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รายงานประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 22 

ของ 

ธนาคาร  ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
--------------------------------------------- 

 

การประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่22 ของธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ไดจ้ดั
ประชุมเมื่อวนัองัคารที ่19 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งออดทิอเรยีม ชัน้ 9 อาคารธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย 
จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ เลขที ่44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 

กรรมการธนาคารท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. ดาโต๊ะ โรเบริต์ แชบเด๊า เมง็ ประธานกรรมการ 

2. นายสคุนธ ์  กาญจนหตัถกจิ รองประธานกรรมการ 

3. นางวาทนนัทน์ พเีทอรส์คิ กรรมการอสิระ 

4. ดาโต๊ะ ชารานิ  บนิ อบิราฮมิ กรรมการอสิระ 

5. นายจติรพงษ์ กวา้งสขุสถติย ์ กรรมการ 

6. นางสาวเซรน่ีา  ตนั เหม ่ชเวน็ กรรมการ 

7. ดาโต๊ะ ล ีคอ็ก ควอน กรรมการ 

8. นายสภุคั  ศวิะรกัษ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

ผูบ้ริหารระดบัสงูท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นายสรุชยั จติตรตัน์เสนีย ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายสนบัสนุนธุรกจิ 

2. นางปนุท ณ เชยีงใหม ่ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบรหิารความเสีย่ง 

3. นายสธุรี ์ โลว้โสภณกุล รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบรหิารเงนิ 

4. นายอดศิร  เสรมิชยัวงศ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกจิรายยอ่ย 

5. นายพรชยั ปทัมนิทร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกจิขนาดใหญ่ 

6. นางสาวสริพิร   สนัน่ไพเราะ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นตรวจสอบภายใน        
7. นางวรมีน นิยมไทย รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายพาณิชยธ์นกจิ 

8. นางสริพิร อาํพนัวงษ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นปฏบิตักิาร  
และรกัษาการผูบ้รหิารสงูสดุ สายสารสนเทศและปฏบิตักิาร 

9. นายประภาส   ทองสขุ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นสือ่สารองคก์ร 

10. นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการเงนิ 

11. นายตนั คทีจนิ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นกลยทุธ ์

12. นางกนกไพ  วงศส์ถติยพ์ร ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นบรหิารทรพัยากรบุคคล 

13. นายพสิทิธิ ์ สจุรติโศภติ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบรหิารธุรกรรมการเงนิ 
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ผูส้อบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชมุ 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั โดย 

1. นางอโนทยั ลกีจิวฒันะ  

2. นางสาวบุษบา กุลศริธิรรม  

ดาโต๊ะ โรเบริต์แชบเด๊า เมง็ ประธานกรรมการ ทาํหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุม (“ประธานฯ”) ไดก้ล่าวขอบคุณและ
ขอต้อนรบัผู้ถือหุ้นที่เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นครัง้น้ี และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามผีู้ถือหุ้นมาประชุมด้วย
ตนเอง 273 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 11,733,935 หุน้ ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉันทะ จํานวน 227 ราย รวมจํานวนหุ้นได ้
24,006,872,710 หุน้ รวมจํานวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมดว้ยตนเองและผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะเป็นจํานวน 500 ราย และ
จํานวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัไดท้ัง้สิน้ 24,018,606,645 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 96.9480 ของจํานวนหุน้ทีอ่อกและจําหน่ายแลว้
ทัง้หมด ซึง่ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของธนาคาร จงึขอเปิดการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่22 

 

เร่ิมประชมุ เวลา 14.00 น. 
  

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นว่า ในการประชุมใหญ่สามญัผู้ถอืหุ้นครัง้น้ี มกีรรมการธนาคาร ผู้บรหิาร
ธนาคาร และผูส้อบบญัชเีขา้รว่มประชุม ซึง่ปรากฏตามรายชื่อผูเ้ขา้รว่มประชุมดงักลา่วขา้งตน้ 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแนวทางการปฏิบตัิที่ดีในการจดัประชุมผู้ถือหุ้นและความ
โปร่งใสในการนับคะแนนเสยีงในการประชุม ธนาคารจงึเชญิผู้แทนจากบรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮ้าส ์คูเปอร์ส เอบเีอเอส 
จํากดั ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชขีองธนาคาร เขา้ร่วมสงัเกตการณ์ในการนับคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ และไดเ้ชญิผูถ้อืหุน้เป็น
สกัขพียานในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงการประชุมของธนาคารดว้ย 

ประธานฯ ขอใหน้ายฐาภพ คลี่สุวรรณ เลขานุการบรษิทัชี้แจงถงึวธิกีารนับคะแนนเสยีง ซึ่งเลขานุการบรษิทั
ชีแ้จงสรปุดงัน้ี  

กรณีไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใด “ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง”  ประธานฯ จะสรุปวาระการประชุมนัน้ๆ ใน
ตอนทา้ยของการรายงานวา่ “ผูถ้อืหุน้เหน็ชอบหรอืเหน็ดว้ยตามมตทิีนํ่าเสนอ” 

กรณีมผีูถ้อืหุน้ท่านใด “ไมเ่หน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ขอใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็น
ผูม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ระบุเครื่องหมายถูก ()ลงในกรอบสีเ่หลีย่มของบตัรลงคะแนนเสยีงทีแ่จกให ้และยกมอืขึน้ 
เพื่อรอใหเ้จา้หน้าทีธ่นาคารรบับตัรลงคะแนนจากท่านนํามานบัคะแนนเสยีง และจะถอืว่าผูถ้อืหุน้ทีไ่มย่กมอืขึน้เพื่อแสดง
ตวัหรอืไมส่ง่บตัรลงคะแนนใหเ้จา้หน้าทีน่ัน้ไดอ้อกเสยีง “เหน็ดว้ย” 

สาํหรบัการนับคะแนนเสยีง จะนับคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุน้ที่ลงคะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” และ “งดออก
เสยีง” ในแต่ละวาระเท่านัน้ และจะนําคะแนนเสยีง “ไมเ่หน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง” ดงักล่าว หกัออกจากคะแนนเสยีง
ทัง้หมดทีเ่ขา้รว่มประชุม สว่นทีเ่หลอืถอืวา่เป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนน “เหน็ดว้ย” ในวาระนัน้ๆ 

สว่นผูท้ีม่าประชุมโดยการรบัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ทีไ่ดอ้อกเสยีงลงคะแนนในหนงัสอืมอบฉนัทะแลว้วา่ “เหน็
ดว้ย” “ไมเ่หน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ธนาคารจะบนัทกึคะแนนตามทีผู่ถ้อืหุน้ไดแ้สดงความประสงคอ์อกเสยีงลงคะแนน
ไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ธนาคารไดบ้นัทกึคะแนนในวาระดงักลา่วไวล้ว่งหน้าแลว้ 

 

นอกจากน้ี ใคร่ขอชี้แจงเพิม่เตมิว่า ธนาคารไดเ้ปิดรบัลงทะเบยีนตลอดระยะเวลาการประชุมผูถ้อืหุน้จนกว่า
การประชุมจะแล้วเสรจ็ ดงันัน้ จํานวนผู้ถือหุ้นและจํานวนหุ้นในแต่ละวาระการประชุมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไปตาม
จาํนวนผูเ้ขา้ประชุมทีไ่ดร้บัลงทะเบยีนไว ้
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ผูถ้อืหุน้ทีล่งทะเบยีนภายหลงัจากการประชุมเริม่แลว้ จะไมน่ับเป็นองคป์ระชุมสาํหรบัวาระการประชุมทีม่กีาร
สรปุผลการลงคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ขอเสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาตามระเบยีบวาระและขอใหร้องประธานกรรมการ (“รอง
ประธานฯ”) เป็นผูด้าํเนินการประชุม ตามระเบยีบวาระดงัต่อไปน้ี 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 21 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2558 

รองประธานฯ  ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่21 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่
10 เมษายน 2558 รายละเอยีดปรากฏตามสาํเนารายงานการประชุมทีธ่นาคารไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านล่วงหน้าพรอ้ม
หนงัสอืนดัประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครัง้น้ีแลว้ 

รองประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคดิเหน็  

เมื่อไม่มผีูใ้ดซกัถาม รองประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีง ในวาระที ่1 พจิารณา
รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่21 เมือ่วนัที ่10 เมษายน 2558 

รองประธานฯ เรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิม่เตมิวา่ วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

รองประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนน มผีูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย จาํนวน 24,019,322,916 เสยีง คดิ
เป็นรอ้ยละ 99.9975 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน งดออกเสยีง จาํนวน 586,052 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0024 ของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมม่สีทิธอิอกเสยีง ไมม่ ี

 ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 

มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่21 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่10 เมษายน 2558 

 

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2558 

รองประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้วา่ ผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 2558 ปรากฏตามรายงาน
ประจําปี 2558 ของธนาคาร ซึ่งได้จดัส่งให้ผู้ถอืหุ้นพรอ้มหนังสอืนัดประชุมใหญ่สามญัผู้ถอืหุ้นครัง้น้ีแล้ว และขอให้
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูร้ายงานสรปุใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กลา่วรายงานสรปุผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2558  ต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี  

ผลการดาํเนินงานของกลุม่ธนาคาร สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มรีายไดจ้ากการดาํเนินงานจาํนวน 
12.2 พนัลา้นบาทเพิม่ขึน้ 1,727.8 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 16.4 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2557 สาเหตุหลกัเกดิจากการ
เพิม่ขึน้ของรายไดด้อกเบีย้สุทธริอ้ยละ 7.5 รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสทุธริอ้ยละ 9.6 และรายไดอ้ื่นรอ้ยละ 79.0 
กําไรจากการดาํเนินงานก่อนหกัหน้ีสงสยัจะสญูเพิม่ขึน้รอ้ยละ 51.7 เป็นจาํนวน 5,106.8 ลา้นบาท เน่ืองจากค่าใชจ้่ายใน
การดาํเนินงานมกีารควบคุมทีด่ ีทาํใหค้่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานลดลงรอ้ยละ 0.2  กําไรสทุธเิพิม่ขึน้จาํนวน 63.1 ลา้น
บาท หรอืรอ้ยละ 6.4 เป็นจํานวน 1,052.5 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2557 สาเหตุหลกัเกดิจากการเพิม่ขึน้ของ
รายไดอ้ื่นและการควบคุมค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานสทุธกิบัการเพิม่ขึน้ในสาํรองหน้ีสงสยัจะสญูรอ้ยละ 77.0 เป็นผลมา
จากสาํรองหน้ีสงสยัจะสญูของลกูคา้ภาคธุรกจิและนโยบายการตัง้สาํรองอยา่งระมดัระวงั 
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อตัราสว่นรายไดด้อกเบีย้สทุธต่ิอสนิทรพัยเ์ฉลีย่ (Net Interest Margin - NIM) อยูท่ีร่อ้ยละ 3.27 สาํหรบัปี 
2558 ในขณะทีปี่ 2557 อยูท่ีร่อ้ยละ 3.37 เน่ืองจากชว่งตน้ปี 2558 มกีารระดมเงนิฝาก 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เงนิใหส้นิเชื่อสุทธจิากรายไดร้อตดับญัช ี(รวมเงนิใหส้นิเชื่อซึ่งคํ้าประกนัโดย
ธนาคารอื่นและเงนิใหส้นิเชื่อแก่สถาบนัการเงนิ) ของกลุ่มธนาคารอยูท่ี ่199.0 พนัลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.3 เมื่อเทยีบ
กบัเงนิใหส้นิเชื่อ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 กลุม่ธนาคารมเีงนิฝาก (รวมตัว๋แลกเงนิ หุน้กู ้และผลติภณัฑท์างการเงนิบาง
ประเภท) จาํนวน 218.4 พนัลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.2 จากสิน้ปี 2557 ซึง่มจีาํนวน 211.7 พนัลา้นบาท อตัราสว่น
สนิเชื่อต่อเงนิฝาก (The Modified Loan to Deposit Ratio) ของกลุ่มธนาคารเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 91.2 จากรอ้ยละ 90.1 ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าขอ้มลูทีก่รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร รายงานต่อทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ แสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย  

รองประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคดิเหน็ 

นางวภิา สวุณิชย ์อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ ในนามสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย ขอทราบถงึอนัดบัของธนาคาร
โดยภาพรวมในอุตสาหกรรม สําหรบัอตัราส่วนในแต่ละประเภทที่ได้กล่าวมา เช่น อนัดบัในการให้สนิเชื่อ อนัดบัของ
อตัราสว่นรายไดด้อกเบีย้สุทธต่ิอสนิทรพัยเ์ฉลีย่ (Net Interest Margin - NIM) เน่ืองจากทราบมาวา่ ธนาคารอื่นกม็ี
อตัราส่วนที่ดขี ึน้เช่นกนั จงึตอ้งการทราบว่าเมื่ออตัราส่วนของธนาคารดขีึน้แลว้ อนัดบัของธนาคารดขีึน้หรอืไม่ ถา้หาก
อนัดบัของธนาคารดขีึน้กน่็าชื่นชม แต่หากอนัดบัลดลงกค็วรหาสาเหตุวา่เกดิจากสิง่ใด 

รองประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูช้ีแ้จง 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารชีแ้จงวา่ สาํหรบัสว่นแบ่งทางการตลาด (Market Share) 
ในส่วนของสนิเชื่อและเงนิฝากนัน้ อตัราเติบโตในปีที่ผ่านมาของธนาคารสูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของระบบธนาคาร
พาณิชย ์สว่นแบง่ทางการตลาดโดยรวมของธนาคารอยูท่ีร่อ้ยละ 2 เรื่องของประสทิธภิาพของสนิเชื่อและเงนิฝากโดยรวม
อยู่ทีอ่นัดบั 10 ในสว่นของรายไดส้ว่นต่างดอกเบี้ยของธนาคารอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 3.3 ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ โดย
ธนาคารอยูท่ีอ่นัดบั 5 หากเปรยีบเทยีบกบัธนาคารอื่นในระบบ  

