รายงานการประชมสามญผถอหนธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน)
ในการประชมสามญผถอหน คร%งท&' 186
วนศกรท&' 3 เมษายน 2552
ณ หอประชมมหศร อาคารสานกงานใหญ3
เลขท&' 9 ถนนรชดาภเษก เขตจตจกร กรงเทพมหานคร
นายอานนท
ปนยารชน
นายกกรรมการ
เปนประธานทประชม
โดยมกรรมการธนาคารเขารวมประชม ดงน
1. นายว!ช!ต
สรพงษชย
2. นายมาร!ษ สมารมภ
3. นายจ!ราย
อ!ศรางก+ร ณ อยธยา
4. นายจอหน ว!ลเลยม แฮนค2อค
5. นายชมพล
ณ ล4าเลยง
6. คณหญ!งชฎา วฒนศ!ร!ธรรม
7. นายธรพจน วชราภย
8. นายสเมธ
ตนธวน!ตย
9. ม.ร.ว. ด!ศนดดา ด!ศกล
10. นายว!จารณ พาน!ช
11. นายป>เตอร เซยะ ล!มฮวด
12. นายอารพงศ ภ+ชอม
13. นางกรรณ!กา ชล!ตอาภรณ
14. นายบด!นทร อศวาณ!ชย
ประธานกลาวขอบคณผ+ถCอหนทไดมาเขารวมประชมสามญผ+ถCอหนครงน และแจงใหทประชมทราบ
วาจ4านวนผ+ถCอหนทมาประชมดวยตนเอง และมอบฉนทะใหผ+อCนมาประชมแทนรวม 1,474 ราย ถCอหนรวมกนทงส!น
จ4านวน 2,543,725,059 หน เทากบรอยละ 74.83 ของจ4านวนหนทจ4าหนายแลวทงส!น ครบองคประชมตามขอ
บงคบของธนาคารแลว จHงขอเปIดการประชมสามญผ+ถCอหนครงท 186
เร!มประชมเวลา 10.15 น.
ประธานไดแนะน4ากรรมการ ผ+บร!หาร และผ+สอบบญช ทเขารวมการประชมสามญผ+ถCอหนในครงน
และแจงวามตวแทนจากสมาคมสงเสร!มผ+ลงทนไทยเขารวมประชมดวย
ประธานขอใหเลขานการบร!ษทชแจงว!ธปฏ!บต!ในการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ สรปสาระส4าคญ
ไดดงน
- ตามขอบงคบของธนาคาร ขอ 38. ก4าหนดวาการว!น!จฉยชขาดหรCอลงมต!ของทประชมผ+ถCอหน
ใหกระท4าโดยการออกเสยงลงคะแนน และไมวาการลงคะแนนเสยงนนจะกระท4าดวยว!ธใด ใหนบหนHงหนเปนหนHง
เสยงเสมอ

-2- ในการลงคะแนนเสยงแตละวาระทกวาระ ยกเวนวาระท 6 เรCองการเลCอกตงกรรมการ ใหผ+ถCอหน
ทไมเห2นดวย หรCองดออกเสยงแสดงตวเพCอสงเจาหนาทไปรบบตรลงคะแนน
 ผ+ ถC อ หนทมาประชมดวยตนเอง ทไมเห2 น ดวย หรC อ งดออกเสยง ใหกาบตรลงคะแนนท
เจาหนาทไดแจกใหกอนเขาประชมและแสดงตว โดยผ+ถCอหนทไมแสดงตวโดยการยกมCอ
ถCอวาเห2นดวย ไมตองกาบตรลงคะแนน
 ผ+ รบมอบฉนทะทผ+ ถC อ หนไมไดแสดงความประสงคไวในหนงสC อ มอบฉนทะ ใหลงคะแนน
เสยงแบบเดยวกบผ+ถCอหนทมาประชมดวยตนเอง
 ผ+รบมอบฉนทะทผ+ถCอหนไดแสดงความประสงคไวในหนงสCอมอบฉนทะ ทงในกรณ เห2นดวย
ไมเห2นดวย หรCอ งดออกเสยง ไมจ4าเปนตองกาบตรลงคะแนน โดยถCอวาไดลงคะแนนตามท
ผ+ถCอหนไดแสดงความประสงคไวในหนงสCอมอบฉนทะแลว อยางไรก2ด หากผ+รบมอบฉนทะ
ประสงคจะกาบตรลงคะแนนใหกาบตรลงคะแนนเสยงใหถ+กตองตรงกบทผ+ถCอหนไดแสดง
ความประสงคไวในหนงสCอมอบฉนทะ ม!ฉะนนจะถCอวาเปนบตรเสย
- ส4าหรบวาระท 6 เรCองการพ!จารณาเลCอกตงกรรมการนน ใหผ+ถCอหนและผ+รบมอบฉนทะทกราย
บนทHกการลงมต!ในบตรลงคะแนน ไมวาจะเปนกรณท เห2นดวย ไมเห2นดวย หรCองดออกเสยง เพCอออกเสยงเลCอกตง
กรรมการเปนรายบคคล
- ส4าหรบผ+ถCอหนทมความประสงคกลบกอนทการประชมจะส!นสด ใหแจงเจาหนาทธนาคารและ
ลงทะเบยนกลบพรอมทงสงคCนบตรลงคะแนนทยงไมไดใช ซHงจะท4าใหจ4านวนผ+ถCอหนในแตวาระอาจไมเทากนได
เนCองจากอาจมผ+ถCอหนบางทานเขามาประชมเพ!มเต!มหรCอกลบกอน
ทงน หลงเสร2จส!นการประชมขอใหผ+ถCอหนคCนบตรลงคะแนนทงหมดใหแกเจาหนาทของธนาคาร
นอกจากน ธนาคารไดมอบหมายให บร!ษทกฎหมายซ!เมนตไทย จ4ากด ท4าหนาทเปนผ+ตรวจสอบ
ความถ+กตองของการมอบฉนทะ การนบองคประชม และการลงคะแนนเสยง
และประธานเสนอใหทประชมพ!จารณาระเบยบวาระทก4าหนดไวดงตอไปน
วาระท&' 1

พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน คร%งท&' 185 ลงวนท&' 3 เมษายน 2551
ประธานขอใหทประชมพ!จารณารบรองรายงานการประชมสามญผ+ถCอหน ครงท 185 ลงวนท 3
เมษายน 2551 ตามส4าเนาทไดจดสงใหผ+ถCอหนพ!จารณาพรอมกบหนงสCอบอกกลาวเรยกประชมแลว (หนา 6-19)
โดยขอใหผ+ถCอหนพ!จารณาส4าเนารายงานการประชมทละหนา
ไมมผ+ถCอหนคนใดทกทวงหรCอขอใหแกไขรายงานการประชมเปนอยางอCนเพ!มเต!ม
ทประชมพ!จารณาแลว มมต!รบรองรายงานการประชมสามญผ+ถCอหน ครงท 185 ลงวนท 3 เมษายน
2551 ดวยคะแนนเสยงขางมาก ดงน

