รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 180
วันพุธที่ 9 เมษายน 2546
ณ หอประชุมมหิศร อาคารสํานักงานใหญ
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายกกรรมการ
เปนประธานที่ประชุม
โดยมีกรรมการธนาคารเขารวมประชุม ดังนี้
1. นายวิชิต สุรพงษชัย
2. นายอานันท ปนยารชุน
3. นายอัศวิน คงสิริ
4. นายบดินทร อัศวาณิชย
5. นายมาริษ สมารัมภ
6. นายวีระชัย ตันติกุล
7. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
8. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ
ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดมาเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ และแจงใหที่ประชุมทราบ
วาจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทนรวม 844 ราย ถือหุนรวมกันทั้งสิ้น
จํานวน 1,823,252,517 หุน เทากับรอยละ 58.21 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งสิ้น ครบองคประชุมตามขอบังคับ
ของธนาคารแลว จึงขอเปดการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 180
เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องดวยนายวิโรจน ภูตระกูล กรรมการธนาคาร และประธาน
กรรมการตรวจสอบไดถึงแกกรรมเมื่อวันอาทิตยที่ 16 กุมภาพันธ 2546 คณะกรรมการจึงไดแตงตั้งกรรมการ
ทดแทน โดยผานขั้นตอนการสรรหาของธนาคาร ไดแก นายมาริษ สมารัมภ ใหดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารและ
กรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2546 ทั้งนี้นายมาริษ เปนผูเชี่ยวชาญทางดานบัญชี โดยไดรวม
งานกับกลุมบริษัทสํานักงาน เอสจีวี-ณ ถลาง ซึ่งเปนบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนําเปนเวลากวา 30 ป และไดดํารง
ตําแหนงประธานคณะกรรมการของกลุมเอสจีวี-ณ ถลาง ตั้งแตป พ.ศ. 2535
จนกระทั่งไดเกษียณอายุการ
ทํางานในป 2544 ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนที่ปรึกษาอิสระ บริษัทเอ็ม อี ดี จํากัด
สวนตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธนาคารไดแตงตั้งให ม.ร.ว. ดิศนัดดา
ดิศกุล กรรมการธนาคารและกรรมการตรวจสอบ
ดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายวิโรจน
ภูตระกูล โดยมีผลตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2546 เชนกัน
นอกจากนี้ ประธานแจงใหผูถือหุนทราบวา ตามที่คณะกรรมการธนาคารไดมีมติแตงตั้งนาง
กรรณิกา ชลิตอาภรณ ดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร ตั้งแตวันที่ 21 มกราคม 2545 และไดแจงใหผูถือหุนไดรับ
ทราบการแตงตั้งดังกลาว ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 179 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2545 แลวนั้น เนื่องจาก
ธนาคารมีนโยบายที่จะมุงขยายธุรกิจในกลุมลูกคาบุคคล ซึ่งนางกรรณิกาเปนผูมีประสบการณและความสําเร็จเปน
อยางดีในธุรกิจการตลาดจากการทํางานที่บริษัทยูนิลีเวอร ไทย โฮลดิ้งส จํากัด ดังนั้น เมื่อนางกรรณิกาไดเกษียณ
อายุจากบริษัทยูนิลีเวอร
คณะกรรมการธนาคารจึงไดแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการและรองผูจัดการใหญ
กลุมลูกคาบุคคล ของธนาคารตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2546
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-2และกอนเขาสูวาระการประชุม ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนใน
แตละวาระ
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 179 ลงวันที่ 4 เมษายน 2545
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 179 ลงวันที่
4 เมษายน 2545 ตามสําเนาที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมกับหนังสือบอกกลาวแลว โดยขอใหผูถือหุน
พิจารณาสําเนารายงานการประชุมทีละหนา
นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ไดเสนอใหที่ประชุมแกไขรายงานการประชุม
สามัญผูถือหุน ดังนี้
1. ใหเปลี่ยนแปลงขอความใหขอ 4.1 ในวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําป 2544 เปน “มีเปา
หมายที่จะเพิ่มผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity) ใหอยูในระดับรอยละ 16 ในระยะเวลา 3 ป”
