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8. นายพงษสุรีย บุนนาค

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญดานบริหารทรัพยากรบุคคล

ผูสอบบัญชีผเู ขาประชุม
บริษัท เอินสท แอนด ยัง คอรปอเรท เซอรวิสเซส จํากัด โดย
1. นางยุพดี สัจจะวรรณกุล
2. นางสาวชนิตา เงินลายลักษณ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเขารวมประชุม
บริษัท เซจ แคปปตอล จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมายเขารวมประชุม
บริษัท ลิ้งคเลเทอรส (ประเทศไทย) จํากัด
นายทวี บุตรสุนทร ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานของที่ประชุมกลาวขอบคุณและกลาว
ตอนรับผูถือหุนที่ไดมาเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งนี้ และแจงใหที่ประชุมทราบวามีผูถือหุนมาประชุมดวย
ตนเองและมอบฉันทะ รวมจํานวน 152 ราย นับจํานวนหุนที่ถือรวมกันได 5,932,810,990 หุน คิดเปนรอยละ
88.8851 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ครบองคประชุมตามขอบังคับของธนาคาร จึงขอเปดการประชุม
วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551
เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
ประธานฯขอให นายฐาภพ คลี่สุวรรณ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารชี้แจงถึงวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการธนาคารชี้แจงสรุปดังนี้
ในการออกเสี ย งลงคะแนนที่ ป ระชุม ผู ถื อ หุน ให ถื อ วา หนึ่ ง หุน มี ห นึ่ งเสี ย ง และในแต ล ะวาระ
ประธานฯจะถามวาจะมีผูใดไมเห็นชอบ คัดคานหรืองดออกเสียงหรือไม ถาไมมีผูไมเห็นชอบ คัดคาน หรืองด
ออกเสียง ประธานฯจะขอสรุปในวาระนั้น ๆ วาที่ประชุมผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทรับรองหรือใหความเห็นชอบ
ตามมติที่นําเสนอ หากมีผูถือหุนผูใดไมเห็นชอบ คัดคาน หรืองดออกเสียง ขอใหทําเครื่องหมายถูก(3) ลงใน
บัตรลงคะแนนซึ่งไดแจกใหผูถือหุนทุกทาน และชูมือขึ้นเพื่อรอใหเจาหนาที่ของธนาคารเดินไปเก็บบัตรลงคะแนน
เพื่อนํามานับคะแนน เวนแตในบางวาระที่ประธานฯอาจกําหนดวิธีการอยางอื่นเพื่อความเหมาะสม สําหรับการ
นับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย คัดคาน และงดออกเสียงในแตละวาระ
เทานั้น และจะนําคะแนนเสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียงดังกลาว หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวม
ประชุม สวนที่เหลือถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้น ๆ สวนผูที่มาประชุมโดยการรับมอบ
ฉันทะจากผูถือหุนที่ไดออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะดวยนั้น ธนาคารจะนับคะแนนตามที่ออกเสียง
ลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะที่ใหไวกับธนาคาร
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นอกจากนี้ ธนาคารไดเปดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชุมผูถือหุนจนกวาการประชุมจะ
แลวเสร็จ ดังนั้น จํานวนผูถือหุนและจํานวนหุนในแตละวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนผู
เขาประชุมที่ไดรับลงทะเบียนไว
หลังจากนั้น ประธานฯ จึงไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถ ือหุน ครั้งที่ 14
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551

ประธานฯขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่14 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ธนาคารไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุก
ทานลวงหนาพรอมหนังสือนัดประชุมแลว
ผูถือหุนไดขอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังนี้
คําถาม ตามสําเนารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่14 หนา 8 รายงานวา ศาลมีนัดฟง
คําพิพากษาในคดีขอพิพาทระหวางธนาคารกับ บมจ.ไทยแมลอนโปลีเอสเตอร ในวันที่ 30 เมษายน 2551 นั้น ผู
ถือหุนขอทราบวาภายหลังการประชุมแลว คดีมีผลคืบหนาอยางไร
คําตอบ รองกรรมการผูจัดการใหญสายสนับสนุนธุรกิจ แจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบวา ศาลมีคํา
พิพากษายกฟองโจทก ดังนั้น ธนาคารเปนฝายชนะคดี
คําถาม ณ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารมีทรัพยสินรอการขาย 3,000 ลานบาทเศษ คําตอบใน
รายงานการประชุมอธิบายวาสาเหตุที่ขายได 300 ลานบาท เนื่องจากทรัพยสินที่เหลือสวนใหญเปนที่ดินแปลงยอย
ยากแกการขายนั้น ยืนยันวาเปนคําตอบตรงประเด็นหรือไม
คําตอบ รองกรรมการผูจัดการใหญสายสนับสนุนธุรกิจ ยืนยันวาเปนคําตอบที่ถูกตอง และเสริมวา
นอกจากเปนที่ดินแปลงยอยแลว ยังเปนที่ดินที่อยูหางไกลจากเขตเมืองออกไปดวย จึงยากแกการขาย
คําถาม สําเนารายงานการประชุมหนา 9 เรื่องลูกหนี้รายบจก.เพรซิเดนทอะกริเทรดดิ้ง มีการ
เปลี่ยนโครงสรางผูถือหุนใหมภายหลังไดรับสินเชื่อจากธนาคารประมาณ 4,000 ลานบาทแลวนั้น ธนาคารไดเรียก
หลักประกันเพิ่มอีกหรือไม
คําตอบ กรรมการผูจัดการใหญตอบคําถามวาบริษัท เพรซิเดนท อะกริ เทรดดิ้ง จํากัด ลูกหนี้เปน
ผูสงออกขาวรายใหญที่สุดของประเทศ มีการจํานําขาวในโกดังเปนหลักประกันสินเชื่อ เดิมเปนลูกหนี้ที่ดีมากของ
ธนาคาร เป นบริษัทในเครือสหพัฒนพิบูลย จํากัดซึ่งมีฐานะแข็งแกรง ตอมาภายหลั งใหสินเชื่อไปแลว มี การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนรายใหญ โดยผูถือหุนเดิมขายหุนออกไปโดยไมเต็มใจและไมเกี่ยวของกับบริษัทใน
เครือสหพัฒนพิบูลย จํากัด ธนาคารจึงไดลดวงเงินใหสินเชื่อลง และในเดือนตุลาคม 2549 รองกรรมการผูจัดการ
ใหญ สายบรรษัทธุรกิจ 2 ไดเดินทางไปตรวจสอบหลักประกันซึ่งเปนขาวในโกดังพบวาหลักประกันยังคงอยู ตอมา
ยังไดไปตรวจสอบขาวซึ่งใชเปนหลักประกันอีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดพิจิตรในเดือนมีนาคม 2550 และเดือนเมษายน
2550 ตามลําดับ พบวาขาวซึ่งใชเปนหลักประกันสินเชื่อยังคงมีอยูครบถวน แตตอมาเดือนพฤษภาคม 2550 งบ
การเงินของลูกหนี้ยังไมออกมา ประกอบกับผูสอบบัญชีไมรับรองงบการเงิน จึงไดไปตรวจสอบขาวในโกดังอีกครั้ง
หนึ่ง พบวาขาวในโกดังไดหายไปโดยไมมีการนําขาวงวดใหมมาเปนหลักประกันแทนที่ ธนาคารจึงไดรองทุกข
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กลาวโทษตอกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อดําเนินคดี บริษัท เพรซิเดนท อะกริ เทรดดิ้ง จํากัด กอตั้งเมื่อป
2540 แตเริ่มมีหนี้เสียในป 2549 แสดงวาไมไดจงใจเปลี่ยนโครงสรางผูถือหุนภายหลังไดรับสินเชื่อจากธนาคาร
ประธานฯแจงตอที่ประชุมผูถือหุนวา ธนาคารไดรายงานใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบตลอด
และธนาคารก็ลดวงเงินสินเชื่อลงควบคูไปดวย
รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบรรษัทธุรกิจ 2 ใหขอมูลเพิ่มเติมตอที่ประชุมวา ภายหลังบริษัท
เพรซิเดนท อะกริเทรดดิ้ง จํากัดเปลี่ยนโครงสรางผูถือหุน ก็ยังมียอดขายเพิ่มขึ้นตลอดรวมประมาณ 6 หมื่นลาน
บาท ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบมาตลอด อยางไรก็ตาม ธนาคารยังไดเรียกใหบริษัทจายเช็คชําระหนี้แกธนาคาร
ดวย
คําถาม ตามสํานารายงานการประชุมหนา 10 ซึ่งผูถือหุนถามวาการลงทุนใน CDO คุมคาหรือไม
คําตอบที่ปรากฏในสําเนารายงานการประชุมไมไดสรุปตามที่ถาม จึงมีความประสงคขอใหสรุปอยางเรียบงาย
คําตอบ กรรมการผูจัดการใหญ ตอบวา การลงทุนใน CDO นั้นคุมคา เพราะธนาคารรับดอกเบี้ย
ตอบแทนในอัตราสูง ปจจุบันธนาคารมี CDO ที่ถืออยูประมาณ 260 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยทั้งหมดเปน
Corporate CDO ไดจัดประเภทเปนเงินลงทุนระยะยาว ซึ่งมีอายุการลงทุน 5-7 ป โดยมีอันดับเครดิตอยูที่ BBB
และ BBB+ ซึ่งเปนระดับลงทุน (Investment Grade) ซึ่งตั้งแตวันที่ลงทุน ยังไมเคยถูกปรับลดอันดับเครดิต และ
CDO ทุกตัวที่ธนาคารลงทุน ยังชําระหนี้อยูเปนปกติ ธนาคารมีรายไดรับจาก CDO ในอัตรารอยละ 9.59 ซึ่งเปน
อัตราที่สูงมา 3-4 ป แตปญหาเริ่มจาก CDO ที่มี Sup-prime หนุนหลัง ทําใหสภาพคลองในตลาดหายไปมาก
กระทั่ งธนาคารกลางในสหรั ฐอเมริ กาต องเขาไปเพิ่ มสภาพคลองในตลาด ผลกระทบจากวิ กฤตเศรษฐกิ จใน
สหรัฐอเมริกา มีผลกระทบตอมูลคาเงินลงทุนใน CDO นอกจากนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2550 ธนาคารแหงประเทศ
ไทยไดออกกฎเกณฑการกันสํารองเงินลงทุนใน CDO ใหมโดยให Mark-to-Market ตามมาตรฐานการบัญชี IAS
39 ซึ่งทําใหธนาคารตองสํารองคาเผื่อการปรับมูลคาตามหลักเกณฑใหมของธนาคารแหงประเทศไทยดังกลาวใน
จํานวนที่สูงถึง 76% อยางไรก็ตาม การสํารองเผื่อการปรับมูลคาดังกลาว สามารถปรับขึ้นลงไดตามภาวะตลาด
ดังนั้น หากตลาดปรับตัวดีขึ้น ธนาคารก็สามารถนํารายการสํารองเผื่อการปรับมูลคาดังกลาวนั้นกลับคืนมาเปน
รายได สวนสาเหตุที่ลงทุนใน CDO เพราะธนาคารไดรับเงินจํานวนมากจากการบริหารสินทรัพย จึงจําเปนตองนํา
เงินที่ไดรับไปหารายไดเพื่อใหไดดอกผลเพิ่มมากขึ้น การลงทุนไดผานมติคณะกรรมการธนาคารทุกครั้ง
คํ า ถาม สํ า เนารายงานการประชุ ม หน า 6 บรรทั ด ที่ 3 ข อ ความว า “กรรมการทุ ก คนต า ง
รับผิดชอบ” ขอทราบวามีความหมายอยางไร ขอทราบรายละเอียด เชน รับผิดชอบโดยไมรับผลตอบแทน
คําตอบ กรรมการผูจัดการใหญ ตอบในฐานะกรรมการผูจัดการใหญ วาคาตอบแทนกรรมการเปน
อัตราเดิมที่ผูถือหุนไดอนุมัติไวเมื่อ 7-9 ปที่แลว ซึ่งเปนอัตราไมสูง และไมคุมความเสี่ยง กรรมการและผูบริหาร
ระดับสูงไมไดขึ้นเงินเดือน และไมไดรับโบนัส ถือเปนการแสดงความรับผิดชอบดวยแลว แตพนักงานระดับกลางลางไดรับเงินตอบแทนตามผลงานประจําป สํ าหรับ ประธานและกรรมการทุ กทานไดรับการขอรองใหเ ขามา
ชวยเหลืองานธนาคาร
คําถาม ตามสําเนารายงานการประชุมหนา 14 คะแนนเสียงที่กรรมการแตละคนไดรับเลือกตั้งนั้น
ถูกตองหรือไม
คําตอบ ประธานฯพิจารณาแลวยืนยันวาทุกจํานวนคะแนนเสียงแบบสะสมที่กรรมการแตละทาน
ไดรับเลือกตั้งจากผูถือหุนนั้นมีความถูกตอง
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ผูถือหุนแสดงความชื่นชมวิธีการเลือกตั้งกรรมการแบบลงคะแนนสะสม ซึ่งมีความเปนธรรมาภิ
บาล แตมีความเห็นวากรรมการคนที่ไดรับเลือกตั้งดวยคะแนนสะสมมากที่สุด ควรเปนประธานกรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการอธิบายวา การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามขอบังคับของธนาคารเปน
การลงคะแนนแบบสะสม ซึ่งผูถือหุนจะแบงคะแนนเสียงแกกรรมการทานใดจํานวนเทาใดก็ได
ประธานฯแจงตอที่ประชุมวา กองทุนฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และผูถือหุนกลุม TPG
Newbridge ไดลงคะแนนใหแกกรรมการในสวนของตนทานละเทาๆกัน แต TPG Newbridge มีกรรมการ 5 คน
จึงทําใหสามารถนําคะแนนสะสมที่ได ไปแบงใหแกกรรมการจาก TPG Newbridge ซึ่งเปนฝายที่มีกรรมการนอย