เมื่อประมาณ 4-5 ปีทีผ่่านมา อตัราสว่นค่าใชจ้่ายดําเนินงานต่อรายไดร้วม (Cost-to-income Ratio) ของ
ธนาคารมรีะดบัคอ่นขา้งสงูมากกวา่รอ้ยละ 80 ซึง่มแีนวโน้มลดลงมาเรือ่ยๆ และในปี 2558 อตัราสว่นค่าใชจ้่ายดาํเนินงาน
ต่อรายไดร้วมของธนาคารอยูท่ีร่อ้ยละ 57 ซึง่หากเปรยีบเทยีบกบัธนาคารขนาดใหญ่ ทีอ่ตัราสว่นค่าใชจ้่ายดาํเนินงานต่อ
รายไดร้วม (Cost-to-income Ratio) ตํ่ากวา่รอ้ยละ 50  

สิง่หน่ึงทีธ่นาคารตระหนกัและตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง คอื การสรา้งฐานลกูคา้ (Cover to fix cost) และ
การปรบัปรงุประสทิธภิาพ และสิง่ทีธ่นาคารสามารถปรบัปรงุไดเ้พิม่เตมิ คอื รายไดท้ีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้ โดยทีผ่่านมา ธนาคาร
สามารถขยายรายไดท้ีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้ไดร้อ้ยละ 20-30 ต่อปี หากคาํนวณเป็นสดัสว่นต่อสนิทรพัยพ์บวา่ค่าเฉลีย่ยงัตํ่ากว่า
ธนาคารอื่นในระบบธนาคารพาณิชย ์ซึง่เป็นสิง่ทีฝ่า่ยจดัการตอ้งดาํเนินการในเรือ่งดงักลา่วใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 

นายสบืศกัดิ ์พิภพมงคล ผู้ถือหุ้นกล่าวว่า ตนเองมีความเชื่อมัน่ในความสามารถของคณะกรรมการและ
ผูบ้รหิาร ทัง้ธนาคารมกีารประชาสมัพนัธท์ีด่มีากและเป็นทีรู่จ้กักนัโดยทัว่ไป แต่มขีอ้สงัเกตเลก็น้อย คอื การเพิม่รายได้
และกําไรของธนาคารยงัค่อนขา้งน้อย จงึอยากเรยีนถาม 3 ขอ้ ดงัน้ี (1) สนิเชื่อทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได ้(Non-Performing 
Loan) ของธนาคารมสีดัสว่นเทา่ใด (2) ในปีน้ี จะมกีารขยายหรอืลดสาขาหรอืไม ่(3) ขณะน้ี ในประเทศไทย ผูส้งูอายุมเีงนิ
สะสมค่อนขา้งมาก จงึขอเสนอให้ธนาคารเพิม่ผลติภณัฑ์เงนิฝากใหม่สําหรบัผู้สูงอายุ และตนเชื่อว่าผู้สูงอายุต้องการ
ดอกเบีย้และผลประโยชน์จากการสะสมเงนิเป็นรายเดอืนมากกวา่การฝากประจาํแบบ 6 เดอืนถงึจะไดร้บัผลประโยชน์ ซึง่
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มบีางธนาคารกม็ผีลติภณัฑ์เงนิฝากที่ใหผ้ลประโยชน์ทุกเดอืน ทัง้น้ี จงึขอเสนอใหธ้นาคารพจิารณาผลติภณัฑ์เงนิฝาก
ใหม่ๆ  สาํหรบัผูส้งูอายดุว้ย 

รองประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูช้ีแ้จง 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บรหิารชี้แจงว่า (1) สนิเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-
Performing Loan) ของธนาคารอยูท่ีร่อ้ยละ 3.1 ซึง่ลดลงจากปี 2557 ทีอ่ยูท่ีร่อ้ยละ 3.3 (2) สาํหรบัสาขา ในรอบปีทีผ่่าน
มา ธนาคารได้ประเมนิกลยุทธ์การให้บรกิารสําหรบัลูกค้ารายย่อย พบว่า สายธุรกิจรายย่อย โดยเฉพาะทีมสาขา มี
ศกัยภาพสูงในการใหบ้รกิารลูกค้าและนําเสนอผลติภณัฑ์ลูกค้าดา้นการออมและการลงทุน ยกตวัอย่างเช่น ในปี 2558 
ทางธนาคารไดร้บัความไวว้างใจจากบรษิทั ทพีไีอ โพลนี จาํกดั (มหาชน) ใหเ้ป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายหุน้กู ้มลูค่า 16,000 
ล้านบาท ซึ่งสามารถดําเนินการได้ด้วยด ีรวมทัง้การนําเสนอกองทุนของบรษิทัในเครอื คอื บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุน ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ จาํกดั (CPAM) กส็ามารถดาํเนินการไดด้เีช่นกนั ดงันัน้ ธนาคารจงึเน้นเรื่องการพฒันาและ
ปรบัปรุงสาขาให้เป็นแบบศูนย์ให้บรกิารเรื่องการลงทุนและการออม ซึ่งธนาคารมกีารจดัตัง้โครงการฝึกฝนพนักงานที่
เรยีกว่า “Wealth Academy” ขึน้มา ขณะเดยีวกนั การใหบ้รกิารลกูคา้ทัว่ไป ธนาคารไดร้เิริม่ใชเ้ทคโนโลยดีา้นดจิติอล
ใหม่ๆ ได้แก่ การเป็นพนัธมติรกบับรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) (AIS) เพื่อให้บรกิารผ่าน
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่ในรปูแบบของบที แบงก์กิ้ง(Beat Banking) โดยลูกคา้สามารถเปิดบญัช ีBeat Banking ไดผ้่าน
เครอืขา่ยสาขา AIS และไดเ้ริม่ร่วมเป็นพนัธมติรกบัรา้นสะดวกซื้อเซเว่นอเีลฟเว่น(7-eleven) เพื่อใชเ้ทคนิคการเพิม่
ยอดขาย (Cross Selling) ในฐานลกูคา้ของรา้นสะดวกซือ้ 7-eleven ซึง่การใหบ้รกิารลกูคา้รายยอ่ยนัน้ ธนาคาร พยายาม
ขยายรปูแบบและชอ่งทางการใหบ้รกิาร ทัง้น้ี ในชว่งทีผ่า่นมา ธนาคารไดม้กีารลดสาขาทีอ่ยูน่อกหวัเมอืงใหญ่ ซึง่ธนาคาร
เป็นธนาคารขนาดเลก็ไมส่ามารถดาํเนินการไดทุ้กอยา่งเช่นเดยีวกบัธนาคารใหญ่ จงึตอ้งเน้นบางอยา่งเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้
ทางธนาคารจะมคี่าใชจ้่ายสงู โดยธนาคารพจิารณาแลว้เหน็วา่ จุดแขง็ของธนาคารจะอยู่ทีก่ารใหค้าํแนะนําและใหบ้รกิาร
ลูกคา้ที่ต้องการออมเงนิหรอืต้องการลงทุน ธนาคารจงึเน้นที่หวัเมอืงใหญ่ต่างๆ เพราะฐานของธนาคารอยู่ตรงนัน้ ส่วน
ลกูคา้รายยอ่ย ธนาคารพยายามลงทุนทางดา้นอื่น คอื ดา้นดจิติอล อยา่งทีเ่รยีนใหท้ราบแลว้เบือ้งตน้ (3) การเสนอบรกิาร
ใหก้บัผูส้งูวยั ทางธนาคารขอขอบคุณทีไ่ดใ้หค้าํแนะนํา และขอเรยีนวา่ ทีผ่่านมา ทางธนาคารมผีลติภณัฑเ์งนิฝากสาํหรบั
ผูส้งูวยัและไดร้บัผลประโยชน์ในดา้นภาษ ีนอกเหนือไปกวา่นัน้ ทาง CPAM ยงัมผีลติภณัฑเ์พื่อบรกิารอกีหลายผลติภณัฑ ์
เช่น การลงทุนในหุน้กูห้รอืการลงทุนในหุน้ทีใ่หผ้ลตอบแทนทีส่มํ่าเสมอ โดยในปีทีผ่่านมา ทาง CPAM มกีารออกกองทุน
หน่ึงออกมา เพื่อลงทุนในหุ้นของธุรกิจต่างๆ ทัว่โลก อีกทัง้มุมมองทัว่โลกเล็งเห็นว่าสงัคมสูงวยัจะมีจํานวนมากขึ้น 
กองทุนน้ีกจ็ะสนบัสนุนการลงทุนดงักลา่ว ซึง่ธนาคารกม็องวา่ยงัสามารถต่อยอดไดอ้ยา่งทีท่า่นผูถ้อืหุน้ไดก้รณุาแนะนํา 

นายสถาพร ผงันิรนัดร์ ผู้ถือหุ้น ขอกล่าวถึงเรื่องสาขาสบืเน่ืองจากผู้ถือหุ้นท่านก่อน คือ บางสาขามกีาร
เดนิทางหรอืการเขา้ถงึบรกิารค่อนขา้งลาํบากและใชเ้วลานาน เช่น สาขาอาคารทพีไีอ โพลนี(ปิดทาํการ) สาขาอาคารเอม็
ไพร ์ทาวเวอร ์สาขาฟอรจ์นู ทาวน์ สาขาพระราม 9 สาขาสาธุประดษิฐ ์และสาขาบางนา เป็นตน้ สาํหรบัผลติภณัฑข์อง
ธนาคาร ตนเองเล็งเห็นว่าธนาคารควรมุ่งไปในวยัอุดมศกึษาและจดักจิกรรมระหว่างนักศกึษาชาวไทย นักศกึษาชาว
มาเลเซยี หรอืนักศกึษาในกลุ่มอาเซยีน เพื่อแลกเปลีย่น ดําเนินธุรกจิ หรอืทําความรูจ้กักนั ซึ่งจะสง่ผลใหเ้กดิความสนิท
สนมและไวว้างใจซึ่งกนัและกนั โดยผลติภณัฑ์น้ี จะสามารถเสนอค่าธรรมเนียมที่ครอบคลุมค่าใชจ้่ายอื่นๆ สาํหรบับตัร
เอทเีอม็ของนกัศกึษาทีม่าศกึษาต่อในกรุงเทพมหานคร จงึขอเสนอใหบ้นัทกึสถติเิหล่าน้ีไวเ้ป็นขอ้มลู และสาํหรบัรายงาน
ประจําปีนัน้ ในรายงานประจําปีสามารถระบุขอ้มูลเพิม่เติมในรายละเอียดของการที่ธนาคารเป็นธนาคารเดียวที่เป็น
ธนาคารไทยแต่มผีู้ถอืหุ้นรายใหญ่สญัชาตมิาเลเซยีได้หรอืไม่ เน่ืองจากตนก็เป็นผู้ถอืหุ้นของธนาคารที่เคยอยู่ในตลาด
หลกัทรพัย ์แต่ต่อมาไดเ้พกิถอนชื่อบรษิทัออกจากตลาดหลกัทรพัย ์โดยบรษิทัดงักลา่วไดม้กีารแสดงขอ้มลูตวัเลขเกีย่วกบั
การใหค้วามรว่มมอืทางธุรกจิระหวา่งประเทศ จงึขอใหธ้นาคารแสดงขอ้มลูดงักล่าววา่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ไดใ้หก้ารสนบัสนุน
อะไรบา้ง มผีลติภณัฑอ์ะไรบา้ง และขอใหธ้นาคารชีแ้จงเกีย่วกบัจาํนวนการสรา้งรายไดข้องสาขาแต่ละสาขา เพื่อปรบัปรุง
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การใหบ้รกิารต่อไป ผลติภณัฑอ์ยา่งหน่ึงทีย่งัไมเ่ป็นรูจ้กัดกีค็อื Preferred ขอใหท้ําการปรบัปรุงพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ 

รองประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูช้ีแ้จง 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กลา่ววา่ทัง้หมดม ี3 ประเดน็ โดยจะขอตอบใน 2 ประเดน็
หลงั สาํหรบัประเดน็เรื่องเกี่ยวกบัผลลพัธท์ีธ่นาคารไดจ้ากการเป็นส่วนหน่ึงของบรษิทัในกลุ่ม CIMB ซึ่งอาจตอ้งมกีาร
ขยายความในรายงานประจําปีเพิ่มเติมในเรื่องผลิตภณัฑ์ของธนาคาร แต่ในส่วนของการบริหารค่าใช้จ่าย และการ
สนบัสนุน จะมรีายงานหน่ึงในตอนทา้ยของรายงานประจาํปี เรื่องรายการเกีย่วโยง ซึง่จะเหน็วา่ไดม้รีายการ IT Support 
ต่างๆ ทีท่างกลุม่ซเีอม็บ ีไดใ้หก้ารสนบัสนุนธนาคารเป็นอยา่งด ีและทีผ่า่นมากลุม่ซไีอเอม็บกีบัธนาคารไดใ้หค้วามรว่มมอื
กนัเป็นอย่างด ียกตวัอย่างเช่น ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสทิธติามเกณฑ์ Basel lll ของธนาคารกรุงไทยในสกุลเงนิ
มาเลเซยีรงิกติ มลูค่า 1,000 ลา้นรงิกติ โดยมธีนาคารเป็นผูจ้ดัจําหน่าย ซึง่หุน้กูชุ้ดน้ีไดร้บัความเชื่อมัน่จากนกัลงทุนใน
ประเทศมาเลเซยีจนได้รบัรางวลัระดบัภูมภิาคหลายรางวลั สะท้อนให้เห็นความแขง็แกร่งของธนาคารและเครอืข่ายที่
ครอบคลุมภมูภิาคอาเชีย่นของกลุม่ซไีอเอม็บ ี 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ขอใหน้ายอดศิร เสรมิชยัวงศ ์รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายธุรกจิรายยอ่ยเป็นผูช้ีแ้จงในเรือ่งของ CIMB Preferred และขอ้สงัเกตเรือ่งสาขา 