2. ใหเพิ่มการตั้งขอสังเกตจากผูถือหุน ในวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําป 2544 โดยใหประธาน
กรรมการบริหาร และรองผูจัดการใหญชาวตางประเทศที่ดูแลโครงการปรับปรุงธนาคาร จะตองรับผิดชอบหาก
โครงการปรับปรุงธนาคารไมประสบความสําเร็จ
ประธานชี้แจงดังนี้
1. การเพิ่มผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนใหอยูในระดับรอยละ 16 ในระยะเวลา 3 ป เปนขอมูล
ทีบ่ ริษทั ที่ปรึกษาไดนําเสนอตอคณะกรรมการธนาคารภายใตขอสมมุติฐานและปจจัยตาง ๆ ซึ่งหากใหนําตัวเลข
ดังกลาวใสไวในรายงานการประชุมก็จะตองมีขอมูลตาง ๆ เพิ่มเติมอีกจํานวนมาก อยางไรก็ตามคณะกรรมการมี
ความสํานึกและความรับผิดชอบที่จะทําใหธนาคารมีความสามารถในการแขงขันและดําเนินธุรกิจไดอยางประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผล
2. คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนมีสวนรับผิดชอบตอความสําเร็จของโครงการปรับ
ปรุงธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารจะเปนผูกํากับและดูแลอยางใกลชิด
นอกจากนี้
ประธานไดแจงหลักการการเขียนรายงานการประชุมใหผูถือหุนรับทราบวาการเขียน
รายงานประชุมจะครอบคลุมเนื้อหาและสาระที่สําคัญของการประชุม แตไมสามารถเขียนรายละเอียดไดตามทุกตัว
อักษร
ไมมีผูถือหุนทานใดทักทวงหรือขอใหแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่นเพิ่มเติม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 179 ลงวันที่ 4 เมษายน
2545 ดวยคะแนนเสียงขางมาก จํานวน 2,151,093,846 หุน (ไมเห็นดวยจํานวน 2,962 หุน และงดออกเสียง
จํานวน 323,200 หุน)
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-3วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจําป 2545 ของคณะกรรมการธนาคาร
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานประจําป 2545 ของคณะกรรมการธนาคาร ซึง่ ไดจัดพิมพไว
ในรายงานประจําป และไดจัดสงใหผูถือหุนแลว ประธาน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ได
รวมกันนําเสนอนโยบาย และผลการดําเนินงานในรอบป 2545 สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. การดําเนินการตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประธานชี้แจงดังนี้
1.1 ในรอบปที่ผานมา คณะกรรมการธนาคารไดอนุมัตินโยบายดานธรรมาภิบาล ทบทวนบท
บาทหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติที่ดี และไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหารับ
ผิดชอบงานดานการสงเสริมธรรมาภิบาลและเปลี่ยนชื่อเปนคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลเพื่อกํ ากับดูแล
กิจการที่จะดําเนินการใหธนาคารมีบรรษัทภิบาลที่ดี รวมทั้งไดอนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อ
กํากับดูแลงานดานบริหารความเสี่ยงโดยรวม
1.2 ธนาคารไดเปดเผยคาตอบแทนของกรรมการเปนรายบุคคล ตามที่ปรากฎอยูในรายงาน
ประจําปของธนาคาร
1.3 ในป 2545 ธนาคารไมไดใหสิทธิในการซื้อหุนหรือใหคาตอบแทนที่ผูกพันตามสัญญาจาง
งานแกกรรมการและผูบริหารนอกเหนือจากคาตอบแทนที่ไดรับตามปกติ รวมทั้งไมมีการใหเงินรางวัลแกกรรมการ
ธนาคารแตอยางใด
2. สรุปผลการดําเนินงานในป 2545 กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงดังนี้
2.1 ในป 2545 ธนาคารมีกําไรกอนหักหนี้สูญ จํานวน 12,338 ลานบาท และธนาคารมี
คาใชจายการสํารองหนี้สงสัยจะสูญในป 2545 จํานวน 24,825 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2544 จํานวน 15,618
ลานบาท เพือ่ ใหสามารถรองรับการเสื่อมคาของคุณภาพสินเชื่อในสวนของสินเชื่อจัดชั้นมีปญหาไดอยางเต็มที่ เปน
ผลใหธนาคารมีผลขาดทุนสุทธิในป 2545 มีจํานวน 12,488 ลานบาท
2.2 ในป 2545 ธนาคารมีกําไรกอนหักหนี้สูญเพิ่มขึ้นรอยละ 28.4 โดยเปนรายไดดอกเบี้ยและ
เงินปนผลสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 8.7 เนือ่ งจากการบริหารสภาพคลอง การลดอัตราดอกเบี้ย และผลตอบแทนจากการ
ปรับโครงสรางหนี้ที่เพิ่มขึ้น สําหรับรายไดที่มิใชดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นรอยละ 35.6 เนือ่ งจากคาธรรมเนียมและบริการ
เพิ่มขึ้นรอยละ 10.7 และกําไรจากปริวรรตเพิ่มขึ้นรอยละ 92.3 นอกจากนี้สัดสวนคาใชจายตอรายไดรวมลดลงจาก