เห2นดวย
ไมเห2นดวย
งดออกเสยง
บตรเสย

จ4านวน
จ4านวน
จ4านวน
จ4านวน

-32,575,473,309 เสยง
5,006,401 เสยง
51,185,855 เสยง
- เสยง

ค!ดเปนรอยละ
ค!ดเปนรอยละ
ค!ดเปนรอยละ
ค!ดเปนรอยละ

97.86
0.19
1.95
-

วาระท&' 2

รบทราบรายงานประจาป;ของคณะกรรมการธนาคาร
ประธานขอใหทประชมพ!จารณารายงานผลการด4าเน!นงานของธนาคารในรอบป> 2551 ของคณะ
กรรมการธนาคาร ซH งไดจดพ! ม พไวในรายงานประจ4 า ป> แ ละไดจดสงใหผ+ ถC อ หนแลว โดยผ+ น4 า เสนอไดแก
ประธาน นางกรรณ!กา ชล!ตอาภรณ กรรมการผ+จดการใหญ และนายว!ช!ต สรพงษชย ประธานกรรมการบร!หาร
รวมกนน4าเสนอสาระส4าคญของรายงานดงกลาวสรปไดดงน
1. จดเดนในรอบป> 2551
ประธานรายงานใหทประชมทราบวาในป> 2551 ธนาคารมก4าไรสทธ! 21,414 ลานบาท เพ!มขHน
รอยละ 23.4 จากป>กอน ค!ดเปนอตราผลตอบแทนตอสวนของผ+ถCอหน (Return on Equity: ROE) รอยละ 18 และ
อตราผลตอบแทนตอส!นทรพย (Return on Assets: ROA) รอยละ 1.8 ส+งทสดในกลมธนาคารขนาดใหญ โดยม
ม+ลคาตลาดรวม (Market Capitalization) ณ ส!นป> 2551 เทากบ 164,000 ลานบาท ซHงลดลงจากป>กอนตามภาวะ
ตลาดหลกทรพยโดยรวม แตยงคงเปนอนดบหนHงของกลมสถาบนการเง!น รวมถHงพรเมยมของราคาหนของธนาคาร
เทยบกบม+ลคาตามบญช (Book Value) อย+ในระดบทส+ง
ส4าหรบดานการก4ากบด+แลก!จการ คณะกรรมการยงคงมงใหธนาคารมการด4าเน!นงานตาม
หลกธรรมาภ!บาลอยางตอเนCอง ไดจดใหมการประเม!นผลการปฏ!บต!งานของคณะกรรมการเปนประจ4าทกป>เพCอ
น4าผลการประเม!นมาปรบปรงใหการก4ากบด+แลก!จการมประส!ทธ!ภาพและประส!ทธ!ผลส+งขHน
นอกจากน ในป> 2551 คณะกรรมการไดมงเนนใหธนาคารมการปฏ! บ ต! ต ามกฎหมาย คC อ
พระราชบญญต!ธรก!จสถาบนการเง!น พ.ศ. 2551 และพระราชบญญต!หลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4)
พ.ศ. 2551 ตงแตระยะเร!มตน ซHงกฎหมายทง 2 ฉบบ ไดก4าหนดหนาทความรบผ!ดชอบ ตลอดจนคณสมบต!ของ
กรรมการและผ+บร!หารเพ!มส+งขHนมาก
ในดานก! จ กรรมเพC อสงคม ธนาคารยงคงด4 า เน! น ก! จ กรรมเพC อสงคมอยางตอเนC อง โดยให
ความส4าคญเรCอง “การพฒนาเยาวชนและสงเสร!มการเรยนร+” ซHงธนาคารมม+ลน!ธ!สยามกมมาจล เปนหนวยงานหลก
ในการขบเคลCอนโครงการ รวมทงไดรบความรวมมCอจากพนกงานของธนาคาร โดยก!จกรรมส4าคญในป> 2551 ไดแก
โครงการพฒนาเยาวชนตามแนวพระราชด4าร!เศรษฐก!จพอเพยง โครงการกลาใหมใฝjร+ โครงการ SCB ชวนกนท4าด
เปนตน

-42. สรปผลการด4าเน!นงานป> 2551
กรรมการผ+จดการใหญรายงานใหทประชมทราบวา การด4าเน!นงานในป> 2551 ของธนาคารได
เก! ด ความส4 า เร2 จ ในหลาย ๆ ดานโดยรวม ไดแก ก4 า ไรสทธ! ท เปนของผ+ ถC อ หนธนาคาร ตามงบการเง! น รวม
เทากบ 21,414 ลานบาท เพ!มขHนรอยละ 23.4 จากป> 2550 ก4าไรจากการด4าเน!นงาน ป> 2551 มจ4านวน 30,179
ลานบาท เพ!มขHนรอยละ 21.1 จากป>กอน เนCองจากการเพ!มขHนของรายไดรวม รอยละ 13 และรายจายเพ!มขHนเพยง
รอยละ 5.3 จากป> 2550 ซHงเปนผลจากการควบคมคาใชจายอยางมประส!ทธ!ภาพ อตราผลตอบแทนตอสวนของ
ผ+ถCอหนอย+ทระดบรอยละ 18.0 เทยบกบรอยละ 16.5 ในป>กอน
ประเด2นการด4าเน!นงานทส4าคญในป> 2551 มดงตอไปน
 เง!นใหส!นเชCอ ณ ส!นป> 2551 มจ4านวน 916,920 ลานบาท เพ!มขHนรอยละ 5.6 จากป> 2550
ซHงเปนอตราการเต!บโตทไมส+งเก!นไปเมCอพ!จารณาถHงความเตรยมพรอมของธนาคารทามกลางสภาวะเศรษฐก!จโลกท
ชะลอตว รวมถHงสถานการณทางการเมCองในประเทศทไมแนนอน การเต!บโตของส!นเชCอจHงต4ากวาเปmาหมายทวางไว
โดยส!นเชCอธรก!จขนาดใหญเพ!มขHนรอยละ 7.8 ส!นเชCอธรก!จขนาดกลางและขนาดยอม (SME) เพ!มขHนรอยละ 4.9
และส!นเชCอรายยอยเต!บโตทรอยละ 7
 สวนตางอตราดอกเบยสทธ! ป รบเพ! มขH นจากป> 2550 ทรอยละ 3.8 เปนรอยละ 3.9
เปนผล มาจากการทธนาคารสามารถขยายส!น เชC อ โดยเฉพาะส!น เชC อทใหอตราผลตอบแทนส+ งและจากการท
ธนาคารควบคมตนทนเง!นฝากไดด โดยรวมแลว รายไดดอกเบยและเง!นปนผลสทธ! มจ4านวน 44,330 ลานบาท
เพ!มขHนรอยละ 13.2 จากป> 2550
 ธนาคารมรายไดทม!ใชดอกเบย จ4านวน 25,140 ลานบาท เพ!มขHนรอยละ 12.4 จากป> 2550
ธนาคารมสดสวนของรายไดทไมใชดอกเบยตอรายไดรวมส+งสดในกลมธนาคารพาณ!ชยขนาดใหญท รอยละ 36.2
อตราการเต!บโตของรายไดทม!ใชดอกเบยสวนใหญมาจากรายไดคาธรรมเนยมและบร!การ ซHงเปนการเพ!มขHนของ
ผล!ตภณฑล+กคาบคคล โดยเฉพาะคาธรรมเนยมจากธรก!จกองทนรวม ธรก!จการขายประกนผานธนาคารและก4าไร
จากการปร!วรรต
 ในป> 2551 คาใชจายทม! ใชดอกเบย มจ4 า นวน 34,337 ลานบาท เพ! มขH นเพยงรอยละ 5.3
จากป> 2550 เปนเพราะการควบคมคาใชจายอยางมประส!ทธ!ภาพ อตราสวนคาใชจายตอรายไดตามงบการเง!นรวม
เทากบรอยละ 49.4 ลดลงมากจากรอยละ 53.0 ของป> 2550
 ส!นเชCอดอยคณภาพลดลงเปน 50,067 ลานบาท หรCอรอยละ 5.1 ของส!นเชCอรวมเทยบกบ
รอยละ 6.1 ในป> 2550 เนCองจากการขายส!นเชCอดอยคณภาพใหบคคลภายนอกและการตดหนส+ญ สดสวนคาเผCอ
หนสงสยจะส+ญตอส!นเชCอดอยคณภาพ ณ ส!นป> 2551 อย+ในระดบส+ง ทรอยละ 83.3
 ธนาคารมเง!นกองทนตามกฎหมายทรอยละ 16.3 ซHงเปนสวนเง!นกองทนชนท 1 ทรอยละ
11.9 ภายหลงจากใชหลกเกณฑ Basel II เง!นกองทนของธนาคารยงคงแข2งแกรง โดยมเง!นกองทนตามกฎหมาย
รอยละ 15.2 และเง!นกองทนชนท 1 เทากบรอยละ 11.0

