รายงานการประชุมผูถือหุนธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 177
วันจันทรที่ 3 เมษายน 2543
ณ หอประชุมมหิศร อาคารสํานักงานใหญ รัชโยธิน
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกกรรมการ

เปนประธานที่ประชุม

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูรับมอบฉันทะ จํานวน 309
ราย ถือหุนรวมกันทั้งสิ้น จํานวน 2,066,268,443 หุน เทากับรอยละ 66.0 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด
ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของธนาคารแลว จึงขอเปดการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 177
เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 176 ลงวันที่ 5 เมษายน 2542
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 176 ลงวันที่ 5 เมษายน
2542 ตามสําเนาที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมกับหนังสือบอกกลาวเรียกประชุม และคณะกรรมการเห็นวา ได
บันทึกไวครบถวนแลว
ไมมีผูถือหุนทานใดทักทวงหรือขอใหแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่น
ทีป่ ระชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 176 ลงวันที่ 5 เมษายน
2542 ดวยคะแนนเสียงขางมาก จํานวน 2,053,347,663 หุน (งดออกเสียงจํานวน 12,920,780 หุน)
วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจําป 2542 ของคณะกรรมการ ซึ่งไดจัดพิมพไวในรายงานประจําป
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานประจําป 2542 ของคณะกรรมการ ซึ่งไดจัดพิมพไวในรายงาน
ประจําป และไดจัดสงใหทานผูถือหุนแลว โดยขอใหกรรมการผูจัดการใหญรายงานสาระสําคัญเพิ่มเติม
นางชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการผูจัดการใหญ รายงานเพิ่มเติม ดังนี้
ธนาคารไดประสบความสําเร็จอยางดียิ่งในการขายหุนเพิ่มทุนในเดือน พฤษภาคม 2542 เปนจํานวน
65,000 ลานบาท ทําใหธนาคารสามารถตั้งสํารองหนี้สูญไดทันที 48,000 ลานบาท รวมการตั้งสํารองในป 2542
จํานวน 51,498 ลานบาท และตัดหนี้สูญ 64,368 ลานบาท ทําใหเปนธนาคารแหงแรกที่สามารถสํารองหนี้สูญได
ครบ 100% และ ณ สิ้นป 2542 ธนาคารมีเงินกองทุน 72,172 ลานบาท คิดเปน 15.0% ของสินทรัพยเสี่ยง หรือ
เฉพาะเงินกองทุนขั้นที่ 1 คิดเปน 9.8% ของสินทรัพยเสี่ยง หลังจากการเพิ่มทุน ธนาคารไดปรับโครงสรางองคกร
โดยมุงใหการดําเนินงานของธนาคารสอดคลองกับการจัดกลุมลูกคา มีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถ
/ ใหบริการ…

-2ใหบริการอยางเต็มประสิทธิภาพ ณ สิ้นป 2542 ธนาคารมีจํานวนสาขาทั้งสิ้น 496 สาขา จํานวนพนักงาน 10,469
คน จํานวนพนักงานลดลง 1,751 คนจากปกอน ซึ่งในป 2542 นี้ ธนาคารไดเปดใหมีโครงการใหพนักงานลาออกโดย
ความสมัครใจ และไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม
ผลประกอบการป 2542 ธนาคารมีกําไรกอนหักสํารองคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญทั้งสิ้น 2,765
ลานบาท แตเนื่องจากการตั้งสํารองหนี้สูญ จํานวน 51,498 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามกฎเกณฑของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ธนาคารจึงมีผลขาดทุนรวมทั้งสิ้น 48,733 ลานบาท โดยในดานการดําเนินงาน ธนาคารไดใหความสําคัญอยาง
ยิง่ กับการจัดการกับสินทรัพยดอยคุณภาพ โดยการเรงปรับปรุงโครงสรางหนี้มีปญหา ทั้งหนี้ที่ยังไมถูกจัดชั้น และหนี้
ถูกจัดชัน้ ซึ่งในรอบป 2542 ธนาคารไดปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 143,864 ลานบาท ประกอบกับการตัดหนี้สูญ
ทําใหสัดสวน NPL หรือ หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดคางชําระเกิน 3 เดือน ตามบัญชีลดลงจาก 34.6% ณ สิ้นป 2541
เปน 23.3% ณ สิ้นป 2542 เทียบกับ 38.2% ของระบบธนาคารพาณิชย
นอกเหนือจากการจัดการคุณภาพสินทรัพย ธนาคารยังปรับปรุงการใหบริการแกลูกคา และชองทาง
การใหบริการใหม ๆ เชน การใหบริการนอกเวลาทําการ Internet Banking การเสนอขายหุนกูเพื่อผูฝากเงินมีทาง
เลือกมากขึ้น เปนตน
ในเรื่อง Y2K ระบบคอมพิวเตอรทั้งหมดของธนาคารสามารถใหบริการตามปกติในวันที่ 1 มกราคม
และวันทําการแรกของเดือนมกราคม ป ค.ศ.2000 รวมทั้ง 29 กุมภาพันธ ป ค.ศ. 2000 นับเปนการผานพนความเสี่ยง
ที่เกิดจากผลกระทบของเรื่อง Y2K ตอการดําเนินงานของธนาคารไดอยางสมบูรณ โดยใชงบประมาณ 129 ลานบาท
ตํากว
่ างบประมาณที่ตั้งไวคือ 170 ลานบาท
สําหรับป 2543 ธนาคารเห็นวา ความทาทายเฉพาะหนาของธนาคาร คือ การรักษาและเสริมสราง
ฐานะการเงินใหมั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้น และเพิ่มศักยภาพการแขงขันใหสูงขึ้น นอกจากการปรับโครงสรางหนี้อยางตอเนื่อง
แลว ธนาคารยังมุงเนนการขยายธุรกิจ ขณะนี้ธนาคารอยูในระหวางการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย ชื่อ บริษัท
บริหารสินทรัพยจตุจักร จํากัด โดยไดจดทะเบียนเปน บริษัทจํากัด กับ กระทรวงพาณิชยแลว เมื่อ 23 มีนาคม 2543
และไดเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพย และยื่นขออนุญาตจดทะเบียน เปน บริษัทบริหารสินทรัพย กับธนาคาร
แหงประเทศไทย เมื่อ 24 มีนาคม 2543
ผูถือหุนไดตั้งขอสังเกตและขอใหคณะกรรมการชี้แจงเพิ่มเติมสรุปไดดังนี้
1. สาเหตุที่ธนาคารมีการตัดหนี้สูญไปกวา 64,000 ลานบาท และมีการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญ
จํานวนมาก ซึ่งทําใหธนาคารมีผลประกอบการขาดทุนกวา 48,000 ลานบาท
ประธานชี้แจงวา เปนไปตามสถานการณโดยรวมของระบบธนาคารพาณิชย
ซึ่งธนาคารได
พยายามฟนฟูใหมีสถานะแข็งแกรงขึ้น และจะทําใหเกิดประโยชนกับผูถือหุนตอไป

