจ านวน 504 ล้านบาท 

ด้วยหลกัความระมดัระวงัในการด าเนินธุรกิจ ณ สิน้ปี 2560 ธนาคารมีอตัราส่วนเงินส ารองต่อสินเช่ือด้อยคุณภาพ
เทา่กบัร้อยละ 109.8 ใกล้เคียงกบั ณ สิน้ปี 2559 ที่อยูท่ี่ร้อยละ 110.1 และมีอตัราสว่นเงินส ารองตอ่ส ารองตามเกณฑ์เทา่กบัร้อย
ละ 188.6 เพิ่มขึน้เลก็น้อยจากร้อยละ 187.8 ณ สิน้ปี 2559  

ต้นทนุทางการเงินเป็นอีกปัจจยัหนึง่ที่ท าให้ผลประกอบการของกลุม่ธุรกิจฯ ดีขึน้ โดยธนาคารมีต้นทนุทางการเงินลดลง
อยา่งตอ่เนื่อง ต้นทนุทางการเงินของธนาคารในปี 2560 เทา่กบัร้อยละ 2.3 ลดลงจากร้อยละ 2.5 ในปี 2559   

ส าหรับธุรกิจตลาดทุนซึ่งด าเนินการโดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) (“บล.ภทัร”) มี
รายได้ค่านายหน้าจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์และตราสารอนพุนัธ์จ านวน 1,545 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งการตลาดในการเป็น
นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (ไมร่วมบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท) ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาดเอ็ม เอ ไอ เท่ากบัร้อยละ 
4.7 ลดลงเลก็น้อยจากร้อยละ 4.8 ในปี 2559 คิดเป็นอนัดบัท่ี 5 จากจ านวนบริษัทหลกัทรัพย์ทัง้หมด 38 แหง่  

ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทนุสว่นบคุคล (Private Wealth Management) ซึง่เป็นธุรกิจที่กลุม่ธุรกิจฯ ให้ความส าคญัมาโดย
ตลอด มีการเติบโตอยา่งต่อเนื่อง โดย ณ สิน้ปี 2560 บล.ภทัร มีสินทรัพย์ของลกูค้าบคุคลรายใหญ่ภายใต้การให้ค าแนะน าการ
ลงทนุมลูคา่ประมาณ 447,000 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 18.0 จากประมาณ 379,000 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2559  

ส าหรับธุรกิจจัดการลงทุน บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด (“บลจ.ภัทร”) ซึ่งให้บริการจัดการลงทุนใน
กองทนุรวมและกองทนุสว่นบคุคล มีรายได้จากธุรกิจจดัการกองทนุในปี 2560 จ านวน 535 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 61.7 จากปี 
2559 โดย ณ สิน้ปี 2560 บลจ.ภทัร มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจดัการของกองทนุรวมจ านวน 67,238 ล้านบาท คิดเป็นสว่น
แบง่การตลาดร้อยละ 1.34 โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 56.4 จาก ณ สิน้ปี 2559 และมีสนิทรัพย์ภายใต้การบริหารจดัการของกองทนุสว่น
บคุคลจ านวน 21,170 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 117 จาก ณ สิน้ปี 2559 

ในระหวา่งปี 2560 บล.ภทัร มีการให้บริการในธุรกิจวานิชธนกิจหลายรายการ อาทิ เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในการปรับ
โครงสร้างกิจการของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) และเป็นผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ในการเสนอขายหุ้น
สามญัแบบข้ามคืนของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น โดย บล.ภทัร มีรายได้จากธุรกิจวานิชธนกิจในปี 2560 
จ านวน 433 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินจ านวน 337 ล้านบาท และรายได้จากการจัด
จ าหนา่ยหลกัทรัพย์จ านวน 96 ล้านบาท  
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ส าหรับธุรกิจการลงทนุในปี 2560 กลุม่ธุรกิจฯ มีก าไรเบ็ดเสร็จจากการลงทนุในหลายกลยทุธ์รวมจ านวน 1,399 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้จากก าไรเบ็ดเสร็จจากการลงทนุรวมในปี 2559 ซึง่มีจ านวน 1,149 ล้านบาท  

โดยสรุป พฒันาการของกลุม่ธุรกิจฯ ในทกุสว่นข้างต้นเป็นผลให้กลุม่ธุรกิจฯ มีผลประกอบการท่ีดีในปี 2560 กลา่วคือ มี
ก าไรสทุธิ (ไม่รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย) เท่ากบั 5,737 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.4 จากก าไรสทุธิในปี 2559 ซึ่งมีจ านวน 
5,547 ล้านบาท โดยเป็นก าไรสทุธิของธุรกิจตลาดทนุจ านวน 895 ล้านบาท และมีก าไรเบ็ดเสร็จรวม (ไมร่วมสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่น
น้อย) เทา่กบั 6,115 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.2 จากก าไรเบ็ดเสร็จรวมจ านวน 5,756 ล้านบาทในปี 2559 โดยในจ านวนนีเ้ป็น
ก าไรเบ็ดเสร็จของธุรกิจตลาดทนุจ านวน 1,334 ล้านบาท  

รายได้สทุธิในปี 2560 ของกลุม่ธุรกิจฯ จ านวน 16,802 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจธนาคารพาณิชย์จ านวน 
13,844 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจตลาดทนุจ านวน 2,958 ล้านบาท สดัสว่นรายได้จากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ต่อรายได้จาก
ธุรกิจตลาดทนุของกลุม่ธุรกิจฯ ในปี 2560 เทา่กบั 82:18 โดยรายได้จากธุรกิจธนาคารพาณิชย์นัน้ร้อยละ 75 เป็นรายได้ดอกเบีย้ 
ร้อยละ 7 เป็นรายได้จากธุรกิจบริหารหนี ้ร้อยละ 7 เป็นรายได้จากบริการประกนัภยัและประกนัชีวิต (Bancassurance) ร้อยละ 8 
เป็นรายได้อื่นๆ และร้อยละ 3 เป็นรายได้จากการลงทนุ ในขณะท่ีสดัสว่นรายได้ของธุรกิจตลาดทนุนัน้ร้อยละ 43 เป็นรายได้จาก
การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ร้อยละ 23 เป็นรายได้จากธุรกิจการลงทนุ ร้อยละ 16 เป็นรายได้จากธุรกิจจดัการลงทนุ ร้อย
ละ 15 เป็นรายได้จากธุรกิจวานิชธนกิจ และร้อยละ 3 เป็นรายได้อื่นๆ  

สดัสว่นรายได้ดอกเบีย้สทุธิต่อรายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้สทุธิในปี 2560 เท่ากบั 63:37 ทัง้รายได้ดอกเบีย้สทุธิและรายได้ที่
มิใช่ดอกเบีย้สทุธิในปี 2560 มีการกระจายตวัที่ดี โดยร้อยละ 64 ของรายได้ดอกเบีย้สทุธิเป็นรายได้จากสินเช่ือเพื่อการอปุโภค
บริโภค ในขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้สทุธิประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ธุรกิจการลงทุน ธุรกิจ 
Bancassurance ธุรกิจบริหารหนี ้ธุรกิจจดัการลงทนุ ธุรกิจวานิชธนกิจ และอื่นๆ ซึง่มีศกัยภาพท่ีจะเติบโตในอนาคต  

นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญของกลุ่มธุรกิจฯ ในปี 2560 
เปรียบเทียบกบัปี 2559 ตามการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) ว่าในปี 2560 กลุม่ธุรกิจฯ มีรายได้ดอกเบีย้
ลดลงร้อยละ 0.2 มีค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ลดลงร้อยละ 5.0 มีรายได้ดอกเบีย้สทุธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.9 มีรายได้ค่าธรรมเนียมสทุธิ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.4 มีรายได้จากการด าเนินงานรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.9 และมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิ่มขึน้ร้อยละ 16.7 ท า
ให้กลุม่ธุรกิจฯ มีก าไรสทุธิและมีก าไรเบ็ดเสร็จ (ไมร่วมสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย) เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.4 และร้อยละ 6.2 ตามล าดบั 
โดย ณ สิน้ปี 2560 ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มีพนกังานจ านวน 4,497 คน เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.2 จาก ณ สิน้ปี 2559 และมี
สาขาของธนาคาร 66 แหง่ และในช่วงต้นปี 2561 ธนาคารจะปิดสาขาอีก 1 แหง่  

ส าหรับงบแสดงฐานะการเงินเมื่อเปรียบเทียบข้อมลู ณ สิน้ปี 2559 พบว่ากลุม่ธุรกิจฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 
10.9 เงินให้สนิเช่ือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.9 หนีส้นิรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.7 เงินฝากเพิ่มขึน้ร้อยละ 20.9 ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม
เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.1 และสว่นของบริษัทใหญ่-ธนาคาร เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.6 

จากนัน้นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ ได้น าเสนอภาพรวมแนวทางการด าเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ ในปี 2561 ให้ที่
ประชมุทราบ โดยอธิบายวา่ในปี 2561 กลุม่ธุรกิจฯ มุง่เน้นการด าเนินงานอยา่งตอ่เนื่องในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

1. การด าเนินงานร่วมกันทัง้ในส่วนธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุน โดยค านึงถึงความเช่ือมต่อในการ
ให้บริการและการสร้างประโยชน์ร่วมกนั เพื่อขยายการท าธุรกิจและบรรลเุป้าหมายตามยทุธศาสตร์หลกั 3 ด้าน 
ซึง่ในแตล่ะด้านมีสถานะและกลยทุธ์ที่ต้องใช้ในการด าเนินการที่แตกตา่งกนั ดงันี ้
1.1 ธุรกิจที่เก่ียวกับการอ านวยสินเช่ือ (Credit House) - มุ่งเน้นการขยายสินเช่ือ ขยายฐานลูกค้าผ่าน

ผลติภณัฑ์และบริการตา่งๆ ภายในกลุม่ธุรกิจฯ การบริหารความเสีย่งที่ดี และการควบคมุคณุภาพสนิเช่ือ 
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1.2 ธุรกิจการให้บริการแก่ลกูค้าบุคคลรายใหญ่ (Private Banking) - มุ่งเน้นการต่อยอดธุรกิจที่ บล.ภทัร มี
ประสบการณ์มายาวนานและเช่ือว่ามีความสามารถในการแข่งขนัได้ดี เช่น ธุรกิจการลงทนุในต่างประเทศ 
(Offshore Investment) เพื่อเพิ่มรายได้คา่ธรรมเนียมและบริการและขยายสนิทรัพย์ภายใต้การให้ค าแนะน า
การลงทนุ โดยอาศยัความร่วมมือในเร่ืองการใช้ประโยชน์จากฐานลกูค้าและช่องทางสาขาของธนาคาร และ
ในเร่ืองความเช่ียวชาญด้านการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทนุของธุรกิจตลาดทุน  โดยในปี 2560 
ลกูค้าของธนาคารมีการใช้บริการของธุรกิจตลาดทนุมลูค่ากว่า 80,000 ล้านบาท และในช่วงต้นปี 2561 นี ้
ลกูค้าของ บล.ภทัร ก็ได้เร่ิมใช้บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อเป็นบญัชีหลกัในการช าระราคาคา่ซือ้
ขายหลกัทรัพย์ (Settlement Account) 

1.3 ธุรกิจการให้บริการแก่ลกูค้าบรรษัทและวานิชธนกิจ (Wholesale & Investment Banking) - มุ่งรักษาความ
เป็นผู้น าในธุรกิจวานิชธนกิจและธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้าสถาบนั เพิ่มความร่วมมือกนั
ระหว่างหน่วยงานภายใต้ธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทนุเพื่อให้สามารถให้บริการและน าเสนอ
ผลติภณัฑ์ทางการเงินได้อยา่งครอบคลมุมากยิ่งขึน้ และขยายการลงทนุของกลุม่ธุรกิจฯ ไปยงัตา่งประเทศ  

2. พฒันาผลิตภณัฑ์ บริการ และช่องทางการขายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ Car Plaza, การออกบธู, การพฒันา
ช่องทางขายและบริการออนไลน์, แอปพลเิคชัน่ LINE, Virtual Branch และ Magic Mirror เป็นต้น  

 จากนัน้นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบเก่ียวกบัการด าเนินการตอ่ต้านคอร์รัปชนัและการให้สินบน
ว่ากลุม่ธุรกิจฯ ยืนยนัการมีเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยธนาคารและบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจตลาดทนุ ซึง่ได้แก่ บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) บล.ภทัร และบลจ.ภทัร ได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนว
ร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption/ CAC) 
และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริตมาตัง้แตปี่ 2557 - 2558 และในปี 2560 
ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจตลาดทนุข้างต้นได้รับการรับรองการตอ่อายสุมาชิกแนวร่วม CAC เรียบร้อยแล้ว โดยกลุม่ธุรกิจฯ 
มีการด าเนินการตามมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชนัอยา่งตอ่เนื่อง อาทิ 

- ก าหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานมีแนวทางในการปฏิบตัิ งานและการ
ด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส และพฒันาสูอ่งค์กรแหง่ความยัง่ยืน 

- ก าหนดระเบียบปฏิบตัิในการให้และรับของขวญั คา่รับรอง หรือคา่ใช้จ่ายอื่นๆ กบับคุคลภายนอก เพื่อให้มัน่ใจว่า
การด าเนินการทัง้ในด้านการรับและการให้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีมูลค่าเหมาะสม และไม่มีลกัษณะที่จะ
น าไปสูก่ารให้หรือรับสนิบน 

- จดัให้มีการฝึกอบรมพนกังานผ่านทาง e-Learning ในหวัข้อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมแบบทดสอบเพื่อ
ประเมินความรู้ความเข้าใจเป็นประจ าทกุปี 

- สือ่สารนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนัผา่นหลายช่องทางไปยงัสาธารณชนและผู้มีสว่นได้เสยีตา่งๆ 
- ในช่วงเทศกาลปีใหม ่กลุม่ธุรกิจฯ ได้ขอความร่วมมือจากพนกังานในการสง่ e-Card ไปยงัคูค้่าและลกูค้า เพื่ออวย

พรปีใหม่และขอความร่วมมืองดให้ของขวญัในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใดแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ 