-5 ธนาคารคงความเปนผ+ น4 า ในธรก! จส! น เชC อทอย+ อาศย ธรก! จบตรเครด! ต ธรก! จกองทนรวม
และธรก!จการขายผล!ตภณฑประกนผานธนาคาร
 ธนาคารคงความเปนผ+น4า ดานจ4า นวนเครCอ ขายสาขามากทสดในประเทศ ณ ส! นป> 2551
ธนาคารมจ4านวนสาขา 949 สาขาและ ATM 6,030 เครCอง
3. นโยบายการด4าเน!นงานป> 2552
ประธานกรรมการบร!หารไดชแจงวาป> 2552 เปนป>แหงความทาทายทางดานเศรษฐก!จโลกและ
เศรษฐก!จของประเทศไทย โดยธนาคารยงคงมงมนอยางตอเนCองในการสรางความแข2งแกรงใหกบองคกรเพ!มย!งขHน
ในดานตาง ๆ ไดแก ดานการเง!น ดานบร!หารจดการ ความสมพนธกบล+กคา เครCอขายสาขาและชองทางบร!การใหม
ดานบร!การการเง!นทครบวงจร ดานพนกงานผ+เชยวชาญ และคงไวซH งวฒนธรรมองคกรทเขมแข2 ง ในเรC องบร! ห าร
ความเสยง
ทามกลางภาวะว!กฤตเศรษฐก!จ ธนาคารมนโยบายทจะใหความส4าคญกบเรCองความสมพนธกบ
ล+กคา คณภาพของส!นเชCอ การควบคมตนทนและคาใชจาย ตลอดจนการบร!การและระดบความพHงพอใจของล+กคา
และน4ามาซHงยทธศาตรหลกของธนาคารในป> 2552 ดงน
 ด+แลและใหการสนบสนนล+กคา
 รอบคอบระมดระวงในการท4าธรก!จ
 ก4ากบด+แลและควบคมคณภาพส!นเชCออยางใกลช!ด
 สรางรายไดคาธรรมเนยมอยางตอเนCอง
 ควบคมคาใชจายและเพ!มประส!ทธ!ภาพการท4างาน
 สรางความสามารถของพนกงานและระบบงาน
ประธานทประชมไดแจงขอม+ ล ของกรรมการและผ+ บร! ห าร ตามขอก4 า หนดของธนาคารแหง
ประเทศไทย ใหทประชมผ+ถCอหนรบทราบ ประกอบดวยขอม+ลคาตอบแทนของกรรมการและผ+บร!หาร ป> 2551 และ
การเปนกรรมการในบร!ษทอCนของกรรมการและผ+บร!หาร ณ ส!นป> 2551 ตามทแสดงในรายงานประจ4าป> พรอมกนน
เพCอใหสอดคลองกบหลกเกณฑดานธรรมาภ!บาลของธนาคารแหงประเทศไทย ประธานไดแจงใหทประชมทราบถHง
ขอม+ลผลประโยชนประเภทสวสด!การทกรรมการบางทานไดรบจากธนาคาร
ประธานสอบถามทประชมวามผ+ถCอหนผ+ใดประสงคจะถามค4าถามในประเด2นใด ๆ หรCอไม เมCอไมม
ค4าถามอCนใด ประธานเสนอใหทประชมรบทราบรายงานประจ4าป>ของคณะกรรมการ โดยไมตองมการลงมต!
ทประชมรบทราบรายงานประจ4าป>ของคณะกรรมการตามทเสนอ

-6วาระท&' 3 พจารณาอนมตงบการเงนประจาป; ส%นสดเพ&ยงวนท&' 31 ธนวาคม 2551
ประธานเสนอผ+ถCอหนพ!จารณางบการเง!นงวดประจ4าป> ส!นสดเพยงวนท 31 ธนวาคม 2551 ซHงได
ผานการรบรองโดยผ+สอบบญชและธนาคารไดจดสงใหผ+ถCอหนพ!จารณาแลว โดยเสนอใหทประชมลงมต!อนมต!
งบการเง!นประจ4าป> 2551 สรปไดดงน
ก4าไรสทธ!ทเปนของผ+ถCอหนธนาคาร (ลานบาท)
ก4าไรสทธ!ตอหน (บาท)
ม+ลคาตามบญชตอหน (บาท)

2551
21,414
6.30
37.42

2550
17,356
5.11
32.63

เปลยนแปลง (%)
23.4
23.3
14.6

เมCอไมมค4าถามอCนใด ประธานเสนอใหทประชมลงมต!อนมต!งบการเง!นงวดประจ4าป> ส!นสดเพยงวนท
31 ธนวาคม 2551
ทประชมผ+ถCอหนไดมมต!อนมต!ดวยคะแนนเสยงขางมาก ดงน
เห2นดวย จ4านวน 2,608,941,319 เสยง ค!ดเปนรอยละ
97.71
ไมเห2นดวย จ4านวน
5,006,401 เสยง ค!ดเปนรอยละ
0.19
งดออกเสยง จ4านวน
56,214,446 เสยง ค!ดเปนรอยละ
2.10
บตรเสย จ4านวน
- เสยง ค!ดเปนรอยละ
วาระท&' 4

พจารณาอนมตการจดสรรกาไรจากผลการดาเนนงานป; 2551 และการจ3ายเงนป>นผล
ประธานเสนอตอทประชมวาตามทธนาคารมก4าไรสทธ!ประจ4างวดส!นสดเพยงวนท 31 ธนวาคม
2551 ตามงบการเง!นเฉพาะธนาคารเปนจ4านวน 21,499 ลานบาท โดยมก4าไรสทธ!ทเปนของผ+ถCอหนธนาคารตาม
งบการเง!นรวมเทากบ 21,414 ลานบาท และไมมยอดขาดทนสะสม ธนาคารจHงสามารถพ!จารณาการจายเง!นปนผล
ใหแกผ+ถCอหนไดตามพระราชบญญต!บร!ษทมหาชนจ4ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และตามขอบงคบของธนาคาร
ขอ 3 (1) ธนาคารจะตองจายเง! นปนผลใหแกหนบร!ม ส!ท ธ!ก อน ในอตรารอยละ 5.25 ของราคาหนบร! มส! ท ธ! ท
กระทรวงการคลงซCอครงแรก (26 บาท) หรCอเทากบ 1.365 บาท โดยหนบร!มส!ทธ!จะตองไดรบเง!นปนผลครบตาม
อตราดงกลาวกอนจHงจะสามารถจายเง!นปนผลใหหนสามญและในป>ใดทธนาคารจายเง!นปนผลใหแกหนสามญ
ในอตราทส+งกวาอตราดงกลาวขางตน ธนาคารจะตองจายเง!นปนผลใหแกหนบร!มส!ทธ!เพ!มขHนจนเทาอตราทจาย
ใหแก ผ+ถCอหนสามญ โดยบร!มส!ทธ!ของหนบร!มส!ทธ!มก4าหนดระยะเวลา 10 ป> นบแตวนท 10 พฤษภาคม 2542 และ
ส!นสดในวนท 10 พฤษภาคม 2552
ธนาคารมนโยบายการจายเง!น ปนผลในอตราประมาณรอยละ 30-40 ของก4า ไรสทธ! ในแตละป>
(ตามงบการเง!นรวม) โดยจะพ!จารณาถHงผลตอบแทนแกผ+ถCอหนในระยะยาว
ในป> 2550 ผ+ถCอหนไดอนมต!การจายเง!นปนผลส4าหรบผ+ถCอหนบร!มส!ทธ!และผ+ถCอหนสามญในอตรา
หนละ 2.00 บาท ค!ดเปนอตรารอยละ 39 ของก4าไรสทธ!ประจ4าป> 2550 ตามงบการเง!นรวม