/ กรรมการผูจัดการใหญ…

-3กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงเพิ่มเติมวา ธนาคารเลือกที่จะไมใชวิธีทยอยตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญ
ซึง่ ในปจจุบันมีธนาคารพาณิชยไทยเพียง 2 แหงที่สามารถตั้งสํารองครบถวนทั้ง 100% ได และจํานวนเงินที่ตั้งสํารอง
ครบถวนของธนาคารไทยพาณิชยยังจัดเปนอันดับ 3 ของระบบธนาคารพาณิชยไทย สวนการตัดหนี้สูญนั้น ประกอบ
ดวยการตัดหนี้สวนที่คาดวาจะเรียกเก็บไมได และการตัดหนี้สูญตามกฎเกณฑของทางการ แตธนาคารยังจะพยายาม
เรียกเก็บหนี้ตามสิทธิกลับมาใหไดมากที่สุด
2. ในดานการลงทุน นโยบายการลงทุนที่ผานมาเปนอยางไร อํานาจการตัดสินใจลงทุนในกิจการ
ตาง ๆ ของธนาคาร ตลอดจนหลักเกณฑการตั้งกรรมการตัวแทนไปดูแลกิจการตาง ๆ เปนอยางไร
ประธานชี้แจงวาการลงทุนเดิมคอนขางหลากหลาย
ซึ่งไดใหผลตอบแทนที่ดีในยามที่ภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมเอื้ออํานวย แตธนาคารเล็งเห็นวา ในยามที่เศรษฐกิจมีปญหา ธนาคารควรทําเฉพาะธุรกิจการเงิน
ซึง่ มีความเชีย่ วชาญ และดูแลธุรกิจที่ลงทุนไวแลวใหดีที่สุด
และเมื่อมีโอกาสอาจพิจารณาขายออกไปตามความ
เหมาะสม
กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงเพิ่มเติมวา อํานาจอนุมัติการลงทุนแตกตางไปตามประเภทของการ
ลงทุนและความเสี่ยง โดยจะเปนอํานาจคณะกรรมการแตละลําดับชั้น ในระดับกรรมการบริหารมีอํานาจอนุมัติการ
ลงทุนประเภทอสังหาริมทรัพยไมเกิน 100 ลานบาท นอกจากนี้มีขอกํากับของธนาคารแหงประเทศไทยที่ธนาคารตอง
ปฏิบตั ติ ามดวย สวนการตั้งผูบริหารของธนาคารเปนกรรมการในบริษัทตาง ๆ จะสงไปเมื่อมีความจําเปนตองกํากับดู
แลในชวงแรกรวมทั้งกิจการที่ปรับโครงสรางหนี้โดยวิธีแปลงหนี้เปนทุน และปจจุบันธนาคารแหงประเทศไทยไดมีขอ
กําหนดไมใหกรรมการและผูบริหารของธนาคารเปนกรรมการในบริษัทตาง ๆ เกิน 3 แหง
ทีป่ ระชุมไดพิจารณาแลว รับทราบรายงานประจําป 2542 ของธนาคาร ตามที่เสนอ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินงวดประจําป สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2542 และไมจาย
เงินปนผล
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินงวดประจําป สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2542
และรับทราบการไมจายเงินปนผล เนื่องจากในปนี้ ธนาคารมีผลการดําเนินงานขาดทุนรวม 48,733 ลานบาท ทั้งนี้
งบการเงินดังกลาวผูสอบบัญชีไดรับรองแลว และธนาคารไดจัดสงใหผูถือหุนพิจารณาแลว
ไดมีผูถือหุนซักถามและตั้งขอสังเกต ซึ่งไดรับการชี้แจงสรุปไดดังนี้
ผูส อบบัญชี (นางสาวจงจิตต หลีกภัย) ชี้แจงวา สาเหตุที่รายการคาใชจายในป 2542 ของงบการเงิน
รวมนอยกวางบการเงินเฉพาะของธนาคาร เนื่องจากในงบการเงินรวมป 2541 ไดรับรูคาใชจายของบริษัทยอยเสมือน
หนึง่ บริษัทยอยเปนบุคคลเดียวกันกับบริษัทใหญ แมวาตามกฎหมายแลวบริษัทใหญไมจําเปนตองรับรูก็ตาม ในป
2542 งบการเงินรวมจึงไมตองรับรูคาใชจายเพิ่ม
กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงกรณีตาง ๆ ดังนี้
/ 1. ความเสียหาย…