 นายบรรยง พงษ์พานิช ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบเพิ่มเติมวา่ผลการด าเนินงานของกลุม่ธุรกิจฯ ที่ดีข้างต้นเป็นผลจากความ
พยายามอย่างต่อเนื่องในการพฒันาทุกๆ ด้านตัง้แต่การควบรวมกิจการในปี 2555 เป็นต้นมา ซึ่งในขณะนัน้ราคาหุ้นเท่ากับ
ประมาณ 30 บาทต่อหุ้น ขณะนีร้าคาหุ้นปรับสงูขึน้ประมาณ 2.5 เท่า เป็นประมาณ 75 บาท โดยธนาคารมีการจ่ายเงินปันผล
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ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในช่วง 5 ปีที่ผา่นมา (ไมร่วมเงินปันผลที่จะพิจารณาจ่ายในครัง้นี)้ รวมประมาณ 18 บาทต่อหุ้น ท าให้ผู้ ถือหุ้นได้รับ
ผลตอบแทนเฉลีย่ประมาณร้อยละ 22 ตอ่ปี ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผา่นมา  
 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 

(1) นางสาววิภา สวุณิชย์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเก่ียวกบัเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้
- สาเหตขุองการเพิ่มขึน้ของจ านวนพนกังานจากเดิมจ านวน 4,120 คน ณ สิน้ปี 2559 เป็นจ านวน 4,497 คน 

ณ สิน้ปี 2560 ในขณะที่จ านวนสาขาของธนาคารไมเ่พิ่มขึน้ 
- ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการที่จะต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่หรือ IFRS 9 และการ

เตรียมความพร้อมของธนาคารเพื่อรองรับ   
- ผลกระทบของการยกเลิกค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมออนไลน์ที่มีต่อรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการของ

ธนาคาร 
- การเตรียมการของธนาคารเพื่อรองรับผลกระทบจากการที่ผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐอเมริกา (US Bond 

Yield) อาจเพิ่มสงูขึน้ถึงระดบัร้อยละ 4  
นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ ได้ตอบค าถามข้างต้น ซึง่สรุปได้ดงันี ้
ธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ ที่เพิ่มขึน้ อาทิ ธุรกิจ Wealth Management การน าเสนอขายผลติภณัฑ์ทางการเงินใหม่ๆ  เช่น หุ้น

กู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ธุรกิจจดัการกองทนุสว่นบคุคลและกองทนุรวม ธุรกิจสินเช่ือรายย่อย และธุรกิจสินเช่ืออื่นๆ เป็นธุรกิจที่ไม่ได้
ด าเนินการท่ีสาขา และธุรกิจเหลา่นีจ้ าเป็นต้องใช้บคุลากรในการด าเนินการ ทัง้ในสว่นของธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และการ
ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน ทัง้นี ้กลุม่ธุรกิจฯ ได้พยายามควบคมุต้นทนุการด าเนินงานและติดตามวดัผลประสิทธิภาพการท างาน
ของบคุลากรอยูต่ลอดเวลา 

ส าหรับเร่ือง IFRS 9 ซึ่งจะมีผลบงัคบัใช้ในปี 2562 นัน้ ฝ่ายจดัการได้เตรียมความพร้อมในการรองรับโดยศึกษาหา
ข้อมลู ท าความเข้าใจเก่ียวกบัมาตรฐานบญัชี วิเคราะห์ทางเลอืกที่เหมาะสมกบัธุรกรรมประเภทตา่งๆ ของกลุม่ธุรกิจฯ และลงทนุ
เพื่อพฒันาระบบร่วมกบัผู้สอบบญัชีของธนาคาร โดยฝ่ายจัดการเช่ือว่าเงินส ารองทัว่ไปที่ธนาคารมีอยู่ในขณะนีจ้ านวน 4,500 
ล้านบาทจะเพียงพอตอ่การรองรับการกนัส ารองส าหรับสนิเช่ือประเภทตา่งๆ ท่ีอาจต้องมีจ านวนเพิ่มขึน้ตาม IFRS 9  

การยกเลิกค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมออนไลน์น่าจะมีผลกระทบต่อรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการของกลุม่ธุรกิจฯ 
ไม่มากนัก เนื่องจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการของกลุ่มธุรกิจฯ ส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่านายหน้าจากการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า การให้บริการด้านวานิชธนกิจ ธุรกิจจดัการกองทนุรวมและกองทนุสว่นบคุคล และธุรกิจ  
Bancassurance  

ส าหรับเร่ือง US Bond Yield ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสงูขึน้นัน้ ขณะนีย้งัไม่สง่ผลกระทบมาถึงประเทศไทย อย่างไรก็ดี หาก
ในความเป็นจริง US Bond Yield เพิ่มสงูขึน้ถึงระดบัร้อยละ 4 ก็อาจจะสง่ผลกระทบต่อธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ บ้าง แต่คงไม่มาก
นกั เนื่องจากปัจจบุนัสดัสว่นของธุรกิจสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ซึง่มีอตัราดอกเบีย้คงที่ต่อสินเช่ือโดยรวมของธนาคารลดน้อยลงจาก
ในอดีตมาก   

(2) นายพิทกัษ์ เนตรเพชราชัย ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัผลกระทบของธุรกิจ e-Commerce ที่อาจมีต่อธุรกิจของ
กลุม่ธุรกิจฯ 

นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่เร่ืองเทคโนโลยเีป็นเร่ืองที่คาดการณ์ได้ยาก อยา่งไรก็ดี ธุรกิจของ
กลุม่ธุรกิจฯ สว่นใหญ่เป็นธุรกิจที่ต้องมีใบอนญุาต (License) ในการด าเนินการ มิใช่ใครก็สามารถด าเนินการได้ ถึงกระนัน้ก็ตาม 
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ฝ่ายจดัการก็จะใช้ความระมดัระวงัในการด าเนินธุรกิจ โดยจะพยายามเพิ่มช่องทางในการน าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการอย่าง
ตอ่เนื่อง และใช้ประโยชน์จากข้อมลูและสิง่แวดล้อมตา่งๆ ท่ีเปลีย่นแปลงเพื่อประโยชน์สงูสดุของกลุม่ธุรกิจฯ   

นายบรรยง พงษ์พานิช อธิบายให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับการยกเลิกค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมออนไลน์เพิ่มเติมว่า
เป็น Disruption ในกระบวนการช าระเงิน (Payment) ซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าที่หลกั 3 ประการของตลาดการเงิน โดยการยกเลิก
ค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมออนไลน์ในอตุสาหกรรมครัง้นีถ้ึงแม้จะท าให้ธนาคารพาณิชย์มีรายได้ค่าธรรมเนียมลดลง แต่เป็น
การลดต้นทนุทางการเงินและต้นทนุเศรษฐกิจ ซึง่เป็นเร่ืองที่ดีตอ่ประเทศไทย 

(3) นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกับส่วนแบ่งการตลาดของธนาคารส าหรับธุรกิจสินเช่ือเช่าซือ้
รถยนต์ 

นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าฝ่ายจดัการประมาณการสว่นแบ่งการตลาดส าหรับธุรกิจสินเช่ือ
เช่าซือ้รถยนต์ใหมแ่ละรถยนต์ใช้แล้วของธนาคารท่ีประมาณร้อยละ 3 – 5 และร้อยละ 10 ตามล าดบั    
 เมื่อไมม่ีผู้ใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการ
เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของธนาคารส าหรับรอบปี 2560 ที่ผา่นมา 
 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของธนาคารส าหรับรอบปี 2560 ที่ผ่านมา

