รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 183
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2549
ณ หอประชุมมหิศร อาคารสํานักงานใหญ
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายกกรรมการ
เปนประธานที่ประชุม
โดยมีกรรมการธนาคารเขารวมประชุม ดังนี้
1. นายวิชิต สุรพงษชัย
2. นายมาริษ สมารัมภ
3. นายอานันท ปนยารชุน
4. นายบดินทร อัศวาณิชย
5. นายธีรพจน วัชราภัย
6. นายพิชัย ชุณหวชิร
7. นายจอหน วิลเลียม แฮนค็อค
8. นายสุเมธ ตันธุวนิตย
9. นางพันธทิพย สุรทิณฑ
10. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
11. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ
ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดมาเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ และแจงใหที่ประชุมทราบ
วาจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทนรวม 1,761 ราย ถือหุนรวมกัน
ทั้งสิ้นจํานวน 2,535,416,405 หุน เทากับรอยละ 74.59 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งสิ้น ครบองคประชุมตามขอ
บังคับของธนาคารแลว จึงขอเปดการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 183
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระวาผูถือหุนที่มา
ประชุมดวยตนเองหรือผูรับมอบฉันทะที่ผูถือหุนใหสิทธิออกเสียงแทน กรณีที่ประสงคจะลงมติคัดคานหรืองดออก
เสียง สามารถลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงและเจาหนาที่ธนาคารจะนํามาตรวจนับคะแนนเสียงตอไป
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 182 ลงวันที่ 5 เมษายน 2548
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 182 ลงวันที่ 5
เมษายน 2548 ตามสําเนาที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมกับหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมแลว โดยขอให
ผูถือหุนพิจารณาสําเนารายงานการประชุมทีละหนา
ไมมีผูถือหุนคนใดทักทวงหรือขอใหแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่นเพิ่มเติม

-2ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 182 ลงวันที่ 5 เมษายน
2548 ดวยคะแนนเสียงขางมาก จํานวน 2,597,193,661 หุน (งดออกเสียง จํานวน 19,091,634 หุน)
วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจําป 2548 ของคณะกรรมการธนาคาร
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานประจําป 2548 ของคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งไดจัดพิมพไว
ในรายงานประจําป และไดจัดสงใหผูถือหุนแลว และประธาน นายวิชิต สุรพงษชัย ประธานกรรมการบริหาร และ
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการผูจัดการใหญ ไดรวมกันนําเสนอสาระสําคัญของรายงานดังกลาวสรุปไดดัง
ตอไปนี้
1. การกํากับดูแลกิจการ
ประธานรายงานที่ประชุมวา ธนาคารยึดมั่นในหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสริมสราง
ความเชื่อมั่นแกผูมีสวนไดเสียตาง ๆ และธนาคารเชื่อวาการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะชวยเพิ่มมูลคาแกผูถือหุนใน
ระยะยาว โดยมุงที่จะพัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติของธนาคารใหมีมาตรฐานที่สูงขึ้นไปเปนลําดับภายใตหลักการ
ธรรมาภิบาลที่กําหนดโดยหนวยงานของทางการ และหลักการการกํากับดูแลกิจการของ Organization for
Economic Co-operation and Development (OECD) ทั้งนี้พัฒนาการที่สําคัญในป 2548 คือการจัดใหมีประเมิน
ผลงานของกรรมการเปนรายบุคคล นายกกรรมการ และคณะกรรมการโดยรวม และการจัดทําจรรยาบรรณธนาคาร
และคานิยมหลักขององคกร
นอกจากนี้ ธนาคารมุงที่จะจัดทําโครงการรวมถึงการสนับสนุน ชวยเหลือ และมีสวนในกิจกรรม
ที่เปนประโยชนตอ สังคมและชุมชนอยางสม่ําเสมอ ซึ่งธนาคารจะใหความสําคัญกับโครงการดานการพัฒนา
เยาวชน โดยจะอัญเชิญแนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนแนวทางใน
การทํากิจกรรมดานการพัฒนาเยาวชนตอไป
และประธานแจงใหผูถือหุนทราบวา ในโอกาสที่ธนาคารจะดําเนินการครบ 100 ปในเดือน
มกราคม 2550 ธนาคารจะเฉลิมฉลองวาระที่นาภาคภูมิใจนี้กับผูมีสวนไดเสียทุกฝายตลอดป 2549 ตอเนื่องถึงตนป
2550
2. ผลประกอบการป 2548
กรรมการผูจัดการใหญรายงานผลประกอบการป 2548 วา ธนาคารมีผลกําไรสุทธิที่สูงสุดเปน
ประวัติการณ จํานวน 18,883 ลานบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน (ROE) รอยละ 21 และเงินใหสินเชื่อ
ของธนาคารมีอัตราที่เติบโตสูงขึ้นเมื่อเทียบกับป 2547 รอยละ 8.7 ซึ่งเปนอัตราสูงสุดเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย
ขนาดใหญ และธนาคารมีเงินกองทุนที่แข็งแกรง โดยเงินกองทุนรวม ณ สิ้นป 2548 เทากับรอยละ 15.1 ของ
สินทรัพยเสี่ยง สําหรับคุณภาพสินทรัพย หนี้ดอยคุณภาพ หรือ NPL ไดลดลงเปนลําดับ และธนาคารมีเงินสํารอง
ตอหนี้ดอยคุณภาพ เทียบเทารอยละ 86.7 ซึ่งเปนอัตราสูงสุดเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชยขนาดใหญ

-3ในดานสถานะของธนาคาร ณ สิ้นป 2548 ธนาคารมีขนาดสินทรัพยรวมเปนอันดับสี่ของระบบ
ธนาคารพาณิชย อยางไรก็ตามจากขอมูลลาสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2549 ธนาคารมีขนาดสินทรัพยรวมขึ้นมาเปน
อันดับสามของระบบธนาคารพาณิชย มีจํานวน 909,046 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.7 นอกจากนี้มูลคา
ตลาดของธนาคารเมื่อนับรวมหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิไดเพิ่มขึ้นเปนอันดับหนึ่งของระบบธนาคารพาณิชย เมื่อ
เดือนมีนาคม 2549 เปนจํานวนเงิน 216,838 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 22 ของระบบธนาคารพาณิชย
ในรอบป 2548 ธนาคารไดขยายเครือขายในการดําเนินธุรกิจของธนาคารอยางตอเนื่อง ทําให
ณ เดือนธันวาคม 2548 ธนาคารมีจํานวนเครือขายทั้งสาขาและเครื่อง ATM สูงเปนอันดับหนึ่ง
ในดานธุรกิจธนาคารมีสวนแบงทางการตลาดเปนอันดับหนึ่งสําหรับสินเชื่อเคหะ บัตรเครดิต
และการขายประกันผานธนาคาร (Bancassurance) รวมทั้งเปนผูนําในผลิตภัณฑตลาดทุน โดยธนาคารไดรับ
รางวัลจากการจัดอันดับของศูนยซื้อขายตราสารหนี้ทุกรางวัลที่เกี่ยวของกับสถาบันการเงิน และบริษัทในเครือของ
ธนาคารไดแกบริษัทหลักทรัพยไทยพาณิชย จํากัด และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด เปนผูนํา
ในธุรกิจหลักทรัพยและวาณิชธนกิจ และผูนําในการจัดการกองทุนรวม ตามลําดับ
3. แนวนโยบายป 2549
ประธานกรรมการบริหารไดชี้แจงวา ธนาคารไดวางแผนดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน
การเปนธนาคารที่ลูกคา ผูถือหุน และพนักงานเลือก มาเปนลําดับ โดยไดเริ่มโครงการปรับปรุงธนาคาร ลงทุนสราง
ปจจัยพื้นฐาน และดําเนินโครงการตาง ๆ จํานวนมาก และขณะนี้ ธนาคารกําลังมุงสูการเปนธนาคารที่ใหบริการครบ
วงจรชั้นนําของประเทศ (Premier Universal Bank in Thailand) กลาวไดวา ปจจุบันธนาคารมีความพรอมในดาน
เงินกองทุนที่แข็งแกรง เครือขายสาขาที่เปนอันดับหนึ่ง เทคโนโลยีและกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และใน
ชวง 2-3 ปที่ผานมา ธนาคารไดสรางภาพลักษณ ตลอดจน “แบรนด” ไทยพาณิชย จนมีความโดดเดน รวมทั้งความ
ผูกพันที่มีตอธนาคารของลูกคาและพนักงาน
สําหรับกลยุทธการดําเนินธุรกิจในป 2549 ธนาคารจะยังคงดําเนินการตอเนื่องในการใหความ
สําคัญกับการสรางธุรกิจ เชน การทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัทสยามพาณิชยลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
เพื่อใหธนาคารสามารถดําเนินธุรกิจที่ครบวงจรและสอดคลองกับกลยุทธของธนาคาร ขณะเดียวกันจะยังคงเนนการ
สรางคุณภาพโดยผลักดันใหคุณภาพในการใหบริการที่ลูกคาไดรับมีการพัฒนาอยางตอเนื่องดวยการปรับปรุงระบบ
งาน และการริเริ่มโครงการ Six Sigma ตลอดจนยังคงเนนการสรางพนักงานใหมีคุณภาพและเปนผูนําของธนาคาร
ในอนาคตตอไป
เมื่อไมมีคําถามอื่นใด ประธานเสนอใหที่ประชุมลงมติรับทราบรายงานประจําป 2548 ของคณะ
กรรมการ
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับทราบรายงานประจําป 2548 ของคณะกรรมการตามที่เสนอ
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พิจารณาอนุมัติงบการเงินงวดประจําป สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2548
ประธานเสนอผูถือหุนพิจารณางบการเงินงวดประจําป สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ทั้งนี้งบ
การเงินดังกลาวผูสอบบัญชีไดรับรองแลว และธนาคารไดจัดสงใหผูถือหุนพิจารณาแลว

ผูถือหุนไดสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องรายละเอียดของคาใชจายอื่นๆ สําหรับคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวา คาใชจายอื่น ๆ ประกอบดวยคาใชจายที่เกี่ยวของกับคาการตลาด
คาโฆษณา และคาบริการขนเงินสด โดยคาใชจายดังกลาวมีจํานวนที่ใกลเคียงกับป 2547 และคาใชจายดังกลาว
สอดคลองการอัตราเจริญเติบโตทางธุรกิจของธนาคาร
เมื่อไมมีคําถามอื่นใด ประธานเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจําป 2548
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบการเงินประจําป 2548 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรอง
แลว ดวยคะแนนเสียงขางมาก จํานวน 2,628,566,252 หุน (งดออกเสียงจํานวน 21,705,034 หุน)
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2548 และการจายเงินปนผล
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ธนาคารมีกําไรสุทธิประจํางวดสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม
2548 เปนจํานวน 18,883 ลานบาท และไมมียอดขาดทุนสะสม ธนาคารจึงสามารถพิจารณาการจายเงินปนผลให
แกผูถือหุนไดตามนัยของมาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ธนาคารมีนโยบาย
การจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ 30-40 ของกําไรสุทธิในแตละป โดยจะพิจารณาถึงผลตอบแทนแก
ผูถือหุนในระยะยาว
นอกจากนี้ ธนาคารตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนที่
กฎหมายกําหนดตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของธนาคารขอ 42
ดังนั้น จึงขอเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2548 จํานวน 18,883 ลานบาท
เปนทุนสํารองตามกฎหมาย อัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิคิดเปนเงิน 944 ลานบาท
สําหรับการจายเงินปนผล คณะกรรมการพิจารณาเห็นวาในโอกาสที่ธนาคารจะดําเนินการครบ 100
ปในเดือนมกราคม 2550 สมควรที่จะจายเงินปนผลพิเศษใหแกผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากปกติ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุม
ผูถือหุนอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิและผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 3.00 บาท ประกอบดวย
เงินปนผลปกติอัตราหุนละ 2.00 บาท (คิดเปนรอยละ 36 ของกําไรสุทธิประจําป 2548) และเงินปนผลพิเศษอัตรา
หุนละ 1.00 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 10,198 ลานบาท
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ธนาคาร ซึ่งปรากฏรายชื่อ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนวันที่ 18 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. เพื่อสิทธิรับ
เงินปนผล ซึ่งขอรับเงินปนผลภายในกําหนด 10 ป และธนาคารกําหนดจายเงินปนผลวันที่ 28 เมษายน 2549
เมื่อไมมีคําถามอื่นใด
งานป 2548 และการจายเงินปนผล

ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนิน

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2548 จํานวน 18,883
ลานบาท และอนุมัติจายเงินปนผลดังนี้
1. จัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย อัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิคิดเปนเงิน 944 ลานบาท
2. จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิ และผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 3.00 บาท ประกอบดวย
เงินปนผลปกติอัตราหุนละ 2.00 บาท และเงินปนผลพิเศษ เนื่องในโอกาสที่ธนาคารจะดําเนิน
การครบ 100 ปในเดือนมกราคม 2550 อัตราหุนละ 1.00 บาท โดยธนาคารจะปดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุนเพื่อสิทธิรับเงินปนผลเวลา 12.00 น. ในวันที่ 18 เมษายน 2549 และกําหนดจาย
เงินปนผลวันที่ 28 เมษายน 2549
ทั้งนี้ ดวยคะแนนเสียงขางมาก จํานวน 2,631,250,478 หุน (งดออกเสียงจํานวน 19,091,634 หุน)
วาระที่ 5

