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วันทีป่ ระชุม

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560
-------------------------------วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560

สถานทีป่ ระชุม

ห้องออดิธอเรี ยม ชั้น 7 อาคารสานักงานใหญ่ของธนาคาร เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิ น
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร

ผู้เข้ าร่ วมประชุม

ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง 1,156 รายและผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จานวน 1,683 ราย รวม
ผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 2,839 ราย ถือหุ ้นรวมกัน
ทั้งสิ้ น 29,469,566,548 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 67.271 ซึ่ งเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหุน้
ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดของธนาคารจานวนทั้งสิ้น 43,807,370,307 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุม
ตามที่กาหนดในข้อบังคับของธนาคาร
กรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
2. พลเอกเฉลิมชัย สิ ทธิสาท
3. นายฟิ ลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
4. นายสิ งหะ นิกรพันธุ์
5. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
6. นายวอน นิเจล ริ กเตอร์
7. นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คิง
8. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
9. นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ

ประธานกรรมการซึ่งทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม
กรรมการ
กรรมการและประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา
กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

กรรมการทีไ่ ม่ เข้ าประชุม
1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์

กรรมการและประธานคณะกรรมการสิ นเชื่อ
(ติดภารกิจราชการ)
2. นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริ เซล กรรมการและประธานคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง (ติดภารกิจต่างประเทศ)
3. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
กรรมการ (ติดภารกิจต่างประเทศ)
ผู้ได้ รับอนุญาตให้ ร่วมประชุม

1

ผูแ้ ทนจากสานักงานผูส้ อบบัญชีบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด คือ นายนิ โคลัส
เบลลามี นายชาญชัย สกุลเกิดสิ น และนางสาวอรพินท์ สิ นถาวรกุล และผูแ้ ทนจากที่ปรึ กษา

ในระหว่างการประชุ ม ได้มีผถู้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุ มเพิ่มอีก ทาให้จานวนผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วม
ประชุ มด้วยตนเองและโดยการมอบฉัน ทะเพิ่ มเป็ น 3,485 ราย รวมจานวนหุ ้น ได้ 29,815,608,147 หุ ้น คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 68.06
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
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กฎหมายของธนาคาร บริ ษทั วีระวงค์ ชินวัฒน์ และ พาร์ ทเนอร์ ส จากัด คือ นางสาวสวิตา
ปี ตะวรรณ และนางสาวธิ ตะวัน ธนสมบัติไพศาล
สักขีพยานในการนับคะแนน

นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล ผูแ้ ทนจากบริ ษทั วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส
จากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายของธนาคาร และอาสาสมัครจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จานวน 2
คน คือ นายภคณิ ต จันทร์สว่าง และนางสาวภัคสิ นี คงศรี ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ม.ล.อยุทธ์ ไชยันต์ (เลขานุการบริ ษทั )

เริ่มประชุมเวลา 14.05 น.
ประธานกล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ และขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า
 มีผถู ้ ือหุน้ มาร่ วมประชุมโดยเป็ นการมาเข้าประชุมด้วยตนเองจานวน 1,156 รายและผูร้ ับมอบฉันทะ
จานวน 1,683 ราย นับรวมเป็ นจานวนหุ ้นทั้งสิ้ น 29,469,566,548 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 67.27 ของ
จานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารซึ่ งเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่าย
ได้ท้ งั หมดของธนาคาร ซึ่ งมีจานวนทั้งสิ้ น 43,807,370,307 หุ ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนด
ในข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 35. แล้ว จึงเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559
 ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้น 9 คนจากจานวนกรรมการทั้งหมด 12 คน คิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 75.00 และมีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่ วมประชุม 3 คน
 ขอให้ม.ล.อยุทธ์ ไชยันต์ ในฐานะเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูแ้ จ้งเกี่ยวกับการดาเนินการประชุม วิธีการ
ออกเสี ยงลงคะแนน และวิธีปฏิบตั ิในการนับคะแนน ตามที่ ธนาคารได้ฉายวีดีทศั น์แสดงวิธีการ
ออกเสี ยงในบัตรลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสี ยงไปแล้ว
เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้
 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ มีนายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้าน
การเงิ น เข้าร่ วมประชุมด้วย และยังมีผูแ้ ทนจากสานักงานผูส้ อบบัญชี บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัดและผูแ้ ทนจากที่ปรึ กษากฎหมายของธนาคาร บริ ษทั วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพาร์ท
เนอร์ส จากัด เข้าร่ วมประชุมด้วย นอกจากนี้ เพื่อเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของการ
จัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น ธนาคารได้เชิ ญตัวแทนจานวน 1 คนจากบริ ษทั วีระวงค์ ชิ นวัฒน์ และพาร์ ท
เนอร์ ส จากัด มาเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสี ยงครั้งนี้ และได้ขออาสาสมัครจากผูถ้ ือหุ ้นและ/
หรื อผูร้ ับมอบฉันทะจานวน 2 คน เพื่อเป็ นตัวแทนผูถ้ ือหุน้ ทาหน้าที่ร่วมเป็ นสักขีพยานในการตรวจ
นับคะแนน
 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ธนาคารได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยสามารถเสนอ
วาระการประชุม และเสนอชื่ อบุคคลที่ มีคุ ณสมบัติเหมาะสมที่ จะได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ธนาคารล่วงหน้าได้ ก่อนที่ธนาคารจะส่งหนังสื อเชิญประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ โดยธนาคารได้แจ้งให้ผู ้
ถื อหุ ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร โดยมี ระยะเวลาให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอวาระ และเสนอชื่ อ
บุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ จะได้รั บการแต่งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม
2559 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2559 รวมระยะเวลา 3 เดือน ซึ่ งเมื่อครบกาหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผถู ้ ือ
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หุ ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลและระเบียบวาระมาให้ธนาคารพิจารณา นอกจากนี้ ธนาคารได้เผยแพร่
หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของธนาคารตั้งแต่วนั ที่
3 มีนาคม 2560
ในการออกเสี ยงลงคะแนน ธนาคารใช้วิธีการลงคะแนนเสี ยงตามจานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ ถืออยู่ โดย 1 หุน้
มีสิทธิเท่ากับ 1 เสี ยง ซึ่งในการออกเสี ยงลงคะแนน จะเรี ยงตามลาดับวาระการประชุมที่กาหนดไว้
โดยผูถ้ ือหุ ้นแต่ละรายมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ ้นที่ตนถือหรื อรับมอบฉันทะมา และสามารถ
ลงคะแนนเสี ยง เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย /หรื อ งดออกเสี ยง ในแต่ละวาระเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ
หรื อรั บ มอบฉั น ทะมา โดยใช้บัต รลงคะแนนซึ่ งผู ้ถื อ หุ ้ น ได้รั บ ตอนลงทะเบี ย น และให้ ท า
เครื่ องหมายในช่อง เห็ นด้วย / ไม่เห็ นด้วย /หรื อ งดออกเสี ยง ในบัตรลงคะแนน ตามที่ ตอ้ งการ
เพียงช่องเดียวให้ตรงตามระเบียบวาระ ทั้งนี้ ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ส่งบัตรลงคะแนนในทุกวาระที่มีการลง
มติ หากผูถ้ ือหุ ้นคนใดมิได้ส่งบัตรลงคะแนนหรื อมิได้ทาเครื่ องหมายในบัตรลงคะแนนให้ถือว่า
ผูถ้ ือหุน้ คนนั้น งดออกเสี ยง ในวาระนั้นๆ
ในกรณี ของผูถ้ ือหุ ้นต่างประเทศซึ่ งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุ ้นและดูแลผลประโยชน์
แทน สามารถแยกลงคะแนนเสี ยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง คราวเดียวกันในแต่ละ
วาระ โดยแยกเสี ยงที่จะทาการลงคะแนนเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ
ในแต่ ล ะวาระที่ มี ก ารลงคะแนน ขอให้ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ ไ ด้อ อกเสี ย งลงคะแนนแล้ว ยกมื อ ขึ้ น เพื่ อ ที่
เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนมาบันทึกและสรุ ปผลให้ทราบต่อไป
ในการนับคะแนนเสี ยง ธนาคารจะนับคะแนนเสี ยงแยกเป็ น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง
โดยจะมีเจ้าหน้าที่ รับบัตรลงคะแนนไปดาเนิ นการตรวจนับ และจะมีผูแ้ ทนจากบริ ษทั ที่ ปรึ กษา
กฎหมายและอาสาสมัครจากผูถ้ ือหุ ้นร่ วมเป็ นสักขีพยาน ช่วยดูแล และตรวจสอบการนับคะแนน
ให้เป็ นไปอย่างถูกต้องและโปร่ งใส
ในวาระที่ 5 เกี่ ย วกับ การเลื อ กตั้ง กรรมการ ให้ผูถ้ ื อ หุ ้น ลงคะแนนเสี ย งเลื อกตั้ง กรรมการเป็ น
รายบุคคล โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุ ้นในการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน
พร้อมกันในคราวเดียว
สาหรับการนับฐานคะแนนในมติประเภทต่าง ๆ จะเป็ นดังนี้
- กรณี ใช้มติ “เสี ยงข้างมาก” ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน จะไม่นาคะแนนงด
ออกเสี ยงและบัตรเสี ย มานับเป็ นฐานคะแนนเสี ยง (พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด มาตรา 107)
- กรณี ใช้มติ “2 ใน 3” ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม จะนาคะแนนงดออกเสี ยง
มานับเป็ นฐานคะแนนด้วย แต่ไม่นาบัตรเสี ยมานับเป็ นฐานคะแนนเสี ยง (พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน
จากัด มาตรา 90)
กรณี ต่อไปนี้ ถือว่าบัตรลงคะแนนเป็ นบัตรเสี ย และไม่นบั เป็ นคะแนนเสี ยง
(1) บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
(2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ หรื อไม่แสดงความจานงที่ชดั เจน
(3) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสี ยงเกินกว่าคะแนนเสี ยงที่มีอยู่
เมื่อนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระเสร็ จสิ้น จะแจ้งผลการลงมติ และแสดงผลคะแนนเสี ยง เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย พร้อมทั้งแสดงสัดส่วนร้อยละของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
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ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนขึ้นบนจอภาพให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ ในวาระเลือกตั้ง
กรรมการ ธนาคารจะประกาศผลคะแนนเป็ นรายบุคคล
 คะแนนเสี ยงของจานวนผูถ้ ือหุ ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่ องจากการทยอยเข้าห้องประชุม
ของผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ ทาให้จานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมในแต่ละวาระเปลี่ยนแปลงไปได้
ทั้งนี้ การแจ้งผลการลงคะแนนและมติในแต่ละวาระ เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการในเรื่ องนี้
 เพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างเรี ยบร้อย และไม่ใช้เวลาของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมากเกินสมควร ก่อน
ลงมติ ในแต่ละวาระ จะเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มออกความเห็ นหรื อซักถามในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมที่ตอ้ งการจะซักถามกรุ ณาแจ้งชื่อและนามสกุล
ด้วย หากเป็ นผูท้ ี่รับมอบฉันทะขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลของผูม้ อบฉันทะให้ที่ประชุม ทราบก่อน
การซักถามหรื อแสดงความคิดเห็ นด้วยทุ กครั้ง และขอความกรุ ณาผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มงดเว้นการ
ซักถามหรื อแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ าๆ กัน หรื อในประเด็นที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับวาระที่ กาลัง
พิจารณา โดยจะขอให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมนาไปซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นในวาระที่เกี่ ยวข้อง
นั้นๆ หรื อในวาระพิจารณาเรื่ องอื่นๆ
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า
 ธนาคารจะดาเนินการประชุมตามลาดับวาระการประชุม หากผูเ้ ข้าร่ วมประชุมต้องการซักถามหรื อ
แสดงความเห็ นในประเด็นที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับวาระที่ กาลังพิจารณา ขอให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมนาไป
ซักถามหรื อแสดงความเห็นในวาระที่เกี่ ยวข้องหรื อในวาระพิจารณาเรื่ องอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ใน
วาระพิจารณาเรื่ องอื่นๆ ธนาคารจะพิจารณาเฉพาะเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวมเท่านั้น
จากนั้น ประธานได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมือ่ วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2559

