รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 182
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2548
ณ หอประชุมมหิศร อาคารสํานักงานใหญ
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายกกรรมการ
โดยมีกรรมการธนาคารเขารวมประชุม ดังนี้
1.
3.
5.
7.
9.

นายวิชิต สุรพงษชัย
นายอานันท ปนยารชุน
นายพิชัย ชุณหวชิร
นายสุเมธ ตันธุวนิตย
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

2.
4.
6.
8.
10.

เปนประธานที่ประชุม

นายมาริษ สมารัมภ
นายบดินทร อัศวาณิชย
นายจอหน วิลเลียม แฮนค็อค
นางพันธทิพย สุรทิณฑ
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ

ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดมาเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ และแจงใหที่ประชุมทราบ
วาจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทนรวม 837 ราย ถือหุนรวมกันทั้งสิ้น
จํานวน 1,954,638,996 หุน เทากับรอยละ 58.19 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งสิ้น ครบองคประชุมตามขอบังคับ
ของธนาคารแลว จึงขอเปดการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 182
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการธนาคารหลังการประชุมสามัญประจําป
2547
หลังจากนั้น
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระวา
ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองหรือผูรับมอบฉันทะที่ผูถือหุนใหสิทธิออกเสียงแทน กรณีที่ประสงคจะลงมติคัดคาน
หรืองดออกเสียง สามารถลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงและเจาหนาที่ธนาคารจะนํามาตรวจนับคะแนนเสียงตอ
ไป
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังตอไปนี้