กวา ไดรับเลือกตั้งดวยคะแนนสะสมที่มากกวา และในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 14 เปนการเลือกตั้ง
กรรมการทั้งคณะ ไมใชการเลือกประธานฯกรรมการ
ประธานฯกล า วต อไปว า เมื่ อ คะแนนถู ก ต อ งก็ ข อให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ร ว มกั น พิ จ ารณารั บ รอง
รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 14 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 ตามที่สงสําเนาแกผูถือหุน
ลวงหนาแลวนั้น
ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่14 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18
เมษายน 2551
ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 5,932,747,994 หุน
คิดเปนรอยละ 99.9989 ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไมเห็นดวย 54,385 หุน คิดเปนรอยละ
0.0009 ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง งดออกเสียง 8,611 หุน คิดเปนรอยละ 0.0001 ของผูถือหุน
ที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไมมีสิทธิออกเสียง ไมมี
มติที่ประชุมฯ
ที่ประชุมฯมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถอื หุน ครั้งที่ 14
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการขายสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัท บริหารสินทรัพยสาทร จํากัด
ใหแก บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด และ
บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด ซึ่งถือเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประธานฯขออนุญาตผูถือหุนในการที่จะใหกรรมการผูจัดการใหญนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม
กรรมการผูจัดการใหญ เรียนเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนดังนี้
ตามที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 ไดอนุมัติให บริษัท
บริ หารสิน ทรั พย สาทร จํ ากั ด (“บบส.สาทร”) ซึ่ งเปน บริษั ท ในเครือ ของธนาคาร ขายสิ น ทรั พยด อยคุณ ภาพ
ประกอบดวย ลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได จํานวน 1,489 รายการ (หนึ่งพันสี่รอยแปดสิบเการายการ) ใหแก บริษัท
บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด (“บบส.กรุงเทพพาณิชย”) และ บริษัท บริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํากัด
(“บบส.สุขุมวิท”) ซึ่งมีกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฟนฟูฯ”) เปนผูถือหุนรายใหญ
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โดยถือหุนรอยละ 100 และ 99.99 ตามลําดับ โดยมอบหมายใหคณะทํางานพิจารณาและเจรจาตอรองราคาขายให
ไดราคารวมไมนอยกวา 3,699 ลานบาท
หลังจากการเจรจาตอรองราคากับ บบส.กรุงเทพพาณิชย และ บบส.สุขุมวิท เพิ่มเติมแลว ที่ประชุม
คณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 มีมติเพิ่มเติมใหนําเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือ
หุนครั้งที่ 1/2551 เพื่อขออนุมัติขายลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ของ บบส.สาทร ใหแก บบส.กรุงเทพพาณิชย
จํานวน 1,448 ราย ในราคา 3,741 ลานบาท และขายใหแก บบส.สุขุมวิท จํานวน 41 ราย ในราคา 136 ลานบาท
ทั้งนี้การขายสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาวรวม 1,489 ราย จะมีมูลคารวมกันไมนอยกวา 3,877 ลานบาท โดย
ภาระหนี้ตามสิทธิประกอบดวยเงินตน 10,815 ลานบาท ดอกเบี้ย 18,898 ลานบาท ภาระหนี้ตามสิทธิ 29,713
ลานบาท โดยมีมูลคาตามบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ 2551 จํานวน 3,306 ลานบาท ซึ่งในขณะนี้อยูระหวางการเจรจา
ราคาซื้อขายเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูถือหุนสูงสุด โดยธนาคารจะแจงราคาซื้อขายใหผูถือหุนทราบภายในเดือน
มิถุนายน 2551 ทั้งนี้ กรรมการผูมีสวนไดเสียในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันไมไดเขารวมพิจารณาลงมติออกเสียง
เมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกลาวขางตนมีมูลคารวมกันเกินกวารอยละ 3 ของสินทรัพยที่มี
ตัวตนสุทธิ (NTA) ของธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ดังนั้นเห็นควรนําเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติใหบบส.สาทร ซึ่งเปนบริษัทในเครือของธนาคารดําเนินการขายสินทรัพยดอยคุณภาพของ บบส.
สาทร ใหแก บบส.กรุงเทพพาณิชย และ บบส.สุขุมวิท โดยทั้งสองบริษัทมีกองทุนฟนฟูฯ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ
ของธนาคารถือหุนอยูรอยละ 100 และ 99.99 ตามลําดับ ดังนั้น การขายสิน ทรัพยดอยคุ ณภาพให แก บบส.
กรุงเทพพาณิชย และ บบส.สุขุมวิท จึงเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง
กัน พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งตามขอบังคับของธนาคารขอ 35 (2) ไดระบุเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยว
โยงกัน และ/หรือ สิทธิการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุ มและมี สิท ธิออกเสี ยงลงคะแนน ทั้ งนี้ กองทุนฟนฟูฯ เปนผูถือหุนที่ มีส ว นไดเ สี ยจึ งไมมีสิท ธิออกเสียง
ลงคะแนนการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ในการนี้ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแลวมีความเห็นวาการทํารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันมีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอธนาคาร เนื่องจากมูลคาสินทรัพยดอยคุณภาพที่
บบส.สาทร จะไดรับจากการขายใหแก บบส.กรุงเทพพาณิชย และ บบส.สุขุมวิท เปนมูลคาที่สมเหตุสมผลทําให
บบส.สาทร มีความสามารถในการชําระหนี้คืนแกธนาคาร ซึ่งสอดคลองกับกลยุทธของธนาคารในการที่จะชวยลด
ภาระการกันสํารองหนี้ และเปนการเพิ่มเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคารใหมีความแข็งแกรงยิ่งขึ้น อีกทั้ง
ธนาคารสามารถเพิ่มสัดสวนในการใหสินเชื่อเพื่อเพิ่มผลตอบแทนใหแกธนาคาร และสรางมูลคาเพิ่มใหแกผูถือหุน
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4)
นอกจากนี้ การทํารายการดังกลาวของ บบส.สาทร เขาขายเปนการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของ
บริษัทยอยของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผย
ขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 และเมื่อ
คํานวณขนาดมูลคารายการ 3,877 ลานบาท ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน มีขนาดรายการรอยละ 1.79 ซึง่
มีขนาดของรายการนอยกวารอยละ 15 จึงไมเขาขายเปนรายการที่ตองมีการเปดเผยขอมูลหรือสารสนเทศหรือขอ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนตามประกาศดังกลาวแตอยางใด
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เนื่องจากการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ จะตองมี
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของการเขาทํารายการ และเสนอ
ตอผูถือหุนเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว ซึ่งธนาคารไดแตงตั้งบริษัท เซจ แคปปตอล
จํากัด เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (โดยรายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณาปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
ลําดับที่ 5)
คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเสนอขาย
สิน ทรั พยดอยคุณภาพดั งกลา วขางต น และมอบหมายให คณะกรรมการธนาคาร หรือบุ ค คลที่คณะกรรมการ
ธนาคารมอบหมายใหเปนผูมีอํานาจในการเจรจาแกไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม สงมอบเอกสาร ขอตกลง และ/หรือ
สัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการขายสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาวขางตน รวมทั้งดําเนินการใดๆ อันจําเปนและ
เกี่ยวเนื่องกับการขายทรัพยสินดังกลาวจนเสร็จการ การแกไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวของที่จะตองเปดเผย
การเปดเผยขอมูลใดๆ ที่เกี่ยวของ การใหถอยคํา ขอความ ตอหนวยราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงดําเนินการ
อื่นใดที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการดังกลาวไดทุกประการ รวมทั้งใหมีอํานาจในการแตงตั้ง และ/หรือถอดถอนผูรับ
มอบอํานาจชวงในการดําเนินการใดๆ ดังกลาวขางตน
ผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็นในประเด็นตางๆ ดังนี้
1. เหตุใดไมมีบุคคลภายนอกซึ่งเปนคนกลางในการประเมินมูลคาสินทรัพยหนี้ดอยคุณภาพที่จะขาย
2. เหตุใดการขายสินทรัพยดอยคุณภาพไมใชวิธีเปดประมูลทั่วไป
3. ตามรายงานผลการดําเนินงานของบบส.สาทร รายงานวามีผลกําไร แตระบุเหตุผลในการขาย
สินทรัพยดอยคุณภาพเพื่อให บบส.สาทร สามารถชําระหนี้แกธนาคารได จึงอาจจะขัดแยงกัน
4. กองทุนฟนฟูฯถือหุนในธนาคาร และใน บบส.กรุงเทพพาณิชย กับ บบส.สุขุมวิท ดังนั้นหากขาย
สินทรัพยดอยคุณภาพโดยมีสวนลดประมาณรอยละ 7 อาจทําใหกองทุนฟนฟูฯมีกําไรทางออม ทั้งที่กองทุน
ฟนฟูฯควรมีสวนรวมรับผิดชอบในสินทรัพยดอยคุณภาพที่จะขายเหลานี้ดวย จึงไมเห็นดวยที่จะขายสินทรัพยดอย
คุณภาพโดยมีสวนลดประมาณรอยละ 7 โดยคิดจากอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ MLR
5. เหตุใดจึงตองเรงขายสินทรัพยดอยคุณภาพใหเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2551
6. ธนาคารไดลดทุนและเพิ่มทุนแลว เหตุใดจึงตองขายสินทรัพยดอยคุณภาพใน บบส.สาทร เพื่อลด
การกันสํารองและเพิ่ม BIS Ratio ของธนาคารอีก นอกจากนี้ ขอทราบ BIS Ratio ของธนาคารทั้งกอนและหลัง
การขายสินทรัพยดอยคุณภาพ
คําตอบ กรรมการผูจัดการใหญตอบทุกคําถามรวมกันดังนี้ สินทรัพยดอยคุณภาพที่จะขายเปน
สินทรัพยดอยคุณภาพที่มาจากการควบรวมกิจการสถาบันการเงินเดิมประมาณ 10 ป ซึ่งธนาคารมีรายไดจากการ
บริหารสินทรัพยเหลานี้มาหลายปแลว แตตามกฎเกณฑใหมของธนาคารแหงประเทศไทย สินทรัพยดอยคุณภาพ
ที่มีอยู จะตองนํามาประเมินมูลคาใหม ดังนั้น สาเหตุที่ตองขายสินทรัพยดอยคุณภาพใน บบส.สาทร เนื่องจาก
ธนาคารมีความจําเปนตองดูแลเรื่องการกันสํารองสินทรัพยดอยคุณภาพใน บบส.สาทรดวย ดวยเหตุผลดังกลาว
เพื่อลดความเสี่ยงทางการเมือง สภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ถดถอยลง ราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น และลดภาระการกัน
สํารอง จึงเห็นสมควรขายสินทรัพยดอยคุณภาพเหลานี้ออกไป สวนประเด็นคําถามวา เหตุใดจึงไมขายโดยวิธีการ
จัดใหมีการประมูลทั่วไปนั้น ขอเรียนวาธนาคารไดเชิญบริษัทบริหารสินทรัพยตางๆ มาพิจารณาและเจรจาแลว
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แตไมมีผูสนใจ ประกอบกับเพื่อความรวดเร็วในการดําเนินงาน มีเพียง บบส.กรุงเทพพาณิชย และ บบส.สุขุมวิท
ที่สามารถทําการตรวจสอบขอมูล (Due Diligence) โดยใชเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห แตบริษัทอื่นรวมบริษัท
ต า งประเทศ ต อ งใช เ วลาทํ า Due Diligence ประมาณ 1 เดื อ น ซึ่ ง จะเสี ย เวลาและค า ใช จ า ยมากกว า ทั้ ง นี้
สถานการณเศรษฐกิจในขณะนี้ ไมมีอะไรที่วางใจได จึงตองไมประมาท เพื่อปองกันผลกระทบจากปญหาในอนาคต
ที่อาจคาดไมถึง โดยสวนตัวกรรมการผูจัดการใหญแลว ไมอยากเชื่อมุมมองของโกลดแมนแซคสที่มองวาราคา
น้ํามันอาจจะถึง 200 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล แตธนาคารก็ไมควรไววางใจตอสถานการณตางๆ ดังนั้นหากปลอย
ใหเวลาเนิ่นนานไป จะมีความเสี่ยงตอสภาพความไมแนนอนทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลตอกําลังซื้อ
ที่ลดลง เสี่ยงตอการดอยคาของมูลคาสินทรัพยซึ่งตองประเมินตามหลักเกณฑใหมของธนาคารแหงประเทศไทย
ดวย ดังนั้น จึงจําเปนตองรีบขายใหเสร็จในเดือนมิถุนายน 2551 มิฉะนั้น ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา จะมีความ
เสียหายมากกวา
นอกจากนี้ หากพิ จารณาปจจัยและความจํา เปนตางๆประกอบแลว จะเห็ นว าราคาขายโดยมี
สวนลดรอยละ 7.125 จึงถือเปนราคาที่ยุติธรรม
กรรมการผูจัดการใหญกลาวตอไปวา ขณะนี้ BIS Ratio ของธนาคารยังอยูในเกณฑที่กฎหมาย
กําหนด แตเหตุผลที่ตองขายสินทรัพยดอยคุณภาพใน บบส.สาทร ในขณะนี้ เพื่อทําใหไดรับเงินไดทันทีภายใน
เดือนมิถุนายน 2551 ซึ่งจะทําให BIS Ratio ของธนาคารเพิ่มขึ้นอีกเปนประมาณ 9% และหากรวมกับการโอน
กลับของเงินสํารองใน CDO แลว จะทําให BIS Ratio ของธนาคารอยูที่ประมาณ 9% กลางๆ ซึ่งธนาคารตอง
คํานวณและรายงาน BIS Ratio ตอธนาคารแหงประเทศไทย เพราะฉะนั้น การขายสินทรัพยดอยคุณภาพออกไป
จึงเปนวิธีทางเดียวในขณะนี้ที่จะเพิ่ม BIS Ratio ของธนาคาร กรณีนี้จึงไมไดเกี่ยวกับความสามารถในการชําระหนี้
ของ บบส.สาทร
ประธานฯกลาววาการเพิ่มทุนที่ผานมาคาดวาพอเพียงสําหรับการดําเนินธุรกิจ แตก็ตองกันสํารอง
เพิ่มอีก ตามมาตรฐานการบัญชี IAS 39 จึงทําใหทุนสํารองต่ําลง แตก็ยังอยูในเกณฑที่กฎหมายกําหนด และมีผล
ทําใหไมสามารถขายหุนเพิ่มทุนในราคาที่สูง การขายสินทรัพยดอยคุณภาพ เปนวิธีหนึ่งที่จะทําให BIS Ratio
สูงขึ้นและเพื่อดําเนินธุรกิจตอไปได โดยจะไดรับเงินจากการขายสินทรัพยดอยคุณภาพภายในเดือนมิถุนายน
2551 นอกจากนี้ สินทรัพยดอยคุณภาพใน บบส.สาทร หากเก็บไวตอไป จะตองประเมินมูลคาใหมและกันสํารอง
เพิ่มอีก จึงตองลดภาระการกันสํารองเพิ่ม
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหขอมูลวา การขายสินทรัพยดอยคุณภาพโดยใชสวนลดอัตรารอยละ
7.125 นั้น เนื่องจากเปนอัตราดอกเบี้ย MLR ของไทยธนาคาร ณ วันที่มีการประเมินสินทรัพย หากธนาคารให
สินเชื่อ ก็คาดวาจะไดรับผลตอบแทนในอัตราเดียวกันนี้ และเปนอัตราผลตอบแทนที่คาดวาธนาคารจะไดรับจาก
การบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพที่จะขายเหลานี้ สําหรับขอมูลสินทรัพยดอยคุณที่นํามาใชในการประเมินมูลคา
รวบรวมจากขอมูลภาระหนี้ มูลคาหลักประกันทั้งหมด โดยแยกสินทรัพยที่อยูขั้นตอนการดําเนินการทางกฎหมาย
และสินทรัพยที่อยูในขั้นตอนการบังคับคดี แลวนํามาประเมินวา หากธนาคารบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพตอไป
ธนาคารควรจะไดรับผลตอบแทนในอัตราและจํานวนเทาใด เพื่อเปนเกณฑในการกําหนดราคาขาย
กรรมการผู จั ด การใหญ ใ ห ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ว า ในการประเมิ น มู ล ค า และราคาขายสิ น ทรั พ ย ด อ ย
คุณภาพ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดตรวจสอบขอมูลแฟมลูกหนี้ทุกราย สําหรับราคาประเมินสินทรัพย ธนาคาร
ไมไดเปนผูประเมินเอง แตมีการประเมินใหเปนปจจุบันโดยบริษัทกลางซึ่งเปนบริษัทภายนอกซึ่งไดรับการยอมรับ
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จากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แลวรายงานผลการประเมินนั้นใหธนาคารแหงประเทศ
