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 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563  
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

…………………………………………………………. 
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั 
กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชด าริ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 (Record Date) ในวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2563 
 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 ประธานกรรมการและประธานกรรมการก ากบัความเสีย่ง 
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. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการก ากับการปฏิบตัิ

ตามกฎเกณฑ์และก ากบักิจการ 
7. ศ.ดร.อญัญา ขนัธวิทย์  กรรมการและกรรมการก ากบัความเสีย่ง  
8. นายบรรยง  พงษ์พานิช    กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
9. นางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน  กรรมการและกรรมการบริหาร 
10. นายสรุพล กลุศิริ  กรรมการ     
11. นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการก ากบัความเสีย่ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
12. นายฟิลปิ เชียง ชอง แทน  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการก ากบัความเสีย่ง และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 (สดัสว่นของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด) 
 
รายนามผู้บริหารระดับสูงของธนาคารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวกสุมุาลย์ โลว์ศลารักษ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายธุรกิจสนิเช่ือยานยนต์ 
2. นายปรีชา เตชรุ่งชยักลุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายตลาดการเงิน และประธานสายการเงินและ

งบประมาณ 
3. นายวรกฤต จารุวงศ์ภคั   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายปฏิบตัิการ 
4. นายส ามิตร สกลุวิระ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายสนิเช่ือธุรกิจ 
5. นายอภิชาติ จงสงวนประดบั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายกฎหมายและก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน 
6. นายสมเกียรติ จอมปรัชญา รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานสายวิเคราะห์และพฒันาคณุภาพสนิเช่ือรายยอ่ย 
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7. ดร.ณรงค์ ปรีดานนัท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ หวัหน้าส านกัตรวจสอบภายใน 
8. นางสาวพทันยั เหลอืงตระกลู ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ หวัหน้าส านกัสือ่สารองค์กรกลุม่ธุรกิจ 
9. นางสาวนิลาวรรณ ตรีกิจจ ารูญ ผู้อ านวยการอาวโุส หวัหน้าฝ่ายบญัชี สายการเงินและงบประมาณ  

 
รายนามผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวสกณุา แย้มสกลุ 
 
เร่ิมประชุมเวลา 10.03 น. 

นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นมาเข้า
ร่วมประชมุด้วยตนเองจ านวน 101 คน นบัจ านวนหุ้นได้ 52,106,045 หุ้น และมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจ านวน 514 คน นบั
จ านวนหุ้นได้ 341,994,801 หุ้น รวมเป็นจ านวนผู้มาประชมุทัง้สิน้ 615 คน นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 394,100,846 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
46.5427 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของธนาคาร จึงกล่าวเปิดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 

ตอ่จากนัน้ประธานฯ ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่มาร่วมประชมุ  
 ก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชมุ ประธานฯ ได้ชีแ้จงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ตลอดจนการนบั
คะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแตล่ะระเบียบวาระเพื่อให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทราบโดยทัว่กนัดงันี ้

• ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่โดยนบั 1 หุ้น เทา่กบั 1 เสยีง ผู้ ถือหุ้น 1 คน สามารถ
ออกเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระวา่เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงได้เพียงทางใดทางหนึง่เทา่นัน้ โดยไมส่ามารถแบง่แยกจ านวน
หุ้นเพื่อแยกลงคะแนนเสยีงได้ ยกเว้นกรณีผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ลงทนุต่างประเทศที่แต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก
และดูแลหุ้น หากการออกเสียงมิได้เป็นไปตามที่กลา่วมาข้างต้น ธนาคารจะถือว่าการออกเสียงนัน้เสียไปและจะนบัเป็นบตัรเสีย
ทัง้หมด ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้มิได้ นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

• การออกเสียงลงมติใดๆ ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียง เห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะถือมติอนมุตัิ
ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการ
เปลีย่นช่ือของธนาคาร ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นช่ือ
ของธนาคาร และระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนช่ือของ
ธนาคาร ซึ่งจะถือมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีง 

• การนบัคะแนนเสยีงในการลงมติในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  
 ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ประธานฯ จะถามว่ามีผู้ ถือหุ้นคนใดประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระ หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนน
ในบตัรลงคะแนน ลงช่ือก ากบัแล้วยกมือแสดงตวัเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบตัรลงคะแนนเพื่อน ามาตรวจนบัคะแนนเสียงต่อไป ส าหรับผู้
ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ผู้ ถือหุ้นยงัไม่ต้องสง่บตัรลงคะแนนในระหว่างระเบียบวาระนัน้ๆ ธนาคารจะน าคะแนน
เสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสียหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม โดยถือว่าคะแนนเสียงสว่นที่เหลือเป็น
คะแนนเสยีงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนัน้ๆ 
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 ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชมุแทน กรณีที่ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์มาลว่งหน้า ธนาคาร
ได้น าคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นบนัทึกรวมในคะแนนเสียงเพื่อการลงมติตาม
ระเบียบวาระไว้แล้ว แตถ้่าผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนได้ตามที่
เห็นสมควร หากประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ลงช่ือ
ก ากบัแล้วยกมือแสดงตวัเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบตัรลงคะแนนเพื่อน ามาตรวจนบัคะแนนเสียงต่อไป โดยปฏิบตัิเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุด้วยตนเอง  
 หลงัเสร็จสิน้การประชมุ ขอให้ผู้ ถือหุ้นคืนบตัรลงคะแนนทัง้หมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคาร 
 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ธนาคารงดการใช้ไมโครโฟนส าหรับการสอบถามในห้องประชมุ โดยขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุ
ที่ประสงค์จะสอบถามเขียนค าถามในกระดาษและสง่ให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคาร ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านสขุอนามยัใน
การลดความเสีย่งของการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 

ในปีนีธ้นาคารได้ใช้บริการระบบการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั และน าระบบ
บาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและประมวลผลการนบัคะแนนเสยีงเช่นเดียวกบัปีที่ผา่นมา นอกจากนี ้ธนาคารได้มอบหมายให้บริษัท 
ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั ซึ่งได้สง่นางสาวศรัญญา สกุลพิเชฐรัตน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัท ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล 
จ ากดั มาท าหน้าที่ดแูลให้การประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นีเ้ป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของธนาคาร รวมทัง้เป็น
สกัขีพยานและตรวจสอบความถกูต้องในการตรวจนบัคะแนนเสยีงในท่ีประชมุ 
 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ธนาคารได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึง่ประชมุเมื่อ
วนัท่ี 23 เมษายน 2562 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วตัง้แตว่นัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นคนใดคดัค้านหรือขอให้
มีการแก้ไขรายงานการประชุมดงักล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ จึงถือได้ว่ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ได้รับการรับรองจากผู้ ถือหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และธนาคารได้เผยแพร่รายงานการประชุมดงักลา่วไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ดงันัน้
ในการประชมุครัง้นีจ้ึงไมม่ีระเบียบวาระเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่วอีก 
 ธนาคารได้ประกาศบนเว็บไซต์ของธนาคารเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่เห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเข้ารับการ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ รวมทัง้เสนอระเบียบวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นคนใดเสนอช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระการประชุมเข้า
มายงัธนาคาร 
 ประธานฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้บอกกลา่วไว้ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2563 ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของธนาคารส าหรับรอบปี 2562  

ที่ผ่านมา 
 
 ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (1) ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีพิจารณารายงาน

ของคณะกรรมการเก่ียวกับกิจการที่ธนาคารได้ด าเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา จึง เสนอขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของ
คณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของธนาคารส าหรับรอบปี 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ซึ่งได้
จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นในครัง้นีแ้ล้ว และขอให้นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร สรุปภาพรวมเศรษฐกิจและผลการด าเนินงานของธนาคารส าหรับรอบปี 2562 ให้ที่ประชมุทราบ และตอ่จากนัน้ขอให้
นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบในรายละเอียด    
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นายบรรยง พงษ์พานิช อธิบายให้ที่ประชมุทราบถึงภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2562 ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสไลด์ที่ฉายใน
ที่ประชมุ ซึง่สรุปได้วา่เศรษฐกิจไทยขยายตวัเพียงร้อยละ 2.4 ตอ่ปี ชะลอลงจากปี 2561 ที่ขยายตวัร้อยละ 4.1 ต่อปี ซึ่งถือว่าต ่าที่สดุ
ประเทศหนึง่ในภมูิภาคนี ้โดยเป็นผลจากการสง่ออกของไทยที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและ
จีน และความลา่ช้าของการประกาศใช้พระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ส าหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในอตุสาหกรรมโดยรวมในปี 2562 สินเช่ือโดยรวมขยายตวัเพียงร้อยละ 2.0 ชะลอลงจากปี 
2561 ทีร้่อยละ 6.0 ทัง้นี ้การขยายตวัของสนิเช่ือโดยรวมเป็นผลจากการขยายตวัของสนิเช่ือรายยอ่ยเป็นส าคญั ขณะทีส่นิเช่ือธุรกิจทัง้
สนิเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจเอสเอ็มอี (ไมร่วมธุรกิจการเงิน) หดตวัจากปีก่อน เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตวั อีกทัง้ธุรกิจขนาดใหญ่
หนัไประดมทนุผา่นการออกหุ้นกู้มากขึน้ โดยคณุภาพสนิเช่ือทัง้ระบบมีทิศทางด้อยลง ดงัจะเห็นได้จากหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-
performing Loan/ NPL) รายใหม่และสินเช่ือจดัชัน้กลา่วถึงเป็นพิเศษที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องจากทัง้สินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือเพื่อการ
อปุโภคบริโภค  

ส าหรับตลาดทนุ มูลค่าการซือ้ขายหลกัทรัพย์เฉลี่ยต่อวนัในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) และ
ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดเอ็ม เอ ไอ”) ในปี 2562 เทา่กบั 53,192 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.8 จากจ านวน 57,674 ล้านบาท
ในปี 2561 