-2วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 181 ลงวันที่ 8 เมษายน 2547
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 181 ลงวันที่
8 เมษายน 2547 ตามสําเนาที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมกับหนังสือบอกกลาวแลว โดยขอใหผูถือหุน
พิจารณาสําเนารายงานการประชุมทีละหนา
ไมมีผูถือหุนคนใดทักทวงหรือขอใหแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่นเพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 181 ลงวันที่ 8 เมษายน
2547 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท จํานวน 1,978,275,069 หุน
วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจําป 2547 ของคณะกรรมการธนาคาร
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานประจําป 2547 ของคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งไดจัดพิมพไว
ในรายงานประจําป และไดจัดสงใหผูถือหุนแลว
ประธาน นายวิชิต สุรพงษชัย ประธานกรรมการบริหาร และ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการ
ผูจัดการใหญ ไดรวมกันนําเสนอการดําเนินการตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการ ผลประกอบการประจําป
กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. การดําเนินการตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประธานรายงานใหที่ประชุมทราบวา
ธนาคารมีความมุงมั่นที่จะดําเนินการใหการกํากับดูแลกิจการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยในรอบป 2547
ธนาคารไดดําเนินการเพิ่มเติมในการปรับปรุงนโยบายธรรมาภิบาลของธนาคารใหมีเนื้อหาที่ครบถวน จัดทําเวบไซต
ดานการกํากับดูแลกิจการในเวบไซตของธนาคาร จัดทําคูมือกรรมการสําหรับเปนแนวปฏิบัติของกรรมการ รวมทั้ง
เริ่มดําเนินการประเมินผลงานของกรรมการเปนรายบุคคลและคณะกรรมการโดยรวม
2. ผลประกอบการประจําป 2547 กรรมการผูจัดการใหญ รายงานดังนี้
2.1 ธนาคารมีผลกําไรสุทธิที่สูงสุดเปนประวัติการณ จํานวน 18,489 ลานบาท โดยมีอัตราผล
ตอบแทนตอผูถือหุน (ROE) รอยละ 23.1 ซึ่งเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ย และรายไดที่มิใชดอกเบี้ย
2.2 สวนตางอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ดีขึ้นเนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตของสินเชื่อในทุก
ประเภทสูงกวาการขยายตัวของจํานวนเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นมีแนวโนมที่สูงขึ้น
2.3 รายไดที่มิใชดอกเบี้ยของธนาคารมีจํานวนที่สูงขึ้น ซึ่งประกอบดวยรายไดคาธรรมเนียม
กําไรจากเงินลงทุน และรายไดอื่นโดยสวนใหญ ไดแก กําไรจากการปริวรรตและกําไรจากบริษัทในเครือของธนาคาร
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-32.4 ธนาคารมีเงินกองทุนที่แข็งแกรง โดยเงินกองทุนรวมในป 2547 เทากับรอยละ 16.7 และ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 เทากับรอยละ 12.7 ทําใหธนาคารมีเงินกองทุนที่สามารถรองรับการขยายตัวและสามารถรองรับ
ผลกระทบตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
2.5 ณ สิ้นป 2547 ธนาคารมีจํานวนหนี้ดอยคุณภาพจํานวน 73.9 พันลานบาท และมีสัดสวน
สํารองตอหนี้ดอยคุณภาพคิดเปนรอยละ 83.0
2.6 สินทรัพยรวมของธนาคารสูงเปนอันดับ 4 ของระบบธนาคารพาณิชยไทย โดยมีมูลคาสิน
ทรัพย 754,825 ลานบาท หรือรอยละ 11.4 และมีมูลคาตลาดขนาดใหญเปนอันดับ 2 จํานวน 163,929 ลานบาท
เทียบเทา 3.6% ของมูลคารวมของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2.7 ป 2547 ธนาคารมีสวนแบงทางการตลาดเปนอันดับหนึ่งสําหรับสินเชื่อเคหะ และ
Bancassurance และเปนผูนําในบริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจและผลิตภัณฑตลาดทุน นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย
ไทยพาณิชย จํากัด และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ในฐานะบริษัทในกลุมการเงินไทย
พาณิชยมีอันดับทางการตลาดที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา
3. กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ ประธานกรรมการบริหาร รายงานดังนี้
3.1 ธนาคารมีความมุงมั่นที่จะเปนธนาคารที่ใหบริการครบวงจรชั้นนําของประเทศ (Premier
Universal Bank) โดยมีความแข็งแกรงทางการเงินที่ตอเนื่อง มีมาตรฐานและสมรรถภาพระดับสากลในการให
บริการลูกคาทุกกลุม และมีผลิตภัณฑทางการเงินที่สําคัญครบถวน
3.2 กลยุทธหลัก 3 ประการ ที่จะทําใหธนาคารมุงสูวิสัยทัศนของธนาคาร “เราจะเปน ธนาคาร
ที่ลูกคา ผูถือหุน และพนักงานเลือก” มีดังตอไปนี้
(1) การเติบโตทางธุรกิจ (Growth) โดยสรางการเติบโตในธุรกิจหลักโดยใชประโยชนจาก
