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 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562  
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

…………………………………………………………. 
 การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท 
เอราวณั กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชด าริ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2562 (Record Date) ในวนัท่ี 8 มีนาคม 2562 
 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. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ  กรรมการและกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
8. ศ.ดร.อญัญา ขนัธวิทย์   กรรมการและกรรมการบริหารความเสีย่ง    
9. นายบรรยง  พงษ์พานิช     กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
10. นางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน   กรรมการและกรรมการบริหาร 
11. นายสรุพล กลุศิริ  กรรมการ     
12. นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 
 (สดัสว่นของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด) 
 
รายนามผู้บริหารระดับสูงของธนาคารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายฟิลปิ เชียง ชอง แทน กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
2. นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายสนิเช่ือบรรษัท 
3. นายปรีชา เตชรุ่งชยักลุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายตลาดการเงิน และรักษาการประธาน

สายการเงินและงบประมาณ 
4. ดร.พบพนิต ภมุราพนัธุ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายบริหารความเสีย่ง 
5. นายพรรษฤทธ์ิ ตระการกิจวิชิต รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายวิเคราะห์และตรวจสอบเครดิต 
6. นางเพ็ญรุ่ง สวุรรณกฏู รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายบริหารทรัพยากรบคุคล 
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7. นายวรกฤต จารุวงศ์ภคั   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายปฏิบตัิการ 
8. นายส ามิตร สกลุวิระ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายสนิเช่ือธุรกิจ 
9. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ท่ีปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
10. นางสาวนิลาวรรณ ตรีกิจจ ารูญ ผู้อ านวยการอาวโุส หวัหน้าฝ่ายบญัชี สายการเงินและงบประมาณ  

 
รายนามผู้สอบบัญชจีากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวสกณุา แย้มสกลุ 
 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ ถือหุ้น    
มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 533 คน นบัจ านวนหุ้นได้ 55,668,508 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจ านวน 
1,089 คน นับจ านวนหุ้ นได้ 422,722,393 หุ้ น รวมเป็นจ านวนผู้ มาประชุมทัง้สิน้ 1,622 คน นับจ านวนหุ้ นรวมกันได้ 
478,390,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.4972 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของธนาคาร จึง
กลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ตอ่จากนัน้ประธานฯ ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่มาร่วมประชมุ  
 ก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชมุ ประธานฯ ได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบ
วาระ ตลอดจนการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ 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
อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

• การนบัคะแนนเสยีงในการลงมติในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  
 ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง ประธานฯ จะถามวา่มีผู้ ถือหุ้นคนใดประสงค์ทีจ่ะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือ
งดออกเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระ หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ลงช่ือก ากบัแล้วยกมือเพื่อแสดงตวัให้เจ้าหน้าที่ไปรับบตัรลงคะแนนเพื่อน ามาตรวจนบัคะแนนเสียง
ต่อไป ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ผู้ ถือหุ้นยงัไม่ต้องส่งบตัรลงคะแนนในระหว่างระเบียบวาระนัน้ๆ 
ธนาคารจะน าคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสียหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม โดยถือว่า
คะแนนเสยีงสว่นท่ีเหลอืเป็นคะแนนเสยีงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนัน้ๆ 
 ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน กรณีที่ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์มาล่วงหน้า 
ธนาคารได้น าคะแนนเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นบนัทกึรวมในคะแนนเสยีงเพื่อการ
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ลงมติตามระเบียบวาระไว้แล้ว แต่ถ้าผู้ ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร หากประสงค์จะลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนใน
บตัรลงคะแนน ลงช่ือก ากบัแล้วยกมือแสดงตวัเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบตัรลงคะแนนเพื่อน ามาตรวจนบัคะแนนเสียงต่อไป โดย
ปฏิบตัิเช่นเดียวกบัผู้ 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
รวมกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารที่ท าหน้าที่นบัคะแนนเสียง และนางสาวศรัญญา สกุลพิเชฐรัตน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัท ส านัก
กฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบความถกูต้องของคะแนน โดยนางสาวองัสนา บวัสวุรรณ ผู้ ถือหุ้น และนางสาว
ตวงพร ทวีรักษ์ ผู้ รับมอบฉนัทะ ได้อาสาเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสยีงในท่ีประชมุ 
 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ธนาคารได้จดัสง่รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อ
วนัที่ 24 เมษายน 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วเมื่อวนัที่ 8 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นคนใดคดัค้านหรือ
ขอให้มีการแก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่วภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ จึงถือได้วา่รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2561 ได้รับการรับรองจากผู้ ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และธนาคารได้เผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ
ธนาคาร ดงันัน้ในการประชมุครัง้นีจ้ึงไมม่ีระเบียบวาระเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่วอีก 
 ธนาคารได้ประกาศบนเว็บไซต์ของธนาคารเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่เห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเข้ารับ
การเลือกตัง้เป็นกรรมการ รวมทัง้เสนอระเบียบวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นคนใดเสนอช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระการ
ประชมุเข้ามายงัธนาคาร 
 ประธานฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้บอกกลา่วไว้ในหนงัสือเชิญประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของธนาคารส าหรับรอบปี 2561  

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

รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับกิจการที่ธนาคารได้ด าเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา จึง เสนอขอให้ที่ประชุมรับทราบ
รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานของธนาคารส าหรับรอบปี 2561 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2561 ซึ่งได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นีแ้ล้ว และขอให้นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร สรุปภาพรวมเศรษฐกิจและผลการด าเนินงานของธนาคารส าหรับรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ 
และตอ่จากนัน้ขอให้นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบในรายละเอียด    

นายบรรยง พงษ์พานิช อธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2561 ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสไลด์ที่
ฉายในท่ีประชมุ ซึง่สรุปได้วา่เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 4.1 ต่อปี เพิ่มขึน้จากปี 2560 ที่ขยายตวัร้อยละ 4.0 ต่อปี สงูที่สดุใน
รอบ 5 ปีตัง้แตปี่ 2556 เป็นต้นมา อยา่งไรก็ดี อตัราการขยายตวัดงักลา่วถือว่าค่อนข้างต ่าเมื่อเปรียบเทียบกบัประเทศเศรษฐกิจ
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เกิดใหม ่(Emerging Markets) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเทศเพื่อนบ้านในภมูิภาคอาเซียน โดยการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยในปี 
2561 ได้รับแรงสนับสนุนหลกัจากการเติบโตของอุปสงค์ในประเทศเป็นส าคญั ทัง้การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน 
อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าของไทยชะลอตัวลงอยู่ที่ร้อยละ 6.7 จากปี 2560 ที่ร้อยละ 9.9 เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
มาตรการกีดกนัการค้าระหวา่งประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน ขณะที่ภาคการทอ่งเที่ยวยงัขยายตวัได้อยา่งตอ่เนื่อง 

ส าหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในอุตสาหกรรมโดยรวมในปี 2561 สินเช่ือโดยรวมขยายตวัร้อยละ 6.0 เพิ่มขึน้จากปี 
2560 ที่ขยายตัวเพียงร้อยละ 4.4 ในขณะที่คุณภาพของสินเช่ือมีทิศทางที่ด้อยลง ดังจะเห็นได้จากการเพิ่มขึน้ของหนีท้ี่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ (Non-performing Loan/ NPL) รายใหม ่โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสว่นของสนิเช่ือรายย่อยและสินเช่ือธุรกิจในภาค
การผลติ และสนิเช่ือจดัชัน้กลา่วถงึเป็นพิเศษที่มีทิศทางเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสว่นของสนิเช่ือธุรกิจเอสเอม็อี  

ส าหรับตลาดทุน มลูค่าการซือ้ขายหลกัทรัพย์เฉลี่ยต่อวนัในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) 
และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดเอ็ม เอ ไอ”) เพิ่มขึน้ร้อยละ 15.1 จากจ านวน 50,114 ล้านบาทในปี 2560 เป็นจ านวน 
57,674 ล้านบาทในปี 2561  

ส าหรับภาพรวมผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร (“กลุ่มธุรกิจฯ”) ในปี 2561 ธนาคารและ
บริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ (ไม่รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย) เท่ากับ 6,042 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.3 จากปี 2560 มีก าไร
เบ็ดเสร็จรวมเทา่กบั 5,123 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.2 จากปี 2560 เนื่องจากการลดคา่ของเงินลงทนุบางสว่น และกลุม่ธุรกิจฯ 
มีอตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) ในปี 2561 เท่ากบัร้อยละ 14.5 สงูขึน้จากปีก่อนและเป็นอตัราที่ค่อนข้างสงูเมื่อ
เปรียบเทียบในอตุสาหกรรม 

สินเช่ือโดยรวมของธนาคารขยายตวัได้ดีที่อตัราร้อยละ 18.5 จาก ณ สิน้ปี 2560 โดยเป็นการขยายตวัในสินเช่ือทุก
ประเภท อตัราสว่น NPL ตอ่สนิเช่ือโดยรวม ณ สิน้ปี 2561 ปรับตวัดีขึน้อยา่งตอ่เนื่องมาอยูท่ี่ร้อยละ 4.1 ลดลงจากร้อยละ 5.0 ณ 
สิน้ปี 2560 โดยธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ร้อยละ 16.29 ณ สิน้ปี 2561 และในจ านวนนีเ้ป็น
เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ร้อยละ 12.49 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย (“ธปท.”) คอ่นข้างมาก  

นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการด าเนินงานของแต่ละธุรกิจในปี 2561 ว่าส าหรับธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ สนิเช่ือรายยอ่ยโดยรวมในปี 2561 ขยายตวัร้อยละ 11.5 โดยสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ที่เป็นสนิเช่ือหลกัของธนาคาร
ขยายตวัร้อยละ 4.1 สินเช่ือบุคคลขยายตวัร้อยละ 13.6 สินเช่ือ Micro SMEs ขยายตวัร้อยละ 39.9 สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย
ขยายตวัร้อยละ 65.7 โดยสินเช่ือบคุคล สินเช่ือ Micro SMEs และสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยัเป็นสินเช่ือที่กลุม่ธุรกิจฯ ได้กลบัมาให้
ความส าคญัในการด าเนินการอยา่งจริงจงัและมีอตัราการเติบโตที่สงูเนื่องจากมีฐานต ่า ทัง้นี ้ผลจากการขยายตวัของสินเช่ือเช่า
ซือ้รถยนต์ในอตัราร้อยละ 4.1 ตามที่ได้กล่าวข้างต้น ท าให้ ณ สิน้ปี 2561 อตัราส่วนสินเช่ือเช่าซือ้คงค้างของรถยนต์ใหม่ต่อ
รถยนต์ใช้แล้วเท่ากบั 39:61 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่กลุม่ธุรกิจฯ ต้องการเพราะสามารถควบคมุคณุภาพสินเช่ือของรถยนต์ใช้
แล้วได้ค่อนข้างดี และสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ใช้แล้วให้ผลตอบแทนที่สงูกว่าสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ใหม่ค่อนข้างมาก โดยธนาคาร
สามารถรักษาอตัราสว่น NPL ของสินเช่ือรายย่อยโดยรวมได้ค่อนข้างดี กลา่วคือ อตัราสว่น NPL ของสินเช่ือรายย่อยโดยรวม
เพิม่ขึน้เลก็น้อยจากร้อยละ 2.4 ณ สิน้ปี 2560 มาอยูท่ี่ร้อยละ 2.5 ณ สิน้ปี 2561  

สินเช่ือธุรกิจของธนาคารที่ปัจจุบนัมุ่งเน้นลกูค้าที่มีเครดิตดีขยายตวัอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 26.0 จาก ณ สิน้ปี 2560 
โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการขยายตวัของสนิเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ อีกทัง้ธนาคารสามารถปรับลดอตัราสว่น NPL ของสินเช่ือ
ธุรกิจลงได้อยา่งตอ่เนื่องจากร้อยละ 13.7 ณ สิน้ปี 2560 เป็นร้อยละ 9.6 ณ สิน้ปี 2561 อนัเป็นผลมาจากการขยายตวัของสนิเช่ือ
และความสามารถในการควบคมุคณุภาพสนิเช่ือ  
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ธุรกิจสินเช่ือบรรษัทซึ่งเป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องจากการให้บริการด้านวานิชธนกิจของกลุ่มธุรกิจฯ และมีฐานต ่าสามารถ
ขยายตวัได้ร้อยละ 51.0 จาก ณ สิน้ปี 2560 โดยมียอดสนิเช่ือคงค้าง ณ สิน้ปี 2561 จ านวน 23,873 ล้านบาท และยงัไมม่ี NPL 

สินเช่ือ Lombard ซึ่งเป็นสินเช่ือหมุนเวียนอเนกประสงค์ที่ธนาคารให้แก่ลกูค้าบคุคลรายใหญ่ของกลุม่ธุรกิจฯ โดยมี
สนิทรัพย์ทางการเงินที่มีสภาพคลอ่งสงูของลกูค้าเป็นหลกัประกนั ในปีที่ผา่นมายงัขยายตวัได้อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 26.7 โดยมี
ยอดสนิเช่ือ Lombard คงค้าง ณ สิน้ปี 2561 จ านวน 7,947 ล้านบาท และยงัไมม่ี NPL ด้วยเช่นกนั 

ธุรกิจบริหารสนิทรัพย์ซึง่ประกอบด้วยการปรับโครงสร้างหนีแ้ละการขายทรัพย์สนิรอการขายยงัคงสามารถสร้างผลก าไร
ให้แก่กลุม่ธุรกิจฯ ในปี 2561 กลา่วคือ ธนาคารมียอดขายทรัพย์สินรอการขายจ านวน 1,378 ล้านบาท และมีก าไรจากการขาย
ทรัพย์สนิรอการขายจ านวน 703 ล้านบาท 

ด้วยหลกัความระมดัระวงัในการด าเนินธุรกิจ ณ สิน้ปี 2561 ธนาคารมีอตัราส่วนเงินส ารองต่อสินเช่ือด้อยคุณภาพ
เท่ากับร้อยละ 114.8 เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2560 ที่อยู่ที่ร้อยละ 109.8 และมีอตัราส่วนเงินส ารองต่อส ารองตามเกณฑ์ที่ ธปท. 
ก าหนดเทา่กบัร้อยละ 186.3  

ส าหรับต้นทนุทางการเงิน ในปี 2561 ธนาคารสามารถรักษาระดบัต้นทนุทางการเงินไว้ได้เท่ากบัปี 2560 ที่ร้อยละ 2.3 
แม้วา่ในระหวา่งปีจะได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของทิศทางอตัราดอกเบีย้ก็ตาม   

ส าหรับธุรกิจตลาดทนุซึง่ด าเนินการโดยบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) (“บล.ภทัร”) มีสว่น
แบง่การตลาดในการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (ไมร่วมบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท) ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาด
เอ็ม เอ ไอ เทา่กบัร้อยละ 4.6 ใกล้เคียงกบัร้อยละ 4.7 ในปี 2560 คิดเป็นอนัดบัท่ี 7 จากจ านวนบริษัทหลกัทรัพย์ทัง้หมด 38 แหง่  

ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทนุสว่นบคุคล (Private Wealth Management) ซึง่เป็นธุรกิจที่กลุม่ธุรกิจฯ ให้ความส าคญัมาโดย
ตลอด มีการเติบโตอยา่งต่อเนื่อง โดย ณ สิน้ปี 2561 บล.ภทัร มีสินทรัพย์ของลกูค้าบคุคลรายใหญ่ภายใต้การให้ค าแนะน าการ
ลงทนุมลูคา่ประมาณ 475,000 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.0 จาก ณ สิน้ปี 2560  

ส าหรับธุรกิจจดัการลงทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จ ากดั (“บลจ.ภทัร”) ซึง่ด าเนินการมาเกือบครบ 10 ปีใน
ปีที่ผา่นมา มีรายได้จากธุรกิจจดัการกองทนุในปี 2561 จ านวน 801 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 50 จากปี 2560 โดย ณ สิน้ปี 2561 
บลจ.ภทัร มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการทัง้สิน้เกือบ 100,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็นสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจดัการ
ของกองทนุรวมจ านวน 64,618 ล้านบาท และสนิทรัพย์ภายใต้การบริหารจดัการของกองทนุสว่นบคุคลจ านวน 27,364 ล้านบาท  

บล.ภทัร เป็นผู้น าในธุรกิจวานิชธนกิจ มีรายได้จากธุรกิจวานิชธนกิจในปี 2561 จ านวน 822 ล้านบาท ประกอบด้วย
รายได้จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน รายได้จากการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ รายได้ค่านายหน้า และรายได้อื่นๆ โดยธุรกรรม
ด้านวานิชธนกิจที่ส าคญัในปี 2561 ได้แก่ การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
โครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยที่มีมูลค่ารายการเท่ากับ 44,700 ล้านบาท และการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและ
ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ของบริษัท โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) ที่มีมลูค่ารายการเท่ากบั 15,094 ล้านบาท และบริษัท 
โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีมลูคา่รายการเทา่กบั 2,208 ล้านบาท เป็นต้น นอกจากนี ้บล.ภทัร ยงัมีสว่นร่วมใน
การระดมทนุด้วยตราสารหนี ้โดยได้ให้บริการจดัจ าหน่ายตราสารหนีข้องบริษัทต่างๆ หลายรายการในปี 2561 และในช่วงต้นปี 
2562 นี ้บล.ภทัร ยงัเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในการควบรวมกิจการระหวา่งบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
(“GPSC”) และบริษัท โกลว์ พลงังาน จ ากดั (มหาชน) (“GLOW”) และธนาคารได้ร่วมเป็นผู้ ให้สินเช่ือแก่ GPSC เพื่อด าเนิน
ธุรกรรมดงักลา่วด้วย  

ธุรกิจการลงทนุซึง่ประกอบด้วยการลงทนุระยะสัน้และระยะยาวมีผลประกอบการโดยรวมในปี 2561 ที่ไม่ดี เนื่องจาก
มลูคา่หลกัทรัพย์ในตลาดเกิดใหมแ่ละตลาดหลกัทรัพย์ฯ ปรับตวัลดลงอยา่งมาก เป็นผลให้การลงทนุระยะยาวทัง้ในประเทศไทย



รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
วนัองัคารที่ 23 เมษายน 2562 

6/22 

และประเทศอื่นๆ ซึง่ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มีสว่นขาดทนุทางบญัชี เนื่องจากมลูค่าหลกัทรัพย์ที่อยู่ในพอร์ต
การลงทนุปรับลดลง อยา่งไรก็ดี การลงทนุระยะสัน้ที่เป็นการซือ้ขายหลกัทรัพย์เพื่อหาสว่นต่างของราคาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง
ต ่ายงัมีผลก าไรที่ดี ช่วยชดเชยการขาดทนุจากการลงทนุระยะยาวได้ สง่ผลให้กลุม่ธุรกิจฯ ยงัมีก าไรเบ็ดเสร็จจากการลงทนุใน
หลายกลยทุธ์รวมกนัจ านวน 99 ล้านบาท  