รอยละ 58.2 เปนรอยละ 52.6
2.3 ในป 2545 การสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารมีจํานวน 79,807 ลานบาท เทา
กับรอยละ 147.4 เทียบกับสํารองตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย และ รอยละ 66.9 เทียบกับสินเชื่อจัดชั้นมี
ปญหา
2.4 เงินกองทุนตามกฎหมาย ณ สิ้นป 2545 มีจํานวน 62,062 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14 ตอ
สินทรัพยเสี่ยง
2.5 อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญในป 2545 ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนกอนหักสํารอง
หนี้สูญคิดเปนรอยละ 21.6% แตผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสุทธิคิดเปนรอยละ (21.9) ธนาคารมีอัตราสวน
ขาดทุนตอหุน 12.9 บาท และมีมูลคาทางบัญชี 16.6 บาทตอหุน
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-42.6 ธนาคารมีสวนแบงตลาดในป 2545 เปนอันดับ 4 ในดานสินทรัพยรวม เงินใหสินเชื่อ และ
เงินฝาก
1.7 ในป 2545 ธนาคารไดรับรางวัลสําคัญจากวงการเงินตางประเทศ เชน รางวัล Triple A:
Best Bank in Thailand ติดตอกันเปนปที่ 3 จากนิตยสาร The Asset รางวัล Best Domestic Commercial Bank
in Thailand จากนิตยสาร Asia Money และรางวัลบัตรมาสเตอรการดอิเล็กทรอนิกสที่ดีที่สุดในภาคพื้นเอเซีย
แปซิฟค
3. โครงการปรับปรุงธนาคาร ประธานกรรมการบริหารชี้แจงดังนี้
1.1 โครงการปรับปรุงธนาคารมีความคืบหนาอยางตอเนื่อง โดยมีโครงการที่ดําเนินการแลว
เสร็จในป 2545 จํานวน 7 โครงการ ประกอบดวย (1) โครงการปรับปรุงบทบาททรัพยากรบุคคล (2) โครงการ
สงเสริมการขายผลิตภัณฑลูกคารายยอย (3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ IT (4) โครงการปรับปรุงตราสัญลักษณ
ธนาคาร (5) โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการสินเชื่อ (6) โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
และ (7) โครงการปรับปรุงกระบวนการแกไขสินเชื่อ
1.2 แผนดําเนินงานสําหรับโครงการปรับปรุงธนาคารในป 2546 ธนาคารจะมุงสูธุรกิจรายยอย
รูปแบบใหม โดยมีการปรับขนาดเครือขายสาขาเพื่อการเติบโตของธนาคาร ปรับปรุงสาขาใหมีพื้นที่ใชสอยและ
บรรยากาศที่ทันสมัย ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปรับปรุงภาพลักษณ
ของธนาคารเพื่อใหลูกคาจดจําไดมากขึ้น และปรับโครงสรางองคกรดานธุรกิจรายยอยใหเหมาะสมเพื่อการเปนผูนํา
ในธุรกิจนี้ นอกจากนี้จะไดมีการดําเนินการปรับปรุงระบบ IT และการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรดานการเงิน
ผูถือหุนไดสอบถาม ตั้งขอสังเกตและขอใหคณะกรรมการธนาคารดําเนินการเพิ่มเติมสรุปไดดังนี้
1. ผูถ ือหุนไดสอบถามตราสัญลักษณรูปแบบใหมของธนาคาร
และการปรับปรุงคําขวัญของ
ธนาคาร “มัน่ คงดวยรากฐาน บริการดวยนํ้าใจ”
กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหมของตราสัญลักษณของธนาคาร
ธนาคารไดสอบถามความเห็นของพนักงาน รวมทั้งลูกคาและบุคคลทั่วไป ซึ่งยังคงรูปแบบของใบโพธิ์ โดยมีการเลือก
สีมวงและเหลืองทองเปนสีของธนาคาร สําหรับลายเสนที่เพิ่มขึ้นมามีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความมีชีวิตชีวาและ
ความทันสมัยรวมทั้งใหเกิดมีความเคลื่อนไหว นอกจากนี้ธนาคารยังไดปรับปรุงรูปแบบตัวอักษรในสื่อสิ่งพิมพตางๆ
ของธนาคารดวย สําหรับคําขวัญของธนาคารหากมีการเปลี่ยนแปลงธนาคารจะสอบถามความเห็นจากพนักงาน
ตอไป
2. ผูถือหุนไดสอบถามการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญในของป 2545 เปนจํานวน 24,825 ลานบาท
ของธนาคารจะเปนครั้งสุดทายหรือไม
ประธานชี้แจงวาการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญในป 2545 จํานวน 24,825 ลานบาทของธนาคาร
หากเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชยไทยอื่นๆ ที่อยูในระดับเดียวกัน ธนาคารจะอยูในสถานะที่ดีที่สุด รวมทั้งการ
ดําเนินการขออนุมัติผูถือหุนลางขาดทุนสะสม จะทําใหสาธารณชนและนักวิเคราะหทางการเงินทั้งหลายมีความเขา
ใจและเชื่อมั่นในการดําเนินการของธนาคารในเรื่องดังกลาว