-41. ความเสียหายจากการเลิกกิจการบริษัทในเครือจํานวน 7 แหง โดยรวมแลวผลตอบแทนจากการ
ลงทุน และการใหกูยืมแกบริษัทเหลานี้ในหลายปที่ผานมาใกลเคียงกับจํานวนที่ตัดหนี้สูญออกไปในป 2542
2. รายงานขอมูลลูกหนี้จัดชั้นในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.6 เรื่องมูลคาหลักประกันของ
ลูกหนี้แตละชั้นนั้นโดยทั่วไปแลวลูกหนี้รายกลางและรายยอยของธนาคารจะมีหลักประกันครบถวน และธุรกิจรายใหญ
บางสวนจะไมมีหลักประกัน และสาเหตุที่คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ชั้นปกติสูงกวา 1% นัน้ เนื่องจากรวมสํารอง
ความสูญเสียจากการปรับโครงสรางหนี้ที่เรียกวา Present Value Loss ไวดวย สวนหนี้ชั้นสงสัยจะสูญเปนยอดสินเชื่อ
ทีม่ ีหลักประกัน เนื่องจากไดตัดหนี้สูญในสวนที่ไมมีหลักประกันไปแลวตามกฎเกณฑทางการ
3. กรณีแนวทางการดําเนินการเพื่อใหผูถือหุนไดรับเงินปนผลนั้น จะเห็นไดวา นับจากไตรมาสที่ 3
ของป 2542 ธนาคารเริ่มมีผลกําไร ซึ่งจะลดการขาดทุนสะสมลงเปนลําดับ และธนาคารจะพยายามดําเนินการใหดี
ที่สุดเพื่อใหไดผลตอบแทนแกผูถือหุนโดยเร็วที่สุด
4. เหตุผลที่ธนาคารตองทํารายงานการลงทุนและทํางบการเงินรวมของบริษัทที่ธนาคารไมมีสัดสวน
ถือหุน ดังที่แสดงในหนา 87 เนื่องจากธนาคารไดพิจารณาในกรณีที่มีการถือหุนทางออมและการมีสวนรวมในการ
บริหารงานดวย
ประธานรับทราบขอสังเกตของผูถือหุนเกี่ยวกับงบประมาณการประชาสัมพันธ การจัดการประชุม และ
อืน่ ๆ ที่ขอใหพิจารณาปรับปรุงเพื่อลดคาใชจายของธนาคาร
ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบการเงินประจําป 2542 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลว
และรับทราบการไมจายเงินปนผล ดวยคะแนนเสียงขางมาก จํานวน 2,053,347,663 หุน (งดออกเสียงจํานวน
12,920,780 หุน)
วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ ซึ่งไดกําหนดไวตามตาม
ขอบังคับในการประชุมคราวนี้ มีจํานวน 4 ทาน ไดแก นายวิโรจน ภูตระกูล ม.ล.อัศนี ปราโมช นายโอฬาร
ไชยประวัติ และ นายสมใจนึก เองตระกูล ซึ่งกรรมการที่พนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งใหกลับเขารับตําแหนงอีก
นางดนุชา ยินดีพธิ ผูรับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลัง เสนอใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตาม
วาระทั้ง 4 ทาน กลับเขารับตําแหนงไดอีก
ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเลือกตั้ง นายวิโรจน ภูตระกูล ม.ล.อัศนี ปราโมช นายโอฬาร ไชยประวัติ
และ นายสมใจนึก เองตระกูล กรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร ดวยคะแนนเสียงขาง
มาก จํานวน 2,053,347,663 หุน (งดออกเสียงจํานวน 12,920,780 หุน)
/ วาระที่ 5 …
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พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการธนาคารไดมอบหมายให คณะกรรมการตรวจสอบเปน
ผูพิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีภายนอก เพื่อเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
นายวิโรจน ภูตระกูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอตอที่ประชุมวา คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดดําเนินการคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2543 ของธนาคาร และเสนอตอคณะกรรมการธนาคารใหเสนอผูถือหุน
พิจารณาแตงตั้งใหสํานักงาน ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ โดยนางสาวจงจิตต หลีกภัย และ/หรือ นายนิติ จึงนิจนิรันดร
เปน ผูสอบบัญชี และเห็นควรนําเสนอคาบริการสอบบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ประจําป 2543
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,100,000 บาท
ทัง้ นี้ ตามกฎหมายกําหนดให คาสอบบัญชี และการแตงตั้งผูสอบบัญชี ตองไดรับการอนุมัติและ
แตงตั้งจากผูถือหุน และเนื่องดวยธนาคารเปนสถาบันการเงินอยูภายใตกฎหมายธนาคารพาณิชย ซึ่งไดกําหนดให
ปดงวดบัญชีทุก 6 เดือน คือเดือนมิถุนายน และธันวาคม ดังนั้น ในป 2542 ที่ผานมา ธนาคารเสนอขออนุมัติในที่
ประชุมผูถือหุนเฉพาะคาสอบบัญชีงวดดังกลาวเปนจํานวน 2,500,000 บาท อยางไรก็ดีในปนี้คณะกรรมการเห็นวา
ผูถ อื หุนสมควรรับทราบและอนุมัติคาสอบบัญชี และคาตรวจสอบทุกประเภท จํานวน 5,100,000 บาท ซึ่งประกอบ
ดวยคาสอบบัญชีงวดมิถุนายน และธันวาคม 3,120,000 บาท สวนที่เหลือไดแก คาสอบทานบัญชีไตรมาส คาตรวจ
สอบในเรื่องที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด และคาตรวจสอบอื่น ๆ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบขอเสนอของผูถือหุนที่ขอใหธนาคารดําเนินการจัดทํางบการ
เงินของบริษัทยอยแสดงไวในรายงานประจําป โดยจะนําไปพิจารณาและดําเนินการใหดีที่สุด
ผูถ อื หุนสอบถามวา ธนาคารมีนโยบายจะเปลี่ยนผูสอบบัญชีทุก 3 ป หรือไม
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงวา คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหนาที่พิจารณาคัดเลือก
ทบทวนและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีภายนอก โดยใชมาตรฐานการคัดเลือกบนพื้นฐานของผลประโยชนของผูถือหุนใน
ราคาที่เหมาะสม เพื่อนําเสนอผูถือหุนพิจารณาในแตละครั้ง
ทีป่ ระชุมพิจารณาแลว ลงมติแตงตั้งให สํานักงาน ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ โดยนางสาวจงจิตต
หลีกภัย และ/หรือ นายนิติ จึงนิจนิรันดร เปนผูสอบบัญชีประจําป 2543 ของธนาคาร และอนุมัติเงินคาสอบบัญชี และ
คาตรวจสอบอื่น ๆ รวม 5,100,000 บาท ดวยคะแนนเสียงขางมาก จํานวน 2,053,347,663 หุน (งดออกเสียงจํานวน
12,920,780 หุน)
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติผลตอบแทนกรรมการธนาคาร
ประธานแจงใหผูถือหุนทราบวา ในปที่ผานมา คณะกรรมการธนาคารไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง
เรียกวา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
/ (Corporate Governance) …
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ทาน คือ Mr. John Hancock และ Mr. Peter Seah Lim Huat วัตถุประสงคเพื่อพิจารณาหลักการการจายผลตอบ
แทนตอกรรมการและผูบริหารที่เหมาะสมเปนไปตามหลักสากล
นายอานันท ปนยารชุน ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร เสนอ
ผูถ ือหุนวา
หลักการการจัดสรรผลตอบแทนคณะกรรมการธนาคารที่ผานมาเปนไปตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ครัง้ ที่ 172 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2538 ที่อนุมัติเบี้ยประชุมกรรมการทั้งคณะ จํานวน 840,000 บาทตอเดือน และ
ใหกรรมการนํามาจัดสรรกันเอง โดยมีผลใชตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2538 เปนตนไป และมีมติใหจัดสรรเงินรางวัล
กรรมการในอัตรารอยละ 1.0 ของเงินปนผล และใหกรรมการนํามาจัดสรรกันเอง โดยใหมีผลใชในการจัดสรรกําไร
สําหรับผลการดําเนินงานงวด มกราคม - มิถุนายน 2538 เปนตนไป
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร มีความเห็นวา การจายผลตอบแทนแก
กรรมการธนาคาร นั้น ควรสอดคลองกับบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึง่ เปนตัวแทนของผูถือหุน
ในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของธนาคาร ตลอดจนกํากับดูแลกิจการของธนาคารใหเปนไปตาม
นโยบายที่วางไว ซึ่งในปจจุบันบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งในดานกฎหมายและจริยธรรมไดเพิ่ม
สูงขึน้ มาก ขณะเดียวกันผลตอบแทนกรรมการจะตองสอดคลองกับผลประกอบการของธนาคารดวย ดังนั้นจึงเห็นควร
เสนอผูถือหุนปรับปรุงผลตอบแทนกรรมการรวมถึงรูปแบบการจายผลตอบแทนดวย
สําหรับเบี้ยประชุมกรรมการ ขอเสนอผูถือหุนพิจารณายกเลิกจํานวนเงินที่กําหนดไวเดิม โดยแกไข
เปน การกําหนดจํานวนเงินรายปตอบุคคล โดยจายเปนรายไตรมาส กําหนดให สําหรับนายกกรรมการ จํานวนปละ
1,800,000 บาท และกรรมการ ปละ 1,200,000 บาท โดยหากอยูในตําแหนงไมครบงวดจะใชวิธีคํานวณจายตาม
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง
สวนการจัดสรรเงินรางวัลนั้น เห็นวา การจัดสรรเงินรางวัลใหแกกรรมการควรจัดสรรใหสอดคลองกับ
ผลประกอบการของธนาคาร และการทําหนาที่ของกรรมการแตละทาน ซึ่งมีบทบาท หนาที่ แตกตางกันออกไป ดังนั้น
จึงเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติยกเลิกมติเดิม โดยแกไขเปน ใหคณะกรรมการพิจารณาจํานวนเงินรางวัลที่เหมาะสม
กับผลงานและบทบาทของกรรมการในแตละป เพื่อนําเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในแตละป ทั้งนี้ สําหรับปนี้ คณะ
กรรมการไมขอเสนอจัดสรรเงินรางวัล
นอกจากนี้ ขอใหผูถือหุนพิจารณาการกําหนดผลตอบแทนคณะกรรมการยอยชุดตาง ๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อทํา
หนาที่ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายเพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี หรือตามขอกําหนดของ
หนวยงานที่เกี่ยวของและเพื่อประโยชนของผูถือหุน นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารของธนาคาร ซึ่งตามขอบังคับ
ของธนาคารไดกําหนดใหคณะกรรมการธนาคารเปนผูกําหนดผลตอบแทน
ทัง้ นี้ ในการมอบหมายใหกรรมการของธนาคารเขารับหนาที่ในคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดตั้งตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตัง้ แตเดือนพฤษภาคม 2541 หรือคณะกรรมการเฉพาะกิจ คณะ
อนุกรรมการ หรือคณะทํางานตาง ๆ ที่จะมีขึ้นดังกลาวนั้น เปนการเพิ่มภาระหนาที่และความรับผิดชอบใหกับ
/ กรรมการ…