ไทยทราบ ในสวนของกองทุนฟนฟูฯนั้นไมไดตองการเก็บผลประโยชนจากสินทรัพยดอยคุณภาพ แตธนาคาร
ขอให บบส.กรุงเทพพาณิชย และ บบส.สุขุมวิท มารับซื้อ ทั้งนี้ธุรกิจหลักของธนาคารคือการรับฝากเงินและการให
สินเชื่อ ไมใชหากําไรจากสินทรัพยดอยคุณภาพ
คําถาม บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด และบริษัท กรุงไทยธนกิจ จํากัด เปนผูมีสวนไดเสียในการ
ขายสินทรัพยดอยคุณภาพของ บบส.สาทร หรือไม
เลขานุการคณะกรรมการ อธิบายวาตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
รายการที่เกี่ยวโยงกัน จะตองเปนรายการที่บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทยอยทํารายการกับผูถือหุนรายใหญ ใน
วาระนี้ จะเห็นได วา เปนการขออนุมัติ ข ายสินทรัพยดอยคุ ณภาพของ บบส.สาทร ซึ่งเปน บริษัทในเครือของ
ธนาคาร แก บบส.กรุงเทพพาณิชย และ บบส.สุขุมวิท ทั้งนี้กองทุนฟนฟูฯซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของธนาคาร
เปนผูถือหุนรายใหญใน บบส.กรุงเทพพาณิชย และ บบส.สุขุมวิท ดวยจึงถือเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
กองทุ น ฟ น ฟู ฯ เป น ผู มี ส ว นได เ สี ย ในการทํ า รายการดั ง กล า ว แต ก องทุ น ฟ น ฟู ฯ ไม ไ ด เ ป น ผู ถื อ หุ น ในบริ ษั ท
หลักทรัพย บีที จํากัด และบริษัท กรุงไทยธนกิจ จํากัด และไมมีกรรมการที่เปนตัวแทนของกองทุนฟนฟูฯใน
บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด และบริษัท เงินทุนกรุงไทยธนกิจ จํากัด บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด และบริษัท
กรุ ง ไทยธนกิ จ จํ ากั ด จึ ง ไม ใ ชผู มีส ว นได เ สี ย ในการทํ า รายการดั ง กลา ว ส ว นการที่ ธ นาคารถือ หุ น ในบริ ษั ท
หลักทรัพย บีที จํากัด และบริษัท กรุงไทยธนกิจ จํากัด นั้น ตามคําจํากัดความในประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 ไมไดระบุชัดเจน จึงไมถือวาบริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด และบริษัท กรุงไทย
ธนกิจ จํากัด เปนผูมีสวนไดเสียในการทํารายการดังกลาว
คําถาม ผูถือหุนกลุม TPG Newbridge ใหสัตยาบันการขายสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัท
บริหารสินทรัพย สาทร จํากัด หรือไม
คําตอบ กรรมการผูจัดการใหญตอบวา กรณีนี้ไมใชใหสัตยาบัน แตคณะกรรมการธนาคารเห็นชอบ
และใหมีการนําเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่1/2551 เพื่อขออนุมัติ
คําถาม ตามความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ หนา 12 รายละเอียดหลักประกันลูกหนี้ดอย
คุณภาพ รวม 6,888.25 ลานบาทมีที่มาอยางไร
คําตอบ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ดานบริหารสินทรัพยตอบวา รายละเอียดหลักประกันลูกหนี้
ดอยคุณภาพ รวม 6,888.25 ลานบาท สาระสําคัญอยูที่ที่ดินและสิ่งปลูกสรางมูลคา 6,697.98 ลานบาท ซึ่งมาจาก
ราคาประเมินของบริษัทกลางซึ่งไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย
วิธีการประเมินตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทย และใชราคาประเมินไมเกิน 3 ป สินทรัพยดอยคุณภาพที่จะ
ขายสวนใหญอยูในขั้นตอนบังคับคดี ราคาประเมินของกรมบังคับคดีต่ํากวาราคาที่ธนาคารประเมินในการขาย
ทอดตลาด หากกรมบังคับคดีขายครั้งที่ 2 ราคาจะลดต่ํากวารอยละ 50 ซึ่งผูซื้อจากการขายทอดทราบกฎเกณฑ
ที่ดี จึงมักจะรอซื้อจากการประกาศขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีในครั้งที่ 2 เปนตนไป มีการขายทอดตลาด
หลายครั้งที่ธนาคารเขาไปประมูลเพื่อดันราคาสินทรัพยที่ขายใหสูงขึ้น แตมีผลทําใหเปนผูชนะการประมูลซื้อ
สินทรัพยรายนั้นๆมา โดยเฉลี่ยแลว สินทรัพยที่ธนาคารขายไดจริงประมาณอยูที่ราคาไมเกินรอยละ 70 ของราคา
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ประเมิน สวนมูลคาหลักประกันจํานวน 6,888.25 ลานบาท ในความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หนา 12
เปนมูลคาเต็ม 100%
คําถาม ในการขายสินทรัพยดอยคุณภาพครั้งนี้ เปนการขายสินทรัพยดอยคุณภาพทั้งหมดใน
บบส. สาทร หรือขายเพียงบางสวน ในปริมาณเทาใด และพนักงานของ บบส. สาทร จะดําเนินการอยางไรตอไป
คําถาม หากมีการเพิ่มทุนในธนาคารอีก TPG Newbridge จะซื้อหุนเพิ่มทุนอีกหรือไม
คําถาม การแกไขปญหาแตละครั้งเหตุใดจึงลาชา
กรรมการผู จัดการใหญ ต อบคําถามทุกขอรวมกันวา พนักงานใน บบส.สาทร ถู กยื มตัว ไปจาก
ธนาคาร สามารถกลับเขาทํางานในธนาคารตอไปไดทุกเมื่อ
กรณีการเพิ่มทุนในธนาคาร เนื่องจากกองทุนฟนฟูฯกําลังจะขายหุนในไทยธนาคารซึ่งทุกทาน
ทราบขาวแลว กองทุนฟนฟูฯจึงไมพรอมที่จะเพิ่มทุนในขณะนี้ เมื่อกองทุนฟนฟูฯไมเพิ่มทุน TPG Newbridge
จึงยังไมเพิ่มทุนในขณะนี้เชนกัน ทั้งนี้ กองทุนฟนฟูฯมีนโยบายที่จะขายหุนที่ถืออยูในธนาคารพาณิชยทั้ง 3 แหง
คือธนาคารไทยธนาคาร ธนาคารกรุงไทย และธนาคารนครหลวงไทย เพื่อปฏิบัติใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติ
สถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 แตที่เลือกขายหุนที่ถือในธนาคารไทยธนาคาร เนื่องจากเปนธนาคารที่มี
ขนาดไมใหญ และมีระบบการบัญชีที่โปรงใส ซึ่งหากเปนไปตามที่กองทุนฟนฟูฯดําริไว ในการขายหุนทุกอยาง
จะเสร็จอยางรวดเร็ว และเมื่อมีผูถือหุนรายใหม ก็จะมีการเพิ่มทุนตอไปในไมชา การแกปญหาตางๆจึงไมไดลาชา
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ดานบริหารสินทรัพย ตอบคําถามเพิ่มเติมวา สินทรัพยดอยคุณภาพ
ที่จะขายครั้งนี้ หากคิดตามจํานวนรายอยูที่รอยละ 27.56 ของปริมาณสินทรัพยดอยคุณภาพตอเงินลงทุนในลูกหนี้
ทั้งหมดของบริษัท บริหารสินทรัพย สาทร จํากัด แตหากคิดมูลคาตามบัญชีหลังกันสํารอง จะมีจํานวนรอยละ
98.45 ตอเงินลงทุนในลูกหนี้ทั้งหมดของบริษัท บริหารสินทรัพย สาทร จํากัด รายละเอียดปรากฎตามความเห็น
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หนา 12
ผูถือหุนสอบถามทิศทางนโยบายของ TPG Newbridge ในการตอยอดธุรกิจในไทยธนาคาร
กรรมการผูจัดการใหญแจงวาไดสอบถามตัวแทนจาก TPG Newbridge แลว ไดรับแจงวา ยังไมได
รับมอบหมายจากผูบริหารของ TPG Newbridge
ประธานฯไดขอมูลวา TPG Newbridge มีประสบการณบริหารธนาคารมาแลวหลายแหง เชน
ธนาคารในประเทศจีน เกาหลีใต
ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมผูถือหุนวา ยังมีผูถือหุนประสงคจะแสดงความเห็นหรือสอบถาม
ประการใดเพิ่มเติมอีกหรือไม ปรากฎไมมีผูใดมีคําถามอีก
เมื่อไมมีผูใดซักถามอีก ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขายสินทรัพยดอยคุณภาพ
ของบริษัท บริหารสินทรัพย สาทร จํากัด ใหแก บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด และ บริษัท
บริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํากัด ซึ่งถือเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยผูถือหุนทานใดไมคัดคาน ถือวาอนุมัติตามที่
คณะกรรมการเสนอ สวนผูถือหุนที่ประสงคคัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงโดย
ทําเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนน
ประธานฯเรียนใหผูถือหุนทราบเพิ่มเติมวา วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ข องจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถื อหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้วาระนี้เปนวาระ
เกี่ยวกับผูมีสวนไดเสียเปนพิเศษ ซึ่งไดแก กองทุนฟนฟูฯ ดังนั้น กองทุนฟนฟูฯ จะไมออกเสียงลงคะแนน

