สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 1
- ร่ าง รายงานประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 21
ของ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
--------------------------------------------การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 21 ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้ จัด
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องออดิทอเรี ยม ชัน้ 9 อาคารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด
(มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
กรรมการธนาคารที่เข้ าร่ วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต
นายสุคนธ์
ดาโต๊ ะ ชารานิ
นางสาวโสภาวดี
นายจิตรพงษ์
นายเคนนี
นางสาวเซรี นา่
นายสุภคั

แชบ เด๊ า เม็ง
กาญจนหัตถกิจ
บิน อิบราฮิม
เลิศมนัสชัย
กว้ างสุขสถิตย์
คิม
ตัน เหม่ ชเว็น
ศิวะรักษ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

กรรมการที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม
1.

นางวาทนันทน์

พีเทอร์ สคิ

กรรมการอิสระ

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้ าร่ วมประชุม
1.

นายสุรชัย

จิตตรัตน์เสนีย์

2.
3.
4.
5.
6.

นางปนุท
นายณรงค์ชยั
ม.ล. ณัฏฐ์ ชญ
ั ญา
นายศีลวัต
นายจิรัชยุต์ิ

ณ เชียงใหม่
ว่องธนะวิโมกษ์
ทวีวงศ์
สันติวิสฎั ฐ์
อัมยงค์

รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบริ หารความเสีย่ ง
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงิน
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบริ หารธุรกรรมการเงิน
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายสารสนเทศและปฏิบตั ิการ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายพาณิชย์ธนกิจ
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7.
8.
9.
10.

นายอดิศร
นายสุธีร์
นางสาวสิริพร
นายสิทธิไชย

เสริ มชัยวงศ์
โล้ วโสภณกุล
สนัน่ ไพเราะ
มหาคุณ

11. นายประภาส
12. นางกนกไพ

ทองสุข
วงศ์สถิตย์พร

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบริ หารเงิน
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส ด้ านตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สาย Corporate Finance and Equity Capital Markets
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านสือ่ สารองค์กร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านบริ หารทรัพยากรบุคคล

ผู้บริหารระดับสูงที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม
1.

นายพรชัย

ปั ทมินทร

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่

ผู้สอบบัญชีท่ เี ข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ าส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด โดย
1. นายบุญเลิศ
กมลชนกกุล
2. นางสาวบุษบา
กุลศิริธรรม
ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง ประธานกรรมการ ทําหน้ าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้ กล่าวขอบคุณ
และขอต้ อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ และได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่ามีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วย
ตนเอง 288 ราย รวมจํ า นวนหุ้น ได้ 12,466,375 หุ้น ผู้ถื อ หุ้น ที่ ม อบฉัน ทะ จํ า นวน 303 ราย รวมจํ า นวนหุ้น ได้
19,779,954,205 หุ้น รวมจํ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมด้ วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่ม อบฉันทะเป็ นจํ านวน 591 ราย และ
จํานวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ ทงสิ
ั ้ ้น 19,792,420,580 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 93.8702 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ ว
ทังหมด
้
ซึง่ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของธนาคาร จึงขอเปิ ดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 21
เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ มีกรรมการธนาคาร ผู้บริ หาร
ธนาคาร และผู้สอบบัญชีเข้ าร่วมประชุม ซึง่ ปรากฏตามรายชื่อผู้เข้ าร่วมประชุมดังกล่าวข้ างต้ น
หลังจากนัน้ ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและความ
โปร่ งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม ธนาคารจึงเชิญผู้แทนจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ าส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ซึ่ง
เป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคาร เข้ าร่ วมสังเกตการณ์ ในการนับลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และได้ เชิญผู้ถือหุ้นเป็ นสักขี
พยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุมของธนาคารด้ วย
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ประธานฯ ขอให้ นายฐาภพ คลี่สวุ รรณ เลขานุการบริ ษัทชี ้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียง ซึ่งเลขานุการบริ ษัท
ชี ้แจงสรุปดังนี ้
กรณีหากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดคัดค้ าน ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนันๆ
้ ในตอนท้ ายของ
การรายงานว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรื อเห็นด้ วยตามมติที่นําเสนอ
กรณีหากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดคัดค้ าน ไม่เห็นด้ วย หรื อประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นให้ เป็ นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ระบุเครื่ องหมายถูก () ลงในกรอบสี่เหลี่ยมของบัตรลงคะแนนเสียงที่
มอบให้ และยกมือขึน้ เพื่อรอให้ เจ้ าหน้ าที่ของธนาคารรั บบัตรลงคะแนนจากท่านนํามานับคะแนน เว้ นแต่ในบางวาระที่
ประธานฯ อาจกําหนดวิธีการเป็ นอย่างอื่นตามความเหมาะสม สําหรับการนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่
ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย คัดค้ าน และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านัน้ และจะนําคะแนนเสียงคัดค้ าน ไม่เห็นด้ วย และ
งดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากคะแนนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าประชุม ส่วนที่เหลือถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้ วย
ในวาระนันๆ
้ เว้ นแต่ในวาระเลือกตังกรรมการจะใช้
้
วิธีการนับคะแนนเสียงตามข้ อบังคับของธนาคาร ส่วนผู้ที่เข้ าร่ วม
ประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้ ออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ วนัน้ ธนาคารจะดําเนินการ
นับคะแนนตามที่ออกเสียงลงคะแนนไว้ ในหนังสือมอบฉันทะซึง่ ธนาคารได้ บนั ทึกคะแนนไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว
นอกจากนี ้ ธนาคารได้ เปิ ดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นจนกว่าการประชุม
จะแล้ วเสร็ จ ดังนัน้ จํานวนผู้ถือหุ้นและจํานวนหุ้นในแต่ละวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนผู้เข้ า
ประชุมที่ได้ รับลงทะเบียนไว้
หลังจากนั ้น ประธานฯ ขอเสนอให้ ที่ประชุม พิจารณาตามระเบีย บวาระและขอให้ ร องประธานกรรมการ
(“รองประธานฯ”) เป็ นผู้ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 20 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557
รองประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 20 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
11 เมษายน 2557 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ธนาคารได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านล่วงหน้ าพร้ อม
หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้แล้ ว
รองประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
นายวสันต์ เงินสุขไพบูลย์ ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่า ในร่างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 20 ไม่มีการบันทึกหรื อ
มีการบันทึกคลาดเคลือ่ นจากความเป็ นจริ ง ประเด็นแรก ขออ้ างถึงหนังสือเชิญประชุม ครัง้ ที่ 21 วาระที่ 1 หน้ า 4/25 ย่อหน้ าที่ 2
กล่าวว่า “ได้ เคยสอบถามเกี่ยวกับจํานวนปี ที่เหลือก่อนที่ CIMB BANK BERHAD จะต้ องลดสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร
ลงไม่เกินร้ อยละ 49 ตามที่ได้ รับการผ่อนผันจากกระทรวงการคลัง ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ รับคําตอบจาก
เลขานุการบริ ษัทแล้ ว แต่ยงั ขาดเรื่ องที่เคยเสนอแนะว่าข้ อมูลดังกล่าวควรเปิ ดเผยทัว่ ไปในงบการเงินได้ หรื อไม่” ซึ่งเป็ น
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เพียงข้ อเสนอแนะเท่านัน้ โดยธนาคารจะดําเนินการหรื อไม่ก็ได้ ประเด็นถัดไป ผู้ถือหุ้นได้ อ้างถึงคําถามที่ได้ สอบถามเรื่ อง
ระเบียบในการตอบคําถามแก่ผ้ ถู ือหุ้นว่าผู้ตอบต้ องได้ รับมอบหมายและได้ รับอนุญาตจากประธานที่ประชุมก่อนใช่หรื อไม่
และได้ รับคําตอบว่า ใช่ นัน้ ซึง่ ขัดแย้ งกับย่อหน้ าที่ 3 ซึง่ เลขานุการบริ ษัทยังไม่ได้ รับอนุญาตก่อนจากประธานในที่ประชุม
ในการตอบคําถาม จึงขอให้ บนั ทึกเพิ่มเติมว่าประธานในที่ประชุมยังไม่ได้ อนุญาต แต่เลขานุการบริ ษัทได้ ตอบคําถามแล้ ว
โดยเลขานุการบริ ษัทได้ ชี ้แจงว่า “การผ่อนผันการถือหุ้นของ CIMB BANK BERHAD ได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและได้ รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ฉะนัน้ การที่จะเปิ ดเผยข้ อมูลดัง กล่า วไว้ ในงบการเงิน หรื อ ไม่นั ้น
ธนาคารจะขอรับไว้ พิจารณา” จึงขอสอบถามถึงวิธีการตอบคําถามว่า จะต้ องได้ รับอนุญาตจากประธานที่ประชุมก่อนใช่
หรื อไม่ และในย่อหน้ าถัดไป ระบุว่า “ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าข้ อมูลทางกฎหมายไม่ใช่ข้อมูลที่สามารถเปิ ดเผยกับ
สาธารณะได้ และประธานจะรับไว้ พิจารณา” ซึ่งในการประชุมครัง้ นัน้ ผู้ถือหุ้นได้ กล่าวไว้ ว่าคณะกรรมการทังคณะได้
้
เข้ าร่ วม
ประชุม และมีประธานคณะกรรมการจึงควรจะสามารถตัดสินใจได้ ทนั ที ประโยคดังกล่าวนี ้ไม่ได้ ถกู บันทึกไว้ ดังนัน้ ผู้ถือหุ้น
ถือว่ารายงานการประชุมที่บนั ทึกนี ้เป็ นเท็จ เพราะไม่เป็ นไปตามข้ อเท็จจริ ง และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้
ดําเนินการแก้ ไขและบันทึกตามข้ อเท็จจริ งที่ได้ กล่าวไว้ รวมถึงสิ่งที่ได้ กล่าวในการประชุมครั ง้ นี ้ ขอให้ บนั ทึกหรื อปรั บ
ข้ อความในแต่ละประเด็นให้ ชดั เจนและครบถ้ วนเช่นกัน
รองประธานฯ ขอให้ เลขานุการบริ ษัทชี ้แจง
เลขานุการบริ ษัทชี ้แจงว่า ประเด็นที่ 1 ว่า “จํานวนปี ที่เหลือก่อนที่ CIMB BANK BERHAD จะต้ องลดสัดส่วน
การถือหุ้นในธนาคารลงไม่เกินร้ อยละ 49 ตามที่ได้ รับการผ่อนผันจากกระทรวงการคลัง ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย จะ
เปิ ดเผยในงบการเงินได้ หรื อไม่” นัน้ จะดําเนินการแก้ ไขในวรรคที่ 2 ตามที่ผ้ ถู ือหุ้นแนะนํา และขออธิบายถึงหลักการการ
รับรองรายงานการประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นว่าไม่ถกู ต้ อง สามารถแจ้ งให้ แก้ ไขได้ ต่อมาในประเด็นที่ 2 วรรคที่
3 ที่ทางผู้ถือหุ้นแจ้ งว่า ในการประชุมครัง้ ที่ผา่ นมา ประธานฯ ไม่ได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทชี ้แจงนัน้ ขอชี ้แจงว่า ทาง
เลขานุการบริ ษัทมีการขออนุญาตจากประธานฯ ก่อนทุกครัง้ จึงขอรับไปบันทึกเพิ่มเติมว่า “ประธานฯ ขอให้ เลขานุการ
บริ ษัทชีแ้ จง” และประเด็นที่ 3 การพิจารณาเพิ่มเติมข้ อมูลไว้ ในงบการเงินนัน้ ธนาคารได้ นําความเห็นที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอไป
ศึกษาต่อ ซึ่งธนาคารได้ ตรวจสอบงบการเงินของธนาคาร 3 แห่ง ได้ แก่ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) และธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ลกั ษณะ
คล้ ายกับธนาคาร ก็มิได้ มีการเปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินเช่นกัน และขอชี ้แจงในส่วนของการบันทึกรายงานการประชุมที่ผ้ ถู ือหุ้น
แจ้ งว่ามีรายงานการประชุมเป็ นเท็จนัน้ เลขานุการบริ ษัทแจ้ งว่าผู้ถือหุ้นสามารถขอแก้ ไขรายงานการประชุมได้ ซึ่งก็จะ
ดําเนินการแก้ ไขตามที่ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ ง และขอรับรองว่ารายงานดังกล่าวมิได้ เป็ นรายงานเท็จแต่อย่างใด
นายวสันต์ เงินสุขไพบูลย์ ผู้รับมอบฉันทะกล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่อ้างถึงธนาคาร 3 แห่งข้ างต้ นที่มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่
ลักษณะคล้ ายกับธนาคารนัน้ ธนาคารไม่จําเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามธนาคารอื่น ซึ่งการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวนัน้ ถือเป็ นข้ อดี
ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยในการพิจารณา จึงขอให้ ธนาคารคํานึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็ นสําคัญ โดยในบางประเด็นอาจมี
วาระซ่อนเร้ นได้ ส่วนในเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลนัน้ ไม่มขี ้ อกําหนดหรื อกฎหมายว่าห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูล เว้ นแต่วา่ การเปิ ดเผย
นันเป็
้ นประโยชน์ แต่เสียผลประโยชน์กับคนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ส่งผลให้ ละเว้ นการเปิ ดเผยข้ อมูล
ดังกล่าว จึงขอเรี ยนเสนอไว้
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รองประธานฯ กล่าวว่าจะรับไว้ พิจารณาอีกครัง้
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดซักถาม รองประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง ในวาระที่ 1 พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 20 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557
รองประธานฯ เรี ยนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย จํานวน 19,792,226,288 เสียง คิด
เป็ นร้ อยละ 99.9916 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย จํานวน 1,632,000 เสียง คิดเป็ นร้ อย
ละ 0.0082 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง จํานวน 15,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีสทิ ธิออกเสียง ไม่มี
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รั บรอง
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 20 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2557
รองประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2557 ปรากฏตามรายงาน
ประจํ าปี 2557 ของธนาคาร ซึ่งได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้น พร้ อมหนังสือนัดประชุม ใหญ่ สามัญผู้ถือ หุ้นครั ง้ นี แ้ ล้ ว และขอให้
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้รายงานสรุปให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กล่าวรายงานสรุปผลการดําเนินงานสําหรับปี 2557 ต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี ้
ผลการดําเนินงานของกลุม่ ธนาคาร สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีกําไรก่อนภาษี เงินได้ จํานวน
1,236.0 ล้ า นบาท และกํ า ไรสุท ธิ จํ า นวน 988.8 ล้ า นบาท ลดลงร้ อยละ 12.2 และร้ อยละ 33.6 ตามลํา ดับ เมื ่อ
เปรี ย บเทีย บกับปี 2556 สาเหตุหลักเกิดจากในปี 2556 ธนาคารมีร ายการพิเศษที่สําคัญ คือ ส่วนแบ่งกํา ไรจากการ
บริ หารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบรรษัทบริ หารสินทรัพย์ไทย (บสท.) กําไรจากการชําระบัญชีของบริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งของ
ธนาคาร กําไรจากการไถ่ถอนกองทุนรวมวายุภกั ษ์ เงินปั นผลจากกองทุนรวมวายุภกั ษ์ 1 และสํารองหนี ้สงสัยจะสูญที่เกิด
จากการตังสํ
้ ารองพิเศษเพื่อเตรี ยมรองรับผลกระทบจากวัฏจักรธุรกิจ
• เงินให้ สินเชื่อและดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ จํานวน 184.4 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 18.1 พันล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 10.9 จากปี 2556 ซึง่ การเติบโตของสินเชื่อส่วนใหญ่มาจากการขยายตัวของสินเชื่อรายย่อย
•
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กลุ่มธนาคารมีเงินฝาก รวมตัว๋ แลกเงิน และหุ้นกู้ จํานวน 205.1 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.9 จากสิ ้นปี
2556 ซึง่ มีจํานวน 186.7 พันล้ านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของเงินฝากประจํา
• ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดทังด้
้ านเงินฝากและเงินให้ สินเชื่อ กลุม่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สามารถ
ดํารงอัตราส่วนรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Net Interest Margin หรื อ NIM) สําหรับปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 3.37
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.19 เมื่อเทียบกับปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 3.18 โดยธนาคารสามารถควบคุมต้ นทุนเงินฝากที่ดีขึ ้น
•

ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ นําข้ อมูลที่กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร รายงานต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้น แสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
รองประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
นายฤทธิชยั หยิบเจริ ญพร ผู้ถือหุ้น มีคําถามจากรายงานประจําปี 2557 ดังนี ้
1. ธนาคารมีสินทรัพย์และหนี ้สิน โดยเงินฝากมีการขยายตัวกว่าร้ อยละ 20 และเงินให้ ก้ มู ีการขยายตัวกว่า
ร้ อยละ 11 จากรายละเอียดจะพบว่า เงินให้ ก้ ูส่วนมากมาจากสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) รวมทังสิ
้ นเชื่อที่ไม่
ก่อให้ เกิดรายได้ (Non-Performing Loan หรื อ NPL) ก็ปรับสูงขึ ้นเช่นกัน จึงต้ องการสอบถามว่า ทางธนาคารมีการ
ระมัดระวังอย่างไรในการให้ สนิ เชื่อส่วนบุคคลซึง่ มีแนวโน้ มเป็ นความเสีย่ งสูง
2. ธนาคารได้ ดําเนินการลดสัดส่วนของดอกเบี ้ยเงินฝาก ทําให้ ดอกเบี ้ยเงินฝากลดลง จากรายละเอียดใน
เบื ้องต้ น ธนาคารยังคงมีเงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจํา (Fixed Deposits Account) สูง ธนาคารจะสามารถลดสัดส่วนนี ้
ลงได้ หรื อไม่ และเพิ่มสัดส่วนในบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Current Deposits Account) และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
(Saving Deposits Account) แทน จึงขอเสนอแนะวิธีการตามที่ธนาคารอื่นได้ ปฏิบัติกัน คือ อินเตอร์ เน็ตแบงก์ กิง้
(Internet Banking) หรื อธนาคารเสมือนจริ ง (Virtual Banking) แต่ใช้ ชื่อบัญชีวา่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ซึ่งจะนําจํานวน
ที่สามารถลดต้ นทุนได้ ยกไปรวมกับดอกเบี ้ย ทังนี
้ ้ ขอให้ ทางธนาคารพิจารณาว่าจะสามารถปฏิบตั ิได้ หรื อไม่
3. จากการประชาสัมพันธ์ ที่ธนาคารจะเป็ นธนาคารแรกที่จะมีนวัตกรรมโมบายโซลูชนั่ (Mobile Solution) คือ
การชําระค่าสาธารณูปโภคผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งหากธนาคารสามารถดําเนินการได้ สําเร็ จ จะส่งผลดีต่อธนาคารเป็ น
อย่างมาก จึงต้ องการให้ ธนาคารอธิ บายถึงรายได้ ที่ธนาคารจะได้ รับว่าจะมาจากส่วนใด หากลูกค้ าใช้ บริ การการทํา
ธุรกรรมผ่านโทรศัพท์เคลือ่ นที่ รวมถึงจํานวนของลูกค้ ากลุม่ เป้าหมาย เช่น กลุม่ ลูกค้ าเอไอเอส (AIS) หรื อกลุม่ อื่น
รองประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้ชี ้แจง
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงดังนี ้
1. การให้ สินเชื่อส่วนบุคคล ตามที่ผ้ ูถือหุ้นได้ แนะนํามานั ้น ธนาคารได้ ดําเนินการไปบางข้ อแล้ ว ในเรื่ อ ง
การปรับปรุงเกณฑ์คณ
ุ ภาพสินเชื่อ ส่วนด้ านปั ญหาสินเชื่อที่ไม่กอ่ ให้ เกิดรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นมานัน้ ส่วนหนึง่ มาจากสภาวะทาง
เศรษฐกิ จ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ น เชื่ อ รายย่ อ ย ซึ่ ง ธนาคารได้ ปรั บ เกณฑ์ ข องสิ น เชื่ อ ส่ ว นบุค คลแล้ ว ทัง้ ในลัก ษณะ
กลุม่ เป้าหมายหรื อเกณฑ์สดั ส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้
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2. กรณีการควบคุมหรื อบริ หารต้ นทุนเงินฝาก ธนาคารได้ เน้ นเรื่ องของส่วนต่างดอกเบี ้ยระหว่างรายได้ ดอกเบี ้ย
ที่ได้ รับจากเงินกู้เทียบกับต้ นทุนของเงินฝาก ตามที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ให้ ข้อสังเกต คือ สัดส่วนของเงินฝากระยะยาว ซึ่งข้ อดีของ
เงินฝากประเภทนี ้ คือ การบริ หารสภาพคล่องระยะยาวและเป็ นฐานเงินทุนของธนาคาร ทังนี
้ ้ ธนาคารจะรับข้ อเสนอแนะ
ของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาในเรื่ องสัดส่วนของเงินฝากกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ต่อไป
3. กรณีโมบายแบงก์กิ ้ง (Mobile Banking) ธนาคารได้ พฒ
ั นาแอปพลิเคชัน่ (Application) CIMB Click โดย
ใช้ งานผ่านทางโทรศัพท์ท่ีรองรับระบบปฏิบตั ิการต่างๆ หรื อสมาร์ ตโฟน (Smart Phone) อีกทังเมื
้ ่อเร็ วๆ นี ้ ธนาคารได้ แถลง
อย่างเป็ นทางการถึงการร่วมมือกับกลุม่ AIS ผู้ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่อนั ดับหนึ่งของประเทศไทย ในโครงการ
บีท แบงก์กิ ้ง (Beat Banking) โดยผลิตภัณฑ์แรกที่นําเสนอในกลุม่ ลูกค้ า AIS กลุม่ ลูกค้ าธนาคาร หรื อกลุม่ ลูกค้ าทัว่ ไป ที่สมัคร
ใช้ บริ การ Beat Banking สามารถใช้ โทรศัพท์เคลือ่ นที่ทําธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ได้ โดยผลประโยชน์ที่ธนาคารจะได้ รับ
นัน้ ทางธนาคารไม่ได้ เล็งถึงรายได้ ค่าธรรมเนียมเพียงอย่างเดียว แต่ยงั คํานึงถึงผลประโยชน์แก่ลกู ค้ า อาทิ เพื่ออํานวย
ความสะดวกให้ กับลูกค้ าปั จจุบัน และขยายฐานลูกค้ า ซึ่งช่วยให้ ธนาคารมีลกู ค้ าเพิ่มมากขึน้ หลังจากนัน้ จะเป็ นการ
นําเสนอผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มเติมต่อไป
นายฤทธิชยั หยิบเจริ ญพร ผู้ถือห้ น มีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้ อตกลงเกี่ยวกับ Mobile Solution ในโครงการ
Beat Banking กับ ทางบริ ษั ท แอดวานซ์ อิน โฟร์ เซอร์ วิส จํา กัด (มหาชน) หรื อ เอไอเอส (AIS) ว่า หากธนาคาร
ประสบความสําเร็ จในโครงการนี ้ แล้ วธนาคารอื่นสนใจจะพัฒนาโครงการ Mobile Solution เช่นเดียวกับธนาคาร สามารถ
ทําได้ หรื อไม่ ซึง่ ณ ปั จจุบนั โครงการนี ้อาจยังไม่เป็ นที่สนใจ จึงยังเจรจาต่อรองได้ ง่าย แต่ในอนาคต หากโครงการนี ้ได้ รับ
ผลการตอบรับที่ดี และธนาคารอื่นจะเจรจากับ AIS เพื่อทําโครงการลักษณะนี ้ได้ หรื อไม่
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงว่า ในกรณีสญ
ั ญาเกี่ยวกับ Mobile Solution นัน้ ไม่
เข้ าข่ายเชิงการผูกขาด แต่เป็ นเพียงข้ อตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารกับ AIS
นายธีรชาติ กิจรุ่งเรื องไพศาล อาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิผ้ ถู ือห้ น ในนามสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้ กล่าวแสดงความ
ชื่นชมธนาคารที่ได้ รับใบรับรองฐานะการเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต (Collective
Action Coalition Against Corruption หรื อ CAC) ซึง่ มีบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ รับใบรับรอง
ฐานะนี ้ จํานวน 37 บริ ษัท และในลําดับถัดไป ทางธนาคารจะสามารถขยายผลไปยังคูค่ ้ าของธนาคารด้ วยหรื อไม่
รองประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้ชี ้แจง
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงว่า จะขอรับไปพิจารณา แต่อาจดําเนินการได้ ยาก
เนื่องจากธนาคารมีคคู่ ้ าจํานวนมาก ซึง่ ธนาคารอาจทําได้ ในรูปแบบการรณรงค์หรื อเชิญชวน แต่ไม่สามารถบังคับให้ ปฏิบตั ิ
ตามได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของคูค่ ้ าของธนาคารนันๆ
้
เมื่อไม่มีผ้ ูใดสอบถาม รองประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระที่ 2 เป็ นการรั บ ทราบรายงานผล
การดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2557 เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน
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รองประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2557
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2557
วาระที่ 3 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ สํา หรั บ ปี สิ น้ สุ ด วั น ที่ 31
ธันวาคม 2557
รองประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งธนาคารได้ จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ พิจารณาเป็ นการล่วงหน้ าพร้ อมหนังสือนัด
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแล้ ว และขอให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้รายงานสรุ ปต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารแถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า งบการเงินที่เสนอต่อที่ประชุม
นี ้ เป็ นงบการเงินที่บริ ษัท ไพรซ์วอเตอร์ เฮ้ าส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ผู้สอบบัญชีของธนาคารได้ ตรวจสอบและรับรอง
เรี ยบร้ อยแล้ ว รายละเอียดสรุป ได้ ดงั นี ้
ฐานะการเงิ น ของธนาคารและบริ ษั ท ย่อ ย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 มี สิน ทรั พ ย์ ร วม จํ านวน 274.1
พันล้ านบาท สินเชื่อรวมดอกเบี ้ยค้ างรับอยูท่ ี่ 195.1 พันล้ านบาท และเงินลงทุนสุทธิ จํานวน 55.3 พันล้ านบาท
• หนี ้สินรวมมีจํานวน 251.5 พันล้ านบาท โดยมีเงินฝาก 183.9 พันล้ านบาท และเงินกู้ยืม 24.5 พันล้ านบาท
• ส่วนของผู้ถือหุ้น จํานวน 22.7 พันล้ านบาท ซึง่ เป็ นทุนที่ออกและชําระแล้ ว จํานวน 10.5 พันล้ านบาท
• ผลการดําเนินงานของธนาคารและบริ ษัทย่อย สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีผลกําไรสุทธิ 989
ล้ านบาท โดยมีรายได้ จากการดําเนินงาน 10,506 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน และหนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ
จํานวน 9,271 ล้ านบาท
•

ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ นําข้ อมูลที่กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร รายงานต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้น แสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
รองประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
นายฤทธิชยั หยิบเจริ ญพร ขอให้ อธิบายสาเหตุที่รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ (Net Fee and Service
Income) เพิ่มขึ ้น และขอให้ จําแนกรายละเอียดและสัดส่วนของรายได้ ดงั กล่าว ซึ่งสามารถจําแนกได้ 2 กลุม่ คือ กลุม่ แรก
เป็ นรายได้ ที่ได้ จ ากค่า ธรรมเนียมสินเชื่ อ และอีกกลุ่มหนึ่งเป็ นรายได้ จากค่าธรรมเนียมรายการธุรกรรมทางการเงิ น
(Transaction) ดังนัน้ หากทางธนาคารรับรายได้ จาก รายการธุรกรรมทางการเงินในสัดส่วนที่สงู จะมีข้อดี คือ สามารถ
ช่วยลดความเสีย่ งให้ กบั สินเชื่อ ตัวอย่างเช่น หากสินเชื่อเกิดปั ญหา รายได้ จากรายการธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงโมบาย
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แบงก์กิ ้งที่ธนาคารจะดําเนินการในอนาคต จะเป็ นรายได้ ที่มีเสถียรภาพดีกว่าและมีความเสี่ยงน้ อยกว่ารายได้ จากสินเชื่อ
สุดท้ าย อยากทราบว่าธนาคารจะมีแนวทางในการเพิ่มสัดส่วนรายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การหรื อไม่
รองประธานฯ ขอให้ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงินเป็ นผู้ชี ้แจง
รองกรรมการผู้จัด การใหญ่ สายกลยุท ธ์ แ ละการเงิ น ชี แ้ จงว่า กรณี ร ายได้ ที่ มิ ใ ช่ ด อกเบี ย้ (Non-Interest
Income) ที่เพิ่มขึ ้นในปี ที่ผา่ นมานัน้ ส่วนใหญ่มาจากการทําธุรกรรมทางด้ านการบริ หารเงิน (Treasury) ซึ่งปี ที่ผ่านมาทํา
ธุรกรรมด้ านตราสารอนุพนั ธ์ เรื่ องที่ 2 รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การสุทธิท่ีเพิ่มขึ ้นสูง เกิดจากการขยายฐานลูกค้ าราย
ย่อ ยซึ่ง ได้ รับ การตอบรับ ค่อ นข้ า งดี อาทิ รายได้ จ ากการเป็ นนายหน้ า ขายประกัน การจําหน่ายกองทุนต่างๆ การ
จําหน่ายตราสารหนี ้ รวมทังรายได้
้
จากตลาดทุน (Capital Market) โดย 3-4 ผลิตภัณฑ์หลักนี ้ เป็ นองค์ประกอบสําคัญที่ทํา
ให้ รายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ยสูงขึน้ ซึ่งการเพิ่มสัดส่วนรายได้ ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การต่อรายได้ ที่มาจากดอกเบีย้ ทาง
ธนาคารได้ บรรจุไว้ ในแผนการดําเนินงานปั จจุบนั และในปี ถัดไป
นายธี รชาติ กิจรุ่ งเรื องไพศาล อ้ างถึงรายงานประจําปี 2557 หน้ าที่ 128 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื่นๆ เรื่ อง ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน จํานวน 3,742
ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 มีค่าใช้ จ่ายพนักงาน จํานวน 3,105 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น จํานวน 636 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 20.5 ดังนัน้ จึงขอให้ อธิบายค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ ้นและในแต่ละปี แนวโน้ มค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
โดยเฉลีย่ จะเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละเท่าใด
รองประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้ชี ้แจง
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงว่า ในปี 2557 มีค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ ้น
จากปี 2556 เนื่องจากธนาคารมีการรับพนักงานเพิ่มขึ ้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้ วอยูใ่ นส่วนของสายงานธุรกิจรายย่อย ที่ผ่านมา
พนักงานในสาขาของธนาคารโดยเฉลีย่ มีประมาณ 6-8 ราย ซึง่ ถือว่าเป็ นอัตราที่ตํ่า หากเปรี ยบเทียบกับธนาคารอื่น และใน
ปี ที่ผ่านมา ธนาคารได้ จดั ทําโครงการภายในชื่อว่าโครงการ Project Next ซึ่งเป็ นโครงการรณรงค์และทดลองว่าธนาคาร
สามารถเสนอผลิตภัณฑ์แก่ลกู ค้ าได้ หรื อไม่ ซึง่ โครงการดังกล่าวประสบผลสําเร็ จ ดังนัน้ ธนาคารจึงได้ เพิ่มพนักงานตามที่
ได้ รายงานให้ ทราบไปเกี่ยวกับรายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ยที่เพิ่มขึ ้นก่อนหน้ านี ้ ดังนัน้ ตัวแปรหลักของค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ที่เพิ่มขึ ้นไม่ได้ มาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินเดือนพนักงาน ในกรณีการปรับเพิ่มเงินเดือนพนักงานนัน้ ธนาคารได้ อ้างอิงตาม
ตลาดแรงงานและดัชนีค่าครองชีพ สําหรับที่ผ่านมาธนาคารปรับขึ ้นเงินเดือนพนักงานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3-5 ทังนี
้ ้
ธนาคารไม่มีแ ผนที่ จะเพิ่ม อัตราพนัก งานเช่ นนี ท้ ุกปี และธนาคารได้ เพิ่ ม อัต ราพนัก งาน เนื่ อ งจากสาขาและอีก 2-3
หน่วยงานที่มีอตั รากําลังไม่เพียงพอจึงเพิ่มพนักงานดังกล่าว
นายธีรชาติ กิจรุ่งเรื องไพศาล ขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายได้ ที่มีการรับรู้ กําไรจากหนี ้สูญที่จําหน่ายให้ กบั
บรรษัทบริ หารสินทรัพย์ไทย (บสท.) และได้ ทําสัญญาเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึ่งได้ มีการคืนเงินให้ ธนาคารในปี 2556 แล้ วนัน้ ไม่
ทราบว่ารับรู้รายได้ ครบทังจํ
้ านวนแล้ วหรื อไม่ และแนวโน้ มในอนาคตจะมีกําไรในส่วนนี ้เพิ่มเข้ ามาอีกหรื อไม่
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กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงว่า หนี ้สูญที่จําหน่ายให้ กบั บรรษัทบริ หารสินทรัพย์
ไทย (บสท.) ได้ รับรู้รายได้ ครบทังจํ
้ านวนแล้ ว
ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการบันทึกบัญชี เรื่ อง ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน และหนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ ซึ่งมี
จํานวนรวมกันอยูท่ ี่ 9,270 ล้ านบาท จึงขอให้ จําแนกสัดส่วนให้ ชดั เจนสําหรับค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน และหนี ้สูญและ
หนี ้สงสัยจะสูญ เนื่องจากในรายงานบันทึกไว้ ไม่ชดั เจน
รองประธานฯ ขอให้ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงินเป็ นผู้ชี ้แจง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์ และการเงิน ชีแ้ จงว่า ตามแบบรายงานมาตรฐานของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย จะแสดงหนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญเป็ นจํานวนเดียวกัน ซึ่งในแง่ของการบันทึกบัญชี จะเป็ นกลุ่มของการ
ตังสํ
้ ารองเผื่อหนี ้สูญ ส่วนรายการขาดทุนจากการด้ อยค่า จะแสดงจํานวนแยกออกมา แต่ในการประกาศงบการเงินของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยนัน้ จะให้ รวมจํานวนทัง้ หมดนี ้เป็ นจํานวนเดียวกัน และขอเรี ยนให้ ทราบเพิ่มเติมว่า รายการ
ขาดทุนจากการด้ อยค่ามีจํานวนไม่ม าก ซึ่ง เป็ นสัดส่วนที่น้อ ยหากเปรี ยบเทียบกับรายการอื่น ได้ แก่ หนี ้สูญ การตั ้ง
สํารองเผื่อหนี ้สูญ ส่วนข้ อความที่แสดงว่า หนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ เป็ นการจัดชัน้ ของหนี ้ กล่าวคือ หนี ้สูญ จะตัง้
สํารองในจํานวนหนึง่ และหนี ้สงสัยจะสูญ จะตังสํ
้ ารองอีกจํานวนหนึง่
ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า ตามที่รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายกลยุทธ์ และการเงิน ชี ้แจงมานันไม่
้ ตรงกับ
คํา ถาม ซึ่ง ประเด็น ของคํา ถาม คือ อยากให้ จํา แนกจํา นวนของรายการหนี ส้ ูญ หนี ส้ งสัย จะสูญ และค่า ใช้ จ่า ยใน
การดําเนินงานให้ ชดั เจน หรื อถ้ าหากไม่สามารถแสดงจํานวนที่ชดั เจนได้ ขอให้ จําแนกเบื ้องต้ นเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์ และการเงิ น ชี แ้ จงว่า รายละเอียดดังกล่าวได้ นําเสนอในรายงาน
ประจําปี 2557 หน้ าที่ 167 แล้ ว ซึ่งแสดงจํานวนการจัดชันของหนี
้
้ โดยธนาคารต้ องชี ้แจงในงบการเงิน ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายใน
ส่วนนี ้ ธนาคารไม่ได้ ชี ้แจงในรายละเอียด เนื่องจากธนาคารได้ ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กล่าวเสริ มว่า ข้ อมูลเหล่านี ้จะอยู่ในรายงานประจําปี
2557 หน้ าที่ 128 ซึ่งได้ จําแนกรายละเอียดของค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจาก
การด้ อยค่าแล้ ว ส่วนรายละเอียดเรื่ องหนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ ทางรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายกลยุทธ์ และการเงิน
ได้ ชี ้แจงแล้ ว และสําหรับการนําเสนอในที่ประชุมเป็ นเพียงบทสรุปของงบการเงินเท่านัน้
คุณวสันต์ เงินสุขไพบูลย์ ขอสอบถามผู้สอบบัญชีถึงสัดส่วนในการเปลีย่ นแปลงแต่ละรายการของงบการเงินว่า
ต้ องมีสดั ส่วนเท่าใด ผู้สอบบัญชีถึงจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รองประธานฯ ได้ ขอให้ ผ้ สู อบบัญชีเป็ นผู้ตอบคําถามดังกล่าว