โดยสรุปกลุ่มธุรกิจฯ มีก าไรสทุธิ (ไม่รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย) เท่ากับ 6,042 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.3 จาก
ก าไรสทุธิในปี 2560 ซึ่งมีจ านวน 5,737 ล้านบาท โดยเป็นก าไรสทุธิของธุรกิจตลาดทนุจ านวน 1,380 ล้านบาท ท าให้มีอตัรา
ผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้ นเฉลี่ยเพิ่มขึน้ตามล าดับจากร้อยละ 8.9 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 14.5 ในปี 2561 ในขณะที่อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ยก็เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกนั โดยเพิ่มขึน้จากร้อยละ 1.4 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 2.1 ในปี 
2561  

กลุม่ธุรกิจฯ มีก าไรเบ็ดเสร็จรวม (ไม่รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย) เท่ากบั 5,123 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.2 จาก
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมจ านวน 6,115 ล้านบาทในปี 2560 โดยในจ านวนนีเ้ป็นก าไรเบ็ดเสร็จของธุรกิจตลาดทนุจ านวน 585 ล้านบาท 
ท าให้มีอตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นเฉลี่ยในปี 2561 เท่ากบัร้อยละ 12.3 ลดลงจากร้อยละ 15.0 ในปี 2560 โดยเป็นผลมาจาก
การปรับลดของมลูคา่เงินลงทนุระยะยาวตามที่ได้กลา่วข้างต้น  

รายได้สทุธิในปี 2561 ของกลุม่ธุรกิจฯ จ านวน 18,806 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจธนาคารพาณิชย์จ านวน 
15,032 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจตลาดทนุจ านวน 3,774 ล้านบาท สดัสว่นรายได้จากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ต่อรายได้จาก
ธุรกิจตลาดทนุของกลุม่ธุรกิจฯ ในปี 2561 เทา่กบั 80:20 โดยรายได้จากธุรกิจธนาคารพาณิชย์นัน้ร้อยละ 75 เป็นรายได้ดอกเบีย้ 
ร้อยละ 6 เป็นรายได้จากธุรกิจบริหารหนี ้ร้อยละ 7 เป็นรายได้จากบริการประกนัภยัและประกนัชีวิต (Bancassurance) ร้อยละ 7 
เป็นรายได้อื่นๆ และร้อยละ 5 เป็นรายได้จากการลงทนุ ในขณะท่ีสดัสว่นรายได้ของธุรกิจตลาดทนุนัน้ร้อยละ 35 เป็นรายได้จาก
การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ร้อยละ 30 เป็นรายได้จากธุรกิจการลงทนุ ร้อยละ 19 เป็นรายได้
จากธุรกิจจดัการลงทนุ และร้อยละ 16 เป็นรายได้จากธุรกิจวานิชธนกิจ  

สดัสว่นรายได้ดอกเบีย้สทุธิต่อรายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้สทุธิของกลุม่ธุรกิจฯ ในปี 2561 เท่ากบั 60:40 โดยรายได้ดอกเบีย้
สทุธิมีจ านวนเทา่กบั 11,262 ล้านบาท ร้อยละ 68 ของรายได้ดอกเบีย้สทุธิเป็นรายได้จากสนิเช่ือเพื่อการอปุโภคบริโภค ในขณะที่
รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้สทุธิซึง่มีจ านวนเทา่กบั 7,544 ล้านบาท มีการกระจายตวัที่ดี โดยประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจนายหน้าซือ้
ขายหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ธุรกิจการลงทนุ ธุรกิจ Bancassurance ธุรกิจบริหารหนี ้ธุรกิจจดัการลงทนุ ธุรกิจ 
วานิชธนกิจ และอื่นๆ  

นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญของกลุ่มธุรกิจฯ ในปี 2561 
เปรียบเทียบกบัปี 2560 ตามการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) ว่าในปี 2561 กลุม่ธุรกิจฯ มีรายได้ดอกเบีย้
เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.8 มีคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้เพิ่มขึน้ร้อยละ 19.4 มีรายได้ดอกเบีย้สทุธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.0 มีรายได้ค่าธรรมเนียมสทุธิ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.9 มีรายได้จากการด าเนินงานรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.1 และมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.4 
ท าให้กลุม่ธุรกิจฯ มีก าไรสทุธิและมีก าไรเบ็ดเสร็จรวม (ไม่รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย) เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.3 และลดลงร้อยละ 
16.2 ตามล าดบั โดย ณ สิน้ปี 2561 ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มีพนกังานจ านวน 4,784 คน เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.4 จาก ณ 
สิน้ปี 2560 และมีสาขาของธนาคารจ านวน 65 แหง่  

ส าหรับงบแสดงฐานะการเงินเมื่อเปรียบเทียบข้อมลู ณ สิน้ปี 2560 พบว่ากลุม่ธุรกิจฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 
18.1 เงินให้สนิเช่ือเพิ่มขึน้ร้อยละ 18.6 หนีส้นิรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 21.2 เงินฝากเพิ่มขึน้ร้อยละ 36.7 ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม
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ลดลงร้อยละ 13.5 และสว่นของบริษัทใหญ่-ธนาคาร เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.1 โดยธนาคารได้ปรับเปลี่ยนวิธีการระดมทนุจากการออก
ตราสารหนีใ้นปี 2560 มาเป็นการระดมเงินฝากในปี 2561 เนื่องจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

จากนัน้นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ ได้น าเสนอภาพรวมแนวทางการด าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ ในปี 2562 ให้ที่
ประชมุทราบ โดยอธิบายวา่ในปี 2562 กลุม่ธุรกิจฯ ยงัคงมุง่เน้นการด าเนินงานร่วมกนัทัง้ในสว่นธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจ
ตลาดทุน โดยค านึงถึงความเช่ือมต่อในการให้บริการและการสร้างประโยชน์ร่วมกัน เพื่อขยายการด าเนินธุรกิจและบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์หลกั 3 ด้านที่กลุม่ธุรกิจฯ เช่ือว่ามีศกัยภาพในการแข่งขนัที่ดี ซึ่งในแต่ละด้านมีสถานะและกลยทุธ์ที่
ต้องใช้ในการด าเนินการที่แตกตา่งกนัดงันี ้

1.  ธุรกิจที่เก่ียวกบัการอ านวยสนิเช่ือ (Credit House) - สบืเนื่องจากมมุมองด้านเศรษฐกิจและการเมืองที่ยงัมีความ
เสี่ยงสูง ธนาคารจะไม่มุ่งเน้นการขยายสินเช่ือเป็นหลกั แต่จะคัดเลือกกลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะ
สามารถสร้างผลตอบแทนทีด่ีแม้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต ่า มุ่งเน้นการรักษาคณุภาพสนิเช่ือ การแก้ปัญหา NPL 
ที่มีอยู่เดิมซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากสินเช่ือที่ธนาคารอนุมัติในช่วงก่อน 5 - 6 ปีที่ผ่านมา โดยสินเช่ือเหล่านัน้มี
หลกัประกนัสงูกวา่มลูหนีม้าก มุง่เน้นการป้องกนัไม่ให้เกิด NPL ใหม่ และการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
ท างานเป็นส าคญั นอกจากนี ้ธนาคารจะพยายามพฒันาช่องทางการขยายสินเช่ือทางเลือกต่างๆ อาทิ ช่องทาง
ออนไลน์หรือช่องทางดิจิทลั ซึง่สอดคล้องกบัการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางการเงินของประเทศ ธนาคารจะไม่
มุ่งเน้นการเพิ่มจ านวนสาขาหรือบคุลากรเพื่ออ านวยสินเช่ือใหม่ รวมทัง้จะใช้พนัธมิตรทางธุรกิจต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพการให้บริการและลดต้นทนุในการด าเนินงาน 

2. ธุรกิจการให้บริการแก่ลกูค้าบุคคลรายใหญ่ (Private Banking/ Wealth Management) - มุ่งเน้นการขยาย
สนิทรัพย์ภายใต้การให้ค าแนะน าการลงทนุซึง่ปัจจบุนัมีอยู่จ านวนประมาณ 475,000 ล้านบาท (ไม่รวมเงินฝากที่
ธนาคาร) และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อรักษาความเป็นผู้ น า เช่น การบริการการลงทุนใน
ตา่งประเทศแก่ลกูค้าที่ต้องการกระจายการลงทนุในหลายรูปแบบ ซึง่ได้เร่ิมให้บริการแล้วในช่วงต้นเดือนเมษายน
ที่ผา่นมา โดยลกูค้าสามารถเลอืกลงทนุในกองทนุของผู้ประกอบการรายใหญ่ของโลก 6 แห่ง และต่อไปลกูค้าจะ
สามารถลงทุนในหุ้นกู้ อนุพันธ์ (Structured Notes) ต่างประเทศได้อีกด้วย นอกจากนี ้บล.ภัทร จะเพิ่ม 
Structured Notes ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ โดยปัจจุบนั บล.ภทัร มีสว่นแบ่งการตลาดในการออกและ
เสนอขาย Structured Notes อยูแ่ล้วเกือบร้อยละ 40 และเพิ่มการให้บริการ Private Markets เป็นต้น  

3. ธุรกิจ Investment Banking – มุ่งเน้นการต่อยอดธุรกิจ การสร้างมลูค่าเพิ่มจากการท างานร่วมกนัของธนาคาร
และภทัรในธุรกิจบรรษัทและวานิชธนกิจ การพฒันากลยทุธ์การลงทนุใหม่ๆ และขยายขนาดการลงทุนเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการหาผลตอบแทน การขยายและกระจายการลงทนุระยะยาวในประเทศแถบภมูิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ และการรักษาสว่นแบง่การตลาดในการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ตลอดจนพฒันาการให้บริการและ
บทวิจัยให้สอดคล้องกบัแนวโน้มของธุรกิจการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้าสถาบนัต่างประเทศที่
ปัจจบุนัใช้การซือ้ขายหลกัทรัพย์แบบอิเลก็ทรอนิกส์มากขึน้ 

นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ในช่วงต้นปี 2562 ที่ผา่นมานี ้ความผนัผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ลดต ่าลง ท าให้โอกาสในการท าก าไรจากการลงทนุระยะสัน้ท่ีมุง่แสวงหาสว่นต่างของราคาสินทรัพย์มีน้อยลง ในขณะที่ บล.ภทัร 
มีจ านวนลกูค้าสถาบนัตา่งประเทศที่ซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึน้ สง่ผลให้สว่นแบ่งการตลาดในการเป็น
นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ บล.ภทัร เพิ่มสงูขึน้จากอนัดบัที่ 7 ในปี 2561 มาเป็นอนัดบัที่ 1 หรือ 2 ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา 
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อยา่งไรก็ดี ถึงแม้ปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าสถาบนัต่างประเทศกลุม่ดงักลา่วของ บล.ภทัร จะเพิ่มสงูขึน้ แต่อตัรา
ผลก าไร (Profit Margin) ของธุรกิจดงักลา่วค่อนข้างต ่า    
 จากนัน้นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบเก่ียวกบัการด าเนินการตอ่ต้านคอร์รัปชนัและการให้สินบน
ว่ากลุ่มธุรกิจฯ ยืนยนัเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจ
ตลาดทุน ซึ่งได้แก่ บริษัท ทุนภัทร จ ากัด (มหาชน) (“ทุนภัทร”) บล.ภทัร และ บลจ.ภทัร ได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วม
โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต (Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption/ CAC) และได้รับการรับรองฐานะสมาชิก CAC มาตัง้แต่ปี 2557 - 2558 โดยในปี 2560 ธนาคาร ทนุภทัร และ บล.
ภทัร ได้รับการรับรองการต่ออายสุมาชิก CAC ต่อมาในปี 2561 บลจ.ภทัร ก็ได้รับการรับรองการต่ออายสุมาชิก CAC โดยกลุม่
ธุรกิจฯ มีการด าเนินการตามมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชนัอยา่งตอ่เนื่อง อาทิ 

- ก าหนดและสือ่สารนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนัเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานมีแนวทางในการปฏิบตัิงาน
และการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส และพฒันาสูอ่งค์กรแหง่ความยัง่ยืน 

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

- จดัให้มีการฝึกอบรมพนกังานผ่านทาง e-Learning ในหวัข้อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมแบบทดสอบเพื่อ
ประเมินความรู้ความเข้าใจเป็นประจ าทกุปี 

- สื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชนัผ่านหลายช่องทางไปยงัสาธารณชนและผู้มีสว่นได้เสียต่างๆ  และสง่จดหมาย
เพื่อแจ้งเจตนารมณ์แก่คูค้่าและลกูค้าเก่ียวกบัการให้บริการบนหลกัธรรมาภิบาลและตอ่ต้านคอร์รัปชนั 

- เข้าร่วมโครงการ CAC และร่วมกบัสมาคมธนาคารไทยในการประกาศนโยบายไม่ให้และไม่รับของขวญั (No Gift 
Policy)  

 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
(1) นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเก่ียวกบัการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ในอตัราที่สงูกว่าการ

เพิ่มขึน้ของรายได้ดอกเบีย้ การเติบโตของสินเช่ือ Micro SMEs และสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยัในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่มีเสถียรภาพ 
และประมาณการสดัสว่นรายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ในอนาคต  

นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ ได้ตอบค าถามข้างต้น ซึง่สรุปได้ดงันี ้
การเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ในอตัราที่สงูกวา่รายได้ดอกเบีย้เป็นผลจากการขยายสินเช่ือในปีที่ผ่านมาซึ่งธนาคาร

มุง่เน้นการให้สนิเช่ือที่มีความเสีย่งต ่า ท าให้อตัราดอกเบีย้และอตัราผลก าไรต ่ากว่าในอดีตที่ผ่านมา ในขณะที่ต้นทนุในรูปอตัรา
ดอกเบีย้อยูใ่นระดบัท่ีคอ่นข้างคงที่ ประกอบกบัการที่ ธปท. ได้ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทกุแห่งรักษาระดบัการด ารงสินทรัพย์
สภาพคลอ่ง (Liquidity Coverage Ratio/ LCR) และระดบัการด ารงแหลง่ที่มาของเงินให้มีระยะเวลาสอดคล้องกบัการใช้ไปของ
เงิน (Net Stable Funding Ratio/ NSFR) ที่สงูขึน้ ท าให้ธนาคารต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคลอ่งมากขึน้ ซึ่งสินทรัพย์
ดงักลา่วอาจก่อให้เกิดรายได้ดอกเบีย้เป็นจ านวนที่น้อยกวา่คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 

การเติบโตของสินเช่ือ Micro SMEs ในอตัราที่สงูในปีที่ผ่านมาเป็นผลเนื่องมาจากฐานที่ต ่า อย่างไรก็ดี ธนาคารเห็น
ด้วยกบัผู้ ถือหุ้นวา่แนวโน้มของธุรกิจเอสเอ็มอีไมค่อ่ยดีนกั ธนาคารจึงใช้เคร่ืองมือต่างๆ ในการลดความเสี่ยง เช่น การให้บรรษัท
ประกนัสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) ค า้ประกนัคณุภาพสนิทรัพย์ และการใช้หลกัประกนัท่ีเป็นรถยนต์ซึ่งสามารถยึดมา
ขายได้หากเกิดปัญหา เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมา NPL ของสินเช่ือ Micro SMEs ยงัอยู่ในระดบัที่คาดการณ์ไว้ และเมื่อพิจารณาถึง
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อตัราผลตอบแทนที่สงูถึงประมาณร้อยละ 14 - 15 กบัเคร่ืองมือตา่งๆ ท่ีธนาคารใช้ในการลดความเสีย่ง ธนาคารยงัเห็นว่าสินเช่ือ 
Micro SMEs เป็นธุรกิจที่สมควรด าเนินตอ่ไปด้วยความระมดัระวงั 

ส าหรับสนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยันัน้ ธนาคารเห็นการแขง่ขนัท่ีรุนแรง จึงพยายามลดสนิเช่ือที่ไมท่ าก าไร เลือกเฉพาะสินเช่ือ
ที่มีความเสีย่งต ่า มีผลตอบแทนพอสมควร และมีโอกาสที่จะน าเสนอขายผลติภณัฑ์อื่นๆ (Cross-sell) ในอนาคต ทัง้นี ้การเติบโต
ของสนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยัในอตัราร้อยละ 65.7 จาก ณ สิน้ปี 2560 เป็นผลเนื่องมาจากฐานต ่าเช่นเดียวกนั โดยสินเช่ือเพื่อที่อยู่
อาศยัในปัจจบุนัมีสดัสว่นไมถ่ึงร้อยละ 10 ของสนิเช่ือโดยรวมของธนาคาร 

ส าหรับรายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้นัน้มีสดัส่วนอยู่ที่ระดบัประมาณร้อยละ 40 มาเป็นเวลาหลายปี รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้
บางส่วนก็เป็นรายได้ที่เป็นผลต่อเนื่องมาจากการให้สินเช่ือ เช่น รายได้จากธุรกิจ Bancassurance และเป็นรายได้จากธุรกิจ
ตลาดทุน ซึ่งกลุ่มธุรกิจฯ จะพยายามท าให้รายได้ดอกเบีย้และรายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้เติบโตควบคู่กันไป เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายและสมดลุในการด าเนินธุรกิจ 

(2) นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเก่ียวกบัการบริหารจดัการหนีสู้ญและหนีส้งสยัจะสญูที่มีปริมาณ
เพิ่มสงูขึน้  แผนเก่ียวกับการเพิ่ม/ ลดจ านวนสาขาของธนาคาร และการบริหารจดัการเก่ียวกบับคุลากร หากธนาคารมีการลด
จ านวนสาขา 

นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่าการที่ปริมาณหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มสงูขึน้ในปี 2561 
สง่ผลกระทบต่ออตัราค่าใช้จ่ายการตัง้ส ารอง (Credit Cost) ของกลุม่ธุรกิจฯ ที่อยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.2 ในปี 2561 ซึ่งแม้ว่า 
Credit Cost จะเพิ่มขึน้จากปี 2560 ที่มี Credit Cost อยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ปกติ เนื่องจากสนิเช่ือขยายตวัในอตัราที่ต ่ากว่า (ท าให้
ไม่ต้องตัง้ส ารองในสว่นของสินเช่ือใหม่มากนกั) แต่กลุม่ธุรกิจฯ ยงัเช่ือว่า Credit Cost ที่ร้อยละ 1.2 ถือว่าเป็นระดบัปกติและ
สอดคล้องกบัอตุสาหกรรม 

สว่นเร่ืองสาขา ธนาคารเป็นธนาคารพาณิชย์ล าดบัต้นๆ ที่มีการปรับลดจ านวนสาขาลงอย่างมีนยัส าคญั โดยลดลง
ประมาณร้อยละ 30 จากจ านวนเกือบ 90 สาขา เหลือเพียงจ านวน 65 สาขาในปัจจุบนั และขณะนีธ้นาคารยงัไม่มีแผนที่จะลด
จ านวนสาขาและบคุลากรของธนาคารอีกอยา่งมีนยัส าคญั 
 เมื่อไมม่ีผู้ใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการ
เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของธนาคารส าหรับรอบปี 2561 ที่ผา่นมา 
 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของธนาคารส าหรับรอบปี 2561 ที่ผ่านมา