แม้วา่ประเทศไทยจะประสบความส าเร็จด้านสาธารณสขุในการควบคมุการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 แต่
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ยงัคงมีทิศทางหดตวัรุนแรง โดยคาดว่าจะหดตวัในอัตราร้อยละ 10 เนื่องจาก 1) สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 ประกอบกบัมาตรการควบคมุที่เข้มงวดทัง้ในและตา่งประเทศสง่ผลกระทบทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมตอ่กิจกรรมทางเศรษฐกิจและผลประกอบการของภาคธุรกิจ 2) ภาวะการว่างงานที่มีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจ้างงานในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 ซึ่งจะเป็นปัจจัยฉุดรัง้การบริโภค
ภาคเอกชนและความสามารถในการช าระหนีข้องภาคครัวเรือนในระยะตอ่ไป และ 3) การลงทนุภาคเอกชนที่ยงัคงมีแนวโน้มขยายตวั
ในระดบัต ่าจากความไมแ่น่นอนในทิศทางเศรษฐกิจทัง้ในและตา่งประเทศ  

ส าหรับภาพรวมผลการด าเนินงานของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร (“กลุม่ธุรกิจฯ”) ในปี 2562 ธนาคารและบริษัท
ยอ่ยมีก าไรสทุธิ (ไมร่วมสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย) เทา่กบั 5,988 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2561 ที่ธนาคารและ
บริษัทยอ่ยมีก าไรสทุธิจ านวน 6,042 ล้านบาท และมีก าไรเบ็ดเสร็จรวมทีร่วมสว่นเปลีย่นแปลงมลูคา่เงินลงทนุจ านวน 5,625 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.8 จากปี 2561 โดยกลุม่ธุรกิจฯ มีอตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นเฉลีย่ (ROAE) ในปี 2562 เทา่กบัร้อยละ 13.9 ซึง่อยูใ่น 
3 อนัดบัแรกของอตุสาหกรรมธนาคารพาณิชย์  

สนิเช่ือโดยรวมของธนาคารขยายตวัที่อตัราร้อยละ 4.2 จาก ณ สิน้ปี 2561 โดยเป็นการขยายตวัในสินเช่ือเกือบทกุประเภท 
ยกเว้นสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์และสินเช่ือบรรษัทที่หดตวัเล็กน้อย อตัราสว่น NPL ต่อสินเช่ือโดยรวม ณ สิน้ปี 2562 ปรับตวัดีขึน้อย่าง
ตอ่เนื่องมาอยูท่ี่ร้อยละ 4.0 ลดลงจากร้อยละ 4.1 ณ สิน้ปี 2561 และร้อยละ 5.0 ณ สิน้ปี 2560 โดยธนาคารมีอตัราสว่นเงินกองทนุต่อ
สนิทรัพย์เสีย่งอยูท่ี่ร้อยละ 17.20 ณ สิน้ปี 2562 และในจ านวนนีเ้ป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ร้อยละ 13.61 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (“ธปท.”) ก าหนดคอ่นข้างมาก  

ตอ่มานายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการด าเนินงานของแต่ละธุรกิจในปี 2562 ว่าส าหรับธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ สินเช่ือรายย่อยโดยรวมของธนาคารในปี 2562 ขยายตวัร้อยละ 3.4 อนัเป็นผลจากการที่สินเช่ือบคุคลและสินเช่ือ
เพื่อท่ีอยูอ่าศยัซึง่มีฐานต ่าขยายตวัร้อยละ 22.5 และร้อยละ 16.2 ตามล าดบั สนิเช่ือ Micro SMEs ที่เป็น Program Lending ขยายตวั
ร้อยละ 13.0 ในขณะที่สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์หดตวัเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.5 แต่ถ้าพิจารณาในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2562 สินเช่ือเช่าซือ้
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รถยนต์กลบัมาเติบโตคอ่นข้างดี ทัง้นี ้การเติบโตของสนิเช่ือรายยอ่ยในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมาเป็นผลให้อตัราสว่น NPL ของสินเช่ือราย
ยอ่ยเพิ่มขึน้จากร้อยละ 2.5 ณ สิน้ปี 2561 มาอยูท่ี่ร้อยละ 2.8 ณ สิน้ปี 2562  

สนิเช่ือธุรกิจของธนาคารทีปั่จจบุนัมุง่เน้นลกูค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีเครดิตดีขยายตวัอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 
9.1 จาก ณ สิน้ปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการขยายตัวของสินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และสินเช่ือธุรกิจเอสเอ็มอี อีกทัง้
ธนาคารยงัสามารถปรับลดอตัราสว่น NPL ของสนิเช่ือธุรกิจลงได้อยา่งตอ่เนื่องจากร้อยละ 13.7 ณ สิน้ปี 2560 เป็นร้อยละ 9.6 ณ สิน้
ปี 2561 และร้อยละ 8.2 ณ สิน้ปี 2562 และยังจะลดลงต่อเนื่องในปีนีด้้วย เนื่องจากการลดลงของ NPL ของสินเช่ือธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกั  

ธุรกิจสนิเช่ือบรรษัทซึง่เป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องจากการให้บริการด้านวานิชธนกิจของกลุม่ธุรกิจฯ และมีสดัสว่นร้อยละ 9.9 ของ
สนิเช่ือโดยรวมของธนาคาร หดตวัเลก็น้อยที่ร้อยละ 1.5 จาก ณ สิน้ปี 2561 โดยธุรกิจสินเช่ือบรรษัทยงัคงสามารถรักษาคณุภาพของ
สนิเช่ือไว้ได้ในระดบัท่ีดีและยงัไมม่ี NPL 

ธุรกิจตลาดการเงินซึง่ด าเนินธุรกรรมการซือ้ขายอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศและอตัราดอกเบีย้มีรายได้รวมจ านวน 
561 ล้านบาทในปี 2562 เพิ่มขึน้ร้อยละ 86 จากปี 2561 

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ซึ่งประกอบด้วยการปรับโครงสร้างหนีแ้ละการขายทรัพย์สินรอการขายยงัคงสามารถสร้างผลก าไร
ให้แก่กลุม่ธุรกิจฯ ในปี 2562 โดยมีรายได้รวมจ านวน 1,317 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 24 จากปี 2561 

ด้วยหลกัความระมดัระวงัในการด าเนินธุรกิจ ณ สิน้ปี 2562 ธนาคารมีอตัราสว่นเงินส ารองต่อสินเช่ือด้อยคณุภาพเท่ากับ
ร้อยละ 111.2 และมีอตัราสว่นเงินส ารองตอ่ส ารองตามเกณฑ์ที่ ธปท. ก าหนดเทา่กบัร้อยละ 170.9  

ส าหรับต้นทนุทางการเงิน ในปี 2562 ธนาคารสามารถรักษาระดบัต้นทนุทางการเงินไว้ได้เทา่กบัปี 2561 ทีร้่อยละ 2.3 อีกทัง้
ต้นทนุทางการเงินของธนาคารในปี 2563 ยงัคงมีแนวโน้มลดลงอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่สอดคล้องกบัธนาคารพาณิชย์อื่น   

ส าหรับธุรกิจตลาดทนุซึง่ด าเนินการโดยบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มีผลการด าเนินงานในปี 2562 คอ่นข้างดี โดยบริษัทหลกัทรัพย์ 
ภทัร จ ากัด (มหาชน) (“บล.ภทัร”) มีส่วนแบ่งการตลาดในการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (ไม่รวมบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
บริษัท) ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาดเอ็ม เอ ไอ เทา่กบัร้อยละ 9.6 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 4.6 ในปี 2561 คิดเป็นอนัดบัที่ 1 จากบริษัท
หลกัทรัพย์ทัง้หมด เนื่องจาก บล.ภทัร มีการปรับเปลีย่นการให้บริการนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์เพื่อรองรับลกูค้าสถาบนัตา่งประเทศที่
ใช้เทคโนโลยีในการสง่ค าสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์  

ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทนุสว่นบคุคล (Private Wealth Management) ซึง่เป็นธุรกิจที่กลุม่ธุรกิจฯ ให้ความส าคญัมาโดยตลอด 
มีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง โดย ณ สิน้ปี 2562 บล.ภทัร มีสินทรัพย์ของลกูค้าบคุคลรายใหญ่ภายใต้การให้ค าแนะน าการลงทนุมลูค่า
ประมาณ 575,000 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 21.0 จาก ณ สิน้ปี 2561  

ส าหรับธุรกิจจดัการลงทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร จ ากดั (“บลจ.ภทัร”) มีรายได้จากธุรกิจจดัการกองทนุในปี 
2562 จ านวน 813 ล้านบาท ใกล้เคียงกบัปี 2561 โดย ณ สิน้ปี 2562 บลจ.ภทัร มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจดัการของกองทนุรวม
จ านวน 69,256 ล้านบาท และสนิทรัพย์ภายใต้การบริหารจดัการของกองทนุสว่นบคุคลจ านวน 24,521 ล้านบาท   

บล.ภทัร เป็นผู้น าในธุรกิจวานิชธนกิจ มีรายได้จากธุรกิจวานิชธนกิจในปี 2562 จ านวน 552 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้
จากการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน รายได้จากการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ และรายได้อื่นๆ  

ธุรกิจการลงทนุซึง่ประกอบด้วยการลงทนุระยะสัน้และระยะยาว มีก าไรเบ็ดเสร็จจากการลงทนุจ านวน 594 ล้านบาท 
โดยสรุปกลุม่ธุรกิจฯ มีก าไรสทุธิ (ไมร่วมสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย) เทา่กบั 5,988 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.9 จากก าไรสทุธิ

ในปี 2561 ซึ่งมีจ านวน 6,042 ล้านบาท โดยเป็นก าไรสุทธิของธุรกิจตลาดทุนจ านวน 1,040 ล้านบาท ท าให้กลุ่มธุรกิจฯ มีอัตรา
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ผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นเฉลี่ยในปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 13.9 ในขณะที่อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 1.9 ในปี 
2562  

กลุม่ธุรกิจฯ มีก าไรเบ็ดเสร็จรวม (ไม่รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย) เท่ากับ 5,625 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.8 จากก าไร
เบ็ดเสร็จรวมจ านวน 5,123 ล้านบาทในปี 2561 โดยในจ านวนนีเ้ป็นก าไรเบ็ดเสร็จของธุรกิจตลาดทนุจ านวน 863 ล้านบาท ท าให้กลุม่
ธุรกิจฯ มีอตัราผลตอบแทน (เบ็ดเสร็จ) ตอ่ผู้ ถือหุ้นเฉลีย่ในปี 2562 เทา่กบัร้อยละ 13.1 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 12.3 ในปี 2561  