-7นอกจากน ธนาคารตองจดสรรก4าไรสทธ!ประจ4าป>สวนหนHงไวเปนทนส4ารองไมนอยกวารอยละ 5 ของ
ก4าไรสทธ!ประจ4าป>หกดวยยอดเง!นขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนส4ารองนจะมจ4านวนไมนอยกวาจ4านวน
ทกฎหมายและขอบงคบของธนาคารก4าหนด ทงนตามพระราชบญญต!บร!ษทมหาชนจ4ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 116
และขอบงคบของธนาคาร ขอ 42
จHงขอเสนอผ+ถCอหนพ!จารณาอนมต!การจดสรรก4าไรประจ4าป> 2551 จ4านวน 21,499 ลานบาท ตามงบ
การเง!นเฉพาะธนาคาร เปนทนส4ารองตามกฎหมายอตรารอยละ 5 ของก4าไรสทธ!ค!ดเปนเง!น 1,075 ลานบาท และ
อนมต!การจายเง!นปนผลใหแกผ+ถCอหนบร!มส!ทธ!และผ+ถCอหนสามญในอตราหนละ 2.00 บาท จากการด4าเน!นงาน
ป> 2551 (ซHงเทากบอตราการจายเง!นปนผลจากการด4าเน!นงานป> 2550 จ4านวน 2.00 บาทตอหน) รวมเปนเง!นทงส!น
ประมาณ 6,798 ลานบาท ซHงเปนสดสวนรอยละ 32 ของก4าไรสทธ!ประจ4าป> 2551 ตามงบการเง!นรวมและเปนไป
ตามนโยบายจายเง! น ปนผลของธนาคาร ซH งผ+ ถC อ หนประเภทบคคลธรรมดาสามารถขอเครด!ต ภาษเง! น ปนผล
ทธนาคารเสยภาษเง!นไดน!ต!บคคลในอตรารอยละ 30 ของก4าไรสทธ! โดยเครด!ตภาษไดเทากบ 3/7 ของเง!นปนผล
ผ+ถCอหนไดใหความเห2นและสอบถามขอม+ลเพ!มเต!มซHงประธานในทประชมและประธานกรรมการ
บร!หารไดรวมกนชแจงสรปไดดงตอไปน
1. อตราการจายเง!นปนผลจากการด4าเน!นงานในป> 2551 ทลดลงเปนรอยละ 32 เทยบกบรอยละ
39 ในป> 2550 ยงคงเปนไปตามนโยบายจายเง!นปนผลของธนาคารทก4าหนดไวทอตรารอยละ 30-40 ของก4าไรสทธ!
และจ4านวนเง!นปนผลตอหนยงคงเด!มทระดบ 2 บาท ทงน คณะกรรมการธนาคารไดพ!จารณาเห2นวา ป> 2552 เปน
ป> ท มความไมแนนอนจากปจจยภายนอก ซH งเปนเรC องททาทายตอความสามารถในการบร! ห ารองคกรเพC อ
ความแข2 ง แกรงและยงยC น ในระยะยาว ดงนนธนาคารจH ง ตองมการเสร! ม สรางความมนคงใหแกธนาคารโดย
การพ!จารณาจายเง!นปนผลในอตราทเหมาะสม พรอมกบมเง!นกองทนทมนคง และความมนคงของธนาคารนน
สามารถสะทอนออกมาในราคาหนทจดเปนผลตอบแทนสวนหนHงของผ+ถCอหนดวย
2. ธนาคารรบทจะพ!จารณาขอเสนอของผ+ถCอหนทเสนอใหธนาคารพ!จารณาจายเง!นปนผลป>ละ
2 ครง โดยจะพ!จารณาตามสถานการณแตละป>
เมCอไมมค4าถามอCนใด ประธานจHงเสนอใหทประชมลงมต!อนมต!การจดสรรก4าไรจากผลการด4าเน!น
งานป> 2551 และการจายเง!นปนผล
ทประชมพ!จารณาแลวมมต!อนมต!ด วยคะแนนเสยงขางมากจดสรรก4า ไรจากผลการด4า เน!น งาน
ป> 2551 จ4านวน 21,499 ลานบาท และจายเง!นปนผลดงน
1. การจดสรรก4าไรประจ4าป> 2551 เปนทนส4ารองตามกฎหมายในอตรารอยละ 5 ของก4าไรสทธ!
ค!ดเปนเง!น 1,075 ลานบาท
2. การจายเง! น ปนผลใหแกผ+ ถC อ หนบร! ม ส! ท ธ! แ ละผ+ ถC อ หนสามญในอตราหนละ 2.00 บาท
จากการด4าเน!นงานป> 2551 รวมเปนเง!นทงส!นประมาณ 6,798 ลานบาท ซHงเปนสดสวนรอยละ 32 ของก4าไรสทธ!
ประจ4าป> 2551 ตามงบการเง!นรวมและเปนไปตามนโยบายการจายเง!นปนผลของธนาคาร

-8ทงนการจายเง!นปนผลดงกลาวจายใหแกผ+ถCอหนเฉพาะผ+มส!ทธ!ไดรบเง!นปนผลตามขอบงคบของ
ธนาคาร ตามทปรากฏรายชCอ ณ วนก4าหนดรายชCอผ+ถCอหนทมส!ทธ!รบเง!นปนผลในวนท 17 เมษายน 2552 และ
ใหรวบรวมรายชCอตามพ.ร.บ.หลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 มาตรา 225 โดยว!ธปIดสมดทะเบยนพก
การโอนหนในวนท 20 เมษายน 2552 โดยขอรบเง!นปนผลภายในก4าหนด 10 ป> และก4าหนดจายเง!นปนผลในวนท
28 เมษายน 2552
โดยทประชมผ+ถCอหนไดมมต!อนมต!ดวยคะแนนเสยงขางมาก ดงน
เห2นดวย จ4านวน 2,614,322,746 เสยง ค!ดเปนรอยละ
ไมเห2นดวย จ4านวน
5,014,101 เสยง ค!ดเปนรอยละ
งดออกเสยง จ4านวน
51,203,955 เสยง ค!ดเปนรอยละ
บตรเสย จ4านวน
- เสยง ค!ดเปนรอยละ

97.89
0.19
1.92
-
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พจารณาอนมตค3าตอบแทนกรรมการ และการจดสรรเงนรางวลกรรมการประจาป; 2552
ประธานขอใหนายชมพล ณ ล4 า เลยง ประธานกรรมการคาตอบแทนเสนอรายละเอยดเรC อง
การพ!จารณาอนมต!คาตอบแทนกรรมการและการจดสรรเง!นรางวลกรรมการประจ4าป> 2552
ประธานกรรมการคาตอบแทน ไดน4าเสนอทประชมพ!จารณาอนมต!คาตอบแทน 3 ประเภท ประกอบ
ดวย คาตอบแทนกรรมการ คาตอบแทนกรรมการชดยอย และการจดสรรเง!นรางวลกรรมการส4าหรบผลการด4าเน!น
งานป> 2551 โดยมรายละเอยดตามทระบในหนงสCอบอกกลาวเรยกประชม
โดยคณะกรรมการคาตอบแทน มความเห2นวาคาตอบแทนทง 3 ประเภท มความเหมาะสมและ
สมเหตสมผลเมCอเปรยบเทยบกบคาตอบแทนของอตสาหกรรมธนาคารทมขนาดเทาเทยมกน ซHงคณะกรรมการได
มบทบาทส4าคญในการก4าหนดนโยบายและก4ากบด+แลการด4าเน!นการของธนาคาร ท4าใหธนาคารมความมนคง
แข2งแกรง ตลอดจนมก4าไรสทธ!ตามงบการเง!นรวมจ4านวน 21,414 ลานบาท ในป> 2551 การจดสรรเง!นรางวลใหแก
กรรมการสมควรจดสรรใหสอดคลองกบการจายเง!นปนผลใหแกผ+ถCอหน
ประธานไดชแจงเพ! มเต! ม วา ตามทประธานกรรมการคาตอบแทนกลาวมานน คณะกรรมการ
ธนาคารไดพ!จารณาแลวเห2นชอบดวยกบขอเสนอดงกลาว และแจงใหผ+ถCอหนทราบวากรรมการธนาคารทถCอหนของ
ธ น า ค า ร ไ ม ใ ช ส! ท ธ! ใ น ก า ร อ อ ก เ ส ย ง ใ น ว า ร ะ น เ นC อ ง จ า ก เ ป น ผ+ ม ส ว น ไ ด เ ส ย ใ น เ รC อ ง ด ง ก ล า ว
เมCอไมมค4า ถามอCนใด ประธานเสนอใหทประชมลงมต! อนมต! ค าตอบแทนกรรมการ 3 ประเภท
ประกอบดวย คาตอบแทนกรรมการ คาตอบแทนกรรมการชดยอย และเง! น รางวลกรรมการ
ทประชมพ!จารณาแลวมมต!อนมต!ดงน
1. คาตอบแทนกรรมการประจ4 า ป> 2552: ในอตราเดยวกบอตราป> 2551 คCอ กรรมการไดรบ
คาตอบแทนจ4านวน 1.2 ลานบาทตอป> และนายกกรรมการไดรบคาตอบแทนเปน 1.5 เทาของกรรมการหรCอค!ดเปน
จ4านวน 1.8 ลานบาทตอป> โดยแบงจายเปนรายไตรมาส

-92. คาตอบแทนกรรมการชดยอยประจ4าป> 2552: ในอตราเดยวกบอตราป> 2551 โดยกรรมการท
เปนผ+บร!หารไมไดรบคาตอบแทนในฐานะกรรมการชดยอย ตามรายละเอยดดงน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
คาตอบแทนรายเดCอน คาเบยประชม คาตอบแทนรายเดCอน คาเบยประชม
(บาท)
(บาท/ครง)
(บาท/คน)
(บาท/ครง/คน)
คณะกรรมการบร!หาร
ป> 2552 (ป>ทเสนอ)
ป> 2551
คณะกรรมการตรวจสอบ
ป> 2552 (ป>ทเสนอ)
ป> 2551
คณะกรรมการสรรหาและบรรษทภ!บาล
ป> 2552 (ป>ทเสนอ)
ป> 2551
คณะกรรมการคาตอบแทน
ป> 2552 (ป>ทเสนอ)
ป> 2551
คณะกรรมการก!จกรรมเพCอสงคม
ป> 2552 (ป>ทเสนอ)
ป> 2551