นายอดศิร เสรมิชยัวงศ ์รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกจิรายย่อย กล่าวว่า สาํหรบักลุ่มลูกคา้อุดมศกึษา 
จะขอรบัไวพ้จิารณาและดาํเนินการเพิม่เตมิ เน่ืองจากกลุ่มลกูคา้ดงักล่าวเป็นกลุ่มลกูคา้ทีน่่าสนใจและในอนาคตหากลกูคา้
กลุ่มดงักล่าวเข้าสู่วยัทํางาน ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่จะใช้บรกิารกบัธนาคารอย่างต่อเน่ือง นายอดิศรชี้แจงว่าที่ผ่านมา
ธนาคารไม่ได้เน้นกลุ่มลูกค้าดงักล่าวมากนัก เน่ืองจากธนาคารมสีาขาในการให้บรกิารค่อนขา้งน้อย จงึยงัไม่สามารถ
เขา้ถงึกลุ่มลูกคา้ดงักล่าว แต่ในปจัจุบนั Digital Banking และ Mobile Banking เขา้มามบีทบาทมากขึน้ และการที่
ธนาคารไดร้ว่มมอืกบัทาง AIS จดัทาํ Beat Banking ขึน้มา เพือ่เพิม่ชอ่งทางในการใหบ้รกิาร เชน่ การเปิดบญัชผี่านสาขา 
AIS ตามศูนยก์ารคา้ทัว่ไป ทําใหธ้นาคารสามารถเขา้ถงึลกูคา้กลุ่มดงักล่าวไดม้ากขึน้ โดยในปจัจุบนัธนาคารไดร้บัการ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยใหส้ามารถเปิดบญัชธีนาคารไดท้ีส่าขา AIS โดยพนกังานของ AIS ซึง่อยูร่ะหวา่ง
ปรบัเปลีย่นระบบการทํางาน และคาดว่าในไตรมาสที ่2 จะขยายตวัไดม้ากขึน้ และสามารถรบัรองลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย
กลุม่น้ีไดด้ขีึน้  

เรื่องของบางสาขา ทีอ่าจจะไมส่ะดวกในการเขา้รบัการบรกิารหรอืสาขาทีม่ปีญัหาเรื่องการจอดรถ ธนาคารจะ
พยายามปรบัปรุงและจดัหาสถานทีส่าํหรบัอํานวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ใหด้ขีึน้ ทัง้น้ีในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมาธนาคารได้
ทาํการปิดบางสาขาไป ซึง่สาขาทีท่าํการปิดไปสว่นใหญ่เป็นสาขาทีล่กูคา้ไมส่ะดวกมาใชบ้รกิาร  

ในสว่นของลูกคา้ CIMB Preferred ตามทีคุ่ณสุภคัไดช้ีแ้จงใหท้ราบ จํานวนลกูคา้ CIMB Preferred ของ
ธนาคาร ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา ไดม้จีาํนวนเพิม่ขึน้จากเดมิ 10,000 ราย ปจัจุบนัน้ีมลีกูคา้ CIMB Preferred 40,000 กวา่
ราย นบัวา่ไดร้บัการตอบรบัและความเชื่อมัน่จากลูกคา้มากขึน้  ในปีทีผ่่านมาเราไดเ้พิม่สทิธปิระโยชน์ต่างๆ ใหก้บัลูกคา้ 
CIMB Preferred สาํหรบัเรื่องการใชบ้รกิาร Airport Lounge ธนาคารปรบัปรุงการใหบ้รกิาร ทัง้น้ีจากทีธ่นาคารสาํรวจใน
เรื่องของ Airport Lounge ยงัมลีกูคา้มาใชบ้รกิารไม่มาก โดยในปีน้ีเราไดป้รบัปรุงเพิม่เตมิในเรื่องของ Limousine ทีจ่ะ
ใหบ้รกิาร รบั-สง่ ลกูคา้ซึง่กอ็าจจะช่วยแกป้ญัหากรณีทีล่กูคา้ลมืคปูองสาํหรบันํามาใชบ้รกิารดงักล่าวไดม้ากขึน้ อยา่งไรก็
ตาม ธนาคารจะปรบัปรุงการใหบ้รกิารใหส้ามารถเทยีบเคยีงกบัธนาคารพาณิชยอ์ื่นๆ ได ้ในปีทีผ่่านมาในสว่นของ CIMB 
Preferred ธนาคารไมไ่ดมุ้ง่เน้นการใหส้ทิธปิระโยชน์เรื่อง Airport Lounge หรอืสทิธปิระโยชน์ทัว่ๆ ไป แต่ธนาคารมุง่เน้น
การนําเสนอผลติภณัฑก์ารลงทุนใหม่ๆ ใหก้บัลูกคา้ รวมถงึการใหบ้รกิารความรูเ้กี่ยวกบัผลติภณัฑต์่างๆ ใหก้บัลูกคา้ได้
อยา่งครบถว้น และขอชีแ้จงเพิม่เตมิไปถงึผลติภณัฑข์องกลุ่มผูส้งูวยั  ในปีทีผ่่านมา ธนาคารมผีลติภณัฑเ์งนิฝาก  Senior 
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Saving ทีธ่นาคารจะไมห่กัภาษ ีณ ทีจ่่ายจากบญัช ีอกีทัง้ยงัใหผ้ลตอบแทนสงูทีส่ดุในกลุ่มธนาคารพาณิชย ์อยู่ทีร่อ้ยละ 
2.1 แต่ทัง้น้ีจะนําขอ้สงัเกตไปพจิารณาและปรบัปรงุผลติภณัฑต่์อไป 

ผูถ้อืหุน้ สอบถามเพือ่ขอคาํชีแ้จงเพิม่เตมิ ดงัน้ี 

1) ผลการดําเนินงานของธนาคารในปีที่ผ่านมา อตัราสว่นทางการเงนิต่างๆ ทีไ่ดม้กีารแสดงรายละเอยีดไว ้
เหน็ไดว้า่ ผลการดาํเนินงานของธนาคารลดลง เช่น อตัราสว่นผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้Return on Equity (ROE) 
จากเดมิรอ้ยละ 4.3 ลดลงไปเหลอืรอ้ยละ 3.1 อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยR์eturn on Asset  (ROA) กล็ดลง
เชน่เดยีวกนั สะทอ้นถงึผลการดาํเนินงานบางอยา่งของธนาคารในปีทีผ่่านมา แมว้า่ธนาคารมกีารปล่อยสนิเชื่อต่างๆ ไดด้ ี
แต่มกีารตัง้สํารองหน้ีสูญเพิม่ขึ้นมากหากดูจากงบการเงนิ แสดงให้เหน็ถงึผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาลดตํ่าลง จงึ
อยากสอบถามประธานฯ วา่มวีธิกีารจดัการในการแกไ้ขอยา่งไร เพือ่ใหผ้ลการดาํเนินงานดขีึน้ในปีน้ี  

2) จากทีธ่นาคารชีแ้จงวา่มกีารออกผลติภณัฑใ์หม่ๆ  เชน่ การออกหุน้กูใ้นปีทีผ่า่นมา อยากขอคาํชีแ้จงเพิม่เตมิ
วา่ในเดอืนทีผ่่านมา ในฐานะทีเ่ป็นลกูคา้ CIMB Preferred ไมเ่คยไดร้บัขอ้มลูขา่วสารจากทางธนาคารเรื่องหุน้กูด้งักล่าว 
หากพิจารณาแล้วเป็นหน้าที่ของพนักงานขาย แต่หากพนักงานขายไม่ทําการติดต่อลูกค้า และลูกค้าต้องสอบถาม
รายละเอยีดของผลติภณัฑด์ว้ยตนเอง แลว้สทิธพิเิศษเฉพาะลกูคา้ CIMB Preferred อยูต่รงไหน 

3) จากทีธ่นาคารไดท้าํการปิดสาขาไปเป็นจาํนวนมาก พบวา่สาขาอโศกไดปิ้ดทาํการสาขาและประกาศขายใน
ราคา 50 ลา้นบาท หากธนาคารปิดทาํการสาขาทัง้หมด เหลอืแต่สาขาในหา้งสรรพสนิคา้ และเมื่อดาํเนินการขายตกึเดมิที่
เคยเป็นที่ตัง้ของสาขาแลว้ รายไดจ้ากการขายสาขาดงักล่าว ธนาคารนําไปใชด้ําเนินการอย่างไร แลว้เหตุใดในรายงาน
ประจาํปีจงึมชีื่อสาขาและเบอรโ์ทรศพัทข์องสาขาทีปิ่ดไปแลว้ และตนไมเ่คยไดร้บัขอ้มลูขา่วสารจากสาขาพารากอนเลย 

รองประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูช้ีแ้จง 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าผลของการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา กําไร
โดยรวมนัน้สงูขึน้  แต่ผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ ROE ลดลงเน่ืองจากปลายปีทีผ่่านมามกีารเพิม่ทุนประมาณ 3,000 ลา้น
บาท ซึ่งได้เตรยีมไว้สําหรบัเพิม่ความแขง็แกร่งทางธุรกิจและรองรบัธุรกิจของธนาคาร จงึส่งผลในการคํานวณ ROE
สาํหรบักาํไรสทุธขิองธนาคารไมไ่ดเ้พิม่ขึน้ตามเป้า เน่ืองจากมกีารตัง้สาํรองเพือ่รองรบัในเรือ่งคุณภาพของสนิเชื่อในระบบ 
จากสภาวะเศรษฐกจิในปีทีผ่า่นมาแต่ละธนาคารไดม้กีารรายงานวา่สดัสว่นสนิเชื่อทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได(้NPLs) เพิม่ขึน้ ทาํ
ใหม้กีารตัง้สาํรองเผื่อไว ้ในส่วนของธนาคารได้มกีารปรบัปรุงเรื่องเกณฑ์ต่างๆ ยกตวัอย่างเช่น การให้สนิเชื่อรายย่อย 
ธนาคารไดเ้พิม่บุคลากรที่เชีย่วชาญในเรื่องการวเิคราะห์ความเสีย่ง อกีทัง้ธนาคารไดม้กีารปรบัปรุงกระบวนการตดิตาม
ลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อมและลูกค้ารายใหญ่ในเรื่องคุณภาพการให้สินเชื่อกรณีลูกค้าเป็น NPLธนาคารได้
ปรบัปรุงประสทิธภิาพในการตดิตาม และจดัปิดยอดบญัช ีคาดว่ามาตรการดงักล่าวจะมผีลในการดงึสํารองกลบัมาและ
ชว่ยประหยดัสาํรองได ้

สาํหรบัการควบรวมหรอืการปิดทําการสาขาในช่วงทีผ่่านมา เน่ืองจากสาขาหลายแห่งเพิง่ปิดทาํการไปในช่วง 
1-2 เดอืนทีผ่่านมา แต่ขอ้มลูที่ใชจ้ดัทํารายงานประจําปีเป็นขอ้มลู ณ สิน้ปี จงึทําใหม้รีายชื่อสาขาทีปิ่ดทําการดงักล่าว
ปรากฏในรายงานประจาํปี ธนาคารขออภยัในความคลาดเคลื่อนและจะนําขอ้เสนอต่างๆ ไปปรบัปรงุ  

ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา ธนาคารสามารถดาํเนินธุรกจิทุกอยา่งทีธ่นาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ทาํได ้ทัง้น้ีธนาคาร
เหน็ว่าควรใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้ในเรื่องของเงนิลงทุนและการออม ขณะเดยีวกนักอ็ํานวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ใน
ดา้นเทคโนโลยหีรอืในรปูแบบเครอืขา่ยของพนัธมติร  

นายสทิธโิชค บุญวานิช ผู้ถอืหุ้น กล่าวชื่นชมคณะผูบ้รหิารของธนาคารที่สามารถบรหิารธนาคารแข่งขนักบั
ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ไดเ้ป็นอยา่งด ีและเชื่อมัน่ว่าคณะผูบ้รหิารจะบรหิารงานของธนาคารใหด้ยีิง่ขึน้หลงัจากนัน้ได้
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สอบถามว่า จากประสบการณ์ทํางานของคุณสุภคั อยากทราบว่ามแีผนกลยุทธท์างการตลาดใดบา้งทีส่ามารถนํามาปรบั
ใช้กบัธนาคาร เน่ืองจากธนาคารเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก ทําให้มลีูกค้าและผลติภณัฑ์ที่จํากดั ซึ่งอาจทําให้การ
บรหิารงานมคีวามยากลําบากและขอชื่นชมการปฏบิตังิานของพนักงานที่มคีวามละเอยีดรอบคอบ ถงึแมใ้นบางสาขาที่
พนกังานยงัไมส่ามารถชีแ้จงรายละเอยีดของผลติภณัฑใ์หก้บัลกูคา้ได ้จงึตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงเพิม่เตมิ สาํหรบัพนกังาน
ประจําสาขาที่มคีวามสามารถ หากธนาคารมผีลติภณัฑ์ที่น่าสนใจ พนักงานเหล่าน้ีจะสามารถทํากําไรให้กบัธนาคาร
ได้มากขึน้แน่นอน ทัง้น้ีได้เสนอความคดิเหน็ว่าต้องการให้ธนาคารมผีลติภณัฑ์เงนิฝากสําหรบัครอบครวัที่ให้ดอกเบี้ย
สงูขึน้ สาํหรบับตัรเครดติของธนาคารอยากใหเ้พิม่สทิธพิเิศษในเรื่องของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศซึ่งจะสรา้งความ
ประทบัใจใหก้บัลกูคา้ของธนาคารในระดบัภมูภิาคน้ีไดเ้ป็นอยา่งด ี