ตามที่รายงาน 
 
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
  
 ประธานฯ  แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (2) ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีพิจารณา
และอนุมตัิงบการเงินของธนาคาร จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของธนาคารส าหรับปีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2561 ซึง่แสดงอยูใ่นรายงานประจ าปี 2561 ของธนาคารหน้า 228 - 368 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชุม
ผู้ ถือหุ้นในครัง้นีแ้ล้ว โดยงบการเงินดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชี
ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั มีความเห็นว่างบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย (กลุม่กิจการ) 
และงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารแสดงฐานะการเงินรวมของกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของธนาคาร ณ วนัที่ 
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31 ธันวาคม 2561 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 สาระส าคญัของงบการเงินสรุปได้ดงันี ้

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 
สนิทรัพย์รวม 295,136,913,265 บาท 306,329,498,481 บาท 
หนีส้นิรวม 254,711,066,851 บาท 263,988,937,664 บาท 
รายได้รวม 15,806,654,416 บาท 18,103,069,394 บาท 
ก าไรสทุธิ* 5,574,339,077 บาท 6,041,982,609 บาท 
ก าไรตอ่หุ้น  6.58 บาท 7.14 บาท 

* ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 

 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
(1) นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเก่ียวกบัเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ใน

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และการเตรียมความพร้อมในการรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง
เคร่ืองมือทางการเงิน (“IFRS 9”) 

นางสาวสกณุา แย้มสกลุ ผู้สอบบญัชี ได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่ในการตรวจสอบงบการเงินของธนาคาร ผู้สอบบญัชี
เห็นวา่มีเร่ืองที่มีนยัส าคญัอยู่ 3 เร่ือง ได้แก่ 1) ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 2) การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม และ 3) การ
พฒันาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ ซึ่งในปีที่ผ่านมาธนาคารมีการพฒันาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ 2 ระบบ ผู้สอบ
บญัชีจึงได้พิจารณากระบวนการในการพฒันาระบบใหมด่งักลา่ววา่มีความสมเหตสุมผลและมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดข้อผิดพลาด
ตอ่งบการเงินหรือไม ่ 

นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ธนาคารได้มีการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับ 
IFRS 9 ซึง่จะมีผลใช้บงัคบัต้นปีหน้าแล้ว 

(2) นางสาวรัศมี พลาหะวิริยะวณิช ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเก่ียวกบัจ านวนรายได้จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและ
ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย และช่วงเวลาที่มีการบนัทึกรายได้
ดงักลา่ว 

นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่ากลุ่มธุรกิจฯ ไม่ได้มีการจ าแนกรายได้จากการเป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินและผู้จดัการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยที่มีการบนัทึก
ในช่วงไตรมาสที่ 4/2561 เป็นการเฉพาะ แต่ได้น าเสนอรายได้จากธุรกิจวานิชธนกิจซึ่งรวมรายได้ดงักล่าวในปี 2561 ไว้เป็น
จ านวนทัง้สิน้ 822 ล้านบาท 

(3) นายไววิทย์ เหลา่วรวิทย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัอตัราสว่นเงินส ารองตอ่สนิเช่ือด้อยคณุภาพของธนาคารที่อยู่ที่
ร้อยละ 114.8 ณ สิน้ปี 2561 ซึง่ต ่ากวา่ธนาคารพาณิชย์ชัน้น าอื่นๆ และแนวทางในการเพิ่มอตัราสว่นดงักลา่ว 

นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่าอตัราสว่นเงินส ารองต่อสินเช่ือด้อยคณุภาพของธนาคารที่อยู่ที่
ร้อยละ 114.8 ไม่สามารถน าไปเปรียบเทียบกบัธนาคารพาณิชย์อื่นได้ เนื่องจากแต่ละธนาคารมีสดัสว่นสินเช่ือแต่ละประเภท 
(Loan Mix) ที่แตกตา่งกนั โดยสนิเช่ือเกือบทัง้หมดของธนาคาร ทัง้สนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั และสนิเช่ือธุรกิจที่
ให้แก่ผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์เป็นสินเช่ือที่มีหลกัประกันคุ้มทุน ท าให้ธนาคารไม่จ าเป็นต้องตัง้ส ารองในจ านวนที่สูง 
ในขณะท่ีธนาคารพาณิชย์อื่นที่ให้สินเช่ือแก่บริษัทขนาดใหญ่โดยไม่มีหลกัประกนัจะต้องมีการตัง้ส ารองในจ านวนที่สงู และเมื่อ
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พิจารณาอตัราสว่นเงินส ารองตอ่ส ารองตามเกณฑ์ของ ธปท. ธนาคารยงัมีอตัราสว่นเงินส ารองต่อส ารองตามเกณฑ์อยู่ที่ร้อยละ 
186.3 ณ สิน้ปี 2561 ซึง่สอดคล้องกบัอตุสาหกรรม 

เมื่อไมม่ีผู้ใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี ้
เห็นด้วย    482,838,022 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.7751    
ไมเ่ห็นด้วย 261,300  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0539 
งดออกเสยีง 826,800  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1708 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิงบการเงิน

ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2561    

  
ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชุมว่าตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (3) ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาจดัสรร

เงินก าไร ข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 45 ก าหนดวา่คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เมื่อ
ปรากฏแก่กรรมการว่าธนาคารมีก าไรพอสมควรที่จะกระท าเช่นนัน้ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ ถื อ
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
กฎหมายและประกาศของ ธปท.ก าหนด 

 ในการนี ้คณะกรรมการธนาคารจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลจากผล
การด าเนินงานงวดปี 2561 โดยประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าธนาคารมีทนุจดทะเบียนจ านวน 8 ,467,511,090 บาท และ
ธนาคารได้จดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจ านวน 852,337,268 บาท ครบตามที่ข้อบงัคบัของธนาคารก าหนด
ไว้ ธนาคารจึงไมต้่องจดัสรรก าไรไว้เป็นทนุส ารองเพิ่มเติมตามกฎหมายในงวดนีอ้ีก  

ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ธนาคารมีก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม (สว่นที่เป็น
ของบริษัทใหญ่) จ านวน 5,574,339,077 บาท และ 6,041,982,609 บาทตามล าดบั คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นสมควรเสนอ
ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย
ทัง้สิน้ 4,233,727,545 บาท (ค านวณจากจ านวนหุ้น ณ วนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2562 จ านวน 846,751,109 หุ้น) คิดเป็นอตัราการ
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จ่ายเงินปันผลร้อยละ 75.95 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 70.07 ของ
ก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมประจ าปี 2561  

เนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นไป
แล้วในอัตราหุ้ นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,693,474,218 บาท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 9/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 23 สงิหาคม 2561 ดงันัน้หากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นีอ้นมุตัิการจ่ายเงิน
ปันผลส าหรับปี 2561 ในอตัราที่เสนอข้างต้น ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลคงเหลือในงวดนีใ้นอตัราหุ้นละ 3.00 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ของธนาคาร โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 

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 รับเงินปันผลที่เป็นบคุคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลในอตัราเท่ากบั 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับตามมาตรา 47 
ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากร 

ตารางเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2560 และ 2561 
 

รายละเอียด ปี 2560 ปี 2561 
1. ก าไรสทุธิจากงบการเงินรวม (1) (บาท) 5,736,868,968 6,041,982,609 
2.  จ านวนหุ้น (หุ้น) 
     2.1  จ านวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 
846,708,309 

 
846,737,109 

     2.2  จ านวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจ าปี 846,736,209 846,751,109(2) 
3.  เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท)   
     3.1  เงินปันผลระหวา่งกาล  2.00 2.00 
     3.2  เงินปันผลประจ าปี 5.00 5.00 
4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 4,233,625,245 4,233,727,545 
5.  สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 73.80 70.07 

(1) ก ำไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 
(2) จ ำนวนหุ้น ณ วนัที ่21 กมุภำพนัธ์ 2562 

 
 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 เมื่อไมม่ีผู้ใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี ้

เห็นด้วย   483,683,623 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9411 
ไมเ่ห็นด้วย 261,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0540 
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งดออกเสยีง 23,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0048 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
มติที่ประชุม     รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่รายงาน และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2561 
ตามที่เสนอ   

 
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
  
 ประธานฯ นางดยันา บนุนาค นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ และนางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน กรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ ได้ออกจากที่ประชมุ 
 นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้เสนอขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่าข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 
(4) ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ และข้อบังคับของ
ธนาคาร ข้อ 18 ก าหนดว่าในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้  ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจ านวน
ใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะได้รับเลือกให้กลบัเข้ารับต าแหน่งอีกได้ โดย
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป
ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่งกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกบัพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ.2535   

นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ แจ้งให้ที่ประชมุทราบตอ่ไปวา่ปัจจบุนัธนาคารมีกรรมการทัง้สิน้ 12 คน ในการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 จงึมกีรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 คน ได้แก ่

1. นายสพุล      วธันเวคิน   กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร  
2. นางดยันา บนุนาค     กรรมการอิสระ 
3. นายเชษฐ์    ภทัรากรกลุ กรรมการอิสระ 
4. นางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
ธนาคารได้ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นในการเสนอช่ือบคุคลที่เห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของ

ธนาคารโดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร อยา่งไรก็ดี ไมม่ีผู้ ถือหุ้นคนใดเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ของธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารซึง่ไมร่วมกรรมการที่มีสว่นเก่ียวข้องได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การด าเนินงานของธนาคารและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการธนาคารตาม Board Skill Matrix แล้วเห็นวา่กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระข้างต้นเป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิ
ครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับธนาคารในปัจจุบัน เป็นผู้ ที่มีความรู้  
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของธนาคาร ตลอดจนมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการ
ของธนาคาร มีความรับผิดชอบ และปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงัและซื่อสตัย์สจุริตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง
อยู่เดิม อีกทัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ที่เปิดเผยบน
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เว็บไซต์ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยแล้วเห็นวา่ยงัไมม่ีผู้ที่มีคณุสมบตัิและประสบการณ์เหมาะสมที่จะทดแทน
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระได้ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจึงสมควรเลอืกตัง้กรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระกลบั
เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของธนาคารอีกวาระหนึง่ 

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

ทัง้นี ้กรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

นายวีรวฒัน์ ชุติเชษฐพงศ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าประวตัิโดยสงัเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือมีปรากฏในหนงัสือเชิญ
ประชมุผู้ ถือหุ้นหน้า 9 - 22 และเพื่อให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิที่ดีตามโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน จึงขอให้ที่ประชมุออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 เมื่อไม่มีผู้ ใดซักถามหรือแสดงความเห็น นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระเป็นรายบคุคล 

 นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ ประกาศผลคะแนนดงันี ้
1. นายสพุล วธันเวคิน     

เห็นด้วย   433,309,029 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 89.5270  
ไมเ่ห็นด้วย 50,524,510 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 10.4389  
งดออกเสยีง 164,600 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0340  
บตัรเสยี 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

2. นางดยันา บนุนาค  
เห็นด้วย   479,673,004 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.1063  
ไมเ่ห็นด้วย 4,160,535 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.8596  
งดออกเสยีง 164,600 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0340  
บตัรเสยี 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

3. นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ    
เห็นด้วย   425,752,628 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 87.9657  
ไมเ่ห็นด้วย 58,081,010 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 12.0002  
งดออกเสยีง 164,501 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0339  
บตัรเสยี 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

4. นางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน   
เห็นด้วย   437,065,429 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 90.3031  
ไมเ่ห็นด้วย 46,768,210 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 9.6628  
งดออกเสยีง 164,500 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0339  
บตัรเสยี 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000  
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มติที่ประชุม   มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิเลือกตัง้นาย 
สพุล วธันเวคิน นางดยันา บนุนาค นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ และนางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน กรรมการซึง่ต้อง
ออกจากต าแหนง่ตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของธนาคารอีกวาระหนึง่ตามที่เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
  
 นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ ได้เสนอขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ โดยแจ้งต่อที่ประชุม
วา่ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 16 ก าหนดวา่บ าเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทนให้สดุแล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนด โดยที่
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับกรรมการที่มิใช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ประจ าปี 2561 (ไม่รวมบ าเหน็จกรรมการ) จ านวนไม่เกิน 
30 ล้านบาท ซึง่คา่ตอบแทนดงักลา่วรวมถึงคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนการเป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการชุด
ยอ่ยตา่งๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และสิทธิประโยชน์โดยทัว่ไป เช่น ค่าเบีย้ประกนัชีวิตและค่าเบีย้
ประกนัสขุภาพกลุม่ 
 ธนาคารจึงได้จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการทกุประเภท ทกุคณะ และสิทธิประโยชน์โดยทัว่ไป เช่น ค่าเบีย้ประกนัชีวิตและ
คา่เบีย้ประกนัสขุภาพกลุม่ (ไมร่วมบ าเหน็จกรรมการ) ส าหรับการด าเนินงานในปี 2561 เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 24,903,130 บาท 
ซึ่งอยู่ภายในวงเงินจ านวนไม่เกิน 30 ล้านบาทที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ทัง้นี ้รายละเอียดของ
คา่ตอบแทนกรรมการรายบคุคลมีปรากฏในรายงานประจ าปีของธนาคารหน้า 106 
 ในสว่นของบ าเหน็จกรรมการส าหรับการด าเนินงานในปี 2561 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาอีกครัง้หนึง่ เพื่อให้บ าเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกบัผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ
ธนาคารและผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงของธนาคาร  
 นายวีรวฒัน์ ชุติเชษฐพงศ์ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการธนาคารได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิ
การจ่ายบ าเหน็จกรรมการส าหรับการด าเนินงานในปี 2561 และก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 ตามที่คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ 
แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดบัเดียวกัน  รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทัง้ได้พิจารณาถึงอตัรา
ค่าตอบแทนและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คณุค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและ
การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการในการช่วยให้ธนาคารและกลุม่ธุรกิจฯ ประสบความส าเร็จและด าเนินธุรกิจได้อย่างยัง่ยืนแล้วเห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจ่ายบ าเหน็จกรรมการส าหรับการด าเนินงานในปี 2561 
ให้แก่กรรมการท่ีมิใช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ จ านวน 11 คนดงันี ้

1.  นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการ/ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  จ านวน 2,550,000 บาท 
2. นางดยันา บนุนาค กรรมการอิสระ จ านวน  1,275,000 บาท 
3.  นายเชษฐ์ ภทัรากรกลุ กรรมการอิสระ  จ านวน  1,275,000 บาท 
4.  นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ กรรมการอิสระ  จ านวน  1,275,000 บาท 
5. นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ  จ านวน     1,275,000 บาท 
6. นายธานินทร์ จิระสนุทร กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร จ านวน  1,275,000 บาท 
7. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร จ านวน  1,275,000 บาท 
8. ศ.ดร.อญัญา ขนัธวิทย์ กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร  จ านวน     1,275,000 บาท 
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9. นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการที่เป็นผู้บริหาร /1 /2 จ านวน  2,550,000 บาท 
10. นางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร /1 /2 จ านวน  1,275,000 บาท 
11. นายสรุพล กลุศิริ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร /1  จ านวน  1,275,000 บาท 

หมายเหต:ุ  นายบรรยง พงษ์พานิช นางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน และนายสรุพล กุลศิริ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร แต่มิได้เป็นพนักงานของธนาคาร
หรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ  

 /1 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
   /2  กรรมการในคณะกรรมการบริหาร  
 

รวมบ าเหน็จส าหรับกรรมการที่มิใช่พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ เป็นเงินทัง้สิน้ 16,575,000 บาท ซึ่งลดลงจาก
บ าเหน็จกรรมการที่จ่ายในปีที่ผ่านมาส าหรับการด าเนินงานในปี 2560 ในอตัราร้อยละ 15 เพื่อให้สอดคล้องกบัก าไรเบ็ดเสร็จรวมของ
กลุม่ธุรกิจฯ ที่ปรับลดลง  

อีกทัง้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่มิใช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจฯ ประจ าปี 2562 (ไมร่วมบ าเหน็จกรรมการ) จ านวนไมเ่กิน 30 ล้านบาทเทา่กบัปีที่ผา่นมา ซึง่คา่ตอบแทนดงักลา่วจะรวมถึง
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร และสทิธิประโยชน์โดยทัว่ไป เช่น คา่เบีย้ประกนัชีวิตและค่าเบีย้ประกนัสขุภาพกลุม่ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นหน้า 25 - 28 และสรุปได้ดงันี ้   

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

2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย  ก าหนดจ่ายคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ที่มาประชมุตามรายละเอียด
ดงันี ้  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ จ านวน 60,000 บาทตอ่ครัง้ 
- ประธานกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ   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) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบคุคลธุร กิจตลาดทนุ เป็น
จ านวน 250,000 บาทตอ่เดือน 

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

อตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคารรายเดือน ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (ยกเว้นค่าเบีย้ประชุมของ
ประธานกรรมการตรวจสอบ) และค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหารส าหรับปี 2562 ที่เสนอข้างต้นเทา่กบัอตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการธนาคารรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม
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คณะกรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหารในปี 2561  

ส าหรับค่าเบีย้ประชุมของประธานกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้เพิ่มขึน้จากเดิมจ านวน 45,000 บาทต่อครัง้ส าหรับปี 
2561 เป็นจ านวน 60,000 บาทต่อครัง้ส าหรับปี 2562 เนื่องจากคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าประธานกรรมการ
ตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ส าคญัในการสอบทานให้ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและ
เพียงพอ อีกทัง้มีระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มีธุรกรรมที่มีปริมาณ
เพิ่มมากขึน้และอยู่ภายใต้กฎระเบียบต่างๆ ที่เข้มงวดมากขึน้  นอกจากนี ้ประธานกรรมการตรวจสอบไม่ได้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ ของธนาคาร เพื่อให้การท าหน้าที่ตรวจสอบสามารถด าเนินไปได้อยา่งเป็นอิสระ  

ในสว่นของบ าเหน็จกรรมการส าหรับปี 2562 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
พิจารณาอนมุตัิอีกครัง้หนึง่ เพื่อให้บ าเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกบัผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและผล
การด าเนินงานท่ีแท้จริงของธนาคาร 

ทัง้นี ้กรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจ าในฐานะพนกังานจากธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ จะไม่ได้รับ
คา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ และบ าเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการของธนาคาร และธนาคารไม่มีการเสนอสิทธิประโยชน์
อืน่ๆ ให้แก่กรรมการเป็นการเฉพาะ 
 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่มีกรรมการที่ได้รับคา่ตอบแทนถือหุ้นนบัรวมกนัได้ 51,217,856 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีสว่น
ได้เสยี จึงไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในระเบียบวาระนี ้
 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม ่

 เมื่อไมม่ีผู้ใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี ้

เห็นด้วย   406,176,949 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 83.9115 
ไมเ่ห็นด้วย 26,626,574 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 5.5007 
งดออกเสยีง 32,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0066 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
ไมม่ีสทิธิออกเสยีง 51,217,856 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 10.5810 

 
มติที่ประชุม รับทราบคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 ตามที่รายงาน และมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองใน

สาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนมุตัิการจ่ายบ าเหน็จกรรมการส าหรับการ
ด าเนินงานในปี 2561 ให้แก่กรรมการท่ีมิใช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ จ านวน 11 คน 
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 16,575,000 บาท และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับกรรมการที่มิใช่พนกังาน
ของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ส าหรับปี 2562 (ไม่รวมบ าเหน็จกรรมการ) จ านวนไม่เกิน 30 ล้าน
บาท ซึง่คา่ตอบแทนดงักลา่วจะรวมถึงคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนการเป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และสิทธิประโยชน์
โดยทัว่ไป เช่น คา่เบีย้ประกนัชีวิตและคา่เบีย้ประกนัสขุภาพกลุม่ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2562  
  
 ประธานฯ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีส าหรับปี 
2562 และขอให้นางดยันา บนุนาค กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 
 นางดัยนา บุนนาค ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของ
ธนาคารข้อ 36 (5) และข้อ 39 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผู้ สอบ
บญัชีของธนาคารทกุปี คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควร
เสนอขอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2562 โดย
เสนอให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้ 

1. นางสาวสกณุา     แย้มสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4906 
2. นายบญุเลศิ         กมลชนกกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5339 
3. นางสาวสนิสริิ ทงัสมบตัิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7352     

เป็นบริษัทผู้สอบบญัชีธนาคารส าหรับปี 2562 เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีความพร้อมในการรับงานเป็นผู้สอบบญัชีของ
ธนาคารและบริษัทยอ่ย ซึง่ผู้สอบบญัชีและทีมงานมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เก่ียวกบัการด าเนินงานและมาตรฐาน
บญัชีที่เก่ียวข้องกับธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี  ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และ ธปท. เรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น
เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคาร และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตดงักลา่วข้างต้นไม่
สามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั สามารถจัดหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตคนอื่นของ
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้  
             ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 คนข้างต้น ตลอดจนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ไม่มีความสมัพนัธ์หรือ
รายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับ
บคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด โดยรายละเอียดเก่ียวกบัผู้สอบบญัชีที่เสนอแตง่ตัง้มีปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นหน้า 31 - 33   

ส าหรับค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีส าหรับปี 2562 คณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก าหนดคา่สอบบญัชีเป็นจ านวน 10,141,250 บาท  

ค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2562 ที่เสนอข้างต้นจ านวน 10,141,250 บาทนีเ้พิ่มขึน้จากค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2561 เป็น
จ านวน 1,519,780 บาทหรือร้อยละ 17.63 เนื่องจากปริมาณงานท่ีเพิ่มขึน้จากการเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน ตลอดจนการบงัคบัใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินใหมปี่ 2562 

นางดยันา บนุนาค ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบเพิ่มเติมวา่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ยงัเป็นผู้ สอบ
บญัชีของบริษัทย่อยของธนาคารอีกจ านวน 11 แห่งในปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนส าหรับการสอบบญัชีบริษัทย่อยเป็นเงินรวม
ทัง้สิน้ 8,512,611 บาท 

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัคา่สอบบญัชีที่เสนอขออนมุตัิมีปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นหน้า 29 - 30 
   ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม ่
 เมื่อไมม่ีผู้ใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี ้
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มติที่ประชุม   มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิแต่งตัง้นางสาว
สกุณา แย้มสกุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4906 หรือนายบุญเลิศ กมลชนกกุล   ผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตเลขที่ 5339 หรือนางสาวสนิสิริ ทงัสมบตัิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7352 จากบริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคารส าหรับปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบญัชีของธนาคารส าหรับปี 2562 เป็นจ านวน 10,141,250 บาทตามที่เสนอ และรับทราบค่า
สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยส าหรับปี 2562 รวมจ านวน 8,512,611 บาทตามที่รายงาน 

 
ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอื่นๆ 
 
 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่คณะกรรมการธนาคารมิได้มีเร่ืองอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และได้เชิญผู้
ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของกลุม่ธุรกิจฯ 

(1) นายธวชัชัย เอกเสถียร ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเก่ียวกับ 1) การเตรียมความพร้อมในการกันส ารองส าหรับสินเช่ือ
ประเภทต่างๆ ที่อาจจะต้องมีจ านวนเพิ่มขึน้เนื่องจากการใช้ IFRS 9 และผลกระทบที่มีต่อผลการด าเนินงานของกลุม่ธุรกิจฯ 2) 
พฒันาการหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและก าไรของกลุ่มธุรกิจฯ ในอนาคต และ 3) ผล
ประกอบการของกลุ่มธุรกิจฯ ในไตรมาสที่ 1/2562 ซึ่งธนาคารและบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิ (ไม่รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย) 
เทา่กบั 1,228 ล้านบาท ลดลงอยา่งมากจากก าไรสทุธิในไตรมาสที่ 1/2561 ซึง่มีอยูจ่ านวน 1,513 ล้านบาท 

นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากลุม่ธุรกิจฯ มีความพร้อมในการรองรับการใช้  IFRS 9 และ
เช่ือมัน่ว่าเมื่อรวมเงินส ารองทัว่ไปที่ธนาคารมีอยู่ในปัจจุบนัจ านวน 4,500 ล้านบาท กับส ารองเงินให้สินเช่ือแล้ว เงินส ารองที่
ธนาคารมีอยู่จ านวนรวมทัง้สิน้ประมาณ 10,000 ล้านบาท จะเพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ โดยการใช้  IFRS 9 
นา่จะมีผลตอ่การปรับเปลี่ยนหมวดหมู่ของเงินส ารองมากกว่าที่จะท าให้กลุม่ธุรกิจฯ ต้องกนัเงินส ารองเพิ่มเติม ทั ง้นี ้ผลกระทบ
จากการใช้ IFRS 9 ต่อผลประกอบการของกลุม่ธุรกิจฯ ยงัเป็นข้อมลูที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งการปฏิบตัิตามมาตรฐาน
การบญัชีดงักลา่วจะเร่ิมทดลองใช้ในช่วงกลางปี 2562 และบงัคบัใช้จริงในช่วงต้นปี 2563 

ในส่วนของพฒันาการและนวตักรรมใหม่ๆ นัน้ กลุม่ธุรกิจฯ ยงัคงมุ่งเน้นการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์หลกั 3 
ด้าน ซึ่งได้แก่ 1) ธุรกิจที่เก่ียวกับการอ านวยสินเช่ือ 2) ธุรกิจ Private Banking และ 3) ธุรกิจ Investment Banking ดงัมี
รายละเอียดตามที่รายงานให้ที่ประชมุทราบในระเบียบวาระท่ี 1 อยา่งไรก็ตาม พฒันาการของกลุม่ธุรกิจฯ ในบางเร่ืองจ าเป็นต้อง
ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการและไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาหนึ่งปี เช่น พฒันาการด้านผลิตภณัฑ์
สนิเช่ือ จากเดิมที่ธนาคารมุง่เน้นธุรกิจสนิเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์และสนิเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกั โดยมีสดัสว่นของสินเช่ือเช่า
ซือ้รถยนต์คิดเป็นร้อยละ 75 ของสินเช่ือโดยรวมของธนาคาร ปัจจุบนัธนาคารมีการขยายสินเช่ือประเภทอื่นๆ อย่างมีนยัส าคญั 
จนท าให้สดัสว่นของสนิเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั กลา่วคือ สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์
ในปัจจบุนัมีสดัสว่นเพียงร้อยละ 45 - 46 ของสนิเช่ือโดยรวมของธนาคาร 

เห็นด้วย   483,678,853 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9039 
ไมเ่ห็นด้วย 412,188 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0851 
งดออกเสยีง 52,900 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0109 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 



รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
วนัองัคารที่ 23 เมษายน 2562 

20/22 

ธนาคารมีพฒันาการในเร่ืองช่องทางการอ านวยสินเช่ือให้แก่ลกูค้าจากเดิมที่ธนาคารมุ่งเน้นการอ านวยสินเช่ือผ่าน
ตวัแทน (Dealer) และผู้ประกอบการเต็นท์รถยนต์เป็นหลกั ปัจจบุนัธนาคารมีสดัสว่นของลกูค้าสินเช่ือที่มาจากช่องทางออนไลน์
เพิ่มมากขึน้ ซึง่เร่ืองดงักลา่วเป็นไปตามแผนธุรกิจที่ต้องอาศยัระยะเวลาในการด าเนินการ 

ในสว่นของธุรกิจ Private Banking บล.ภทัร มีสินทรัพย์ของลกูค้าบคุคลรายใหญ่ภายใต้การให้ค าแนะน าการลงทุน
ก่อนการร่วมกิจการระหวา่งภทัรกบัธนาคารจ านวนประมาณ 180,000 ล้านบาท ขณะนี ้บล.ภทัร มีสนิทรัพย์ของลกูค้าบคุคลราย
ใหญ่ภายใต้การให้ค าแนะน าการลงทนุเพิ่มขึน้ถึงจ านวนประมาณ 475,000 ล้านบาท  