เงินกองทุนที่แข็งแกรง สรางความพอใจสูงสุดแกลูกคา และสรางสรรคผลิตภัณฑเพื่อรุกตลาดที่มีการเติบโตสูง
(2) การเพิ่มคุณภาพ (Quality) เนนการใหบริการที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจสูงสุด
โดยขยายเครือขายสาขา และการอํานวยความสะดวกตางๆ ในการใชบริการที่สาขา มีกระบวนการการทํางานและ
ระบบ IT ที่มีประสิทธิภาพ และดําเนินการอยางตอเนื่องในงานบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
(3) การสรางพนักงาน (People) โดยเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานและสรางความ
ผูกพันตอองคกร
ผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม ดังตอไปนี้
1. ขอใหมีการปรับปรุงระบบงานของสาขาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการบริการใหแกลูกคาได
อยางเต็มที่
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-4ประธานชี้แจงวา ธนาคารไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงระบบงานหลัก หรือ Core Banking ซึ่งเปน
ระบบที่สําคัญที่สุดในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร แตเนื่องจากปริมาณการใชลูกคาที่สาขามีจํานวนมากโดยเฉพาะ
ในชวงสิ้นเดือน ทําใหที่ผานมาระบบไมสามารถรองรับการทํารายการเปนจํานวนมากได ขณะนี้ธนาคารไดดําเนิน
การแกไขและวางแผนปรับปรุงใหระบบงานมีความสามารถในการรองรับการทํารายการเช็คเคลียริ่งได 400,000 ราย
การตอวัน
2. สัดสวนเงินใหสินเชื่อแกธุรกิจขนาดใหญมีแนวโนมที่ลดลงเมื่อเทียบกับการใหสินเชื่อเแกธุรกิจ
ลูกคาบุคคล เกิดจากสาเหตุอะไร
กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวา การใหสินเชื่อทุกประเภทของธนาคารมีการเติบโตที่สูงขึ้น และ
สูงกวาเฉลี่ยในระบบธนาคารพาณิชย แตสัดสวนการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญนอยกวาสินเชื่อธุรกิจลูกคา
บุคคล ทั้งนี้ธนาคารมีนโยบายที่จะรุกธุรกิจลูกคาบุคคลเพื่อที่จะสรางรายไดใหแกธนาคาร สําหรับธุรกิจขนาดใหญ
ธนาคารไดพิจารณาการใหสินเชื่อแกธุรกิจที่มีแนวโนมที่มีอัตราการเติบโตทางธุรกิจที่ดี
เมื่อไมมีคําถามอื่นใด ประธานเสนอใหที่ประชุมลงมติรับทราบรายงานประจําป 2547 ของคณะ
กรรมการ
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับทราบรายงานประจําป 2547 ของคณะกรรมการตามที่เสนอ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินงวดประจําป สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2547
ประธานเสนอผูถือหุนพิจารณางบการเงินงวดประจําป สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ทั้งนี้งบ
การเงินดังกลาวผูสอบบัญชีไดรับรองแลว และธนาคารไดจัดสงใหผูถือหุนพิจารณาแลว
ผูถือหุนไดสอบถามเพิ่มเติม ดังตอไปนี้
1. กําไรจากเงินลงทุนในป 2547 ที่มีจํานวนสูงจากป 2546 เกิดจากการขายหุนบริษัทปูนซิเมนตไทย
จํากัด (มหาชน) หรือไม
กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวา เนื่องจากธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดหลักเกณฑการให
สินเชื่อและหรือการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของธนาคาร ทําใหธนาคารมีขอจํากัดในการใหสิน
เชื่อแกบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารจึงตองขายหุนบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ออกไป
บางสวนเพื่อใหธนาคารสามารถใหสินเชื่อแกบริษัทไดเพิ่มขึ้นโดยไมติดขอจํากัดตามหลักเกณฑของธนาคารแหง
ประเทศไทย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกําไรจากเงินลงทุนป 2547
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-52. เหตุใดกําไรตอหุนของธนาคารที่แสดงในรายงานประจําป ไมตรงกับขอมูลที่เปดเผยโดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวาขอมูลกําไรตอหุนของธนาคารที่เปดเผยโดยตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยคํานวณเฉพาะจํานวนหุนสามัญของธนาคาร ไมไดรวมจํานวนหุนบุริมสิทธิ ขณะที่ขอมูลที่เปดเผยของ
ธนาคารในรายงานประจําปไดคํานวณจากจํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ ซึ่ง ณ สิ้นป 2547 ธนาคารมีหุน
สามัญจํานวน 1,695,226,594 หุน และหุนบุริมสิทธิ จํานวน 1,650,271,633 หุน
3. หุนบุริมสิทธิของธนาคารมีลักษณะเปนอยางไร
กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวาหุนบุริมสิทธิของธนาคารเปนหุนที่ธนาคารออกจากการเพิ่มทุนใน
ป 2542 โดยบุริมสิทธิในการไดรับเงินปนผลในอัตรา 1.365 บาทตอหุนในปที่มีการจายปนผลกอนหุนสามัญ มีระยะ
เวลา 10 ป สําหรับคุณสมบัติในดานอื่นของหุนบุริมสิทธิเหมือนหุนสามัญทุกประการ
4. คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยของธนาคารในป 2547 สูงกวาป 2546 มาก เกิดจากสาเหตุใด
กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวาคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยของธนาคารในป 2547 เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
คาใชจายดานการพนักงานและการปรับปรุงสาขาและการเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอรของธนาคารในป 2547
โดยในป 2547 ธนาคารขยายสาขาเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการใหบริการแกลูกคาไดอยางทั่วถึง ทําใหมีการจางพนักงาน
เพิ่มขึ้น รวมทั้งไดมีการโอนยายพนักงานบริษัทในเครือมาเปนพนักงานธนาคาร ทําใหคาใชจายดานพนักงานมี
จํานวนสูงขึ้น ประกอบกับมีการตั้งสํารองการเกษียณอายุของพนักงานธนาคาร ตามขอแนะนําของผูสอบบัญชีภาย
นอก สําหรับพนักงานทั้งหมดของธนาคาร จํานวน 670 ลานบาท และการจายโบนัสพิเศษใหแกพนักงานในเดือน
เมษายน 2547 เปนจํานวนเทียบเทาเงินเดือน 1 เดือน เพื่อใหสอดคลองกับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
เมื่อไมมีคําถามอื่นใด ประธานเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจําป 2547
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบการเงินประจําป 2547 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรอง
แลว ดวยคะแนนเสียงขางมาก จํานวน 2,221,257,661 หุน (งดออกเสียง จํานวน 454,600 หุน)
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-6วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2547 และการจายเงินปนผล
ประธานขอใหกรรมการผูจัดการใหญชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป
2547 และการจายเงินปนผล
กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงตอที่ประชุมวาตามที่ธนาคารมีกําไรสุทธิประจําป 2547 เปนจํานวน
18,489 ลานบาท และไมมียอดขาดทุนสะสม ธนาคารจึงสามารถพิจารณาการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดตาม
นัยของมาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับของธนาคาร นอกจากนี้
ตามกฎหมายธนาคารตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิดวย
ดังนั้น จึงขอเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2547 จํานวน
18,489 ลานบาท และอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิและผูถือหุนสามัญ ดังนี้
1. จัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย อัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ คิดเปนเงิน 924 ลานบาท
2. จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิและผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 2.00 บาท โดย
ธนาคารจะปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิรับเงินปนผล เวลา 12.00 น. วันที่ 20 เมษายน 2548 และ
กําหนดจายเงินปนผลวันที่ 28 เมษายน 2548
ผูถือหุนไดสอบถามเพิ่มเติม ดังตอไปนี้
1. เงินปนผลที่ไดรับจํานวน 2 บาทตอหุนในปนี้สามารถใชเครดิตภาษีไดหรือไม
กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวาในป 2547 ธนาคารมีขาดทุนสะสมยกมาจากป 2542 ที่
สามารถนํามาหักกําไรในป 2547 ทําใหธนาคารยังไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนั้นผูถือหุนที่ไดรับเงินปนผล
จากสวนที่เปนผลประกอบการของธนาคารจึงไมสามารถนําไปเครดิตภาษีได อยางไรก็ตาม เงินปนผลสวนที่จายจาก
สวนของบริษัทยอย/รวมสามารถนํามาเครดิตภาษีไดประมาณ 2-3 สตางคตอหุน
2. ธนาคารมีโอกาสที่จะจายเงินปนผลปละ 2 ครั้ง หรือไม
ประธาน ชี้แจงวา คณะกรรมการยึดหลักการวาเมื่อมีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ควรจาย
ใหสูงที่สุดเทาที่ธนาคารสามารถจายได แตอยางไรก็ตาม ควรคํานึงถึงความเหมาะสมและความตอเนื่องในการจาย
เงินปนผลในอนาคตตอไปดวย สําหรับการจายเงินปนผลปละ 2 ครั้ง คณะกรรมการจะไดพิจารณาความเหมาะสม
ตอไป
เมื่อไมมีคําถามอื่นใด ประธานเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป
2547 และการจายเงินปนผล
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-7ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้
1. อนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2547 จํานวน 18,489 ลานบาท โดยจัดสรรเปน
ทุนสํารองตามกฎหมาย อัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ คิดเปนเงิน 924 ลานบาท
2. อนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิและผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 2.00 บาท
โดยธนาคารจะปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิรับเงินปนผล เวลา 12.00 น. วันที่ 20 เมษายน 2548 และ
กําหนดจายเงินปนผลวันที่ 28 เมษายน 2548
ทั้งนี้ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท จํานวน 2,221,712,261 หุน
วาระที่ 5