พิจารณาจัดสรรเงินรางวัลกรรมการและรับทราบคาตอบแทนกรรมการประจําป 2549
ประธานขอใหนายอานันท ปนยารชุน ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและ
ผูบริหาร ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการและรับทราบคาตอบแทนกรรมการประจําป 2549
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบริหารชี้แจงตอที่ประชุมวา ผลตอบแทนของ
คณะกรรมการธนาคารในสวนของเงินรางวัล ควรจะตองสอดคลองกับอัตราเงินปนผลที่ผูถือหุนไดรับ เพราะสะทอน
ใหเห็นถึงผลงานของคณะกรรมการ โดยในป 2548 ธนาคารมีผลการดําเนินงานที่ดีมีกําไรสุทธิสูงถึง 18,883
ลานบาท ซึ่งคณะกรรมการธนาคารไดมีบทบาทในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหการดําเนินการตาง ๆ ของ
ธนาคารใหสําเร็จลุลวงเปนอยางดี คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร จึงไดเสนอคณะ
กรรมการธนาคารพิจารณาเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินรางวัลกรรมการในอัตรารอยละ 0.5 ของเงิน
ปนผล ซึ่งเปนอัตราเดียวกับที่ผูถือหุนไดอนุมัติไวตั้งแตการประชุมสามัญผูถือหุนป 2547 โดยใหกรรมการนํามา
จัดสรรกันเอง ทั้งนี้เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 50.9 ลานบาท
สําหรับอัตราคาตอบแทนอื่น ๆ ของกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ไมมีการเสนอ
เปลี่ยนแปลง โดยยังเปนไปตามที่เคยไดรับอนุมัติจากผูถือหุน ตามรายละเอียดที่ไดนําเสนอ และคาตอบแทนของ
กรรมการแตละคนในป 2548 ไดแสดงไวอยางละเอียดในรายงานประจําปดวยแลว
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กลาวมานั้น คณะกรรมการธนาคารไดพิจารณาแลวเห็นชอบดวยกับขอเสนอดังกลาว
ผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องการจายเงินรางวัลกรรมการในอนาคตไมควรรวมสวนที่คิดจาก
เงินปนผลพิเศษ และไดสอบถามถึงหลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัล
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบริหารชี้แจงวา กอนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในป
2542 ผูถือหุนไดกําหนดเงินรางวัลใหแกกรรมการเปนจํานวนรอยละ 1 ของเงินปนผล อยางไรก็ตามในชวงหลังการ
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ คณะกรรมการพิจารณาและเห็นสมควรที่จะงดรับเงินรางวัล ตอมาเมื่อธนาคารเริ่มมีผลกําไร
จากการดําเนินงาน คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบริหารพิจารณาแลวเห็นวา ธนาคารมีความ
มั่นคงและมีพื้นฐานที่แข็งแกรง จึงไดเสนอคณะกรรมการพิจารณาเสนอผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการ
โดยเสนออัตราที่ลดลง เหลือรอยละ 0.5 ของเงินปนผล ซึ่งคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแลววาเปนอัตราที่
เหมาะสม และจะไมผูกพันกับระดับของการทํากําไรของธนาคารตามคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทย กรณีที่
ธนาคารมีผลกําไรที่ลดลง คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาอัตราการจายเงินรางวัลอีกครั้ง
สําหรับเกณฑการจัดสรรรางวัลกรรมการนั้น กรรมการแตละคนไดรับจัดสรรเงินรางวัลเปนจํานวนที่
เทากันทุกคน
เมื่อไมมีคําถามอื่นใด ประธานเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการในอัตรา
รอยละ 0.5 ของเงินปนผล โดยใหกรรมการนํามาจัดสรรกันเอง ทั้งนี้ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 50.9 ลานบาท
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้
1. อนุมัติการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการในอัตรารอยละ 0.5 ของเงินปนผล โดยใหกรรมการนํามาจัด
สรรกันเอง ทั้งนี้ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 50.9 ลานบาท
2. รับทราบคาตอบแทนกรรมการประจําป 2549
ทั้งนี้ ดวยคะแนนเสียงขางมาก จํานวน 2,630,383,482 หุน (ไมเห็นดวย จํานวน 873,800 หุน และ
งดออกเสียง จํานวน 19,093,402 หุน)
วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
ประธานชี้แจงที่ประชุมวา ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระนั้น คณะ
กรรมการธนาคารไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลเปนผูพิจารณา โดยในการประชุมคราวนี้
มีกรรมการซึ่งครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 5 คน ไดแก
1. นายบดินทร อัศวาณิชย
2. นางพันธทิพย สุรทิณฑ
3. นายมาริษ สมารัมภ
4. นายธีรพจน วัชราภัย
5. นายพิชัย ชุณหวชิร
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และธรรมาภิบาล ไดพิจารณาตามหลักเกณฑของกระบวนการสรรหาและผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการเปนรายบุคคลของกรรมการทั้ง 5 คนแลว และมีมติเห็นควรใหคณะกรรมการธนาคารเสนอที่ประชุมผูถือ
หุนเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกครั้งหนึ่ง โดยประวัติและผลงาน
ของกรรมการดังกลาว ไดแสดงไวในเอกสารประกอบการประชุม
ประธานกลาวเสริมวา ตามที่ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลเสนอมา คณะกรรมการ
ธนาคารโดยกรรมการที่มีสวนไดเสียไมไดรวมพิจารณา ไดพิจารณาแลวเห็นชอบดวย
ผูถือหุนไดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องกําหนดระยะเวลาของวาระในการดํารงตําแหนงกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลไดชี้แจงวา ธนาคารไมมีนโยบายที่จะใหกรรมการคนหนึ่ง
คนใดดํารงตําแหนงกรรมการตลอดไป และจะพิจารณากําหนดหลักเกณฑที่เหมาะสม อยางไรก็ตามธนาคารให
ความสําคัญกับกระบวนการสรรหากรรมการ ซึ่งมีการพิจารณาความตองการของธนาคารในขณะนั้น ๆ วาตองการ
กรรมการที่มีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญในดานใดเปนพิเศษ โดยปจจุบัน ธนาคารอยูระหวางการสรรหา
กรรมการอิสระเพื่อทดแทนตําแหนงที่วางอยู เพื่อเสริมสรางศักยภาพการทํางานของคณะกรรมการใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเปนรายบุคคล
นายกกรรมการ และคณะกรรมการโดยรวม โดยเปนการประเมินจุดแข็งและจุดออนของกรรมการแตละคน และให
โอกาสกรรมการแตละคนไดใหขอแนะนําและชี้แจงเพิ่มเติม ทั้งนี้ กระบวนการประเมินดังกลาวเปนกระบวนการที่มี
ความโปรงใส
เมื่อไมมีคําถามอื่นใด ประธานเสนอใหที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในป 2549
จํานวน 5 คน กลับเขาดํารงตําแหนงอีกครั้ง
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก ใหกรรมการที่ออกตามวาระในป 2549
จํานวน 5 คน ไดแก 1. นายบดินทร อัศวาณิชย 2. นางพันธทิพย สุรทิณฑ 3. นายมาริษ สมารัมภ
4. นายธีรพจน วัชราภัย 5. นายพิชัย ชุณหวชิร กลับเขาดํารงตําแหนงอีกครั้ง
โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงกรรมการแตละคน ดังตอไปนี้
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ที่ประชุมมีมติให นายบดินทร อัศวาณิชย ใหดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารตอไป ดวย
คะแนนเสียงขางมากจํานวน 2,626,981,658 หุน (ไมเห็นดวยจํานวน 2,189,092 หุน และงดออกเสียงจํานวน
21,180,534 หุน)
(2) นางพันธทิพย สุรทิณฑ
ที่ประชุมมีมติให นางพันธทิพย สุรทิณฑ ใหดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารตอไป ดวย
คะแนนเสียงขางมากจํานวน 2,623,601,986 หุน (ไมเห็นดวยจํานวน 7,665,091 หุน และงดออกเสียงจํานวน
19,091,634 หุน)
(3) นายมาริษ สมารัมภ
ที่ประชุมมีมติให นายมาริษ สมารัมภ ใหดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารตอไป ดวยคะแนน
เสียงขางมากจํานวน 2,629,083,196 หุน (ไมเห็นดวยจํานวน 2,189,091 หุน และงดออกเสียงจํานวน 19,091,634
หุน)
(4) นายธีรพจน วัชราภัย
ที่ประชุมมีมติให นายธีรพจน วัชราภัย ใหดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารตอไป ดวยคะแนน
เสียงขางมากจํานวน 2,627,685,796 หุน (ไมเห็นดวยจํานวน 3,586,491 หุน และงดออกเสียงจํานวน 19,091,634
หุน)
(5) นายพิชัย ชุณหวชิร
ที่ประชุมมีมติให นายพิชัย ชุณหวชิร ใหดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารตอไป ดวยคะแนน
เสียงขางมากจํานวน 2,623,607,176 หุน (ไมเห็นดวยจํานวน 7,665,111 หุน และงดออกเสียงจํานวน 19,091,634
หุน)
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการออกหุนกู และ/หรือ หุนกูดอยสิทธิ และ/หรือ หุนกูระยะสั้น และ/หรือ
หุนกูในรูปแบบใด ๆ ภายในวงเงินไมเกิน 100,000 ลานบาท หรือมูลคาเทียบเทาในเงิน
สกุลอื่น
ประธานขอใหกรรมการผูจัดการใหญชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติการออกหุนกู และ/หรือ หุนกู
ดอยสิทธิ และ/หรือ หุนกูระยะสั้น และ/หรือ หุนกูในรูปแบบใด ๆ ภายในวงเงินไมเกิน 100,000 ลานบาท หรือมูลคา
เทียบเทาในเงินสกุลอื่น