รองประธานฯ กล่าวว่า เน่ืองจากอยู่ในวาระผลการดําเนินงานของธนาคารคําแนะนําทัง้หมด ขอรบัไว้เพื่อ
พจิารณาปรบัปรุงใหด้ขีึน้ และขอขอบพระคุณทีไ่ดเ้สนอความคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปรบัปรุงพฒันาการใหบ้รกิาร
ของธนาคาร  

เมื่อไม่มผีูใ้ดสอบถาม รองประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า วาระที ่2 เป็นการรบัทราบรายงานผลการ
ดาํเนินกจิการของธนาคารในรอบปี 2558 เพือ่ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ ไมต่อ้งมกีารออกเสยีงลงคะแนน 

รองประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการดาํเนินกจิการของธนาคารในรอบปี 2558  

มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการดาํเนินกจิการของธนาคารในรอบปี 2558 

 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 

 รองประธานฯเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปีสิน้สดุ
วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ธนาคารไดจ้ดัสง่ไปยงัผูถ้อืหุน้ทุกท่านไดพ้จิารณาเป็นการล่วงหน้าพรอ้มหนงัสอืนดัประชุม
ใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้แลว้และขอใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูร้ายงานสรุปต่อทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้เพือ่พจิารณาเกีย่วกบังบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร แถลงต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่างบการเงนิทีเ่สนอต่อทีป่ระชุม
น้ี เป็นงบการเงนิที ่บรษิทั ไพรซ์วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั ผูส้อบบญัชขีองธนาคารไดต้รวจสอบและรบัรอง
เรยีบรอ้ยแลว้รายละเอยีดสรปุได ้ดงัน้ี 

ฐานะการเงนิของธนาคารและบรษิทัยอ่ย ณ 31 ธนัวาคม 2558 มสีนิทรพัยร์วมจาํนวน 304.6 พนัลา้นบาท
สนิเชื่อรวมดอกเบีย้คา้งรบัอยูท่ี ่ 199.1 พนัลา้นบาทและเงนิลงทุนสทุธจิํานวน 54.9 พนัลา้นบาทหน้ีสนิรวมมจีํานวน 
277.5 พนัลา้นบาท โดยมเีงนิฝาก 170.2 พนัลา้นบาทและเงนิกูย้มื 34.0 พนัลา้นบาท สว่นของผูถ้อืหุน้จาํนวน 27.1 
พนัลา้นบาทซึ่งเป็นทุนทีอ่อกและชําระแลว้จํานวน 12.4 พนัลา้นบาท ผลการดําเนินงานของธนาคารและบรษิทัย่อย
สาํหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558 มผีลกําไรสทุธ ิ 1,052 ลา้นบาท โดยมรีายไดจ้ากการดาํเนินงาน 12,234       
ลา้นบาท คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานหน้ีสญูและหน้ีสงสยัจะสญู จาํนวน 10,897 ลา้นบาท  

ขณะเดยีวกนัธนาคารไดนํ้าขอ้มลูทีก่รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารรายงานต่อทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้แสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 

รองประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคดิเหน็  
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นางวภิา สวุณิชย ์อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ในนามสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทยกล่าววา่จากรายงานประจาํปีหน้า 
49 เรื่องโครงสรา้งรายไดข้องธนาคารรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิในปี 2557 จํานวน 150.5 ลา้นบาทและ
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิในปี 2558 จาํนวน 73.3 ลา้นบาท พบวา่ไมส่มัพนัธก์บัค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ทีเ่ป็น
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ ถา้รายไดข้องธนาคารลดลงเหตุใดคา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ดงักลา่วจงึไมล่ดลงไปดว้ย 

รองประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูช้ีแ้จง 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่าตวัแปรที่มผีลกบัค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยก็คืออตัรา
ดอกเบี้ยในตลาดซึ่งยอดที่ปรากฏในรายงานประจําปีเป็นยอดรวม ณ สิน้ปี ไม่สามารถระบุไดว้่าระหว่างปีที่ผ่านมาช่วง
ใดบา้งทีอ่ตัราดอกเบีย้ในตลาดลดลงซึง่บางชว่งรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิอาจสงูขึน้กเ็ป็นได ้

นางวภิา สุวณิชย ์อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ในนามสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทยขอใหผู้บ้รหิารสายการเงนิอธบิาย
เพิม่เตมิในประเดน็ดงักลา่วเน่ืองจากรายการดงักลา่วไมส่มัพนัธก์นัอยา่งเหน็ไดช้ดัเจน 

รองประธานฯ กล่าวว่าเน่ืองจากประเด็นดงักล่าวมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะจึงขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติม
หลงัจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้วโดยจะให้นายเจสนั ลีออง ก๊อกยวิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายการเงนิ เป็นผู้
อธบิายรายละเอยีดดงักลา่ว 

นายวสนัต ์เงนิสขุไพบลูย ์ขอทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิประเดน็หน้ีสงสยัจะสญูทีต่ ัง้ขึน้จาํนวน 3,425 ลา้นบาท
หากเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนๆ มจีํานวนค่อนขา้งสูง เน่ืองจากธนาคารมจีํานวนลูกหน้ีเพิม่มากขึน้ธนาคารจงึได้มกีารตัง้
สาํรองเพิม่ขึน้แต่กม็รีายการหน้ีสงสยัจะสญูทีถ่กูตดัจาํหน่ายออกไปธนาคารไดจ้าํหน่ายไปในลกัษณะใดและจาํหน่ายใหก้บั
ใคร  

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ชีแ้จงว่า ธนาคารไดม้กีารขายสนิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได้
(NPLs) สว่นหน่ึงทีเ่ป็นสนิเชื่อรายยอ่ยทีม่หีลกัประกนัและสนิเชื่อรายยอ่ยทีไ่ม่มหีลกัประกนั ลูกคา้ธุรกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มและลกูคา้ธุรกจิขนาดใหญ่ ธนาคารขายสนิเชื่อทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายไดด้ว้ยวธิกีารประมลู ซึง่แบ่งออกเป็น 3 กอง 
ซึ่งสองในสามกองดงักล่าวเป็นบุคคลภายนอกทีใ่หค้วามสนใจประมูลไดไ้ป สว่นกองที่สามมผีูใ้หค้วามสนใจเขา้ร่วมการ
ประมลู 2 ราย ปรากฏวา่หน่ึงในผูท้ีใ่หค้วามสนใจคอืบรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์สาทร จาํกดั ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นบรษิทัในเครอืของ
ธนาคารแต่เป็นบรษิทัในเครอืของกลุ่มซไีอเอม็บไีดป้ระมลูไป ซึง่รายการดงักล่าวผ่านขัน้ตอนเรื่องรายการเกีย่วโยง ทัง้น้ี
ธนาคารไดร้บัเงนิจากการขาย NPL จาํนวน 2 พนักวา่ลา้นบาท เมื่อหกัค่าใชจ้่ายต่างๆ ออก ธนาคารจะขาดทุนประมาณ 
40 ลา้นบาท ซึง่ถอืวา่เป็นจาํนวนไมม่ากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัยอดทีเ่ป็นสนิเชื่อทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได ้(NPLs)  

ผูถ้อืหุน้สอบถามเพือ่ขอคาํชีแ้จงเพิม่เตมิดงัน้ี 

เรื่องหน้ีสงสยัจะสญูในปีทีผ่่านมาขอใหผู้บ้รหิารชีแ้จงประเดน็ดงักล่าวใหล้ะเอยีดมากขึน้ หากสงัเกตจากการตัง้
สาํรองหน้ีสญูและหน้ีสงสยัจะสูญในปีที่ผ่านมามจีํานวนเพิม่ขึน้หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญขาดทุนจากการดอ้ยค่าในปีที่
ผ่านมาธนาคารตัง้ไว ้3,425.2 ลา้นบาท หากเปรยีบเทยีบกบัปี 2557 ในสว่นงบการเงนิของธนาคารทีต่ ัง้ไวจ้าํนวน 1,702 
ลา้นบาท กบัการใหส้นิเชื่อแสดงในงบของการเงนิโดยเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหน้ีมดีอกเบีย้คา้งรบั 188.177 ลา้นบาท แต่ในปี 
2558 เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีมดีอกเบีย้คา้งรบั 197.2 ลา้นบาท จงึอยากทราบขอ้มลูรายละเอยีดการตัง้NPL ดงักล่าว
เพราะเหตุใดถงึตอ้งมกีารตัง้สงูกวา่เดมิเป็นจาํนวนมาก  
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ขอคาํชีแ้จงเพิม่เตมิจากรายงานประจาํปีหน้า 170 ขอ้ 10.4 เรื่องการจาํแนกสนิเชื่อในสว่นพจิารณาเงนิปนัผล
ใหก้บัผูถ้อืหุน้เรื่องค่าตอบแทนกรรมการทีม่จีํานวนเพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมามผีลกระทบต่อการพจิารณาการจ่ายเงนิปนัผล
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ดว้ยหรอืไมใ่นวาระถดัไป 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที่บรหิารชี้แจงว่า นอกเหนือจากฐานสนิเชื่อโดยรวมที่ธนาคารต้อง
พจิารณาตวัแปรทีส่าํคญัเกดิจากทางธนาคารแหง่ประเทศไทยมกีฎเกณฑบ์งัคบัใหธ้นาคารพจิารณาวา่หลกัประกนัมมีลูค่า
เท่าใดให้ทําการตัง้สํารองในส่วนที่ค้างจากหลกัประกนันัน้ และอกีหน่ึงตวัแปรที่สําคญัในการตัง้สํารองก็คอืสภาวะ
เศรษฐกจิในปจัจุบนัค่อนขา้งอ่อนแอแต่ละธนาคารพาณิชยจ์ะทําการตัง้สาํรองไวโ้ดยธนาคารไดป้ระเมนิการตัง้สาํรองโดย
อา้งองิจากปีทีผ่่านมาไดส้าํรองหน้ีเสยีอยู่ทีร่อ้ยละ 92-93 และเพื่อใหธ้นาคารมสีาํรองเพยีงพอธนาคารตอ้งเตรยีมการ
ต่างๆเพื่อลดความเสีย่งหากธนาคารสามารถปรบัปรุงรายการอะไรต่างๆได้ก็จะสามารถประหยดัสํารองที่ต้องตัง้ขึน้ใน
อนาคตได ้ 

ผูถ้อืหุน้กล่าววา่จากทีม่กีารตัง้สาํรองเพิม่มากขึน้แสดงใหเ้หน็วา่คณะกรรมการพจิารณาสนิเชื่อของธนาคารไมม่ี
ประสทิธภิาพเทา่ทีค่วร ธนาคารจะมกีารปรบัปรงุมาตรฐานการทาํงานของคณะกรรมการพจิารณาสนิเชื่อหรอืไม ่ 

รองประธานฯ กลา่ววา่ในฐานะทีเ่ป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบทีผ่่านมาไดม้กีารพจิารณาเรื่องดงักล่าวมา
โดยตลอดแต่เน่ืองจากลูกค้าบางรายเป็นลูกค้ารายเก่าประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจจึงทําให้หน้ีสูญมีจํานวนเพิม่ขึ้น
ธนาคารจงึต้องมกีารตัง้สาํรองอย่างระมดัระวงัมากขึน้และด้วยปจัจุบนัแนวโน้มความต้องการในภาคธุรกจิเพิม่มากขึน้
ธนาคารจึงได้มีวิธีการจดัการเรื่องการจดัเก็บหน้ีโดยเฉพาะลูกค้ารายย่อยอย่างใกล้ชิด ทัง้น้ีธนาคารจะขอรบัเรื่อง
คณะกรรมการพจิารณาสนิเชื่อไวพ้จิารณา 

สําหรบัเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ รองประธานฯชี้แจงว่าเน่ืองจากในอดตีดาโต๊ะ โรเบริ์ต แชบเด๊า เมง็ เป็น
พนักงานของกลุ่มซีไอเอ็มบีแต่ต่อมาได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของกลุ่มซีไอเอ็มบีจึงเป็นกรรมการที่ได้ร ับ
ค่าตอบแทนจากธนาคาร ดงันัน้ค่าใชจ้่ายในสว่นของกรรมการทีเ่พิม่ขึน้มาจากสว่นของดาโต๊ะ โรเบริต์ แชบเด๊า เมง็ เป็น
สว่นใหญ่อกีทัง้ธนาคารไดม้กีารตัง้คณะกรรมการกลุม่ยอ่ยเพิม่ขึน้จงึทาํใหม้คีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

ผูถ้อืหุน้กลา่ววา่การทีด่าโต๊ะ โรเบริต์ แชบเด๊า เมง็ ดาํรงตาํแหน่งอยูใ่นธนาคารไดร้บัการคดัเลอืกมาจากทางใด  

รองประธานฯ ชี้แจงว่าดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบเด๊า เม็งดํารงตําแหน่งอยู่ในธนาคารได้รบัการคดัเลือกมาจาก
คณะกรรมการธนาคารและการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้  

ผู้ถือหุ้นกล่าวว่าขอสอบถามเพิ่มเติมเรื่องงบการเงนิ งบกระแสเงนิสดในส่วนที่ขาดทุนจากการแปลงค่างบ
การเงนิเฉพาะการดาํเนินงานในต่างประเทศในสว่นน้ีมาจากผลการดาํเนินงานจากสาขาลาวหรอืไม ่ 