- 20 -

ผู้สอบบัญชี บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ชี ้แจงว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ กําหนด
รู ปแบบของงบการเงินไว้ ทังนี
้ ้ หากมีความประสงค์ที่จะแสดงรายการแยกกันนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นดุลยพินิจว่ารายการนันมี
้
สาระสําคัญหรื อไม่ ซึง่ โดยปกติผ้ สู อบบัญชีจะพิจารณาว่ารายการนันมี
้ การเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้ อยละ 5 หรื อร้ อยละ 10
อาจควรเป็ นรายการสําคัญที่ควรแยกแสดงในงบการเงิน
คุณวสันต์ เงินสุขไพบูลย์ กล่าวรับทราบตามที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ชี ้แจง และอ้ างถึงกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยว่า หากมีรายการใดเปลี่ยนแปลงตังแต่
้ ร้อยละ 20 ขึ ้นไปต้ องมีการชีแ้ จงนัน้ แต่ผ้ สู อบบัญชีข องธนาคารได้
กําหนดไว้ ที่ร้อยละ 5-10 นัน้ ถือว่าเป็ นข้ อดี เพื่อความชัดเจนของรายการที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึง่ ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะ
ได้ รับข้ อมูลที่ชดั เจนขึ ้นและมีข้อสอบถามน้ อยลง และขออ้ างอิงถึงรายงานประจําปี 2557 หน้ าที่ 128 ซึ่งก่อนหน้ านี ้มีผ้ ถู ือ
หุ้นรายย่อยได้ สอบถามถึงสาเหตุเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ ้นนัน้ คําตอบที่ได้ รับจากกรรมการผู้จดั การใหญ่และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร คือ มีการรับพนักงานเพิ่มขึ ้น ซึง่ ตอบได้ ตรงคําถามแต่เป็ นข้ อมูลจริ งหรื อไม่ เนื่องจากในรายงาน
ประจําปี ไม่ได้ รายงานถึงจํานวนพนักงาน ณ สิ ้นปี 2556 และปี 2557 จึงไม่สามารถเปรี ย บเทีย บได้ ดัง นัน้ ขอให้ ท าง
ธนาคารเพิ่มข้ อมูลจํานวนพนักงานในรายงานประจําปี ให้ ชัดเจน ประเด็นถัดมาขอกล่าวถึง เรื่ องรายได้ ค่าธรรมเนียม
และบริ การสุทธิ หัวข้ อขาดทุนสุทธิจากหนี ้สินทางการเงินที่กําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งแสดงไว้ ในหมายเหตุที่
34 นัน้ ในงบการเงินเฉพาะธนาคาร ปี 2556 ธนาคารได้ บนั ทึกมูลค่ายุตธิ รรมขาดทุน เป็ นจํานวน 100.80 ล้ านบาท และใน
ปี 2557 เพิ่มขึ ้นเป็ นจํานวน 1,093.73 ล้ านบาท ซึง่ จํานวนที่เพิ่มขึ ้นมานันถื
้ อเป็ นความเสีย่ งอย่างหนึง่ คือ การบริ หารงานที่
ขาดทุนเพิ่มขึ ้นกว่าพันล้ านบาท จึงขอสอบถามถึงสาเหตุของเหตุการณ์ ดงั กล่าว และถ้ าหากย้ อนไปดูในข้ อมูลในหัวข้ อ
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อการค้ าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ ในปี 2556 มีกําไรสุทธิ 714.31 ล้ านบาท ดังนัน้ เมื่อ
ธนาคารทราบแล้ วว่าธุรกรรมเพื่อการค้ าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศสามารถทํากําไรให้ ธนาคารได้ แต่ธนาคารปล่อย
ให้ ขาดทุนสุทธิ จากหนี ้สินทางการเงินที่กําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมขาดทุนในจํานวนมากนัน้ จึงอยากทราบถึง
สาเหตุของเหตุการณ์ข้างต้ น และในประเด็นต่อมา ขอให้ อธิบายรายละเอียดในหัวข้ อภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ในปี 2556 มี
ผลบวกเป็ นจํานวน 97.92 ล้ านบาท แต่ปี 2557 มีผลติดลบจํานวน 245.92 ล้ านบาท ซึ่งบางท่านอาจจะไม่เข้ าใจใน
ประเด็นดังกล่าว และประเด็นสุดท้ าย ตามที่ธนาคารแจ้ งว่า การปล่อยสินเชื่อดี แต่ผลกําไรสุทธิ ลดลง ขอทราบสาเหตุ
ดังกล่าว เป็ นผลมาจากสิง่ ที่กล่าวไปข้ างต้ นหรื อไม่ อย่างไร
รองประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้ชี ้แจง
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงว่า ตามที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อสังเกตมีทงหมด
ั้
2 ประเด็น
กล่าวคือ ประเด็นที่ 1 ในส่วนที่ธนาคารได้ ลงทุน และที่ผ่านมาธนาคารมีการรับรู้ ในส่วนของกําไร ในส่วนของการขาดทุน
อาจเป็ นไปได้ ที่มีบางตราสารที่ธนาคารถือครองระยะยาว และมีการตีค่าระหว่างกาล และในประเด็นที่ 2 ในปี ที่ผา่ นมา
ส่วนของกําไรสุทธิลดลง ตามทีไ่ ด้ เรี ยนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบไปแล้ วนัน้ แม้ ว่ารายได้ รวมของธนาคารจะเพิ่มขึ ้นแต่ว่าธนาคารก็
ไม่มีรายได้ พิเศษ เช่น การรับรู้ กําไรจากหนี ้สินด้ อยคุณภาพซึ่งได้ ดําเนินการขายให้ กับทางบรรษัทบริ หารสินทรัพย์ไทย
(บสท.) โดยรายการดังกล่าวธนาคารได้ รับรู้ รายได้ ในปี 2556 แต่ในปี ที่ผ่านมาไม่มีรายการดังกล่าวนัน้ ในขณะเดียวกัน
สภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้ หนี ้สูญขยับสูงขึ ้น จึงทําให้ ธนาคารต้ องดําเนินการตังสํ
้ ารองหนี ้สูญเพิ่มขึ ้น ซึง่ เป็ นปั จจัยที่กระทบ
กับค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินงานที่สงู ขึ ้น
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นายวสันต์ เงินสุขไพบูลย์ ขอให้ ประธานช่วยอธิบายโดยละเอียดอีกครัง้
รองประธานฯ ขอให้ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงินเป็ นผู้ชี ้แจง
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายกลยุทธ์ และการเงิน ชี ้แจงเพิ่มเติมหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 33 และ 34
ซึง่ เป็ นข้ อมูลมาจากงบการเงินในรายงานประจําปี 2557 หน้ าที่ 128 ธนาคารได้ ดําเนินการตามระเบียบของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและมาตรฐานการบัญชี ซึ่งบังคับว่าการจัดการทางด้ านตราสารเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ นนั ้
จะต้ องแยกรายการออกจากกัน คือ รายการธุรกรรมการค้ าหรื อการลงทุนในประเทศรองรับ (Underlying) และรายการการ
ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) นัน้ โดยจะต้ องนําทังสองรายการมารวมกั
้
น ซึ่ง
รายการกําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ จํานวน 1,804.88 ล้ านบาท และรายการขาดทุนสุทธิ
จากหนี ้สินทางการเงิน ที่กํา หนดให้ แ สดงด้ ว ยมูล ค่า ยุติธ รรม จํา นวน 1,093.73 ล้ า นบาท ดัง นั ้น จะได้ จํา นวนสุท ธิ
เท่ากับ 711.15 ล้ านบาท ซึง่ ต้ องดูรายการทัง้ 2 รายการไปพร้ อมกัน เพราะถ้ าไม่เกิดรายการในหมายเหตุที่ 33 จะส่งผลให้
ไม่เกิดรายการในหมายเหตุที่ 34 เช่นกัน
นายวสันต์ เงินสุขไพบูลย์ กล่าวว่า ในหมายเหตุที่ 33 และ 34 ที่อ้างถึงนัน้ ไม่ได้ มีการบันทึกว่าทัง้ 2 หมายเหตุ
มีความเกี่ยวโยงกัน กล่าวคือ รายการขาดทุนสุทธิ จากหนี ้สินทางการเงินที่กําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม คือ การ
แสดงเงินต้ น แล้ วใช้ ราคาซื ้อขายโดยตรง (Mark-to-market) ถูกบันทึกเป็ นรายการขาดทุน แต่ในรายการกําไรสุทธิจาก
ธุรกรรมเพื่อค้ าและปริ วรรตเงิ นตราต่างประเทศถูกบันทึกเป็ นรายการกําไร แล้ วจะทราบได้ อย่างไรว่าจะต้ องนําทัง้ 2
รายการนี ้มารวมกัน ซึง่ หมายเหตุที่ 33 และ 34 อาจจะเป็ นคนละรายการกันก็ได้
รองประธานฯ แจ้ งว่าขอรับไว้ พิจารณา ทังนี
้ ้ หากผู้ถือหุ้นต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติม ภายหลังการประชุมเสร็ จสิ ้น จะ
ขอให้ ผ้ สู อบบัญชีร่วมชี ้แจงด้ วย เนื่องจากงบการเงินได้ รับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถาม รองประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง ในวาระที่ 3 พิจารณา
อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
รองประธานฯ เรี ยนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย จํานวน 19,792,888,882 เสียง คิด
เป็ นร้ อยละ 99.9904 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย จํานวน 1,632,050 เสียง คิดเป็ นร้ อย
ละ 0.0082 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง จํานวน 260,042 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0013
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีสทิ ธิออกเสียง ไม่มี
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
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มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิงบ
แสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ตรวจสอบและ
รับรองแล้ ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําปี 2557 และการจ่ ายเงินปั นผล

ถือหุ้น

รองประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้

กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารแถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
• ผลการดําเนินงานเฉพาะธนาคารสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต มีผลกําไรสุทธิจํานวน 941,525,029 บาท
• คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมต
ั ิการจัดสรรกําไรประจําปี
2557 เป็ นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 47,100,000 บาท และส่วนที่เหลือให้ โอนไปเป็ นกําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการ
จัดสรรยกไปงวดหน้ าจํานวน 894,425,029 บาท
• ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่เกินร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ ซึง่ ต้ องปฏิบต
ั ิตามหลักเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ อง ประกอบกับการพิจารณาในส่วนของเงินกองทุนเพื่อการดําเนินธุรกิจในอนาคต
ของธนาคาร
• คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมต
ั ิการจ่ายเงินปั นผล สําหรับ
ผลการดําเนินงานประจํ าปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของธนาคาร รวมเป็ นจํานวนเงิ นทังสิ
้ ้น
158,136,585.19 บาท
• ธนาคารกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีท่ี 23 เมษายน 2558
และให้ ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ในวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2558 และกําหนดการจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2558
• ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่เสนอ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความเหมาะสม โดยธนาคาร
จะยังคงมีเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง สามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคารได้ อย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ นําข้ อมูลที่กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร รายงานต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้น แสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
รองประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น กล่าวแสดงความชื่นชมธนาคาร เนื่องจากในสภาวะเศรษฐกิจปี 2557 ที่ผ่านมา แต่
ธนาคารยังคงจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ มีประเด็นที่ต้องการให้ ทางคณะกรรมการพิจารณา ในกรณีกําไรสะสมที่ยงั
ไม่ได้ จัดสรรมีจํานวนเกิ นกึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียน จึงขอให้ พิจารณาเรื่ อง การจ่ายหุ้นปั นผล ซึ่งจะทําให้ กําไรสะสม
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จํานวนนันกลายมาเป็
้
นทุนจดทะเบียน โดยจะส่งผลดีตอ่ ผู้ถือหุ้นในแง่ผลตอบแทนที่ได้ รับอย่างมัง่ คัง่ และรักษาสัดส่วนการ
ถือหุ้นได้ อีกทังธนาคารยั
้
งไม่ต้องนํากระแสเงินสดออกมาจากกิจการอีกด้ วย
รองประธานฯ ได้ กล่าวว่า ธนาคารจะขอรับไว้ เป็ นข้ อคิดเห็น ซึง่ เป็ นประโยชน์ตอ่ ธนาคาร
ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า ตามที่ธนาคารแจ้ งว่าจะจ่ายเงินปั นผล ในอัตรา 0.0075 บาทต่อหุ้น เห็นว่าเป็ นจํานวน
ที่คอ่ นข้ างน้ อยเกินไป และขออ้ างอิงถึงวาระที่ 2 เรื่ อง ผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2557 ธนาคารมีผลกําไร
สุทธิลดลงจากปี 2556 คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 25 หากเปรี ยบเทียบกับการจ่ายเงินปั นผลในปี 2556 จะเห็นว่ามีสดั ส่วนที่
ใกล้ เคียงกัน ทังนี
้ ้ กําไรสุทธิ ในปี ที่ผ่านมาไม่สามารถสะท้ อนถึงผลการดําเนินงานที่แ ท้ จ ริ ง เพราะผลการดํา เนิน งาน
ค่อนข้ างดี ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นจึงมีความเห็นว่าการจ่ายเงินปั นผลในครัง้ นี ้น้ อยเกินไป ควรเป็ นในอัตราร้ อยละ 25 เพราะตาม
นโยบายการจ่ายปั นผลกําหนดไว้ วา่ ไม่เกินร้ อยละ 40 จึงขอให้ ธนาคารพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปั นผลอีกครัง้
นายวสันต์ เงินสุขไพบูลย์ กล่าวว่า ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลแตกต่างจากบริ ษัททัว่ ไป โดยได้ อ้างอิง
ถึงนโยบายของบริ ษัทอื่นซึง่ กําหนดว่า ”การจ่ายเงินปั นผลไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 40” แต่สาํ หรับธนาคารกําหนดว่า “การจ่ายเงิน
ปั นผลไม่เกินร้ อยละ 40” จึงส่งผลให้ มีกําไรสะสมจํานวนมาก ซึ่งมีนยั สําคัญว่าธนาคารมีแผนที่จะนําเงินไปดําเนินงาน
อย่างไร หากนําเงินดังกล่าวเป็ นเงินกองทุนเป็ นสิ่งที่ดี แต่ยงั มีนยั สําคัญอื่นๆ นอกเหนือจากนี ้หรื อไม่ ซึ่งหากคํานวณแล้ ว
การจ่ายปั นผลในปี นี ้จํานวน 0.0075 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 16 ซึง่ ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ตํ่า จึงขอสอบถามดังนี ้
1. ธนาคารมีแผนที่จะเปลีย่ นแปลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผลหรื อไม่
2. หากมีการเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ผลที่ตามมา คือ กําไรสะสมจํานวนกว่า 6 พันล้ านบาท ซึง่
นอกเหนือจากเงินกองทุนแล้ ว ยังนัยสําคัญอื่นแอบแฝงอีกหรื อไม่
รองประธานฯ ชี ้แจงกรณีการจ่ายเงินปั นผลว่า เนื่องจากคณะกรรมการธนาคารได้ มีทิศทางและแผนธุรกิจที่จะ
ขยายในอนาคต ธนาคารจึงจําเป็ นต้ องดํารงสัดส่วนเงินกองทุนไว้ ซึ่งได้ พิจารณาอย่างละเอียด ทังนี
้ ้ หากจะกล่าวถึงการ
จ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ูถือหุ้นนัน้ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งไม่มีนัยแอบแฝงใดๆ ในส่วนของแผนการขยายธุรกิจนัน้
ธนาคารต้ องการสร้ างความมัน่ คง และพื ้นฐานต่างๆ ให้ มีความแข็งแกร่ งไว้ รองรับการขยายธุรกิจในอนาคตและในระยะ
ยาวต่อไป
ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงคําตอบที่ได้ ถามไว้ ว่าธนาคารจะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลเกินกว่าร้ อยละ 15 ที่จ่ายใน
ปี นี ้ได้ หรื อไม่ ซึง่ ถือว่าจ่ายเท่ากับปี ที่ผ่านมา ทังนี
้ ้ ในปี 2557 ผลกําไรสุทธิที่น้อยลงไม่สามารถสะท้ อนภาพที่เป็ นจริ งของ
ผลการดําเนินงานของธนาคารได้ ดังนัน้ จึงขอให้ ประธานฯ โปรดพิจารณาการเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปั นผล ได้ หรื อไม่
และเหตุใดจึงไม่สามารถเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้
กรรมการผู้จัด การใหญ่ แ ละประธานเจ้ า หน้ าบริ ห าร ชี แ้ จงว่า ฝ่ ายจัด การและคณะกรรมการธนาคารได้
พิจารณาในเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลแล้ ว ซึง่ แยกเป็ น 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 สาเหตุมาจากผลการดําเนินงานลดลงในปี
ที่ผา่ นมา และประเด็นที่ 2 คือ ธนาคารมีแผนที่จะขยายธุรกิจ ซึ่งต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
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เกี่ยวกับสัดส่วนกองทุนต่อทรั พย์สินเสี่ยง (Basel) ซึ่งมีแนวโน้ มจะเข้ มงวดขึน้ ดังนัน้ ฝ่ ายจัดการและคณะกรรมการ
ธนาคารจึงมีความเห็นว่า ธนาคารควรจะสร้ างกองทุนให้ แข็งแกร่ ง ดังนัน้ ธนาคารจึงควรดํา รงเงิ น กองทุน และสิน ทรั พ ย์
ต่างๆ (Asset) ตามที่ปรากฏในงบการเงิน จึงขออนุญาตเสนอต่อในที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังข้ อมูลดังกล่าว
ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า หากทางคณะกรรมการยืนยันที่จะจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาทนัน้ ผู้
ถือหุ้นรับทราบและไม่คดั ค้ านเนื่องจากเป็ นผู้ถือหุ้นรายย่อย แต่ขอเรี ยนให้ คณะกรรมการทราบว่าผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่
เห็นด้ วย จึงขออ้ างถึง บริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) ซึง่ มีผลประกอบการขาดทุนกว่า 5,000 ล้ านบาท แต่ได้ นํา
กําไรสะสมเมื่อ 2-3 ปี ก่อนมาจ่ายปั นผลให้ กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ทั ้งนี ้ มีเพียงธนาคารที่มีการจ่ายเงิน
ปั นผลลดลง
ผู้ถือ หุ้น ได้ เ รี ย นถามประธานฯ เกี่ย วกับ เกณฑ์ก ารจ่า ยเงิน ปั น ผลให้ ก ับ ผู้ถือ หุ้น ในกรณีที่ผ้ ูถือ หุ้น มีห้ ุน
จํานวน 1 หุ้น และคาดว่าจะได้ เงินปั นผลไม่ถึง 1 สตางค์ ทางธนาคารจะจ่ายเงินปั นผลให้ กับผู้ถือหุ้นหรื อไม่
รองประธานฯ ขอให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ชี ้แจง
เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงว่า ทางธนาคารจะดําเนินการจ่ายเงินปั นผลตามสิทธิให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกราย หากเป็ นไป
ตามอัตราส่วนที่กําหนด
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถาม รองประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง
รองประธานฯ เรี ยนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย จํานวน 19,793,164,160 เสียง คิด
เป็ นร้ อยละ 99.9894 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย จํานวน 1,897,701 เสียง คิดเป็ นร้ อย
ละ 0.0095 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง จํานวน 193,500 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0009
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีสทิ ธิออกเสียง ไม่มี
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุม ตั ิ
การจัดสรรกําไรประจําปี 2557 และการจ่ายเงินปั นผล
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558
รองประธานฯ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกําหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการ
กํ ากับดูแลกิ จการ ในอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้ าที่ค วามรั บผิดชอบ รวมทัง้ สอดคล้ องและเทียบเคียงกับอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการในกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ในระดับเดียวกัน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี คณะกรรมการเห็นควรนําเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ประจําปี 2558 โดยคงอัตราค่าตอบแทนเดิมของกรรมการธนาคารและกรรมการชุดย่อยไม่เปลีย่ นแปลง รายละเอียดดังนี ้
ค่ าเบีย้ ประชุมและค่ ารับรองรายเดือน
• ค่ าเบีย
้ ประชุม
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
• ค่ ารั บรอง
ประธานกรรมการ