-9กรรมการผูจัดการใหญเสนอที่ประชุมพิจารณาดังนี้
ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 182 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 ไดมีมติอนุมัติใหธนาคารออก
หุนกู และ/หรือ หุนกูดอยสิทธิ และ/หรือ หุนกูระยะสั้น และ/หรือ หุนกูในรูปแบบใด ๆ ภายในวงเงินไมเกิน 40,000
ลานบาท หรือมูลคาเทียบเทาในเงินสกุลอื่น โดยธนาคารไดมีการจัดออกและเสนอขายหุนกูระยะสั้นตามมติของที่
ประชุมผูถือหุนดังกลาวแลว เปนวงเงินจํานวน 20,000 ลานบาท โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ 2549
จํานวน 18,348 ลานบาท และธนาคารอยูระหวางการจัดออก Floating Rate Notes (FRN) จํานวน 300 ลาน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนการออกภายใตมติของที่ประชุมผูถือหุนดังกลาวเชนกัน
และโดยที่สภาวะการณในปจจุบัน ธนาคารอาจพิจารณาการระดมเงินแทนเงินฝากในรูปของการ
ออกหุนกู ซึ่งอาจเปนหุนกูระยะยาว หรือหุนกูระยะสั้น (หุนกูที่มีอายุไมเกิน 270 วัน) ตามความตองการของตลาดใน
แตละชวงเวลา จึงเห็นสมควรใหที่ประชุมพิจารณาการออกหุนกูใหมเพิ่มเติมอีก
จึงขอเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการออกหุนกู และ/หรือ หุนกูดอยสิทธิ และ/หรือหุนกูระยะสั้น
และ/หรือ หุนกูในรูปแบบใด ๆ ภายในวงเงินไมเกิน 100,000 ลานบาท หรือมูลคาเทียบเทาในเงินสกุลอื่น โดยราย
ละเอียดของหุนกูที่เสนอครั้งนี้ดังที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติอนุมัติการออกหุนกู และ/หรือ หุนกูดอยสิทธิ และ/หรือหุนกูระยะสั้น
และ/หรือ หุนกูในรูปแบบใด ๆ ภายในวงเงินไมเกิน 100,000 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 100,000 ลานบาท หรือเทียบเทาในเงินสกุลอื่น
การเสนอขาย
: เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในตางประเทศ โดยการเสนอขายใหแกผูลงทุน
โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูลงทุนประเภทสถาบันที่กําหนดตามประกาศ
ก.ล.ต. และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผูถือหุนเดิม โดยอาจจะออกและ
เสนอขายหุนกูในคราวเดียวหรือหลายคราวไดตามที่เห็นสมควร

- 10 เงื่อนไขอื่น ๆ

:

ใหคณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการธนาคารมอบ
หมาย มีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุนกู ประเภท หลักประกัน
สกุลเงิน จํานวนเงิน อายุ มูลคาที่ตราไว ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิใน
การไถถอน การกําหนดอายุโครงการ และ/หรือ การกําหนดวงเงินที่เปนวงเงิน
หมุนเวียนสําหรับกรณีที่เปนการออกหุนกูระยะสั้น วิธีการและระยะเวลาการ
ออกและเสนอขาย ตลอดจนการกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและรายละเอียด
ตาง ๆ และดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของ ตามที่เห็นสมควร ภายใตขอกําหนด
ของกฎหมายและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ

ทั้งนี้ ดวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของเสียงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จํานวน
2,623,607,436 หุน (ไมเห็นดวยจํานวน 341,291 หุน และงดออกเสียงจํานวน 26,415,194 หุน)
วาระที่ 8

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
ประธานขอใหนายมาริษ สมารัมภ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดการแตงตั้งผูสอบ
บัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
ประธานกรรมการตรวจสอบนําเสนอตอที่ประชุมวา คณะกรรมการตรวจสอบไดดําเนินการคัดเลือก
ผูสอบบัญชีประจําป 2549 ของธนาคาร และเสนอตอคณะกรรมการธนาคารใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาดังนี้
1. แตงตั้งให สํานักงานดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ (Deloitte) โดยดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
เลขทะเบียน 3356 ผูสอบบัญชีที่ลงนามในรายงานผูสอบบัญชี หรือ นายนิติ จึงนิจนิรันดร เลขทะเบียน 3809 หรือ
นายเพิ่มศักดิ์ จิระจักรวัฒนา เลขทะเบียน 3427 เปนผูสอบบัญชีประจําป 2549
เนื่องจากมีความเห็นวา Deloitte มีประสบการณในการตรวจสอบธนาคารพาณิชยหลายแหง
ตลอดจนมีเครือขายครอบคลุมและเปนที่ยอมรับในหลายประเทศ
ซึ่งจะทําใหมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของ
ธนาคารอยูในระดับสากล ตลอดจนมีการถายโอนความรูใหกับทางธนาคาร และ ผูสอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตลอดจน
สํานักงานดีลอยท โธมัทสุ ไชยยศ ไมมีความสัมพันธหรือรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
ธนาคารแตอยางใด ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดใหความเห็นชอบของผูสอบบัญชีทั้ง 3 ราย สําหรับรอบปการ
บัญชี 2549 แลว
2. กําหนดคาสอบบัญชีและคาตรวจสอบอื่น ๆ เปนจํานวนเงิน 11.56 ลานบาท ประกอบดวยคา
สอบบัญชีในสวนของธนาคาร 7.15 ลานบาท คาสอบบัญชีของสาขาตางประเทศของธนาคาร 3.59 ลานบาท และ
คาตรวจสอบอื่น ๆ ไดแก คาตรวจสอบพิเศษตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เปนจํานวนเงิน 0.82 ลานบาท
โดยคาสอบบัญชีและคาตรวจสอบอื่น ๆ ดังกลาวเพิ่มขึ้นจากที่จายจริงในป 2548 รอยละ 13 เนื่องจากในป 2548 ได
มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการตรวจสอบในระดับสากล โดยมีการเพิ่มการพิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับรายการที่อาจ

- 11 กอใหเกิดการทุจริตหรือรายการผิดปกติ ตลอดจนมุงเนนประเด็นการควบคุมภายในมากขึ้น ซึ่งวิธีการตรวจสอบที่
เปลี่ยนแปลงนี้จะชวยเพิ่มประโยชนในดานการควบคุมภายในของธนาคาร
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอผูถือหุนรับทราบคาสอบบัญชีบริษัทยอยของธนาคารใน
เบื้องตนจํานวนรวม 4.975 ลานบาท และไดมีการนําเสนอขอมูลเปรียบเทียบคาสอบบัญชีและคาตรวจสอบอื่น ๆ ใน
ป 2549 กับธนาคารพาณิชยไทยขนาดใหญ
ผูถือหุนไดสอบถามเพิ่มเติม ดังตอไปนี้
1. นโยบายของธนาคารในการปรับเปลี่ยนผูสอบบัญชีภายนอกของธนาคาร
ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงวาธนาคารมีนโยบายในการพิจารณาการแตงตั้งผูสอบบัญชี
ภายนอกของธนาคารทุก 3 ป โดยในแตละปจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีภายนอก
2. เหตุใดคาสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภายนอกจึงเพิ่มขึ้นทุกป
ประธานชี้แจงวาธนาคารยึดหลักการความมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เนื่องจากในปจจุบันมี
การแขงขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น และการขยายตัวทางดานเครือขายของธนาคาร รวมทั้งธนาคารแหงประเทศไทยมี
ความตองการใหมีการตรวจสอบที่มากขึ้น ดังนั้น ผูสอบบัญชีภายนอกจึงมีความสําคัญและมีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับตามธุรกิจของธนาคารที่เติบโต และมาตรฐานสากลของการตรวจสอบที่เปลี่ยนไป และขอใหผูถือหุนได
เชื่อมั่นวาคาสอบบัญชีดังกลาวเปนราคาสมเหตุผลและธนาคารไดเจรจาตอรองอยางเต็มที่แลว
เมื่อไมมีคําถามอื่นใด ประธานเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวน
เงินคาสอบบัญชี
ที่ประชุมพิจารณาและมีมติดังนี้
1. อนุมัติแตงตั้งให สํานักงานดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ (Deloitte) โดยดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
เลขทะเบียน 3356 ผูสอบบัญชีที่ลงนามในรายงานผูสอบบัญชี หรือ นายนิติ จึงนิจนิรันดร เลขทะเบียน 3809 หรือ
นายเพิ่มศักดิ์ จิระจักรวัฒนา เลขทะเบียน 3427 เปนผูสอบบัญชีประจําป 2549
2. กําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีและคาตรวจสอบอื่น ๆ เปนจํานวนเงิน 11.56 ลานบาท
ประกอบดวยคาสอบบัญชีในสวนของธนาคาร 7.15 ลานบาท และคาสอบบัญชีสาขาตางประเทศของธนาคาร 3.59
ลานบาท และคาตรวจสอบอื่น ๆ 0.82 ลานบาท และรับทราบคาสอบบัญชียอยของธนาคารในเบื้องตนจํานวน
4.975 ลานบาท
ทั้งนี้ ดวยคะแนนเสียงขางมาก จํานวน 2,628,716,303 หุน (ไมเห็นดวยจํานวน 2,539,220 หุน
และงดออกเสียงจํานวน 19,108,398 หุน)