ผูถ้อืหุน้กล่าววา่ขอใหผู้ต้รวจสอบบญัชจีาํแนกรายละเอยีดเรื่องงบการเงนิในสว่นของหน้ีสญูและหน้ีสงสยัจะสญู
วา่หน้ีดงักลา่วขาดทุนจากการดอ้ยคา่เป็นจาํนวนเทา่ไหร ่ 

รองประธานฯ ชีแ้จงวา่การขาดทุนจากการดอ้ยคา่มจีาํนวนมากธนาคารจะจดัทาํรายละเอยีดดงักลา่วเพิม่เตมิ 

นายวสนัต ์เงนิสขุไพบลูย ์สอบถามเรื่องงบการเงนิจากรายงานประจาํปีหน้า 128 งบเฉพาะธนาคาร ณ วนัที ่31 
ธนัวาคมปี 2557  รายการสนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิมอียูจ่ํานวน 18,800 ลา้นบาทแต่ขอ้มลู ณ วนัที ่ 31 
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ธนัวาคม 2558 จาํนวนรายการสนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิเพิม่ขึน้มากเมื่อพจิารณาจากรายไดข้องปีทีผ่่านมา
พบวา่ไมส่มัพนัธก์นัจงึขอสอบถามเพิม่เตมิวา่ธนาคารมนีโยบายในบรหิารงานดา้นตราสารอนุพนัธท์างการเงนิอยา่งไร  

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ชีแ้จงว่าสิง่หน่ึงทีธ่นาคารเน้นในการขยายธุรกจิคอืการทํา
ธุรกรรมของสายบรหิารเงนิ ทัง้น้ี ขึน้อยูก่บัประสทิธภิาพของทมีงานและการเป็นสว่นหน่ึงของกลุ่มซไีอเอม็บซีึ่งรายการที่
เพิม่ขึน้มกัจะสอดคลอ้งกบัแผนธุรกจิของธนาคารที่มผีลติภณัฑอ์อกมาใหน้ักลงทุนสถาบนั นักลงทุนรายย่อย โดยหลาย
ผลติภณัฑข์องธนาคารไดร้บัรางวลัจากสถาบนัต่างๆ ในเรื่องของสว่นแบ่งทางการตลาดและเน่ืองจากการออกผลติภณัฑ์
อนุพนัธ์ทางการเงนินัน้มขี ัน้ตอนในการควบคุมกํากบัดูแล ทัง้ธนาคารแห่งประเทศไทยมกีฎเกณฑ์ทีเ่ขม้งวดทีต่อ้งไดร้บั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการธนาคาร โดยธนาคารมขี ัน้ตอนในการควบคุมและ
กําหนดขอบเขตความเสี่ยง ดงันัน้จงึขอชี้แจงให้ทราบว่าธนาคารมทีมีงานที่มคีวามสามารถจงึทําให้จํานวนสนิทรพัย ์  
ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิมจีาํนวนเพิม่ขึน้ดงักลา่ว 

 ผูถ้อืหุน้ขอให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บรหิารชี้แจงว่าในรอบปีที่ผ่านมาหรอืยอ้นหลงัไม่
เกนิ 3 ปีธนาคารไดร้บัรางวลัจากการจาํหน่ายผลติภณัฑต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิอะไรบา้งและธนาคารเองไดร้บักําไร
ขาดทุนจากผลติภณัฑด์งักลา่วมากน้อยเพยีงใด  

รองประธานฯ ขอใหน้ายสธุรี ์โลว้โสภณกุล รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายบรหิารเงนิ เป็นผูช้ีแ้จง 

นายสุธรี์ โล้วโสภณกุล รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบรหิารเงนิ ชี้แจงว่าปีที่ผ่านมาธนาคารได้รบัรางวลั
ประมาณ 13 รางวลัทัง้ในเรื่องของผลติภณัฑก์ารเงนิที่เป็นผลติภณัฑพ์ืน้ฐานเช่นการซื้อขาย FX ธรรมดาและทัง้
ผลติภณัฑ์ที่มคีวามซบัซ้อนเพิม่ขึน้ในลกัษณะการออกตราสารหน้ีที่มอีนุพนัธ์แฝง ทัง้น้ีธนาคารได้รบัการสนับสนุนจาก
ทางกลุ่มซไีอเอ็มบแีละนายอดศิร เสรมิชยัวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย ในการนําผลติภณัฑ์ไป
จาํหน่ายใหน้กัลงทุนทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา สาํหรบัดา้นการบรหิารความเสีย่งในรายงานประจาํปีถา้ดใูนงบการเงนิหน้า 128 
จะเหน็ไดว้า่มคีวามเสีย่งค่อนขา้งน้อยแต่จํานวนเพิม่ขึน้ตามปรมิาณการทาํธุรกรรมของธนาคาร ในปีทีผ่่านมาธนาคารได้
มกีารจาํหน่ายตราสารทางการเงนิทีม่อีนุพนัธแ์ฝงใหก้บัลกูคา้รายยอ่ยประมาณ 9,000 ลา้นบาทรวมทัง้ลกูคา้สถาบนัอกี
จาํนวน 9,000 – 10,000 ลา้นบาทขึน้อยูก่บัความตอ้งการของลกูคา้  

สาํหรบัคาํถามเรื่องรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ  ในฐานะทีเ่ป็นผูท้าํธุรกรรมโดยตรงเน่ืองจากเงนิฝาก
บางประเภทของลกูคา้เชน่เงนิฝากจากสถาบนัการเงนิประเภทบรษิทัหลกัทรพัยซ์ึง่มาใชบ้รกิารในเรื่องการฝากออมทรพัย์
จะถกูจดัอยูใ่นรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิดว้ย เมื่อมเีงนิฝากประเภทน้ีทีค่า้งไวใ้นงบการเงนิธนาคารจะไมเ่รยีก
เงนิฝากรายละเอยีดปรากฏตามรายงานประจําปีหน้า 191 จะพบว่าทางดา้นหน้ีสนิที่อยู่ที่บรษิทัหลกัทรพัยร์ายการ
ดงักล่าวธนาคารไม่ไดด้ําเนินการใด เป็นรายการทีธ่นาคารรบัฝากจากบรษิทัหลกัทรพัย ์แต่เน่ืองจากวธิกีารลงบญัชตีาม
มาตรฐานอาจจะทําใหเ้หมอืนธนาคารมธีุรกรรมทางการเงนิระหว่างธนาคารแต่ไม่ใช่รายการระหว่างธนาคารทัง้หมดจงึ
เป็นเหตุผลอย่างหน่ึง รวมทัง้ธุรกรรมบางอย่างที่ธนาคารทําธุรกรรมเน่ืองจากมโีอกาสทางการเงนิการบรหิารความเสีย่ง
สภาพคล่องหรือการที่ธนาคารมีเงินบาทเหลือในบางขณะธนาคารจะศึกษาว่ามีโอกาสใดบ้างที่จะสามารถสร้าง
ผลตอบแทนไดด้ทีี่สุดในขณะนัน้ๆ ซึ่งอาจจะไดด้อกเบีย้น้อยลงแต่กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเพิม่ขึน้โดยสายบรหิารเงนิ
ของธนาคารเป็นผูร้บัผดิชอบดแูลในการจดัสมดุลกาํไรความเสีย่ง ณ ขณะนัน้  

เมื่อไม่มผีูใ้ดสอบถามรองประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงในวาระที ่ 3 พจิารณา
อนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
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รองประธานฯ เรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิม่เตมิวา่วาระน้ีตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

รองประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนนมผีูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยจาํนวน 24,022,972,845 เสยีงคดิ
เป็นรอ้ยละ 99.9971 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไมเ่หน็ดว้ยจาํนวน 0 เสยีงคดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนงดออกเสยีงจาํนวน 676,809 เสยีงคดิเป็นรอ้ยละ 0.0028 ของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมม่สีทิธอิอกเสยีง ไมม่ ี

ขณะเดยีวกนัธนาคารไดนํ้าผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
อนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558 ทีผู่ส้อบบญัชไีด้
ตรวจสอบและรบัรองแลว้ 

 

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรประจาํปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล 

รองประธานฯ  ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูเ้สนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้  

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารแถลงต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

ผลการดาํเนินงานประจําปี 2558 ฐานะการเงนิเฉพาะธนาคารทีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ธนาคารมผีลกาํไรสทุธจิาํนวน 707,334,741 บาท  

คณะกรรมการมมีตเิหน็ชอบใหเ้สนอทีป่ระชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกําไรประจาํปี 2558 
เป็นสาํรองตามกฎหมาย 35,400,000 บาทและสว่นทีเ่หลอืใหโ้อนไปเป็นกําไรสทุธคิงเหลอืหลงัจากการจดัสรรยกไปงวด
หน้าจาํนวน 671,934,741 บาท 

ธนาคารมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 40 ของกําไรสทุธซิึง่ตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์อง
ธนาคารแห่งประเทศไทยทีเ่กี่ยวขอ้งประกอบกบัการพจิารณาในสว่นของเงนิกองทุนเพื่อการดําเนินธุรกจิในอนาคตของ
ธนาคาร   

คณะกรรมการมมีตเิหน็ชอบใหเ้สนอทีป่ระชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.0075 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของธนาคารรวมเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ประมาณ 185 
ลา้นบาท   

ธนาคารกาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปนัผลในวนัพฤหสับดทีี ่28 เมษายน 2559 (Record Date) และให้
ปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยใ์นวนัศุกรท์ี ่29 เมษายน 2559 และกาํหนดการจา่ยเงนิปนัผลในวนัพฤหสับดทีี ่19 พฤษภาคม 2559 
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ทัง้น้ีการจ่ายเงนิปนัผลในอตัราทีเ่สนอ คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่ามคีวามเหมาะสมโดยธนาคารจะยงัคง
มเีงนิกองทุนทีแ่ขง็แกรง่สามารถรองรบัการขยายตวัทางธุรกจิของธนาคารไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ขณะเดยีวกนัธนาคารไดนํ้าขอ้มลูทีก่รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารรายงานต่อทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้แสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 

รองประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคดิเหน็ 

ผูถ้อืหุน้กล่าววา่สาํหรบัวาระที ่ 4 เรื่องพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกําไรประจาํปี 2558 และการจ่ายเงนิปนัผล
ขอให้ธนาคารตรวจสอบรายละเอยีดในหนังสอืนัดเชญิประชุมใหญ่สามญัผู้ถอืหุ้นในส่วนของปีเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิ  
ปนัผลประจาํปีใหถ้กูตอ้ง 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กลา่ววา่จะนําขอ้เสนอแนะดงักลา่วไปปรบัปรงุในปีถดัไป 

ผู้ถอืหุ้น กล่าวว่าเน่ืองจากปีที่ผ่านมามกีารเพิม่ทุนเพื่อการขยายงานซึ่งการเพิม่ทุนดงักล่าวทําให้จํานวนหุ้น
เพิม่ขึน้ ทุนเพิม่ขึน้ แต่กําไรสทุธลิดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2558 โดยไดพ้ดูถงึในวาระที ่3 ไปแลว้นัน้ ธนาคารเสนอใหจ้่ายเงนิ
ปนัผลเท่ากบัปีทีผ่่านมา คอืจาํนวนไม่ถงึ 1 สตางค ์ทางธนาคารกล่าววา่จะจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกคนอย่างเท่า
เทยีมกนั  ในกรณีผูถ้อืหุน้รายยอ่ยจาํนวนเพยีง 1 หุน้ทางธนาคารจะทาํการจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวเป็นจาํนวน 0.01 บาท
หรอืจ่ายเงนิปนัผลจาํนวน 0.0075 บาท เน่ืองจากธนาคารไมส่ามารถจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้เพยีง 1 หุน้ได ้ซึง่หาก
ธนาคารจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้เพยีง 1 หุน้เป็นจาํนวน 0.01 บาท จะทําใหผู้ถ้อืหุน้จาํนวนดงักล่าวทีธ่นาคารไม่
สามารถจา่ยเงนิปนัผลจาํนวน 0.0075 บาท ได ้ไดร้บัสทิธปิระโยชน์มากกวา่ผูถ้อืหุน้อื่นๆ  

นายวสนัต์ เงนิสุขไพบูลย ์กล่าวว่าขอใหธ้นาคารพจิารณาการจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้เน่ืองจากตนมองว่า
การจา่ยเงนิปนัผลจาํนวน 0.0075 บาท ไมส่ามารถจา่ยเป็นตวัเงนิไดจ้รงิๆ และขอเสนอใหป้รบัเปลีย่นขอ้ความในนโยบาย
จ่ายปนัผลเน่ืองจากโดยทัว่ไปนิยมใชค้าํวา่ “ไมต่ํ่ากวา่”  แต่ของธนาคารใชค้าํวา่ “ไมเ่กนิอตัรา”  ซึง่ตนมองวา่ยงัลา้หลงั
กวา่บรษิทัอื่นๆ  

นายสถาพร ผงันิรนัดร์ กล่าวว่าตนเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารพาณิชย์อื่นๆ ที่มกีารบรหิารที่ได้กําไรมากกว่า
ธนาคาร แต่ตนยงัไม่เคยไดร้บัเงนิปนัผลจากธนาคารพาณิชยด์งักล่าว ในฐานะทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ของธนาคาร การทีธ่นาคาร
เพิม่ทุนทําใหมู้ลค่าหุน้มจีํานวนมากกว่าเดมิและถ้าเปรยีบเทยีบกําไรของธนาคารกบัปีทีผ่่านมาพบว่าลดลงจากเดมิแต่
ธนาคารยงัจา่ยเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้เป็นจาํนวนเทา่เดมิ  