ธนาคารได้จดั ให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2559 และได้จดั ทา
รายงานการประชุมแล้วเสร็ จตามเวลาที่กาหนด โดยมีสาเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรอง
จากนั้น ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ ผูถ้ ือหุน้
 เสนอแนะว่าธนาคารควรปรับปรุ งขนาดของตัวพิมพ์ในหนังสื อเชิญประชุมและรายงานประจาปี ให้
มีขนาดใหญ่ข้ ึนและใช้รูปแบบตัวอักษรที่สามารถอ่านได้ง่ายขึ้น
นายทองอินทร์ แสงงาม ผูถ้ ือหุน้
 เสนอแนะว่าธนาคารควรส่ งรายงานการประชุมที่จดั ทาแล้วเสร็ จให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นที่มีการแสดงความ
คิดเห็นเพื่อจะได้สามารถพิจารณา และให้ความเห็น
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559
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มติทปี่ ระชุม 2
ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน รั บ รองรายงานการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2559 เมื่ อ วัน ศุ กร์ ที่ 8 เมษายน 2559 โดยผลการลงมติ มี
รายละเอียด ดังนี้
จานวนเสียงทีล่ งมติ

ร้ อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

(1 หุ้น = 1 เสียง)

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

29,685,069,939

99.992734

2. ไม่เห็นด้วย

2,157,100

0.007266

3. งดออกเสี ยง

117,889,260

-

0

-

มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย

4. บัตรเสี ย
วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของธนาคารในรอบปี 2559

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากภาพรวมการดาเนินงานของธนาคารในรอบปี ตามที่มีการฉายวีดีทศั น์
ในช่วงก่อนการประชุม รวมถึงธนาคารได้จดั ส่ งรายงานประจาปี 2559 (ในรู ปแบบซี ดี) และเอกสารสรุ ปข้อมูลทางการเงิน
และคาอธิ บายผลการดาเนิ นงานจากรายงานประจาปี 2559 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นก่อนหน้านี้ แล้วนั้น จึงขอให้นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร รายงานให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบถึงผลการดาเนินงานในรอบปี 2559 ของธนาคารในรายละเอียด ทั้งนี้ จะ
รวมการนาเสนอข้อมูลสาหรับวาระที่ 3 ซึ่ งเป็ นรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไว้ดว้ ย
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ) รายงานผลการดาเนิ นงานของธนาคารในรอบปี 2559
ดังนี้
 ในปี 2559 ธนาคารได้มีการประเมินผลกระทบจากภาวการณ์ทางเศรษฐกิ จโลกและเศรษฐกิ จไทยที่
ส่ งผลต่อลูกค้าและการดาเนิ นธุ รกิ จของธนาคารในกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง โดยเศรษฐกิ จปี 2559
ขยายตัวที่ร้อยละ 3.2 และมีปัจจัยที่กระทบต่อผลการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่
1) เศรษฐกิ จโลกฟื้ นตัวอย่างเปราะบาง ส่ งผลให้ภาคการส่ งออกยังคงอ่ อนแอ แม้สามารถพลิ ก
ขยายตัวเป็ นบวกในไตรมาสสุดท้าย แต่มูลค่าส่งออกโดยรวมทั้งปี ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.5