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-53. ผูถือหุนไดสอบถามการใหบริการของสาขาของธนาคารยังใชเวลานานโดยเฉพาะในชวงตนเดือน
และสิ้นเดือน
ประธานชี้แจงวาขณะนี้ธนาคารไดดําเนินการปรับปรุงสาขาทั้งในรูปแบบของสาขาและกระบวน
การใหบริการแกลูกคา โดยพื้นที่ของลูกคาจะมากขึ้นและลดพื้นที่ของพนักงานใหนอยลงเพื่อใหเกิดความสะดวก
และรวดเร็วในการใหบริการแกลูกคาของธนาคาร
ทั้งนี้ธนาคารอยูระหวางการปรับปรุงสาขาในรูปแบบใหมให
ครบถวนทุกสาขาตอไป
ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติรับทราบรายงานประจําป 2545 ของคณะกรรมการธนาคารตามที่เสนอ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินงวดประจําป สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และรับทราบ
การไมจายเงินปนผล
ประธานเสนอผูถือหุนพิจารณางบการเงินงวดประจําป สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ
รับทราบการไมจายเงินปนผลเนื่องจากธนาคารยังคงมีผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้ งบการเงินดังกลาวผูสอบบัญชีไดรับ
รองแลว และธนาคารไดจัดสงใหผูถือหุนพิจารณาแลว
ผูถือหุนไดสอบถามและตั้งขอสังเกตดังนี้
1. งบกําไรขาดทุนของธนาคาร
1.1 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิของธนาคารเพิ่มขึ้นประมาณ 1,300 ลานบาท เนื่องจาก
ธนาคารมีคาใชจายดอกเบี้ยเงินกูระยะยาวจํ านวนนอยกวาธนาคารพาณิชยไทยอื่นที่มีการออก Slips/Caps
ประธานชี้แจงวาคณะกรรมการธนาคารเปนผูเสนอขอใหผูถือหุนไดอนุมัติใหธนาคารเขา
รวมโครงการเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 จากกระทรวงการคลัง ซึ่งทําใหธนาคารไมมีภาระในการจายดอกเบี้ยเงินกูระยะ
ยาวสําหรับการออก Slips/Caps เหมือนกับธนาคารพาณิชยไทยอื่น
1.2 แหลงที่มาของรายไดที่มิใชดอกเบี้ยของธนาคารในป 2545 ทีเ่ พิ่มขึ้นจากป 2544 จํานวน
ประมาณ 2,354 ลานบาท
กรรมการผู  จั ด การใหญ ชี้ แ จงว า ธนาคารมี กํ าไรจากการขายหุ  น ที่ ไ ม ใ ช ธุ ร กิ จ หลั ก ของ
ธนาคารออกไป และมีกําไรจากการปริวรรตโดยธนาคารไดนําสภาพคลองสวนเกินไปลงทุนในตลาดเงินตางประเทศ
1.3 เหตุใดคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยของธนาคารในป 2545 มีจํานวน 906 ลานบาท ซึ่ง
สูงกวาป 2544 ซึง่ มีจํานวนประมาณ 100 ลานบาท
กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวาธนาคารมีการตีโอนสินทรัพยเพื่อการชํ าระหนี้ซึ่งเปนสิน
ทรัพยรอการขายซึ่งจะตองมีการประเมินราคาทุกปตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย
และเปนการตั้ง
สํารองเพื่อรองรับการเสื่อมคาของมูลคาสินทรัพยดังกลาวที่อาจจะเกิดขึ้น
1.4 เหตุใดในงบการเงินรวมของธนาคารจึงการหักสวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิของ
บริษัทยอย ซึ่งมีผลทําใหการขาดทุนสุทธิในงบกําไรขาดทุนสําหรับงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของธนาคาร
เทากัน
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-6กรรมการผูจัดการใหญไดชี้แจงวาเปนวิธีการทําบัญชีตามทฤษฎี และไดผานการตรวจสอบ
จากผูส อบบัญชีแลว และนายนิติ จึงนิจนิรันดร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต จากสํานักงานดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ
ไดชี้แจงเพิ่มเติมวาเปนหลักการบัญชี Equity ซึง่ การรับรูกําไรของบริษัทยอยและบริษัทรวมจะรวมอยูในงบการเงิน
เฉพาะของธนาคารแลว ขณะที่ในงบการเงินรวมจะรวมเฉพาะบริษัทรวมเทานั้น
1.5 คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานของธนาคารมีจํานวนใกลเคียงกับป 2544
ขณะที่ธนาคาร
พาณิชยไทยอื่นมีจํานวนที่ลดลงมาก
กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวาคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานของธนาคารมีจํานวนที่นอยกวา
ธนาคารพาณิชยไทยอื่นที่มีจํานวนพนักงานที่มีจํานวนใกลเคียงกันประมาณ 1,000 ลานบาท
1.6 เหตุใดธนาคารมาตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวนมากในป 2545
กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวาการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในป 2545 เปนการตั้ง
สํารองครั้งใหญเพื่อใหสามารถรองรับการเสื่อมคาของคุณภาพสินเชื่อโดยเฉพาะในสวนของสินเชื่อจัดชั้นมีปญหาได