-7กรรมการมากขึ้นจากการทําหนาที่ตามปกติ คณะกรรมการจึงเห็นวา ควรจัดใหมีการจายคาตอบแทนแกกรรมการ
ผูน นั้
นอกเหนือจากคาตอบแทนหรือผลประโยชนอยางอื่นตามขอบังคับที่ไดรับในฐานะกรรมการของธนาคารดวย
โดยขอใหผูถือหุนมอบอํานาจใหกรรมการธนาคารเปนผูพิจารณาอัตราและคาตอบแทนที่เหมาะสม
สําหรับกรณีของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น
ธนาคารไดมีการจายคาตอบแทนแกกรรมการของ
ธนาคาร ซึ่งทําหนาที่เปนกรรมการตรวจสอบแลวนั้น ระหวางเดือนมิถุนายน 2541- มีนาคม 2543 เปนจํานวน
1,320,000 บาท เนื่องจากเรื่องดังกลาวเปนกรณีเรงดวนและเพื่อใหเปนไปตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย
ผูถ อื หุนสอบถามจํานวนเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการที่จะเพิ่มขึ้นจากเดิม รวมทั้งผลตอบแทนของคณะ
กรรมการยอยชุดตาง ๆ เปนอยางไร
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ชี้แจงวา หลักเกณฑการจายคา
เบีย้ ประชุมที่กําหนดใหมนี้ จะทําใหจํานวนเงินคาเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการธนาคารทั้งสิ้นเพิ่มขึ้นจาก 10.08
ลานบาทตอปในปจจุบัน เปน 17.4 ลานบาทตอป โดยเปนผลจากจํานวนกรรมการที่เพิ่มขึ้นดวย
สําหรับผลตอบแทนคณะกรรมการยอย ซึ่งในปจจุบันมี 3 ชุด ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการและผูบริหาร ไดพิจารณาไวแลว และขอแจงใหผูถือหุนทราบ มีดังนี้ กรรมการบริหาร เดือนละ 100,000
บาท และเบีย้ ประชุม 20,000 บาทตอครั้ง กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 50,000 บาท และเบี้ยประชุม 10,000
บาทตอครั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร เดือนละ 20,000 บาท และเบี้ยประชุม
10,000 บาทตอครั้ง โดยกรรมการเปนผูรับผิดชอบการจายภาษีเงินไดเอง
ประธานรับทราบขอสังเกตของผูถือหุนเรื่องจํานวนกรรมการที่อาจทําใหไมมีเสียงชี้ขาด และชี้แจงเรื่อง
ผลตอบแทนของ นายชุมพล ณ ลําเลียง วาเปนการไดรับผลตอบแทนในฐานะประธานกรรมการบริหารดวย นอกเหนือ
จากตําแหนงกรรมการธนาคาร
ประธานรับทราบขอสังเกตของผูถือหุนเกี่ยวกับการใหบริการเรื่องที่จอดรถของบริษัทในเครือ โดยจะนํา
ไปเสนอใหพิจารณาปรับปรุง
ไมมผี ูถือหุนซักถามเปนอยางอื่น ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ
ทีป่ ระชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติดังนี้
1. ยกเลิกมติการกําหนดเบี้ยประชุมกรรมการเดิม และกําหนดเบี้ยประชุม นายกกรรมการ จํานวน
1,800,000 บาทตอป และกรรมการ จํานวน 1,200,000 บาทตอป โดยจายเปนรายไตรมาส
2. ยกเลิกมติการจัดสรรเงินรางวัลประจําปของกรรมการเดิม
และเปลี่ยนหลักเกณฑการจายคา
ตอบแทนประจําปของกรรมการ เปน การใหคณะกรรมการพิจารณาจํานวนเงินรางวัลที่เหมาะสมในแตละป และนํา
เสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
/ 3. ใหอํานาจ…