ตามที่รายงาน 
 
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
  
 ประธานฯ  แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (2) ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีพิจารณา
และอนุมตัิงบการเงินของธนาคาร จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของธนาคารส าหรับปีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2560 ซึง่แสดงอยูใ่นรายงานประจ าปี 2560 ของธนาคารหน้า 207 - 342 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชุม
ในครัง้นีแ้ล้ว โดยงบการเงินดงักลา่วได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอ
เอส จ ากัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีของบริษัท  
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั มีความเห็นว่างบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบ
การเงินเฉพาะกิจการของธนาคารแสดงฐานะการเงินรวมของกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของธนาคาร ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2560 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 สาระส าคญัของงบการเงินสรุปได้ดงันี ้

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 
สนิทรัพย์รวม 245,087,993,478 บาท 259,335,244,184 บาท 
หนีส้นิรวม 205,925,886,369 บาท 217,787,011,628 บาท 
รายได้รวม 13,851,326,897 บาท 16,297,854,188 บาท 
ก าไรสทุธิ* 5,076,298,137 บาท 5,736,868,968 บาท 
ก าไรตอ่หุ้น  6.00 บาท 6.78 บาท 

* ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 

 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
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เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นคนใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี ้
เห็นด้วย   547,955,949 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8310    
ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 927,300  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1689 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิงบการเงิน

ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2560    

  
ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชุมว่าตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (3) ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาจดัสรร

เงินก าไร ข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 45 ก าหนดว่าคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เมื่อ
ปรากฏแก่กรรมการว่าธนาคารมีก าไรพอสมควรที่จะกระท าเช่นนัน้ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป และข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 47 ก าหนดวา่ธนาคารต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้
เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน โดยนอกจากเงินส ารองข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นให้ลงมติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ารองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อด าเนินกิจการของธนาคารก็ได้ นอกจากนี ้ธนาคารมี
นโยบายการจ่ายเงินปันผลจากก าไรของงบการเงินของธนาคาร โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้
คณะกรรมการธนาคารสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ เมื่อเห็นว่าธนาคารมีก าไรสมควรที่จะท าเช่นนัน้ และ
รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป ซึง่ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะค านงึถึงผลประกอบการ 
ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว การกันเงินส ารอง และระดบัความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งครอบคลุม
แผนการด าเนินธุรกิจ ความเสี่ยงของธุรกิจของธนาคาร และผลกระทบทัง้ก่อนและหลงัการจ่ายเงินปันผล รวมถึงเป็นไปตามที่
กฎหมายและประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 

 ในการนี ้คณะกรรมการธนาคารจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลจากผล
การด าเนินงานปี 2560 โดยประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชุมว่าธนาคารมีทนุจดทะเบียนจ านวน 8,467,511,090 บาท และธนาคาร
ได้จัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจ านวน 852,337,268 บาท ครบตามที่ข้อบังคบัของธนาคารก าหนดไว้ 
ธนาคารจึงไมต้่องจดัสรรก าไรไว้เป็นทนุส ารองเพิ่มเติมตามกฎหมายในงวดนีอ้ีก  

ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ธนาคารมีก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม (สว่นที่เป็น
ของบริษัทใหญ่) จ านวน 5,076,298,137 บาท และ 5,736,868,968 บาทตามล าดบั คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นสมควรเสนอ
ขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงินปัน
ผลจ่ายทัง้สิน้ 4,233,669,945 บาท (ค านวณจากจ านวนหุ้น ณ วนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2561 จ านวน 846,751,109 หุ้น) คิดเป็น
อตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 83.40 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 
73.80 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมประจ าปี 2560  
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เนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นไป
แล้วในอัตราหุ้ นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,693,416,618 บาท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 8/2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 24 สงิหาคม 2560 ดงันัน้หากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นีอ้นมุตัิการจ่ายเงิน
ปันผลส าหรับปี 2560 ในอตัราที่เสนอข้างต้น ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลคงเหลือในงวดนีใ้นอตัราหุ้นละ 3.00 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ของธนาคาร โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561 

ในการพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลข้างต้น ธนาคารได้ค านงึถึงผลประกอบการ ระดบัของเงินส ารอง ความเพียงพอของ
เงินกองทนุของธนาคาร ซึง่ครอบคลมุแผนการด าเนินธุรกิจ ความเสี่ยงของธุรกิจ และผลกระทบทัง้ก่อนและหลงัการจ่ายเงินปัน
ผล รวมถึงความสามารถของธนาคารในการทยอยเพิ่มระดบัของเงินส ารองและเงินกองทนุของธนาคาร ความสามารถในการหา
รายได้ในอนาคต การขยายธุรกิจ และผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในระยะยาวประกอบ ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
ธนาคาร 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นการจ่ายจากก าไรสทุธิและก าไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 
ซึง่ผู้ รับเงินปันผลที่เป็นบคุคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากร 

ตารางเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2559 และ 2560 
 

รายละเอียด ปี 2559 ปี 2560 
1. ก าไรสทุธิจากงบการเงินรวม (1) (บาท) 5,546,725,216 5,736,868,968 
2.  จ านวนหุ้น (หุ้น) 
     2.1  จ านวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 
846,744,609 

 
846,708,309 

     2.2  จ านวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจ าปี 846,741,209 846,751,109(2) 
3.  เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท)   
     3.1  เงินปันผลระหวา่งกาล  2.00 2.00 
     3.2  เงินปันผลประจ าปี 6.00 5.00 
4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 5,080,454,054 4,233,669,945 
5.  สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 91.59 73.80 

(1) ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 
(2) จ ำนวนหุ้น ณ วนัที ่22 กมุภำพนัธ์ 2561 

 
 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 

(1) นายบญุเกียรติ เจนบญุลาภ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงเหตผุลที่ธนาคารจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 
5.00 บาท ซึง่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัเงินปันผลประจ าปี 2559 ที่จ่ายในอตัราหุ้นละ 6.00 บาท  

นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าหากพิจารณาผลประกอบการในปี 2559 ธนาคารควรจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 4.00 บาท แตเ่นื่องจากธนาคารต้องการปรับโครงสร้างเงินกองทนุของธนาคารและกลุม่ธุรกิจฯ ให้
บรรลตุามแผนธุรกิจที่วางไว้ โดยให้สดัสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ ธนาคารจึงเสนอ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 เป็นกรณีพิเศษในอตัราหุ้นละ 6.00 บาท ซึง่ธนาคารได้ชีแ้จงถึงที่มาและเหตผุลดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้น
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ทราบแล้วในการประชุมผู้ ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา ส าหรับปีนีไ้ม่มีเร่ืองการปรับโครงสร้างเงินกองทุน คณะกรรมการธนาค ารได้
พิจารณาแล้วเห็นวา่เงินปันผลประจ าปี 2560 ที่เสนอจ่ายในอตัราหุ้นละ 5.00 บาท มีความเหมาะสม 

(2) นางสาววิภา สวุณิชย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลที่ลดลงจากร้อยละ 91.59 ของก าไรสทุธิ
จากงบการเงินรวมประจ าปี 2559 เป็นร้อยละ 73.80 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมประจ าปี 2560  

นายบรรยง พงษ์พานิช อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่าการพิจารณาจ่ายเงินปันผลต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุด 
(Optimization) ในมมุมองของผู้มีสว่นได้เสยี (Stakeholder) กลุม่ตา่งๆ ซึง่รวมถึงผู้ ถือหุ้น ผู้ฝากเงิน และหนว่ยงานก ากบัดแูล อีก
ทัง้ต้องเหมาะสมกบัการคาดการณ์การเติบโตของธุรกิจด้วย ซึง่การ Optimization ไมส่ามารถก าหนดอตัราสว่นท่ีแนน่อนได้  
 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นคนใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเตมิ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี ้