อยางเต็มที่ และคณะกรรมการธนาคารไดอนุมัติใหธนาคารทยอยตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั่วไปในจํานวน
เดือนละประมาณ 200 ลานบาท
2. ภาระผูกพันอื่นที่แสดงในงบดุลของธนาคารมีจํานวนถึง 383,239 ลานบาท สูงกวาเงินกองทุน
ตามกฎหมายซึ่งมีจํานวน 62,062 ลานบาท ประมาณ 6.18 เทา
กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวาภาระผูกพันอื่นที่แสดงในงบดุลของธนาคารสวนใหญเปนวงเงิน
Forward (Bought/Sold) โดยเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชยไทยอื่นแลวมีจํานวนที่ไมแตกตางกัน
3. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
3.1 คํานิยามบริษัทที่เกี่ยวของซึ่งถือหุนจากการปรับโครงสรางหนี้ในหมายเหตุประกอบงบการ
เงินของธนาคาร
กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวาการแบงแยกประเภทบริษัทที่เกี่ยวของซึ่งถือหุนจากการปรับ
โครงสรางหนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเปนขอกําหนดของทางการ โดยบางบริษัทไมไดเปนบริษัทที่มีปญหา
แตเปนการโอนหุนของบริษัทซึ่งเปนสินทรัพยของบริษัทที่มีการปรับโครงสรางหนี้มาชําระหนี้ใหกับธนาคาร
3.2 เงินลงทุนของธนาคาร (ราคาตามวิธีสวนไดเสีย) ในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม
ไทยพาณิชย จํากัด มีจํานวนที่ลดลงจากป 2544 จํานวนประมาณ 40 ลานบาท เหลือเพียง 60 ลานบาทในป 2545
กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวาเนื่องจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมไทยพาณิชย
จํากัด มีกําไรจึงมีการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ทําใหกําไรสะสมมีจํานวนที่ลดลง
1.3 เงินลงทุนของธนาคาร ในบริษัทหลักทรัพยไทยพาณิชย จํากัด ในป 2545 ลดลงจากจํานวน
1,637.4 ลานบาท(ราคาทุน) เหลือ 1,333.7 ลานบาท(ราคาตามวิธีสวนไดเสีย) โดยเปนการรวมขาดทุนจากการขาย
หุน ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) หรือไม
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-7กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวาบริษัทหลักทรัพยไทยพาณิชย จํากัด ไดซื้อหุนธนาคารไทย
ธนาคาร จํากัด (มหาชน) จํานวน 42 ลานหุน ในราคา 10.26 บาท/หุน โดยมีราคา ณ สิ้นป 2545 เทากับ 9.25 บาท/
หุน ซึ่งบริษัทหลักทรัพยไทยพาณิชย จํากัด ไดบันทึกการขาดทุนดังกลาวเปนจํานวน 42 ลานบาทเปนที่เรียบรอย
แลว โดยในป 2545 บริษัททํากําไรสุทธิทั้งสิ้น 218 ลานบาท
4. ความเสี่ยงจากการที่สัดสวนของระยะเวลาเงินฝากแตละประเภทกับการใหสินเชื่อของธนาคาร
ไมสอดคลองกัน
กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวาการจัดการกับความไมสอดคลองกันดังกลาวทําไดใน 2 ลักษณะ
คือ (1) การกําหนดอัตราดอกเบี้ย โดยธนาคารใหกูในรูปของอัตราดอกเบี้ยลอยตัวบนฐานอัตราดอกเบี้ย MLR ซึ่ง
ขึ้นอยูกับสภาพคลองของตลาดเงิน และ (2) การกําหนดระยะเวลา ซึ่งธนาคารจะพิจารณาจาก Cash flow ของแต
ละโครงการ และพิจารณาโดยอยูภายใตขอกําหนดของทางการดวย
เมือ่ ไมมีคําถามอื่นใด ประธานเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจําป 2545 และรับทราบ
การไมจายเงินปนผล
ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบการเงินประจําป 2545 ซึง่ ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรอง
แลว และรับทราบการงดจายเงินปนผล ดวยคะแนนเสียงขางมาก จํานวน 2,159,762,435 หุน (ไมเห็นดวยจํานวน
49,581 หุน และงดออกเสียง จํานวน 262,932 หุน)
วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระและแตงตั้งกรรมการเพิ่มอีก 2

ตําแหนง
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ม.ล.อัศนี ปราโมช กรรมการธนาคาร ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหนง
กรรมการธนาคารครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมผูถือหุนคราวนี้ ไดแจงความประสงคที่จะไมกลับเขามา
ดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารอีก เนื่องจากทานติดภาระกิจในตําแหนงผูจัดการสํานักงานทรัพยสินสวนพระองค
ซึง่ คณะกรรมการธนาคารขอแสดงความขอบคุณ ม.ล.อัศนี ปราโมช ที่ไดทําคุณประโยชนใหแกธนาคารเปนอยางยิ่ง
ตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร
ประธานไดขอใหนายอานันท ปนยารชุน ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ชี้แจงราย
ละเอียดตอที่ประชุมผูถือหุน ดังนี้
1. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
ในการประชุมคราวนี้ มีกรรมการซึ่งครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 4 ทาน ไดแก
(1) นายบดินทร อัศวาณิชย
(2) นายอัศวิน คงสิริ
(3) นายมาริษ สมารัมภ
(4) ม.ล. อัศนี ปราโมช
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-8ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลไดพิจารณาตามหลักเกณฑของกระบวนการสรรหา
ของธนาคารแลว มีมติเห็นควรใหคณะกรรมการธนาคารเสนอที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3
คน ซึ่งไดแก (1) นายบดินทร อัศวาณิชย (2) นายอัศวิน คงสิริ และ (3) นายมาริษ สมารัมภ กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
สําหรับกรณี ม.ล. อัศนี ปราโมช ที่มีความประสงคจะไมกลับมาเปนกรรมการธนาคารหลังจากที่
ครบกําหนดออกตามวาระนั้น คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลมีมติเห็นควรใหคณะกรรมการธนาคารเสนอที่
ประชุมผูถือหุนแตงตั้ง นายธีรพจน วัชราภัย ประธานกรรมการบริษัทเชลลในประเทศไทย ดํารงตําแหนงกรรมการ
แทน ม.ล. อัศนี ปราโมช
2. การแตงตั้งกรรมการเพิ่มอีก 2 ตําแหนง
คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลมีมติเห็นควรใหคณะกรรมการธนาคารพิจารณาเสนอที่
ประชุมผูถือหุนอนุมัติจํานวนกรรมการเพิ่มอีก 2 ตําแหนงเปนจํานวนกรรมการรวม 16 คน โดยกําหนดวา
กรรมการที่จะแตงตั้งใหมนี้ตองมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระหรือเปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหารของธนาคารและมี
ความรูความชํานาญดานธุรกิจตางประเทศ ทั้งนี้เพื่อใหองคประกอบของคณะกรรมการมีจํานวนกรรมการอิสระมาก
ขึ้น ซึ่งเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อใหการดําเนินงานของธนาคารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคลองกับสภาพ
แวดลอมในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร โดยมีรายนามของบุคคลที่เสนอใหที่ประชุมแตงตั้งเปนกรรมการเพิ่มอีก 2
ตําแหนงไดแก (1) นายพิชัย ชุณหวชิร รองกรรมการผูจัดการใหญ ดานการเงินและบัญชีของบริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) และ (2) นายสุเมธ ตันธุวนิตย กรรมการผูจัดการบริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน)
ประธานแจงที่ประชุมวาคณะกรรมการเห็นชอบกับขอเสนอดังกลาวของคณะกรรมการสรรหาและ
ธรรมาภิบาลและเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
1. ใหกรรมการที่ออกตามวาระในป 2546 จํานวน 3 คน ไดแก นายบดินทร อัศวาณิชย
นายอัศวิน คงสิริ และนายมาริษ สมารัมภ กลับเขาดํารงตําแหนงอีกครั้งหนึ่ง
2. แตงตั้งนายธีรพจน วัชราภัย ดํารงตําแหนงกรรมการแทน ม.ล.อัศนี ปราโมช ซึ่งมีความ
ประสงคที่จะไมกลับมาเปนกรรมการอีก
3. แตงตั้งกรรมการเพิ่มอีก 2 ตําแหนง ทําใหกรรมการมีจํานวนรวม 16 คน โดยแตงตั้ง นาย
พิชัย ชุณหวชิร และนายสุเมธ ตันธุวนิตย ดํารงตําแหนงกรรมการ
โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงกรรมการแตละคน ดังตอไปนี้
(1) นายบดินทร อัศวาณิชย
ทีป่ ระชุมมีมติให นายบดินทร อัศวาณิชย ใหดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารตอไป ดวย
คะแนนเสียงขางมากจํานวน 2,159,752,736 หุน (ไมเห็นดวยจํานวน 2,762 หุน และงดออกเสียงจํานวน 319,450
หุน)
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-9(2) นายอัศวิน คงสิริ
ทีป่ ระชุมมีมติให นายอัศวิน คงสิริ ใหดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารตอไป ดวยคะแนนเสียงขาง
มากจํานวน 2,159,743,536 หุน (ไมเห็นดวยจํานวน 2,762 หุน และงดออกเสียงจํานวน 328,650 หุน)
(3) นายมาริษ สมารัมภ
ทีป่ ระชุมมีมติให นายมาริษ สมารัมภ ใหดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารตอไป ดวยคะแนนเสียงขาง
มากจํานวน 2,159,743,536 หุน (ไมเห็นดวยจํานวน 2,762 หุน และงดออกเสียงจํานวน 328,650 หุน)