ผูถ้อืหุน้สอบถามวา่จากการจ่ายเงนิปนัผลจาํนวน 0.0075 บาท ดงักล่าวธนาคารโอนเงนิเขา้บญัชขีองผูถ้อืหุน้
เป็นจาํนวนเงนิเท่าใด เป็นจาํนวน 0.0075 บาท หลงัจากหกัภาษหีรอืโอนเงนิปนัผลเป็นจํานวน 0.01 บาท เน่ืองจาก
ปจัจุบนัหน่วยเงนิขัน้ตํ่าคอื 1 สตางค ์

ผูถ้อืหุน้สอบถามวา่ธนาคารสามารถจา่ยเงนิปนัผลดงักลา่วใหก้บัผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมไดจ้รงิหรอืไม ่  

ผูถ้อืหุน้ขอยกตวัอย่างผูถ้อืหุน้จาํนวน 100 หุน้กบัผูถ้อืหุน้จํานวน 1 หุน้การจ่ายเงนิเขา้บญัชสีามารถทําได้
ต่างกนั กล่าวคอืผูถ้อืหุน้จาํนวน 100 หุน้สามารถโอนเงนิหลงัจากหกัภาษเีขา้บญัชไีดแ้ต่สาํหรบัผูถ้อืหุน้จาํนวน 1 หุน้   
ในสว่นทีไ่ดร้บัเงนิปนัผล 0.0075 บาท หลงัจากทีห่กัภาษแีลว้การโอนเงนิเขา้บญัชดีงักล่าวสามารถทาํไดห้รอืไมห่รอืตอ้ง
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ปดัเศษเป็น 0.01 บาท ซึ่งตนมองวา่อาจเกดิปญัหาในเรื่องของความไม่เท่าเทยีมกนัระหว่างผูถ้อืหุน้ดงักล่าวทัง้ในสว่น
ของกรมสรรพากรสามารถหกัภาษดีว้ยหรอืไมแ่ละธนาคารจะนําสง่ภาษอียา่งไร  

รองประธานฯ แจง้ในที่ประชุมว่าธนาคารไดท้ําการตรวจสอบแลว้สามารถดําเนินการจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวได้
และสามารถหกันําสง่ภาษไีดต้ามปกต ิ

นายฐาภพ คลีส่วุรรณ  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ชีแ้จงวา่ธนาคารจะโอนจ่าย
ยอดเงนิปนัผลตามทีแ่จง้ไว ้แต่เน่ืองจากเมื่อทาํการ Update สมุดบญัชรีายการในสมุดบญัชจีะแสดงยอดเงนิเป็น 0.01 
บาท เน่ืองจากไมส่ามารถแสดงยอดทีเ่ป็นทศนิยมสีต่าํแหน่งได ้ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กล่าวว่าธนาคารจะทําการจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ใน
อตัรา 0.0075 บาท ตามทีท่ีป่ระชุมอนุมตั ิ

ผู้ถือหุ้นกล่าวว่าขอเสนอความเห็นเพื่อเป็นแนวทางสําหรบัปีต่อๆไปถ้าหากมปีญัหาเรื่องการจ่ายเงนิปนัผล     
วา่สามารถทาํไดข้อใหธ้นาคารพจิารณาการจา่ยปนัผลในรปูแบบอื่นๆ เช่น หุน้หรอืกองทุนโดยแบ่งตามอตัราสว่นตามการ
ถอืหุน้  

ผูถ้อืหุน้ขอเสนอใหเ้พิม่เงนิปนัผลเป็นจาํนวนหุน้ละ 1 สตางคเ์พือ่แกไ้ขปญัหาดงักลา่ว  

ผูถ้อืหุน้ขอสอบถามวา่เมื่อยอดเงนิปนัผลถูกโอนเขา้บญัชแีลว้ตวัเลขทีแ่สดง 0.01 บาท ธนาคารเจา้ของบญัช ี  
ปดัเศษใหเ้องและตกเป็นภาระของธนาคารเจา้ของบญัชดีงักล่าวหรอืไมแ่ละตนเหน็ดว้ยกบัผูถ้อืหุน้บางท่านทีเ่สนอใหจ้่าย
ปนัผลเป็นหุน้หรอื Warrant แทน อยา่งทีบ่างธนาคารพาณิชยอ์ื่นไดเ้คยทาํ  

รองประธานฯ กล่าวว่าสําหรบัเรื่องการจ่ายปนัผลเป็นหุ้นหรอืกองทุนทางธนาคารจะรบัไว้พจิารณาสําหรบัปี
ต่อๆไปสาํหรบัปีน้ีธนาคารจะจา่ยเงนิปนัผลจาํนวน 0.0075 บาทต่อหุน้  

เมือ่ไมม่ผีูใ้ดสอบถามรองประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีง 

รองประธานฯ เรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิม่เตมิว่าวาระน้ีต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ 
ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนมผีูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย จํานวน 24,021,467,143 เสยีง      
คดิเป็นรอ้ยละ 99.9891 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 2,263,737 เสยีง คดิเป็น
รอ้ยละ 0.0094 ของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน งดออกเสยีง จาํนวน 337,194 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
0.0014 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมม่สีทิธอิอกเสยีง ไมม่ ี

ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 

มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
อนุมตักิารจดัสรรกาํไรประจาํปี 2558 และการจา่ยเงนิปนัผล 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 

รองประธานฯ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุน้ว่าคณะกรรมการธนาคารมนีโยบายและหลกัเกณฑ์ในการกําหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนสรรหาและการ
กํากับดูแลกิจการในอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรบัผิดชอบรวมทัง้สอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นระดบัเดยีวกนั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแล
กจิการทีด่ ีคณะกรรมการเหน็ควรนําเสนอทีป่ระชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ประจาํปี 2559 โดยคา่ตอบแทนกรรมการจะมกีารแบง่จา่ยเป็น 2 สว่นกลา่วคอื (1) คา่เบีย้ประชุมรายเดอืนและ (2) คา่เบีย้
ประชุมจากการเขา้รว่มประชุมรายครัง้ ทัง้น้ียอดรวมของอตัราค่าตอบแทนกรรมการยงัคงเดมิไมเ่ปลีย่นแปลงรายละเอยีด
ดงัน้ี  

5.1. คา่เบีย้ประชุมและคา่รบัรองคณะกรรมการ   

ค่าตอบแทนกรรมการ 
(ตาํแหน่ง) 

ปี 2559 
ค่าเบีย้ประชมุ 

(รายเดือน) 
ค่าเบีย้ประชมุ 

(รายครัง้) 
1.  คา่เบีย้ประชุม   

● ประธานกรรมการ 71,500 บาทต่อคน 58,500 บาทต่อคน 

● รองประธานกรรมการ 48,400 บาทต่อคน 39,600 บาทต่อคน 

● กรรมการ 24,000 บาทต่อคน 20,000 บาทต่อคน 

2. คา่รบัรอง   

● ประธานกรรมการ 70,000 บาทต่อคน - 

ทัง้น้ี กรรมการจะเป็นผูเ้สยีภาษเีงนิไดท้ีเ่กดิขึน้ 

5.2. คา่ตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย  

กรรมการที่ได้รบัแต่งตัง้จากคณะกรรมการให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆของธนาคารได้รบั
ค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมรายเดอืนและค่าเบี้ยประชุมจากการเขา้ร่วมประชุมรายครัง้ ทัง้น้ี ยอดรวมของอตัรา
คา่ตอบแทนกรรมการยงัคงเดมิไมเ่ปลีย่นแปลง ดงัน้ี 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
(ตาํแหน่ง) 

ปี 2559 
ค่าเบีย้ประชมุ 

(รายเดือน) 
ค่าเบีย้ประชมุ 

(รายครัง้) 
1.  คณะกรรมการตรวจสอบ   

● ประธาน 39,600 บาทต่อคน 32,400 บาทต่อคน 

● กรรมการ 22,000 บาทต่อคน 18,000 บาทต่อคน 

2.  คณะกรรมการชุดยอ่ยอื่นๆ   

● ประธาน 28,600 บาทต่อคน 23,400 บาทต่อคน 

● กรรมการ 22,000 บาทต่อคน 18,000 บาทต่อคน 
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นอกจากน้ีคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ โดยสว่นใหญ่มกีรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็น
ประธานหรอืกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนัน้ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที่บรหิารแจง้ว่าไม่ขอรบั
คา่ตอบแทนแต่อยา่งใด  

ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการชุดย่อยรวมทัง้ค่าตอบแทนทีจ่่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบในรายงานประจําปี 
2558 ของธนาคารตามทีไ่ดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกทา่นลว่งหน้าพรอ้มหนงัสอืนดัประชุมแลว้ 

ขณะเดยีวกนัธนาคารไดนํ้าขอ้มลูเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 

รองประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคดิเหน็  

ผูถ้อืหุน้กล่าวว่าไดนํ้าหนังสอืนัดประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ของธนาคารพาณิชยอ์ื่นมาเพื่อเปรยีบเทยีบกบัของ
ธนาคาร ค่าตอบแทนกรรมการทีธ่นาคารเสนอแยกเป็นค่าเบีย้ประชุมรายเดอืนกบัค่าเบีย้ประชุมรายครัง้ในปี 2558 ใน
สว่นของประธานกรรมการ จํานวน 130,000 บาทต่อคน ธนาคารไมไ่ดร้ะบุว่าเป็นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ต่อปีซึ่งตนเขา้ใจว่า
ธนาคารไดจ้่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายปีไปแลว้ในปี 2558 เป็นจาํนวน 130,000 บาท จงึขอสอบถามวา่ค่าเบีย้
ประชุมรายเดอืนจาํนวน 71,500 บาทและคา่เบีย้ประชุมรายครัง้จาํนวน 58,500 บาท การประชุมทีเ่กดิขึน้จรงิกีค่ร ัง้  

รองประธานฯ ชีแ้จงวา่ตามปกตปิระมาณ 12 ครัง้ต่อปี โดยคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วเป็นคา่ใชจ้า่ยต่อคนต่อเดอืน  

ผู้ถือหุ้นกล่าวว่าหากเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยของธนาคารกบัธนาคารพาณิชย์อื่นพบว่า
ค่าตอบแทนของธนาคารค่อนข้างสูงยกตวัอย่างเช่นธนาคารไทยพาณิชย์ ค่าตอบแทนคณะกรรมชุดย่อย ประธาน
กรรมการจะไดร้บัค่าเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เฉพาะทีม่าประชุมจํานวน 15,000 บาทต่อครัง้ กรรมการจะไดร้บัค่าเบี้ย
ประชุม 10,000 บาทต่อครัง้ต่อคน แต่ของธนาคารคณะกรรมการชุดยอ่ยอื่นๆ ประธานไดร้บัค่าเบีย้ประชุม 28,600 บาท
ต่อครัง้ กรรมการไดร้บัคา่เบีย้ประชุม 23,400 บาทต่อคนต่อครัง้  

รองประธานฯ ขอใหน้างวาทนันท์ พเีทอรส์คิ ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนสรรหาและการกํากบั
ดแูลกจิการ เป็นผูช้ีแ้จง 

นางวาทนันท ์พเีทอรส์คิ ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนสรรหาและการกํากบัดูแลกจิการ ชี้แจงว่า
เรื่องค่าเบี้ยประชุมและค่ารบัรองกรรมการในส่วนของธนาคารไม่ได้ทําการปรบัขึน้มาเป็นเวลาสบิกว่าปีแล้วทัง้ในส่วน
ค่าตอบแทนกรรมการของธนาคารไทยพาณิชย์ ค่อนขา้งแน่ใจว่ากรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ได้รบัค่าตอบแทนโดย
เฉลีย่สงูกวา่ของธนาคารค่อนขา้งมาก และหากดคู่าตอบแทนกรรมการของธนาคารจะพบวา่ค่าตอบแทนทีก่รรมการไดร้บั 
อยู่ในขัน้ตํ่ามากหากเปรยีบเทยีบกบัธนาคารพาณิชยอ์ื่นๆ โดยค่าตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ในช่วงระหว่างปี 2557 – 2558 
เน่ืองจากคุณจกัรมณฑ ์ผาสุกวนิช ไดล้าออกจากการดํารงตําแหน่งประธานกรรมการธนาคาร แลว้ดาโต๊ะ โรเบริต์ แชบ
เด๊า เมง้ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการแทน และช่วงเวลาดงักล่าวดาโต๊ะ โรเบริต์ แชบเด๊า เมง็ไดล้าออกจากการเป็น
พนกังานกลุม่ซไีอเอม็บธีนาคารจงึเหน็วา่สมควรจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วใหก้บัดาโต๊ะโรเบริต์ แชบเด๊า เมง็ 

ผูถ้อืหุน้ขอสอบถามวา่เหตุใดนางวาทนนัท ์พเีทอรส์คิ จงึมาประชุมเพยีง 8 ครัง้จากการจดัการประชุมทัง้สิน้ 12 
ครัง้และเหตุใดคุณวาทนนัท ์พเีทอรส์คิ จงึลาออกจากการเป็นกรรมการคณะกรรมการ Board Risk Committee  
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นางวาทนันท ์พเีทอรส์คิ ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนสรรหาและการกํากบัดูแลกจิการ ชี้แจงว่า
เน่ืองจากปจัจุบนัตนอาศยัอยู่ที่ประเทศสงิคโปร์ ซึ่งบางครัง้ตนไม่สามารถเดนิทางมาประชุมได้ แต่ทัง้น้ีตนก็ได้แสดง
ความเห็นทัง้ก่อนและหลงัการประชุมและเพื่อไม่ให้กระทบต่อการดําเนินงานของธนาคารจึงได้ลาออกจากการเป็น
กรรมการคณะกรรมการ Board Risk Committee  

ผูถ้อืหุน้สอบถามว่าหากไม่สามารถเดนิทางมาประชุมไดส้ามารถประชุมผ่านระบบ Video Conference ได้
หรอืไม ่