รายได้สทุธิในปี 2562 ของกลุม่ธุรกิจฯ จ านวน 19,752 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจธนาคารพาณิชย์จ านวน 
16,259 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจตลาดทนุจ านวน 3,493 ล้านบาท สดัสว่นรายได้จากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ต่อรายได้จากธุรกิจ
ตลาดทนุของกลุม่ธุรกิจฯ ในปี 2562 เทา่กบั 82:18  

สดัสว่นรายได้ดอกเบีย้สทุธิตอ่รายได้ที่มใิช่ดอกเบีย้สทุธิของกลุม่ธุรกิจฯ ในปี 2562 เทา่กบั 62:38 สะท้อนการกระจายตวัที่ดี
ของรายได้ โดยรายได้ดอกเบีย้สทุธิมีจ านวนเท่ากบั 12,316 ล้านบาท และร้อยละ 68 ของรายได้ดอกเบีย้สทุธิเป็นรายได้จากสินเช่ือ
เพื่อการอปุโภคบริโภค ในขณะท่ีรายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้สทุธิซึ่งมีจ านวนเท่ากบั 7,436 ล้านบาท มีการกระจายตวัที่ดี โดยประกอบด้วย
รายได้จากธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ธุรกิจการลงทนุ ธุรกิจ Bancassurance ธุรกิจบริหารหนี ้ธุรกิจ
จดัการลงทนุ ธุรกิจวานิชธนกิจ และอื่นๆ  

นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญของกลุ่มธุรกิจฯ ในปี 2562 
เปรียบเทียบกบัปี 2561 ตามการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) ว่าในปี 2562 กลุม่ธุรกิจฯ มีรายได้ดอกเบีย้เพิ่มขึน้
ร้อยละ 10.7 มีคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.7 มีรายได้ดอกเบีย้สทุธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.4 มีรายได้ค่าธรรมเนียมสทุธิเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 0.5 มีรายได้จากการด าเนินงานรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.9 และมีคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.6 ท าให้กลุม่ธุรกิจฯ 
มีก าไรสทุธิและมีก าไรเบ็ดเสร็จรวม (ไม่รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย) ลดลงร้อยละ 0.9 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.8 ตามล าดบั ธนาคาร
และบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ พยายามควบคมุต้นทนุการด าเนินงานโดยไม่เพิ่มจ านวนพนกังาน ท าให้ ณ สิน้ปี 2562 มีพนกังานจ านวน 
4,580 คน ลดลงร้อยละ 4.3 จาก ณ สิน้ปี 2561 และธนาคารมีสาขาจ านวน 64 แหง่ ลดลง 1 แหง่จากปีก่อน 

ส าหรับงบแสดงฐานะการเงินเมื่อเปรียบเทียบข้อมลู ณ สิน้ปี 2561 พบวา่กลุม่ธุรกิจฯ มีสนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ไม่มากที่ร้อยละ 
1.7 เงินให้สนิเช่ือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.1 หนีส้นิรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.4 เงินฝากลดลงร้อยละ 5.2 ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืมเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 13.1 และสว่นของบริษัทใหญ่-ธนาคาร เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.1  

จากนัน้นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ ได้น าเสนอภาพรวมแนวทางการด าเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ ในปี 2563 ให้ที่ประชุม
ทราบ โดยอธิบายว่าเมื่อครัง้ที่จัดท าแผนธุรกิจส าหรับปี 2563 ธนาคารเช่ือมัน่ว่ามีความพร้อมที่จะเติบโตในหลายด้าน แต่เมื่อเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 กลุม่ธุรกิจฯ ต้องปรับตวัอยา่งมากเพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 และได้รับผลกระทบน้อยที่สดุเท่าที่จะสามารถ
เป็นไปได้ โดยผลประกอบการของกลุม่ธุรกิจฯ ในช่วงไตรมาสที่ 1/2563 ยงัไม่ได้รับกระทบมากนกั และแม้ว่าต่อมาในช่วงไตรมาสที่ 
2/2563 ผลประกอบการของกลุม่ธุรกิจฯ จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 มากขึน้ 
แตก็่ยงัมีมาตรการผอ่นปรนเร่ืองการจดัชัน้หนีแ้ละการกนัส ารองของ ธปท. และผลของการใช้มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 
เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน (“TFRS9”) ทีท่ าให้ผลประกอบการในไตรมาสที่ 2/2563 ของกลุม่ธุรกิจฯ ยงัไมล่ดลงมากนกั   

ในปีนีแ้ละปีตอ่ไปกลุม่ธุรกิจฯ จะมุง่เน้นการช่วยแก้ปัญหาและลดผลกระทบต่อธุรกิจและเงินลงทนุของลกูค้า ตลอดจนเป็น
กลไกในการสง่ผา่นความช่วยเหลอืไปยงัลกูค้าของกลุม่ธุรกิจฯ ตามนโยบายของภาครัฐ 

ธุรกิจ Private Banking และ Investment Banking เป็นธุรกิจที่กลุม่ธุรกิจฯ ยงัคงสามารถสร้างรายได้และผลก าไรในระดบัที่
ดีแม้อยูใ่นช่วงเศรษฐกิจตกต ่า กลุม่ธุรกิจฯ จะพยายามขยายธุรกิจและพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ ตลอดจนปรับปรุงคณุภาพ
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การให้บริการอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้เป็นรากฐานส าหรับการเติบโตตอ่ไปในอนาคต ซึง่ที่ผา่นมารายได้จากธุรกิจเหลา่นีเ้ป็นสว่นส าคญัที่
ช่วยลดความผนัผวนของผลประกอบการของกลุม่ธุรกิจฯ โดยรวมได้เป็นอยา่งดี 

นอกจากนี ้กลุม่ธุรกิจฯ จะใช้ความระมดัระวงัอยา่งสงูในการด าเนินงานภายใต้สถานการณ์ที่มีความไมแ่นน่อนสงู ทัง้ในเร่ือง
การอ านวยสนิเช่ือ การเพิ่มระดบัสภาพคลอ่งให้สงูกว่าในภาวะปกติ การลดค่าใช้จ่ายและชะลอการลงทนุทกุประเภทที่ยงัไม่มีความ
จ าเป็นเร่งดว่น ตลอดจนการสะสมเงินกองทนุเพื่อรองรับความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึน้  
 จากนัน้นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกบัการด าเนินการต่อต้านคอร์รัปชนัและการให้สินบนว่า
กลุม่ธุรกิจฯ ยืนยนัเจตนารมณ์และความมุง่มัน่ในการตอ่ต้านคอร์รัปชนัในทกุรูปแบบ โดยธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจตลาดทนุ ซึง่
ได้แก่ บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) (“ทนุภทัร”) บล.ภทัร และ บลจ.ภทัร ได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต (Private Sector Collective Action Against Corruption/ CAC) และได้รับการรับรองฐานะ
สมาชิก CAC มาตัง้แตปี่ 2557 - 2558 ตอ่มาธนาคารได้รับการรับรองการตอ่อายสุมาชิก CAC ในปี 2560 บลจ.ภทัร ได้รับการรับรอง
การตอ่อายสุมาชิก CAC ในปี 2561 และทนุภทัร และ บล.ภทัร ได้รับการรับรองการตอ่อายสุมาชิก CAC เป็นครัง้ที่ 2 ในปี 2563 ทัง้นี ้
กลุม่ธุรกิจฯ มีการด าเนินการตามมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชนัมาอยา่งตอ่เนื่องดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสไลด์ที่ฉายในท่ีประชมุ 
 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม ่

ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงสาเหตทุี่ท าให้ธุรกิจสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคารในปี 2562 หดตวัลงจากปีก่อนหน้า ในขณะที่ภาวะ
ธุรกิจสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์โดยรวมยงัดีอยู่ และได้สอบถามเก่ียวกบัลกูค้าของธุรกิจสินเช่ือบรรษัท ผลตอบแทน (Yield) และความ
คุ้มคา่ของธุรกิจสนิเช่ือบรรษัท 

นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ ได้ตอบค าถามข้างต้น ซึง่สรุปได้ดงันี ้
ธนาคารเร่ิมเห็นสญัญาณเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัและอตัราหนีเ้สยีที่เพิ่มสงูขึน้มาตัง้แตใ่นชว่งปลายปี 2561 ดงันัน้

ธนาคารจึงไมเ่ร่งขยายสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์มากนกั อีกทัง้ธนาคารยงัได้เพิ่มความระมดัระวงัในการอนมุตัิสนิเช่ือให้เข้มงวดมากยิ่งขึน้ 
สนิเช่ือบรรษัทเป็นสนิเช่ือที่ให้แก่บริษัทขนาดใหญ่ซึง่สว่นใหญ่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือบริษัทลกูของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีอตัราดอกเบีย้และผลตอบแทนที่ค่อนข้างต ่า อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาความคุ้มค่าและ
ผลตอบแทนของธุรกิจสินเช่ือบรรษัทนัน้ต้องพิจารณารวมกบัผลตอบแทนจากธุรกิจที่เก่ียวเนื่องด้วย ซึ่งได้แก่ ธุรกิจวานิชธนกิจ และ
ธุรกรรมการป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ (Hedging) เป็นต้น 
 เมื่อไม่มีผู้ ใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการ
เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของธนาคารส าหรับรอบปี 2562 ที่ผา่นมา 
 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของธนาคารส าหรับรอบปี 2562 ที่ผ่านมาตามที่

รายงาน 
 
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
  
 ประธานฯ  แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (2) ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีพิจารณาและ
อนมุตัิงบการเงินของธนาคาร จึงเสนอขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของธนาคารส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ซึง่แสดงอยูใ่นรายงานประจ าปี 2562 ของธนาคารหน้า 242 - 382 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นีแ้ล้ว 
โดยงบการเงินดงักลา่วได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั และ
ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส 
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เอบีเอเอส จ ากดั มีความเห็นว่างบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย (กลุม่กิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคาร
แสดงฐานะการเงินรวมของกลุม่กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และผลการด าเนินงาน
รวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกันโดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 สาระส าคญัของงบการเงินสรุปได้ดงันี ้