(4) นายธีรพจน วัชราภัย
ทีป่ ระชุมมีมติแตงตั้ง นายธีรพจน วัชราภัย ใหดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารแทน ม.ล.อัศนี
ปราโมช ตอไป ดวยคะแนนเสียงขางมากจํานวน 2,159,752,736 หุน (ไมเห็นดวยจํานวน 2,762 หุน และงดออกเสียง
จํานวน 319,450 หุน)
(5) นายพิชัย ชุณหวชิร
ทีป่ ระชุมมีมติแตงตั้ง นายพิชัย ชุณหวชิร ใหดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารเพิ่มอีก 1 ทาน ดวย
คะแนนเสียงขางมากจํานวน 2,159,752,736 หุน (ไมเห็นดวยจํานวน 2,762 หุน และงดออกเสียงจํานวน 319,450 หุน)
(6) นายสุเมธ ตันธุวนิตย
ทีป่ ระชุมมีมติแตงตั้ง นายสุเมธ ตันธุวนิตย ใหดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารเพิ่มอีก 1 ทาน
ดวยคะแนนเสียงขางมากจํานวน 2,159,752,736 หุน (ไมเห็นดวยจํานวน 2,762 หุน และงดออกเสียงจํานวน 319,450
หุน)
วาระที่ 5

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
ประธานไดขอใหนายมาริษ สมารัมภ กรรมการตรวจสอบ นําเสนอผูถือหุนพิจารณาการแตงตั้ง
ผูส อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี โดยแจงใหที่ประชุมทราบวาคณะกรรมการตรวจสอบไดดําเนินการ
คัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2546 ของธนาคาร และเสนอตอคณะกรรมการธนาคารใหเสนอที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาแตงตั้งให สํานักงานดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด โดย นางสาวจงจิตต หลีกภัย หรือ นายนิติ
จึงนิจนิรนั ดร เปนผูสอบบัญชีประจําป 2546 ของธนาคาร และเห็นควรนําเสนอคาสอบบัญชีในสวนของธนาคาร
จํานวน 5.7 ลานบาท และคาสอบบัญชีสาขาตางประเทศ จํานวน 3.0 ลานบาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8.7 ลาน
บาท
ผูถ อื หุนไดสอบถามการกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีวาเปนจํานวนที่เหมาะสมหรือไม
ประธานไดชี้แจงวาจํานวนเงินคาสอบบัญชีที่ขออนุมัติจากผูถือหุนในการประชุมครั้งนี้เปนจํานวน
เงินที่เหมาะสมและเปนคาสอบบัญชีที่เปนไปตามอัตราของตลาด
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- 10 ทีป่ ระชุมพิจารณาแลว ลงมติแตงตั้งให บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด โดย นางสาว
จงจิตต หลีกภัย หรือ นายนิติ จึงนิจนิรันดร เปนผูสอบบัญชีประจําป 2546 และอนุมัติเงินคาสอบบัญชี และคา
ตรวจสอบอื่น ๆ ในสวนของธนาคารและสาขาตางประเทศ รวม 8.7 ลานบาท ดวยคะแนนเสียงขางมาก จํานวน
2,160,016,806 หุน (ไมเห็นดวยจํานวน 12,962 หุน และงดออกเสียงจํานวน 45,180 หุน)
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
ประธานขอใหกรรมการผูจัดการใหญชี้แจงรายละเอียดการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามหลักเกณฑ
ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวาเนื่องดวย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2544 ระบุวาธนาคารสามารถนําทุนสํารองไดแก ทุนสํารองอื่น ทุนสํารองตามกฎหมาย และทุนสํารองสวนเกินมูล
คาหุน ตามลําดับ มาชดเชยผลขาดทุนสะสมได โดยธนาคารพิจารณาเห็นแลวา ธนาคารมีทุนสํารองประเภทตาง ๆ
ดังกลาวที่กฎหมายอนุญาตจํานวนมากพอที่จะชดเชยผลขาดทุนสะสมได
และคาดวาจะไมแสดงผลขาดทุนอีก
ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมพรอมสําหรับการจายเงินปนผลในอนาคต จึงเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการชดเชย
ผลขาดทุนสะสมตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 โดยใหมีผลตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2546 ทั้งนี้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมไมเปนผลใหจํานวนรวมของสวนของผูถือหุนเปลี่ยนแปลง
แตอยางใด
ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการชดเชยผลขาดทุนสะสมของธนาคาร โดยการโอนทุนสํารองอื่น
ทุนสํารองตามกฎหมาย และทุนสํารองสวนเกินมูลคาหุน ตามลําดับ มาชดเชยผลขาดทุนสะสมของธนาคาร โดยให
มีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2546 ทั้งนี้ ดวยคะแนนเสียงขางมาก จํานวน 2,135,918,580 หุน (ไมเห็นดวยจํานวน
14,639,328 หุน และงดออกเสียงจํานวน 9,517,040 หุน)