-83. ใหอํานาจแกคณะกรรมการของธนาคารที่จะพิจารณากําหนดอัตราและคาตอบแทนแกกรรมการ
ของธนาคารที่ทําหนาที่เปนคณะกรรมการเฉพาะกิจอยางใดอยางหนึ่ง คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานตามความ
จําเปนที่จะตองจัดใหมีขึ้นตอไปในภายหนาได ตามที่คณะกรรมการเห็นวาสมควรและเหมาะสมกับการรับหนาที่และ
ความรับผิดชอบในกรณีนั้น ๆ โดยใหรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดตั้งขึ้นแลวดวย และแจงใหผูถือหุนทราบ
ทั้งนี้ ดวยคะแนนเสียง จํานวน 1,991,290,313 หุน (ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ทีเ่ ขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง) และงดออกเสียงจํานวน 74,978,130 หุน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติใหแกไขระยะเวลาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนบุริมสิทธิ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการใหญ เสนอผูถือหุนพิจารณาวา ตามที่ธนาคารไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุน บุริมสิทธิใหแกผูถือหุนของธนาคาร ซึ่งไดจองซื้อหุนเพิ่มทุนของธนาคาร ดังปรากฏรายละเอียดตามมติที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนของธนาคาร ครั้งที่ 1/2540 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2540 (ซึ่งไดมีการแกไขเพิ่มเติมโดยมติที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนของธนาคาร ครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2541 และมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของธนาคาร
ครัง้ ที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2542) โดยใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนบุริมสิทธิดังกลาว กําหนดระยะเวลา
การใชสิทธิปละ 2 ครั้ง ในวันที่ 22 มิถุนายน และ 22 ธันวาคม ของแตละป
ฝายจัดการจึงเสนอคณะกรรมการใหเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
บุรมิ สิทธิดังกลาวสามารถใชสิทธิในแตละปใหมากครั้งขึ้น จาก 2 ครั้ง เปน 4 ครั้ง เพื่อใหสอดคลองกับตราสารแปลง
สภาพอืน่ ๆ ของธนาคาร ซึ่งจะเปนประโยชนแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะมีโอกาสใชสิทธิใหมากขึ้น และการที่จะ
มีผใู ชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุนเพิ่มทุนของธนาคารเพิ่มมากขึ้น ก็จะเปนประโยชนแกธนาคารที่จะไดรับ
เงินทุนเพิ่มขึ้นดวย
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหแกไขระยะเวลาการใชสิทธิของใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
บุรมิ สิทธิ จากเดิมที่กําหนดระยะเวลาการใชสิทธิปละ 2 ครั้ง โดยมีวันกําหนดการใชสิทธิในวันที่ 22 มิถุนายน
และ 22 ธันวาคม ของแตละป เปนกําหนดระยะเวลาการใชสิทธิปละ 4 ครั้ง โดยมีวันกําหนดการใชสิทธิในวันที่ 22
มีนาคม 22 มิถุนายน 22 กันยายน และ 22 ธันวาคม ของแตละป ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการธนาคารมีอํานาจกําหนด
รายละเอียดและเงื่อนไขตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดตามที่เห็นสมควร ดวยคะแนนเสียงขางมาก จํานวน 2,048,935,363 หุน
(งดออกเสียงจํานวน 17,333,080 หุน)