130,000 บาท ต่อ คน
88,000 บาท ต่อ คน
44,000 บาท ต่อ คน
70,000 บาท ต่อ คน

ทังนี
้ ้ กรรมการจะเป็ นผู้เสียภาษี เงินได้ ที่เกิดขึ ้น
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย กรรมการที่ได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการธนาคารให้
้
เป็ นคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ ของธนาคาร ได้ รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็ นค่าเบี ้ยประชุมเป็ นรายเดือน ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
ค่ าเบีย้ ประชุมรายเดือน
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
2. คณะกรรมการชุดย่ อยอื่นๆ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

72,000 บาท ต่อ คน
40,000 บาท ต่อ คน
52,000 บาท ต่อ คน
40,000 บาท ต่อ คน

นอกจากนี ้ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่มีกรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เป็ นประธานหรื อกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนัน้ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารแจ้ งว่า ไม่
ขอรับค่าตอบแทนแต่อย่างใด
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ธนาคารได้ เ ปิ ดเผยข้ อ มูล เกี่ ย วกับ บทบาท หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการชุดย่อย รวมทังค่
้ าตอบแทนที่จ่ายให้ แก่กรรมการเป็ นรายบุคคล เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบในรายงานประจําปี
2557 ของธนาคารตามที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านล่วงหน้ าพร้ อมหนังสือนัดประชุมแล้ ว
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ นําข้ อมูลเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
รองประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถาม รองประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง
รองประธานฯ เรี ยนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
(สองในสาม) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย จํานวน 19,795,231,938 เสียง คิด
เป็ นร้ อยละ 99.9996 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย จํานวน 37,894 เสียง คิดเป็ น
ร้ อยละ 0.0001 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง จํานวน 23,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0001 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีสทิ ธิออกเสียง ไม่มี
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจําปี 2558
วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีสาํ หรับปี 2558 และกําหนดจํานวนเงินค่ าสอบบัญชี
รองประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดให้ ที่ประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี และผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีราย
เดิมให้ ทําหน้ าที่ตอ่ ไปอีกก็ได้ ทังนี
้ ้ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสาํ หรับ
รอบปี 2558 และเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณานําเสนอที่ ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถื อหุ้นพิ จารณาแต่งตัง้ สํานัก
งานสอบบัญชี บริ ษั ท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเ อเอส จํ ากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของธนาคารประจํ า ปี 2558 โดย
กําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังรายชื่อต่อไปนี ้ มีอํานาจทํา ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของ
ธนาคาร
1. นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442
2. นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257
3. นายไพบูล ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
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คณะกรรมการธนาคารเห็ น ควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ค่ า สอบบัญ ชี แ ละ
ค่าตอบแทนอื่น เป็ นจํานวนเงิน 11,460,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีตามที่ระบุไว้ ในหนังสือนัดประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านล่วงหน้ าแล้ ว
นอกจากนี ้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ยังเป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
สาขาเวียงจันทน์ และบริ ษัทย่อยของธนาคาร จํานวน 3 บริ ษัท ได้ แก่
1. บริ ษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จํากัด
2. บริ ษัท ซีที คอลล์ จํากัด
3. บริ ษัท เวิลด์ลสี จํากัด
ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของกลุม่ ธนาคารสําหรับปี 2558 รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้น 11,460,000
บาท ลดลงร้ อยละ 5 เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับค่าสอบบัญชี และค่าตอบแทนอื่ นปี 2557 จํ านวน 12,100,000 บาท สําหรั บ
ค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fee) ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา กลุม่ ธนาคารไม่ได้ รับบริ การอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบ
บัญชีสงั กัด และไม่ได้ รับบริ การอื่นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชี
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ นําข้ อมูลเสนอต่อที่ประชุมฯ แสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
รองประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้น สอบถามและอ้ างถึงการกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี ซึง่ ได้ กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีธนาคาร
ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทร์ มีค่าตอบแทนเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 135 จึงขอทราบสาเหตุของค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ ้น
หรื อสาเหตุอาจมาจากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทร์ มีการทําธุรกรรมเพิ่มขึ ้น เนื่องจากได้ เปิ ดทําการในวันที่
25 กรกฎาคม 2557
รองประธานฯ ชี ้แจงว่า เนื่องจากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทร์ ได้ เปิ ดทําการในวันที่ 25 กรกฎาคม
2557 จึงกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในปี 2558 เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 ในอัตราร้ อยละ 135
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถาม รองประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง
รองประธานฯ เรี ยนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย จํานวน 19,795,270,503 เสียง คิด
เป็ นร้ อยละ 99.9997 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย จํ านวน 37,894 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0001 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง จํานวน 15,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000 ของผู้
ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีสทิ ธิออกเสียง ไม่มี
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ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิแต่งตัง้
นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรื อ นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3257 และ/หรื อ นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบี
เอเอส จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของกลุม่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประจําปี 2558 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารและ
ค่าตอบแทนอื่น เป็ นจํานวนเงิน 9,590,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์
และบริ ษัทย่อยของธนาคารเป็ นจํานวนเงิน 1,870,000 บาท รวมจํานวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของกลุ่ม
ธนาคารปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 11,460,000 บาท
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
รองประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดและข้ อบังคับของธนาคาร
ข้ อ 18 กําหนดให้ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกครัง้ กรรมการจํานวนหนึง่ ในสามของจํานวนกรรมการที่จะพึงมีออก
จากตําแหน่ง และในปี ต่อๆ ไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้ นจาก
ตําแหน่งนันอาจได้
้
รับเลือกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ มีกรรมการที่ต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน ได้ แก่
1.
2.
3.

ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง
ดาโต๊ ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
นายสุภคั ศิวะรักษ์

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

ทังนี
้ ้ ธนาคารเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามเพื่อเข้ ารับ
การเลือกตังเป็
้ นกรรมการ โดยกําหนดหลักเกณฑ์และขันตอนไว้
้
บนเว็บไซต์ของธนาคาร ทังนี
้ ้ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใด
เสนอชื่อบุคคลเข้ ามายังธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย) พิจารณาแล้ วเห็นควรให้ นําเสนอที่ประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 คน เป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็ นกรรมการ รวมทัง้ ไม่มีล กั ษณะ
ต้ อ งห้ า มตามข้ อ กํ า หนดของหน่ว ยงานที่กํา กับ ดูแ ลและกฎหมายที่เ กี่ย วข้ อ ง โดยกรรมการทั ้ง 3 คน ได้ รับ ความ
เห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ ว ซึ่งประวัติโดยย่อของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ธนาคารได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ า
พร้ อมหนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแล้ ว
ขณะเดียวกันธนาคารได้ นําภาพถ่าย ชื่อ ประวัติของกรรมการที่จะรับเลือกตังทั
้ ง้ 3 คน แสดงบนจอภาพในห้ อง
ประชุมด้ วย
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รองประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถาม รองประธานฯ ขอให้ ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออก
ตามวาระ โดยลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
รองประธานฯ เรี ยนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รองประธานฯ ทําหน้ าที่ประกาศผลคะแนน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
1. ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง กรรมการ
เห็นด้ วย
19,795,282,325 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย

32,839 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

งดออกเสียง

15,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

2. ดาโต๊ ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม กรรมการอิสระ
เห็นด้ วย
19,795,270,225 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย

32,839 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

งดออกเสียง

27,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

กรรมการ
3. นายสุภคั ศิวะรักษ์
เห็นด้ วย
19,795,269,718 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย

32,839 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

งดออกเสียง

27,607 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

99.9997 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
0.0001 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
0.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

99.9996 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
0.0001 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
0.0001 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

99.9996 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
0.0001 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
0.0001 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

ขณะเดียวกันธนาคารได้ นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
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มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้ วยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
เลือกตัง้ (1) ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง (2) ดาโต๊ ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม และ (3) นายสุภคั ศิวะรักษ์ กรรมการที่ครบ
กําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง่
วาระที่ 8 พิจารณาอนุ มัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน
3,162,731,703.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 10,542,439,012.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
ใหม่ จํานวน 13,705,170,716.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จํานวน 6,325,463,407 หุ้น มูล
ค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท

ถือหุ้น

รองประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้

กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารแถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้ การดําเนินธุรกิจของ
ธนาคารมีความคล่องตัว เพื่อให้ เงินกองทุนของธนาคารมีความเพียงพอ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของ
ธนาคาร และเพื่อรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นควรให้ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General
Mandate) จํานวน 3,162,731,703.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 10,542,439,012.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
จํานวน 13,705,170,716.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จํานวน 6,325,463,407 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ นําข้ อมูลที่กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารนําเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นแสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
รองประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถาม รองประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง
รองประธานฯ เรี ยนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
(สามในสี)่ ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย จํานวน 19,795,279,430 เสียง คิด
เป็ นร้ อยละ 99.9997 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย จํานวน 54,939 เสียง คิด
เป็ นร้ อยละ 0.0002 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง จํานวน 557 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีสทิ ธิออกเสียง ไม่มี
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ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate)
จํานวน 3,162,731,703.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 10,542,439,012.50 บาท บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
ใหม่จํานวน 13,705,170,716.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จํานวน 6,325,463,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50
บาท
วาระที่ 9 พิจารณาอนุ มัติแก้ ไขหนั งสือบริ คณห์ สนธิของธนาคาร ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของธนาคาร

ถือหุ้น

รองประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารตามที่เสนอขออนุมตั ิในวาระที่ 8 จึงขออนุมตั ิแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของธนาคาร ข้ อ
4 โดยใช้ ข้อความดังต่อไปนี ้
“ข้ อ 4.ทุนจดทะเบียน จํานวน 13,705,170,716.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้ อยห้ าล้ านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น
เจ็ดร้ อยสิบหกบาท) แบ่งออกเป็ น 27,410,341,432 หุ้น (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบล้ านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย
สามสิบสองหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์) โดยแบ่งออกเป็ น หุ้นสามัญ 27,410,341,432 หุ้น (สองหมื่นเจ็ด
พันสีร่ ้ อยสิบล้ านสามแสนสีห่ มื่นหนึง่ พันสีร่ ้ อยสามสิบสองหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ ไม่ม”ี
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ นําข้ อมูลนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
รองประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถาม รองประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง
รองประธานฯ เรี ยนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
(สามในสี)่ ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย จํานวน 19,795,297,269 เสียง คิด
เป็ นร้ อยละ 99.9998 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย จํานวน 37,100 เสียง คิด
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เป็ นร้ อยละ 0.0001 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง จํานวน 557 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีสทิ ธิออกเสียง ไม่มี
ขณะเดียวกันธนาคารได้ นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิแก้ ไขหนังสือ บริ คณห์สนธิ ของธนาคาร ข้ อ 4. เพื่อ ให้ สอดคล้ องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารในวาระที่ 8 ทังนี
้ ้ ให้ บุคคลที่คณะกรรมการธนาคาร หรื อกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคําเพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน
วาระที่ 10 พิจารณาอนุ มัติจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่ จํานวน 6,325,463,407 หุ้น โดยมีมูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ
0.50 บาท แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) (“หุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอํานาจทั่วไป”)
ให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่ วนของการถือหุ้น และกําหนดเงื่อนไขต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอํานาจทั่วไป

ถือหุ้น

รองประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้

กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารแถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยได้ ออกข้ อกําหนดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนสามารถขอ
อนุมตั ิที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ ล่วงหน้ าถึงกรอบการเพิ่มทุน ทัง้ จํานวนหุ้นและประเภทการจัดสรร และการมอบอํานาจให้
คณะกรรมการมีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามความเหมาะสมภายใต้ กรอบที่ขออนุมตั ิไว้ นอกจากนี ้ เพื่อให้
การดําเนินธุรกิจของธนาคารมีความคล่องตัว และเพื่อให้ เงินกองทุนของธนาคารมีความเพียงพอ
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิกําหนดเงื่อนไขต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอํานาจทัว่ ไป ดังนี ้
(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 6,325,463,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท แบบมอบอํานาจ
ทัว่ ไป (General Mandate) โดยเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นซึง่ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (“หุ้นเพิ่มทุน
ตามสิทธิแบบมอบอํานาจทัว่ ไป”) ไม่เกินร้ อยละ 30 ของทุนชําระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติให้ เพิ่มทุน โดย
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ธนาคารมีทนุ จดทะเบียนและทุนชําระแล้ วจํานวนทังสิ
้ ้น 10,542,439,012.50 บาท
(2) มอบหมายให้ คณะกรรมการธนาคารหรื อกรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อบุคคลที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร มีอํานาจพิจารณากําหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอํานาจทัว่ ไป ไม่วา่ จะเป็ นการเสนอขายหุ้นคราวเดียวกันหรื อหลายคราว และให้ มีอํานาจในการ
กําหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย ข้ อกําหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นตามสิทธิรวมถึงกําหนดวัน
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รวบรวมรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น โดยวิ ธี ปิ ดสมุด บัญ ชี และพัก การโอนหุ้น และวัน กํ า หนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิท ธิ จ องซื อ้ หุ้น
รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี ้ และการลงนามในเอกสารใดๆ ที่
เกี่ยวข้ อง ตลอดจนดําเนินการอย่างใดๆ ทังหลายทั
้
งปวงที
้
่จําเป็ นและเหมาะสมอันเกี่ยวข้ องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
ตามสิทธิแบบมอบอํานาจทัว่ ไปและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร รวมทังการให้
้
ข้อมูลและยื่นเอกสารหลักฐานใดๆ
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
(3) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ ดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในวันที่ธนาคารจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2559 หรื อภายในวันที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในครัง้ ถัดไป แล้ วแต่วนั
ใดจะถึงก่อน และจะเกิดขึ ้นภายหลังจากที่ธนาคารได้ รับการอนุญาตและยินยอมให้ ดําเนินการจากหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง และมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ ไข
หนังสือบริ คณห์สนธิดงั กล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ นําข้ อมูลที่กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร นําเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
รองประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้น สอบถามเพื่อขอคําชี ้แจงเพิ่มเติม ดังนี ้
1. อ้ างอิงถึงภาพนิ่ง (Slide) หน้ าที่ 1 กรณีการเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 3,162,731,703.50 บาท ซึ่งแจ้ งว่า
จัดเตรี ยมไว้ ขยายธุรกิจและเพื่อให้ เงินกองทุนมีความเพียงพอ ดังนัน้ จึงต้ องการทราบสัดส่วนของจํานวนเงินที่เตรี ยมไว้
สําหรับจุดประสงค์ข้างต้ น
2. ขอทราบสัดส่วนในการเพิ่มทุนที่ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่ง
การเพิ่มทุนครั ง้ นี ้ คือ ประมาณร้ อยละ 30 ของทุน จดทะเบีย นเดิม โดยสัด ส่ว นอาจเป็ น 3 หุ้น เดิม ต่อ 1 หุ้น ใหม่ จึง
ขอให้ ธนาคารมีคําตอบที่ชดั เจนให้ กบั ผู้ถือหุ้น
3. เนื่องจากยังไม่มีรูปแบบของอัตราส่วนการเพิ่มทุน จึงอยากทราบว่าหากมีเศษหุ้น จะปั ดเศษขึ ้นหรื อลง จึง
ขอคําชี ้แจงในกรณีดงั กล่าว
รองประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้ชี ้แจง
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าบริ หาร ชี ้แจงว่า ประเด็นแรกที่ขอเพิ่มทุนในครัง้ นี ้เป็ นลักษณะขอ
สํา รองไว้ ล่ว งหน้ า ก่อ นการประชุม ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ หน้ า หากคณะกรรมการธนาคารเล็ง เห็น ว่า มีค วามเหมาะสมหรื อ มี
ความจําเป็ นจึงจะลงมติเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ส่วนวัตถุประสงค์หลักของการเพิ่มทุน คือ เพื่อขยายธุรกิจธนาคาร
ในการปล่อยสินเชื่อและสินทรัพย์เสีย่ งตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งกําหนดไว้ ว่า ธนาคารต้ องดํารงใน
สัดส่วนกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง ฉะนัน้ คณะกรรมการธนาคารและฝ่ ายจัดการ จึงมีความเห็นว่า ควรจะสํารองไว้ ในกรณีการ
ขยายธุรกิจ และ/หรื อเพื่อสภาวะทางเศรษฐกิจที่อาจมีความผันผวน ธนาคารต้ องอาศัยความแข็งแกร่ งของเงินกองทุน จึง
ดําเนินการขอสํารองไว้ ลว่ งหน้ า ซึง่ จะเกี่ยวโยงกับประเด็นที่ 2 ขอเรี ยนว่า ในขณะนี ้ยังไม่มีการสรุ ปรายละเอียดการจัดสรร
แต่ได้ กําหนดไว้ ชดั เจนว่าผู้ถือหุ้นได้ สิทธิเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายเล็กหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และประเด็นที่ 3
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กรณีเรื่ องอัตราส่วนหรื อราคาการเพิ่มทุนนั ้น เป็ นลักษณะขอสํารองไว้ จึงขอให้ ผ้ ูถือหุ้นมอบอํานาจให้ คณะกรรมการ
ธนาคารเป็ นผู้รับผิดชอบในเรื่ องนี ้
Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นกล่าวชื่นชมธนาคารที่ได้ มีการเตรี ยมเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป
ล่วงหน้ า เนื่องจากเงินกองทุนที่แข็งแกร่ งมีความสําคัญสําหรับการขยายธุรกิจในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel II และ
Basel III ของธนาคารแห่งประเทศไทย อีกทังยั
้ งถือเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมล่วงหน้ าก่อนการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (Asean Economics Community: AEC) ในช่วงปลายปี 2558 นี ้ และตนพร้ อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่
นายฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นขอสอบถามว่า เพราะเหตุใดจึงเลือกการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป
(General Mandate) เนื่องจากมองว่ายังไม่ได้ มีการตัดสินใจ แต่เป็ นการขอสํารองไว้ ลว่ งหน้ า และสิ่งใด คือ สิ่งที่วางแผน
ไว้ วา่ ต้ องการดําเนินการต่อไป เพราะว่าหากเป็ นการสํารองไว้ สาํ หรับกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ งนัน้ ธนาคารมีตวั เลขที่ชดั เจน
อยู่แล้ ว ซึ่งหากธนาคารทราบว่าไม่เพียงพอก็ สมควรดําเนินการในทันที จึงต้ องการทราบถึงจุดสําคัญที่ทําให้ ธ นาคาร
ตัดสินใจเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป เพราะจุดประสงค์ของการเพิ่มทุนดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน หรื อ
ในกรณีที่จะขยายธุรกิจ หากเพิ่มทุนจดทะเบียนไม่ทนั ธนาคารสามารถออกหุ้นกู้ (ตราสารหนี ้) อื่นได้ จากนันจึ
้ งขอเพิ่มทุน
จดทะเบียนซึ่งสามารถปฏิบตั ิได้ เช่นกัน ซึ่งมีความชัดเจนมากกว่าในลักษณะที่มีความคลุมเครื อเช่นนี ้ แต่หากมีความ
จําเป็ นในการใช้ เงินจริ งๆ จึงขอทราบจุดสําคัญหรื อเหตุผลที่เลือกการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไปในครัง้ นี ้
รองประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้ชี ้แจง
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าบริ หาร ชีแ้ จงว่า ประเด็นแรก คือ สาเหตุที่ไม่พิจารณาการเสนอ
ขายหุ้นกู้นนั ้ เนื่องจากการขอเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ไม่ได้ เป็ นลักษณะเพื่อรองรับในเชิงของการระดมทุน (Funding) หรื อเงินให้
สินเชื่อ แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ กําหนดกฎระเบียบ เรื่ องสัดส่วนการดํารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ เสี่ยง สําหรั บ
ธนาคารอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 14 เนื่องจากที่ผ่านมา ธนาคารเป็ นธนาคารขนาดเล็ก จึงพยายามขยายฐานให้ ได้ ในระดับหนึ่ง
โดยในช่วง 2-3 ปี ที่ผา่ นมา ธนาคารได้ มีการขยายฐานธุรกิจที่คอ่ นข้ างเร็ ว บางครัง้ รายได้ ในปี แรกจากการขยายธุรกิจนันยั
้ ง
ไม่แสดงผลในทันที ซึง่ อาจจะส่งผลให้ สดั ส่วนเงินกองทุนลดลง แต่ธนาคารมีเกณฑ์ที่พยายามจะรักษาระดับเงินกองทุนไว้
ดังนัน้ จึงมีความเห็นว่าอยากที่จะขอสํารองไว้ ยกตัวอย่างเช่น ในปี นี ้ธนาคารตังเป
้ ้ าขยายสินเชื่อประมาณร้ อยละ 15 แต่
หากไปดูการขยายสินเชื่อในระบบ ปี นี ้ในไตรมาส 1 มีการขยายตัวประมาณร้ อยละ 1 กล่าวคือ สภาวะเศรษฐกิจไม่ชดั เจน จึง
ยังไม่สามารถแจ้ งได้ วา่ มีความต้ องการใช้ หรื อไม่ แต่ทจี่ ําเป็ นต้ องขอเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไปสํารองไว้ เนื่องจากหากถึง
ช่วงเวลาจําเป็ นต้ องการใช้ เงินนัน้ ขันตอนและระยะเวลาในการเรี
้
ยกประชุมและการขออนุมตั ิต่างๆ นัน้ ค่อนข้ างจะกระชันชิ
้ ด
ทางฝ่ ายจัดการจึงได้ ขอเสนอคณะกรรมการธนาคารในการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทัว่ ไปในครัง้ นี ้
นายวสันต์ เงินสุขไพบูลย์ กล่าวว่า ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นว่าแผนธุรกิจนัน้ ซึ่ง
ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้ าง เนื่องจากธนาคารอาจไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ แต่ธุรกรรมหลักของธนาคาร คือ การให้ สินเชื่อ การ
ลงทุน ซึ่งมีต้นทุนทางการเงิน ทังนี
้ ้ การเพิ่มทุนในจํานวนดังกล่าวนัน้ หมายความถึงเพื่อให้ ธุรกิจมีความคล่องตัว ซึ่งเงิน
ส่วนนี ้จะนําไปเพื่อการลงทุนและให้ สนิ เชื่อ และตามที่แจ้ งว่าเพื่อรักษาระดับเงินกองทุน ไม่ทราบว่าจะส่งผลให้ เงินกองทุน
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คงอยูใ่ นร้ อยละเท่าใดและพอเพียงตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรื อไม่ และได้ กล่าวเพิ่มเติมว่าข้ อดีของการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนลักษณะนี ้ คือ ธนาคารไม่มีต้นทุนทางการเงิ น รวมทัง้ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการขยายธุรกิจว่าหาก
ต้ องการเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ธนาคารจะจัดสรรให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในอัตราใดก็ได้ แล้ วธนาคารเป็ นผู้ชําระเงินไปก่อน
โดยผู้ถือหุ้นยอมเป็ นลูกหนี ้ โดยให้ หกั จากเงินปั นผลที่ธนาคารต้ องจ่ายให้ ผ้ ถู ือหุ้นประจําปี ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หากไม่
เป็ นไปตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย ขอให้ สง่ หนังสือขอผ่อนผันไปยังธนาคารแห่งประเทศ ซึ่งคาดว่าธนาคาร
แห่งประเทศไทยคงอนุญาตตามที่ขอ เนื่องจากเป็ นประโยชน์ในแง่ดอกเบี ้ยและการขยายธุรกิจ
นายฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร สอบถามเพิ่มเติมว่า ตามที่ธนาคารแจ้ งว่ามีแผนจะขยายธุรกิจไปอีกร้ อยละ 15
อยากทราบว่าเงินกองทุนธนาคารจะเพียงพอหรื อไม่ ทั ้งนี ้ หากปี หน้ าสภาพเศรษฐกิจขยายตัวได้ สงู สุด แล้ ว ธนาคาร
สามารถขยายธุร กิ จ ได้ ถึง ร้ อยละ 30 หากไม่มีก ารเพิ่ม ทุน จดทะเบีย น เงิ น กองทุน ต่อ สิน ทรั พ ย์ เ สี่ย งจะเพียงพอ
หรื อไม่
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงว่า มีตวั แปรค่อนข้ างมาก ซึง่ ไม่สามารถอธิบายเป็ น
สมการได้ ตัวแปรแรก คือ ส่วนต่างของดอกเบี ้ย การแข่งขันของดอกเบี ้ยว่ามีความเข้ มข้ นมากน้ อยเท่าใด ตัวแปรที่ 2
รายได้ จากธุรกรรมวาณิชธนกิจ การบริ หารเงิน หรื อสภาวะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดี ส่งผลให้ ไม่มีรายได้ เข้ ามา ตัวแปรที่ 3
คุณภาพของสินเชื่อ สภาวะทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) อยู่ในภาวะ
ถดถอยมากขึ ้น ซึ่งธนาคารไม่สามารถตอบได้ อย่างชัดเจน หากถ้ าธนาคารขยายธุรกิจร้ อยละ 15 แล้ ว จะต้ องใช้ เงินทุน
หรื อไม่ เนื่องจากมีตวั แปรค่อนข้ างมาก
นายฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร กล่าวเพิ่มเติมว่า ธนาคารมีความเห็นว่าสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ถดถอยใช่
หรื อไม่ กล่าวคือ หากสภาวะเศรษฐกิจดี อาจไม่มีปัญหาเกิดขึ ้น แต่หากสภาวะเศรษฐกิจไม่ดี อาจมีหนี ้สูญเพิ่มขึ ้นใช่
หรื อไม่
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงใน 2 กรณี ดังนี ้ กรณีที่ 1 หากสภาวะเศรษฐกิจมี
การฟื น้ ตัวขึ ้นมาและขยายเร็ ว หากมองในแง่บวก ส่วนกรณีที่ 2 หากสภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ธนาคารควรมีกองทุนที่แข็งแกร่ง
ทังนี
้ ้ ในช่วง 2-3 ปี ที่ผา่ นมา ธนาคารได้ เร่งขยายฐานธุรกิจ ซึง่ ในส่วนของกําไรสุทธิไม่ได้ ปรากฏขึ ้นมาในทันที เพราะฉะนัน้
จึงเป็ นไปได้ ว่ากําไรสุทธิที่ได้ รับ หรื อเงินกองทุนที่ออกมานัน้ เทียบกับการขยายตัวของสินทรัพย์ไม่สอดคล้ องกัน ดังนัน้
การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวอาจสํารองไว้ สาํ หรับทัง้ 2 กรณี
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถาม รองประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง
รองประธานฯ เรี ยนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย จํานวน 19,795,279,430 เสียง คิด
เป็ นร้ อยละ 99.9997 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย จํ านวน 54,939 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0002 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง จํานวน 557 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000 ของผู้
ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีสทิ ธิออกเสียง ไม่มี
ขณะเดียวกันธนาคารได้ นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิจดั สรร
หุ้นสามัญออกใหม่จํานวน 6,325,463,407 หุ้น โดยมีมลู ค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท แบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General
Mandate) (“หุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ แบบมอบอํานาจทัว่ ไป”) ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนของการถือหุ้น
และกําหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอํานาจทัว่ ไป
วาระที่ 11 พิจารณาอนุ มัติแก้ ไขมติท่ ีประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 19 ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556
เกี่ยวกับการออกและจัดจําหน่ ายหุ้นกู้ของธนาคาร (วาระที่ 8)