-

-

150,000
150,000

-

75,000
75,000

15,000
15,000

50,000
50,000

10,000
10,000

30,000
30,000

15,000
15,000

20,000
20,000

10,000
10,000

30,000
30,000

15,000
15,000

20,000
20,000

10,000
10,000

30,000
30,000

15,000
15,000

20,000
20,000

10,000
10,000

3. เง!นรางวลกรรมการส4าหรบผลการด4าเน!นงานป> 2551: ในอตรารอยละ 0.5 ของเง!นปนผล
ซH งเปนอตราเดยวกบเง! น รางวลจากการด4 า เน! น งานป> 2547-2550 ค!ด เปนจ4 า นวนเง! น 33.99 ลานบาท และให
กรรมการน4าไปจดสรรกนเอง
โดยทประชมผ+ถCอหนไดมมต!อนมต!ดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผ+ถCอหนทมาประชม ดงน
เห2นดวย
ไมเห2นดวย
งดออกเสยง
บตรเสย
วาระท&' 6

จ4านวน 2,614,071,163 เสยง ค!ดเปนรอยละ
จ4านวน
5,024,199 เสยง ค!ดเปนรอยละ
จ4านวน
51,231,099 เสยง ค!ดเปนรอยละ
จ4านวน
- เสยง ค!ดเปนรอยละ

97.89
0.19
1.92
-

พจารณาเลอกต%งกรรมการแทนกรรมการซA'งออกตามวาระ
ประธานชแจงทประชมวา ว!ธปฏ!บต!ในการลงคะแนนเสยงวาระนจะขอน4าเสนอกรรมการเปนราย
บคคลทเดยวพรอมกนทกคน เมCอเสนอครบแลวใหผ+ถCอหนและผ+รบมอบฉนทะทกรายบนทHกการลงมต! ไมวาจะเปน
กรณทเห2นดวย ไมเห2นดวย หรCองดออกเสยงก2ตาม ในบตรลงคะแนนหนาท 2 ซHงเจาหนาทไดแจกใหกอนเขาประชมเพCอ
ออกเสยงเลCอกตงกรรมการเปนรายบคคล

- 10 ทงน คณะกรรมการธนาคารไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและบรรษทภ!บาล เปนผ+พ!จารณา
และประธานขอใหนายชมพล ณ ล4าเลยง กรรมการสรรหาและบรรษทภ!บาลน4าเสนอรายละเอยด
นายชมพล ณ ล4า เลยง กรรมการสรรหาและบรรษทภ!บ าล ไดน4 า เสนอทประชมพ! จ ารณาเรC อง
การเลCอกตงกรรมการแทนกรรมการซHงออกตามวาระ โดยกรรมการทตองออกตามวาระในป>นมจ4านวน 5 คน ไดแก
1. นายว!ช!ต
สรพงษชย
กรรมการ และประธานกรรมการบร!หาร
2. นายบด!นทร อศวาณ!ชย
กรรมการ กรรมการบร!หารและรองผ+จดการใหญ
3. นางพนธท!พย สรท!ณฑ
กรรมการ และกรรมการสรรหาและบรรษทภ!บาล
4. นายมาร!ษ สมารมภ
กรรมการอ!สระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายธรพจน วชราภย
กรรมการอ!สระ และกรรมการตรวจสอบ
ส4าหรบนางพนธท!พย สรท!ณฑ กรรมการธนาคาร ทครบวาระการเปนกรรมการธนาคารไทยพาณ!ชย
ในครงนนน ไดยCนหนงสCอลาออกตอธนาคารโดยมผลตงแตวนท 20 มกราคม 2552 และเนCองจากนางพนธท!พย
สรท!ณฑ ลาออกจากต4าแหนงกอนครบวาระ โดยมวาระเหลCออย+นอยกวา 2 เดCอน คณะกรรมการธนาคารจHงไมไดม
การเลCอกตงกรรมการขHนมาทดแทน ซHงเปนไปตามทกฎหมายและขอบงคบของธนาคารก4าหนดไว
ทงน คณะกรรมการสรรหาและบรรษทภ! บ าล ไดจดใหมกระบวนการเสนอชC อกรรมการ
ทดแทนต4าแหนงทวางลง ดงน
1. เปIดโอกาสใหผ+ถCอหนรายใดเสนอชCอผ+ทมคณสมบต!เหมาะสมส4าหรบต4าแหนงกรรมการ ระหวาง
วนท 15 ตลาคม 2551 – 30 ธนวาคม 2551 ซHงไมมผ+ถCอหนรายใดเสนอชCอผ+ทมคณสมบต!เหมาะสมเขามา
2. ใหกรรมการทจะพนวาระแจงความจ4านงทจะด4ารงต4าแหนงกรรมการธนาคารตออกวาระหนHง
ซHงกรรมการ 4 ทาน ไดแจงความจ4านงกลบมา
3. ใหกรรมการอCนเสนอรายชCอผ+มคณสมบต!เหมาะสมเปนกรรมการ ซHงไมมกรรมการเสนอชCอเขามา
4. คณะกรรมการสรรหาและบรรษทภ!บาลเปนผ+พ!จารณาน4 า เสนอคณะกรรมการธนาคารเพCอ
พ!จารณาน4าเสนอผ+ถCอหนเลCอกตงกรรมการ โดยพ!จารณาจากคณสมบต!การเปนกรรมการทไดก4าหนดไวตามกฎหมาย
ทเกยวของ ขอบงคบของธนาคาร และกฎบตรคณะกรรมการ รวมทงผลการประเม!นการปฏ!บต!งานของกรรมการเปน
รายบคคล ตลอดจนการใหความเห2นชอบของหนวยงานก4ากบด+แลทเกยวของ
คณะกรรมการสรรหาและบรรษทภ!บาลไดพ!จารณาแลวมความเห2นวาผ+ถCอหนสมควรเลCอกตงกรรมการ
ทออกตามวาระในป> 2552 จ4 า นวน 4 คน กลบเขาด4 า รงต4 า แหนงอกครงหนH งไดแก 1. นายว! ช! ต สรพงษชย
2. นายบด!นทร อศวาณ!ชย 3. นายมาร!ษ สมารมภ 4. นายธรพจน วชราภย และเลCอกตงนางสาวสภา ปIยะจ!ตต!
ด4ารงต4าแหนงแทนนางพนธท!พย สรท!ณฑ ซHงกรรมการทง 5 คน มคณสมบต!ครบถวนและไดรบความเห2นชอบจาก
หนวยงานก4ากบด+แลเรยบรอยแลว
ประธานกลาวเสร!มวา ตามทกรรมการสรรหาและบรรษทภ!บาลเสนอมานน คณะกรรมการธนาคารได
พ!จารณาแลวเห2นชอบดวยกบขอเสนอดงกลาว โดยกรรมการทมสวนเกยวของม!ไดมสวนรวมพ!จารณาแตประการใด