- 12 วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 4. เพื่อให
สอดคลองกับการแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญในป 2548
ประธานขอให ก รรมการผูจัดการใหญชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญในป 2548
กรรมการผูจัดการใหญไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามที่ธนาคารไดออกหุนบุริมสิทธิเพิ่มทุน จํานวน
6,191,239,927 หุน และตามขอบังคับของธนาคารไดใหสิทธิแกผูถือหุนบุริมสิทธิสามารถแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุน
สามัญไดทุก ๆ 3 เดือน ซึ่งในรอบป พ.ศ. 2548 ไดมีผูถือหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญทั้งสิ้น จํานวน
125,211,377 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 บาท (เจ็ดหมื่นลานบาท)
แบงออกเปน
7,000,000,000 หุน (เจ็ดพันลานหุน)
มูลคาหุนละ
10 บาท (สิบบาท)
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
1,903,453,238 หุน (หนึ่งพันเการอยสามลานสี่แสนหาหมื่น
สามพันสองรอยสามสิบแปดหุน)
หุนบุริมสิทธิ
5,096,546,762 หุน (หาพันเกาสิบหกลานหาแสนสี่หมื่นหกพัน
เจ็ดรอยหกสิบสองหุน)”
ทั้งนี้ ดวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของเสียงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จํานวน
2,619,216,614 หุน (ไมเห็นดวยจํานวน 1,000 หุน และงดออกเสียงจํานวน 31,154,307 หุน)
และประธานไดแจงผูถือหุนทราบวา วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาไดจบแลว ตอไปจึงขอเสนอผู
ถือหุนสอบถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องตางๆ เพิ่มเติม
ผูถือหุนไดสอบถามเรื่องดังตอไปนี้

- 13 1. ขอทราบเหตุ ผ ลที่ ธ นาคารดําเนิ น การจั ด ทําคําเสนอซื้ อ หลั ก ทรั พ ย ทั้ งหมดของบริษัทสยาม
พาณิชย ลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และนโยบายของธนาคารในการดําเนินธุรกิจดังกลาว
ประธานกรรมการบริหารชี้แจงวา ธนาคารไดพิจารณาแลวเห็นวาธุรกิจเชาซื้อของบริษัทสยาม
พาณิชย ลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) สอดคลองกับกลยุทธหลักของธนาคาร ดังนั้นธนาคารจึงไดดําเนินการจัดทําคําเสนอ
ซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัทเพื่อใหธนาคารเปนผูถือหุนใหญในบริษัทและมีความรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของบริษัทอยางเต็มที่ สําหรับการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตก็จะตองสอดคลองกับนโยบายการดําเนินธุรกิจ
ลูกคาบุคคลของธนาคาร
2. รายงานประจําปของธนาคารมีขนาดตัวอักษรที่เล็ก และควรเพิ่มเติมรูปภาพประกอบที่มากขึ้น
และปฏิทินตั้งโต็ะของธนาคารก็มีขนาดตัวอักษรที่เล็กและปฏิทินแขวนรูปภาพก็มีรายละเอียดที่มากเกินไป
ประธานชี้แจงวา เนื่องจากในปนี้เปนปที่ธนาคารจะกาวสูปที่ 100 ดังนั้นรายงานประจําปและ
ปฏิทินประเภทตางๆ จึงจัดทําขึ้นในรูปแบบที่พิเศษแตกตางจากเดิม อยางไรก็ตามจะนําขอแนะนําของผูถือหุนไป
ปรับปรุงในการจัดทําในปตอไป
3. เหตุใดการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการจึงดําเนินการเพียงแค 2 เดือนระหวางเดือน
มกราคม – กุมภาพันธ
ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลชี้แจงวา ระยะเวลาดังกลาวเปนชวงที่มีกระบวนการ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยใชผลของการปฏิบัติงานทั้งปเปนขอมูลในการประเมิน
4. การที่กรรมการเปนกรรมการบริษัทหลายแหงจะกระทบกับการทํางานใหแกธนาคารหรือไม
ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลชี้แจงวา กรรมการธนาคารสามารถจัดสรรเวลาในการ
ที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของธนาคารได และกรรมการธนาคารไมไดทําหนาที่ในการบริหารงานของธนาคารเต็ม
เวลาแตก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นและขอแนะนําที่เปนประโยชนใหแกธนาคารไดทุกเวลา
5. กลุมเทมาเส็คสามารถซื้อหุนธนาคารเพิ่มเติมไดหรือไม
กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวา ขณะนี้เทมาเส็คถือหุนในธนาคารอยูรอยละ 4.7 และปจจุบัน
ธนาคารมีผูถือหุนใหญไดแกสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยและกระทรวงการคลังรวมกองทุนวายุภักษที่มี
สัดสวนการถือหุนธนาคารใกลเคียงกันอยูที่ประมาณรอยละ 24 นอกจากนี้ ใน พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย กําหนด
หามมิใหบุคคลใดถือหุนธนาคารพาณิชยเกินกวารอยละ 5 ยกเวน การถือหุนของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุน
เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เชน สํานักงานทรัพย
สินสวนพระมหากษัตริย รวมทั้ง กรณีที่มีเหตุจําเปนตองแกไขฐานะหรือการดําเนินการของธนาคาร