นางวาทนันท์ พเีทอรส์คิ ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนสรรหาและการกํากบัดูแลกจิการชี้แจงว่า
เน่ืองจากปจัจุบนักฎหมายไมร่บัรองวา่การประชุมผา่นระบบ Video Conference เป็นองคป์ระชุมจงึไมส่ามารถทาํได ้ 

ผูถ้อืหุน้ขอใหช้ี้แจงในส่วนที่เป็นหมายเหตุคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่มกีรรมการผูจ้ดัการใหญ่
และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นประธาน/กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยนัน้ แต่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารแจง้วา่ไมข่อรบัค่าตอบแทนแต่อยา่งใด ทัง้น้ีกรรมการจะเป็นผูเ้สยีภาษเีงนิไดท้ีเ่กดิขึน้และใครบา้งทีต่อ้ง
เสยีภาษเีงนิไดด้งักลา่ว  

รองประธานฯ ชีแ้จงวา่ประธานและกรรมการทีร่บัคา่ตอบแทนดงักลา่วทุกคนจะเป็นผูเ้สยีภาษ ี

เมือ่ไมม่ผีูใ้ดสอบถามรองประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีง 

รองประธานฯ เรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิม่เตมิวา่วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
(สองในสาม) ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มผีูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย จํานวน 24,020,682,025 เสยีง    
คดิเป็นรอ้ยละ 99.9859 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ไม่เหน็ดว้ย จํานวน 3,011,635 เสยีง   
คดิเป็นรอ้ยละ 0.0125 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน งดออกเสยีง จาํนวน 374,531 เสยีง คดิ
เป็นรอ้ยละ 0.0015 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ไมม่สีทิธอิอกเสยีง ไมม่ ี

ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่ 2 ใน 3 (สองในสาม) ของจาํนวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน อนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีสาํหรบัปี 2559 และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 

รองประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั ซึ่งกําหนดให้ที่ประชุม
ใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าสอบบญัชขีองธนาคารทุกปี และผูถ้อืหุน้สามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
รายเดมิใหท้ําหน้าทีต่่อไปอกีกไ็ด ้ทัง้น้ี โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมกีระบวนการคดัเลอืกผูส้อบบญัชี
สาํหรบัรอบปี 2559 และเสนอคณะกรรมการธนาคารพจิารณานําเสนอทีป่ระชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้สาํนกั
งานสอบบญัชบีรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองธนาคารประจําปี 2559 โดย
กําหนดให้ผู้สอบบญัชคีนใดคนหน่ึงดงัรายชื่อต่อไปน้ี มอีํานาจทํา ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบญัชขีอง
ธนาคาร 
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1. นางอโนทยั ลกีจิวฒันะ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 3442 

2. นางอุณากร   พฤฒธิาดา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 3257 

3. นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 4298 

คณะกรรมการธนาคารเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีและ
ค่าตอบแทนอื่น เป็นจํานวนเงนิ 9,250,000 บาท โดยมรีายละเอยีดค่าสอบบญัชตีามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืนัดประชุมใหญ่
สามญัผูถ้อืหุน้ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกทา่นลว่งหน้าแลว้ 

นอกจากน้ี บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั ยงัเป็นผูส้อบบญัชขีองธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย 
สาขาเวยีงจนัทน์ และบรษิทัยอ่ยของธนาคาร จาํนวน 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 

1. บรษิทั เซน็เตอร ์ออโต ้ลสี จาํกดั 
2. บรษิทั ซที ีคอลล ์จาํกดั 
3. บรษิทั เวลิดล์สี จาํกดั  

ทัง้น้ี ค่าสอบบญัชแีละค่าตอบแทนอื่นของกลุ่มธนาคารสาํหรบัปี 2559 รวมเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 11,150,000 
บาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัค่าสอบบญัชแีละค่าตอบแทนอื่นปี 2558 จาํนวน 10,920,000 บาท สาํหรบั
คา่ตอบแทนอื่น (Non-audit Fee) ในรอบปีบญัชทีีผ่่านมา กลุ่มธนาคารไมไ่ดร้บับรกิารอื่นจากสาํนกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบ
บญัชสีงักดั และไมไ่ดร้บับรกิารอื่นจากบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัช ี

ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าขอ้มลูเสนอต่อทีป่ระชุมฯ แสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 

รองประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคดิเหน็  

นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ ผูถ้อืหุน้ มคีวามเหน็วา่ไมค่วรใชผู้ต้รวจสอบบญัชรีายเดมิ และไมค่วรเพิม่ค่าสอบบญัชี
และคา่ตอบแทนอื่น เน่ืองจากหากธนาคารมกีรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบทีเ่ขม้งวด จะทาํใหธ้นาคารมกีารควบคุมที่
ด ีสง่ผลใหไ้มเ่ป็นภาระคา่ใชจ้า่ยคา่สอบบญัช ี 

รองประธานฯ ชี้แจงว่า ธนาคารไดเ้จรจาต่อรองกบับรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั แลว้ 
จากขอ้เสนอของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั จากจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 11,900,000 บาท ลดลงเหลอื  
11,150,000 บาท โดยทางบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั ไดเ้สนอขอเพิม่ค่าสอบบญัช ีรอ้ยละ 9 แต่
ทางธนาคารสามารถเจรจาต่อรองลดลงเหลอืรอ้ยละ 2.1 สาเหตุที่ค่าสอบบญัชแีละค่าตอบแทนอื่นเพิม่ขึน้เน่ืองจากมี
กฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และกฏเกณฑ์จากธนาคารต่างประเทศเพิม่มากขึ้น จงึทําให้ปรมิาณงานและ
ชัว่โมงการทาํงานเพิม่ขึน้ดว้ย 

เมือ่ไมม่ผีูใ้ดสอบถาม รองประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีง 

รองประธานฯ เรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิม่เตมิวา่ วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

รองประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนน มผีูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย จาํนวน 24,022,678,677 เสยีง คดิ
เป็นรอ้ยละ 99.9942 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 748,434 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
0.0031 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน งดออกเสยีง จาํนวน 641,080 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0026 ของ
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมม่สีทิธอิอกเสยีง ไมม่ ี

ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 
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มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
อนุมตัแิต่งตัง้ นางอโนทยั ลกีจิวฒันะ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3442 และ/หรอื นางอุณากร พฤฒธิาดา ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาต เลขที ่3257 และ/หรอื นายไพบลู ตนักูล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4298 ในนามบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ู
เปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองกลุ่มธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ประจําปี 2559 โดยกําหนดค่าสอบบญัชขีอง
ธนาคารและคา่ตอบแทนอื่น เป็นจาํนวนเงนิ 9,250,000 บาท และรบัทราบคา่สอบบญัชขีองธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย สาขา
เวยีงจนัทน์ และบรษิทัย่อยของธนาคารเป็นจาํนวนเงนิ 1,900,000 บาท รวมจาํนวนเงนิค่าสอบบญัชแีละค่าตอบแทนอื่น
ของกลุม่ธนาคารปี 2559 เป็นจาํนวนเงนิ 11,150,000 บาท  

 

วาระท่ี 7 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ  

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูเ้สนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บรหิารแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทั
มหาชนจาํกดัและขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 18 กําหนดใหใ้นการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ กรรมการจาํนวนหน่ึง
ในสามของจํานวนกรรมการที่จะพงึมอีอกจากตําแหน่ง และในปีต่อๆ ไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในตําแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผู้
ออกจากตาํแหน่ง และกรรมการซึง่พน้จากตาํแหน่งนัน้อาจไดร้บัเลอืกเขา้รบัตาํแหน่งอกีกไ็ด ้ ซึง่ในการประชุมใหญ่สามญั
ผูถ้อืหุน้ครัง้น้ี มกีรรมการทีต่อ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 คน ไดแ้ก ่

1. นายสคุนธ ์กาญจนหตัถกจิ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายจติรพงษ์ กวา้งสขุสถติย ์ กรรมการ 

3. นางสาวเซรน่ีา ตนั เหม ่เชวน็ กรรมการ 

ทัง้น้ี ธนาคารเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มเพื่อเขา้รบั
การเลอืกตัง้เป็นกรรมการ โดยกําหนดหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนไวบ้นเวบ็ไซตข์องธนาคาร ทัง้น้ี ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ราย
ใดเสนอชื่อบุคคลเขา้มายงัธนาคาร   

คณะกรรมการธนาคาร (ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี) พจิารณาแลว้เหน็ควรใหนํ้าเสนอทีป่ระชุมใหญ่
สามญัผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการทีต่อ้งออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระ
หน่ึง เน่ืองจากเหน็ว่ากรรมการทัง้ 3 คน เป็นบุคคลที่มคีุณสมบตัเิหมาะสมกบัการเป็นกรรมการ รวมทัง้ไม่มลีกัษณะ
ตอ้งหา้มตามขอ้กําหนดของหน่วยงานทีก่ํากบัดูแลและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยกรรมการทัง้ 3 คน ไดร้บัความเหน็ชอบ
จากธนาคารแห่งประเทศไทยแลว้ ซึ่งประวตัโิดยย่อของกรรมการทัง้ 3 คน ธนาคารไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้าพรอ้ม
หนงัสอืนดัประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้แลว้  

ขณะเดยีวกนัธนาคารไดนํ้ารายนามและภาพถ่ายของกรรมการทีจ่ะรบัเลอืกตัง้ทัง้ 3 คน แสดงบนจอภาพใน
หอ้งประชุมดว้ย  

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ 
และแสดงความคดิเหน็  

เมื่อไม่มผีูใ้ดสอบถาม กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ขอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา
เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ โดยลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เรยีนให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิม่เติมว่า วาระน้ีต้องผ่านมติ
อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  
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กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ทาํหน้าทีป่ระกาศผลคะแนน โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีติ
ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

 

1. นายสคุนธ ์กาญจนหตัถกจิ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

เหน็ดว้ย 24,020,741,762 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9861 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ดว้ย 2,608,536 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0108 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 717,893 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0029 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

2.  นายจติรพงษ์ กวา้งสขุสถติย ์ กรรมการ 

เหน็ดว้ย 24,020,680,359 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9858 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ดว้ย 2,608,436 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0108 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน  

งดออกเสยีง 779,396 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0032 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

3. นางสาวเซรน่ีา ตนั เหม ่เชวน็ กรรมการ 

เหน็ดว้ย 24,020,680,359 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9858 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ดว้ย 2,608,436 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0108 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 779,396 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0032 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

ขณะเดยีวกนัธนาคารไดนํ้าผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 

 

มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
อนุมตัเิลอืกตัง้ (1) นายสคุนธ ์กาญจนหตัถกจิ (2) นายจติรพงษ์ กวา้งสขุสถติย ์และ (3) นางสาวเซรน่ีา ตนั เหม ่เชวน็ 
กรรมการทีค่รบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอกีวาระหน่ึง      

  

วาระท่ี 8 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ 

ประธานฯขอใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูเ้สนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าเพื่อให้การทํางานของ
คณะกรรมการมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดูแลกจิการ ได้เสนอให้
คณะกรรมการพจิารณานําเสนอที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ถอืหุ้นอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการธนาคารเพิม่ 2 คน เป็นจํานวน
กรรมการรวม 10 คน ซึง่เป็นไปตามขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 14 ทีก่ําหนดใหค้ณะกรรมการของธนาคารมจีาํนวนไมน้่อย
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กวา่ 5 คน และไมเ่กนิกวา่ 12 คน โดยผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ จํานวน 2 คน ไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ธนาคารแหง่ประเทศไทยแลว้ ดงัน้ี  

(1) นายจกัรมณฑ ์ ผาสกุวนิช  เป็น กรรมการ  

(2) นายประเวช  องอาจสทิธกุิล เป็น กรรมการ 

สาํหรบัการแต่งตัง้กรรมการแทน นางสาวโสภาวด ีเลศิมนัสชยั ที่ลาออก และยงัมวีาระคงเหลอือยู่ 1 ปี นัน้ 
เน่ืองจากทางคณะกรรมการยงัไม่สามารถสรรหาผู้ที่มคีุณสมบตัิที่เหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการแทนได้ และจะ
ดาํเนินการสรรหาภายหลงัการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ ปี 2559 ดงันัน้ คณะกรรมการจงึขอรกัษาทีน่ัง่กรรมการ
ผูท้ี่จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการแทนนางสาวโสภาวด ีเลศิมนัสชยั ไวก้่อนเพื่อสรรหาผูท้ี่มคีุณสมบตัเิหมาะสมมาดํารง
ตาํแหน่งกรรมการแทนต่อไป 

ขณะเดยีวกนัธนาคารไดนํ้ารายนามและภาพถ่ายของกรรมการทีจ่ะรบัเลอืกตัง้ทัง้ 2 คน แสดงบนจอภาพใน
หอ้งประชุมดว้ย  

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ 
และแสดงความคดิเหน็  

ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ จากประสบการณ์ทาํงานยอ้นหลงัของนายประเวช องอาจสทิธกุิล ไดด้าํรงตําแหน่งผูช้่วย
เลขาธกิารฯ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ปจัจุบนัยงัดาํรงตาํแหน่งดงักลา่วอยูห่รอืไม ่ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ชีแ้จงวา่นายประเวช องอาจสทิธกุิล เพิง่พน้จากตําแหน่ง
ผูช้ว่ยเลขาธกิารฯ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

เมื่อไม่มผีูใ้ดสอบถาม กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ขอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา
เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ โดยลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เรยีนให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิม่เติมว่า วาระน้ีต้องผ่านมติ
อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ทาํหน้าทีป่ระกาศผลคะแนน โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีติ
ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