พิจารณาจัดสรรเงินรางวัลกรรมการและรับทราบคาตอบแทนกรรมการ
ประธาน ขอใหนายอานันท ปนยารชุน ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู
บริหาร ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการและรับทราบคาตอบแทนกรรมการ
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบริหารชี้แจงตอที่ประชุมดังนี้
1. ผลตอบแทนของคณะกรรมการธนาคารในสวนของเงินรางวัล ควรจะตองสอดคลองกับอัตราเงิน
ปนผลที่ผูถือหุนไดรับ เพราะสะทอนใหเห็นถึงผลงานของคณะกรรมการ ในป 2547 ที่ผานมา ธนาคารมีผลการ
ดําเนินงานที่มีกําไรสุทธิจํานวน 18,489 ลานบาท ซึ่งคณะกรรมการธนาคารไดมีบทบาทในการกําหนดนโยบายและ
กํากับดูแลใหการดําเนินการตาง ๆ ของธนาคารใหสําเร็จลุลวงเปนอยางดี
2. คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร จึงไดเสนอคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินรางวัลกรรมการในอัตรารอยละ 0.5 ของเงินปนผล ซึ่งเปนอัตรา
เดียวกับป 2547 ทั้งนี้ ใหจัดสรรใหกรรมการแตละคนเปนจํานวนที่เทากัน โดยกรรมการที่มีวาระการดํารงตําแหนง
ไมครบป จะไดรับการจัดสรรตามสัดสวนตามระยะเวลาการดํารงตําแหนง
3. สําหรับอัตราคาตอบแทนอื่น ๆ ของกรรมการธนาคารและกรรมการคณะกรรมการชุดยอยตางๆ
ไมมีการเสนอเปลี่ยนแปลง โดยยังเปนไปตามที่เคยไดรับอนุมัติจากผูถือหุน ตามรายละเอียดที่ไดนําเสนอ และคา
ตอบแทนของกรรมการแตละคนในป 2547 ไดแสดงไวอยางละเอียดในรายงานประจําปดวยแลว
ประธานไดชี้แจงเพิ่มเติมวาตามที่ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
กลาวมานั้น คณะกรรมการธนาคารไดพิจารณาแลวเห็นชอบดวยกับขอเสนอดังกลาว
เมื่อไมมีคําถามอื่นใด ประธานเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการในอัตรา
รอยละ 0.5 ของเงินปนผล ทั้งนี้ใหจัดสรรใหกรรมการแตละคนเปนจํานวนที่เทากัน โดยกรรมการที่มีวาระการดํารง
ตําแหนงไมครบป จะไดรับการจัดสรรตามสัดสวนตามระยะเวลาการดํารงตําแหนง
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-8ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้
1. อนุมัติการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการในอัตรารอยละ 0.5 ของเงินปนผล ทั้งนี้ใหจัดสรรให
กรรมการแตละคนเปนจํานวนที่เทากัน โดยกรรมการที่มีวาระการดํารงตําแหนงไมครบป จะไดรับการจัดสรรตามสัด
สวนตามระยะเวลาการดํารงตําแหนง
2. รับทราบคาตอบแทนกรรมการประจําป 2548
ทั้งนี้ ดวยคะแนนเสียงขางมาก จํานวน 2,205,959,148 หุน (ไมเห็นดวยจํานวน 195,000 หุน และ
งดออกเสียง จํานวน 15,558,113 หุน)
วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
ประธานชี้แจงที่ประชุมวาในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ นั้น คณะ
กรรมการธนาคารไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลเปนผูพิจารณา โดยในการประชุมคราวนี้
มีกรรมการซึ่งครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 5 คน ไดแก
1) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
2) ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล
3) นายจอหน วิลเลียม แฮนค็อค
4) นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
5) นายวิชิต สุรพงษชัย
นายอานันท ปนยารชุน ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลชี้แจงวาคณะกรรมการสรรหาและ
ธรรมาภิบาล โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียไมไดรวมพิจารณาไดพิจารณาตามหลักเกณฑของกระบวนการสรรหาแลว
และมีมติเห็นควรใหคณะกรรมการธนาคารเสนอที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ประกอบดวย 1) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 2) ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล
3) นายจอหน วิลเลียม แฮนค็อค 4) นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ 5) นายวิชิต สุรพงษชัย โดยประวัติ
และผลงานของกรรมการดังกลาว ไดแสดงไวในเอกสารประกอบการประชุม
ประธานกลาวเสริมวาตามที่ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลเสนอมา
ธนาคารโดยกรรมการที่มีสวนไดเสียไมไดรวมพิจารณา ไดพิจารณาแลวเห็นชอบดวย