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 
สนิทรัพย์รวม 299,215,603,698 บาท 311,690,005,799 บาท 
หนีส้นิรวม 256,651,471,266 บาท 267,678,745,819 บาท 
รายได้รวม 17,457,358,466 บาท 19,167,971,557 บาท 
ก าไรสทุธิ* 6,156,788,821 บาท 5,988,444,276 บาท 
ก าไรตอ่หุ้น  7.27 บาท 7.07 บาท 

* ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 

 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
(1) ผู้ รับมอบฉันทะสอบถามเก่ียวกับการตัง้ส ารองหนีสู้ญส าหรับสินเช่ือ Lombard ตาม TFRS9 และการปรับปรุง

สมมติฐานการตัง้ส ารองหนีส้ญูส าหรับปี 2563 ทีม่ีเหตกุารณ์ไมป่กติ 
นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่าในการตัง้ส ารองหนีสู้ญส าหรับสินเช่ือ Lombard ธนาคารได้

ด าเนินการตาม TFRS9 ทีก่ าหนดให้ใช้ข้อมลูในอดีต (Historical Record) ในการประมาณการตัง้ส ารองหนีส้ญู และถึงแม้ว่าธนาคาร
จะมี Historical Record เก่ียวกบัสนิเช่ือ Lombard ไมม่ากนกั เนื่องจากเพิ่งเร่ิมด าเนินธุรกิจนีม้าได้เพียง 3 - 4 ปี แต่ธนาคารมีข้อมลู
เก่ียวกบัมลูคา่หลกัประกนัของสนิเช่ือ Lombard ที่เพียงพอส าหรับใช้ในการประมาณการตัง้ส ารองหนีส้ญูได้   

ขณะนีธ้นาคารมียอดสนิเช่ือ Lombard คงค้างเพียงประมาณ 8,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของยอดสินเช่ือโดยรวมของ
ธนาคารจ านวนประมาณ 250,000 ล้านบาท แม้ในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 ที่สง่ผลให้
ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ลดลงจากประมาณ 1,600 จุด เป็นประมาณ 1,100 จุด ธุรกิจสินเช่ือ Lombard ของธนาคารก็ยงัไม่มี NPL 
เกิดขึน้ จึงถือได้วา่เป็นธุรกิจสนิเช่ือที่มีความปลอดภยัสงู  

ส าหรับปี 2563 นี ้เมื่อเกิดการเปลีย่นแปลงของตวับ่งชี ้เช่น สภาวะเศรษฐกิจ และอตัราการผิดนดัช าระหนี ้ธนาคารก็มีการ
ปรับปรุงสมมติฐานและแบบจ าลอง (Model) ส าหรับการตัง้ส ารองหนีส้ญูให้เหมาะสมยิ่งขึน้ และด้วยหลกัความระมดัระวงั ธนาคารมี
การตัง้ส ารองหนีส้ญูเพิ่มเติม ทัง้นี ้ณ สิน้ไตรมาสที่ 2/2563 ธนาคารมีส ารองสว่นเกินอยู่ประมาณ 1,700 ล้านบาท ซึ่งสามารถน ามา
ทยอยใช้ในการช่วยลดความผนัผวนของผลประกอบการได้  

(2) ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงสาเหตทุี่ธนาคารมีผลขาดทนุจากการขายทรัพย์สนิรอการขายในปี 2562 สงูถึงเกือบ 840 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้อยา่งมากจากปี 2561 ทีม่ีผลขาดทนุจากการขายทรัพย์สนิรอการขายจ านวนประมาณ 238 ล้านบาท 

นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ ได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่าผลขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขายในปี 2562 จ านวน
ดงักลา่วเกิดขึน้จากผลขาดทนุจากการขายรถยึดที่เพิ่มสงูขึน้ตามปริมาณรถยึดที่ขายออกไป ซึ่งเป็นการขาดทนุจากมลูหนีท้ี่ค้างอยู่
และเป็นไปตามอปุสงค์และอปุทานในตลาด อย่างไรก็ดี ผลขาดทนุจากการขายรถยึดที่สงูขึน้ในปี 2562 ยงัคงต ่ากว่าผลขาดทนุจาก
การขายรถยดึในช่วงโครงการรถยนต์คนัแรก  

เมื่อไมม่ีผู้ใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี ้
เห็นด้วย   397,827,360   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8896    
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ไมเ่ห็นด้วย 439,601 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1103 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิงบการเงินส าหรับ

ปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2562    

  
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (3) ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงิน

ก าไร ข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 45 ก าหนดวา่คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เมื่อปรากฏ
แก่กรรมการว่าธนาคารมีก าไรพอสมควรที่จะกระท าเช่นนัน้ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบใน
การประชมุคราวตอ่ไป และข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 47 ก าหนดวา่ธนาคารต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 ของทนุจดทะเบียน โดยนอกจากเงินส ารองข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้ลงมติจดัสรรเงินไว้เป็นทนุ
ส ารองอยา่งอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อด าเนินกิจการของธนาคารก็ได้  

ธนาคารมีทนุจดทะเบียนจ านวน 8 ,467,511,090 บาท และธนาคารได้จดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายไว้แล้วเป็น
จ านวน 852,337,268 บาท ครบตามที่ข้อบงัคบัของธนาคารก าหนดไว้ ธนาคารจึงไม่ต้องจดัสรรก าไรไว้เป็นทนุส ารองเพิ่มเติมตาม
กฎหมายในงวดนีอ้ีก  

นอกจากนี ้ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากก าไรของงบการเงินของธนาคาร โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิ
จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้คณะกรรมการธนาคารสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ เมื่อเห็นว่าธนาคารมีก าไรสมควรที่
จะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป ซึง่ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะค านึงถึงผล
ประกอบการ ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว การกันเงินส ารอง และระดับความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่ง
ครอบคลมุแผนการด าเนินธุรกิจ ความเสี่ยงของธุรกิจของธนาคาร และผลกระทบทัง้ก่อนและหลงัการจ่ายเงินปันผล รวมถึงเป็นไป
ตามที่กฎหมายและประกาศของ ธปท. ก าหนด 

ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ธนาคารมีก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม (สว่นที่เป็นของ
บริษัทใหญ่) จ านวน 6,156,788,821 บาท และ 5,988,444,276 บาทตามล าดบั 

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาถึงผลประกอบการ ระดบัของเงินส ารอง ความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่ง
ครอบคลมุแผนการด าเนินธุรกิจ ความเสี่ยงของธุรกิจ และผลกระทบทัง้ก่อนและหลงัการจ่ายเงินปันผล รวมถึงความสามารถของ
ธนาคารในการทยอยเพิ่มระดบัของเงินส ารองและเงินกองทนุของธนาคาร ความสามารถในการหารายได้ในอนาคต การขยายธุรกิจ 
และผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในระยะยาว จึงได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นไปแล้วในอัตราหุ้ นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,270,095,764 บาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 8/2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 สงิหาคม 2562  

อีกทัง้สบืเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 และเพื่อมิให้สทิธิในการรับเงินปันผลของผู้ ถือ
หุ้นต้องได้รับผลกระทบจากการเลือ่นก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผล
การด าเนินงานงวด 6 เดือน สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้ นละ 2.75 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
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2,328,521,825 บาท เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 30 
มีนาคม 2563 แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ที่ธนาคารตัง้ใจจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งเดิม
ก าหนดจดัขึน้ในวนัท่ี 23 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจ านวน 2 ครัง้ข้างต้น ท าให้เงินปันผลจากการด าเนินงานส าหรับงวดปี 2562 มีจ านวน
รวม 4.25 บาทตอ่หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้จ านวน 3,598,617,589 บาท คดิเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 58.45 ของ
ก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นอตัราการจา่ยเงินปันผลร้อยละ 60.09 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมประจ าปี 
2562 สว่นเงินก าไรคงเหลอืจากการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลทัง้ 2 ครัง้ได้ถกูพิจารณาจดัสรรเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของ
เจ้าของ (CET1) ของธนาคาร 

ดงันัน้คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการไม่จดัสรรก าไรไว้เป็นทนุส ารองเพิ่มเติม
ตามกฎหมายอีกและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2562 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของธนาคาร 

ตารางเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2561 และปี 2562 
 

รายละเอียด ปี 2561 ปี 2562 
1.  ก าไรสทุธิจากงบการเงินรวม * (บาท) 6,041,982,609 5,988,444,276 
2.  จ านวนหุ้น (หุ้น) 
     2.1  จ านวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้ที่ 1 

         2.2  จ านวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้ที่ 2 

 
846,737,109 

- 

 
846,730,509 
846,735,209 

         2.3  จ านวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจ าปี 846,740,209 - 
3.  เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท)   

         3.1  เงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้ที่ 1 
         3.2  เงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้ที่ 2 

2.00 
- 

1.50 
2.75 

         3.3  เงินปันผลประจ าปี 5.00 - 
4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 4,233,694,845 3,598,617,589 
5.  สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 70.07 60.09 

*  ก ำไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 
 
 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 

ผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมด้วยผู้ ถือหุ้นซึง่สง่ค าถามมาลว่งหน้าได้สอบถามเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ธปท. ได้ออกประกาศขอให้ธนาคารพาณิชย์งดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ

ด าเนินงานในปี 2563 เนื่องจากผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ในอนาคตยงัต้องเผชิญกบัความไม่แน่นอนสงูจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 สว่นเงินปันผลประจ าปี 2563 นัน้จะต้องพิจารณาจากผลประกอบการของทัง้ปีตอ่ไป 
 เมื่อไมม่ีผู้ใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิม่เติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี ้

เห็นด้วย   398,283,961 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9954 
ไมเ่ห็นด้วย 7,301 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0018 
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งดออกเสยีง 11,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0027 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
มติที่ประชุม     รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่รายงาน และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิการไม่จดัสรรก าไรไว้เป็นทนุส ารองเพิ่มเติมตามกฎหมายในงวดนี ้
อีกและงดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2562 ตามที่เสนอ   

 
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
  
 นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ ศ.ดร.อญัญา ขนัธวิทย์ นายสรุพล กลุศิริ และนายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ กรรมการซึง่ต้องออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระ ได้ออกจากที่ประชมุ 
 ประธานฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยขอให้นาย
วีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 
 นายวีรวฒัน์ ชุติเชษฐพงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 36 (4) ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ และข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 18 ก าหนดว่าในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่อยา่งน้อยจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการ
แบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้กรรมการออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งไป
นัน้อาจจะได้รับเลอืกให้กลบัเข้ารับต าแหนง่อีกได้ โดยกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัท
นัน้ ให้จบัสลากวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่กรรมการ ผู้ออกจาก
ต าแหนง่ไปนัน้อาจจะเลอืกรับเข้าต าแหนง่อีกก็ได้ ซึง่สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535   

นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ แจ้งให้ที่ประชมุทราบตอ่ไปวา่ปัจจบุนัธนาคารมีกรรมการทัง้สิน้ 12 คน ในการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2563 จงึมกีรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 คน ได้แก ่

1. นายสวุิทย์      มาไพศาลสนิ   กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร  
2. ศ.ดร.อญัญา ขนัธวิทย์     กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 
3. นายสรุพล    กลุศิริ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
4. นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
ธนาคารได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของ

ธนาคารโดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร อยา่งไรก็ดี ไม่มีผู้ ถือหุ้นคนใดเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของ
ธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีสว่นเก่ียวข้องได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การด าเนินงานของธนาคารและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการธนาคารตาม Board Skill Matrix แล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบตัิ
ครบถ้วน ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบงัคบัใช้กบัธนาคารในปัจจุบนั เป็นผู้ที่ มีความรู้  ความสามารถ 
และประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของกลุม่ธุรกิจฯ ตลอดจนมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของกลุม่ธุรกิจฯ มี
ความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสตัย์สุจริตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งอยู่เดิม อีกทัง้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) ที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของสมาคม
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สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยแล้วเห็นวา่ยงัไมม่ีผู้ที่มีคณุสมบตัิและประสบการณ์เหมาะสมที่จะทดแทนกรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระได้ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจึงสมควรเลอืกตัง้กรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของธนาคารอีกวาระหนึง่ 

อนึง่ นายสรุพล กุลศิริ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2563 ได้แสดงความประสงค์ที่จะไมรั่บการพิจารณาเลอืกตัง้เพื่อกลบัเข้าเป็นกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึง่ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงได้คดัเลือกบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการของ
ธนาคารแทนนายสรุพล กุลศิริ และได้เสนอช่ือนางพชันี ลิ่มอภิชาต ผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจตลาดทนุ
เป็นอยา่งดี อีกทัง้จะเป็นประโยชน์ตอ่การก าหนดทิศทางและแผนการด าเนินงานของกลุม่ธุรกิจฯ ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอ
ตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของธนาคาร 

ทัง้นี ้กรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ
นางพชันี ลิ่มอภิชาต ได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และประวตัิโดยสงัเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือมีปรากฏใน
หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นหน้า 11 - 20  
 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 เมื่อไมม่ีผู้ใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ
แทนกรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระเป็นรายบคุคล เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิที่ดีตามโครงการประเมินคณุภาพการ
จดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน  
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี ้

1. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ     
เห็นด้วย   374,886,880 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 93.8562  
ไมเ่ห็นด้วย 24,528,952 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 6.1410  
งดออกเสยีง 11,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0027  
บตัรเสยี 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

2. ศ.ดร.อญัญา ขนัธวิทย์  
เห็นด้วย   375,017,080 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 93.8888  
ไมเ่ห็นด้วย 24,398,752 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 6.1084  
งดออกเสยีง 11,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0027  
บตัรเสยี 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

3. นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์    
เห็นด้วย   396,393,029 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.2404  
ไมเ่ห็นด้วย 3,022,802 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.7567  
งดออกเสยีง 11,001 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0027  
บตัรเสยี 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

4. นางพชันี ลิม่อภิชาต  
เห็นด้วย   375,017,079 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 93.8888  
ไมเ่ห็นด้วย 24,398,752 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 6.1084  
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งดออกเสยีง 11,001 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0027  
บตัรเสยี 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

 
มติที่ประชุม   มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิเลือกตัง้นาย 

สวุิทย์ มาไพศาลสิน ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์ นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์  และนางพัชนี ลิ่มอภิชาต เป็น
กรรมการแทนกรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระตามที่เสนอ 

  
 จากนัน้ในนามของกลุม่ธุรกิจฯ ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุนายสรุพล กลุศิริ ท่ีช่วยเหลอืและทุม่เทการท างานเพื่อกลุม่ธุรกิจฯ 
มาโดยตลอด และที่ประชมุได้ร่วมกนัปรบมือเพื่อแสดงความขอบคณุตอ่นายสรุพล กลุศิริ 
 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
  
 ประธานฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และขอให้นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ ชีแ้จง
รายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 
 นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 16 ก าหนดวา่บ าเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทน
ให้สดุแล้วแต่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะก าหนด โดยที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2562 ได้มีมติ
อนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับกรรมการท่ีมิใช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ประจ าปี 2562 (ไม่รวม
บ าเหน็จกรรมการ) จ านวนไมเ่กิน 30 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนดงักลา่วรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนการ
เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และสทิธิประโยชน์โดยทัว่ไป เช่น คา่เบีย้
ประกนัชีวิตและคา่เบีย้ประกนัสขุภาพกลุม่ 
 ในปี 2562 ธนาคารจึงได้จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการทกุประเภท ทกุคณะ และสทิธิประโยชน์โดยทัว่ไป เช่น คา่เบีย้ประกนัชีวิต
และคา่เบีย้ประกนัสขุภาพกลุม่ (ไมร่วมบ าเหน็จกรรมการ) เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 23,704,184 บาท ซึง่อยูใ่นกรอบวงเงินจ านวนไม่เกิน 
30 ล้านบาทท่ีได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ทัง้นี ้รายละเอียดของคา่ตอบแทนกรรมการรายบคุคลมีปรากฏใน
รายงานประจ าปีของธนาคารหน้า 101 
 ในสว่นของบ าเหน็จกรรมการส าหรับการด าเนินงานในปี 2562 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 พิจารณาอีกครัง้หนึง่ เพื่อให้บ าเหน็จกรรมการมคีวามสอดคล้องกบัผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและ
ผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงของธนาคาร  
 นายวีรวฒัน์ ชุติเชษฐพงศ์ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการธนาคารได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการ
จ่ายบ าเหน็จกรรมการส าหรับการด าเนินงานในปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 ตามที่คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว โดย
เปรียบเทียบอ้างอิงกบักลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดบัเดียวกัน  รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทัง้ได้พิจารณาถึงอตัราค่าตอบแทนและ
องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คณุค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบตัิหน้าที่ของ
กรรมการในการช่วยให้ธนาคารและกลุม่ธุรกิจฯ ประสบความส าเร็จและด าเนินธุรกิจได้อย่างยัง่ยืนแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายบ าเหน็จกรรมการส าหรับการด าเนินงานในปี 2562 ให้แก่กรรมการท่ีมิใช่พนกังานของ
ธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ จ านวน 10 คนดงันี ้

1.  นายสพุล วธันเวคิน ประธานกรรมการ/ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  จ านวน 2,550,000 บาท 



รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
วนัศกุร์ท่ี 7 สงิหาคม 2563 

14/24 

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. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร จ านวน  1,275,000 บาท 
7. ศ.ดร.อญัญา ขนัธวิทย์ กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร  จ านวน     1,275,000 บาท 
8. นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการที่เป็นผู้บริหาร /1 /2 จ านวน  2,550,000 บาท 
9. นางสาวฐิตินนัท์ วธันเวคิน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร /1 /2 จ านวน  1,275,000 บาท 
10. นายสรุพล กลุศิริ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร /1  จ านวน  1,275,000 บาท 

หมายเหต:ุ  นายบรรยง พงษ์พานิช นางสาวฐิตินันท์ วธันเวคิน และนายสรุพล กุลศิริ เป็นกรรมการที่เป็นผู้ บริหาร แต่มิได้เป็นพนักงานของธนาคารหรือ
บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ  

 /1 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
   /2  กรรมการในคณะกรรมการบริหาร  
 

รวมบ าเหน็จส าหรับกรรมการที่มิใช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เป็นเงินทัง้สิน้ 15,300,000 บาท (อตัราการจ่ายบ าเหน็จ
กรรมการเทา่กบัปี 2561) 

อีกทัง้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่มิใช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ 
ประจ าปี 2563 (ไมร่วมบ าเหน็จกรรมการ) จ านวนไมเ่กิน 30 ล้านบาทเทา่กบัปีที่ผา่นมา ซึง่คา่ตอบแทนดงักลา่วจะรวมถึงคา่ตอบแทน
รายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นหน้า 23 - 26 และสรุปได้ดงันี ้   

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

2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย  ก าหนดจ่ายคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ที่มาประชมุตามรายละเอียดดงันี ้  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ จ านวน 60,000 บาทตอ่ครัง้ 
- ประธานกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ   จ านวน 45,000 บาทตอ่ครัง้  

          -   กรรมการ จ านวน 30,000 บาทตอ่ครัง้ตอ่คน   
3. ค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือและให้ค าแนะน าแก่

คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ โดยก าหนดจ่ายเป็นรายเดือนตามรายละเอียดดงันี ้
 1) ประธานกรรมการ ซึง่ท าหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาของคณะกรรมการภายใต้การ

ก ากบัดแูลของคณะกรรมการบริหารอีก 3 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการการลงทนุ (2) คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และ (3) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลธุรกิจตลาดทุน เป็นจ านวน 250,000 บาทต่อ
เดือน 

 2) ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการก ากับความเสี่ยงและที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการภายใต้การก ากบัดูแลของคณะกรรมการบริหารอีก 2 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการสินเช่ือราย
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ใหญ่และทรัพย์รอขายรายใหญ่ และ (2) คณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิ เป็นจ านวน 300,000 บาทต่อ
เดือน 

สทิธิประโยชน์อื่น ได้แก่ สิทธิในการได้รับประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพกลุ่ม และสิทธิในการใช้รถยนต์ประจ าต าแหน่ง ให้
เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร 

ทัง้นี ้อตัราคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วข้างต้นให้มีผลใช้บงัคบัไปจนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนดเป็นอยา่งอื่น 
อตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการธนาคารรายเดือน ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษา

ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารส าหรับปี 2563 ที่เสนอข้างต้นเท่ากับอัตรา
คา่ตอบแทนคณะกรรมการธนาคารรายเดือน คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย และคา่ตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยตา่งๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารส าหรับปี 2562  

ส าหรับค่าเบีย้ประชุมของประธานกรรมการตรวจสอบที่เสนอเป็นจ านวน 60,000 บาทต่อครัง้  สงูกว่าค่าเบีย้ประชุมของ
ประธานกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ เนื่องจากคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นวา่ประธานกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ส าคญั
ในการสอบทานให้ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ อีกทัง้มีระบบควบคมุภายใน
ที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ ซึง่ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ มีธุรกรรมที่มีปริมาณเพิ่มมากขึน้และอยู่ภายใต้กฎระเบียบต่างๆ 
ที่เข้มงวดมากขึน้  นอกจากนี ้ประธานกรรมการตรวจสอบไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของธนาคาร 
เพื่อให้การท าหน้าที่ตรวจสอบสามารถด าเนินไปได้อยา่งเป็นอิสระ  

ในสว่นของบ าเหน็จกรรมการส าหรับการด าเนินงานในปี 2563 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิอีกครัง้หนึ่ง เพื่อให้บ าเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ
ธนาคารและผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงของธนาคาร 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจ าจากธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ในฐานะพนักงานจะไม่ได้รับ
คา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ และบ าเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการของธนาคาร  
 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 ได้สง่ผล
กระทบต่อสถาบนัการเงินค่อนข้างมาก ธนาคารจึงด าเนินนโยบายปรับลดค่าใช้จ่ายควบคู่กบัการรักษารายได้และบริหารงานด้วย
ความระมดัระวงัอยา่งยิ่ง เพื่อรองรับสถานการณ์ความไมน่อนดงักลา่ว ในการนี ้คณะกรรมการธนาคารจึงได้มีมติปรับลดค่าตอบแทน
รวมของกรรมการทกุคนลงในอตัราร้อยละ 50 เป็นเวลา 3 เดือน นบัตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคมจนถึงกรกฎาคม 2563 เช่นเดียวกบัประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ของธนาคารท่ีขอปรับลดเงินเดือนลงในอตัราร้อยละ 50 เป็นเวลา 3 เดือน 
 ส าหรับระเบียบวาระนี ้กรรมการที่ได้รับคา่ตอบแทนถือหุ้นนบัรวมกนัได้ 50,597,856 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีสว่นได้เสีย จึงไม่มีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 

ผู้ ถือหุ้ นสอบถามเก่ียวกับจ านวนค่าตอบแทนที่ธนาคารได้จ่ายให้แก่กรรมการในปี 2562 หลักเกณฑ์ในการก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการ และการปรับลดคา่ใช้จ่ายในปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกบัผลประกอบการที่นา่จะลดลง 

นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ในปี 2562 ธนาคารได้จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการทกุประเภท ทกุคณะ และ
สิทธิประโยชน์โดยทัว่ไป เช่น ค่าเบีย้ประกันชีวิตและค่าเบีย้ประกนัสขุภาพกลุ่ม  (ไม่รวมบ าเหน็จกรรมการ) เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 
23,704,184 บาท เมื่อรวมกบับ าเหน็จกรรมการท่ีเสนอข้างต้นจ านวน 15,300,000 บาท ท าให้ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 
มีจ านวนทัง้สิน้ 39,004,184 บาท ซึ่งลดลงจากค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 และปี 2561 ที่มีจ านวนทัง้สิน้ 43,058,471 บาท 
และ 41,478,130 บาทตามล าดบั 
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ส าหรับหลกัเกณฑ์ในการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการนัน้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการ
ธนาคารได้พิจารณาข้อมลูหลายด้านอยา่งรอบคอบ ทัง้ผลการด าเนินงานของกลุม่ธุรกิจฯ ข้อมลูเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการของ
ธนาคารพาณิชย์อื่น มาตรฐานอตุสาหกรรม และความทุม่เทในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ   

จากนัน้ประธานฯ ได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบตอ่ไปวา่คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจดัการตระหนกัถึงสถานการณ์ปัจจบุนัท่ี
มีความไมแ่นน่อนสงู และได้ด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ตามความเหมาะสมพอสมควรแล้วตามที่ได้ชีแ้จงให้ทราบข้างต้น ซึ่งรวมถึงการ
ลดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารโดยสมคัรใจ ทัง้นี ้คา่ตอบแทนกรรมการท่ีเสนอขออนมุตัิในครัง้นีเ้ป็นเพียงคา่ตอบแทนกรรมการ
รายเดือนและคา่เบีย้ประชมุ สว่นบ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2563 นัน้ ธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชมุสามญัผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอีกครัง้หนึง่ เพื่อให้บ าเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกบัผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร
และผลการด าเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่าสิ่งที่ธนาคารด าเนินการอยู่ในขณะนีม้ีความ
เหมาะสมและเพียงพอ อยา่งไรก็ดี หากธนาคารได้รับผลกระทบที่รุนแรงยิ่งขึน้ ธนาคารก็จะพิจารณาการด าเนินการท่ีเหมาะสมตอ่ไป   
 เมื่อไมม่ีผู้ใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี ้

เห็นด้วย   347,512,408 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 86.9834 
ไมเ่ห็นด้วย 1,385,303 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.3467 
งดออกเสยีง 19,827 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0049 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
ไมม่ีสทิธิออกเสยีง 50,597,856 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 12.6648 

 
มติที่ประชุม รับทราบคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 ตามที่รายงาน และมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม 

(2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุอนมุตัิการจ่ายบ าเหน็จกรรมการส าหรับการด าเนินงาน
ในปี 2562 ให้แก่กรรมการที่มิใช่พนกังานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ จ านวน 10 คน รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 15,300,000 บาท และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับกรรมการที่มิใช่พนกังานของธนาคารหรือ
บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ส าหรับปี 2563 (ไม่รวมบ าเหน็จกรรมการ) จ านวนไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทน
ดงักล่าวจะรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการชุด
ยอ่ยตา่งๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารตามที่เสนอ โดยสิทธิประโยชน์อื่น ซึ่งได้แก่ สิทธิ
ในการได้รับประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม และสิทธิในการใช้รถยนต์ประจ าต าแหน่ง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของธนาคาร และอตัราค่าตอบแทนกรรมการดงักลา่วข้างต้นให้มีผลใช้บงัคบัไปจนกว่าที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นจะก าหนดเป็นอยา่งอื่น 

 
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2563  
  
 ประธานฯ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2563 
และขอให้นางดยันา บนุนาค กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 
 นางดยันา บนุนาค ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของธนาคารข้อ 
36 (5) และข้อ 39 ซึง่ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับผู้สอบบญัชีของธนาคารทกุ
ปี คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมสามญั
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ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2563 โดยเสนอให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของ
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้ 

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

เป็นบริษัทผู้สอบบญัชีธนาคารส าหรับปี 2563 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีทกัษะความรู้ในการสอบบญัชีตามมาตรฐานสากล และมี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการตรวจสอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทนุ อีกทัง้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ตรวจสอบบญัชี เนื่องจากในปี 2562 ผู้สอบบญัชีได้ให้ค าปรึกษาแก่ธนาคารเพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบตัิตาม TFRS9 ซึ่งมีผลบงัคบั
ใช้เมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2563 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
ธนาคาร และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั สามารถจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้  

ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีทัง้ 3 รายข้างต้น ตลอดจนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ไม่มีความสมัพันธ์หรือ
รายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัธนาคาร บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคล
ดงักล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี ้ผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ ธปท. เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดเก่ียวกบัผู้สอบบญัชีที่เสนอแต่งตัง้มีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นหน้า  
29 - 31   

ส าหรับค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีส าหรับปี 2563 คณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก าหนดคา่สอบบญัชีเป็นจ านวน 9,827,000 บาท  

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นวา่คา่สอบบญัชีส าหรับปี 2563 ที่เสนอข้างต้น
จ านวน 9,827,000 บาท ซึง่ลดลงจากคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2562 เป็นจ านวน 314,250 บาทหรือร้อยละ 3.1 มีความเหมาะสม และ
ส าหรับคา่ตรวจสอบบญัชีอื่นท่ีอาจมีเพิ่มขึน้นอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอ านาจให้ฝ่ายจดัการมีอ านาจพิจารณาจ่าย
ให้แก่ผู้สอบบญัชีตามความเหมาะสม โดยรายละเอียดเก่ียวกบัค่าสอบบญัชีที่เสนอขออนมุตัิมีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น
หน้า 27 - 28 

นางดยันา บนุนาค ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบเพิ่มเติมวา่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ยงัเป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทย่อยของธนาคารอีกจ านวน 10 แห่งในปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนส าหรับการสอบบัญชีบริษัทย่อยเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 
7,274,985 บาท 
   ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 

ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ผู้สอบบญัชีสามารถถือใบอนญุาต ASEAN CPA ได้หรือไม ่
นางสาวสกณุา แย้มสกลุ ผู้สอบบญัชี ตอบวา่ผู้สอบบญัชีสามารถถือใบอนญุาต ASEAN CPA ได้ 

 เมื่อไมม่ีผู้ใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี ้

 
 
 
 
 

เห็นด้วย   399,364,392 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9620 
ไมเ่ห็นด้วย 140,802 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0352 
งดออกเสยีง 10,700 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0026 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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มติที่ประชุม   มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิแตง่ตัง้นางสาวสกุณา 
แย้มสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4906 หรือนายบญุเลศิ กมลชนกกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  5339 
หรือนางสาวสนิสริิ ทงัสมบตัิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7352 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอ
เอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคารส าหรับปี 2563 ก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของธนาคารส าหรับ
ปี 2563 เป็นจ านวน 9,827,000 บาท ส าหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึน้นอกเหนือจากการตรวจสอบ
ข้างต้น มอบอ านาจให้ฝ่ายจัดการมีอ านาจพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสมตามที่เสนอ  
และรับทราบคา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยส าหรับปี 2563 รวมจ านวน 7,274,985 บาทตามที่รายงาน 