ผู้ถือหุ้น

รองประธาน ขอให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้นําเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร แถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามที่ประชุมใหญ่สามัญผู้
ถือหุ้นครัง้ ที่ 19 ประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556 มีมติอนุมตั ิให้ ธนาคารระดมทุนเพื่อใช้ ในธุรกิจของธนาคารด้ วย
การให้ ธนาคาร และ/หรื อ สาขาออกและเสนอขายหุ้นกู้ทกุ ชนิดและทุกประเภท โดยเมื่อนับรวมหุ้นกู้ที่ออกแล้ ว และยัง ไม่ไ ด้
ไถ่ถ อนจะมีจํา นวนรวมกัน ไม่เ กิ น 70,000 ล้ า นบาท ทัง้ กํา หนดวิธี ก ารเสนอขายเป็ นแบบครั ง้ เดีย วเต็มจํานวน หรื อ
เสนอขายบางส่วน และ/หรื อ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร (ซึ่งต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “มติท่ ี
ประชุมในครัง้ ก่ อน”)
เพื่อเป็ นการเพิ่มความคล่องตัวในการบริ หารโครงสร้ างเงินทุนของธนาคาร และเพิ่มประสิทธิ ภาพของแผน
กลยุทธ์ ของธนาคาร รวมถึงตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าและการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย และเพื่อความ
ชัดเจนในเรื่ องการออกหุ้นกู้ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ที่ได้ รับอนุมตั ิจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั ง้ ก่อน จึง
เป็ นการสมควรที่จะเสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ ไขมติที่ประชุมในครัง้ ก่อน เพื่อขออนุมตั ิให้ ธนาคารขยาย
วงเงินการออกหุ้นกู้ดงั กล่าว และสามารถออกหุ้นกู้ทกุ ประเภทในลักษณะหมุนเวียนได้ เนื่องจาก
1) เพื่อรองรับเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559
โดยจะกําหนดให้ ธนาคารพาณิชย์เพิ่มการดํารงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องขันตํ
้ ่ารองรับเงินสดไหลออกสุทธิภายใต้
ภาวะวิกฤติ (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยการออกหุ้นกู้ของธนาคารนัน้ ธนาคาร
สามารถนําเงินที่ได้ จากการออกหุ้นกู้มาใช้ ได้ โดยไม่ถกู นํามาคํานวณ LCR จนกว่าหุ้นกู้นนจะมี
ั ้ อายุคงเหลือน้ อยกว่า 30
วัน
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2) จากความสําเร็ จของการเสนอขายหุ้นกู้อนุพนั ธ์ ต่อผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investors) และนัก
ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth Investors) ในปี ที่ผ่านมา ทําให้ ธนาคารมีแผนการขยายธุรกิจเพิ่มเติม โดยคาดว่าจะ
เสนอขายหุ้นกู้อนุพนั ธ์ในปี พ.ศ. 2558 จํานวนกว่า 1 หมื่นล้ านบาท
3) การระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ระยะกลางและระยะยาวนันจะเป็
้
นการเพิ่มความคล่องตัวในการบริ หาร
โครงสร้ างเงินทุนของธนาคารและการขยายธุรกิจของธนาคาร และเพิ่มประสิทธิภาพของแผนกลยุทธ์ของธนาคาร
ประเด็นสําคัญที่จะแก้ ไขคือการแก้ ไขจํานวนเงินที่ธนาคารจะออกหุ้นกู้จากเดิมไม่เกิน 7 หมื่นล้ านบาทเป็ นไม่
เกิน 1 แสนล้ านบาทพร้ อมเงื่อนไขการเสนอขายในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) โดยธนาคารสามารถออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ได้ ทกุ ประเภทและรูปแบบ โดยขอเสนอแก้ ไขมติที่ประชุมดังกล่าวให้ เป็ นข้ อความดังต่อไปนี ้
“อนุมตั ิให้ ธนาคารระดมทุนเพื่อใช้ ในธุรกิจของธนาคารด้ วยการให้ ธนาคารและ / หรื อสาขาออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ทกุ ชนิดและทุกประเภทโดยเมื่อนับรวมหุ้นกู้ที่ออกแล้ ว และยังไม่ได้ ไถ่ถอนจะมีจํานวนรวมกันไม่เกิน 1 แสนล้ านบาทหรื อ
ออกและเสนอขายเป็ น สกุลเงินตราต่างประเทศอื่นในจํานวนเทียบเท่า โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงั กล่าวขึ ้นอยู่กบั
ดุลยพินิจของธนาคารและความจําเป็ นของธนาคารในการใช้ เงินทุนดังกล่าวรวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี ้
ประเภท

จํานวนเงินและ
สกุลเงิน
การเสนอขาย

อัตราดอกเบี ้ยและ
ผลตอบแทน

ระยะเวลาไถ่ถอน
การไถ่ถอนก่อน

: หุ้นกู้ทกุ ชนิดและทุกประเภท (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ท่ีมี
ลักษณะคล้ ายทุน หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้จากการแปลงสินทรัพย์ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้ไม่มีประกัน
และ/หรื อ หุ้นกู้อนุพนั ธ์) ทังนี
้ ้ตามสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการเสนอขายหุ้นกู้
: ต้ นเงินของหุ้นกู้เมื่อนับรวมหุ้นกู้ทีอ่ อกแล้ วและยังไม่ไถ่ถอนจะมีจํานวนไม่เกิน 1 แสนล้ านบาท หุ้น
กู้อาจออกเป็ นสกุลเงินบาทหรื อสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นในจํานวนที่เทียบเท่าคํานวณตาม
อัตราแลกเปลีย่ นที่ใช้ ณ เวลาที่มีการเสนอขายหุ้นกู้
: เสนอขายในประเทศ และ/หรื อต่างประเทศต่อประชาชน และ/หรื อ ผู้ลงทุนในวงจํากัด หรื อผู้
ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อ ผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรื อสํานักงาน ก.ล.ต.
และ/หรื อ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องที่มีผลบังคับใช้ ในขณะที่ขายหุ้นกู้นนั ้ หุ้นกู้อาจเสนอขาย
ให้ กบั นักลงทุนทุกประเภท และอาจเสนอขายครัง้ เดียวเต็มจํานวน หรื อเสนอขายบางส่วน และ/
หรื อ เสนอขายเป็ นโครงการ และ/หรื อเป็ นคราวๆ ไป และ/หรื อ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving)
ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควรหุ้นกู้อาจออกและเสนอขายแยกจาก หลักทรัพย์อื่น หรื อออกและ
เสนอขายรวมกับหลักทรัพย์อื่นก็ได้
: อัตราดอกเบี ้ยและผลตอบแทนขึ ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้
หรื อเป็ นไปตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออก ณ เวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้เป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรื อ
สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องที่มีผลบังคับใช้ ในขณะที่ออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้นนั ้
: ระยะเวลาไถ่ถอนขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้
: ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสทิ ธิ หรื ออาจไม่มีสทิ ธิขอให้ ธนาคารไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนระยะเวลาไถ่ถอน ธนาคาร
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กําหนด

อาจมี หรื ออาจไม่มีสิทธิ ทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนระยะเวลาที่กําหนด ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขและ
ข้ อกําหนดของหุ้นกู้ที่ออก ณ เวลานัน้ ๆ