- 10 -

ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 3,057,515,891 หุน
คิดเปนรอยละ 97.9675 ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไมเห็นดวย 264,529 หุน คิดเปนรอยละ
0.0085 ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง งดออกเสียง 63,168,011 หุน คิดเปนรอยละ 2.0240 ของผู
ถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไมมีสิทธิออกเสียง 2,811,862,559 หุน
มติที่ประชุมฯ
ที่ประชุมฯมีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติขายสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัท บริหารสินทรัพยสาทร จํากัด ใหแก
บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด และ บริษัท บริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํากัด ซึ่งถือเปนรายการที่
เกี่ ย วโยงกั น โดยกองทุ น เพื่อ การฟ น ฟู แ ละพัฒ นาระบบสถาบัน การเงิ น ซึ่ งเป นผู มีส ว นได เ สี ย ไมอ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในวาระนี้
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ผูถือหุนสอบถามภาพรวมผลการดําเนินงานของธนาคารในครึ่งแรกของป 2551 ประธานฯแจงวา
ธนาคารยังไมไดสงรายงานผลการดําเนินงานในครึ่งแรกของป 2551 แกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงยังไม
สามารถเปดเผยขอมูลแกผูถือหุน ธนาคารตองเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเทานั้น
เมื่อไมมีผูใดซักถามหรือมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอีก
ประธานฯได ก ล า วขอบคุ ณ ผู ถื อหุ น และผู รั บ มอบฉั น ทะจากผู ถื อหุ น ที่ ไ ด ส ละเวลามาร ว มประชุ ม และได เ สนอ
ขอคิดเห็นที่เปนประโยชน และขอปดประชุม
ปดประชุมเวลา 15.55 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ทวี บุตรสุนทรทวี บุตรสุนทร ประธานที่ประชุม
(นายทวี บุตรสุนทร)

ฐาภพ คลี่สุวรรณ
(นายฐาภพ คลี่สุวรรณ)
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เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร/
ผูบันทึกรายงานการประชุม

สิ่งที่สง มาดวยลําดับที่ 2

รางขอบังคับของธนาคาร

(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

รางขอบังคับของธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)
ขอความเดิม
หมวด 3 การโอนหุน
ขอ 9. หุนของบริษัทโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตในกรณีดังจะ
กลาวตอไปนี้
(1) การโอนหุนจะทําใหบริษัทเสียสิทธิและผลประโยชนที่
บริษัทจะพึงไดรับตามกฎหมายหรือ
(2) การโอนหุนใดๆ ซึ่งจะมีผลทําใหคนตางดาวถือหุนเกิน
กวารอยละ 49 ของหุน ที่จาํ หนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัท

ขอความใหม
หมวด 3 การโอนหุน
ขอ 9 หุนของบริษัทโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตในกรณีดังจะ
กลาวตอไปนี้
(1) การโอนหุนจะทําใหบริษัทเสียสิทธิและผลประโยชนที่
บริษัทจะพึงไดรับตามกฎหมาย หรือ
(2) การโอนหุนใดๆ ซึ่งจะมีผลทําใหคนตางดาวถือหุน
เกินกวารอยละ 49 ของหุนทีจ่ ําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษทั เวนแตมีกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ หรือคําสั่งจากกระทรวงการคลัง และ/หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดหรืออนุญาตไวเปนอยาง
อื่น

เอกสารประกอบการเขารวมประชุม

1. คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐาน
แสดงตนเขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุน
2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
3. ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. ขอบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
6. ขั้นตอนการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2551
7. แผนที่สถานที่จัดประชุม

คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ
และหลักฐานแสดงตนเขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุน
การลงทะเบียนเขารวมประชุม
1. ผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมไดตั้งแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป ของวันประชุม ณ บริเวณ
ชั้น 1 ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ เลขที่ 44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
2. ธนาคารใชระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเขาประชุม ดังนั้น ขอใหผูเขาประชุมโปรดนําเอกสารที่
ธนาคารสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ซึ่งไดพิมพ Barcode ไวมาสําหรับ
การลงทะเบียนดวย

การออกเสียงลงคะแนน
ตามขอบังคับของธนาคาร ขอ 33. 34. และ 35. กําหนดไว ดังนี้
ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มา
ประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไม
นอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม เวนแตจะมีกฎหมายกําหนด
ไวเปนอยางอื่น
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใดเมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมงจํานวนผูถือ
หุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผู
ถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ
ใหนัดประชุมใหมและใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้ง
หลังนี้ไมบงั คับวาจะตองครบองคประชุม
ขอ 34. ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได โดย
ตองยื่นหนังสือมอบฉันทะตอประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับ
มอบฉันทะเขาประชุม หนังสือมอบฉันทะใหทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด

ขอ 35. การออกเสียงลงคะแนนใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ โดยใหนับหนึ่ง
หุนเปนหนึ่งเสียง ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมจะไดลงมติ ผูนั้นไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนดวยในขอนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในสวนที่ถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิใหใชบังคับกับกรณี
ที่บริษัทไดออกหุนบุริมสิทธิและกําหนดใหมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอยกวาหุนสามัญ
เวนแตในขอบังคับนี้หรือกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือการลงมติของที่
ประชุมผูถือหุน ไมวาจะเปนการลงคะแนนโดยเปดเผยหรือโดยลับ ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1) ในกรณี ป กติ ให ถื อ เสี ย งข า งมากของผู ถื อ หุ น ที่ ม าประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน ถ า
คะแนนเสียงเทากัน ใหผูเปนประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการตกลงเขาทํารายการเพื่อกอใหเกิด
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญและ/หรือสิทธิในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญ
ของบริษัท ทั้งนี้ การตกลงเขาทํารายการดังกลาวเปนกรณีที่ตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัทตามขอกําหนด กฎ หรือประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ ใหถือเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในกรณีบ ริษัทมีการตกลงเขาทํารายการซึ่งเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ
รายการเพื่อกอใหเกิดการไดมาหรือการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญและ/หรือสิทธิในการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทจะตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดหรือประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑ วิธีการ และ
การเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยเกี่ยวกับ
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน

การมอบฉันทะ
ธนาคารไดจัดสงแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
ไดกําหนดไว ซึ่งเปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผูถือหุน เพื่อให
ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองสามารถพิจารณาไดวาจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือจะ
มอบฉันทะใหกรรมการธนาคาร (ตามรายชื่อกรรมการที่ธนาคารกําหนด) ใหเปนผูรับมอบฉันทะเพื่อเขา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทน
ทั้งนี้ กรณีที่ผูถือหุนตองการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได
หรือในกรณีที่ผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน

ผูรับฝากและดูแลหุน สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได โดยสามารถ download
website: http//www.bankthai.co.th

ไดที่

1. การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปนผูรับมอบฉันทะ
• ผูมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได

• ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบ
ฉันทะใหถูกตองครบถวน

• ผูรับมอบฉันทะตองนําหนังสือมอบฉันทะไปยื่นตอเจาหนาที่ของธนาคาร ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบ
ฉันทะจะเขาประชุม

2. การมอบฉันทะใหกรรมการธนาคารเปนผูรับมอบฉันทะ
• ผูมอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการธนาคารเปนผูรับมอบฉันทะ ดังนี้
1. นายเตชะพิทย แสงสิงแกว กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อยูบานเลขที่
842
ถนนวงศสวาง
แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ
2. นายธาริน ทิวารี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อยูบานเลขที่ 70/1 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
3. นายชัชวาล เอี่ยมศิริ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อยูบานเลขที่ 1005/6 ซอยประชาชื่น 30 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

อายุ 64 ป
กรุงเทพมหานคร
อายุ 66 ป
กรุงเทพมหานคร
อายุ 48 ป
กรุงเทพมหานคร

• ในการมอบฉันทะใหกรรมการธนาคาร โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการธนาคารทั้ง 3 ทาน
เนื่องจากในกรณีที่กรรมการทานใดไมสามารถเขาประชุมได กรรมการทานที่เขารวมประชุมจะไดเปน
ผูรับมอบฉันทะเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทนทานได

• ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ

หลักฐานแสดงตนในการเขารวมประชุม
ผูเขาประชุม โปรดแสดงเอกสารเอกสารดังตอไปนี้ในการลงทะเบียนกอนเขาประชุม (แลวแตกรณี)
1. ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา:

1.1 กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถาย
ของผูถือหุนและยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ หรือ
หนังสือเดินทาง
1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม
 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุมซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและ
ลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท

 สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 และผูมอบ
ฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
 เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1
2. ผูถือหุนเปนนิติบุคคล:

2.1 กรณีผูแทนของผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตน
 เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน
 สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทน
นิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บุคคลซึ่งเปนผูถือหุน
2.1 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม
 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน
และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท
 สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทน
นิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน
 สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดย
มีรายละเอียดตามขอ 1.1 และผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกตอง
 สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน
3. ผูถือหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิตบ
ิ ุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ:

ใหนําความในขอ 1 และขอ 2 มาใชบังคับโดยอนุโลมกับผูถอื หุนหรือผูเขาประชุมซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือ
เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศแลวแตกรณี ทั้งนี้ ภายใตบังคับดังนี้
 หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลนั้นอาจจะเปนเอกสารที่ออกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติบุคคล
นั้นตั้งอยู หรือโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได ทั้งนี้ จะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผูมี
อํ า นาจลงลายมื อ ชื่ อ ผู ก พั น นิ ติ บุ ค คลและเงื่ อ นไขหรื อ ข อ จํ า กั ด อํ า นาจในการลงลายมื อ ชื่ อ ที่ ตั้ ง
สํานักงานใหญ
 เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และให
ผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล

ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ

นายเตชะพิทย แสงสิงแกว
ตําแหนงที่เสนอใหแตงตั้ง

กรรมการอิสระ

อายุ

64 ป

สัญชาติ

ไทย

ดํารงตําแหนง

25 เมษายน 2550

จํานวนปที่เปนกรรมการ

1 ป 3 เดือน

วุฒิการศึกษา

- M.A. (Economics), Keio University ประเทศญี่ปุน (ทุนธนาคารแหงประเทศไทย)
- B.A. (Economics), Hitotsubashi University ประเทศญี่ปุน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

การถือหุนในธนาคาร

- ไมมี (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551)

ขอพิพาททางกฎหมาย

- ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา

การดํารงตําแหนงในปจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

ตําแหนงงานอื่นในบริษัท
จดทะเบียนอื่น จํานวน - แหง

- ไมมี

ตําแหนงงานอื่นในกิจการอื่น
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
จํานวน 4 แหง

-

ตําแหนงงานในกิจการที่แขงขัน/กิจการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไมมี

ประสบการณการทํางาน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั โปรเฟสชันแนล เวสต จํากัด
- รองผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทย

สวนไดเสียในวาระการประชุม

- ไมมี

คิดเปน 0.00 %

ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํากัด
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั สตาร ซาบิทารี แวร จํากัด
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั น้ําประปาไทย จํากัด
กรรมการบริหาร บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย

ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ

นายธาริน ทิวารี
ตําแหนงที่เสนอใหแตงตั้ง

กรรมการอิสระ

อายุ

66 ป

สัญชาติ

ไทย

ดํารงตําแหนง

21 กรกฎาคม 2543

จํานวนปที่เปนกรรมการ

8 ป

วุฒิการศึกษา

- ประกาศนียบัตร SASIN – Senior Executive Program
- ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคาร State School of Trade and Economy,
(Hamburg) สหพันธรัฐเยอรมัน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

การถือหุนในธนาคาร

- ไมมี (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551)

ขอพิพาททางกฎหมาย

- ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา

การดํารงตําแหนงในปจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา

ตําแหนงงานอื่นในบริษัท
จดทะเบียนอื่น จํานวน - แหง

- ไมมี

ตําแหนงงานอื่นในกิจการอื่น
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน - แหง

- ไมมี

ตําแหนงงานในกิจการที่แขงขัน/กิจการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไมมี

ประสบการณการทํางาน

- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียไฟเบอร จํากัด (มหาชน)
- ผูชวยกรรมการผูจ ัดการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

สวนไดเสียในวาระการประชุม

- ไมมี

คิดเปน 0.00 %

ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ

นายชัชวาล เอี่ยมศิริ
ตําแหนงที่เสนอใหแตงตั้ง

กรรมการอิสระ

อายุ

48 ป

สัญชาติ

ไทย

ดํารงตําแหนง

19 กรกฎาคม 2550

จํานวนปที่เปนกรรมการ

1 ป

วุฒิการศึกษา

- M.Sc. in Operation Research, London School of Economics and
Political Science, University of London
- B.Sc. in Mathematics, Imperial College of Science and Technology,
University of London

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

การถือหุนในธนาคาร

- ไมมี (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551)

ขอพิพาททางกฎหมาย

- ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา

การดํารงตําแหนงในปจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

ตําแหนงงานอื่นในบริษัท
จดทะเบียนอื่น จํานวน 1 แหง

- รองผูจ ัดการใหญ สายงานการเงินและบัญชี
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงงานอื่นในกิจการอื่น
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน 1 แหง

- กรรมการ บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด

ตําแหนงงานในกิจการที่แขงขัน/กิจการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไมมี

ประสบการณการทํางาน

- ผูจัดการอาวุโส ฝายการเงิน
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
- ผูจัดการ ฝายการเงิน บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด

สวนไดเสียในวาระการประชุม

- ไมมี

คิดเปน 0.00 %

นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายความถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
(1) เปนบุคคลภายนอก และไดรับการเลือกตั้งเขามาดํารงตําแหนงกรรมการของธนาคาร
(2) หากถื อ หุ น ในธนาคาร หุ น ที่ ถื อ อยู ต อ งต่ํ า กว า ร อ ยละ 5 ของจํ า นวนหุ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ทั้งหมดในธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
โดยนับรวมหุนที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ดวย
(3) ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือ
ผูถือหุนรายใหญของธนาคาร รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
จากธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของธนาคาร ไม
เปนผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือเปนบุคคลที่อาจความ
ขัดแยง ตลอดจนไมมีความสัมพันธกับบุคคลที่ใหบริการดานวิชาชีพแกธนาคาร หรือ บริษัทใน
เครือ เชน ผูสอบบัญชี ทนายความ เปนตน โดยตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะ
ดังกลาวหรือพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลามากกวา 1 ป
(4) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ อาทิเชน ไมเปนลูกคา ไมเปนผูจัดหาวัตถุดิบ ไมเปนเจาหนี้หรือ
ลูกหนี้การคา ไมเปนเจาหนี้หรือลูกหนี้เงินใหกูยืม เปนตน ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย
ไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและการบริหารงานของธนาคาร บริษัทในเครือ
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญของธนาคาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่จะทําให
ขาดความเปนอิสระ
(5) ไมเปนผูที่เกี่ยวของหรือเปนญาติสนิทกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของธนาคาร บริษัทในเครือ
บริษัทรวมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
(6) ไมไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการธนาคาร ผูถือหุนรายใหญ
ของธนาคาร หรือผูถือหุนของธนาคารซึ่งเปนผูท่เี กี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของธนาคาร
(7) สามารถปฏิ บัติ ห นา ที่ และแสดงความเห็ นหรื อ รายงานผลการปฏิ บั ติง านตามหน าที่ ที่ ได รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารไดโดยอิสระ โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหาร
หรือผูถือหุนรายใหญ รวมทั้งผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว

ขอบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
 คณะกรรมการ :
ขอ 14. คณะกรรมการของบริษัทใหมีจํานวนไมนอยกวาหาคน และไมเกินกวาสิบสองคน โดยกรรมการ
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเปนประธานกรรมการ และถาเห็นสมควรจะเลือก
กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนตั้งเปนรองประธานกรรมการก็ได
ขอ 16.

กรรมการของบริษัทใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยูคูณดวยจํานวนกรรมการที่จะ

เลือกตั้ง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ
หลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอย
เพียงใดก็ได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา
จํานวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี ใหเลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อใหไดจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
ขอ 18. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหเลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพรอมกันในคราว
เดียว แตใหคณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทตอไปพลางกอนเทาที่จําเปน
จนกวาคณะกรรมการชุดใหมจะเขารับหนาที่
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามขอนี้ อาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
ขอ 27. กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือตามที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผูถือหุน
อาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไป
จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได
ความในวรรคหนึ่งไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของบริษัทซึ่งไดรับเลือกตั้ง
เปนกรรมการ ในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท

 การประชุมผูถือหุน :
ขอ 30. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่เดือนนับ
แตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุน
เปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร
ขอ 31. ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือ
หุนไมนอยกวายี่สิบหาคน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายทั้งหมด จะเขาชื่อกัน
ทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่
ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
ขอ 32. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหชัดเจนวา
เปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุมและใหโฆษณาคําบอกกลาว
นัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสามวัน และตองกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวันดวย
ขอ 36.

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้
(1) พิจ ารณารั บ ทราบรายงานประจํา ป ของคณะกรรมการเกี่ย วกั บกิจ การของบริษัท ที่ไ ด

ดําเนินมาในรอบป
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามขอ 18 หรือออกเพราะสาเหตุอื่น ซึ่ง
ทําใหตําแหนงวางลงหรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มในกรณีที่มีการเพิ่มจํานวนกรรมการ
(5) พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
ขอ 37. ประธานกรรมการเปนประธานของที่ป ระชุมผูถือ หุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ ยูใ นที่
ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรอง
ประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม
ขอ 38. ประธานในที่ประชุมผูถือหุนมีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ในการ
นี้ตองดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติ
ใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งใน
สามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัด
ประชุมอีกก็ได
 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี :
ขอ 39. รอบปบัญชีของบริษัท เริ่มตนในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป
ขอ 41. ใหทําบัญชีงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทปละสองครั้งคือสําหรับระยะหกเดือนแรกของ
ปสิ้นสุดเพียงเดือนมิถุนายนครั้งหนึ่ง และสําหรับระยะหกเดือนหลังสิ้นสุดเพียงเดือนธันวาคมอีกครั้งหนึ่ง
งบดุลและบัญ ชีกําไรขาดทุน นี้ คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอ น
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
ขอ 42.
ประจําป

คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้ ใหผูถือหุนพรอมสงหนังสือนัดประชุมสามัญ

(1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมทั้งรายงานการ
ตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี
(2) รายงานประจําปของคณะกรรมการ
ขอ 43. หามจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม
อยู หามมิใหจายเงินปนผล เงินกําไรสวนที่เหลือจากการจายเงินปนผล ใหจัดสรรเปนเงินสํารองตาง ๆ ได
ตามแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร
คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราวเมื่อเห็นวาบริษัทมี
กําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้นและเมื่อไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราว
ตอไป
การจายเงินปนผลใหกระทําภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยใหแจงเปนหนังสือไปยังผู
ถือหุนและใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลในหนังสือพิมพดวย
ขอ 44. บริษัทจะจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิ
ประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจด
ทะเบียน
ขอ 46.

ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงใด ๆ ของบริษัท

ขอ 47. ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของ
บริษัททุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชี จะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได

ขอ 48. ผูสอบบัญชีมีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบ
ดุล บัญชีกําไรขาดทุน และปญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน ทั้งนี้ ใหบริษัท
จัดสงรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนครั้งนั้นแกผูสอบบัญชีดวย
ขอ 49. ผู สอบบั ญ ชี มีอํา นาจตรวจสอบบั ญ ชี เอกสารและหลั ก ฐานอื่ น ใดที่ เกี่ย วกั บ รายไดร ายจา ย
ตลอดจนทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทไดในระหวางเวลาทําการของบริษัท ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามกรรมการ
พนักงาน ลูกจาง ผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งใหชี้แจงขอเท็จจริงหรือสง
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของบริษัทได

ขั้นตอนการเขารวมประชุมวิสามัญผูถอื หุน ครั้งที่ 2/2551
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 3 กันยายน 2551
ผูถือหุน
.
ธนาคาร ไทยธนาคาร

มาดวยตนเอง

ผูไดรบั มอบฉันทะ

ตรวจเอกสารหลักฐาน
กอนการเขารวมประชุม
โตะลงทะเบียน
(เวลา 12.00 น.)

ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เขาหองประชุม
ประธานเปดประชุม
(เวลา 14.00 น.)
ประธานเสนอวาระการประชุม
ตามลําดับ
กรณีที่มผี ตู องการออกเสียงในวาระนั้นๆ
ใหทําเครือ่ งหมายในบัตรลงคะแนน
เจาหนาที่เก็บบัตร
ลงคะแนน / สรุปผลคะแนน
ประธานกลาวสรุปผลคะแนนตอที่ประชุม
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