2

มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยง

ลงคะแนน
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2) กิ จกรรมเศรษฐกิ จในประเทศทั้งการบริ โภคภาคเอกชนและการลงทุ นยัง ไม่ ฟ้ื นตัว เต็ ม ที่
โดยเฉพาะการลงทุ นภาคเอกชน ซึ่ งอุ ตสาหกรรมส่ วนใหญ่ ย งั คงมี ก าลังการผลิ ตส่ วนเกิ น
สอดคล้องกับภาคการส่งออกยังคงซบเซา
3) อัตราดอกเบี้ยนโยบายทรงตัวอยูใ่ นระดับต่าที่ร้อยละ 1.5 เพื่อเอื้อต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ
4) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยนสู งขึ้ นจากความไม่ แน่ นอนในทิ ศทางการด าเนิ นนโยบาย
การเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลักและความเสี่ ยงทางการเมือง (Brexit)
เงินให้สินเชื่อรวมขยายตัวร้อยละ 2.2 เป็ นจานวน 594,356 ล้านบาท ซึ่ งสิ นเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ลดลง
ร้อยละ 7 และสิ นเชื่อ SME ลดลงร้อยละ 3 เป็ นไปตามทิศทางเศรษฐกิจ ขณะที่สินเชื่อลูกค้ารายย่อย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 จากการเติบโตของสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยเป็ นหลัก
ในปี 2559 ซึ่ งเป็ นปี ที่ภาวะสิ นเชื่อชะลอตัวและอัตราผลตอบแทนโดยรวมลดลง ธนาคารได้ส่งเสริ ม
และแนะนาให้ลูกค้าเข้าไปลงทุนในกองทุนรวมผ่าน TMB Open Architecture “กองทุนดี ยีห่ อ้ ดัง ครบ
ที่ ทีเอ็มบี ” เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ ดีกว่า ทาให้ธนาคารยังคงสามารถรั กษาฐานลูกค้าไว้ได้แม้
ปริ มาณเงินฝากจะลดลงร้อยละ 7 จากปี ก่อนหน้าก็ตาม โดยธนาคารได้ดาเนิ นมาตรการต่าง ๆ เช่น ลด
เงิ นฝากประจาซึ่ งมีตน้ ทุนที่ สูงต่อธนาคารโดยเงิ นฝากประจาลดลงร้อยละ 32 เพิ่มบัญชี เงิ นฝากไม่
ประจา No-Fixed และ ME โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 รวมทั้งเพิ่มบัญชี เงินฝากเพื่อการทาธุ รกรรมสาหรับ
ลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากการขยายตัวของเงินฝาก All Free ที่เติบโตถึงร้อยละ 129 เป็ นต้น
จากมาตรการการปรับโครงสร้ างเงิ นฝากให้มีความเหมาะสมและการบริ หารต้นทุนทางการเงิ นที่ ดี
ดังกล่าว ทาให้ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ ย (NIM) ปรับตัวสู งขึ้นเป็ นร้อยละ 3.17 จากร้อยละ 3.02 ในปี
ก่อน ส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 มาอยูท่ ี่ 24,761 ล้านบาท ในปี 2559
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 โดยรายได้ค่าธรรมเนี ยมของลูกค้าธุ รกิ จลดลงซึ่ งได้รับ
ผลกระทบจากค่าธรรมเนี ยมสิ นเชื่อที่ลดลงร้อยละ 32 แต่ก็ชดเชยด้วยค่าธรรมเนี ยมจากหนังสื อ
ค้ าประกันและค่าธรรมเนี ยมธุรกรรมระหว่างประเทศหรื อ Trade Finance ซึ่ งเติบโตด้วยดีที่ร้อยละ
9 และร้อยละ 14 ตามลาดับ รายได้ค่าธรรมเนี ยมของลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 มาจากการ
เติบโตของค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ Bancassurance และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตเป็ นหลัก
รายได้จากการดาเนิ นงานรวม อยูท่ ี่ 35,223 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนิ นงานคงที่ สอดคล้องกับแผนงานที่ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเพียงครึ่ งหนึ่ งของอัตราการขยายตัวของ
รายได้
จากการที่รายได้เติบโตร้อยละ 5 และค่าใช้จ่ายที่ไม่เพิ่มขึ้น ทาให้กาไรจากการดาเนิ นงานก่ อนตั้ง
สารองฯ (PPOP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 มาอยูท่ ี่ 18,667 ล้านบาทในปี 2559
จากการที่ธนาคารเพิ่มประสิ ทธิภาพการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทาให้อตั ราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้
ปรับตัวดีข้ ึนจากร้อยละ 49 เมื่อปี ก่อนหน้าเป็ นร้อยละ 47
อัตราส่วนของสิ นเชื่อด้อยคุณภาพปรับตัวดีข้ ึน โดย ณ สิ้นปี 2559 สิ นเชื่อด้อยคุณภาพหรื อ NPL อยูท่ ี่
17,605 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14 หรื อ 2,868 ล้านบาทจากปี ก่อนหน้า ส่ งผลให้อตั ราส่ วนสิ นเชื่อด้อย
คุณภาพลดลงจากร้อยละ 2.99 ในปี 2558 มาอยูท่ ี่ร้อยละ 2.53 ในปี 2559
ธนาคารยังคงดาเนิ นธุ รกิ จด้วยความรอบคอบและดาเนิ นการลดความเสี่ ยงในอนาคตด้วยการเร่ ง
ดาเนิ นการตัดจาหน่าย (Write-off) สิ นเชื่อด้อยคุณภาพ ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยงั มีความ
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ไม่แน่นอน ธนาคารจึงตั้งสารองฯ ในระดับสูงที่ 8,649 ล้านบาท ในปี 2559 หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 58 เมื่อ
เทียบกับปี ก่อนหน้า
 จากการตั้งสารองฯ ในอัตราที่สูงและการตัดจาหน่าย (Write-off) สิ นเชื่อด้อยคุณภาพทาให้อตั ราส่ วน
สารองฯ ต่อสิ นเชื่อด้อยคุณภาพอยูท่ ี่ร้อยละ 143 เทียบกับร้อยละ 142 ณ สิ้ นปี 2558 ซึ่ งนับได้ว่าที เอ็มบี
เป็ นหนึ่งในธนาคารที่มีอตั ราส่วนสารองฯ ที่แข็งแกร่ งที่สุดในกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ไทย ทั้งนี้ ภายหลัง
การตั้งสารองฯ ธนาคารมีกาไรสุ ทธิ สาหรับปี 2559 อยูท่ ี่ 8,226 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 จากปี ที่ผ่าน
มา ขณะที่อตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (Return on Equity: ROE) อยูท่ ี่ร้อยละ 10.2
 ธนาคารยังคงดารงฐานะเงินกองทุนอย่างพอเพียงและแข็งแกร่ งตามเกณฑ์ Basel III โดย ณ สิ้นปี 2559
อัตราส่ วนเงิ นกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1) ปรับตัวดี ข้ ึนจากปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 12.8 สู งกว่าเกณฑ์ข้ นั ต่า
ของธนาคารแห่ งประเทศไทยที่ ร้อยละ 6.625 ความเพียงพอของเงิ นกองทุนรวม (CAR) เพิ่มขึ้นเป็ น
ร้อยละ 18.1 สูงกว่าเกณฑ์ข้ นั ต่าของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ร้อยละ 9.125
 ธนาคารดาเนิ นธุรกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยธนาคารได้รับผลการประเมินการกากับดูแลกิจการที่ดีประจาปี 2559 ใน
ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) อย่างต่อเนื่อง และยัง
ได้รับการคัดเลือกจัดกลุ่มบริ ษทั จดทะเบียนที่มีการดาเนิ นงานโดดเด่นด้าน ESG 100 (Environment,
Social and Governance: ESG) ประจ าปี 2559 จากสถาบัน ไทยพัฒ น์ นอกจากนั้ น ธนาคารให้
ความสาคัญอย่างยิ่งในการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมีคุณธรรมและยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้
เสี ยทุ กฝ่ ายมาโดยตลอด เพื่อให้เกิ ดความโปร่ งใสปราศจากการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่นทุ กรู ปแบบ โดย