คณะกรรมการ

เมื่อไมมีคําถามอื่นใด ประธานเสนอใหที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในป 2548
จํานวน 5 คน กลับเขาดํารงตําแหนงอีกครั้ง
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก ใหกรรมการที่ออกตามวาระในป 2548
จํานวน 5 คน ไดแก 1) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 2) ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล 3) นายจอหน วิลเลียม แฮนค็อค
4) นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ 5) นายวิชิต สุรพงษชัย กลับเขาดํารงตําแหนงอีกครั้ง
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-9โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงกรรมการแตละคน ดังตอไปนี้
(1) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ที่ประชุมมีมติให คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ใหดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารตอไป ดวย
คะแนนเสียงขางมากจํานวน 2,217,944,781 หุน (ไมเห็นดวยจํานวน 726,300 หุน และงดออกเสียงจํานวน
3,041,180 หุน)
(2) ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล
ที่ประชุมมีมติให ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ใหดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารตอไป ดวยคะแนน
เสียงขางมากจํานวน 2,217,944,781 หุน (ไมเห็นดวยจํานวน 726,300 หุน และงดออกเสียงจํานวน 3,041,180 หุน)
(3) นายจอหน วิลเลียม แฮนค็อค
ที่ประชุมมีมติให นายจอหน วิลเลียม แฮนค็อค ใหดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารตอไป ดวย
คะแนนเสียงขางมากจํานวน 2,217,770,781 หุน (ไมเห็นดวยจํานวน 726,300 หุน และงดออกเสียงจํานวน
3,215,180 หุน)
(4) นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ที่ประชุมมีมติให นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ใหดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารตอไป
ดวยคะแนนเสียงขางมากจํานวน 2,217,944,781 หุน (ไมเห็นดวยจํานวน 726,300 หุน และงดออกเสียงจํานวน
3,041,180 หุน)
(5) นายวิชิต สุรพงษชัย
ที่ประชุมมีมติให นายวิชิต สุรพงษชัย ใหดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารตอไป ดวยคะแนน
เสียงขางมากจํานวน 2,217,944,781 หุน (ไมเห็นดวยจํานวน 726,300 หุน และงดออกเสียงจํานวน 3,041,180 หุน)
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการออกหุนกู และ/หรือ หุนกูดอยสิทธิ และ/หรือ หุนกูระยะสั้น และ/หรือ
หุนกูในรูปแบบใด ๆ ภายในวงเงินไมเกิน 40,000 ลานบาท หรือมูลคาเทียบเทาในเงิน
สกุลอื่น
ประธานขอใหกรรมการผูจัดการใหญชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติการออกหุนกู และ/หรือ หุนกู
ดอยสิทธิ และ/หรือ หุนกูระยะสั้น และ/หรือ หุนกูในรูปแบบใด ๆ ภายในวงเงินไมเกิน 40,000 ลานบาท หรือมูลคา
เทียบเทาในเงินสกุลอื่น

D:\DATA\My Documents\stock price\Shared files\รายงานประชุมผูถือหุน182new15.doc 14/6/05 15:19

- 10 กรรมการผูจัดการใหญเสนอที่ประชุมพิจารณาดังนี้
ธนาคารเคยไดรับมติจากผูถือหุนในการประชุมวิสามัญ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2542 อนุมัติใหจัดออก
หุนกู และ/หรือ หุนกูดอยสิทธิ และ/หรือ หุนกูในรูปแบบใด ๆ ภายในวงเงินไมเกิน 2,000 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา
หรือมูลคาเทียบเทาในเงินสกุลอื่น ซึ่งธนาคารยังไมไดมีการออกหุนกูตามมติดังกลาวจนครบถวนตามจํานวนที่ที่
ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติไว โดยไดจัดออกเพียง 6,416 ลานบาทในชวงป 2542 - 2543 แตเนื่องจากมติดังกลาวได
อนุมัติไวตั้งแตป 2542 ซึ่งเปนเวลาหลายปแลว จึงเห็นสมควรนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการออก
หุนกูใหม เพื่อเปนกรอบใหธนาคารสามารถดําเนินการไดตามความเหมาะสมของภาวะตลาด
จึงขอเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการออกหุนกู และ/หรือ หุนกูดอยสิทธิ และ/หรือหุนกูระยะสั้น
และ/หรือ หุนกูในรูปแบบใด ๆ ภายในวงเงินไมเกิน 40,000 ลานบาท หรือมูลคาเทียบเทาในเงินสกุลอื่น โดยที่
ธนาคารจะไมจัดออกหุนกูตามมติป 2542 อีกตอไป โดยรายละเอียดของหุนกูที่เสนอครั้งนี้ดังที่ปรากฏในหนังสือ
เชิญประชุม
ผูถือหุนไดสอบถามเพิ่มเติมวา เหตุใดธนาคารจึงตองขออนุมัติออกหุนกู ซึ่งทําใหธนาคารมีคาใชจาย
ที่เปนดอกเบี้ยที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยของเงินฝาก
กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวาการออกหุนกูมีกําหนดระยะเวลาที่แนนอน ทําใหธนาคารมีความ
คลองตัวในการดําเนินงาน และสามารถกําหนดจํานวนเงินทุนใหสอดคลองกับการใหสินเชื่อของธนาคาร
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติอนุมัติการออกหุนกู และ/หรือ หุนกูดอยสิทธิ และ/หรือหุนกูระยะสั้น
และ/หรือ หุนกูในรูปแบบใด ๆ ภายในวงเงินไมเกิน 40,000 ลานบาท หรือมูลคาเทียบเทาในเงินสกุลอื่น โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
ประเภท
: หุนกูทุกประเภท
(หุนกูระยะสั้น และ/หรือ หุนกูดอยสิทธิ และ/หรือ หุนกูไมดอยสิทธิ มีผูแทน
ผูถือหุนกู และ/หรือ ไมมีผูแทนผูถือหุนกู มีประกัน และ/หรือ ไมมีประกัน)
สกุลเงิน
: สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตางประเทศ
จํานวนเงิน
: ภายในวงเงินไมเกิน 40,000 ลานบาท หรือเทียบเทาในเงินสกุลอื่น
การเสนอขาย
: เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในตางประเทศ โดยการเสนอขายใหแก
ผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูลงทุนประเภทสถาบันที่กําหนดตาม
ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผูถือหุนเดิม โดยอาจจะ
ออกและเสนอขายหุนกูในคราวเดียวหรือหลายคราวไดตามที่เห็นสมควร
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- 11 เงื่อนไขอื่น ๆ

: ใหคณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการธนาคารมอบ
หมาย มีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุนกู ประเภท หลักประกัน
สกุลเงิน จํานวนเงิน อายุ มูลคาที่ตราไว ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิ
ในการไถถอน การกําหนดอายุโครงการ และ/หรือ การกําหนดวงเงินที่เปน
วงเงินหมุนเวียนสําหรับกรณีที่เปนการออกหุนกูระยะสั้น วิธีการและระยะ
เวลาการออกและเสนอขาย ตลอดจนการกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและ
รายละเอียดตาง ๆ และดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของ ตามที่เห็นสมควร ภายใต
ขอกําหนดของกฎหมายและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ

ทั้งนี้ ดวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของเสียงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จํานวน
2,221,542,261 หุน (งดออกเสียงจํานวน 170,000 หุน)
วาระที่ 8

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
ประธาน ขอใหนายมาริษ สมารัมภ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดการแตงตั้งผูสอบ
บัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
ประธานกรรมการตรวจสอบ นําเสนอตอที่ประชุมวาคณะกรรมการตรวจสอบไดดําเนินการคัดเลือก
ผูสอบบัญชีประจําป 2548 ของธนาคาร และเสนอตอคณะกรรมการธนาคารใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาดังนี้
1. แตงตั้งให สํานักงานดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ โดย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล เลขทะเบียน
3356 หรือ นายนิติ จึงนิจนิรันดร เลขทะเบียน 3809 หรือ นายเพิ่มศักดิ์ จิระจักรวัฒนา เลขทะเบียน 3427 เปน
ผูสอบบัญชีประจําป 2548 ของธนาคาร
2. กําหนดเงินคาสอบบัญชีและคาตรวจสอบอื่น ๆ เปนจํานวนเงิน 10.2 ลานบาท ประกอบดวย
คาสอบบัญชีในสวนของธนาคาร 7.3 ลานบาท และคาสอบบัญชีสาขาตางประเทศของธนาคาร 2.9 ลานบาท ทั้งนี้
ไดเทียบเคียงกับคาบริการสอบบัญชีตามอัตราตลาดแลวเห็นวาเปนอัตราที่เหมาะสม
เมื่อไมมีคําถามอื่นใด ประธานเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวน
เงินคาสอบบัญชี
ที่ประชุมพิจารณาและมีมติดังนี้
1. อนุมัติการแตงตั้งให สํานักงานดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ โดย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
เลขทะเบียน 3356 หรือ นายนิติ จึงนิจนิรันดร เลขทะเบียน 3809 หรือ นายเพิ่มศักดิ์ จิระจักรวัฒนา เลขทะเบียน
3427 เปนผูสอบบัญชีประจําป 2548 ของธนาคาร
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- 12 2. อนุมัติเงินคาสอบบัญชีและคาตรวจสอบอื่น ๆ เปนจํานวนเงิน 10.2 ลานบาท ประกอบดวย
คาสอบบัญชีในสวนของธนาคาร 7.3 ลานบาท และคาสอบบัญชีสาขาตางประเทศของธนาคาร 2.9 ลานบาท
ทั้งนี้ ดวยคะแนนเสียงขางมาก จํานวน 2,220,636,211 หุน (ไมเห็นดวยจํานวน 1,076,050 หุน)
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 4. เพื่อให
สอดคลองกับการแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญในป 2547
ประธานขอให ก รรมการผูจัดการใหญชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญในป 2547
กรรมการผูจัดการใหญ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามที่ธนาคารไดออกหุนบุริมสิทธิเพิ่มทุน จํานวน
6,191,239,927 หุน และตามขอบังคับของธนาคารไดใหสิทธิแกผูถือหุนบุริมสิทธิสามารถแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุน
สามัญไดทุก ๆ 3 เดือน ซึ่งในรอบป พ.ศ. 2547 ไดมีผูถือหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญทั้งสิ้น จํานวน
233,169,500 หุน จึงเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 4. เพื่อใหสอด
คลองกับการแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑของกระทรวงพาณิชย
เมื่อไมมีคําถามอื่นใด ประธานเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร
ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 4. เพื่อใหสอดคลอง
กับการแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ โดยยกเลิกขอความเดิม และใชขอความดังตอไปนี้แทน
"ขอ 4. ทุนจดทะเบียน 70,000,000,000
แบงออกเปน
7,000,000,000
มูลคาหุนละ
10
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
1,778,241,861
หุนบุริมสิทธิ