นอกจากนี ้ ขอมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในการมอบอํานาจให้ คณะกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จดั การ
ใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรื อหลายบุคคลรวมกัน มีอํานาจในการกําหนดเงื่ อนไข
เกี่ยวกับการเสนอขาย เช่น อัตราดอกเบี ้ย ระยะเวลาการเสนอขาย มูลค่าที่เสนอขายในแต่ละครัง้ ผู้ทําหน้ าที่เป็ นนาย
ทะเบียน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็ นต้ น และมีอํานาจดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้ตามความจําเป็ น ตลอดจนมีอํานาจลง
นามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามความจําเป็ นและสมควร รวมทังให้
้ กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารสามารถมอบอํานาจช่วงให้ บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรื อหลายบุคคลรวมกัน มีอํานาจในการ
ดําเนินการดังกล่าวด้ วย”
ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ นําข้ อมูลที่กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร นําเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้น แสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
รองประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
นายวสันต์ เงิ นสุขไพบูลย์ กล่าวว่า ตามที่เ สนอให้ ผ้ ูบ ริ ห ารธนาคารสามารถมีอํา นาจในการออกและจัด
จําหน่ายหุ้นกู้ของธนาคารได้ ทุกประเภท ภายใต้ วงเงิ น ที่กํา หนดมานัน้ มีทัง้ ผลดีแ ละผลเสีย ซึ่ง ไม่สามารถประเมินได้
กล่าวคือ การให้ อํานาจมากเกินไปอาจจะไม่ใช่ผลดีต่อผู้ถือหุ้นมากนัก แต่การไม่ให้ อํานาจใดๆ เลย ก็ส่งผลเสียเช่นกัน แต่
ตามที่แจ้ งรายละเอียดมานันไม่
้ ได้ แจกแจงว่า จะก่อให้ เกิดปั ญหาอย่างไรในอนาคต แต่การที่จะดูแลหรื อรักษาสิง่ ใดให้ เกิด
ประโยชน์ขึ ้นมานัน้ มีผลสะท้ อนหรื อไม่ และมีความเสีย่ งอยูเ่ ท่าใด จึงขอท้ วงติงและเห็นว่าการมีอํานาจมากเกินไปกับการ
ไม่มีอํานาจเลย ไม่สง่ ผลดีทงสองอย่
ั้
าง จึงขอเสนอแนะให้ มีอํานาจแบบสายกลาง อีกทังควรจะระบุ
้
รายละเอียดการออก
และจัดจําหน่ายหุ้นกู้ให้ ชดั เจน
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถาม รองประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง
รองประธานฯ เรี ยนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
(สามในสี)่ ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มีผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย จํานวน 19,795,291,530 เสียง คิด
เป็ นร้ อยละ 99.9997 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย จํานวน 43,296 เสียง คิด
เป็ นร้ อยละ 0.0002 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง จํานวน 100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีสทิ ธิออกเสียง ไม่มี
ขณะเดียวกันธนาคารได้ นําผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้ องประชุมด้ วย
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มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิแก้ ไขมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 19 ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน
2556 เกี่ยวกับการออกและจัดจําหน่ายหุ้นกู้ของธนาคาร (วาระที่ 8) ตามที่เสนอ
วาระที่ 12 เรื่องอื่น (ถ้ ามี)
รองประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้น ขอสอบถาม 3 ข้ อ ดังนี ้
1. อ้ างถึงวาระที่ 3 พิจ ารณาอนุมัติ งบแสดงการเงิ นและงบกํ าไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ สําหรั บสิน้ สุดวัน ที่ 31
ธันวาคม 2557 เนื่องจากปี ที่ผ่านมา ผลการดําเนินงานของธนาคาร มีกําไรสุทธิ ลดลงจากปี 2556 ประมาณร้ อยละ 25
โดยในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 34 เรื่ อง ขาดทุนสุทธิจากหนี ้สินทางการเงินที่กําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม ใน
ปี 2557 นั ้น ไม่ได้ ระบุถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง เพียงแต่บนั ทึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมนั ้น เกิด
จากตัว๋ แลกเงิน หุ้นกู้ และดอกเบี ้ยจ่าย รวมเป็ นขาดทุนสุทธิ 1,094 ล้ านบาท ในขณะที่ปี 2556 เกิดขึ ้นเพียง 101 ล้ านบาท
จึงขอทราบถึงสาเหตุรายละเอียดที่เกิดการเปลีย่ นแปลงตามที่ปรากฏ เนื่องจากส่งผลต่อผลกําไรสุทธิที่ธนาคารได้ รับในปี
2557
2. ขออ้ างถึงรายงานประจําปี 2557 หน้ าที่ 132 ในงบกระแสเงินสด ขอทราบความหมายของคําว่า “สํารอง
จากการประมาณการหนี ส้ ิน ” ตามที่ บัน ทึก ไว้ ในปี 2556 นัน้ มี จํ า นวน 6,861,348 บาท แต่ใ นปี 2557 ได้ บัน ทึก ไว้
142,690,798 บาท ซึง่ เพิ่มมาจากปี 2556 ค่อนข้ างเยอะพอสมควร จึงขอให้ ธนาคารอธิบายในรายละเอียดดังกล่าว
3. ขออ้ างอิงถึงวาระที่ 2 เรื่ อง รับทราบรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2557 ธนาคารแจ้ ง
ว่าธนาคารมีสว่ นแบ่งทางการตลาดจากธนาคารพาณิชย์ทงระบบ
ั้
ซึ่งธนาคารเป็ นขนาดเล็ก หากเปรี ยบเทียบกับธนาคาร
ขนาดเล็กอื่น อาทิ ธนาคารทิสโก้ จํ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีจํานวนสาขาและพนักงานน้ อยกว่า แต่ส่วนแบ่งทางการตลาด
ค่อนข้ างมากกว่าธนาคาร ทังที
้ ่ธนาคารมีสาขาและพนักงานจํานวนมากพอสมควร ดังนัน้ ค่าฝึ กอบรมที่ใช้ ไปในแต่ละปี จึง
มีจํานวนค่อนข้ างมากพอสมควร จึงต้ องการสอบถามธนาคารถึงวิธีการที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดหรื อเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันให้ สามารถแข่งขันกับธนาคารขนาดเล็กเหล่านี ้ได้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นได้ ทําการเปรี ยบเทียบธนาคารกับธนาคารขนาด
เล็กอื่น ซึง่ ธนาคารมีผลประกอบการไม่ดีนกั จึงอยากจะขอเรี ยนถามว่าธนาคารมีวิธีแก้ ปัญหานี ้อย่างไร
รองประธานฯ ขอชี ้แจงคําถามในข้ อที่ 3 เนื่องจากที่ผา่ นมาธนาคารได้ ทําการเปรี ยบเทียบกับธนาคารขนาดเล็กอื่น
มาตลอด ซึง่ ผลออกมาค่อนข้ างดี แต่ถ้าหากผลการดําเนินงานของแต่ละธนาคาร เนื่องจากมีธุรกรรมที่แตกต่างกัน ดังนัน้
ธนาคารต้ องศึกษาและวิเคราะห์ว่าธนาคารต้ องการไปทิศทางนันหรื
้ อไม่ ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้ ศึกษาแผนธุรกิจจึง
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นคลายกังวล
รองประธานฯ ขอให้ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงินเป็ นผู้ชี ้แจง
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รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์ และการเงิน ชีแ้ จงว่า คําถามที่ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ 33 และ 34 เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็ นระเบียบของรายงานตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กํ า หนดที ่ ต้ อ งแยกรายการธุ ร กรรมการค้ า หรื อ การลงทุน ในประเทศรองรั บ (Underlying) และรายการการ
ป้ องกัน ความเสี่ย งจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ซึ่งจะเห็นได้ ว่า 2 รายการนี ้ จะมีทงกํ
ั ้ าไรและ
ขาดทุน ซึง่ โดยปกติแล้ วลักษณะของการทําธุรกรรมประเภทนี ้ จะเป็ นฝั่ งตรงข้ ามกัน อีกทังด้
้ วยเหตุของมาตรฐานการบัญชี
และระเบียบการรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย บังคับให้ ธนาคารต้ องแยกรายการให้ ชดั เจน ดังนัน้ จะได้ จํานวนสุทธิ
เท่ากับ 711.15 ล้ านบาท ซึง่ ต้ องดูรายการทัง้ 2 รายการไปพร้ อมกัน
รองประธานฯ ได้ กล่าวเสริ มว่า หากผู้ถือหุ้นต้ องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่ได้ อธิบายไปข้ างต้ น ขอให้
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายกลยุทธ์ และการเงิน และผู้สอบบัญชี บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
ทําการชี ้แจงรายละเอียดให้ กบั ผู้ถือหุ้นหลังจากการประชุม
รองประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้ชี ้แจงคําถามข้ อที่ 3 เพิ่มเติม
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ขอชีแ้ จงคําถามผู้ถือหุ้นในข้ อที่ 3 เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์
ของธนาคารนัน้ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2557 ตังแต่
้ หน้ าที่ 30 เป็ นต้ นไป โดยขอสรุปสันๆ
้ ดังนี ้ ในส่วนของ
ธุรกิจรายย่อย ธนาคารได้ พัฒนาโครงการ บีท แบงก์ กิง้ (Beat Banking) ซึ่งเป็ นนวัตกรรมธนาคารรู ปแบบใหม่ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ การเปิ ดให้ บริ การบัตรเครดิต และพยายามเร่ งขยายฐานลูกค้ ารายย่อย ในส่วนของธนบดีธนกิจซึ่งเป็ น
ลูกค้ าหลักมีการขยายตัวร้ อยละ 50 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อโดยรวมมีการขยายตัวร้ อยละ 30 กําไรสุทธิก่อนตังสํ
้ ารองเติบโตถึง
ร้ อยละ 155 และยังมีโครงการ Project Next เพื่อพัฒนาศักยภาพด้ านการขายของพนักงานสาขา ทังนี
้ ้ธนาคารขอรับ
ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะไว้ พิจารณา แต่ธนาคารได้ ดําเนินการไปบางส่วนแล้ ว
รองประธานฯ ขอให้ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงินเป็ นผู้ชี ้แจง
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายกลยุทธ์ และการเงิน ชี ้แจงคําถามข้ อที่ 2 ของผู้ถือหุ้นว่า รายการ “สํารองจาก
การประมาณการหนี ้สิน” เป็ นการตังสํ
้ ารองของรายการที่เกิดจากการประมาณการหนี ้สินที่เพิ่มขึ ้น รวมทังรายการตั
้
ง้
สํารองสําหรับรายการนอกงบดุล ส่วนใหญ่เป็ นการอาวัลและคํ ้าประกัน จึงส่งผลให้ ตวั เลขเพิ่มขึ ้น เช่น ลูกค้ าบางรายที่เป็ น
หนี ้สูญและมีการคํ ้าประกัน จะบันทึกไว้ ในรายการนี ้ ซึง่ ถือว่าเป็ นการทําธุรกรรมปกติของธนาคาร
นายสถาพร ผังนิรันดร์ กล่าวว่า เนื่องจากสมาคมผู้ถือหุ้นไทยฝากสอบถามกรณีการควบรวมกิจการระหว่าง
ธนาคารและ บริ ษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (RHB OSK) ไม่ทราบว่าสําเร็ จหรื อไม่ จากที่ได้
ทราบมา คือ ไม่ได้ ควบรวม ดังนัน้ จะส่งผลอย่างไรต่อธนาคาร
รองประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้ชี ้แจง
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กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชีแ้ จงว่า การควบรวมกิจการนัน้ ธนาคารได้ แจ้ งไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์ที่มาเลเซียถึงเรื่ องการยกเลิกการควบรวมไปแล้ วและไม่มีผลกระทบอย่างไรต่อธนาคาร
ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมและให้ กําลังใจคณะกรรมการธนาคารและคณะผู้บริ หารทุกท่าน ทังนี
้ ้ฝากให้ ธนาคาร เข้ า
ร่ วมกิจกรรม CSR เพื่อการสร้ างสรรค์ ที่ดีและมีการประชาสัมพันธ์ ให้ มากขึ ้น และได้ อ้างถึงวาระที่ 5 ตามที่ได้ แจ้ งว่า
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารไม่รับค่าเบี ้ยประชุมนั ้น จึงขอชื่นชมและเป็ นกําลังใจให้ จึงขอให้ ผู้
ถือหุ้นทุกท่านปรบมือให้ กบั คณะกรรมการธนาคารและคณะผู้บริ หาร
รองประธานฯ กล่า วขอบคุ ณ ผู้ ถื อ หุ้ นที่ เ ข้ าประชุ ม และให้ คํ า แนะนํ า ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ ธนาคาร ทาง
คณะกรรมการธนาคารจะดําเนินการให้ ดีที่สดุ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกๆ ท่านต่อไป
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดซักถามหรื อมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรื อเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอีก ประธานฯ จึง
ได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้ กรุ ณาสละเวลามาร่ วมประชุมและได้ เสนอข้ อคิดเห็นที่เป็ น
ประโยชน์ และขอปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.21 น.

ลงชื่อ

- ดาโต๊ะ โรเบิ ร์ต แชบ เด๊า เม็ง -

ประธานที่ประชุม

(ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง)

ลงชื่อ

- ฐาภพ คลีส่ วุ รรณ (นายฐาภพ คลีส่ วุ รรณ)
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เลขานุการบริ ษัท
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