- 11 ผ+ถCอหนไดสอบถามเหตผลทคณะกรรมการเสนอเลCอกตงนางสาวสภา ปIยะจ!ตต! รองปลดกระทรวง
การคลง เปนกรรมการธนาคาร
ประธานไดชแจงวากระทรวงการคลงซHงเปนผ+ถCอหนรายใหญผานกองทนรวมวายภกษเปนผ+เสนอชCอ
นางสาวสภา ปIยะจ!ตต! มาแทนต4าแหนงนางพนธท!พย สรท!ณฑ พรอมกบการเสนอชCอ ดร. อารพงศ ภ+ชอม มาแทน
ต4าแหนงนายศาน!ต รางนอย โดยทงนายศาน!ต รางนอย และนางพนธท! พย สรท!ณฑ ไดเกษยณอายราชการ
ทกระทรวงการคลงในป> 2551 ทผานมา และตอมาทง 2 ทานไดลาออกจากต4าแหนงกรรมการธนาคารในเดCอน
มกราคม ป> 2552 ทงน วาระการเปนกรรมการธนาคารของนางพนธท!พย สรท!ณฑ ไดครบก4าหนดในการประชม
สามญผ+ถCอหนป> 2552 น ธนาคารจHงไดน4าเสนอใหทประชมผ+ถCอหนเลCอกตงนางสาวสภา ปIยะจ!ตต! เพCอทดแทน
ต4าแหนงในวนน
เมCอไมมค4าถามอCนใด ประธานเสนอใหทประชมลงมต!เลCอกตงกรรมการแทนทกรรมการซHงตองออก
ตามวาระในป> 2552
ทประชมพ! จ ารณาแลวมมต! เ ลCอ กตงกรรมการทออกตามวาระในป> 2552 จ4 า นวน 4 คน ไดแก
1. นายว!ชต! สรพงษชย 2. นายบด!นทร อศวาณ!ชย 3. นายมาร!ษ สมารมภ 4. นายธรพจน วชราภย กลบเขาด4ารง
ต4าแหนงอกครงหนHง และเลCอกตงให นางสาวสภา ปIยะจ!ตต! ด4ารงต4าแหนงแทนนางพนธท!พย สรท!ณฑ ซHงไดลาออก
จากต4าแหนงกรรมการธนาคาร
โดยทประชมผ+ถCอหนไดมมต!อนมต!ดวยคะแนนเสยงขางมากเลCอกกรรมการแตละคน ดงน
1. นายว!ช!ต สรพงษชย ทประชมไดเลCอกใหกลบเขาด4ารงต4าแหนงกรรมการธนาคารอกวาระหนHง
ดวยคะแนนเสยงขางมาก ดงน
เห2นดวย
จ4านวน 2,520,691,033 เสยง ค!ดเปนรอยละ 94.40
ไมเห2นดวย
จ4านวน
6,918,992 เสยง ค!ดเปนรอยละ
0.26
งดออกเสยง
จ4านวน
52,308,711 เสยง ค!ดเปนรอยละ
1.96
งดออกเสยง
จ4านวน
89,061,492 เสยง ค!ดเปนรอยละ
3.34
(ไมสงบตรลงคะแนน)
บตรเสย
จ4านวน
1,158,068 เสยง ค!ดเปนรอยละ
0.04
2. นายบด!นทร อศวาณ!ชย ทประชมไดเลCอกใหกลบเขาด4ารงต4าแหนงกรรมการธนาคารอก
วาระหนHง ดวยคะแนนเสยงขางมาก ดงน
เห2นดวย
จ4านวน 2,602,522,004 เสยง ค!ดเปนรอยละ 97.47
ไมเห2นดวย
จ4านวน
6,917,618 เสยง ค!ดเปนรอยละ
0.26
งดออกเสยง
จ4านวน
55,077,988 เสยง ค!ดเปนรอยละ
2.06
งดออกเสยง
จ4านวน
4,500,149 เสยง ค!ดเปนรอยละ
0.17
(ไมสงบตรลงคะแนน)
บตรเสย
จ4านวน
1,120,537 เสยง ค!ดเปนรอยละ
0.04

- 12 3. นายมาร!ษ สมารมภ ทประชมไดเลCอกใหกลบเขาด4ารงต4าแหนงกรรมการธนาคารอกวาระหนHง
ดวยคะแนนเสยงขางมาก ดงน
เห2นดวย
จ4านวน 2,604,702,039 เสยง ค!ดเปนรอยละ 97.55
ไมเห2นดวย
จ4านวน
6,918,518 เสยง ค!ดเปนรอยละ
0.26
งดออกเสยง
จ4านวน
52,318,211 เสยง ค!ดเปนรอยละ
1.96
งดออกเสยง
จ4านวน
5,042,660 เสยง ค!ดเปนรอยละ
0.19
(ไมสงบตรลงคะแนน)
บตรเสย
จ4านวน
1,156,868 เสยง ค!ดเปนรอยละ
0.04
4. นายธรพจน วชราภย ทประชมไดเลCอกใหกลบเขาด4ารงต4าแหนงกรรมการธนาคารอกวาระหนHง
ดวยคะแนนเสยงขางมาก ดงน
เห2นดวย
จ4านวน 2,602,884,084 เสยง ค!ดเปนรอยละ 97.48
ไมเห2นดวย
จ4านวน
6,918,518 เสยง ค!ดเปนรอยละ
0.26
งดออกเสยง
จ4านวน
51,020,491 เสยง ค!ดเปนรอยละ
1.91
งดออกเสยง
จ4านวน
8,160,835 เสยง ค!ดเปนรอยละ
0.31
(ไมสงบตรลงคะแนน)
บตรเสย
จ4านวน
1,154,368 เสยง ค!ดเปนรอยละ
0.04
5. นางสาวสภา ปIยะจ!ตต! ทประชมไดเลCอกใหด4ารงต4าแหนงแทนนางพนธท!พย สรท!ณฑ
ดวยคะแนนเสยงขางมาก ดงน
เห2นดวย
จ4านวน 2,519,046,380 เสยง ค!ดเปนรอยละ 94.34
ไมเห2นดวย
จ4านวน
6,945,012 เสยง ค!ดเปนรอยละ
0.26
งดออกเสยง
จ4านวน
52,312,475 เสยง ค!ดเปนรอยละ
1.96
งดออกเสยง
จ4านวน
90,688,574 เสยง ค!ดเปนรอยละ
3.40
(ไมสงบตรลงคะแนน)
บตรเสย
จ4านวน
1,145,855 เสยง ค!ดเปนรอยละ
0.04
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พจารณาแต3งต%งผสอบบญช&และกาหนดจานวนเงนค3าสอบบญช&
ประธานชแจงทประชมวา คณะกรรมการธนาคารไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบพ!จารณา
คดเลCอกและเสนอแตงตงผ+สอบบญชภายนอกและก4าหนดจ4านวนเง!นคาสอบบญชเพCอเสนอผ+ถCอหนพ!จารณาอนมต!
ประธานขอใหนายมาร!ษ สมารมภ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชแจงรายละเอยดการแตงตงผ+สอบ
บญชและก4าหนดจ4านวนเง!นคาสอบบญช
ประธานกรรมการตรวจสอบน4าเสนอตอทประชมวา คณะกรรมการตรวจสอบไดพ!จารณาคดเลCอก
ผ+สอบบญชส4าหรบรอบป> 2552 และเสนอตอคณะกรรมการธนาคารใหเสนอทประชมผ+ถCอหนพ!จารณาดงน