5,221,758,139

บาท (เจ็ดหมื่นลานบาท)
หุน (เจ็ดพันลานหุน)
บาท (สิบบาท)
หุน
หุน

(หนึ่งพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบแปดลาน สองแสน
สี่หมื่นหนึ่งพันแปดรอยหกสิบเอ็ดหุน)
(หาพันสองรอยยี่สิบเอ็ดลาน เจ็ดแสนหา
หมื่นแปดพันหนึ่งรอยสามสิบเกาหุน)”

ทั้งนี้ ดวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของเสียงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จํานวน
2,199,884,761 หุน (งดออกเสียงจํานวน 21,827,500 หุน)
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- 13 วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ
ผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังตอไปนี้
1. รูปแบบของรายงานประจําปมีความสวยงาม แตควรปรับปรุงความเหมาะสมในการใสขอความ
ในบางหนาเพื่อใหเกิดความเขาใจในการอานรายงานประจําป
ประธานไดแจงผูถือหุนวา ขอรับมาปรับปรุงและพิจารณาใชเปนขอมูลในการจัดทํารายงาน
ประจําปของธนาคารในปตอ ๆ ไป
2. ควรมีการจัดทํางานวิจัยของธนาคารและเผยแพรตอสาธารณชนหรือใหความสนับสนุนงานวิจัย
ของบุคคลภายนอก
ประธาน ชี้แจงวา ธนาคารไดมีการจัดทํางานวิจัยเพื่อใหประโยชนในงานของธนาคาร รวมทั้งได
นําเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาเปนรายไตรมาส แตไมไดเผยแพรตอสาธารณชน สําหรับงานวิจัยโดยบุคคล
ภายนอกนั้น ธนาคารไดใหความสําคัญในการดูแลผูมีสวนไดเสีย ที่ประกอบดวย ผูถือหุน ลูกคา พนักงาน และ
สังคม หากมีงานวิจัยที่ดี ธนาคารยินดีพิจารณาที่จะใหการสนับสนุน โดยถือเปนนโยบายในการชวยเหลือสังคมของ
ธนาคาร นอกเหนือจากเรื่องอื่น ๆ ที่ธนาคารมีความสนใจ
3. นโยบายการใหบริการลูกคารายยอยที่เคานเตอรสาขาของธนาคารเปนอยางไร
กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวา ธนาคารมีความยินดีที่จะใหบริการลูกคาทุกคนที่สาขา แตเพื่อ
การอํานวยความสะดวกในการบริการที่รวดเร็ว ธนาคารจึงไดติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณที่พรอมจะอํานวยความ
สะดวกใหแกลูกคาเพิ่มเติมจากการรอคิวในการรับบริการหนาเคานเตอร นอกจากนี้ ธนาคารไดปรับปรุงเพื่อลดเวลา
ในการเขาคิวเพื่อรับการบริการใหรวดเร็วขึ้น
4. ควรมีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงกรรมการ โดยใหมีการกําหนดวาไมควรเกินกี่วาระ
ติดตอกัน
ประธานได แ จ ง ว า คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลจะรับเรื่องวาระการดํารงตําแหนง
กรรมการไปพิจารณาตอไป
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- 14 เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามเรื่องใดอีก ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามาประชุมและได
เสนอขอคิดเห็นที่เปนประโยชน คณะกรรมการขอรับไวพิจารณาและขอขอบคุณ และขอปดประชุม
ปดประชุมเวลา 12.40 น.
(ลงชื่อ) นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

(ลงชื่อ) นางศิริบรรจง อุทโยภาศ

D:\DATA\My Documents\stock price\Shared files\รายงานประชุมผูถือหุน182new15.doc 14/6/05 15:19

นายกกรรมการ
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