/ วาระที่ 8…
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พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 4.
กรรมการผูจัดการใหญ ชีแ้ จงตอที่ประชุมวา ตามที่ธนาคารไดออกหุนบุริมสิทธิเพิ่มทุน จํานวน
6,191,139,927 หุน และตามขอบังคับของธนาคารไดใหสิทธิแกผูถือหุนบุริมสิทธิสามารถแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุน
สามัญได ซึง่ จนถึงปจจุบันไดมีผูถือหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญทั้งสิ้น จํานวน 16,281,201 หุน จึง
เสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการแปลงหุน
บุริมสิทธิเปนหุนสามัญ ดังนี้
"ขอ 4. ทุนจดทะเบียน 70,000,000,000
แบงออกเปน
7,000,000,000
มูลคาหุนละ
10
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
825,041,274
หุนบุริมสิทธิ

6,174,958,726

บาท
บาท
บาท

(เจ็ดหมื่นลานบาท)
(เจ็ดพันลานหุน)
(สิบบาท)

หุน

(แปดรอยยี่สิบหาลานสี่หมื่นหนึ่งพัน
สองรอยเจ็ดสิบสี่หุน)
(หกพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบสี่ลานเกาแสน
หาหมื่นแปดพันเจ็ดรอยยี่สิบหกหุน)"