 
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อของธนาคาร  
  
 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่สบืเนื่องจากการร่วมกิจการระหวา่งธนาคารและทนุภทัรตัง้แตปี่ 2555 ด้วยความมุง่หวงัที่
จะสร้างกลุ่มธุรกิจการเงินที่สามารถตอบสนองต่อลกูค้าได้ทัง้ในด้านธุรกิจและการลงทุนภายใต้สภาพแวดล้อมที่คาดเดายากและ
เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วและรุนแรง ด้วยการให้บริการท่ีครบวงจรทัง้ในตลาดเงินและตลาดทนุทีม่ีประสทิธิภาพและมีมาตรฐานสงู 
 เพื่อให้การควบรวมกิจการมีผลส าเร็จเป็นรูปธรรมและมีความเป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริง กลุม่ธุรกิจฯ จ าเป็นต้องด าเนินการ
หลายขัน้ตอน โดยเร่ิมจากการแลกเปลี่ยนหุ้น การจดัโครงสร้างการด าเนินงานของทกุบริษัทให้มีความเช่ือมโยงและลดความซ า้ซ้อน 
การปรับเปลีย่นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและคณะกรรมการชดุตา่งๆ ของทกุบริษัท การสรรหาบคุลากรที่มีความสามารถเข้ามาเติม
เต็มเพื่อให้มีความเหมาะสมกับโครงสร้างการจัดการใหม่ การจัดหาเทคโนโลยี การจัดระบบงานและกระบวนการท างานให้มี
ประสทิธิภาพและมีความรัดกมุ ตลอดจนการหลอ่หลอมและเสริมสร้างทศันคติและคา่นิยมของพนกังานของทัง้กลุม่ธุรกิจฯ ให้มีความ
เป็นหนึง่เดียวกนั 
 ด้วยความทุ่มเทของผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัตลอดระยะเวลา 7 - 8 ปีที่ผ่านมา ท าให้การด าเนินการในทุกขัน้ตอน
ข้างต้นบรรลผุลส าเร็จด้วยดี บดันีก้ลุม่ธุรกิจฯ มีความพร้อมและมัน่ใจว่าจะสามารถด าเนินธุรกิจเพื่อให้บริการแก่ลกูค้าได้อย่างครบ
วงจรและเป็นหนึง่เดียวกนัด้วยมาตรฐานทางวิชาชีพทีส่งูทดัเทียมกนัทัง้กลุม่ธุรกิจฯ กลุม่ธุรกิจฯ จึงมีความประสงค์ที่จะด าเนินการใน
ขัน้ตอนสดุท้ายของการควบรวมกิจการด้วยการเปลี่ยนช่ือธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ให้เป็นช่ือเดียวกนั ซึ่งได้แก่ เกียรตินาคิน
ภทัร รวมทัง้ปรับเปลีย่นภาพลกัษณ์ขององค์กรใหม่ 

ในการนี ้คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนช่ือของธนาคารจากธนาคาร
เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) เป็นธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
 ทัง้นี ้เมื่อที่ประชมุมีมติอนมุตัิการเปลีย่นช่ือของธนาคารแล้ว แตล่ะบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ จะน าเสนอการเปลี่ยนช่ือของบริษัท
ตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนีห้รือตามความเหมาะสมตอ่ไป 
 

เดิม เปลี่ยนเป็น ตราสัญลักษณ์ 

 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
 Kiatnakin Bank Public Company 

Limited 

 ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
 Kiatnakin Phatra Bank Public Company 

Limited 
 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
 

 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั 
(มหาชน) 
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เดิม เปลี่ยนเป็น ตราสัญลักษณ์ 

 Phatra Securities Public Company 
Limited 

 Kiatnakin Phatra Securities Public Company 
Limited 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ภทัร 
จ ากดั 

 Phatra Asset Management Company 
Limited 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เกียรตินาคินภทัร 
จ ากดั 

 Kiatnakin Phatra Asset Management 
Company Limited 

 

 

 บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 
 Phatra Capital Public Company 

Limited 

 บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 KKP Capital Public Company Limited 

 

 
   ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 เมื่อไมม่ีผู้ใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี ้

 
 
 
 
 

มติที่ประชุม   มีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนอนุมตัิการเปลี่ยนช่ือของธนาคารจากธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) เป็นธนาคารเกียรติ
นาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ตามที่เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับเปลี่ยนชื่อของ

ธนาคาร  
  
 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นช่ือของธนาคารในระเบียบวาระข้างต้น และข้อบงัคบัของ
ธนาคาร ข้อ 3 ที่ก าหนดวา่การเพิ่มหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบงัคบัก็ดี หรือในข้อก าหนดในหนงัสือบริคณห์สนธิก็ดี ธนาคารจะกระท าได้ก็
แต่โดยมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์
สนธิของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

เดิม แก้ไขเป็น 

ข้อ 1. ช่ือบริษัท  

          “ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) ”  

ข้อ 1. ช่ือบริษัท  

          “ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน)” 

เห็นด้วย   399,499,966 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9934 
ไมเ่ห็นด้วย 7,301 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0018 
งดออกเสยีง 18,827 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0047 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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เดิม แก้ไขเป็น 

   

และมีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่ 

          “Kiatnakin Bank Public Company Limited” 

          

และมีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่ 

           “Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited” 

 
   ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 เมื่อไมม่ีผู้ใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี ้

 
 
 
 
 

มติที่ประชุม   มีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนช่ือของธนาคาร
ตามที่เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับเปลี่ยนชื่อของธนาคาร  
  
 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นช่ือของธนาคารในระเบียบวาระข้างต้น และข้อบงัคบัของ
ธนาคาร ข้อ 3 ที่ก าหนดวา่การเพิ่มหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบงัคบัก็ดี หรือในข้อก าหนดในหนงัสือบริคณห์สนธิก็ดี ธนาคารจะกระท าได้ก็
แตโ่ดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบั
ของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

เดิม ข้อ 1. ข้อบงัคบันีใ้ห้เรียกวา่ ข้อบงัคบัของ บริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ข้อ 2. ค าวา่ “บริษัท” ทีใ่ช้ในข้อบงัคบันีใ้ห้หมายถึง บริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)  

ข้อ 56. ดวงตราของบริษัทให้มีลกัษณะดงันี ้ 

 

เห็นด้วย   399,500,266 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9935 
ไมเ่ห็นด้วย 7,301 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0018 
งดออกเสยีง 18,527 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0046 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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แก้ไขเป็น ข้อ 1. ข้อบงัคบันีใ้ห้เรียกวา่ ข้อบงัคบัของ บริษัท ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

ข้อ 2. ค าวา่ “บริษัท” ทีใ่ช้ในข้อบงัคบันีใ้ห้หมายถึง บริษัท ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

ข้อ 56. ดวงตราของบริษัทให้มีลกัษณะดงันี ้ 

 
 
   ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ใดจะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 เมื่อไมม่ีผู้ใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
 ประธานฯ ประกาศผลคะแนนดงันี ้

 
 
 
 
 

มติที่ประชุม   มีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนนอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นช่ือของธนาคารตามที่
เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ 10 เร่ืองอื่นๆ 
 
 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการธนาคารมิได้มีเร่ืองอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และได้เชิญผู้ ถือ
หุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของกลุม่ธุรกิจฯ 

(1) ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามถึงผลกระทบและการปรับเปลี่ยนการด าเนินธุรกิจสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ของ
ธนาคาร เนื่องจากธนาคารออมสนิ จ ากดั (มหาชน) เร่ิมให้บริการสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ด้วยอตัราดอกเบีย้ต ่า 

นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ ได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่าธุรกิจสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์มีการแข่งขนัที่สงูมาโดยตลอด การ
แข่งขนัด้านราคาไม่ใช่เร่ืองใหม่ อีกทัง้การมีคู่แข่งเพิ่มขึน้อีกหนึ่งรายไม่ท าให้เกิดความแตกต่างมากนกั ทัง้นี ้ความส าเร็จของการ
ด าเนินธุรกิจสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ขึน้อยูก่บัความสามารถในการบริหารจดัการความเสีย่งและอตัราผลตอบแทน อยา่งไรก็ดี ธนาคารจะ
ปรับเปลีย่นการด าเนินธุรกิจสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ตามสภาพการแขง่ขนัตอ่ไป 

(2) ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกับส่วนแบ่งการตลาดในการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ บล.ภทัร ที่เพิ่มสงูขึน้จากใน
อดีตที่เคยอยูใ่นอนัดบัท่ี 4 หรืออนัดบัท่ี 5 เป็นอนัดบัท่ี 1 ในปัจจบุนั จดุเดน่ของธนาคารเมื่อเปรียบเทียบกบัธนาคารพาณิชย์อื่นๆ และ
แนวโน้มการยดึรถและราคารถยดึในปี 2563  

เห็นด้วย   399,499,766 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9934 
ไมเ่ห็นด้วย 7,801 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0019 
งดออกเสยีง 18,527 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0046 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่สว่นแบง่การตลาดในการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ บล.ภทัร 
เพิ่มสงูขึน้จากร้อยละ 4.6 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 9.6 ในปี 2562 และยงัคงเพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเนื่องในปี 2563 โดยขณะนี ้บล.ภทัร มี
สว่นแบง่การตลาดในการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ประมาณร้อยละ 11 สงูเป็นอนัดบัที่ 1 ในอตุสาหกรรม ทัง้นี ้การเพิ่มขึน้ของ
ส่วนแบ่งการตลาดดงักล่าวเป็นผลเนื่องมาจากความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าสถาบันต่างประเทศที่ใช้ 
Program Trading หรือ High Frequency Trading ในการสง่ค าสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ ซึ่งมีบริษัทหลกัทรัพย์เพียงไม่ก่ีแห่งที่สามารถ
ด าเนินการได้ อยา่งไรก็ดี รายได้คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ บล.ภทัร ได้รับมิได้เพิ่มขึน้เป็นสองเทา่เช่นเดียวกบัสว่นแบ่งการตลาด 
เพราะอตัราคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับลกูค้ากลุม่นีอ้ยูใ่นระดบัต ่า  

การพิจารณาจดุเดน่ของธนาคารควรพิจารณาทัง้กลุม่ธุรกิจฯ เนื่องจากธนาคารเป็นผู้ ถือหุ้นของทนุภทัรที่มีบริษัทย่อยด าเนิน
ธุรกิจตลาดทนุ ท าให้ผู้ ถือหุ้นของธนาคารเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทเหลา่นัน้ในทางอ้อม จุดเด่นของกลุม่ธุรกิจฯ คือ มีรูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจที่หลากหลาย และเลอืกด าเนินธุรกิจใน Segment ทีม่ีความเช่ียวชาญและความสามารถในการแขง่ขนั เช่น ลกูค้าบคุคลรายใหญ่ 
และลกูค้าบรรษัท 