เห็นด้วย   548,242,268 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8736 
ไมเ่ห็นด้วย 681,005 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1240 
งดออกเสยีง 12,627 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0023 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
มติที่ประชุม     รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่รายงาน และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2560 
ตามที่เสนอ   

 
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
  
 นายวีรวฒัน์ ชุติเชษฐพงษ์ นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ นายธานินทร์ จิระสนุทร และนายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการซึ่ง
ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ ได้ออกจากที่ประชมุ 
 ประธานฯ เสนอขอให้ที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ โดยแจ้งตอ่ที่
ประชุมว่าข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (4) ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระ และข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 18 ก าหนดวา่ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ต าแหนง่อยา่งน้อยจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไม่ได้ ก็
ให้กรรมการออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม ซึง่กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ไปนัน้อาจจะได้รับเลอืกให้กลบั
เข้ารับต าแหนง่อีกได้ โดยกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากว่าผู้ ใด
จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ ออกจากต าแหน่งกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535   

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบตอ่ไปวา่ปัจจบุนัธนาคารมีกรรมการทัง้สิน้ 12 คน ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2561 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 คน โดยกรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุ ได้แก่ นายวีรวฒัน์  
ชตุิเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุรองลงมาเทา่กนัมีจ านวน 4 คน ได้แก่ 

1. นางดยันา      บนุนาค   กรรมการอิสระ  
2. นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์     กรรมการอิสระ 
3. นายธานินทร์    จิระสนุทร กรรมการ 
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4. นายบรรยง พงษ์พานิช  กรรมการ  
ดงันัน้จึงได้มีการจบัสลากรายช่ือกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

จ านวน 3 คนจาก 4 คนข้างต้น เป็นผลให้กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้  
1. นายวีรวฒัน์      ชตุิเชษฐพงศ์   กรรมการอิสระ 
2. นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์     กรรมการอิสระ 
3. นายธานินทร์    จิระสนุทร กรรมการ 
4. นายบรรยง พงษ์พานิช  กรรมการ  
ธนาคารได้ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นในการเสนอช่ือบคุคลที่เห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของ

ธนาคารโดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร อยา่งไรก็ดี ไมม่ีผู้ ถือหุ้นคนใดเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ของธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารซึง่ไมร่วมกรรมการที่มีสว่นเก่ียวข้องได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การด าเนินงานของธนาคารและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการธนาคารตาม Board Skill Matrix แล้วเห็นวา่กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระข้างต้นเป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิ
ครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับธนาคารในปัจ จุบัน เป็นผู้ ที่มีความรู้  
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของธนาคาร ตลอดจนมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการ
ของธนาคาร มีความรับผิดชอบ และปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงัและซื่อสตัย์สจุริตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง
อยูเ่ดิม อีกทัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) แล้วเห็นว่ายงัไม่มีผู้
ที่มีคณุสมบตัิและประสบการณ์เหมาะสมที่จะทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระได้ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจึงสมควร
เลอืกตัง้กรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของธนาคารอีกวาระหนึง่ 

หากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระตามที่เสนอข้างต้น คณะกรรมการธนาคารจะ
ประกอบด้วยกรรมการจ านวนทัง้สิน้ 12 คน และยงัมีกรรมการอิสระในสดัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ทัง้นี ้กรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ประวตัิโดยสงัเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือแต่ละคนมีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมผู้
ถือหุ้นหน้า 10 - 18 และแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิที่ดีตามโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน จึงขอให้ที่ประชมุออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าการที่หน่วยงานก ากบัดแูลต้องการให้บริษัทจดทะเบียนก าหนด
วาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการไมใ่ห้เกิน 9 ปีวา่อาจจะก่อให้เกิดผลเสยีมากกวา่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทจดทะเบียน 

นายวีรวฒัน์ ชุติเชษฐพงศ์ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการที่ไม่ควรเกิน 9 ปีนัน้
ส าหรับกรรมการอิสระ ซึ่งหน่วยงานก ากับดูแลเสนอแนะขึน้เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยเห็นว่ากรรมการอิสระที่ด ารง
ต าแหนง่นานเกิน 9 ปีอาจมีความใกล้ชิดสนิทสนมกบัผู้บริหารหรือบริษัทจนไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่ได้
ห้ามมิให้กรรมการอิสระด ารงต าแหนง่เกิน 9 ปี แต่หากบริษัทจดทะเบียนต้องการเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการอิสระที่อยู่ใน
ต าแหนง่นานเกิน 9 ปี ก็ขอให้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุลในการเสนอช่ือกรรมการอิสระผู้นัน้ 
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 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นคนใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระเป็นรายบคุคล 

 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี ้
1. นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์      

เห็นด้วย   511,478,114 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 93.1756  
ไมเ่ห็นด้วย 37,448,959 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 6.8220  
งดออกเสยีง 12,400 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0022  
บตัรเสยี 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

2. นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์    
เห็นด้วย   543,169,833 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.9489  
ไมเ่ห็นด้วย 5,757,240 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.0487  
งดออกเสยีง 12,400 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0022  
บตัรเสยี 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

3. นายธานินทร์ จิระสนุทร    
เห็นด้วย   409,043,490 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 74.5152  
ไมเ่ห็นด้วย 139,867,583 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 25.4796  
งดออกเสยีง 28,400 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0051  
บตัรเสยี 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

4. นายบรรยง พงษ์พานิช    
เห็นด้วย   416,196,325 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 75.8182  
ไมเ่ห็นด้วย 128,136,443 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 23.3425  
งดออกเสยีง 4,606,705 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.8392  
บตัรเสยี 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

 
มติที่ประชุม   มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิเลือกตัง้นาย  

วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ นายธานินทร์ จิระสุนทร และนายบรรยง พงษ์พานิช 
กรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง
ตามที่เสนอ 

 
 นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบเก่ียวกบัผลคะแนนในระเบียบวาระที่ 4 ข้างต้นว่าธนาคารได้ทราบ
ลว่งหน้าก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้นไม่นานนกัว่านกัลงทนุสถาบนัต่างประเทศบางแห่งใช้ Proxy Voting Guidelines ที่จดัท าโดย 
Institutional Shareholder Services Inc. (“ISS”) ในการก าหนดทิศทางการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ตา่งๆ ในภมูิภาคเอเชียที่ลงทนุ โดยระบบดงักลา่วอาจจะมีความคลาดเคลื่อนในการพิจารณาเนื่องจากพบว่านางดยันา บนุนาค 
กรรมการอิสระของธนาคาร มีคณุสมบตัิไม่เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการอิสระของธนาคาร เนื่องจากด ารงต าแหน่งกรรมการใน
คณะกรรมการบรูณาการระบบบ าเหน็จบ านาญ กระทรวงการคลงั และอนกุรรมการการลงทนุ กองทนุการออมแห่งชาติ  เป็นผล
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ให้พิจารณาวา่สดัสว่นของกรรมการอิสระของธนาคารไมค่รบเป็นหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  ระบบดงักลา่ว
จึงได้เสนอแนะให้นกัลงทนุสถาบนัต่างประเทศออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยส าหรับการเลือกตัง้กรรมการที่ไม่อิสระ ซึ่งเป็น
ข้อผิดพลาดทางเทคนิคและธนาคารไม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะชีแ้จงให้นกัลงทนุสถาบนัตา่งประเทศเหลา่นัน้เข้าใจได้ เป็นผลให้นาย
ธานินทร์ จิระสนุทร และนายบรรยง พงษ์พานิช ได้รับการเลอืกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของธนาคารอีกวาระหนึง่ด้วย
คะแนนเสยีงที่น้อยกวา่กรรมการอิสระอีก 2 คนอยา่งมีนยัส าคญั สว่นนกัลงทนุสถาบนัในประเทศก็มีบางแห่งที่ใช้ระบบ ISS ช่วย
ในการก าหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทที่ลงทนุด้วยเช่นกนั ซึ่งฝ่ายจัดการได้มีการชีแ้จง
ข้อเท็จจริงให้ทราบแล้วก่อนการประชมุ 
 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
  