1. นายจกัรมณฑ ์ผาสกุวนิช กรรมการ 

เหน็ดว้ย 24,020,680,259 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9858 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ดว้ย 2,608,536 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0108 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 779,396 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0032 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

2.  นายประเวช องอาจสทิธกุิล กรรมการ 

เหน็ดว้ย 24,020,946,908 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9870 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่หน็ดว้ย 2,341,887 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0097 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน  
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งดออกเสยีง 779,396 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0032 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 

 

มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
อนุมตัแิต่งตัง้ (1) นายจกัรมณฑ ์ผาสุกวนิช และ (2) นายประเวช องอาจสทิธกุิล ใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการใหม่ของ
ธนาคาร 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัยกเลิกการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) ท่ียงั
มิได้ออกจาํหน่ายตามท่ีได้รบัอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 21 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 
2558 

รองประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูเ้สนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร นําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้วา่ตามทีท่ีป่ระชุมใหญ่สามญั
ผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่21 เมือ่วนัที ่10 เมษายน 2558 อนุมตัใิหธ้นาคารเพิม่ทุนจดทะเบยีน โดยการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบ
มอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวน 6,325,463,407 หุน้ ภายหลงัจากการอนุมตัดิงักล่าว ธนาคารจาํหน่ายหุน้
สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) ได ้จาํนวน 3,689,853,654 หุน้  คงเหลอืหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบ
มอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) ทีย่งัมไิดอ้อกจาํหน่าย จาํนวน 2,635,609,753 หุน้  

ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าขอ้มลูนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย  

รองประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคดิเหน็ 

 

ผู้ถอืหุ้น ตัง้ขอ้สงัเกตจากการเพิม่ทุนครัง้ที่ผ่านมา เน่ืองจากเป็นบุคคลหน่ึงที่ได้เพิม่ทุนสําเรจ็แต่มผีู้ถอืหุ้น
จาํนวนมากทีม่อบฉนัทะใหไ้ปทําการเพิม่ทุนและไม่สามารถเพิม่ทุนได ้เน่ืองจากหนงัสอืมอบฉนัทะไมไ่ดต้ดิอากรแสตมป์ 
เป็นเหตุใหม้กีารยกเลกิการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนในวาระน้ี จงึเสนอใหธ้นาคารทําการปรบัปรุงระบบการเพิม่ทุน เพื่อ
อาํนวยความสะดวกและเพิม่โอกาสใหก้บัผูถ้อืหุน้มากขึน้ 

 

รองประธานฯ กลา่ววา่ ธนาคารจะนําคาํแนะนําดงักลา่วไปพจิารณาปรบัปรงุต่อไป 

 

นายเกรยีงยศ นาถพสิฐิ ผู้ถอืหุ้น กล่าวว่า ขอรบัทราบคําอธบิายในการยกเลกิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน
ดงักลา่ว 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที่บรหิารชี้แจงว่า จากการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุ้นปีที่ผ่านมา 
คณะกรรมการธนาคารไดเ้สนอใหข้อมตผิูถ้อืหุน้แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate)ไวด้ว้ยเพื่อรองรบัการเพิม่ทุน 
โดยในขณะทีข่อมตผิูถ้อืหุน้นัน้ธนาคารยงัไมไ่ดก้าํหนดรายละเอยีดของการเพิม่ทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป และหลงัจากที่
ธนาคารได้ทําการเพิม่ทุนแล้วเสรจ็ในไตรมาสที่ 3 ธนาคารเหน็ว่าไม่จําเป็นต้องมกีารเพิม่ทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป 
(General Mandate) อกี รวมทัง้ตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อายุของการขอมตผิูถ้อืหุน้แบบมอบ
อํานาจทัว่ไป (General Mandate)มอีายุเพยีงแค่ 1 ปี ดงันัน้ เมื่อธนาคารไม่ไดด้าํเนินการเพิม่ทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป 
จงึตอ้งมาขออนุมตัผิูถ้อืหุน้เพื่อยกเลกิการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) ทีย่งัมไิด้
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ออกจําหน่ายดงักล่าว และเพื่อแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธต่ิางๆ ใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินการดงักล่าวดว้ย เมื่อไม่มผีูใ้ด
สอบถาม รองประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีง 

 

รองประธานฯ เรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิม่เตมิวา่ วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

รองประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนน มผีูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย จาํนวน 24,023,413,298 เสยีง คดิ
เป็นรอ้ยละ 99.9972 ของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่เหน็ดว้ย จํานวน 0 เสยีง คดิเป็น  รอ้ยละ 
0.0000 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน งดออกเสยีง จาํนวน 654,893 เสยีง คดิเป็น   รอ้ยละ 0.0027 
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมม่สีทิธอิอกเสยีง ไมม่ ี
 

ขณะเดยีวกนัธนาคารไดนํ้าผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 

 

มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
อนุมตัยิกเลกิการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) ทีย่งัมไิดอ้อกจาํหน่ายตามทีไ่ดร้บั
อนุมตัจิากทีป่ระชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่21 เมือ่วนัที ่10 เมษายน 2558 

 

 
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร จาํนวน 1,317,804,876.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

13,705,170,716.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 12,387,365,839.50 บาท โดยวิธีการตดัหุ้น
สามญัจดทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจาํหน่าย จาํนวน 2,635,609,753 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

รองประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูเ้สนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า ปจัจุบนัธนาคารมทุีนจด
ทะเบียน 13,705,170,716.00 บาท แบ่งออกเป็น 27,410,341,432 หุ้น และมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว จํานวน 
12,387,365,839.50 บาท แบ่งออกเป็น 24,774,731,679 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ทัง้น้ี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
วาระที ่9 เรือ่งยกเลกิการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวน 2,635,609,753 หุน้ 

 

ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าขอ้มลูนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 
  
รองประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคดิเหน็   
 

เมือ่ไมม่ผีูใ้ดสอบถาม รองประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีง 

 

รองประธานฯ เรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิม่เตมิว่า วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 
(สามในสี)่ ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

รองประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนน มผีูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย จาํนวน 24,023,410,199 เสยีง คดิ
เป็นรอ้ยละ 99.9972 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 3,099 เสยีง คดิเป็นรอ้ย
ละ 0.0000 ของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน งดออกเสยีง จํานวน 654,893 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
0.0027 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ไมม่สีทิธอิอกเสยีง ไมม่ ี

 

ขณะเดยีวกนัธนาคารไดนํ้าผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 
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มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่ 3 ใน 4 (สามในสี)่ ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน อนุมตัลิดทุนจดทะเบยีนของธนาคาร จาํนวน 1,317,804,876.50 บาท 
จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 13,705,170,716.00 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม ่จาํนวน 12,387,365,839.50 บาท โดยวธิกีาร
ตดัหุน้สามญัจดทะเบยีนทีย่งัมไิดนํ้าออกจาํหน่าย จาํนวน 2,635,609,753 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมติัแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจด
ทะเบียนของธนาคาร 

รองประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูเ้สนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที่บรหิารนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
ลดทุนจดทะเบยีนของธนาคารตามทีเ่สนอขออนุมตัใินวาระที ่10 จงึขออนุมตัแิกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองธนาคาร ขอ้ 4 
โดยใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ี   

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จาํนวน 12,387,365,839.50 บาท  (หน่ึงหมื่นสองพนัสามรอ้ยแปดสบิเจด็ล้าน
สามแสนหกหมื่นหา้พนัแปดรอ้ยสามสบิเกา้
บาทหา้สบิสตางค)์ 

แบง่ออกเป็น 24,774,731,679 หุน้ (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเจ็ด
แสนสามหมื่นหน่ึงพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้า
หุน้) 

มลูคา่หุน้ละ  0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 
โดยแบง่ออกเป็น   

หุน้สามญั 24,774,731,679 หุน้ (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเจ็ด
แสนสามหมื่นหน่ึงพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้า
หุน้) 

หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ - หุน้” 
 

ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าขอ้มลูนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย  

รองประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคดิเหน็   

เมือ่ไมม่ผีูใ้ดสอบถาม รองประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีง 

รองประธานฯ เรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิม่เตมิว่า วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 
(สามในสี)่ ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

รองประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนน มผีูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย จาํนวน 24,023,480,750 เสยีง คดิ
เป็นรอ้ยละ 99.9975 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 3,099 เสยีง คดิเป็นรอ้ย
ละ 0.0000 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน งดออกเสยีง จาํนวน 584,342 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 
0.0024 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ไมม่สีทิธอิอกเสยีง ไมม่ ี

 

ขณะเดยีวกนัธนาคารไดนํ้าผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 
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มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่ 3 ใน 4 (สามในสี)่ ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน อนุมตัแิกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองธนาคาร ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการลดทุนจดทะเบยีนของธนาคารในวาระที ่10 ทัง้น้ี ใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมการธนาคาร หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร มอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธทิีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์มอีาํนาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยคาํเพือ่ใหเ้ป็นไปตามคาํสัง่ของนายทะเบยีน 

 

วาระท่ี 12  เร่ืองอ่ืน (ถ้ามี) 

รองประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร ทัง้น้ี
คณะกรรมการธนาคารจะดาํเนินการบรหิารธุรกจิของธนาคารใหด้ทีีส่ดุเพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ต่อไป 

นายเกรยีงยศ นาคพสิฐิ ผูถ้อืหุน้ กลา่ววา่ ระยะเวลาทีผ่า่นมา ธนาคารไมส่ามารถใชจุ้ดแขง็จากการทีม่สีาขาใน
ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ในการทํากําไรใหก้บัธนาคารเท่าที่ควร ดว้ยธนาคารมสีาขาในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใตก้วา่ 1,500 สาขา จงึขอธนาคารใหค้วามสาํคญัในเรื่องการคา้ระหวา่งประเทศ โดยอาศยัเครอืขา่ยทีด่จีากการเป็น
หน่ึงในกลุม่ธนาคาร เพือ่พฒันาจุดแขง็ดงักลา่วสาํหรบัสรา้งกาํไรใหก้บัธนาคารต่อไป 

รองประธานฯ กล่าวว่า ธนาคารได้อาศยัประโยชน์จากการเป็นเครือข่ายในกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี แต่
เน่ืองจากปจัจุบนัธนาคารม ีRegional Project เป็นจาํนวนมาก ทาํใหต้อ้งดาํเนินธุรกจิควบคูไ่ปกบัการพฒันาเครอืขา่ยจาก
การเป็นหน่ึงในกลุม่ธนาคาร ซไีอเอม็บแีละขอขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีใ่หค้าํแนะนําดงักลา่ว 

นายกติต ิสนิทวงศ ์ผูถ้อืหุน้ กล่าวว่า เหน็ดว้ยกบัผูถ้อืหุน้ทีพ่ดูถงึจุดแขง็ธนาคาร เน่ืองจากปจัจุบนัไดท้ําการ
เปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community) หลายธนาคารพาณิชยไ์ดข้ยายธุรกจิไปยงัประเทศ
เพื่อนบ้าน สําหรบัประเทศพม่าและประเทศเวยีดนาม ธนาคารได้มกีารติดต่อเพื่อขยายธุรกิจแล้วหรอืยงั และขอให้
ธนาคารพฒันาการใหบ้รกิารทางธนาคารผ่านโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Banking) เน่ืองจากมผีูถ้อืหุน้หลายท่านแจง้วา่ไม่
สะดวกเดนิทางไปใชบ้รกิารทีส่าขา 

รองประธานฯ กล่าวว่า เพื่อรองรบัโอกาสจากการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economic 
Community)   ธนาคารไดม้กีารขยายธุรกจิไปยงัประเทศเวยีดนามแลว้ แต่สาํหรบัประเทศพมา่ยงัไมส่ามารถดาํเนินธุรกจิ
ไดเ้น่ืองจากประเทศพมา่จะยงัไมเ่ปิดใหเ้ขา้ไปดาํเนินการดงักลา่ว 

นางวภิา สุวณิชย ์อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ในนามสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย สอบถามเพิม่เตมิว่าจากในปีที่
ผา่นมาธนาคารไดม้กีารดาํเนินการเพิม่เตมิอยา่งไรบา้ง เรือ่งการต่อตา้นการคอรปัชัน่ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารชีแ้จงวา่ ในสว่นทีธ่นาคารไดล้งนามเขา้รว่มลงนามรบัทราบ
ขอ้สงวนสทิธขิองคณะกรรมการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ 

นอกจากนัน้ธนาคารไดม้กีารหนงัสอืแจง้ทางคูค่า้ของธนาคารเรือ่งทีธ่นาคารมนีโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ โดยมี
ขอ้ความดงัต่อไปน้ี 

ขอแจง้ใหท้่านทราบว่าธนาคารยดึมัน่ในการดําเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ โปรง่ใส รบัผดิชอบต่อสงัคม 
และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ และธนาคารไดจ้ดัทาํนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่เพื่อใหพ้นกังานทุกคนปฏบิตัติามมาตรการ
คอรร์ปัชัน่อย่างเคร่งครดั รวมทัง้พนักงานทุกคนต้องไม่ดําเนินการและเขา้ไปมสี่วนร่วมในการคอรร์ปัชัน่ การใหส้นิบน
ต่างๆ น่ีคอืมาตรการทีธ่นาคารไดด้าํเนินการเพิม่เตมิ 

ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่า ธนาคารมแีผนในการเพิม่รายได้อย่างไรบา้ง ในสภาวะที่การส่งออกมปีญัหาการปล่อย
สนิเชื่อที่ม ีNPL สูงทัง้น้ีในหลายธนาคารพาณิชย์เน้นการสรา้งรายได้จากค่าธรรมเนียม จงึสอบถามว่าธนาคารจะ
ดาํเนินการเชน่เดยีวกนัหรอืไม ่