- 13 1. แตงตงผ+สอบบญชจากบร!ษทเคพเอ2มจ ภ+ม!ไชย สอบบญช จ4ากด ไดแกนายเทอดทอง เทพมงกร
เลขทะเบยน 3787 หรC อ นายสพจน ส! ง หเสนห เลขทะเบยน 2826 หรC อ นางสาวสมบ+ ร ณ ศภศ! ร! ภ! ญ โญ
เลขทะเบยน 3731 ใหเปนผ+สอบบญชของธนาคารในป> 2552 โดยผ+สอบบญชและบร!ษทเคพเอ2มจ ภ+ม!ไชย ผ+สอบ
บญช จ4ากด ไมมความสมพนธหรCอรายการทอาจกอใหเก!ดมความขดแยงทางผลประโยชนกบธนาคารแตอยางใด
รวมทงธนาคารแหงประเทศไทยไดใหความเห2 น ชอบ ผ+ สอบบญชทง 3 ราย ส4 า หรบรอบป> บ ญช 2552 แลว
2. ก4าหนดจ4านวนเง!นคาสอบบญชป> 2552 เปนจ4านวนเง!น 12.63 ลานบาท และรบทราบก4าหนด
คาสอบบญชบร!ษทยอยของธนาคารเปนจ4านวนเง!น 10.06 ลานบาท เทากบป> 2551 โดยรวมแลวคาสอบบญช
ธนาคารและบร!ษทยอยป> 2552 เปนจ4านวนเง!น 22.69 ลานบาท ดงมรายละเอยดตามทระบไวในหนงสCอบอกกลาว
เรยกประชม
ผ+ถCอหนไดสอบถามขอม+ลเพ!มเต!มในประเด2นคาสอบบญชทคอนขางส+ง
ประธานกรรมการตรวจสอบชแจงวาธนาคารไดมการเจรจาตอรองเพCอใหคาสอบบญชอย+ในระดบท
เหมาะสม โดยทธนาคารตองปฏ!บต!ตามกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ จ4านวนมาก และการท4าหนาทของผ+สอบบญช
เปนประโยชนโดยตรงกบผ+ถCอหน
ผ+สอบบญชของธนาคารจากบร!ษทเคพเอ2มจ ภ+ม!ไชย สอบบญช จ4ากด ใหขอม+ลเพ!มเต!มวา อตราดง
กลาวธนาคารไดตอรองกบบร!ษทสอบบญชแลว โดยหนาทของผ+สอบบญชไมไดมเพCอเซ2นรบรองความถ+กตองของ
ขอม+ลเทานน แตตองรบผ!ดชอบด+แลในเรCองการก4ากบด+แลในเรCองตางๆ ใหธนาคารด4าเน!นการใหสอดคลองกบ
กฎหมายดวย
เมCอไมมค4าถามอCนใด ประธานเสนอใหทประชมลงมต!อนมต!แตงตงผ+สอบบญชและก4าหนดจ4านวน
เง!นคาสอบบญช ป> 2552
ทประชมพ!จารณาและมมต!อนมต!ดงน
1. แตงตงผ+สอบบญชจากบร!ษทเคพเอ2มจ ภ+ม!ไชย สอบบญช จ4ากด ไดแกนายเทอดทอง เทพมงกร
เลขทะเบยน 3787 หรC อ นายสพจน ส! ง หเสนห เลขทะเบยน 2826 หรC อ นางสาวสมบ+ ร ณ ศภศ! ร! ภ! ญ โญ
เลขทะเบยน 3731 เปนผ+สอบบญชของธนาคารประจ4าป> 2552
2. ก4าหนดจ4านวนเง!นคาสอบบญชป> 2552 เปนจ4านวนเง!น 12.63 ลานบาท และรบทราบก4าหนด
คาสอบบญชบร!ษทยอยของธนาคารเปนจ4านวนเง!น 10.06 ลานบาท เทากบป> 2551 โดยรวมแลวคาสอบบญช
ธนาคารและบร!ษทยอยป> 2552 เปนจ4านวนเง!น 22.69 ลานบาท
โดยทประชมผ+ถCอหนไดมมต!อนมต!ดวยคะแนนเสยงขางมาก ดงน
เห2นดวย
จ4านวน
2,619,304,473 เสยง ค!ดเปนรอยละ 97.90
ไมเห2นดวย จ4านวน
5,056,522 เสยง ค!ดเปนรอยละ
0.19
งดออกเสยง จ4านวน
51,186,380 เสยง ค!ดเปนรอยละ
1.91
บตรเสย
จ4านวน
- เสยง ค!ดเปนรอยละ
-
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- 14 พจารณาอนมตการแกไขเพ'มเตมขอบงคบของธนาคาร
ประธานขอใหกรรมการผ+จดการใหญชแจงรายละเอยดการขอแกไขเพ!มเต!มขอบงคบของธนาคาร

กรรมการผ+จดการใหญ เสนอทประชมพ!จารณาการขอแกไขเพ!มเต!มขอบงคบของธนาคารในครงน
รวม 5 ขอ สรปไดดงน
1. ขอบงคบ ขอ 1 น!ยามศพท - แกไขเพCอใหสอดคลองกบการมผลบงคบใชของพระราชบญญต!
ธรก!จสถาบนการเง!น พ.ศ. 2551
2. ขอบงคบ ขอ 9 ขอจ4ากดการถCอหนโดยคนตางดาว – แกไขเพCอใหสอดคลองกบพระราชบญญต!
ธรก!จสถาบนการเง!น พ.ศ. 2551 มาตรา 16
3. ขอบงคบ ขอ 17 วรรคแรก การพนจากต4าแหนงกรรมการตามวาระ – แกไขเพCอใหสอดคลองกบ
พระราชบญญต!บร!ษทมหาชนจ4ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 วรรค 2
4. ขอบงคบ ขอ 23 อ4านาจหนาทของคณะกรรมการ – แกไขเพCอใหสอดคลองกบพระราชบญญต!
หลกทรพยและธรก!จหลกทรพย พ.ศ. 2535 มาตรา 89/7
5. ขอบงคบ ขอ 30 อ4านาจลงนามผ+กพนบร!ษท – แกไขเพCอใหนายกกรรมการเปนกรรมการทม
คณสมบต!เปนกรรมการอ!สระ เพCอใหเปนไปตามขอพHงปฏ!บต!ทดส4าหรบกรรมการบร!ษทจดทะเบยน
เมCอไมมค4าถามอCนใด ประธานเสนอใหทประชมลงมต!อนมต!การแกไขเพ!มเต!มขอบงคบของธนาคาร
ทประชมมมต!อนมต!การแกไขเพ!มเต!มขอบงคบของธนาคาร ทง 5 ประการ โดยใหแกไขขอความเปน
ดงน
1. ขอบงคบ ขอ 1. น!ยามศพท
“ “กฎหมาย” หมายความวา กฎหมายวา ดวยบร!ษทมหาชนจ4ากด กฎหมายวาดวยธรก! จ
สถาบนการเง!น กฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และหมายความรวมถHงกฎหมายอCนทมผลใชบงคบ
หรCอทเกยวของกบการด4าเน!นก!จการของบร!ษท”
2. ขอบงคบ ขอ 9.
“ขอ 9. หนของบร!ษทอาจโอนกนไดโดยไมมขอจ4ากด แตทงนบร!ษทสงวนส!ทธ!ทจะไมรบการลง
ทะเบยนโอนหนและด4าเน!นการตาง ๆ ตามทกฎหมายก4าหนด รวมทงงดการใหใช หรCอใหส!ทธ!ใด ๆ ในฐานะผ+ถCอหน
ส4าหรบหนในสวนทถCอไวเก!นจ4านวนทขอบงคบก4าหนด เมCอปรากฏวาการโอนหนรายใดทมหรCอจะมผลให
(1) บร!ษทตองเสยส!ทธ!หรCอผลประโยชนทบร!ษทจะพHงไดรบตามกฎหมาย
(2) มบคคลผ+ไมมสญชาต!ไทยถCอหนอย+ในบร!ษทเก!นกวารอยละ 25 ของจ4านวนหนทมส!ทธ!
ออกเสยงและจ4าหนายไดแลวทงหมด เวนแตจะไดรบอนญาตเปนอยางอCนตามกฎหมายวาดวยธรก!จสถาบนการเง!น
หรCอ
(3) บคคลหนHงบคคลใดถCอหนในบร!ษทเก!นกวาอตราทกฎหมายก4าหนด”

- 15 3. ขอบงคบ ขอ 17 วรรคแรก
“ขอ 17. ในการประชมสามญประจ4าป>ทกครง ใหกรรมการพนจากต4าแหนงจ4านวน 1 ใน 3 ถา
จ4านวนกรรมการทจะพนจากต4าแหนงไมอาจแบงออกไดพอด 1 ใน 3 ก2ใหใชจ4านวนทใกลทสดกบ 1 ใน 3 ”
4.

ขอบงคบ ขอ 23.
“ขอ 23. คณะกรรมการมอ4 า นาจหนาทด+ แ ลและจดการบร! ษ ทใหเปนไปตามกฎหมาย
วตถประสงค ขอบงคบของบร!ษท มต!คณะกรรมการ และมต!ทประชมผ+ถCอหน”
5.