 ประธานฯ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบงัคบั
ของธนาคาร ข้อ 16 ก าหนดวา่บ าเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทนให้สดุแล้วแต่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะก าหนด โดยที่ประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2560 ได้มีมติอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับกรรมการที่
มิใช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ประจ าปี 2560 (ไม่รวมบ าเหน็จกรรมการ) จ านวนไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่ง
ค่าตอบแทนดงักล่าวรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม ซึ่งรวมถึงค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ของ
ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ หากเป็นการมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการธนาคาร สิทธิประโยชน์โดยทัว่ไป เช่น ค่าเบีย้
ประกนัชีวิตและคา่เบีย้ประกนัสขุภาพกลุม่ และคา่ตอบแทนการเป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร 
 ธนาคารจึงได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (ไม่รวมบ าเหน็จกรรมการ) ส าหรับการด าเนินงานในปี 2560 เป็นจ านวนรวม
ทัง้สิน้ 24,026,961.29 บาท ซึ่งอยู่ภายในวงเงินจ านวนไม่เกิน 30 ล้านบาทที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2560 ทัง้นี ้รายละเอียดของคา่ตอบแทนกรรมการรายบคุคลมีปรากฏในรายงานประจ าปีของธนาคารหน้า 98 
 ในสว่นของบ าเหน็จกรรมการส าหรับการด าเนินงานในปี 2560 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอีกครัง้หนึง่ เพื่อให้บ าเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกบัผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ
ธนาคารและผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงของธนาคาร  
 ประธานฯ ได้ขอให้นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็น
ผู้ ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบับ าเหน็จกรรมการส าหรับการด าเนินงานในปี 2560 และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 
2561 
 นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการธนาคารเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการจ่าย
บ าเหน็จกรรมการส าหรับการด าเนินงานในปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 ตามที่คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว โดย
เปรียบเทียบอ้างอิงกบักลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดบัเดียวกัน  รวมถึงแนวโน้มธุรกิจ อีกทัง้ได้พิจารณาถึงอตัราค่าตอบแทนและ
องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คณุค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบตัิหน้าที่
ของกรรมการในการช่วยให้ธนาคารและกลุม่ธุรกิจฯ ประสบความส าเร็จและด าเนินธุรกิจได้อย่างยัง่ยืนแล้วเห็นสมควรให้คณะกรรมการ
ธนาคารเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจ่ายบ าเหน็จกรรมการส าหรับการด าเนินงานในปี 
2560 ให้แก่กรรมการท่ีมิใช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ จ านวน 11 คนดงันี ้

1.  นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการ จ านวน  3,000,000 บาท 
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2. นางดยันา บนุนาค กรรมการอิสระ จ านวน 1,500,000 บาท 
3.  นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ กรรมการอิสระ  จ านวน 1,500,000 บาท 
4.  นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ กรรมการอิสระ  จ านวน 1,500,000 บาท 
5. นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ จ านวน    1,500,000 บาท 
6. นายธานินทร์ จิระสนุทร กรรมการ จ านวน 1,500,000 บาท 
7. นายสรุพล กลุศิริ กรรมการ  จ านวน 1,500,000 บาท 
8. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ กรรมการ จ านวน 1,500,000 บาท 
9. ศ.ดร.อญัญา ขนัธวิทย์ กรรมการ จ านวน    1,031,510 บาท/1 
10. นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการ จ านวน 3,000,000 บาท 
11. น.ส.ฐิตินนัท์ วธันเวคิน กรรมการ จ านวน 1,500,000 บาท 

หมายเหต:ุ  /1   จ านวนบ าเหน็จที่เสนอจ่ายให้แก่  ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์ ค านวณตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการของธนาคาร              
โดย ศ.ดร.อญัญา ขนัธวิทย์ ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของธนาคารมีผลตัง้แตว่นัที่ 24 เมษายน 2560 

 

รวมบ าเหน็จส าหรับกรรมการที่มิใช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ เป็นเงินทัง้สิน้ 19,031,510 บาท โดยเป็นอตัรา
เดียวกบับ าเหน็จกรรมการที่จ่ายในปีที่ผา่นมาส าหรับการด าเนินงานในปี 2559 

อีกทัง้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่มิใช่พนกังานของธนาคารหรือบ ริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจฯ ประจ าปี 2561 (ไมร่วมบ าเหน็จกรรมการ) จ านวนไมเ่กิน 30 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนดงักลา่วจะรวมถึงค่าตอบแทนราย
เดือน ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร และสทิธิประโยชน์โดยทัว่ไป เช่น คา่เบีย้ประกนัชีวิตและคา่เบีย้ประกนัสขุภาพกลุม่ โดยจ านวนคา่ตอบแทนรวม
และอตัราค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 ที่เสนอเท่ากบัจ านวนค่าตอบแทนรวมและอตัราค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 
2560 ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามหนงัสอืเชิญประชมุหน้า 21 – 24 และสรุปได้ดงันี ้   

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร  ก าหนดจ่ายเป็นรายเดือนตามรายละเอียดดงันี ้
- ประธานกรรมการ   จ านวน 100,000 บาทตอ่เดือน   
- กรรมการ  จ านวน       50,000 บาทตอ่เดือนตอ่คน   

2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย  ก าหนดจ่ายคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ที่มาประชมุตามรายละเอียด
ดงันี ้  
- ประธานกรรมการ   จ านวน  45,000 บาทตอ่ครัง้  

          -   กรรมการ จ านวน  30,000 บาทตอ่ครัง้ตอ่คน   
3. คา่ตอบแทนการเป็นท่ีปรึกษาของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือและให้ค าแนะน า

แก่คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ โดยก าหนดจ่ายเป็นรายเดือนตามรายละเอียดดงันี  ้
 1) ประธานกรรมการ ซึ่งท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาของคณะกรรมการ

ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารอีก 3 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการการลงทุน (2) 
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล และ (3) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคลธุรกิจตลาดทนุ เป็น
จ านวน 250,000 บาทตอ่เดือน 

 2) ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งท าหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการบริหาร 3 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการสินเช่ือรายใหญ่และทรัพย์รอขายรายใหญ่ (2) 
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คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ิน และ (3) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นจ านวน 
300,000 บาทตอ่เดือน 

ในสว่นของบ าเหน็จกรรมการส าหรับปี 2561 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
พิจารณาอนมุตัิอีกครัง้หนึง่ เพื่อให้บ าเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกบัผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและผล
การด าเนินงานท่ีแท้จริงของธนาคาร 