ธนาคารได้รับประกาศนี ยบัตรการรับรองในฐานะสมาชิ กแนวร่ วมปฏิบตั ิของจากโครงการแนวร่ วม
ปฏิ บัติของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้านทุ จริ ต (Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption: CAC) เมื่อเดือนตุลาคม 2557 และธนาคารยังคงดาเนินนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่ อย่าง
ต่อเนื่อง ตามข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยในรายงานประจาปี
จากนั้น ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
นายดุษฎี รังสิ พราหมณกุล ผูถ้ ือหุน้
 แสดงความเห็นว่า ในปี ที่ผา่ นมาสิ นเชื่อกลุ่มเอสเอ็มอีไม่ค่อยเติบโตตามสภาพธุรกิจ ทั้งยังมีการแก้
หนี้ แต่สิ่งที่น่ากังวลคือการแก้หนี้ ที่ใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้อง เช่น พนักงานธนาคารให้เงินแก่ลูกค้าเพื่อ
นาไปชาระหนี้ เป็ นต้น ซึ่ งทาให้ตวั เลขสิ นเชื่ อด้อยคุณภาพไม่เพิ่มขึ้น จึ งขอสอบถามว่าธนาคารมี
นโยบายให้ดาเนินการในลักษณะนี้หรื อไม่อย่างไร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ)
 ชี้แจงว่าธนาคารไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการให้พนักงานธนาคารให้เงินแก่ลูกค้าเพื่อนาไปชาระหนี้
นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ ผูถ้ ือหุน้
 ขอทราบนโยบายของธนาคารเกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางการเงิ น ซึ่ งในปั จจุบนั มีความก้าวหน้า
อย่างมากเข้ามาช่วยในการดาเนินงาน และขอทราบเกี่ยวกับธุรกรรมของลูกค้าซึ่ งเป็ นหน่วยงานทหาร
และข้าราชการทหาร และขอเสนอแนะให้ธนาคารคงสัดส่วนดังกล่าวไว้ดงั เช่นในอดีต
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ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ)
 ชี้แจงว่าธนาคารให้ความสาคัญเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางการเงินมาตลอด โดยเป็ นธนาคารแห่ง
แรกๆ ที่พฒั นาผลิตภัณฑ์และบริ การโดยใช้เทคโนโลยีทางการเงินซึ่ งไม่เคยมีในเมืองไทยมาก่อน เช่น
No Slip, ME by TMB, No Fixed, All Free เป็ นต้น ในปั จจุบนั อัตราการเติบโตของ Mobile Banking
ของธนาคารสูงกว่าร้อยละ 100 ต่อปี
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของธนาคารในรอบปี 2559 ตามที่เสนอ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประจาปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่นประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของธนาคารในปี 2559 ที่ผา่ นมา
ซึ่งได้ผา่ นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตและได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการธนาคารแล้วดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2559 และตามที่ นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ ประธาน
เจ้าหน้าที่ บริ หารได้นาเสนอไปแล้วในวาระที่ 2 นอกจากนี้ ในวาระนี้ ขอให้ นายสิ งหะ นิ กรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ชี้แจงเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินของธนาคาร
นายสิ งหะ นิกรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ช้ ีแจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้อง
กับผูส้ อบบัญชี ว่ารายงานการเงิ นดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ ควรในสาระสาคัญและเชื่ อถือได้ตามหลักการบัญชี ที่รับรอง
ทัว่ ไป โดยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ผา่ นการตรวจสอบแล้วว่ามีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็ นรายการธุรกิจปกติหรื อสนับสนุนธุรกิจปกติซ่ ึ งมีเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป คณะกรรมการธนาคารจึงขอเสนอที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นประจาปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
จากนั้น ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
พ.ต.อ. เสริ มเกียรติ บารุ งพฤกษ์ ผูถ้ ือหุน้
 เสนอแนะให้ธนาคารรายงานผลการดาเนิ นงานโดยแยกให้เห็นชัดเจนระหว่างการดาเนิ นงานใน
ประเทศและต่างประเทศ และขอทราบว่าธนาคารมีการตรวจสอบการดาเนินงานของสาขาธนาคาร
ในต่างประเทศด้วยหรื อไม่อย่างไร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (นายสิ งหะ นิกรพันธุ์)
 ชี้แจงว่า ในเรื่ องของการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน ธนาคารได้มอบหมายให้
ผูส้ อบบัญชีของธนาคารตรวจสอบการดาเนิ นงานของสาขาธนาคารในต่างประเทศด้วย และยังมี
การกากับดูแลจากธนาคารกลางในประเทศที่ธนาคารไปตั้งสาขา ดังนั้น จึงถือว่ามีการตรวจสอบถึง
2 ชั้น นอกจากนี้ สาขาของธนาคารในต่างประเทศเป็ นเพียงสาขาขนาดเล็ก และมีปริ มาณธุรกรรม
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ไม่มาก รวมทั้งหน่วยงานตรวจสอบของธนาคารเองก็ได้เข้าตรวจสอบการดาเนิ นงานของสาขาใน
ต่างประเทศด้วย
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ)
 ชี้ แจงเพิ่มเติมว่าในรายงานประจาปี หน้า 260 มีรายละเอียดเกี่ ยวกับธุ รกรรมในต่างประเทศของ
ธนาคาร ซึ่งมีจานวนน้อยมาก
นายชาญชัย สกุลเกิดสิ น ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
 ชี้ แจงว่า ในรายงานของผูส้ อบบัญชี รับ อนุ ญาต ผูส้ อบบัญชี ได้แสดงความเห็ น ต่อความถูกต้อง
ครบถ้วนของงบการเงินของธนาคารไว้แล้ว
นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ ผูถ้ ือหุน้
 เสนอแนะว่าในการนาเสนองบการเงิ นต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ธนาคารควรนาเสนอโดยแสดงเป็ น
ตารางและรายละเอียดฉายบนจอเพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ดู และติดตามร่ วมกัน โดยผูถ้ ือหุ ้นหลายท่านก็
อาจไม่ได้อ่านงบการเงินมาล่วงหน้า
 สอบถามว่าเพราะเหตุใดตัวเลขกาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี 2557 – 2559 ลบด้วย ภาษีเงินได้ ที่แสดง
ในสรุ ปข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ ในหน้า 4 จึงมีความผันผวน
เป็ นอย่างมาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ)
 ชี้ แจงว่ากาไรที่ แท้จริ งของธนาคารได้แสดงไว้ในส่ วนของ “กาไรสาหรับปี ” ถัดขึ้นไป 3 บรรทัด
ซึ่ งไม่ผนั ผวนแต่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่ วนตัวเลขหลังจากนั้นเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ใหม่ ซึ่ ง
แสดงให้เห็นสิ่ งที่เรี ยกว่า Mark to Market ของตราสารทางการเงินที่ธนาคารถือครอง
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
มติทปี่ ระชุม 3
ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นประจาปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 โดยผลการลงมติมีรายละเอียด ดังนี้