ส าหรับเร่ืองแนวโน้มการยึดรถและราคารถยึดนัน้ สืบเนื่องจากมาตรการพักช าระหนี ้ท าให้ลกูหนีย้ังคงมีสถานะคงเดิม 
ธนาคารจึงไมม่ีการยึดรถเข้ามาเพิ่มเติม ในช่วงนีร้าคารถยึดกลบัดีขึน้ แต่ภายหลงัสิน้สดุมาตรการดงักลา่วแล้ว จ านวนรถยึดในช่วง
ตัง้แตป่ลายปี 2563 เป็นต้นไปนา่จะเพิ่มสงูขึน้ และคงมีผลกระทบในด้านราคา   

(3) ผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามว่าที่ผ่านมาอตัราสว่นเงินส ารองที่มีต่อสินเช่ือด้อยคณุภาพ (Coverage Ratio) ของธนาคาร
อยู่ในระดบัต ่ากว่าค่าเฉลี่ยของอตุสาหกรรม แต่ในไตรมาสที่ 2/2563 Coverage Ratio ของธนาคาร เพิ่มสงูขึน้เป็นร้อยละ 128 เป็น
การสง่สญัญาณอะไรหรือไม ่ 

นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่การเพิ่มขึน้ของ Coverage Ratio ของธนาคารเป็นไปตามการค านวณ
ตามแบบจ าลองของ TFRS9 และสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 

(4) ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงแนวทางการสร้างความน่าเช่ือมั่นและป้องกันมิให้เกิดกรณีผู้ ฝากเงินแห่ถอนเงินในจ านวนที่
มากกวา่ปกติ (Bank Run) รวมทัง้ความคิดเห็นเก่ียวกบัการซือ้หุ้นคืนและน าหุ้นไปขายในราคาที่ต ่ากวา่ 

นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า Bank Run เกิดจากการที่ผู้ฝากเงินขาดความเช่ือมัน่ ซึ่งไม่น่าจะ
เกิดขึน้ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ไทยด าเนินการด้วยความระมดัระวงัมาโดยตลอด โดยมีเงินกองทนุชัน้ที่ 1 และชัน้ที่ 2 อยู่ในระดบัที่
สงูมากเมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศ อีกทัง้ธนาคารยงัมี ROAE ที่ค่อนข้างสงู ซึ่งเป็นส่วนที่จะช่วยรองรับ
ผลกระทบจากความไม่แน่นอนในปัจจุบนัได้ นอกจากนี ้ธนาคารยงัมีสภาพคลอ่งที่สงูมากเป็นประวตัิการณ์ สะท้อนให้เห็นถึงความ
เช่ือมัน่ของผู้ฝากเงิน  

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ธนาคารไมเ่คยซือ้หุ้นคืนและไมม่ีความเห็นในเร่ืองดงักลา่ว 
(5) ผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามวา่การตัง้ส ารองหนีส้ญูของธนาคารเป็นไปตาม TFRS9 หรือมาตรการช่วยเหลอืลกูหนีด้้วยการ

พกัช าระหนีข้อง ธปท. ธนาคารมีลกูหนีท้ี่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 และเข้าร่วม
โครงการพกัช าระหนีค้ิดเป็นมลูค่าเท่าใด และภายหลงัการยึดรถและน ารถไปประมลูขาย หากมีผลขาดทุนเกิดขึน้ ธนาคารสามารถ
เรียกเก็บสว่นตา่งจากมลูหนีไ้ด้จากลกูหนี ้เหตใุดธนาคารจึงมีผลขาดทนุจาการขายรถยดึ 

นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่าธนาคารตัง้ส ารองหนีส้ญูทัง้ตาม TFRS9 และมาตรการช่วยเหลือ
ลกูหนีด้้วยการพกัช าระหนีข้อง ธปท.  

ธนาคารมียอดสินเช่ือคงค้างทัง้หมดประมาณ 250,000 ล้านบาท มีลูกหนีร้ายย่อยร้อยละ 30 คิดเป็นยอดสินเช่ือรวม
ประมาณ 75,000 ล้านบาท และลกูหนีส้นิเช่ือธุรกิจร้อยละ 10 คิดเป็นยอดสนิเช่ือรวมประมาณ 25,000 ล้านบาท เข้าร่วมโครงการพกั
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ช าระหนี ้โดยส่วนใหญ่ของลกูหนีท้ี่ขอพกัช าระหนีเ้ป็นลกูหนีท้ี่มีประวตัิการช าระหนีท้ี่ดี แต่หากผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจยืดเยือ้ 
ลกูหนีก้ลุม่นีอ้าจเกิดปัญหาในการช าระหนีใ้นอนาคตได้  

ส าหรับเร่ืองการเรียกเก็บสว่นตา่งจากมลูหนีภ้ายหลงัการประมลูรถจากลกูหนีน้ัน้ ในทางปฏิบตัิธนาคารเก็บได้น้อยมาก จึง
ท าให้ธนาคารยงัมีผลขาดทนุจากการขายรถยดึ 

(6) ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 ท่ีจะ
มีตอ่ผลประกอบการของกลุม่ธุรกิจฯ ในช่วงไตรมาสที่ 3/2563 และไตรมาสที่ 4/2563 และระดบั NPL 

นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่าผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจฯ ในช่วงไตรมาสที่ 3/2563 และ  
ไตรมาสที่ 4/2563 นา่จะได้รับผลกระทบอยา่งเต็มรูปแบบ อยา่งไรก็ดี สถานการณ์ยงัมีความไมแ่นน่อนสงู โดยคาดว่าภาวการณ์เช่นนี ้
คงจะด าเนินตอ่ไปอีกอยา่งน้อย 2 - 3 ไตรมาส สว่นระดบั NPL จะเพิ่มขึน้หรือไมน่ัน้ ขณะนีย้งัไมท่ราบแน่ชดั แต่คาดว่าความสามารถ
ของลกูหนีใ้นการช าระหนีโ้ดยรวมคงจะไมด่ีนกั 

(7) ผู้ ถือหุ้นขอให้อธิบายเก่ียวกบัการพิจารณาความคุ้มทนุของธุรกิจสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ และการจดัชัน้ลกูหนีส้นิเช่ือที่พกั
ช าระหนีเ้งินต้นเป็นเวลา 6 เดือน 

นายอภินนัท์ เกลยีวปฏินนท์ อธิบายให้ที่ประชมุทราบวา่ธุรกิจสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้วมี Yield ประมาณ
ร้อยละ 6 และร้อยละ 10 – 11 ตามล าดบั เมื่อหกัต้นทนุทางการเงิน (Cost of Fund) ในอตัราประมาณร้อยละ 2 - 3 และคา่ใช้จ่ายการ
ตัง้ส ารอง (Credit Cost) ส าหรับรถยนต์ใหมแ่ละรถยนต์ใช้แล้ว (ส าหรับสถานการณ์ปกติ) ในอตัราประมาณร้อยละ 1 และร้อยละ 3 - 
4 ตามล าดบั แล้ว ธนาคารจึงจะพิจารณาวา่มีความคุ้มคา่ที่จะด าเนินธุรกิจหรือไม่ 

ส าหรับลกูหนีท้ี่พกัช าระหนีเ้งินต้นสว่นใหญ่จะยงัมีสถานะคงเดิม แตใ่นทางบญัชีธนาคารมีการรับรู้รายได้ดอกเบีย้ แม้ว่าจะ
ไมไ่ด้รับกระแสเงินสดเข้ามาก็ตาม 

ตอ่จากนัน้ประธานฯ ได้แจ้งวา่มีผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามมาเป็นภาษาองักฤษซึ่งเขียนไม่ชดัเจน จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วสอบถาม
อีกครัง้หนึง่ แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามเพิ่มเติม 

จากนัน้ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นได้สง่ค าถามลว่งหน้ามายงัธนาคารดงันี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัแผนการฟืน้ฟแูละท าให้ราคาหุ้นที่ลดต ่าลงกลบัคืนสูร่ะดบัปกติ 
นายบรรยง พงษ์พานิช ได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่หน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจดัการ คือ การบริหารจดัการ

ให้กลุม่ธุรกิจฯ สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง สร้างผลตอบแทนที่ดี และพฒันาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต นอกจากนี ้
ยงัมีหน้าที่ในการสือ่สารให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุเข้าใจ สว่นเร่ืองราคาหุ้นขึน้อยูก่บัปัจจยัอื่นๆ และความคิดเห็นของนกัลงทนุ ซึ่งที่ผ่าน
มากลุม่ธุรกิจฯ ให้ความส าคญักบัผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นและมี ROAE ที่สงูมาโดยตลอด จนกระทัง่เกิดเหตกุารณ์ครัง้นีท้ี่ท าให้ราคา
หุ้น KKP ลดลงต ่ากวา่มลูคา่ทางบญัชี อยา่งไรก็ดี ราคาหุ้น KKP ที่ลดลงต ่ากว่ามลูค่าทางบญัชีในขณะนีย้งัลดลงในอตัราสว่นที่น้อย
กวา่หุ้นของธนาคารพาณิชย์สว่นใหญ่  

(2) ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงแผนกลยทุธ์ในการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัลงทนุในระยะยาว 
 นายอภินนัท์ เกลียวปฏินนท์ ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่ากลุ่มธุรกิจฯ จะพยายามสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
อยา่งไรก็ดี ในช่วงที่สถานการณ์มีความไมแ่นน่อนสงู กลุม่ธุรกิจฯ อาจจะต้องเพิ่มสภาพคลอ่งให้เพียงพอ 
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เมื่อไมม่ีผู้ใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสนบัสนนุกิจการของธนาคารด้วยดีมา
โดยตลอด  โดยคณะกรรมการมุง่มัน่ท่ีจะด าเนินกิจการของธนาคารให้ดียิ่งขึน้ และขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้
ข้อคิดเห็นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ธนาคาร และกลา่วปิดประชมุ   
 
ปิดประชุมเวลา 12.15 น. 
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