ทัง้นี ้กรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจ าจากธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ในฐานะพนกังานจะไม่ได้รับ
คา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ และบ าเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการของธนาคาร และธนาคารไม่มีการเสนอสิทธิประโยชน์
อื่นๆ ให้แก่กรรมการเป็นการเฉพาะ 
 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่มีกรรมการที่ได้รับคา่ตอบแทนถือหุ้นนบัรวมกนัได้ 51,204,856 หุ้น  ถือว่าเป็นผู้มีสว่น
ได้เสยี จึงไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในระเบียบวาระนี ้
 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 

นายสทิธิโชค บญุวณิชย์ ผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็นวา่คา่ตอบแทนกรรมการท่ีเสนอข้างต้นมีความเหมาะสมแล้ว 
 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นคนใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเตมิ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี ้

เห็นด้วย   474,577,966 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 86.4535 
ไมเ่ห็นด้วย 23,116,824 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 4.2111 
งดออกเสยีง 39,827 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0072 
บตัรเสยี 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
ไมม่ีสทิธิออกเสยีง 51,204,856 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 9.3279 

 
มติที่ประชุม รับทราบคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 ตามที่รายงาน และมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองใน

สาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนมุตัิการจ่ายบ าเหน็จกรรมการส าหรับการ
ด าเนินงานในปี 2560 ให้แก่กรรมการท่ีมิใช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ จ านวน 11 คน 
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 19,031,510 บาท และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับกรรมการที่มิใช่พนกังาน
ของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ส าหรับปี 2561 (ไม่รวมบ าเหน็จกรรมการ) จ านวนไม่เกิน 30 ล้าน
บาท ซึง่คา่ตอบแทนดงักลา่วจะรวมถึงคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนการเป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และสิทธิประโยชน์
โดยทัว่ไป เช่น คา่เบีย้ประกนัชีวิตและคา่เบีย้ประกนัสขุภาพกลุม่ ตามรายละเอียดที่เสนอ 

   
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2561  
  
 ประธานฯ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีส าหรับปี 
2561 และขอให้นางดยันา บนุนาค กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 
 นางดัยนา บุนนาค ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของ
ธนาคารข้อ 36 (5) และข้อ 39 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผู้ สอบ
บญัชีของธนาคารทกุปี คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควร
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เสนอขอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2561 โดย
เสนอให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้ 

1. น.ส.สกณุา     แย้มสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4906 
2. นายบญุเลศิ         กมลชนกกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5339 
3. น.ส.สนิสริิ ทงัสมบตัิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7352     

เป็นบริษัทผู้สอบบญัชีธนาคารส าหรับปี 2561 เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีความพร้อมในการรับงานเป็นผู้สอบบญัชีของ
ธนาคารและบริษัทยอ่ย ซึง่ผู้สอบบญัชีและทีมงานมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เก่ียวกบัการด าเนินงานและมาตรฐาน
บญัชีที่เก่ียวข้องกับธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี  ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) และธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว 
โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของธนาคาร และในกรณีที่ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั สามารถจดัหา
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้  
             ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 คน ตลอดจนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือรายการที่
อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัธนาคาร บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว
แตอ่ยา่งใด    

ส าหรับค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีส าหรับปี 2561 คณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก าหนดคา่สอบบญัชีเป็นจ านวน 8,621,470 บาท  

ค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2561 ที่เสนอข้างต้นจ านวน 8,621,470 บาทนีเ้พิ่มขึน้จากค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2560 เป็น
จ านวน 850,470 บาท หรือร้อยละ 10.9 โดยแบ่งเป็นค่าสอบบญัชีธนาคารที่เพิ่มขึน้จ านวน 1,500,470 บาท คิดเป็นอตัราการ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 21.1 เนื่องจากเป็นการตรวจสอบระบบงาน New Core Banking และระบบ Enterprise Resource Planning 
(ERP) ซึง่คาดวา่จะใช้งานในปี 2561 และคา่ตรวจสอบธุรกรรมการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ลดลงจ านวน 650,000 
บาท เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยยกเลิกประกาศฉบบัที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบธุรกรรมการให้บริการโอนเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบญัชีที่เสนอข้างต้นมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกบัธุรกิจและปริมาณของธุรกรรมของธนาคารที่เพิ่มขึน้ 

นางดยันา บนุนาค ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบเพิ่มเติมวา่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ยงัเป็นผู้ สอบ
บญัชีของบริษัทยอ่ยของธนาคารจ านวน 12 แหง่ในปี 2561 โดยมีคา่ตอบแทนส าหรับการสอบบญัชีบริษัทย่อยเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 
7,724,400 บาท 

ทัง้นี ้ธนาคารได้น าเสนอรายละเอียดเก่ียวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้และค่าสอบบญัชีให้แก่ผู้ ถือหุ้นดงัปรากฏใน
หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นหน้า 25 - 29 
   ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 

นางสาววิภา สวุณิชย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัระบบงาน New Core Banking และระบบ Enterprise Resource 
Planning (ERP) ซึง่ท าให้คา่สอบบญัชีของธนาคารเพิ่มขึน้ในปี 2561 

นางดยันา บนุนาค ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ระบบงาน New Core Banking เป็นระบบงานหลกัที่ครอบคลมุธุรกรรมธนาคาร
พาณิชย์ทัง้หมด สว่นระบบ ERP เป็นระบบการจดัการส าหรับงานบญัชีและงานจดัซือ้จดัจ้าง ตลอดจนการเช่ือมโยงข้อมลูมาจาก
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ระบบงาน New Core Banking ซึง่ทัง้สองระบบมีความส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจ ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
ตรวจสอบระบบ อยา่งไรก็ดี คา่ตรวจสอบดงักลา่วจดัเป็น Non-recurring Fee ซึง่มิใช่คา่ใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้เป็นประจ าทกุปี  
 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นคนใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเตมิ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี ้

 
 
 
 
 

มติที่ประชุม   มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิแต่งตัง้  น.ส.
สกุณา แย้มสกุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4906 หรือนายบุญเลิศ กมลชนกกุล   ผู้ สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่  5339 หรือ น.ส.สินสิริ ทงัสมบตัิ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 จากบริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคารส าหรับปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบญัชีของธนาคารส าหรับปี 2561 เป็นจ านวน 8,621,470 บาทตามที่เสนอ และรับทราบคา่สอบ
บญัชีของบริษัทยอ่ยส าหรับปี 2561 รวมจ านวน 7,724,400 บาทตามที่รายงาน 

 
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้   
 

ประธานฯ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่ามาตรา 145 ของ
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 48 ได้ก าหนดว่า
การกู้ เงินของธนาคารโดยออกหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายตอ่ประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดย
มติที่ให้ออกหุ้นกู้ ต้องใช้มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และขอให้นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกบัการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้  

นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่การออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นหนึง่ในทางเลอืกหลกัในการระดม
ทนุของธนาคาร เพราะมีต้นทนุเฉลี่ยค่อนข้างต ่าเมื่อเปรียบเทียบกบัการระดมทนุในรูปแบบอื่น  ปัจจุบนัหุ้นกู้ เป็นผลิตภณัฑ์ทาง
การเงินที่นกัลงทนุสว่นใหญ่ให้ความสนใจ และการออกและเสนอขายหุ้นกู้สามารถท าได้ค่อนข้างสะดวกและเท่าทนัต่อสภาวะ
ตลาดซึง่ในบางขณะมีความผนัผวนสงู  

นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไปว่าที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซื่งประชุมเมื่อวนัที่ 
25 เมษายน 2559 มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทกุประเภทและรูปแบบ โดยมีจ านวนเงินต้นคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 
100,000,000,000 บาทหรือเงินสกลุอื่นทีเ่ทียบเทา่  

ทัง้นี ้การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะต้องเป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
หลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และธนาคารแห่งประเทศไทย (ตามแต่กรณี) รวมถึง
ส านกังาน ก.ล.ต. ที่มีแนวทางวา่มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีใช้อนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไมค่วรมีอายมุากกวา่ 3 ปี 

เห็นด้วย   548,456,573 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9117 
ไมเ่ห็นด้วย 464,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0845 
งดออกเสยีง 20,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0037 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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ในการนี ้คณะกรรมการธนาคารจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทกุประเภท
และรูปแบบ อายไุมเ่กิน 15 ปี โดยมีจ านวนเงินต้นคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 100,000,000,000 บาท หรือเงินสกุลอื่นที่เทียบเท่า  
เพื่อรองรับการระดมทนุในรูปแบบของหุ้นกู้ของธนาคาร  

นอกจากนี ้ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว ธนาคารจ าเป็นท่ีจะต้องพิจารณาตดัสนิใจเก่ียวกบัก าหนดเวลา
ที่เหมาะสม เพื่อให้ได้จ านวนและต้นทนุภายในกรอบที่ธนาคารต้องการ ซึ่งในบางสภาวะ ตลาดอาจจะมีความผนัผวนสงู จึงมี
ความจ าเป็นต้องอาศยัการตดัสินใจที่รวดเร็ว ดงันัน้เพื่อความคลอ่งตวัในการด าเนินงาน คณะกรรมการธนาคารขอเสนอให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นมอบอ านาจให้คณะกรรมการธนาคาร รวมถึงบคุคลหรือคณะบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการธนาคาร
เป็นผู้ก าหนดรายละเอียดตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัหุ้นกู้  รวมทัง้ด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัหุ้นกู้ที่จะออกและ
เสนอขายในแตล่ะคราว 

ทัง้นี ้ข้อมลูเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และรายละเอียดเก่ียวกับการมอบอ านาจที่เก่ียวข้องกบัการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นหน้า 30 - 31 
   ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 

นางสาววิภา สวุณิชย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่เป็นไปได้หรือไม่ว่าดอกเบีย้ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสงูขึน้จะท าให้ต้นทนุทางการ
เงินของธนาคารเพิ่มสงูขึน้กวา่ในปีที่ผา่นมา 

นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่มคีวามเป็นไปได้ที่ต้นทนุทางการเงินของธนาคารจะเพิ่มสงูขึน้ อยา่งไร
ก็ดี ดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้ก็จะมีทัง้ดอกเบีย้เงินฝากและดอกเบีย้ส าหรับเงินให้สนิเช่ือ ทัง้นี ้ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ฝ่ายจดัการ
มีการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิ (Asset and Liability Management) ให้เหมาะสมและมีประสทิธิภาพมากที่สดุ 
 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นคนใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเตมิ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี ้

 
 
 
 
 

มติที่ประชุม   มีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทุกประเภทและรูปแบบ อายุไม่เกิน 15 ปี โดยมี
จ านวนเงินต้นคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 100,000,000,000 บาท หรือเงินสกุล อื่นที่เทียบเท่าตาม
รายละเอียดที่เสนอ และมอบอ านาจให้คณะกรรมการธนาคาร รวมถึงบคุคลหรือคณะบคุคลที่ได้รับมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ก าหนดรายละเอียดตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัหุ้นกู้  รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ 
อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแตล่ะคราว 

 
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 31 
 

ประธานฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 31 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 100 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ .2535 ตามค าสัง่หวัหน้าคณะรักษา

เห็นด้วย   537,308,885 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.8710 
ไมเ่ห็นด้วย 11,674,963 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.1265 
งดออกเสยีง 12,800 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0023 
บตัรเสยี 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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ความสงบแหง่ชาต ิที่ 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเตมิกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึง่มีผลตัง้แตว่นัท่ี 4 
เมษายน 2560 เป็นต้นมา 

ข้อบงัคบั ข้อ 31 (เดิม)  
“ให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปีอยา่งน้อยหนึง่ครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า “ประชุมสามญั” การประชุมสามญั

ดงักล่าว ให้กระท าภายในสี่ (4) เดือนภายหลงัการสิน้สดุรอบปีทางบญัชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า 
“ประชมุวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแล้วแตจ่ะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัไมน้่อยกวา่
หนึง่ในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือจ านวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด เข้าช่ือกันท าหนงัสือในฉบบัเดียวกันร้องขอใ ห้คณะกรรมการประชุม
วิสามญัก็ได้ โดยในหนงัสอืร้องขอนัน้ จะต้องระบวุ่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชดัเจน คณะกรรมการต้องจดัประชุมภายใน
หนึง่ (1) เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น” 

ข้อบงัคบั ข้อ 31 (เสนอแก้ไข) 
“ให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปีอยา่งน้อยหนึง่ครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า “ประชุมสามญั” การประชุมสามญั

ดงักล่าว ให้กระท าภายในสี่ (4) เดือนภายหลงัการสิน้สดุรอบปีทางบญัชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า 
“ประชมุวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแล้วแตจ่ะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้น
นบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด เข้าช่ือกันท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมวิสามญัก็ได้ โดยต้องระบุเร่ืองและเหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีส่บิห้า (45) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น  

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกนัหรือ
ผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคับไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนบัแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท”  
   ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นคนใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี ้

 
 
 
 
 

มติที่ประชุม   มีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 31 ตามที่เสนอ 

เห็นด้วย   548,977,921 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9963 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 19,827 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0036 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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ระเบียบวาระที่ 9 เร่ืองอื่นๆ 
 
 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่คณะกรรมการธนาคารมิได้มีเร่ืองอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และได้เชิญผู้
ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของกลุม่ธุรกิจฯ 

นางสาววิภา สวุณิชย์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเก่ียวกับการวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ เพื่อรองรับโครงการ
พฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor/ EEC) ของรัฐบาล 

นายบรรยง พงษ์พานิช ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่าในการก าหนดแผนการด าเนินธุรกิจ ธนาคารได้พิจารณาภาวะ
เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมต่างๆ รวมทัง้มีการติดตามพฒันาการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ส าหรับโครงการ EEC นี ้ธนาคารมิได้มี
การลงทุนเพื่อรองรับเป็นพิเศษ การด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปตามปกติ เช่น ให้การสนบัสนุนด้านสินเช่ือส าหรับ
บริษัทท่ีต้องการเงินทนุ เป็นต้น    

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นคนใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่สนบัสนนุกิจการของ
ธนาคารด้วยดีมาโดยตลอด  โดยคณะกรรมการมุ่งมัน่ที่จะด าเนินกิจการของธนาคารให้ดียิ่งขึน้ และขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่ได้สละ
เวลามาร่วมประชมุและให้ข้อคิดเห็นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ธนาคาร และกลา่วปิดประชมุ   
 
ปิดประชุมเวลา 12.20 น. 
 
 
  ลงช่ือ       สุพล  วัธนเวคิน ประธานท่ีประชมุ 
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