3

มติ ในวาระนี้ จะต้อ งได้รับ อนุ มตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของ จ านวนเสี ยงทั้งหมดของ ผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง

ลงคะแนน
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จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

29,677,173,051

99.987844

2. ไม่เห็นด้วย

3,607,897

0.012156

3. งดออกเสี ยง

133,757,126

-

9,036

-

มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย

4. บัตรเสี ย

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2559 และการจ่ ายเงินปันผล
ประธานขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ) เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ) รายงานดังนี้
 สาหรับปี 2559 ธนาคารมีกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็ นจานวน 8,034,597,761 บาท และ
ทาให้มียอดกาไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ก่อนการจัดสรรจานวน 34,140,437,809 บาท
 ตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของธนาคารข้อ
43 กาหนดให้ธนาคารต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
ของกาไรสุทธิประจาปี ธนาคารจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้
 ธนาคารกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลโดยคานึ งถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้
ในระยะยาว การจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่เสนอเป็ นอัตราที่คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่ามี
ความเหมาะสมและเป็ นไปตามนโยบายการจ่ ายเงิ นปั นผล โดยธนาคารจะยังคงมี เงิ นกองทุ นที่
แข็งแกร่ งสามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคารได้โดยต่อเนื่อง
 คณะกรรมการธนาคารเห็ นสมควรเสนอที่ ประชุ มผู ้ถื อ หุ ้ นอนุ ม ัติ การจัดสรรก าไรจากผลการ
ดาเนินงาน ปี 2559 และการจ่ายเงินปั นผล ดังนี้
1. จัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวนเงิน 410,000,000 บาท
2. จ่ายเงิ นปั นผลจากผลการดาเนิ นงานปี 2559 ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นสามัญในอัตราหุ ้นละ 0.06 บาท
โดยคิ ด จากจานวนหุ ้น 43,839,858,871 หุ ้น (จ านวนหุ ้น ดัง กล่ า วรวมหุ ้นสามัญ ที่ ธ นาคาร
จะต้องออกตามโครงการจ่ายโบนัสในรู ปของหุน้ สามัญแก่พนักงานของธนาคาร (TMB PSBP
2010) ในเดื อนเมษายน 2560 จานวน 32,488,564 หุ ้น ซึ่ งเป็ นหุ ้นสามัญที่ มีสิทธิ ได้รับเงิน
ปั นผลจากผลการดาเนินงานปี 2559) รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้น 2,630,391,532.26 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 33 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2559 ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ ายเงิ นปั นผลที่
กาหนดไว้ของธนาคาร
โดยธนาคารจะกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 และให้
รวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย
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วิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ ้นในวัน พฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560 และกาหนดจ่ายเงิน
ปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
 การจ่ายเงินปั นผลในอัตราข้างต้นเป็ นอัตราที่คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และ
สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของธนาคารที่กาหนดไว้
จากนั้น ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
นายทองอินทร์ แสงงาม ผูถ้ ือหุน้
 สอบถามว่า ในการจ่ายเงินปั นผล ธนาคารพิจารณาจากงบการเงินรวมหรื องบการเงินเฉพาะธนาคาร
เนื่องจากธนาคารยังคงพิจารณาจ่ายเงินปั นผลในอัตราเดียวกับปี 2559 คือ 0.06 บาท ในขณะที่กาไร
สุทธิลดลงจากปี ก่อน
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ)
 ชี้แจงว่า ในการจ่ายเงินปั นผล ธนาคารพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะธนาคาร โดยธนาคารพาณิ ชย์
ส่ วนใหญ่ของทั้งระบบจะจ่ ายเงิ นปั นผลประมาณร้ อยละ 30 ของกาไร หรื อน้อยกว่า เนื่ องจาก
ต้องกันเงินกองทุนไว้ส่วนหนึ่งสาหรับประกอบธุรกิจในอนาคต
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
มติทปี่ ระชุม 4
ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน อนุมตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2559 และการจ่ายเงินปั นผล ดังต่อไปนี้
(1) จัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวนเงิน 410,000,000 บาท
(2) จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานปี 2559 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญในอัตราหุน้ ละ 0.06 บาท โดยคิด
จากจานวนหุ ้น 43,839,858,871 หุ ้น (จานวนหุ ้นดังกล่าวรวมหุ ้นสามัญที่ธนาคารจะต้องออกตาม
โครงการจ่ ายโบนัสในรู ปของหุ ้นสามัญแก่ พนักงานของธนาคาร (TMB PSBP 2010) ในเดื อน
เมษายน 2560 จ านวน 32,488,564 หุ ้ น ซึ่ งเป็ นหุ ้น สามัญ ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ เงิ น ปั น ผลจากผลการ
ดาเนิ นงานปี 2559) รวมเป็ นเงิ นปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น 2,630,391,532.26 บาท คิดเป็ นร้อยละ 33 ของ
กาไรสุทธิประจาปี 2559 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่กาหนดไว้ของธนาคาร
โดยธนาคารจะกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รับเงินปั นผลในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 และ
ให้รวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
และพักการโอนหุน้ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560

4

มติ ในวาระนี้ จะต้อ งได้รับ อนุ มตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของ จ านวนเสี ยงทั้งหมดของ ผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ย ง

ลงคะแนน
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โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