ขอบงคบ ขอ 30.
“ขอ 30. ประธานกรรมการบร!หาร หรCอกรรมการผ+จดการใหญ คนใดคนหนHง หรCอกรรมการอCน
สองคน ซHงคณะกรรมการมอบหมาย มอ4านาจลงลายมCอชCอผ+กพนบร!ษทได
คณะกรรมการมอ4านาจพ!จารณาก4าหนดและแกไขเปลยนแปลงชCอกรรมการ ซHงมอ4านาจลง
ลายมCอชCอผ+กพนบร!ษท รวมทงก4าหนดเงCอนไขในการลงลายมCอชCอผ+กพนบร!ษทของกรรมการดงกลาว”
โดยทประชมผ+ถCอหนไดมมต!อนมต!ดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผ+ถCอหนซHงมาประชมและม
ส!ทธ!ออกเสยง ดงน
เห2นดวย
จ4านวน
2,619,178,685 เสยง ค!ดเปนรอยละ 97.90
ไมเห2นดวย จ4านวน
5,010,650 เสยง ค!ดเปนรอยละ
0.19
งดออกเสยง จ4านวน
51,206,279 เสยง ค!ดเปนรอยละ
1.91
บตรเสย
จ4านวน
- เสยง ค!ดเปนรอยละ
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พจารณาอนมตการแกไขเพ'มเตมหนงสอบรคณหสนธของธนาคาร ขอ 4. เพ'อ
ใหสอดคลองกบการแปลงหนบรมสทธเปDนหนสามญในป; 2551
ประธานขอใหกรรมการผ+ จดการใหญชแจงรายละเอยดการขออนมต! การแกไขเพ! มเต!ม หนงสCอ
บร!คณหสนธ!ของธนาคาร ขอ 4. เพCอใหสอดคลองกบการแปลงหนบร!มส!ทธ!เปนหนสามญในป> 2551
กรรมการผ+จดการใหญไดชแจงตอทประชมวา ตามทธนาคารไดออกหนบร!มส!ทธ!เพ!มทนจ4านวน
6,191,239,927 หน ตงแตป> 2542 และตามขอบงคบของธนาคารไดใหส!ทธ!แกผ+ถCอหนบร!มส!ทธ!สามารถแปลงหน
บร!มส!ทธ!เปนหนสามญไดทก ๆ 3 เดCอน โดยทบร!มส!ทธ!ของหนบร!มส!ทธ!มก4าหนดระยะเวลา 10 ป> นบแตวนท 10
พฤษภาคม 2542 และจะครบก4าหนดในวนท 10 พฤษภาคม 2552 ซHงในรอบป> 2551 ไดมผ+ถCอหนบร!มส!ทธ!แปลง
สภาพเปนหนสามญทงส!น จ4านวน 586,082,462 หน จHงเสนอใหผ+ถCอหนพ!จารณาอนมต!ใหแกไขหนงสCอบร!คณหสนธ!
ของธนาคาร ขอ 4 เพCอใหสอดคลองกบการแปลงหนบร!มส!ทธ!เปนหนสามญดงกลาว เพCอใหเปนไปตามหลกเกณฑ
ของกระทรวงพาณ!ชย
เมCอไมมค4าถามอCนใด ประธานเสนอใหทประชมลงมต!อนมต!แกไขหนงสCอบร!คณหสนธ!ของธนาคาร
ขอ 4. เพCอใหสอดคลองกบการแปลงหนบร!มส!ทธ!เปนหนสามญในป> 2551

- 16 ทประชมพ!จารณาแลว มมต!อนมต!ใหแกไขหนงสCอบร!คณหสนธ!ของธนาคาร ขอ 4. เพCอใหสอดคลอง
กบการแปลงหนบร!มส!ทธ!เปนหนสามญ โดยยกเล!กขอความเด!ม และใชขอความดงตอไปนแทน
"ขอ 4. ทนจดทะเบยน 70,000,000,000
แบงออกเปน
7,000,000,000
ม+ลคาหนละ
10
โดยแยกออกเปน
หนสามญ
2,508,377,163

บาท (เจ2ดหมCนลานบาท)
หน (เจ2ดพนลานหน)
บาท (ส!บบาท)
หน

(สองพนหารอยแปดลานสามแสนเจ2ดหมCน
เจ2ดพนหนHงรอยหกส!บสามหน)
หนบร!มส!ทธ!
4,491,622,837 หน (สพนสรอยเกาส!บเอ2ดลานหกแสน
สองหมCนสองพนแปดรอยสามส!บเจ2ดหน)”
โดยทประชมผ+ถCอหนไดมมต!อนมต!ดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผ+ถCอหนซHงมาประชม
และมส!ทธ!ออกเสยง ดงน
เห2นดวย
จ4านวน 2,619,176,635 เสยง ค!ดเปนรอยละ
97.90
ไมเห2นดวย จ4านวน
5,006,400 เสยง ค!ดเปนรอยละ
0.19
งดออกเสยง จ4านวน
51,205,779 เสยง ค!ดเปนรอยละ
1.91
บตรเสย
จ4านวน
- เสยง ค!ดเปนรอยละ
และประธานไดแจงผ+ถCอหนทราบวา วาระการประชมทเสนอพ!จารณาตามทธนาคารไดก4าหนดไวใน
หนงสCอบอกกลาวเช!ญประชมเสร2จส!นแลว ขอเช!ญผ+ถCอหนสอบถามขอม+ลเพ!มเต!มหรCอแสดงความค!ดเห2นในเรCองตางๆ
ผ+ถCอหนไดสอบถามและใหความเห2นในเรCองตาง ๆ สรปสาระส4าคญไดดงตอไปน
1. ประธานกรรมการคาตอบแทนไดตอบขอซกถามประเด2นความเหมาะสมของอตราคาตอบแทน
กรรมการวา คาตอบแทนกรรมการทกอยางเปนไปตามมต!ทประชมสามญผ+ถCอหนทไดอนมต!ไว ซHงจายในอตราท
เหมาะสมกบขนาดธรก!จของธนาคาร และมการเปIดเผยขอม+ลอยางโปรงใส
2. ประธานก!จกรรมเพCอสงคมไดตอบรบทจะพ!จารณาขอเสนอของผ+ถCอหนทใหพ!จารณาก!จกรรม
การบรรพชาสามเณรภาคฤด+รอน และไดย4าวาธนาคารใหความส4าคญในเรCองก!จกรรมทเกยวเนCองกบเยาวชนเปน
อยางมาก โดยมก!จกรรมทหลากหลายและตอเนCอง อาท! โครงการกลาใหมใฝjร+ เปนตน
3. กรรมการผ+จดการใหญชแจงการต!ชมการใหบร!การของธนาคารวาธนาคารย!นดรบฟงค4าต!ชม
จากล+กคาเพราะเรCองการใหบร!การเปนงานทตองปรบปรงอย+เสมอ
4. ประธานไดชแจงในประเด2นขอซกถามเรCองเง!นฝากของตระก+ลช!นวตรวาในเรCองนมสวนราชการ
2 หนวยงาน คCอ คณะกรรมการตรวจสอบการกระท4าทกอใหเก!ดความเสยหายแกรฐ (คตส.) และกรมสรรพากรไดม
ค4าสงอายดเง!นฝากทขดแยงไมสอดคลองกน กอใหเก!ดความสบสนในการปฏ!บต!ส4าหรบธนาคาร ดงนน ธนาคารจHง
ไดท4าค4ารองไปยงศาลปกครองกลางเพCอขอความกระจางในแนวทางปฏ!บต!พรอมทงไดขอความคมครองชวคราวจาก

- 17 ศาลดวย ซHงศาลก2ไดมค4าสงใหความคมครองโดยสงใหธนาคารระงบการสงเง!นในบญชเง!นฝากของตระก+ลช!นวตรให
แกกรมสรรพากรในระหวางการพ!จารณาคดจนกวาศาลจะมค4าพ!พากษาหรCอค4าสงเปนอยางอCน ปจจบนจ4านวนเง!น
ตามบญชเง!นฝากของตระก+ลช!นวตรยงอย+กบธนาคารครบถวน และโดยทธนาคารไมมสวนไดเสยโดยตรงกบเง!นใน
บญชดงกลาว ธนาคารเปนเพยงผ+ด+แลรกษาไวเปนการชวคราวเพCอรอปฏ!บต!ตามผลของค4าพ!พากษาหรCอค4าสงของ
ศาลอนเปนทสดตอไป
5. เลขานการบร!ษทไดตอบขอซกถามเรCองจ4านวนหนบร!มส!ทธ!วา ณ 31 มนาคม 2552 ธนาคารม
หนสามญ จ4านวนประมาณ 2,600 ลานหน ซHงรวมหนบร!มส!ทธ!ทไดแปลงเปนหนสามญเรยบรอยแลว คงเหลCอหน
บร!มส!ทธ!ทยงไมแปลงสภาพอกประมาณ 800 ลานหน และมผ+ถCอหนบร!มส!ทธ!อกจ4านวนหนHงทไดแจงความจ4านง
ทจะแปลงหนดงกลาวในเดC อ นม! ถ นายน ดงนนคาดวาจะเหลC อ หนบร! ม ส! ท ธ! อ กจ4 า นวนประมาณ 10 ลานหน
ซHงธนาคารจะด4าเน!นการต!ดตามใหมการแปลงสภาพเปนหนสามญตอไป
เมCอไมมผ+ถCอหนสอบถามเรCองใดอก ประธานกลาวขอบคณผ+ถCอหนทไดสละเวลามาประชมและได
เสนอขอค!ดเห2นตาง ๆ ทเปนประโยชนแกทางธนาคาร ซHงคณะกรรมการขอรบไวพ!จารณาและขอขอบคณอยางส+ง
และขอปIดประชม
ปIดประชมเวลา 12.40 น.
นายกกรรมการ
(นายอานนท ปนยารชน)
เลขานการบร!ษท
(นางศ!ร!บรรจง อทโยภาศ)