ส าหรับผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจฯ ในไตรมาสที่ 1/2562 ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน
นัน้เป็นผลมาจากธุรกิจตลาดทุนที่มีผลประกอบการต ่ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกั 
ทรัพย์ฯ ที่ลดลงจากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ ความผนัผวนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที่ลดลง
อยา่งมากจนสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจการลงทนุระยะสัน้ โครงสร้างนกัลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีสดัสว่นการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของนกัลงทนุบุคคลรายย่อยลดลง ในขณะที่ปริมาณการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของนกัลงทนุสถาบนัต่างประเทศที่ท าการซือ้ขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสงูขึน้ ซึ่งธุรกิจการให้บริการแก่ลกูค้า
กลุ่มดงักล่าวมีอตัราผลก าไรต ่า นอกจากนี ้กลุม่ธุรกิจฯ ไม่มีรายได้พิเศษ (Non-recurring) จากการขายทรัพย์สินรอการขาย
ขนาดใหญ่ในไตรมาสที่ 1/2562 แต่มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคาร สถานที่และอปุกรณ์ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงส านกังานที่อาคาร
เคเคพี ทาวเวอร์ ในขณะที่รายได้ดอกเบีย้ของธนาคารในไตรมาสที่ 1/2562 ยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ยงัมีสินเช่ือที่
ธนาคารให้แก่ GPSC ซึง่ไมม่ีหลกัประกนัและมีผลให้ธนาคารต้องกนัเงินส ารองทนัทีในช่วงปลายไตรมาสที่ 1/2562 อีกด้วย 

 (2) นายสุพจน์ พงศ์กิดาการ ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความกังวลเก่ียวกับผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจฯ ในไตรมาสที่ 
1/2562 ซึ่งมีก าไรสทุธิลดลงร้อยละ 18.8 เมื่อเปรียบเทียบกับก าไรสทุธิในไตรมาสที่ 1/2561 และขอให้กลุม่ธุรกิจฯ พยายาม
ด าเนินการเพื่อรักษาระดบัก าไรให้มีจ านวนไมน้่อยกวา่ในปี 2561 ที่ผา่นมา 

(3) นายจกัร งามทิพยพนัธุ์ ผู้ รับมอบฉนัทะ ได้สอบถามเก่ียวกบัผลกระทบจากการแข็งคา่ของเงินบาทและการยกเลิก
มาตรการลดหยอ่นภาษีบคุคลธรรมดาในการซือ้กองทนุรวมหุ้นระยะยาวหรือ LTF ตอ่กลุม่ธุรกิจฯ  

นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่ธุรกิจสว่นใหญ่ของกลุม่ธุรกิจฯ เป็นธุรกิจที่ด าเนินการในประเทศ 
ซึ่งไม่น่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแข็งค่าของเงินบาท มีเพียงธุรกิจการลงทนุระยะยาวของกลุ่มธุรกิจฯ ที่ มีเงินลงทุน
เพียงแคป่ระมาณร้อยละ 1 ของสนิทรัพย์โดยรวมของกลุม่ธุรกิจฯ ในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการ
แข็งคา่ของเงินบาท โดยอาจมีการด้อยคา่ของเงินลงทนุอยูบ้่าง 

การยกเลกิมาตรการลดหยอ่นภาษีบคุคลธรรมดาในการซือ้ LTF ก็น่าจะสง่ผลกระทบต่อ บลจ.ภทัร เช่นเดียวกับบริษัท
หลกัทรัพย์จัดการกองทุนอื่นๆ ในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี บลจ.ภทัร มีกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่มาก และในภาวะที่อตัรา
ดอกเบีย้อยูใ่นระดบัต ่า ถึงแม้วา่นกัลงทนุจะไมล่งทนุใน LTF แตก็่คงจะไมไ่ด้ถอนการลงทนุทัง้หมดออกจากตลาดทนุ  

(4) นางสาวประภาพร ปิยะบวรนนัท์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเก่ียวกบัผลประโยชน์ที่กลุม่ธุรกิจฯ จะได้รับและความเสี่ยง
จากการให้สนิเช่ือแก่ GPSC 

นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ บล.ภทัร เป็นหนึง่ในท่ีปรึกษาทางการเงินในธุรกรรมการควบรวม
กิจการระหว่าง GPSC และ GLOW และธนาคารเป็นหนึ่งในผู้ ให้สินเช่ือส าหรับธุรกรรมดงักลา่ว โดยสินเช่ือดงักลา่วเป็นสินเช่ือ
ชัว่คราว (Bridging Finance) ก่อนที่ GPSC จะไปหาเงินทุนที่ถาวรจากแหลง่อื่น ซึ่งกลุม่ธุรกิจฯ เช่ือว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วม
ให้บริการในการระดมทนุดงักลา่วด้วย ทัง้นี ้ในการอนมุตัิสนิเช่ือให้แก่ GPSC ธนาคารได้พิจารณาความเสีย่งแล้ววา่อยูใ่นระดบัท่ี
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ยอมรับได้ โดยพิจารณาจากฐานะการเงินและผู้ ถือหุ้นหลกัของ GPSC ซึ่งได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

(5) นางสาววนิดา ตนัติสนุทร ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเก่ียวกบัผลกระทบจากมาตรการของกรมสรรพากรที่จะเก็บภาษี
ดอกเบีย้เงินฝากตอ่ผลติภณัฑ์บญัชีเงินฝากประจ า KK Free 55 Up ของธนาคารส าหรับบคุคลธรรมดาที่มีอาย ุ55 ปีขึน้ไปที่เคย
ได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีในกรณีที่มีเงินฝากไมเ่กิน 1 ล้านบาท จะไมต้่องเสยีภาษีดอกเบีย้ 

นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนีย้ังไม่มีข้อมูลเก่ียวกับกรณีดังกล่าว อย่างไรก็ดี การ
ด าเนินการของธนาคารเก่ียวกบัดอกเบีย้เงินฝากจะเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานก ากบัดแูล โดยมาตรการของ
กรมสรรพากรดงักลา่วอาจมีผลต่อการโยกย้ายเงินลงทนุจากเงินฝากไปยงัการลงทนุประเภทอื่นๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่สงูกว่า ซึ่ง
กลุม่ธุรกิจฯ ไมไ่ด้มีความกงัวลและจะพยายามปรับตวัเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 

(6)  นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเก่ียวกับเสถียรภาพของรายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ในอนาคตที่อาจมี
สว่นช่วยชดเชยรายได้ดอกเบีย้ที่มีแนวโน้มลดลงจากการหดตวัของสนิเช่ือ 

นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่ในช่วง 5 - 6 ปีที่ผา่นมารายได้ดอกเบีย้และรายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้
มีการเติบโตควบคู่กนั ท าให้รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้มีสดัส่วนร้อยละ 40 ของรายได้รวมของกลุม่ธุรกิจฯ โดยรายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้
บางสว่นเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจสนิเช่ือที่ยงัคงมีการขยายตวัอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่ปกติรายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้มีความผนัผวนสงูกว่ารายได้
ดอกเบีย้ ดงัจะเห็นได้จากการที่รายได้ค่านายหน้าจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ขึน้อยู่กับปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ซึง่ถึงแม้วา่รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้จะมีความผนัผวนสงูแตก็่ไมก่่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุม่ธุรกิจฯ เนื่องจากต้นทนุ
หลกัคือบคุลากร กลุม่ธุรกิจฯ สามารถบริหารจดัการค่าใช้จ่ายเก่ียวกบับคุลากรให้เป็นค่าใช้จ่ายผนัแปรในสดัส่วนที่สงูได้ ทัง้นี ้
กลุ่มธุรกิจฯ จะพยายามรักษาเสถียรภาพของรายได้ทัง้สองประเภทด้วยการควบคุมคณุภาพของสินเช่ืออย่างระมดัระวงัและ
ปรับปรุงโครงสร้างของต้นทนุในการด าเนินงานให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

(7) นางสาวณฐัภคัว์ สกโุณดม ผู้ รับมอบฉนัทะ ได้สอบถามวา่กลุม่ธุรกิจฯ มีกลยทุธ์หรือแผนการด าเนินธุรกิจอย่างไร
ในการดงึดดูให้นกัลงทนุน าเงินมาให้กลุม่ธุรกิจฯ บริหารจดัการ 

นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าธุรกิจ Wealth Management ของกลุม่ธุรกิจฯ มีสินทรัพย์ของ
ลกูค้าบคุคลรายใหญ่ภายใต้การให้ค าแนะน าการลงทนุเติบโตเกือบ 3 เท่าในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา โดยมีพฒันาการหลายด้าน ทัง้
ความหลากหลายของผลติภณัฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆ  อยา่งตอ่เนื่อง เช่น Structured Notes และการให้บริการการลงทนุ
ในกองทนุรวมต่างประเทศ เป็นต้น บทวิเคราะห์หลกัทรัพย์ที่มีการพฒันาทัง้ในเชิงลกึและเชิงกว้างที่ไม่จ ากดัเพียงแค่บริษัทจด
ทะเบียนในประเทศไทยเท่านัน้ แต่ยงัครอบคลมุสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ในต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า 
อีกทัง้ยงัมีการพฒันาบคุลากรที่ให้บริการทัง้ในด้านจ านวนและคณุภาพเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการให้ค าแนะน าการลงทนุ 
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เมื่อไม่มีผู้ ใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่สนบัสนนุกิจการของธนาคาร
ด้วยดีมาโดยตลอด  โดยคณะกรรมการมุง่มัน่ท่ีจะด าเนินกิจการของธนาคารให้ดียิ่งขึน้ และขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วม
ประชมุและให้ข้อคิดเห็นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ธนาคาร และกลา่วปิดประชมุ   
 
ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 
 
 
  ลงช่ือ  ..........สุพล..วธันเวคิน...................................      ประธานท่ีประชมุ 
         (นายสพุล  วธันเวคิน) 
           ประธานกรรมการ 
 
 
  ลงช่ือ   .........พรทิพย์..ชูพระคุณ....................   เลขานกุารบริษัท 
        (น.ส.พรทิพย์  ชพูระคณุ)                                      
 
 
  ลงช่ือ   ..........วรารัตน์..สัตยารักษ์..................   ผู้จดบนัทกึรายงานการประชมุ 
       (นางวรารัตน์  สตัยารักษ์)                                      