29,689,908,589

99.997343

2. ไม่เห็นด้วย

788,971

0.002657

3. งดออกเสี ยง

123,957,936

-

0

-

มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย

4. บัตรเสี ย
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ประธานขอให้นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล นาเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้
 ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคารข้อ 17. กาหนดว่า
“ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง จานวนหนึ่ งในสาม
ของจานวนกรรมการที่มีอยูท่ ้ งั หมด ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็
ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระในข้อ
นี้ อาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้”
 โดยในปี 2560 มีกรรมการครบวาระการดารงตาแหน่งจานวน 4 คน คือ
1. นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
2. พลเอก เฉลิมชัย สิ ทธิสาท
3. นายวอน นิเจล ริ กเตอร์ และ
4. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์
ทั้งนี้ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์ มีความประสงค์ไม่รับการต่อวาระการดารงตาแหน่งกรรมการ
ธนาคาร
 ธนาคารให้สิทธิ ผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยเสนอชื่ อบุ คคลที่ เหมาะสมเพื่อเข้ารั บการพิจารณาเลื อกตั้งเป็ น
กรรมการธนาคารในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 เป็ นการล่วงหน้าตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม
2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยธนาคารได้เผยแพร่ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิที่ธนาคารกาหนด
ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ทั้งนี้ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นรายใดเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร เพื่อให้ธนาคารพิจารณา
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 ธนาคารกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาถึงความหลากหลาย
ของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ภาวะการเป็ นผูน้ า ทักษะวิชาชี พ ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้าน
ประสบการณ์ และเพศ รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหาจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการดาเนินธุรกิจของธนาคารและสามารถอุทิศเวลาให้แก่ธนาคารได้อย่างเต็มที่ ซึ่งคณะกรรมการ
สรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็ นผูพ้ ิจารณาสรรหาและกลัน่ กรองบุคคลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมก่อนนาเสนอคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี
 คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ได้พิ จ ารณาประวัติ แ ละคุ ณ สมบัติ ก ารเป็ นกรรมการตามที่ ก าหนดไว้ในข้อ บัง คับ ของธนาคาร
กฎเกณฑ์ของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ของกระบวนการสรรหาที่เหมาะสม ครบถ้วนและเป็ นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีแล้ว มีความเห็นว่า นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ พลเอก เฉลิมชัย สิ ทธิ สาท และนายวอน
นิ เจล ริ กเตอร์ เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของธนาคาร
กฏเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามที่จะดารงตาแหน่งกรรมการธนาคาร และเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ์ และ
สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ธนาคารมาโดยตลอด นอกจากนี้ ยังปฎิ บตั ิหน้าที่ ดว้ ยความเป็ นอิสระ มี
ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริ ตเสมอมา รวมทั้งอุทิศเวลาให้แก่ธนาคารเป็ นอย่างมาก
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 คน กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง
 นอกจากนี้ ธนาคารเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายจุมพล ริ มสาคร ดารง
ตาแหน่ งกรรมการแทนนายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์ ซึ่ งมีความประสงค์ไม่รับการต่อวาระการดารง
ต าแหน่ ง กรรมการธนาคาร ทั้ง นี้ นายจุ ม พล ริ ม สาคร เป็ นผู ้ที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ในด้านการเงินและกฎหมาย สามารถให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการเงิน และ
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จสถาบันการเงิ น กฎหมายมหาชน และกฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ
ธุรกิจธนาคาร อันจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อธนาคาร
 คณะกรรมการธนาคารซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย มี
ความเห็นดังนี้
1. นายรั งสรรค์ ศรี วรศาสตร์ ประธานกรรมการธนาคารเป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ในธุ รกิจธนาคารและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร เป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการ
กากับดูแลการบริ หารงานของธนาคารให้เจริ ญก้าวหน้า และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ธนาคาร
มาโดยตลอด นอกจากนี้ ยังปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเป็ นอิสระ มีความรับผิดชอบ ระมัดระวังและ
ซื่ อสัตย์สุจริ ตเสมอมา รวมทั้งอุทิศเวลาให้แก่ธนาคารเป็ นอย่างมาก จึงสมควรได้รับการเสนอ
ชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง
2. พลเอก เฉลิมชั ย สิ ทธิ สาท เป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ ความสามารถ และมี ประสบการณ์ ในด้านการ
บริ หารจัดการ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ คิดเห็ นและแสดงวิสัยทัศน์จากประสบการณ์ที่กว้างขวางซึ่ งเป็ น
ประโยชน์ อ ย่า งมากต่ อ ธนาคาร นอกจากนี้ ยัง ปฏิ บัติ ห น้า ที่ ด้ว ยความเป็ นอิ ส ระ มี ค วาม
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รับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งอุทิศเวลาให้แก่ธนาคาร จึงสมควรได้รับการ
เสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง
3. นายวอน นิเจล ริ กเตอร์ เป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุ รกิ จธนาคาร
และธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องกับธนาคารเป็ นอย่างดี เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาในการกาหนดกลยุทธ์ และ
แนวทางการดาเนิ นธุ รกิ จของธนาคารและสร้ างคุ ณประโยชน์ให้แ ก่ ธ นาคารมาโดยตลอด
นอกจากนี้ ยังปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเป็ นอิสระ มีความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริ ต
เสมอมา รวมทั้งอุทิศเวลาให้แก่ธนาคารเป็ นอย่างมาก จึ งสมควรได้รับการเสนอชื่ อกลับเข้า
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง
4. นายจุมพล ริ มสาคร เป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านการเงิ นและ
กฎหมาย จะเป็ นผูท้ ี่ ให้ขอ้ คิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะด้านการเงิ น การกากับดู แลกิ จการ และ
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายมหาชน และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจธนาคาร อันจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อธนาคาร
 โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการธนาคาร
แล้ว ว่า มี คุ ณ สมบัติ เหมาะสมครบถ้ว นตามที่ กาหนดไว้ในข้อบังคับของธนาคาร กฎเกณฑ์ของ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ข้อกาหนดของกฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนการประกอบธุ รกิ จของ
ธนาคาร และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามที่จะดารงตาแหน่งกรรมการธนาคาร นอกจากนี้ บุคคลทั้ง 4 คน
ได้รั บ ความเห็ น ชอบการแต่ ง ตั้ง เป็ นกรรมการจากธนาคารแห่ ง ประเทศไทยแล้ว ดัง นั้น จึ ง
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ พลเอก เฉลิมชัย
สิ ทธิ สาท และนายวอน นิ เจล ริ กเตอร์ ซึ่ งเป็ นกรรมการเดิ ม กลับเข้าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ
ธนาคารอีกวาระหนึ่ง
 นอกจากนี้ เห็ นควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายจุมพล ริ มสาคร ดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการแทน นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์ ซึ่ งมีความประสงค์ไม่รับการต่อวาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการธนาคาร
โดยประวัติและรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ 2
จากนั้น ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
พ.ต.อ. เสริ มเกียรติ บารุ งพฤกษ์ ผูถ้ ือหุน้
 เสนอแนะว่า ควรจะระบุ ข้ ัน ตอนการลงคะแนนในวาระนี้ ให้ ชัด เจน และให้ เ ป็ นไปตาม
ข้อกาหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสี ยงแบบ Cumulative Voting
ม.ล.อยุทธ์ ไชยันต์ เลขานุการบริ ษทั ได้รับมอบหมายจากนายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมการ
สรรหา กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ให้เป็ นผูช้ ้ ีแจง
 ชี้แจงว่า วิธีการลงคะแนนเสี ยงแบบ Cumulative Voting ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ได้เสนอนั้น เป็ นหลักเกณฑ์
และวิธีการตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดซึ่ งได้กาหนดให้บริ ษทั มหาชนปฏิบตั ิตาม
เว้นแต่บริ ษทั จดทะเบียนจะมีขอ้ บังคับกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการ
ธนาคารได้ปฏิบตั ิตามข้อบังคับธนาคารที่ได้กาหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยข้อบังคับธนาคาร ข้อ
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16 ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ ชึ่งได้มีการชี้แจงการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ ตั้งแต่เริ่ มประชุมแล้ว
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
มติทปี่ ระชุม 5
ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิเลือกตั้ง
1. นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ 2. พลเอก เฉลิมชัย สิ ทธิ สาท 3. นายวอน นิ เจล ริ กเตอร์ ซึ่ งเป็ นกรรมการเดิ ม กลับเข้าดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ งและเลือกตั้ง 4. นายจุมพล ริ มสาคร ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการแทน นายพงษ์ภาณุ
เศวตรุ นทร์ ซึ่งมีความประสงค์ไม่รับการต่อวาระการดารงตาแหน่งกรรมการธนาคาร โดยผลการลงมติ มีรายละเอียดดังนี้
1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

29,091,204,852

99.684588

2. ไม่เห็นด้วย

92,047,576

0.315412

3. งดออกเสี ยง

631,932,803

-

20,000

-

มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย

4. บัตรเสี ย

2. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท
จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

29,032,158,408

99.101138

2. ไม่เห็นด้วย

263,325,916

0.898862

3. งดออกเสี ยง

519,550,907

-

170,000

-

มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย

4. บัตรเสี ย

5

มติ ในวาระนี้ จะต้อ งได้รับ อนุ มตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของ จ านวนเสี ยงทั้งหมดของ ผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง

ลงคะแนน
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3. นายวอน นิเจล ริกเตอร์
จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1. เห็นด้วย

24,002,962,240

82.254407

2. ไม่เห็นด้วย

5,178,407,171

17.745593

3. งดออกเสี ยง

633,835,820

-

0

-

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

28,779,101,506

98.629247

2. ไม่เห็นด้วย

399,973,066

1.370753

3. งดออกเสี ยง

635,680,139

-

450,520

-

มติทลี่ ง

4. บัตรเสี ย
4. นายจุมพล ริมสาคร
มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย

4. บัตรเสี ย
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560

ประธานขอให้นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
นายศิ ริ พงษ์ สมบัติ ศิ ริ ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิ บาล น าเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้
 ธนาคารได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบถึงค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสู งที่ได้รับจากธนาคาร
สาหรับปี 2559 รวมถึงการเป็ นกรรมการในธุรกิจอื่นแล้วในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจาปี 2559 ตามที่
ได้จัดส่ งให้ส านักงาน ก.ล.ต. และในรายงานประจาปี ซึ่ งได้มี การเผยแพร่ ต่อผูถ้ ื อหุ ้นและผูล้ งทุ น
โดยทัว่ ไป
 ธนาคารได้กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และจานวนค่าตอบแทนกรรมการที่ เป็ น
ธรรมอยู่ในระดับที่ เหมาะสม โดยใช้หลักการปฏิ บตั ิหน้าที่ ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty)
และมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (Accountability and
Responsibility) รวมทั้งอยูใ่ นลักษณะเทียบเคียงได้กบั บริ ษทั ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาด
ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ธนาคารได้กาหนดขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหา
กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจาทุกปี และ
นาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี
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 คณะกรรมการเห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ค่ า ตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2560 ประกอบด้ ว ยเงิ น ประจ าต าแหน่ ง (Retaining Fee) ค่ า ตอบแทนกรรมการ
(Committee Fee) และค่าเบี้ ยประชุม (Attendance Fee) จานวนเงิ นไม่เกิ น 40 ล้านบาท ซึ่ งเท่ากับ
ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในปี 2559 ที่ผา่ นมา
จากนั้น ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ ผูถ้ ือหุน้
 สอบถามเกี่ ยวกับองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ตามเอกสารแนบ 3 หน้า 33
ของหนังสื อบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
ม.ล.อยุทธ์ ไชยันต์ เลขานุการบริ ษทั ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ให้เป็ นผูช้ ้ ีแจง
 ชี้แจงว่า ธนาคารได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ เงินประจา
ตาแหน่ ง หรื อ Retaining Fee (กรรมการจะได้รับจากการดารงตาแหน่ งเพียงตาแหน่ ง
เดียว) ค่าตอบแทนกรรมการ หรื อ Committee Fee (กรรมการจะได้รับสาหรับทุกคณะที่
ดารงตาแหน่ ง) และค่าเบี้ ยประชุมต่อครั้ง หรื อ Attendance Fee (กรรมการจะได้รับทุก
ครั้งที่เข้าประชุม)
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
มติทปี่ ระชุม 6
ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม
อนุ มตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 ประกอบด้วย เงิ นประจาตาแหน่ ง (Retaining Fee) ค่าตอบแทนกรรมการ
(Committee Fee) และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) จานวนเงินรวมไม่เกิน 40 ล้านบาท โดยผลการลงมติมีรายละเอียด ดังนี้
จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม

29,331,616,381

98.376946

2. ไม่เห็นด้วย

3,163,264

0.010609

3. งดออกเสี ยง

480,759,186

1.612445

0

-

มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย

4. บัตรเสี ย

6

มติในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั เิ งินโบนัสให้ แก่ คณะกรรมการธนาคารสาหรับงวดผลการดาเนินงานปี 2559

ประธานขอให้นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล นาเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้
 ตามที่ ธนาคารได้มีการเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาการจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการเป็ น
ประจาทุกปี ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปั นผลจ่าย ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิมาโดยตลอด สาหรับปี
2559 ธนาคารมีกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็ นจานวน 8,034,597,761 บาท ซึ่ งคณะกรรมการ
เป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนิ นงานของธนาคารทาให้ธนาคารมี
ผลการดาเนินงานที่แข็งแกร่ งและยัง่ ยืน อีกทั้งจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการยังสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ
ของบริ ษทั จดทะเบียนชั้นนา รวมถึงกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์
 คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิ บาล เห็ น สมควรเสนอที่ ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ นเพื่ อพิ จารณาอนุ ม ัติ เงิ นโบนั สส าหรั บ
คณะกรรมการธนาคาร ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปั นผล ซึ่งเท่ากับอัตราการจ่ายเงินโบนัสที่ได้รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในปี 2559 โดยภายหลังจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินโบนัสสาหรับ
คณะกรรมการธนาคารแล้ว ให้คณะกรรมการมีอานาจพิจารณาจัดสรรเงินโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละราย
ต่อไป ทั้งนี้ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารของธนาคารและกรรมการผูแ้ ทนที่เป็ นผูบ้ ริ หาร จาก ING Bank N.V.
จะไม่ได้รับโบนัสสาหรับคณะกรรมการธนาคาร ซึ่ งเงินโบนัสสาหรับคณะกรรมการธนาคารไม่รวมอยู่
ในค่าตอบแทนกรรมการจานวน 40 ล้านบาท ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินโบนัสดังกล่าวเป็ นอัตราที่เหมาะสม
เทียบเคียงได้กบั ธนาคารพาณิ ชย์อื่นๆ และสอดคล้องกับการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้
จากนั้น ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
มติทปี่ ระชุม 7
ที่ ประชุ มมี มติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม
อนุมตั ิจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการธนาคารสาหรับงวดผลการดาเนิ นงานปี 2559 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปั นผล
และให้คณะกรรมการธนาคารมี อานาจพิ จารณาจัดสรรเงิ น โบนัส ให้แ ก่ ก รรมการแต่ล ะรายต่อ ไป โดยผลการลงมติ มี
รายละเอียด ดังนี้

7

มติในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
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จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม

29,681,306,174

99.549689

2. ไม่เห็นด้วย

10,160,844

0.034079

3. งดออกเสี ยง

124,101,813

0.416232

0

-

มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย

4. บัตรเสี ย
วาระที่ 8

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2560 และกาหนดเงินค่ าสอบบัญชี
ประธานขอให้นายสิ งหะ นิ กรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อที่

ประชุม
นายสิ งหะ นิกรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นาเสนอต่อที่ประชุมดังนี้
 เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่ งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
และกาหนดค่าสอบบัญชี ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาตามกระบวนการคัดเลือก
ผูส้ อบบัญชีของธนาคารสาหรับปี 2560 โดยได้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบ
บัญชีจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ในปี ที่ ผ่านมา
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นสานักงาน
บัญชีที่มีชื่อเสี ยงมีประสบการณ์ดา้ นการสอบบัญชีให้แก่สถาบันการเงินหลายแห่ง รวมทั้งมีความ
พร้ อมด้านบุ คลากรและเครื อข่ายสนับสนุ นระดับนานาชาติ และสามารถปฏิ บัติหน้าที่ ได้ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ในระดับสากล โดยในปี ที่ ผ่านมาสามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี
ให้กบั ธนาคารได้เป็ นอย่างดี อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรื อรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั ธนาคารแต่อย่างใด
 โดยความเห็นและการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณา
และเห็ นชอบให้นาเสนอที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายชาญชัย สกุลเกิ ดสิ น ผูส้ อบ
บัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบี ยน 6827 หรื อ นางวิไล บูรณกิ ตติโสภณ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลข
ทะเบียน 3920 หรื อ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธารงค์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4208
แห่งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีธนาคารในปี 2560
 นอกจากนี้ โดยความเห็นและการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธนาคาร
ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรกาหนดอัตราค่าสอบบัญชีของธนาคารสาหรับปี 2560 ดังนี้
1) ค่าสอบบัญชีของธนาคาร จานวน 9,890,000 บาท
2) ค่าสอบบัญชีสาขาต่างประเทศของธนาคาร จานวน 592,777 บาท
รวมจานวน 10,482,777 บาท
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ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีขา้ งต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกั ค่าพาหนะเดินทาง
เป็ นต้น บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด จะเบิกจ่ายตามความเป็ นจริ ง แต่ไม่เกิน 320,000 บาท
นอกจากนี้ ธนาคารอาจมีค่าตรวจสอบอื่นๆ เช่น การตรวจสอบตามข้อกาหนดของทางการหรื อ การ
ตรวจสอบตามข้อกาหนดอื่น ทั้งนี้ อัตราค่าสอบบัญชีดงั กล่าวได้มีการเจรจาต่อรองแล้ว ซึ่ งรายละเอียด
ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 4
จากนั้น ประธานเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
พ.ต.อ. เสริ มเกียรติ บารุ งพฤกษ์ ผูถ้ ือหุน้
 แสดงความเห็นว่ากระบวนการคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของธนาคารมีความโปร่ งใสดี อย่างไรก็ตามขอ
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ ยวกับรายละเอียดของค่าสอบบัญชี ของธนาคารเพื่อความชัดเจน โดยให้แยก
สาหรับในประเทศและต่างประเทศ
นายสิ งหะ นิกรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 ชี้ แจงว่า ตามเอกสารแนบ 4 หน้า 34 ของหนังสื อบอกกล่าวเชิ ญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2560 ธนาคารได้แสดงรายละเอียดค่าสอบบัญชีของธนาคารไว้อย่างชัดเจน แบ่งเป็ นค่าสอบบัญชี
และค่าสอบทานงบการเงินของธนาคาร จานวน 9,890,000 บาท และค่าสอบบัญชีสาขาต่างประเทศ
ของธนาคาร จานวน 592,777 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 10,482,777 บาท
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
มติทปี่ ระชุม 8
ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน อนุมตั ิแต่งตั้ง นายชาญชัย สกุลเกิดสิ น ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6827 หรื อ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 หรื อ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธารงค์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4208
แห่งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีธนาคารในปี 2560 และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีของธนาคารสาหรับปี
2560 ดังนี้
1) ค่าสอบบัญชีของธนาคาร จานวน 9,890,000 บาท
2) ค่าสอบบัญชีสาขาต่างประเทศของธนาคาร จานวน 592,777 บาท
รวมจานวน 10,482,777 บาท
ทั้ง นี้ ค่ า สอบบัญชี ขา้ งต้น ไม่ รวมค่า ใช้จ่า ยอื่ นๆ ที่ เ กี่ ย วข้อง เช่ น ค่ า เบี้ ย เลี้ ยง ค่ า ที่ พ กั ค่ า พาหนะเดิ นทาง เป็ นต้น
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด จะเบิกจ่ายตามความเป็ นจริ ง แต่ไม่เกิน 320,000 บาท
โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี้