หุน

ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการ
แปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ โดยยกเลิกขอความเดิมและใชขอความดังตอไปนี้แทน
"ขอ 4. ทุนจดทะเบียน 70,000,000,000
แบงออกเปน
7,000,000,000
มูลคาหุนละ
10
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
825,041,274
หุนบุริมสิทธิ

6,174,958,726

บาท
บาท
บาท

(เจ็ดหมื่นลานบาท)
(เจ็ดพันลานหุน)
(สิบบาท)

หุน

(แปดรอยยี่สิบหาลานสี่หมื่นหนึ่งพัน
สองรอยเจ็ดสิบสี่หุน)
(หกพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบสี่ลานเกาแสน
หาหมื่นแปดพันเจ็ดรอยยี่สิบหกหุน)"

หุน

/ ทั้งนี้ …

- 10 ทั้งนี้ ดวยคะแนนเสียงจํานวน 2,015,676,133 หุน (ไมนอ ยกวา 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของ
ผูถ อื หุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง) โดยมีผูถือหุนไมอนุมัติ จํานวน 29,711,200 หุน และงดออกเสียง จํานวน
20,881,110 หุน
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนบุริมสิทธิ จํานวน 150,000,000 หนวย
เพือ่ จัดสรรใหแกพนักงานของธนาคาร และใหยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 175
ในวาระที่ 7 และมติทปี่ ระชุมผูถือหุนที่เกี่ยวของกับการอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซือ้ หุนเพื่อจัดสรรใหแกพนักงานซึ่งไดมีมติไวแลว
ประธานขอใหนายวิชิต สุรพงษชัย ประธานกรรมการบริหาร เปนผูนําเสนอ
นายวิชติ สุรพงษชัย ประธานกรรมการบริหาร ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนบุริมสิทธิ จํานวน 150,000,000 หนวย เพื่อจัดสรรใหแกพนักงานของธนาคาร ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 9 แนบทายหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมในครั้งนี้ และใหยกเลิก
มติทปี่ ระชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 175 ในวาระที่ 7 และมติที่ประชุมผูถือหุนที่เกี่ยวของกับการอนุมัติการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนเพื่อจัดสรรใหแกพนักงานซึ่งไดมีมติไวแลว โดยชี้แจงวา หลักการสําคัญ 3 ประการของโครงการที่
นําเสนอคือ
1. การจูงใจใหพนักงานทํางานอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง โดยใหพนักงานมีความรูสึกเปน
เจาของธนาคาร โดยใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 150 ลานหนวยนี้ จะจัดสรรเปนโครงการ 5 ป และใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะจัดสรรแตละครั้งมีอายุ 5 ป ซึ่งภายใน 1 ปนับจากวันออกใบสํ าคัญแสดงสิทธิแตละครั้ง พนั ก งานจะ
สามารถใชสิทธิไดเพียง 1 ใน 3 ของจํานวนที่ไดรับจัดสรรในครั้งนั้น และภายใน 2 ป นับจากวันออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะใชสิทธิได 2 ใน 3 ของจํานวนที่ไดรับจัดสรร เมื่อพนกําหนด 2 ป จึงจะใชสิทธิไดตามจํานวนที่คงเหลือ
2. พนักงานจะไดรับประโยชนตอเมื่อผูถือหุนไดรับประโยชนจากราคาหุนที่สูงขึ้น เนื่องจากกําหนด
เงือ่ นไขการใชสิทธิไววา จะใชสิทธิไดตอเมื่อราคาหุนบุริมสิทธิเฉลี่ยจะตองมากกวาหรือเทากับ 130% ของราคาใช
สิทธิ ซึ่งราคาใชสิทธิเปนราคาตลาดเฉลี่ย 15 วันกอนการจัดออกแตละครั้ง ไมใชราคา Par
3. โครงการนี้ใหสิทธิเฉพาะพนักงานเทานั้น ไมใหกับกรรมการ ยกเวน กรรมการผูจัดการใหญ ซึ่งเปน
พนักงานของธนาคารดวย
ทีป่ ระชุมพิจารณาแลว
มีมติอนุมัติใหจัดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนบุริมสิทธิ
จํานวน 150,000,000 หนวย เพื่อจัดสรรใหแกพนักงานของธนาคาร และใหคณะกรรมการธนาคาร หรือบุคคลที่คณะ
กรรมการธนาคารมอบหมายมีอํานาจกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียด

/ ที่เกี่ยวของ…

- 11 ทีเ่ กี่ยวของไดตามที่เห็นสมควรภายใตประกาศขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจจัด
สรรใบสําคัญแสดงสิทธิไมครบ จํานวน 150,000,000 หนวย ก็ได ตามแตจะเห็นสมควร และใหยกเลิกมติที่ประชุม
สามัญผูถ ือหุน ครั้งที่ 175 ในวาระที่ 7 และมติที่ประชุมผูถือหุนที่เกี่ยวของกับการอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุน เพื่อจัดสรรใหแกพนักงานซึ่งไดมีมติไวแลว
ทัง้ นี้ ดวยคะแนนเสียงจํานวน 2,013,142,563 หุน (ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ทีเ่ ขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง) โดยมีผูถือหุนไมอนุมัติจํานวน 35,126,600 หุน และงดออกเสียงจํานวน 17,999,280
หุน
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมการจัดสรรหุนเพิ่มทุน
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2542 ในวาระที่ 8 เพื่อสํารองไวสําหรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
บุริมสิทธิ ตามวาระที่ 9
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมการจัดสรรหุนเพิ่มทุน ตามมติที่ประชุมวิสามัญ
ผูถ อื หุน ครั้งที่ 1/2542 ในวาระที่ 8 เพื่อสํารองไวสําหรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนบุริมสิทธิ ตาม
วาระที่ 9 ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมผูถือหุนวาระที่ 10 แนบทายหนังสือบอกกลาวเรียกประชุม
ผูถ อื หุน สอบถามการจัดสรรหุนบุริมสิทธิเพิ่มทุนตามขอ 2.3 ในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 10
วาจะเปนผลใหผูถือหุนรายยอยไมมีสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนในกรณีที่ธนาคารเพิ่มทุนหรือไม
ประธานชี้แจงวา การจัดสรรหุนบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกลาวเปนไปตามมติเดิมที่ที่ประชุมผูถือหุนไดใหไว
แลว แตทั้งนี้ มติดังกลาวสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยการที่คณะกรรมการธนาคารนํามาเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาทบทวน
ไมมผี ถู ือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ
ทีป่ ระชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมการจัดสรรหุนเพิ่มทุนตามรายละเอียดดังนี้
(1) ใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 220,000,000 หุน ดังนี้
1.1 หุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 20,000,000 หุน ใหสํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพ
ของหุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพที่เสนอขายในตางประเทศ ซึ่งธนาคารไดออกและเสนอขาย
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2536 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2536
1.2 หุน สามัญเพิ่มทุน จํานวน 200,000,000 หุน ใหสํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพ
ของหุนกูแปลงสภาพ และ/หรือ หุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพ ที่ธนาคารออกภายในวงเงิน
1,000 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่
2 กรกฎาคม 2541
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- 12 (2) ใหจัดสรรหุนบุริมสิทธิเพิ่มทุน จํานวน 6,191,239,927 หุน ดังนี้
2.1 หุนบุริมสิทธิเพิ่มทุน จํานวน 116,000,000 หุน ใหสํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่จะออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2540 เมื่อ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2540
2.2 หุนบุริมสิทธิเพิ่มทุน จํ านวน 150,000,000 หุน ใหสํ ารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนบุริมสิทธิ ที่จะออกใหแกพนักงานของธนาคารตามมติที่
ประชุมในวาระที่ 9
2.3 หุนบุริมสิทธิเพิ่มทุน จํานวน 5,925,239,927 หุน ใหเสนอขายโดยเฉพาะเจาะจงแก
กระทรวงการคลัง และ/หรือ ผูที่กระทรวงการคลังกําหนด และ/หรือ ใหเสนอขายโดย
เฉพาะเจาะจงแกผูลงทุนที่มีลักษณะหรือจัดอยูในประเภทที่กําหนด 17 ประเภท ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย
และ/หรือ
ตางประเทศ
ทัง้ นี้ ใหคณะกรรมการธนาคารหรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายมีอํานาจกําหนดจํานวน
ราคาเสนอขาย ระยะเวลาในการเสนอขายและชําระเงิน ตลอดจนหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเสนอขายหุนบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกลาวไดตามที่เห็นสมควร โดยอาจเสนอขายทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว
ตามทีส่ ภาวะการณจะเอื้ออํานวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงประโยชนของธนาคารเปนสําคัญ ทั้งนี้
การจัดสรรหุนบุริมสิทธิเพิ่มทุนจะดําเนินการภายใตขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย
ขอบังคับ
ระเบียบ กฎเกณฑ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
ทัง้ นี้ ดวยคะแนนเสียงขางมากจํานวน 2,013,142,563 หุน โดยมีผูถือหุนไมอนุมัติ จํานวน
35,126,600 หุน และงดออกเสียง จํานวน 17,999,280 หุน
วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ
1. การเปดเผยขอมูลคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตาง ๆ
ประธานรายงานที่ประชุมเพื่อทราบ ตามกฎเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยวาในป 2542
ธนาคารไมไดใหสิทธิประโยชนใดแกกรรมการและผูบริหาร
นอกเหนือจากคาตอบแทนที่ไดรับตามปกติแตอยางใด
ตามรายละเอียดผลตอบแทนของกรรมการและผูบริหารที่แสดงไวในรายงานประจําป 2542
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ผูถ ือหุนเสนอใหธนาคารปรับปรุงการใหบริการแกลูกคา เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยให
ความสําคัญกับความตองการของลูกคา รวมทั้งใหเนนการดําเนินธุรกิจธนาคารเปนหลัก รวมทั้งใหขอเสนอแนะตาง ๆ
เกี่ยวกับรายงานประจําป
เมือ่ ไมมีผูถือหุนสอบถามเรื่องใดอีก ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ตาง ๆ ที่เปนประโยชน คณะกรรมการขอรับไวพิจารณาและขอปดประชุม
ปดประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา

(นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

นายกกรรมการ
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