- 14 6. เหตุผลในการจางพนักงานใหมที่ไมมีความรูทางดานการเงิน
กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวา ธนาคารใชบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายดาน เนื่อง
จากในการทําธุรกิจของธนาคารจําเปนตองใชพนักงานที่มีความสามารถในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ
7. เหตุผลในการกําหนดเปาหมายในการขายผลิตภัณฑใหแกพนักงาน
กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวา ธนาคารมีการกําหนดเปาหมายในการขายผลิตภัณฑตาง ๆ
ของธนาคาร แตผลสําเร็จของเปาหมายมิใชตัววัดในการประเมินผลงานของพนักงานเพียงอยางเดียว ธนาคารจะ
ตองดูศักยภาพของพนักงานในดานอื่น ๆ ประกอบดวย อาทิ การใหบริการ และความสามารถในการบริหารงานโดย
ขึ้นอยูกับแตละระดับชั้นของพนักงาน
8. คุณสมบัติของหุนบุริมสิทธิเปนอยางไร
กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวา หุนบุริมสิทธิของธนาคารเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนของธนาคาร
เมื่อป 2542 โดยมีขอกําหนดวาหากมีการจายเงินปนผลผูถือหุนบุริมสิทธิจะมีสิทธิไดรับเงินปนผลกอนผูถือหุน
สามัญของธนาคาร และหุนบุริมสิทธิมีอายุ 10 ป โดยจะครบกําหนดในป 2552 และสามารถแปลงเปนหุนสามัญได
ทุก ๆ 3 เดือน
9. รายละเอียดการจัดสรรกําไรที่เหลือของธนาคารนอกเหนือจากการจัดสรรเปนทุนสํารองตาม
กฎหมายและการจายเงินปนผลเปนอยางไร
กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวา การจัดสรรกําไรที่เหลือหลังจากการจัดสรรเปนทุนสํารองตาม
กฎหมาย และการจายเงินปนผลมีประมาณ 8,000 ลานบาท ธนาคารไดโอนเปนกําไรสะสมและสามารถที่จะจัด
สรรกําไรสะสมดังกลาวเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ได เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคาร ซึ่งเรื่องดังกลาวผูถือ
หุนไดอนุมัติใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาดําเนินการ
10. เครดิตภาษีจากเงินปนผลที่ไดรับมีจํานวนเทาใด
กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวา ในป 2548 ธนาคารมีขาดทุนสะสมยกมาจากป 2545 ที่
สามารถนํามาหักกําไรในป 2548 ทําใหเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลเพียงบางสวนจํานวนประมาณ 600 ลานบาท
คิดเปนประมาณรอยละ 3.1 ของกําไรกอนภาษี ดังนั้นผูถือหุนที่ไดรับเงินปนผลจากสวนที่เปนผลประกอบการของ
ธนาคารจึงสามารถนําไปเครดิตภาษีไดตามสัดสวนดังกลาวเทานั้น ซึ่งคิดเปนเงิน 0.35 บาทตอหุน
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11. หลักเกณฑการจัดสรรคาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงาน
กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวา คณะกรรมการธนาคารไดพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนพิเศษ
เนื่องในโอกาสธนาคารดําเนินการครบ 100 ป ใหแกพนักงานทุกคนในอัตรา 1 เดือน เทากันหมดทุกคนสําหรับ
พนักงานที่ทํางานในป 2548 ครบป และตามสัดสวนสําหรับพนักงานที่ทํางานในป 2548 ไมครบป นอกจากนี้ คณะ
กรรมการธนาคารไดอนุมัติการจายคาตอบแทนพิเศษตามผลงานและตามแตละระดับชั้นของพนักงานอีกจํานวน
หนึ่ง โดยการจายคาตอบแทนพิเศษทั้ง 2 กรณีดังกลาว จะเปนการจายใหแกพนักงานในวันเดียวกับที่ธนาคารจาย
เงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 28 เมษายน 2549
เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามเรื่องใดอีก ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามาประชุมและได
เสนอขอคิดเห็นที่เปนประโยชน คณะกรรมการขอรับไวพิจารณาและขอขอบคุณ และขอปดประชุม
ปดประชุมเวลา 12.50 น.
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