8

มติ ในวาระนี้ จะต้อ งได้รับ อนุ มตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของ จ านวนเสี ยงทั้งหมดของ ผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง

ลงคะแนน
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จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

29,194,153,761

99.714868

2. ไม่เห็นด้วย

83,479,926

0.285132

3. งดออกเสี ยง

537,954,254

-

0

-

มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย

4. บัตรเสี ย

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใดเสนอวาระอื่นเพิ่มเติมในการประชุม
(การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น นอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม จะต้องมีผถู ้ ือหุน้ นับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด)

นอกจากนี้ ประธานเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมปรึ กษาหารื อกับคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารในเรื่ องอื่นๆ นอกเหนื อจาก
วาระที่ได้ดาเนินการประชุมมาแล้ว ซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้
นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ ผูถ้ ือหุน้
 เสนอแนะให้ปรับปรุ งขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
 เสนอให้พิจารณาเพิ่มจานวนสาขา โดยให้มีความเชื่อมโยงและสมดุลกับ Financial Technology ที่
ธนาคารนามาพัฒนาเพื่อให้บริ การลูกค้า
 แสดงความชื่ นชมและประทับใจในแอปพลิเคชัน่ TMB Touch โดยเป็ นหนึ่ งในลูกค้าที่ เพิ่มเป็ น
อย่างมากของธนาคาร ทั้งตนเองได้โยกเงินจากธนาคารอื่นมาใช้ที่ทีเอ็มบี นอกจากนี้ รายละเอียด
ต่างๆเช่นดอกเบี้ย.หรื อเงินปั นผลจานวนเพียงเล็กน้อยเข้าบัญชี ก็ยงั มีการแจ้งผ่าน SMS ซึ่ งดี มาก
เมื่อเทียบกับธนาคารอื่น ทั้งนี้ควรมี feature ให้ผใู ้ ช้เรี ยกดูรายการธุรกรรมของตนเองย้อนหลังได้ 6
เดือนถึง 1 ปี
นายสื บศักดิ์ พิภพมงคล ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ
 สอบถามว่าภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ ธนาคารจะให้ข่าวเกี่ยวกับการตั้งสารองหนี้สูญหรื อ
ตัดหนี้สูญ ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุน้ เช่นเดียวกับปี ที่แล้วหรื อไม่
 สอบถามว่าธนาคารมีนโยบายที่จะขายหุน้ ของธนาคารอีกหรื อไม่
 เสนอแนะให้ธนาคารมีการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้อตั ราดอกเบี้ยพิเศษสาหรับผูส้ ูงอายุ
นายทองอินทร์ แสงงาม ผูถ้ ือหุน้
 เสนอแนะให้ธนาคารเปลี่ยนแปลงหรื อลดหย่อนเงื่อนไขในการให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอบุคคลที่เหมาะสม
เข้ามาเป็ นกรรมการธนาคาร ให้ธนาคารพิจารณาเป็ นการล่วงหน้า
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 เสนอแนะว่า ธนาคารควรจะยัง คงการแจกของช าร่ ว ยให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ ม าร่ ว มประชุ ม เพื่ อ เป็ น
สิ นน้ าใจและส่งเสริ มกาลังใจในการลงทุนต่อไป
นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผูถ้ ือหุน้
 การที่ระบบธนาคารมีการเพิ่มเทคโนโลยีทางการเงินเป็ นสิ่ งที่ดี โดยเสนอให้มีการให้ความรู ้หรื อ
แจกคู่มือแนะนาการใช้เทคโนโลยีด้านการเงิ น รวมถึ ง Mobile Banking ให้กลุ่มลูกค้าผูส้ ู งอายุ
เพื่อให้เข้าใจได้วา่ เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ได้ซบั ซ้อนหรื อมีความยากในการใช้งาน
นายฤทธิชยั หยิบเจริ ญพร ผูถ้ ือหุน้
 ขอให้ธนาคารตรวจทานให้มนั่ ใจว่ามีการบันทึกความเห็ นของผูถ้ ือหุ ้นในรายงานการประชุมไว้
ครบถ้วน
 เสนอให้จดั พิมพ์รายงานประจาปี ฉบับภาษาอังกฤษด้วย
 สอบถามว่า ธนาคารมี นโยบายเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนี ยมจากการให้บริ การและการทาธุ รกรรม
รวมถึงรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยอื่นๆ อย่างไรบ้าง
Mr. Basant Kumar Dugar ผูถ้ ือหุน้
 กล่าวชื่ นชมต่อผลการดาเนิ นงานของธนาคารที่ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี และเสนอให้พิจารณาแนวทาง
ปรับปรุ งการดาเนินงานในด้านต่างๆ เช่น การสร้างความแข็งแกร่ งของเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel
III
พ.ต.อ. เสริ มเกียรติ บารุ งพฤกษ์ ผูถ้ ือหุน้
 เสนอแนะว่าธนาคารควรพิจารณาและมีคณะทางานในเรื่ องการขยายพื้นที่ธนาคารสาขาเซ็ นทรัล
ลาดพร้าว
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ)
 ชี้แจงว่า แอปพลิเคชัน่ TMB Touch มี feature ให้ลูกค้าเรี ยกดูรายการธุ รกรรมย้อนหลังได้ 6 เดือน
โดยเลือกดูที่หวั ข้อ “รายการเดินบัญชี” นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถเลือกให้ธนาคารส่ งรายงานการทา
ธุรกรรมเป็ นดิจิทลั (e-statement) ไปยังอีเมล์ของลูกค้าได้
 ธนาคารทหารไทยเป็ นธนาคารที่ลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการทาธุรกรรมมาตลอด โดยตั้งแต่วนั ที่
1 เมษายน 2560 เป็ นต้นมา ธนาคารทหารไทยเป็ นธนาคารแรกที่ ได้ยกเลิกค่าธรรมเนี ยมโอนต่าง
ธนาคาร
 ธนาคารไม่มี แผนเพิ่ ม ทุ นในระยะอันใกล้น้ ี และปั จจุ บันธนาคารมี ผลก าไรสะสมอยู่ประมาณ
34,000 ล้านบาท ส่ วนเรื่ องการตั้งสารองนั้น ปั จจุบนั ธนาคารมีสัดส่ วนสิ นเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL)
ลดลงมาอยูท่ ี่ร้อยละ 2.5 ซึ่ งคาดว่าจะเป็ นธนาคารที่มีสัดส่ วน NPL ต่าที่สุดธนาคารหนึ่ งในระบบ
ธนาคารพาณิ ชย์ไทย และมีสดั ส่วนสารองต่อสิ นเชื่อด้อยคุณภาพสูงถึงร้อยละ 143 ซึ่งสูงเป็ นอันดับ
2 ในระบบของประเทศไทย ทาให้ธนาคารมีความมัน่ คงด้าน Balance Sheet ค่อนข้างมาก