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 4. ในสวนของ
จํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการใชสิทธิแปลงสภาพ
หุน บุริมสิทธิเปนหุนสามัญในป พ.ศ. 2545
ประธานได แ จ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า ตามที่ ธ นาคารได อ อกหุ  น บุ ริ ม สิ ท ธิ เ พิ่ ม ทุ น จํ านวน
6,191,239,927 หุน
และตามขอบังคับของธนาคารไดใหสิทธิแกผูถือหุนบุริมสิทธิสามารถแปลงหุนบุริมสิทธิเปน
หุน สามัญไดทุก ๆ 3 เดือน ซึ่งในรอบป พ.ศ. 2545 ไดมีผูถือหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญทั้งสิ้น จํานวน
326,662,440 หุน จึงเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 4. เพื่อให
สอดคลองกับการแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑของกระทรวงพาณิชย
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- 11 ทีป่ ระชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 4. เพื่อใหสอดคลอง
กับการแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ โดยยกเลิกขอความเดิม และใชขอความดังตอไปนี้แทน
"ขอ 4. ทุนจดทะเบียน 70,000,000,000 บาท (เจ็ดหมื่นลานบาท)
แบงออกเปน
7,000,000,000 หุน (เจ็ดพันลานหุน)
มูลคาหุนละ
10 บาท (สิบบาท)
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
1,384,012,603 หุน (หนึ่งพันสามรอยแปดสิบสี่ลานหนึ่ง
หนึ่งหมื่นสองพันหกรอยสามหุน)
หุนบุริมสิทธิ
5,615,987,397 หุน (หาพันหกรอยสิบหาลานเกาแสนแปด
หมื่นเจ็ดพันสามรอยเกาสิบเจ็ดหุน)
ทั้งนี้ ดวยคะแนนเสียงขางมากจํานวน 2,144,558,960 หุน (ไมเห็นดวยจํานวน 5,428 หุน และงดออก
เสียงจํานวน 15,510,560 หุน)
วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ
ผูถือหุนไดสอบถาม และตั้งขอสังเกต ในเรื่องดังตอไปนี้
1. รูปแบบของรายงานประจําป มีความสวยงาม แตตัวอักษรบางสวนใชสีออนซึ่งยากตอการอาน
และการเย็บเลมไมเรียบรอยนัก
2. ขอทราบบทบาทของบริษัทศูนยวิจัยไทยพาณิชย จํากัด ในปจจุบัน
กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวาธนาคารไดดําเนินการปดบริษัทศูนยวิจัยไทยพาณิชย จํากัด แลว
โดยไดโอนพนักงานของบริษัทมายังธนาคารเพื่อทําหนาที่วิเคราะหและใหขอมูลที่สําคัญใหกับหนวยงานตาง ๆ ของ
ธนาคาร
3. ขอทราบการขายหุนบริษัทเนาวรัตนพัฒนาการ จํากัด (มหาชน) ใหแกผูถือหุนเดิมในราคาที่ตํ่า
กวาราคาตลาด
กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวาการขายหุนบริษัทเนาวรัตนพัฒนาการ จํากัด (มหาชน) ใหแก
ผูถือหุนเดิมเปนไปตามสัญญาการปรับโครงสรางหนี้ระหวางธนาคารกับบริษัท ที่ใหสิทธิผูถือหุนเดิมสามารถมีสิทธิ
ในการซื้อหุนคืนไดในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อไดมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดระบุไวในสัญญาการปรับโครงสราง
หนี้ โดยการขายหุนดังกลาวธนาคารไมมีผลขาดทุนแตอยางใด
ทายที่สุด ประธานไดแจงใหผูถือหุนรับทราบวาหากผูถือหุนทานใดมีขอแนะนําหรือขอสงสัยประการ
ใดเพิ่มเติมสามารถสอบถามมายังธนาคารไดตลอดเวลา และการที่ผูถือหุนมีมติอนุมัติการลางขาดทุนสะสมจะเปน
ผลดีตอ ธนาคารโดยทําใหธนาคารไดรับความไววางใจและความเชื่อถือจากสาธารณชน และมีโอกาสที่จะจายเงิน
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- 12 ปนผลตอไป และขอขอบคุณผูถือหุนที่มีความเชื่อใจและใหกําลังใจกับคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน
ที่ทุมเทการทํางานเพื่อผูถือหุนทุกคน
และกรรมการผูจัดการใหญไดแจงใหที่ประชุมรับทราบจํานวนเสียงที่เพิ่มขึ้นระหวางการประชุมผูถือ
หุนจํานวน 336,822,431 หุน ทําใหมีจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้นตั้งแตวาระที่ 3 จํานวน 2,160,074,948 หุน
เมือ่ ไมมีผูถือหุนสอบถามเรื่องใดอีก ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามาประชุมและได
เสนอขอคิดเห็นที่เปนประโยชน คณะกรรมการขอรับไวพิจารณาและขอขอบคุณ และขอปดประชุม
ปดประชุมเวลา 13.00 นาฬิกา
(ลงชื่อ) นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

(ลงชื่อ) นางศิริบรรจง อุทโยภาศ
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